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MĚSÍČNÍK OBECNÍCH ÚŘADŮ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Konec školního roku v MŠ Začátek školního roku
Na konci školního roku jsme se rozloučili s předškoláky kreslením na asfalt, tento den si děti odnášely domů „svoji knihu kreslení“, kterou si samy
vyrobily.
Dále jsme navštívili Svátky dřeva, kde děti viděly
práci kováře, dráteníka, kovotepání…V učebnách
zámku se zapojily do dětských dílniček. Poslední
den školního roku pro nás byl ve znamení indiánského léta.
Řeháková Soňa

v ZŠ Klášterec nad Orlicí

Nový školní rok zahájíme ve škole v úterý 1. září v
8 hodin. Žáci i rodiče obdrží informace o organizaci školního roku, provozu školní družiny, školním
stravování (od středy 2. 9.), rozvrhu hodin, kroužcích a volitelných předmětech, plaveckém výcviku
(začíná již ve čtvrtek 3. 9. pro 1. - 2. třídu a od úterý
8. 9. pro 3. - 5. třídu) a ostatních organizačních záležitostech. Všem přeji další hezké letní dny a těším
se na spolupráci po celý rok.
Radim Horňák
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Sokolovna: stavba i sbírka pokračuje
V červnovém čísle SL jsme psali o zahájení stavebních úprav sokolovny, o nákladech a o zahájení
veřejné sbrky na tuto akci. Dnes chceme čtenáře
seznámit s průběhem stavby.
Začátkem června se stavební práce rozběhly naplno. Byly demontovány staré obroušené a zčásti
shnilé parkety a latě pod nimi, stará okna, stará
eternitová krytina ze střechy apod. Odbagrovala
se původní hlína a materiál pod parketami až do
75 cm hloubky a položila se první betonová vrstva a zateplovací desky. Jak už to u starých budov
bývá, byla při tom zjištěna poměrně velká potřeba
prací, s kterými se nepočítalo v projektu. Např.
pod přístavbou přísálí, kotelny a garáže u řeky se
v podstatě nenašly dostatečné základy. Naopak u
východní zdi byly základy širší než zeď a jejich zateplení bylo proto složitější. Příčka v přísálí u silni-

ce byla vystavěna bez základu, k sousedním zdem
a stropu uchycena jen omítkou. Vodovodní potrubí přes celou sokolovnu do kuchyně bylo zřejmě
původní a je s podivem, že dosud neprasklo. Významnou změnou je přeložení schodiště ze sálu
do jídelny. Bude tak zajištěna větší bezpečnost a
nebudeme muset rozřezat novou podlahu kvůli
otevírání schodiště při společenských akcích. Dále
je nutno nově vybudovat systém odvodu dešťové
vody, která dosud zčásti končila v zemi a podmáčela obvodové stěny sokolovny. Potíž přinesla také
vichřice v noci 8. 7., která potrhala fólií na odkryté
střeše a déšťová voda promočila jednu stěnu. A tak
bychom mohli pokračovat.
Práce ale pokračují podle plánu. Nyní již máme
novou střechu, nová okna, postupně přibývají

nové dveře, obvodový plášť již je skoro zateplen,
podlaha připravena na montáž svrchní dřevěné
palubovky. Již nyní můžeme poděkovat pracovníkům firmy Rekos Ševčík, kteří často přidávají
přesčasy a soboty, aby se dílo stihlo do začátku
školních tělocviků a cvičební sezony. Také k projektu přidávají nápady a zkušenosti, díky nimž
např. bude podlaha odvětraná, riziko prasklé vody
zminimalizované, základy dobudovány apod. Velmi dobrou práci odvádí i stavební dozor pan Drahomír Jindra z Pastvin, který je na stavbě velmi
často a svými zkušenostmi přispívá k řešení problémů a kontrole prováděných prací.
K financování chceme kromě dotací, půjčky a
vlastních úspor z minulosti využít i veřejnou
sbírku vyhlášenou na podporu modernizace
klášterecké sokolovny. Peníze se sbírají teprve
dva měsíce a za tuto krátkou dobu se na zvláštním bankovním účtě i v pokladníčkách sešlo již
hodně přes 40.000 Kč. Touto cestou děkujeme
všem dárcům, ať už přispějí do kasičky vrácený-
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mi drobnými u pokladny v prodejně Konzumu či
v prodejně paní Danielové anebo přispějí třebas i
větším obnosem do kasičky umístěné v kanceláři
starosty T.J. Sokol Jindry Kalouse, která zároveň
putuje po některých akcích v obci. Další možností je přispět bezhotovostně na speciální bankovní
účet otevřený pro tuto sbírku u Poštovní spořitelny. Číslo účtu je 270530810/0300. Není třeba
uvádět žádný variabilní, konstatní nebo specifický
symbol. Pouze do zprávy pro příjemce napište své
jméno, pokud nechcete zůstat úplně anonymním
dárcem. A my uvítáme, když Vaše jméno budeme
znát, abychom Vám mohli při vhodné příležitosti
poděkovat. A že bude za co děkovat, to víme už
teď, našli se příznivci, kteří věnovali 3, 5, 6 i více
tisíc korun. Podnikatelé i další lidé, kteří podávají daňové přiznání k dani z příjmu, mají možnost
si svůj příspěvek za určitých limitních podmínek
uplatnit do tohoto přiznání. Pro tyto účely rádi
vystavíme doklad nebo smlouvu o příspěvku tak,
aby bylo možné uplatnit odpočet od daňového základu. Zaměstnanci si pak mohou toto zvýhodnění uplatnit při ročním zúčtování daně z příjmu u
svého zaměstnavatele.
Děkujeme za finanční pomoc každému dárci.

Zvláště začátkem října pak uvítáme i pomoc pracovní. Bude potřeba celou sokolovnu uklidit, vygruntovat, nastěhovat zpět nábytek a vybavení. A k
tomu se bude hodit každá ochotná ruka, jedno jestli
z řad členů Sokola anebo i dalších příznivců a návštěvníků kláštěrecké sokolovny.
Za T. J. Sokol Klášterec n. Orlicí
Jindra Kalous, starosta
Pavel Michalička, jednatel

ZPRÁVA O SILNÉ BOUŘCE
S VICHŘICÍ dne 8. 7. 2015

dova, v pátek cca v 17:00 bylo opraveno vedení NN
na Horní konec, v sobotu 11. 7.v 17:00 hodin bylo
opraveno NN v na Lhotce a v části nad ČOV)
- na dotaz ohledně vody sdělila a.s. VaK, že vodovod je a bude funkční, tam kde nejde el. energie řeší
centrálou, na požádání jsou schopni umístit např.
na Horním konci 3 m³ nádrže s pitnou vodou – dne
9. 7. nabídnuty obyvatelům Horního konce a Jedliny nádrže s pitnou vodou – zatím nemají zájem,
situaci zvládají, chodí do studánky, voda jim teče
samospádem, nebo mají elektrocentrálu
Vzniklé škody na obecním majetku:
-škody na komunikacích, vyvrácené stromy vylámaly krajnici silnic (Jedlina, cesta do Č. Petrovic..)
-cesta do Č. Petrovic – cesta poškozena ze ¾ vývratem – opravil p. Rejent 21. 7. 2015
-poškozené zábradlí v zatáčce na Horním konci –
opravil p. K. Mitvalský 20. 7. 2015
-poškozené dopravní značení (Jedlina…) – opravili zaměstnanci obce 17. 7. 2015
-poškozené veřejné osvětlení – opravuje p. Malý
od 13. 7. 2015
-poškozená střecha na zastávce na Jedlině (hře-

