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MĚSÍČNÍK OBECNÍCH ÚŘADŮ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

foto Mgr. J. Kvičera - Večer u řeky

Návštěva hejtmana Pardubického kraje v Klášterci nad Orlicí
Dne 29. 9. 2015 se uskutečnila na naše
pozvání na obecním úřadě v Klášterci nad
Orlicí 1,5 hodinová pracovní návštěva
hejtmana Pardubického kraje. Za obec se
jednání s p. hejtmanem JUDr. Martinem
Netolickým zúčastnila starostka obce
Bc. Lenka Ševčíková, místostarosta Ing.
Jindřich Kalous a zastupitel p. Zdeněk Bureš. Na schůzce byly projednány tyto body:
rekonstrukce silnice Klášterec – Žamberk,
možnost převodu hasičské techniky, špatné pokrytí mobilním telefonním signálem
a strategie kanalizace.
Lenka Ševčíková
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Nový klub z Českých Petrovic
Na letošním dětském dni na nás čekalo překvapení v podobě oslíka Kleofáše, jenž udělal dětem
velikou radost a za odměnu a splněné úkoly je povozil.
Jako již každoročně jsme vyrazili o prázdninách
na pěší výlet. Tentokrát okolo ,,Mostků‘‘ směr
Pastviny, kde si mohl každý libovolně vybrat, jestli se půjde povozit na šlapadlech po přehradě, či
navštívit výstavu plazů. Na závěr výletu jsme se
občerstvili v restauraci ,,U mostu‘‘.
Těšíme se na příště
Polské stádo jalovic a býků
v Klášterci…..
Začátkem září se na katastru obce Klášterec
nad Orlicí objevilo patnáctihlavé stádo jalovic a
býků, podle značek bylo zjištěno, že se jedná o stádo, které zřejmě uteklo některému polskému chovateli a přešlo do České republiky. Stádo se volně
pohybovalo v části obce Čihák, na Jedlině a poté
na Horním konci. Stádo se volně pohybovalo po
soukromých pozemcích a působilo škody, mohlo
dojít i k ohrožení zdraví.

Doporučené řešení Krajskou veterinární správou postupovat podle občanského zákoníku, kdy
se jedná o nález na katastru obce, o který má povinnost se postarat obec, není podle mne v tomto
případě reálné.
Rozhodla jsem se tedy najít majitele stáda. Dne
10. 9. 2015 jsem společně s paní Marylou Kalousovou a p. Pavlem Michaličkou jela kontaktovat nejbližší chovatele skotu za státní hranicí naší
republiky s Polskem. Navštívili jsme s fotografiemi stáda chovatele v polské obci Niemojow, Lesica a Kamenčik. Nakonec jsme našli majitele stáda
a ten přislíbil, že si ho odežene zpět a zabezpečí
tak, aby se to již neopakovalo. Počkali jsme, než si
sehnal pomocníky, poté jsme je dovedli na místo,
kde bylo stádo zajištěno a oni si ho odehnali.
Ještě jednou děkuji za pomoc panu Pavlu Michaličkovi, který stádo zajistil a paní Marii Kalousové, která při naší cestě do Polska tlumočila.
Lenka Ševčíková, starostka obce

Mapový portál Obce Klášterec nad Orlicí
Na základě rozhodnutí zastupitelstva byl objednán mapový portál
obce. Na webových stránkách obce se již nyní můžete podívat v levé
záložce pod odrážkou: Mapový server GObec na základní mapová
data obce. Mapový portál bude postupně doplňován o další pasporty,
jako jsou např. zájmová místa v obci, odpadové hospodářství, místní komunikace, veřejné osvětlení a další.