- dne 8. 7. 2015 v noci ve 3:00 až 3:30 zasáhla
naši obec velmi silná bouřka s vichřicí
-v 3:43 výjezd hasičů – vítr vzal střechu na bytovém domě v Kunvaldu
-od 3:43 hasiči řešili stromy přes cesty, přes státní i místní komunikace, nejvíce spadlých stromů
bylo na silnici do Č. Petrovic a v části obce Čihák,
silnice po Zemskou bránu byla uvolněna v 10:30
- celé dopoledne byly řešeny i další stromy spadlé
na místních komunikacích, za chatovou osadou, v
Potocích, na Drahách, nad ČOV, na cestě na nový
hřbitov ..…
-v některých částech (část Zbudova, Lhotka, Horní konec Klášterce, Jedlina) nešla el. energie od
3:00 hodin 8. 7. 2015 do 11. 7. 2015, ČEZ vyhlásil
v našem okrese kalamitní stav
(nejdříve ČEZ opravil vedení VN z Horního konce
na Jedlinu, poté opravoval vedení NN v ostatních
částech Klášterce, ve čtvrtek večer bylo opraveno
vedení VN na Jedlinu, v pátek v 11:00 v části Zbu-

„Hezký pocit – darovat“

Stála jsem v neděli dopoledne ve frontě u pokladny v Konzumu a přede mnou byl nějaký cizí manželský pár. Po zaplacení se pán usmál na paní a
řekl: „Oni tu dělají sbírku na opravu Sokolovny“,
poté strčil do pokladničky papírovou bankovku a
oba s úsměvem odešli.
Už od svých dětských let často navštěvuji Sokolovnu v Klášterci. S vědomím všech okolností jsem
moc ráda, že nyní došlo k její rekonstrukci, která
je potřebná a o které se tak dlouho mluvilo. Chtěla
bych touto cestou podpořit veřejnou sbírku, kterou Sokol na rekonstrukci vyhlásil a poděkovat
všem, kteří již přispěli, nebo ještě přispějí 
Lenka Ševčíková
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ben střechy) – opravil p. Daniel 21. 7. 2015
-poškozená střecha, zatečení do veřejných WC čp.
167 – opravil p. Daniel 23. 7. 2015
-poškozený 1 kontejner na plasty ( žlutý zvon 2,5
m³)
-poškozené půdní vikýře na čp. 200-202
-v obecním lese v části na Adamu a v Potokách
spadlo cca 300 m³, řeší p. hajný Sklenář, (dřevo
se zpracovává).
-MÚ Žamberk vydal nařízení - zákaz vstupu do
lesa 14. 7. 2015 do 13.8. 2015 z důvodu likvidace
spadlých stromů.
-na katastru obce Klášterec nad Orlicí, naštěstí
nebyl při bouřce nikdo z obyvatelů obce zraněn,
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došlo k poškození některých střech větrem, nebo
větvemi, ale žádný z mnoha vyvrácených či zlomených stromů nespadl přímo na nemovitost. Přesto
mají vlastníci pozemků i lesů velké škody a mnoho
práce s jejich odstraňováním.
Děkuji členům Sboru dobrovolných hasičů a
zaměstnancům obce, kteří pracovali na odstranění stromů z komunikací.
Děkuji občanům za jejich vstřícný přístup při
řešení situace po vichřici, kdy jim nešel elektrický proud, někteří i v této situaci nabízeli svoji
pomoc.
Děkuji všem za pomoc s odklízením následků
bouřky a vichřice.
Lenka Ševčíková, starostka obce

Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec n. O.
Jednání dne 24. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• schválilo účetní závěrku obce za rok 2014
• schválilo závěrečný účet hospodaření obce za
rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 ze dne 21. 5. 2015 a souhlasilo s celoročním hospodařením bez výhrad
• schválilo rozpočtovou změnu č. 4 ze dne 17. 6.
2015 v celkové výši 1 585 872 Kč
• vzalo na vědomí informace starostky z jednání
VH Sdružení obcí Orlicko a informaci o schválení Závěrečného účtu sdružení obcí Orlicko za rok
2014.
• vzalo na vědomí informace ohledně vymáhání
dluhů v bytovém hospodářství a informaci o výběru domovníka pro čp. 200-202 a čp. 192-197
• schválilo prodej pozemků p.p.č. 2036/3, ostatní plocha o výměře 332 m² oddělený GP č. 89876/2015 z p. p. č. 2036/1 a p. p. č. 5236, ostatní
plocha o výměře 993 m
• schválilo smlouvu o právu k provedení stavby mezi p. J. D. a K. D., jako stavebníky a Obcí
Klášterec nad Orlicí jako vlastníkem nemovitosti,
na základě této smlouvy vlastník nemovitosti souhlasí s umístěním a zřízením stavby Klášterec nad
Orlicí č.p. 102 – CNC obrábění přípojka kabelu
elektro (protlak délky 7 m) na pozemku p. č. 2243
v k. ú. Klášterec nad Orlicí
• schválilo výpůjčku nebytových prostorů – prostorů ordinace o výměře 53 m² v 1. patře domu
č.p. 167, na p. č. st. 350/1 v k. ú. Klášterec nad Or-

licí k účelu provozování lékařských služeb MUDr.
Jiřímu Příborskému
• schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/15/22323 mezi
Pardubickým krajem a Obcí Klášterec nad Orlicí,
předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava místních komunikací“
• schválilo smlouvu mezi Pardubickým krajem a
Obcí Klášterec nad Orlicí o poskytnutí grantu řešiteli Masarykově základní škole Klášterec nad Orlicí z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v
oblasti životního prostředí č. OŽPZ/15/21786 ve
výši 14 000 Kč na projekt „Škola do přírody – příroda do školy“
• vyhlásilo záměr pronájmu pozemků parc. č.
3185 o výměře 210 m², 3186 o výměře 232 m²,
3187 o výměře 221 m², 3188 o výměře 215 m² ,
3189 o výměře 225 m² , 3190 o výměře 224 m²,
3191 o výměře 225 m², 3192 o výměře 232 m²,
všechny vyhlašované pozemky jsou ve vlastnictví
Obce Klášterec nad Orlicí LV 10001 v k. ú. Klášterec nad Orlicí, druh pozemku zahrada
• schválilo v zadávacím řízení projektu „Svážíme bioodpad z obce Klášterec nad Orlicí“ oslovit
tyto firmy: ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČ 25347942,
Štefánikova 2664, Zlín, PSČ 760 01, Živa zemědělská obchodní, a.s., IČ 60917598, Klášterec nad
Orlicí 120, PSČ 561 82, Ing. Josef Ťulpík – WTC,
IČ 49567454, Bludov, Lázeňská 540, PSČ 789 61
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• schválilo účelové poskytnutí investiční dotace z
rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí ve výši 1800 000 Kč (slovy jeden milion osm
set tisíc korun českých) v roce 2015 Tělocvičné
jednotě Sokol Klášterec nad Orlicí, IČ 61234699.
• schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí uzavřenou podle § 10a) zákona č.
250/2000 Sb. mezi poskytovatelem Obcí Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021 a příjemcem Tělocvičnou jednotou Sokol Klášterec nad Orlicí, IČ
61234699 ve výši 1800 000 Kč (slovy jeden milion
osm set tisíc korun českých), předmětem smlouvy
je účelové poskytnutí investiční dotace na „1. Zateplení sokolovny – budovy čp. 34 v Klášterci nad
Orlicí, 2. Výměnu střešní krytiny a drobné stavební úpravy sokolovny“
• schválilo smlouvu o úvěru ve smyslu ust. § 2359
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. mezi úvěrující Obcí
Klášterec nad Orlicí IČ 00279021 a úvěrovaným
Tělocvičnou jednotou Sokol Klášterec nad Orlicí,
IČ 61234699, ve výši 600 000 Kč (slovy šest set
tisíc korun českých), předmětem smlouvy je poskytnutí úvěru na výměnu střešní krytiny na objektu sokolovny č. p. 34 v Klášterci nad Orlicí, se
splatností nejpozději do 31. 12. 2027
• schválilo zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č.
137/2006 Sb., Výměna oken ve společných prostorech bytových domů č. p. 192 – 197 v Klášterci
nad Orlicí firmu WINDOW HOLDING a s., IČ
28436024, Hlavní 456, Lázně Toušeň, zastupitelstvo rozhodlo realizovat ze zakázky část I. – společné chodby za nabídkovou cenu: 181 559,70 Kč
včetně 15 % DPH
• schválilo zhotovitelem veřejné zakázky malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č.
137/2006 Sb., Oprava místní komunikace p. p. č.
3600 a 3603 v Klášterci nad Orlicí firmu JD Dlouhý, s.r.o., specializované stavební činnosti, IČ
27500403, Vračovice – Orlov 41 za nabídkovou
cenu: 394 260 Kč bez DPH
• se seznámilo s nabídkou internetového mapového serveru pro města a obce firmy GPlus, s.r.o.
Pardubice
• vzalo na vědomí informace z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Jablonné nad Orlicí,
Slezská 350, PSČ 561 64, IČ: 48173398, konané
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dne 18. 6. 2015.
• zastupitelé byli informováni, že byla makléřovi
z Živnostenské pojišťovací, a.s., dána plná moc k
výběrovému řízení a poptávce pojištění majetku a
odpovědnosti obce
• zastupitelé byli seznámeni se studií na úpravu
nového hřbitova
• vzalo na vědomí informaci o zahájení stavebních prací na akci zateplení ZŠ a rekonstrukci
sokolovny
Jednání dne 28. 7. 2015
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• zastupitelé se na místě seznámili s pokračováním akce zateplení Sokolovny, dále se seznámili
s průběhem akce zateplení Základní školy, která
začala 29. 6. 2015 a měla by být dokončena 31. 8.
2015, stavební práce na obou stavbách probíhají
dle harmonogramu, u Sokolovny seznámil Ing.
Kalous s problémy, které se při akci vyskytly a jsou
řešeny, např. chybějící základ, přebudování schodiště ze sálu, příčka v přísálí, utržený boční vchod
• vzali na vědomí informace z jednání svazku obcí
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou a informaci o schválení Závěrečného účtu svazku obcí
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou za rok
2014
• po projednání schválilo plnění rozpočtu obce k
30. 6. 2015 a vzalo na vědomí hospodaření obce k
30. 6. 2015.
• schválilo rozpočtovou změnu č. 5 ze dne 22. 7.
2015 v celkové výši 241 300 Kč
• po projednání schválilo Místní program obnovy
venkova obce Klášterec nad Orlicí na roky 2015
– 2019
• schválilo přidělení a výměnu bytů
• schválilo výběrovou komisi pro otvírání a hodnocení nabídek projektu „Svážíme bioodpad z
obce Klášterec nad Orlicí“
• bylo seznámeno s problémem při zpracování
změny ÚP obce č. 2
• schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku
p.p.č. 1300/2 o výměře 1054 m², trvalý travní porost, zapsaný na LV 100001 v k. ú. Klášterec nad
Orlicí, za účelem výstavby RD pro trvalé bydlení.
• schválilo pacht pozemků parc. č. 3185 o výměře
210 m², 3186 o výměře 232 m², 3187 o výměře
221 m², 3188 o výměře 215 m² , 3189 o výměře
225 m², 3190 o výměře 224 m², 3191 o výměře
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225 m², 3192 o výměře 232 m², na základě tohoto
schválení bude uzavřena pachtovní smlouva mezi
propachtovatelem Obcí Klášterec nad Orlicí a
pachtýřem Základní organizací Českého zahrádkářského svazu v Klášterci nad Orlicí, Zbudov 19,
561 82 Klášterec nad Orlicí, IČ 70913421 od 1. 8.
2015
• schválilo dodatek Smlouvy o dílo na služby spojené s tříděním odpadu č. 16
• zrušilo své usnesení č. 143/15 ze dne 28. 5. 2015,
které se týkalo zadání zpracování projektové dokumentace na řešení chodníku podél silnice III/31218

Černá skládka masa v lese
- dne 12. 7. 2015 oznámili myslivci, že v soukromém lese na katastru naší obce je černá skládka
masa, vlastníkovi lesa to také oznámili, skládka
je tu již podruhé
- dne 13. 7. 2015 bylo provedeno místní šetření na
lesním pozemku, byla zde nalezena černá skládka masa cca 20metrů od okraje lesa, byla pořízena fotodokumentace a telefonicky upozorněn
vlastník pozemku na skládku
- dne 14. 7. 2015 byl vlastník pozemku písemně
vyzván, aby skládku ohlásil Polici ČR
- dne 15. 7. 2015 vlastník oznámil černou skládku
Policii ČR, poté Policie ČR vyzvala obec Klášterec nad Orlicí, aby podnikla další kroky v likvidaci skládky, MÚ Žamberk odbor živ. prostředí
– odkázal obec na Krajskou veterinární správu
- 15. 7. ve 12:30 Krajská veterinární správa sdělila, že tato situace se řeší podle veterinárního
zákona, podle § 40 odst. 3 zák. č. 166/99 Sb. o
veterinární péči, má vlastník pozemku ohlašovací povinnost a náklady na odstranění kadavéru
hradí obec, doporučuje oslovit kafilérii v Žichlínku
- 15.7. ve 13:00 telefonicky a e-mailem kontaktován p. ředitel kafilérie v Žichlínku, poté byla obcí
objednána sanace skládky masa
- 15. 7. ve 13:30 se na místo skládky přijela podívat pracovnice krajské veterinární správy , která,
pořídila fotodokumentaci skládky a potvrdila, že
je nutná rychlá sanace skládky - odvoz do kafilérie
- 15.7. ve 14:00 sdělil p. ředitel kafilérie, že cca v
15:00 hodin přijedou skládku masa zlikvidovat
- tento způsob řešení likvidace skládky byl telefo-
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v úseku od čp. 122 po křižovatku pod ČOV.
• vzalo na vědomí informaci o dosud proběhlých
opravách místních komunikací
• vzalo na vědomí informace starostky obce o
situaci v obci po silné bouři a vichřici dne 8. 7.
2015, dále o škodách a schválilo postup při jejich
likvidaci
• vzalo na vědomí zprávu a schválilo postup při
likvidaci černé skládky masa
• schválilo poskytnutí peněžního daru SDH Klášterec nad Orlicí, 561 82 Klášterec nad Orlicí č.p.
122, IČ 61239739, ve výši 5.000 Kč.
nicky oznámen vlastníkovi lesa a byl požádán,
aby prořezal přístup ke skládce
- dne 15.7. v době od 15:00 do 16:30 proběhlo
nakládání zkaženého masa 2 pracovníky firmy
AGRIS spol. s r. o. z obou míst, kde se nacházelo zkažené maso, práce byly dokončena v 16:30,
bylo naloženo cca 700 kg zkaženého masa, kostí,
ryb, uzeniny…, prostor obou skládek byl vyčištěn od kadavéru a byl zasypán chloraminem,
byla pořízena fotodokumentace
- 15. 7. V 17:00 byla podána zpráva o likvidaci černé skládky masa Policii ČR, Krajské veterinární
správě a MÚ Žamberk odbor živ. prostředí
- případ černé skládky masa šetří Policie ČR
ve spolupráci s Krajskou veterinární správu,
obec jim poskytla všechny dostupné informace a doklady k případu, viníkovi bude uložena
pokuta a obec na něm bude vymáhat náklady
na likvidaci skládky
Lenka Ševčíková, starostka obce