Lenka Ševčíková
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Informace z jednání zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí

Jednání dne 26. 8. 2015
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• vzalo na vědomí zprávu ředitele ZŠ o zajištění
školního roku 2015-2016
• vzalo na vědomí zprávu ředitelky MŠ o zajištění
školního roku 2015-2016
• vzalo na vědomí zprávy předsedů finančního a
kontrolního výboru obce
• schválilo podání žádosti do Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2016 do dotačního titulu č. 4 na výstavbu, rekonstrukci a
opravu komunikací
• schválilo rozpočtovou změnu č. 6 v celkové výši
590 186 Kč
• schválilo dodavatelem zakázky malého rozsahu
na dodávku projektu „Svážíme bioodpad z obce
Klášterec nad Orlicí“ firmu Živa zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí, IČ 60917598,
hodnota dodávky 750 100 Kč bez DPH
• vzalo na vědomí informaci o přípravě nové pojistné smlouvy na majetek obce
• schválilo uzavření kupní smlouvy č. 1577354242
mezi prodávající ČR – Ministerstvo obrany a
kupující Obcí Klášterec nad Orlicí, předmětem
koupě je pozemek st. p. č. 515/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Klášterec nad Orlicí, celková
kupní cena činí 16 797 Kč
• schválilo prodej pozemku p.p. 1300/2 o výměře
1054 m², trvalý travní porost, zapsaný na LV
10001 v k. ú. Klášterec nad Orlicí, p. Jakubu Kalousovi, nar. 26. 6. 1992, trvale bytem Klášterec
nad Orlicí 230, za účelem výstavby RD pro trvalé
bydlení za cenu 63240 Kč s tím, že si obec vyhrazuje právo nabídky zpětného odkupu, kupující
uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a daň
z převodu nemovitostí
• schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2013679/
VB/2, název: Klášterec n. O. p.č. 660/36-Grygarová-kNN, dotčené pozemky obce parc. č.
660/38, 660/45 oba v k. ú. Klášterec nad Orlicí
• schválilo vložit do majetku obce stavby u č. p.
122 v těchto hodnotách: zděná garáž na p. p. č.
422/5 cena 200 tis. Kč, dřevěná garáž na p. p.
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č. 422/4 cena 150 tis. Kč, dřevěná věž na sušení
hadic na p. p. č. 422/6 cena 300 tis.
• schválilo prodloužení nájemní smlouvy p. R.P. a
J. H. na dobu určitou do 31. 1. 2016
• schválilo poskytnutí peněžního daru Římskokatolické farnosti, Klášterec nad Orlicí, 561 82
Klášterec nad Orlicí, IČ 44469900, ve výši 25
000 Kč
• schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, tato vyhláška stanovuje u zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm.
b) zákona o dani z nemovitých věcí koeficient,
kterým se násobí základní sazba daně, případně
sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o
dani z nemovitých věcí, ve výši 1,5
• vzalo na vědomí informace o jednání s Povodím
Labe a zástupci MÚ Žamberk o vypouštění odpadních vod z Čertovky, byla podána žádost o
prodloužení rozhodnutí o výjimce
• vzalo na vědomí informace o pokračování realizace projektu zateplení nejstarší budovy ZŠ
a spojovacího krčku, termín dokončení 31. 8.
2015 bude dodržen
• dále vzalo na vědomí informace o provedení
opravy marmolitu na MŠ, o zahájení opravy
místní komunikace par. č. 3600 a 3603, o zahájení výměny oken na chodbách bytových domů
čp. 192-197
• vzalo na vědomí informaci o možnosti dotace z
MZe na kanalizaci ve výši 50%
• proběhlo místní šetření k tvrzení p. M. K. ohledně jeho nároků na pozemky pod místní komunikací do Potoků
• změna ÚP č. 2, probíhá zpracování požadavků
Krajského úřadu
• zastupitelstvo vyzývá všechny vlastníky pozemků přiléhajících k místním komunikacím, aby
odstranili stromy a nálety bránící či omezující
průjezd, či stínící veřejnému osvětlení
• projednalo otázku postupu proti neukázněným
chovatelům psů, kteří je nechávají volně pobíhat, štěkat a neuklízí po nich
Jednání dne 30. 9. 2015
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• schválilo prodloužení nájemní smlouvy paní K.
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V. na dobu určitou do 30. 9. 2016, dále zastupitelstvo schválilo dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení mezi obcí a paní I. H., vzalo na
vědomí investice do oprav bytového fondu
• schválilo jako budoucího pojistitele majetku
obce ČSOB pojišťovnu, a.s., tato pojišťovna
bude požádána o předložení pojistné smlouvy,
zastupitelstvo uložilo starostce obce vypovědět
současné pojistné smlouvy na majetek obce
• schválilo aktualizaci Požárního řádu obce Klášterec nad Orlicí jako svůj vnitřní předpis v oblasti požární ochrany.