OBEC PASTVINY
Vážení spoluobčané,
letní sezóna je v Pastvinách prakticky u konce,
chatové oblasti a kempy se pomalu vylidňují a
naše obec se opět na pár měsíců stane malou klidnou vesničkou v Orlických horách.
Počátkem prázdnin se Pastvinami a okolními obcemi přehnala silná bouře, která napáchala spoustu komplikací v dopravě a škod na majetku, v Pastvinách zejména na lesních porostech. Následky
způsobené vichřicí ještě zdaleka nejsou odstraněny. V ATC Šlechtův palouk, který byl ke konci
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července plně obsazen turisty, jsme řešili ucpanou
kanalizaci. Dlouho trvající suché počasí si vyžádalo zvýšenou péči o zásobování občanů pitnou
vodou. V průběhu léta jsme samozřejmě řešili i
spoustu drobnějších, méně závažnějších problémů, které se vyskytnou téměř vždy na místech,
kde je v krátkém čase nárazově velká koncentrace osob. Dle záznamů Turistického informačního
centra, se zde bylo od 1.7.2015 informovat k datu
19.8.2015 více než 100 zahraničních a 2300 tuzemských turistů.
Je ještě brzy na nějaké to celkové vyhodnocení, nicméně zatím mohu konstatovat, že v rámci našich
možností je všechno postupně řešeno a závady jsou
plynule odstraňovány. Chtěl bych tímto poděkovat
všem našim zaměstnancům a brigádníkům, kteří
pomohli naší obci svou prací a svým přístupem toto
opravdu náročné období zvládnout.
Starosta obce Pastviny, L. Škůrek

Opětovná informace
a žádost k třídění odpadů
Zkráceně bych chtěl jenom zrekapitulovat, že v
jarních měsících letošního roku byla stanoviště
soustřeďování a sběru odpadu v obci Pastviny
posílena o nádoby na sklo, plasty, někde i papír.
Na stanovišti U Panelu a v centru jsou umístěny
velkoobjemové modré kontejnery o obsahu 20 m3
na objemný komunální odpad. Na OÚ je možné si
vyzvednout žluté pytle na třídění plastů. Další novinkou letošního roku jsou kontejnery na BIO odpad, které byly Technickými službami Žamberk na
objednávku nepravidelně umisťovány U konzumu
a U Panelu. Ze zákona má obec povinnost zajistit likvidaci BIO odpadu od března do listopadu
příslušného kalendářního roku. V letošním roce
jsou kontejnery na BIO odpad přistavovány cca 1
x za tři týdny. V příštím roce bude obec disponovat
vlastním svozovým vozidlem i s kontejnery na BIO
odpad, které budou v pravidelných intervalech
rozmisťovány na určená stanoviště.
Součástí tohoto rozšíření systému sběru odpadu
byla i osvěta co do příslušných nádob na odpad
patří a co ne. Vím, že my co odpad třídíme, jsme
se s problematikou obeznámili, nicméně rád bych,
aby nás „Třídičů“ bylo čím dál víc. Stále jsou případy, kdy máme naplněn kontejner na směsný
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odpad trávou, nebo větvičkami z živého plotu.
Dalším problémem je, že někteří z nás si stále neuvědomují, nebo nechtějí uvědomit, že některé věci
jako třeba plechovky od barev, pneumatiky, čistící
hadry, oleje, chemikálie, atd. spadají do kategorie
nebezpečného odpadu. Tento nebezpečný odpad
je svážen dvakrát ročně speciálním vozidlem společnosti EKOLA České Libchavy, s.r.o. Nejbližší
svoz nebezpečného odpadu se v Pastvinách uskuteční 10. 9. 2015.
Po poslední zkušenosti s obsahem kontejneru na
BIO odpad, který byl umístěn v době od 14. 8.
2015 do 17. 8. 2015 na stanovišti U konzumu, si
dovolím zopakovat:
DO KONTEJNERU NA BIOODPAD PATŘÍ :
1. bioodpad ze zahrad a z údržby zeleně (tráva,
listí, seno, plevel, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny apod., kousky větví keřů a stromů
- posekané, nastříhané nebo štěpkované, a dále
piliny a spadané ovoce)
2. bioodpad z domácností (listy a nať ze zeleniny,
slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zvadlé květiny,
rostliny z květináčů bez spojovacích drátů a stuh,
čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů, skořápky z vajec, ořechů apod.)
DO TĚCHTO KONTEJNERŮ NEPATŘÍ :
Tekuté zbytky jídel, kosti a maso, uhynulá zvířata, pleny, obvazy, textilie, mikrotenové sáčky,
biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady.
Vhozením takovýchto odpadů do kontejneru,
se znehodnotí celý jeho obsah, který potom nutně skončí na skládce směsného odpadu. Dojde
tak ke zmaření úsilí a práce ostatních obyvatel
a zvýšení nákladů na likvidaci tohoto odpadu.
Je jasné, že nastavený systém není bezchybný a
je na něm stále co zdokonalovat a vylepšovat, ale
věřím, že drtivá většina našich místních spoluobčanů i chatařů a chalupářů se snaží svým přístupem a tříděním odpadu snížit náklady obce na
likvidaci směsného komunálního odpadu. Přesto
si dovolím, požádat všechny občany, aby věnovali
třídění odpadu zvýšenou pozornost a aby se nebáli
neukázněného souseda poučit, například, že tráva, nebo plasty do kontejneru na směsný odpad
nepatří. Záleží na nás, jak se budeme chovat a jak
vychováme svým příkladem další nadějnou nastupující generaci…
Starosta obce Pastviny, L.Škůrek
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UPOZORNĚNÍ OBCE PASTVINY
Rád bych chtěl Pastvinskou veřejnost upozornit, že v rámci provozu webových stránek obce
je zprovozněn tzv. SMS modul. Prostřednictvím
tohoto modulu bude obec Pastviny zabezpečovat,
tak jak jí to ukládá zákon č. 118/2011 Sb. Krizový
zákon, vyrozumívání obyvatel o krizových situacích. Pro příklad to mohou být výstražné informace HZS, případně od Policie, informace krizového
štábu ORP Žamberk, informace o poruchách el.
vedení, případně vodovodu, uzavírky silnic, apod.
V některých okolních obcích je tento modul využíván již několik let. Podmínkou účelného fungování je, zaregistrovat se do adresáře modulu na
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internetových stránkách obce, v záložce „Obec“
označte „zasílání informačních SMS“ a vyplňte
příslušné kolonky. Není třeba se obávat, že tento
způsob komunikace obce s Vámi (občany) bude
využíván k jiným, než zde uvedeným důvodům a
Váš mobil bude zahlcen nepodstatnými zprávami,
či reklamami. Dle mého názoru registrace členů
obecního zastupitelstva a aktivních členů SDH
Pastviny je povinná.
Dále bych chtěl upozornit občany na možnost přihlásit se k odběru novinek (aktualit s oblasti sportu a kultury). K odběru je možné se přihlásit na
stránkách obce v záložce „Kultura a sport“. Zde
je dál možné vybrat si, o které oblasti sportovního,
nebo kulturního dění chcete být informováni.
Děkuji za odpovědný přístup, L. Škůrek