• vzalo na vědomí a schválilo závěrečné vyúčtování stavebních prací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a spojovacího krčku, č.
p. 176, Klášterec nad Orlicí“ vystavené dodavatelem KPV Systém s.r.o., dále schválilo vyúčtování opravy podlahy půdy
• schvaluje jednání o bezúplatném převodu stavební parcely č. 682 a na ní stojící stavby č. p.
182 v areálu bývalých kasáren v Klášterci nad
Orlicí od o.p.s. Emauzy ČR
• schválilo Rozpočtový výhled Obce Klášterec nad
Orlicí na období 2016 – 2018.
• schválilo rozpočtovou změnu č. 7 ze dne 25. 9.
2015 v celkové výši 124 000 Kč
• schválilo dodatek ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor v č.p. 135 ze dne 2. 6. 2014 mezi
nájemcem a pronajímatelem, který se týká úhrady vodného a stočného
• schválilo uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícími Jarmilou Dvořákovou, nar. 13. 10.1951,
bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí čp. 52, a Ing.
Václavem Fiedlerem, nar. 27.5.1958, bytem 561
82 Klášterec nad Orlicí čp. 49, a kupující Obcí
Klášterec nad Orlicí, předmětem koupě je pozemek parc. č. 325/4 ostatní plocha o výměře 40
m² v k.ú. Klášterec nad Orlicí, celková kupní
cena činí 1600 Kč
• vyslovilo nesouhlas s tvrzením p. M. K., že místní komunikace parc. č. 3404 vede částečně po
jeho pozemcích, jeho žádost o směnu pozemků
považuje za neopodstatněnou
• vzalo na vědomí informace o opravě kostela,
práce které letos budou provedeny se týkají
hlavně přípravy rekonstrukce, postup musel
být schválen a obhájen na Ministerstvu kultury,
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21. 9. 2015 bylo předáno staveniště firmě, která
uspěla ve výběrovém řízení (práce bude provádět firma Bromach s.r.o. z Lanškrouna, odborným garantem tesařských prací bude p. Růžička), na stavební práce bude letos proinvestováno
650 tis. Kč, součástí prací bude vybudování otvoru ve střeše kostela směrem k faře, který bude
sloužit pro manipulaci s materiálem nutném k
opravě krovu
• rozhodlo se nevyužít nabídku Města Letohrad
na právní služby
• uložilo výboru živ. prostředí připravit novou
OZV o shromažďování a nakládání s odpady v
obci, dále připravit systém zapůjčení domovních
kompostérů a rozmístění domovních kontejnerů
• schválilo uzavření smlouvy o dílo a o poskytování služeb mezi Obcí Klášterec nad Orlicí a firmou GPlus s.r.o., IČ 45537691 na zpracování a
administraci mapového portálu obce
• p. ředitel ZŠ předložil výroční zprávu ZŠ, zpráva
je k nahlédnutí na obci
• starostka informovala o projednávaných bodech
na poradě starostů ORP Žamberk, dále o nové
strategii MAS
• byla provedena oprava části plotu u MŠ (mezi
MŠ a Konzumem v délce 52 bm)
• od 1. 11. 2015 bude rozšířena pracovní doba
Pošty – služby partner v Konzumu o 2 hodiny
denně
• byly sděleny informace o účasti na setkání starostů Pardubického a Královehradeckého kraje
s poslanci ČR na Dolní Moravě dne 21. 9. 2015
• vzalo na vědomí informace o návštěvě p. hejtmana Martina Netolického dne 29. 9. 2015 na
Obecním úřadě v Klášterci (projednáno bylo:
rekonstrukce silnice na Žamberk, možnost převodu Hasičského automobilu, špatné pokrytí
signálem mobilními operátory, strategie kanalizace)
• se ZŠ bylo domluveno, že se v pátek 27. 11. 2015
od 18:00 hodin se uskuteční Koncert ZŠ u příležitosti opravení sokolovny, spojený s oceněním
úspěšných žáků ZŠ
• byl stanoven termín společného zasedání
OZ, komisí a zástupců spol. organizací na
21.12.2015
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Vážení čtenáři, spoluobčané,

V dubnových Sousedských listech ročníku 2015
jsem zpracoval článek o odpadovém hospodářství
v Klášterci n. Orlicí. V závěru článku jsem vyjádřil
naději, že všechna opatření ke zlepšení třídění odpadů učiněná počátkem roku přinesou výsledky v
menším množství směsného komunálního odpadu.
Dnes, koncem října, je patrné, že tomu tak nebude.
Zejména díky tomu, že někteří občané si stále pletou kontejnery na směsný komunální odpad s možností odložit vše, co už nepotřebují. Letos byl tímto
jednání často postižen kontejner na stanovišti lom.
V sezoně byl vyvážen každý týden a to také proto,
že velmi často byl naplněn odpadem z vyklizení nějaké chalupy , a to např. najednou přes půl obsahu.
A to se několikrát opakovalo. Dále, i přesto, že je k
dispozici kontejner na velkoobjemový odpad, objeví se náhle opět u kontejneru – Lom – 10 starých
matrací, část staré sedačky. Příště pak 15 starých
osobních pneumatik. A mohl bych ještě pokračovat. Toto neodpovědné jednání zaměstnává pracovníky obce, a tak to někdy vypadá jako hra „kočky s
myší“. Že asi úspora množství směsného komunálního odpadu nebude, je patrné z množství za leden
až září 2015 ve výši 163,227 tun. K tomu jeden příklad: v únoru produkce 9,3 tuny, ale v březnu s nástupem jara 19,2 tuny. Likvidace a odvoz veškerých
odpadů dosud stála 617 tis. Kč. Zastupitelstvo obce
se již vážně zabývá diskusí o změně systému z kontejnerů na popelnice. Postihnout totiž ty nedisciplinované občany je velmi obtížné a jejich chování v
důsledku poškozuje disciplinovanou většinu. Dále
bych chtěl informovat o postupu řešení projektu likvidace bioodpadu. Obec se svou žádostí o projektu uspěla. Bylo vypsáno výběrové řízení na veřejnou
zakázku dodávky techniky, kompostérů a popelnic
na bioodpad z domácností. Jako nejlepší uchazeč
dle zadaných podmínek byla vybrána Živa, zem.
obchodní a.s. Klášterec nad Orlicí. V rámci projektu bude dodán kontejnerový nosič, dále 4 kontejnery na odvoz bioodpadu - trávy z obecních ploch
a bioodpadu z posekaných ploch od soukromých
osob (zahrady, plochy u rekreačních nemovitostí). V rámci projektu byly již dodány obci zahradní kompostéry. Tyto kompostéry budou občanům
obce zapůjčeny na kompostování rostlinných zbytků ze zahrad. K Dispozici je 60 ks. Vyzýváme tedy
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zároveň tímto občany – zájemce o kompostér,
aby svůj požadavek nahlásili na obecní úřad. Zde
bude tvořen seznam a dle něho budou kompostéry v jarním období roku 2016 rozdány. Dále bude
obecní úřad zjišťovat zájem občanů o zapůjčené
hnědé popelnice na bioodpad z domácností. Těchto
popelnic je k dispozici 30 ks. Jejich svoz bude probíhat v období 1.4. – 31. 10. kalendářního roku.
Vážení čtenáři, tolik zatím k nejnovějším informacím o odpadovém hospodářství v Klášterci. Pro
občany bych rád zdůraznil žádost zastupitelstva o
spolupráci v realizaci programu likvidace bioodpadu – nahlásit zájem o zahradní kompostéry a popelnice na bioodpad. Děkuji.