Zastupitelstvo obce Pastviny

Pro účely hlasování jsou zastupitelům přidělena
tato čísla 1 – Ladislav Škůrek, 2 – Josef Koubík,
3 – Antonín Faltus, 4 – Pavel Friml, 5 – Veronika
Luxová, 6 – Miroslav Lux, 7 - Lubomír Zverec
Zastupitelstvo obce Pastviny
dne 29. 6. 2015 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2015.6.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Veroniku Luxovou.
hlasování: pro - 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.6.2. schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 18. 6. 2015
hlasování: pro - 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.6.3. schválilo účetní závěrku obce Pastviny
zpracovanou k 31. 12. 2014 za účetní období od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. O tomto hlasování byl
sepsán samostatný protokol podepsaný zastupiteli přítomnými na jednání a tvoří součást tohoto
usnesení.
hlasování: pro –1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.6.4. schválilo prodej penzionu Lesanka ve
veřejné dražbě, nejnižší možná prodejní cena
nesmí být nižší než 2.300.000,- Kč včetně daně z
převodu nemovitosti. Dále v tomto bodě schválilo
uzavření smlouvy o provedení dobrovolné dražby
s dražebníkem IDEAL REALITY Hradec Králové,
Dukelská 95/3, 500 02 Hradec Králové, odměna
dražebníka byla stanovena na 3% s prodejní ceny.

Dražební vyhláška bude zveřejněna na úřední desce obce Pastviny a v elektronické podobě na webu
obce Pastviny (www.obecpastviny.cz).
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.6.5.1 schválilo delegování starosty obce Pastviny k zastupování obce na řádné valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,IČ: 48173398 se sídlem
Slezská 350, Jablonné nad Orlicí.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.6.5.2 schválilo uzavření smluv o dílo na služby spojené s odstraňováním objemného odpadu,
svoz a odstraňování komunálního odpadu, služby
spojené s tříděním odpadu (plasty, sklo) se společností EKOLA České Libchavy s.r.o. IČ: 49813862
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.6.5.3. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova o účelovém poskytnutí investiční dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje na akci „Autobusové čekárny – Pastviny“
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.6.5.4. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku svazku na realizaci projektu: „Modernizace a rozšíření systému sběru separovaného
odpadu ve svazku obcí Rozvoj regionu obcí pod
Zemskou branou“. Výše příspěvku obce Pastviny
je 112.728,- Kč.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.6.5.5. schválilo pronájem části pozemku

SOUSEDSKÉ LISTY

parc. č.1795/1 katastrální území Pastviny u Klášterce nad Orlicí o výměře 50 m2 panu J.V. za cenu
1,- Kč /m2 ročně, podmínky užívání budou stanoveny ve smlouvě o pronájmu. Záměr obce pronajmout tento pozemek byl schválen na zasedání OZ
dne 18. 5. 2015 pod č.j.: 2015.5.5.13.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.6.5.6. schválilo pronájem části pozemku
parc. č. 1795/1 katastrální území Pastviny u Klášterce nad Orlicí o výměře 400 m2 panu M. P. za
cenu 1,- Kč/m2 ročně, podmínky užívání budou
stanoveny ve smlouvě o pronájmu. Záměr obce
pronajmout tento pozemek byl schválen na zasedání OZ dne 18. 5. 2015 pod č.j.: 2015.5.5.13.
hlasování: pro – 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, proti – 0,
2015.6.5.7. schválilo prodej části pozemku parc.
č. 2309/2 katastrální území Pastviny u Klášterce
nad Orlicí o výměře cca 30 m2 paní E. M. za cenu
100 ,- Kč /m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který bude vytýčen dle přílohy žádosti zaevidované pod .j.: 175/2015. Záměr obce
odprodat část tohoto pozemku byl schválen na
zasedání OZ dne 18. 5. 2015 pod č.j.: 2015.5.5.8.
hlasování: pro – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proti – 0,
2015.6.5.8. schválilo uzavření příkazní smlouvy
s RNDr. Tomáš Kytlík, Purkyňova 691, 517 41
Kostelec nad Orlicí IČ: 76063011 na zpracování
administrace související s přípravou zadávacího
řízení – veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele svozového vozidla + kontejnery v rámci
akce: „Doplnění systému sběru bioodpadu a separovaného odpadu – Pastviny“
hlasování: pro – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proti – 0,
2015.6.5.9. dalo souhlas Mgr. M. M. k vybudování el. přípojky, která bude vedena od odběrného místa, zřízeného provozovatelem na parcele
č. 1188/1 ve vlastnictví obce Pastviny k chatě na
stav. parcele č. 615. Podmínkou je, že přípojka
bude vybudována podél hranice parcely, tak jak
je v nákresu žádosti zaevidované dne 25. 5. 2015
pod .j.: 204/2015.
hlasování: pro – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proti – 0
2015.6.5.10. schválilo uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 99 N 02/50 mezi Českou republikou –Státní pozemkový úřad a obcí Pastviny, kterým
se mění výše ročního nájemného, od 1. 10. 2014 se
zvyšuje z částky 100,- Kč na částku 130,- Kč.
hlasování: pro – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proti – 0
2015.6.5.11. schválilo nákup SMS modulu od
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společnosti ANTEE s.r.o., IČ: 25936557. Nákup
modulu za jednorázový poplatek 6.000,- Kč, měsíční poplatek za správu a provoz modulu bude
činit 100,- Kč.
hlasování: pro – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proti – 0
2015.6.5.12. schválilo uzavření nové smlouvy
o pronájmu budovy na stavební parcele č. 544 a
části pozemkové parcely č. 189/1 o výměře 400
m2 mezi VZS Českého červeného kříže IČO:
61234257 a Obcí Pastviny. Výše nájemného byla
stanovena na částku 15.000,- Kč ročně.
hlasování: pro – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proti – 0,
2015.6.5.13. vzalo na vědomí, že na základě usnesení č. 2015.4.5.8. ze dne 27. 4. 2015 byl osloven
zástupce společnosti Heineken, která v České republice zajišťuje mimo jiné i distribuci českých a
zahraničních pivních značek, s žádostí o uspořádání ochutnávky produktů této společnosti v rámci akce „Vítání léta“ dne 27. 6. 2015. Obchodní zástupce vzal tento návrh na vědomí, dále se k tomu
nevyjádřil a ochutnávka se neuskutečnila.
2015.6.5.14. schválilo žádost pana L.M. o možnost půjčování koloběžek v rámci provozu T.I.C.
koloběžky pro veřejnost. Část tržby ve výši 20 %
připadne obci.
hlasování: pro – 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, proti – 0,
2015.6.5.15. vzalo na vědomí iniciativu MÚ Letohrad (na základě úkolu MV ČR vyhodnotit současný stav) možnost zřízení nového ORP Letohrad
2015.6.5.16. schválilo zrušení výběru vstupného
do areálu ATC Šlechtův palouk.
hlasování: pro – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proti – 0,
Starosta: Ladislav Škůrek