Zpracoval: Z. Bureš
Výzva vlastníkům pozemků
sousedících s místní komunikací
Obec Klášterec nad Orlicí, jako správce místních komunikací, vyzývá všechny vlastníky pozemků sousedících s místními komunikacemi,
aby odstranili větve, stromy a nálety bránící či
omezující průjezd po komunikaci, či stínící veřejnému osvětlení. Děkujeme.
za obec Klášterec nad Orlicí starostka
Lenka Ševčíková
Správce party stanu
Obec Klášterec nad Orlicí hledá
správce party stanu. Zahájení činnosti od
1.1.2016. Zájemci hlaste se na Obecním úřadě.
Velkoobjemový kontejner
v Klášterci nad Orlicí
Uložení věcí do kontejneru v době od 1. 11. 2015
do 31. 3. 2016 je možné po domluvě na Obecním
úřadě. (č. tel. 734 407 056, 465 637 029)
Poděkování
ZO SPCCH, z.s. v Žamberku děkuje zastupitelstvu obce Klášterec nad Orlicí za finanční příspěvek pro občany Klášterce s evidovaným členstvím
v naší organizaci. Vážíme si vašeho postoje a děkujeme za něj.
Vlasta Pavlousková, předsedkyně organizace
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Otevírací doba České pošty
v Konzumu v Klášterci nad Orlicí
od 1. 11. 2015
pondělí
11:30 - 16:30 hod.
úterý
7:30 - 12:30 hod.
středa
11:30 - 16:30 hod.
čtvrtek
7:30 - 12:30 hod.
pátek
7:30 - 12:30 hod.
Upozornění ÚP ČR:
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1.
2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z
vlastnictví průkazu vyplývají. Nový průkaz OZP má
podobu plastové kartičky obdobně jako občanský
nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015.
Vybrané akce
ZŠ Klášterec nad Orlicí
do konce roku 2015
- Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně probíhá od
září do listopadu v Rychnově nad Kněžnou
- Broučkiáda - 27. října
- Hlemýžď pohár - 9. listopadu
- Beseda o animovaném filmu s Cyrilem Podolským - 11. listopadu
- Třídní schůzky - 24. listopadu
- Program Muzikohrátky a bubnování - 27. listopadu
- Slavnostní koncert - 27. listopadu
- Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro vybrané žáky 8. a 9. třídy v Anglii - 30. 11. – 5. 12.
- Čertovské hry - 3. prosince
- Zpívání pod vánočním stromem - 18. prosince
O všech aktuálních akcích informujeme rodiče
prostřednictvím deníčků nebo žákovských knížek,
dočtete se o nich ale i na školní vývěsce u Kovárny
a na našich stránkách.
Radim Horňák, www.zsklasterec.cz

Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna
se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada
lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud
neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty,
aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se
tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba
doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu
podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35
mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou
totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP
ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili
fotografii a podepsali příslušný formulář, který
dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které
vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle
legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku
na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v
nové podobě vydat.

Slavnostní koncert ZŠ

Masarykova ZŠ uspořádá v pátek 27. 11. 2015
od 18:00 hodin koncert u příležitosti otevření
opravené sokolovny, spojený s oceněním úspěšných žáků ZŠ a nadcházejícího adventního času.

Sokolovna se oblékla do nového

Během léta se naše, klášterecká, sokolovna převlékla do nového kabátu. A kdyby jen kabátu. Pod
novým vnějškem najdeme i znovicírovaný vnitřek.
Sokolovna s oprýskanou fasádou, prošlapanými
parketami, často málo vytopená, s děravou střechou a rezatými okapy se změnila. Je to pořád
budova-pamětnice, ale po omlazovací kůře, která
jí bude jistě dlouho svědčit.
Jak se stavba připravovala, zahájila a jak pokračovala, to jsem už v SL psal. Dnes mohu napsat, že jsme došli k závěru a v sokolovně pomalu
stavaře střídají zase sportovci, žáci, herci a další
návštěvníci. Někteří se už nemohli dočkat a přišli
cvičit do ještě nedodělané stavby.
Průběh stavby nebyl jednoduchý. Již v srpnu
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jsem psal o neočekávaných komplikacích jako
byly třeba chybějící základy pod dvěma stěnami,
chybějící dešťová kanalizace, prolitý strop po červencové průtrži mračen atd. Později byla objevena
např. prasklá střecha nad klubovnou s úplně shnilou dřevěnou konstrukcí, takže je div, že nám střecha nespadla do klubovny. Nebo skoro rozpadlé
schody k bočnímu vchodu. V září a hlavně v říjnu,
jak se sokolovna začala ukazovat v novém, se začaly objevovat nápady na další zkrášlení. Tady to
vybílíme. Tady ty omítky vyspravíme. A ty dveře
, vždyť vypadají hrozně - vyměnit a zrenovovat!
Schůdky zrovna tak. A jeviště taky vybílíme, vždyť
se na to 30 let nešáhlo. Podívej, jak je to tu hezké,
ale co ty radiátory? Hrůza, natřeme je. A zářivky
na stropě vyčistíme. A ten hrozný nábytek v klubovně? Vyměnit, snad někde najdeme vyřazený
(tedy zadarmo), ale lepší. A kamínka vyhodíme, ať
se děti nespálí, až se budou převlékat na vystoupení. Nová podlaha na sále? Tak to je potřeba někde
boty očistit - čistící koberce položíme. No a mantinely na florbal, chtěli bychom kulaté rohy….. A tak
bych mohl ještě chvíli pokračovat. Bohužel žádná
z těchto akcí nebyla ani v projektu ani v rozpočtu. Finanční rezervy, které byly připraveny, stejně
jako výtěžek veřejné sbírky, který už je vyšší než se
očekávalo, budou bezezbytku využity.
Akce „Zateplení sokolovny“, která se postupem
doby v podstatě změnila na akci „Modernizace
sokolovny“, je ve finále. V říjnu se v sokolovně každou sobotu brigádničí, na úklidu a dodělávkách
se podílí již kolem 40 lidí. Vedle brigádníků pokračují ve své práci stavaři a řemeslníci. Bez všech
těchto lidí by se nemohlo udělat tolik práce navíc.
Chci tímto poděkovat všem, kteří se na obnově
naší sokolovny podílejí. Zejména pracovníkům
firmy Rekos Ševčík, s.r.o., jimž patří uznání za
kvalitní práci i za to, že sami přidali mnoho nápadů a práce nad své povinnosti. Stejně tak pracovníkům firmy Trogast, s.r.o., kteří se postarali o
novou střechu a okapy, firmy Vencl-servis, s.r.o.,
kteří měli na starosti vodovod a část kanalizace,
dále elektrikáři a malíři. Dík rovněž patří podlahářům včele s P.Šrolerem, renovátorovi dveří
M. Mlynářovi s pomocníky a stavebnímu dozoru D. Jindrovi. Další poděkování patří brigádníkům, kteří na květnovém vyklizení a říjnovém
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úklidu, ale také třeba na opravě obložení nebo
opravě zářivek odpracovali na 400 hodin. Díky
také zaměstnancům obce, především Marcele
Faltusové, za 2 týdny gruntování. Zvláštní poděkování patří také těm, kteří se zasloužili o financování. Největší díl přidal Statní fond životního
prostředí, z jeho Operačního programu je naše
akce financována. A stejné poděkování patří Obci
Klášterec n. Orlicí.
V posledních dnech se lidé často ptají, kdy bude
slavnostní otevření sokolovny. Odpověď zní: v
pátek 27.11. Nebude se jednat o speciální celovečerní program, ale vyčleníme část Slavnostního
koncertu, ve které sadou fotografií připomeneme
průběh stavby, zrekapitulujeme, co se uskutečnilo a poděkujeme těm, kteří si to zaslouží. Během
večera připomeneme i další velkou akci, která se
letos v Klášterci podařila, a to je zateplení školy.
A oceníme žáky školy, kteří letos proslavili sebe,
školu a Klášterec daleko za hranicemi naší obce.
Již nyní jste tedy zváni do sokolovny v pátek 27.11.
od 18 hodin, kdy slavnostním koncertem zahájíme advent a pomyslně přestřihneme pásku před
sokolovnou a před školou.
Veřejná sbírka na sokolovnu
V předchozím článku jsem záměrně nepsal o
sbírce, která byla založena na pomoc financování
zateplení a modernizace sokolovny. Nechal jsem
si to totiž na samostatnou stať.
Když kdosi přišel s nápadem sbírku založit, byl
jsem skeptický a obával jsem se, že vynaložené
úsilí spojené s povolením, zřízením účtu a propagací sbírky bude neúměrně velké k získaným
prostředkům. Řada politiků i novinářů nás v novinách či televizích přesvědčuje, že každý má myslet
především na sebe. A já měl pocit, že jim to většina
lidí uvěřila.