Mobilní domy

vyžadují „povolení“ stavebního úřadu

V poslední době se na pozemcích v katastrálních
územích v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Žamberk objevují nové prvky, kterými jsou mobilní domy (zvané také „mobilhaus“,
případně „mobilheim“). Vzhledem k tomu, že se
jejich majitelům dostává zřejmě nepřesných informací od prodejců, dovolujeme si informovat případné zájemce o pořízení, že umístění mobilního
domu i na vlastním pozemku má svá pravidla a při
jejich nedodržení se může majitel dostat do nepříjemné situace. Tomu bychom rádi předešli.
Mobilní dům je obytné vozidlo pro volný čas, které
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Obec České Petrovice

nesplňuje požadavky na konstrukci a provoz silničních vozidel, a dle příslušné normy je určen pro
dočasné nebo sezónní ubytování (nikoli pro bydlení či rodinnou rekreaci). Podle stavebního zákona
je výrobkem plnícím funkci stavby, který je považován za stavbu a spadá do režimu stavebního zákona, tzn., že jeho umístění vyžaduje územní rozhodnutí nebo územní souhlas stavebního úřadu.
Pokud by měl být mobilní dům využíván pro bydlení nebo rodinnou rekreaci, musí být posuzován
ze stejných hledisek jako stavba rodinného domu
nebo stavba pro rekreaci (světlá výška obytné
místnosti musí být min. 2500 mm, šířka chodby
min. 900 mm, energetická náročnost stavby musí
splňovat hodnotu A až C, obytné místnosti musí
mít minimální plochy dané normou, atd.). Stavba
musí být také umístěna na pozemku v souladu s
územně plánovací dokumentací, musí odpovídat
architektonickým hodnotám v území, musí splňovat podmínky mechanické odolnosti a stability,
požární bezpečnosti, hygieny, úspory energie a
tepla, životního prostředí atd.
Ačkoliv rozumíme tomu, že mobilní domy jsou
pro mnohé vlastníky pozemků atraktivním prvkem, který by chtěli vlastnit a užívat, tak při jejich umístění a užívání v rozporu s příslušnými
předpisy je stavební úřad nucen postupovat podle
zákona. Zájemcům o pořízení mobilního domu
proto doporučujeme nejprve se informovat na
příslušném stavebním úřadu, zda je možné v dané
lokalitě mobilní dům umístit a jaké podmínky
musí splňovat, aby mohl být pro požadovaný účel
využití povolen.
Iveta Dušková,
Městský úřad Žamberk - Stavební úřad

Zápis zastupitelstva obce České Petrovice
ze dne 30. 6. 2015
Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: Hruška J.
Zapisovatel: Lux L.
Ověřovatelé: Pácha K., Vybíralová P.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se X
1. Program jednání:
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Účetní závěrka za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014 a zpráva auditora
Smlouva s Pardubickým krajem
Různé:
Informace ze zasedání svazku obcí pod Zemskou
brannou
Informace ze sdružení obcí Orlicko kolem dotací
na malé památky
Informace kolem akce asfaltování cest v Českých
Petrovicích
Informace kolem penzionu pro seniory v Pastvinách
Příprava žádostí na dotace POV
Žádost knihovníka
Žádost o příspěvek od firmy Form Help
Informace z valné hromady sdružení obcí Orlicko
Informace o provedené kontrole na veřejný vodovod
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 01/06/2015: Zastupitelstvo schvaluje
program zasedání
2. Projednání účetní závěrky obce České Petrovice za rok 2014
Starosta obce předložil zastupitelům k projednání účetní závěrku obce za rok 2014. Předložené
podklady ke schválení účetní závěrky byly vypracovány dle směrnice obce pro schvalování účetní
závěrky.
Návrh usnesení 02/06/2015:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za
rok 2014, viz protokol jako příloha k zápisu.
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 02/06/2015 bylo schváleno
3. Projednání závěrečného účtu a výsledky auditu hospodaření
Starosta seznámil zastupitele se závěrečným
účtem obce za rok 2014 a zprávou kontrolního auditu hospodaření obce za rok 2014. Kontrola byla
provedena finančním výborem krajského úřadu
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Pardubického kraje dne 28. 5. 2015 s výsledkem
,,Bez výhrad“.
Návrh usnesení 03/06/2015: Zastupitelstvo obce
schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet
obce České Petrovice za rok 2014, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2014 s výsledkem ,,Bez výhrad“.
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 03/06/2015 bylo schváleno
4. Smlouva s Pardubickým krajem
Starosta předložil zastupitelům smlouvu mezi
obcí a Pardubickým krajem na dotaci POV ve výši
100 tisíc korun na opravu hřbitovní zdi.
Návrh usnesení 04/06/2015: Schválit smlouvu
mezi Pardubickým krajem a obcí České Petrovice
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 04/06/2015 bylo schváleno
5. Různé:
- Informace ze zasedání svazku obcí pod Zemskou
brannou
Usnesení 05/06/2015 : Zastupitelstvo bere na
vědomí závěrečný účet svazku obcí pod Zemskou
brannou za rok 2014, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2014 ,,Bez výhrad“
- Informace ze sdružení obcí Orlicko o rozdělení
dotací na malé památky. Celkem rozděleno 300 tisíc korun. Naše obec by měla získat 50 tisíc korun
a předpokládané náklady na opravu sousoší pany
Marie svaté Anny a Ježíška jsou 80 tisíc Kč.
- Starosta seznámil zastupitele s pokládkou nového asfaltového koberce v Českých Petrovicích
kolem Brandejsů a opravou mostku pod Dragonidesovými. Nabídky zaslaly firmy: Mados 480 000
Kč. Stavitelství 486 000 Kč. Strabag 436 000 Kč.
Vyhrála firma Strabag. Asfaltování komunikace za 301 275 Kč. a oprava mostku 59 210 Kč. +
DPH. Začátek akce plánován od půlky července
Usnesení 06/06/2015: Zastupitelstvo bere na vědomí
- Informace kolem penzionu pro seniory v Pastvinách. Plánovaná oprava maleb, informace o propadajících se místech povrchu kolem penzionu a
na příští rok plánovaná oslava 10. výročí provozu
- Starosta upozornil zastupitele s blížícím se termínem na podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje a požádal zastupitele o zvážení možných akcí z plánovaného výhledu oprav, který by
měl být dodržován, jak podotkl p. Žďárský
- Žádost pana knihovníka o upravení provozní
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doby v obecní knihovně. Každé úterý od 17 – 18
hodin z důvodů malé návštěvnosti. Nová provozní
doba bude uvedena v platnost od 1. července
Návrh usnesení 07/06/2015: Upravit provozní
dobu dle požadavku pana knihovníka
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 07/06/2015 bylo schváleno
- Žádost firmy Form Help o příspěvek na podporu
autistických dětí ve výši 1000 Kč.
Návrh usnesení 08/06/2015: Schválit příspěvek
ve výši 1000 Kč.
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 08/06/2015 bylo schváleno
- Starosta požádal zastupitele o schválení částky
4 500 Kč na nákup dřevěné lavičky ke kapličce na
Adamu, jelikož stará lavička dosloužila. Návrh
usnesení 09/06/2015: Schválit částku 4 500 Kč
na nákup lavice
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 09/06/2015 bylo schváleno
- Starosta zastupitelům podal informace z valné
hromady sdružení obcí Orlicko. Jsou například
připravovány projekty cyklostezek, které by měli
propojit Letohrad a Žamberk s Pastvinami, Letohrad přes Jablonné nad Orlicí s Králíky a Polskem,
a Žamberk s Rokytnicí v Orlických horách.
- Starosta seznámil zastupitele s výsledkem kontroly krajské hygienické stanice Pardubického kraje na provoz veřejného vodovodu v Českých Petrovicích s výsledkem,,Bez závad“. Kontrola byla
provedena 28. 5. 2015
Usnesení 10/06/2015: Zastupitelstvo bere na vědomí
Zapsal: Miloš Roušar
Ověřili: starosta obce

Zhodnocení prázdninových
prací v naší obci

Během měsíců července a srpna se nám v obci
České Petrovice podařilo uskutečnit několik plánovaných oprav. Díky dotaci Malé památky od
Sdružení obcí Orlicko se občané mohou potěšit
pohledem na zrekonstruované sousoší pany Marie, svaté Anny a Ježíška, které bylo přesunuto na
nové místo u řadovek. S finanční podporou dotačního projektu Komunikační přístupnosti od svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou byl
položen nový asfaltový koberec kolem Brandejsových a opraven mostek pod Dragonidesovými.
Za obec České Petrovice Jitka Brandejsová

SOUSEDSKÉ LISTY

12

Není to tak dávno …

( 50 )

Tak už to v životě bývá, že věci, kolem kterých denně chodíme, nám připadají obyčejné a nezajímavé. Teprve když zmizí, ozývá se v nás vzpomínka a
vybavují se souvislosti. Tak to asi bude i s domem
č. 102 na Horním konci, známým pod různým
označením, nejčastěji asi „U Morávků“.
Ale začněme od začátku. Kdy chaloupka č. 102
vznikla, je zahaleno mlhou. Pravdou asi bude, že
to bylo okolo roku 1800, protože první číslování
domů probíhalo po řadě od rychty přes kopec až
do Ameriky, potom přeskočilo na druhou stranu
řeky a pokračovalo po proudu dolů. První čísla,
která vybočují z tohoto pořádku jsou Koblížkovi
a Roušarovi. Po dlouhou dobu bylo číslo v držení
rodu Hovadů a po 1. Světové válce přešlo do rukou Morávků. Morávkovi do té doby vlastnili číslo

93 na protějším břehu
řeky, pozdějšími vlastníky byli od roku 1936
Moláčkovi, potom Karel Gregor…
Morávkovi byli na novém působišti velice
aktivní. Hned se na
domku objevila firma
Augustýn Morávek,
obuvník, vzápětí byl
založen Potravní spolek a otevřen obchůdek. My starší jsme
proto chodili nakupovat do Spolku. Syn
Augustýna Josef byl
velice šikovný, všestranný a podnikavý. Nejen že
byl výborným muzikantem a divadelníkem, ale
své vlohy uplatňoval s mladistvým elánem. Trochu
promluvil se svými sousedy a už se zakládala mlékárna. Bylo to v roce 1923, zároveň s mlékárnou
dolní. Pod vedením Josefa horní mlékárna úspěšně prosperovala do 31.7.1931, kdy byla uzavřena.
Se svou ženou Marií, r. Páchovou ze Zbudova vedl
až do nástupu důchodu malý krámek, kde měli
krom potravin i mnoho dalších užitečných věcí.
Hned za dveřmi byla košťata, biče, konve …V
pozdějším období se tu vystřídala řada prodavaček. Namátkou vzpomenu na Hanku Jarešovou,
Hanku Kritschovou, Jindru Jirešovou a vnučku
starých Grundů . Bylo jich více.
Označení na krámku se dle módy střídalo, Potravní spolek, Svornost, Jednota, Smíšené zboží,
Konzum atd. Také nakupování bylo trochu jiné,
než dnes. Když projel obcí „mlíkař“, vracející se
do Potoků, věděli jsme, že můžeme běžet
pro mléko, které Morávkovi nabírali plechovým půllitrem do donesených džbánků. A pro tehdejší kvalitu mléka, podmáslí
i másla bych šel světa kraj, protože s dnešní
břečkou nemělo nic společného. Také pečivo mělo svá pravidla. Dlouhou dobu ho
dovážel Mirek Kalous z Jedliny. A opět,
když projel okolo, mohli jsme vyrazit pro
čerstvý chléb.
Pan Morávek se vypracoval až na kontrolora a instruktora Jednoty, on i jeho paní byli
velice oblíbení a totéž platí o jejich dětech
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Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, a to
pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně
provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické
opatření, nebo kde došlo ke snížení klasifikační
třídy energetické náročnosti budovy na „C“ –
úsporná, nebo je současně na realizaci opatření
žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci
bude možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu,
plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla.
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici
na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a budou pravidelně aktualizovány.
Jarči a Pepíkovi. Chybí mě i ty čtyři schody, na kterých často někdo sedával a s úsměvem odpovídal
na pozdrav.
Miloš Sibera

Tisková zpráva
Pardubického kraje
Máte zájem o kotlíkové dotace?
Vyplňte předběžný dotazník
Pardubice (7. 8. 2015) – Připravované kotlíkové
dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje.
Pardubický kraj nyní zveřejnil na svých stránkách dotazník, aby zjistil předběžný zájem o
kotlíkové dotace. Data získaná z dotazníku následně pomohou nastavit podmínky dotačního
programu.
„Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na
základě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu. Vyhlášení první výzvy Pardubickým
krajem pro předkládání těchto žádostí předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku. Výše podpory
na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85
procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality.
Zbylých 15 až 30 procent bude financovat žadatel,
kterým budou fyzické osoby,“ říká Pavel Kalivoda,
vedoucí oddělení rozvoje, fondů EU, cestovního
ruchu a sportu. Do roku 2018 kraj předpokládá
výměnu přibližně 1200 kotlů.

Fotbalový podzim 2015

O třetím srpnovém víkendu již skoro tradičně začal pro naše fotbalisty další soutěžní ročník. Od
posledního jarního zápasu utekly přesně 2 měsíce.
Za tu dobu si hráči dali necelý měsíc na odpočinek a dovolené a od půlky července se vrátili k tréninkům. Ty vedl trenér Michal Černoch, občas ho
zastoupil Honza Bartoš. Účast na trénincích byla
velmi dobrá. Zkušené hráče doplnil 17letý Martin
Bílek, který ukončil hostování v Žamberku, dále
s mužstvem trénovali někteří dorostenci, např.
Pavel Brůna. Od začátku srpna pak přibyl 20letý
Marek Samiec, u něhož ale teprve začal proces
registrace. O celý rok bylo prodlouženo hostování Jindry Dostála z Boříkovic. Na rozdíl od loňska
letos máme skoro celý mančaft zdravý, zdravotní
problémy trápí jen Janečka.
Po loňském létě bez přípravného zápasu jsme letos pro změnu absolvovali dva a snad poprvé jsme
je hráli na našem hřišti. Podařilo se nám porazit
Kunvald a po týdnu také Helvíkovice, takže můžeme doufat, že nový ročník přinese lepší výsledky
než loňský. Dobře dopadl i první podzimní zápas,
ve kterém jsme vyhráli v Dlouhoňovicích 4:3.
Systém soutěže bude tentokrát tradiční. V okrese
ubývají fotbalová družstva (osm za poslední dva
roky), a tak čtvrtá třída je zrušena úplně a ve třetí
je pouze 13 družstev. To znamená, že nás čeká relativně dlouhá sezona, ale s volnem po 4. zápase.
Pro návštěvníka domácích zápasů bude náročné
září, hned tři zápasy za sebou hrajeme doma. Rov-
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něž konec října bude zajímavý, během 7 dnů nás
čekají 3 zápasy, z toho v neděli 25. a o svátku, ve
středu 28.10. doma. Poslední zápas je naplánován
na 7. listopadu v Jehnědí, tak pozdě jsme ještě nehráli. Fanoušci i hráči si tedy na podzim fotbalu
užijí až až. Naplánován je samozřejmě i zápas
svobodní – ženatí, a to na 4. 10., kdy dopoledne
na hřišti proběhne přespolní Běh údolím Orlice a
odpoledne se hned vrhneme na populární zápas
pro neregistrované.
Loni obnovil svou činnost žákovský oddíl. V tom
budeme pokračovat, cílem je vychovat pokračovatele kláštereckého fotbalu. Ale družstvo bohužel
nemá dostatečný počet věkové podobných kluků a
holek (i ty se můžou fotbalu věnovat), aby se mohlo přihlásit do pravidelné soutěže, což je samozřejmě škoda. Vyškolení trenéři Bartoš a Nekoranec
zajistí alespoň několik přátelských zápasů, aby si
mladí fotbalisté mohli své schopnosti otestovat
nejen při tréninku. Uvítáme, když se počátkem
září přihlásí další zájemci o fotbal. Místa na hřišti
je dost.

Program podzimu vypadá takto:
Domácí zápasy:
23. 08.
06. 09.
20. 09.
27. 09.
04. 10.
11. 10.
25. 10.
28. 10.

neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
středa

Kl. – Luková
Kl. – Heřmanice
Kl. - Libchavy B
Kl. – D. Čermná
svobodní – ženatí
Kl. – Albrechtice
Kl. - Třešňovec
Kl. - Jehnědí

16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
16.00
14.30
14.30

Dlouhoňovice
Helvíkovice
Lichkov
Kunvald
Žichlínek
Jehnědí

16.00
16.00
16.00
15.30
14.00
14.00

Zápasy venku:
16. 08.
29. 08.
03. 10.
17. 10.
31. 10.
08. 11

neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
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Kovárna World Music

Spolek Kovárna České Petrovice vás zve
na rozloučení s létem ve stylu afrických
rytmů, reggae, folku, šansonu, alternativní a etno hudby. Kromě skvělé muziky se můžete těšit na grilované speciality,žebírka z udírny a další dobroty. Akce
s názvem „Kovárna world music“Bude
zpestřena výstavou fotografií Rostislava
Bartoně, který vám ve svých fotografiích představí snímky nespoutané přírody a krásy zdejšího pohraničí.Těšíme se
na vás v sobotu 29. srpna na Kovárně v
Českých Petrovicích

TANEČNÍ 2015
KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
PRO MLÁDEŽ
září – prosinec 2015
cena 1.000 Kč
sokolovna v Líšnici
e-mail: tanecni.zamberk@seznam.cz,
www.kurzytance.unas.cz

Šachový kroužek
v ZŠ Klášterec
Ve školním roce 2014/15 byla
Masarykova ZŠ již druhým
rokem zapojena do projektu
„Šachy do škol“ za podpory Šachového svazu ČR a MŠMT. Do
kroužku docházelo 26 žáků s
rozdělením na mladší (začátečníci) a starší (pokročilí). Kroužek se konal každé páteční odpoledne s velmi dobrou účastí.
V současné době má k dispozici
5 šachových souprav, troje digitální hodiny, magnetickou tabuli a především skvělou podporu
vedení školy. V přeboru škol 1.
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- 5. tříd ZŠ (listopad 2014, Lanškroun) získala klášterecká škola 2. místo na Ústeckoorlicku, tak jak v
loňském roce, a vybojovala si postup do krajského finále mezi nejlepších 8 škol Pardubického kraje. 2.
prosince 2014 si reprezentace školy dojela po zledovatělých silnicích do Svitav pro nádherné 5. místo.
O úspěch se zasloužili Jirka Zlatník, Lucka Kotizová, Sam Novotný a Kuba Nekoranec, kterého ve finále nahradil Zdenda Kalous. V krajském přeboru v rapid šachu (16. 5. 2015 v Ústí nad Orlicí) získala Lucie Kotizová 2. místo v kategorii D10 (dívky do 10ti let) a pouze 1 bod ji dělil od postupu na Mistrovství
ČR.V současné době je již celkem 7 žáků registrováno v Šachovém svazu ČR, což je podmínkou účasti
v soutěžích Pardubického kraje – Lucie Kotizová, Patrik Michalička, Jakub Nekoranec, Michal Skoták,
Zdeněk Kalous, Gabriela Obermajerová a Jiří Zlatník. Svými výkony se zapsali do povědomí soupeřů
šachových center Pardubicka. Od nového školního roku se počítá s registrací Samuela Novotného,
Pavla Mlynáře, Matěje Rouse a možná někdo další překvapí.
Šachová hra přináší dětem všestranný rozvoj mentálních schopností, které se hodí nejen během školní
docházky, ale i v dalším životě. A to je smyslem této činnosti.
Eduard Dvořák, vedoucí šachového kroužku, Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

I v letošním roce budou zahrádkáři v Klášterci nad Orlicí provozovat moštárnu.
Zahájení provozu bude podle zájmu pěstitelů. Domluvit se lze s paní Marií Luxovou,
tel. 739 948 877 nebo 465 637 466. Výbor ZO ČZS
SOUSEDSKÉ LISTY č. 128 - vydává OÚ Klášterec n.O. ve spolupráci s obcemi Pastviny, České Petrovice,
výtisků 290, číslo registrace MK ČR E 20477, e-mail: sousedskelisty@seznam.cz.
Sazba a tisk - Tiskárna Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk. Uzávěrka příštího čísla 21.10. 2015. Cena: 10,- Kč