Mýlil jsem se. Po založení a poněkud váhavějším rozběhu sbírky optimisté předpokládali, že se
podaří nashromáždit 100.000 Kč. Říkali: „sbírka
je povolena na 2 roky, za tu dobu se to sejde“. Po
pouhých čtyřech měsících odhadujeme, že se dárci složili již nejméně 130.000 korun!!! Přesné
číslo bude zjištěno koncem roku, až se úředně rozpečetí pokladničky a sečte se hotovost.
Dárců je bezpočet. Někdo přihodí drobné, kte-
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ré mu vrátí pokladní při placení v obchodě, a to
třebas opakovaně. Někdo přihodil větší obnos při
veřejných akcích, kde byla pokladnička nainstalována, třeba také několikrát. Jménem Sokola Klášterec děkuji touto cestou všem, kteří na sokolovnu
přispěli. Mohu je ubezpečit, že na rozdíl od jiných
sbírek v tomto případě celých 100%vybraných peněz půjde na úhradu nákladů spojených s modernizací sokolovny, ani 1 Kč nezůstane organizátorům, telefonním operátorům nebo propagátorům.
Dárců je velká řada a nelze poděkovat všem individuálně. Jednak by se seznam do Sousedských
listů nevešel, jednak jména většiny dárců neznáme. Známe jména jen u těch, kteří ho uvedli při
vkladu na bankovní účet anebo při vhazování do
pokladniček. Dovolte mi, abych touto cestou jmenovitě poděkovat těm neanonymním dárcům,
kteří přispěli částkou nejméně 1.000 Kč. Včetně
těch, kteří místo peněz udělali zdarma práci v hodnotě několika tisíc korun. Velké díky tedy patří:
Jan Hovorka, Petr Jireš s rodinou, Sbor dobr.
hasičů Klášterec, 3D fitness s.r.o. (Mirek Jirčík), Standa a Cilka Divíškovi, Vladislav a Marie Tobešovi, Zdeněk a Dana Burešovi, Ševčíkovi, Jiří Malý a Zdeněk Kristejn s rodinami, Ing.
Miloš Michalec, Zdeněk a Miluška Morávkovi,
RSDr. Jaroslav Fišer a rodina Jirešů, Výbor
členů Konzum Klášterec, Antonín Jireš, Josef
a Libuše Kodytkovi čp. 145, Karel Mlynář ml.,
Dana Kupcová, František Fajgl st., Jitka Brůnová, Petr Rous a Mario Dragonides, Antonín

a Hana Mlynářovi, Eva Faltusová a Franta a
Marie Faltusovi.
Záměrně neuvádím jednotlivé částky, nemám
totiž většinou souhlas tyto informace uvést. Jen
obecně: řada lidí věnovala 1.000 Kč., několikrát se
objevily také částky 2 - 3.000 Kč, výjimkou však
není ani dar 5.000 nebo 6.000 Kč. Dvakrát bylo
na sokolovnu věnováno dokonce 10.000 Kč. Tady
bohužel musíme konstatovat, že jednoho z těchto dvou dárců neznáme, jeho jméno u vkladu na
účet nebylo uvedeno. Všech dárců si v Sokole velmi vážíme. O některých dárcích víme, že našetřit
1.000 Kč je při jejich zdravotním stavu a nízkém
důchodu velký problém. A oni věnují třeba i 5.000
korun! V tom smyslu největší dík patří paní Zdeně Dolečkové. Ta, k překvapení nás všech, i přes
těžký úraz, který v srpnu utrpěla, věnovala částku
značně převyšující 10.000 Kč. Přejeme paní Dolečkové, aby se brzy uzdravila natolik, aby se do
sokolovny mohla podívat. Velké poděkování patří
i největšímu „naturálnímu“ dárci Václavu Fiedlerovi, který na opravu střechy věnoval veškeré potřebné dřevo v hodnotě několika desítek tisíc Kč.
Závěrem snad už jen uvedu ještě jednou číslo účtu, na který můžete stále přispívat. Je to
270530810/0300. Budeme rádi, když do zprávy
pro příjemce uvedete své jméno. Jak jste si přečetli
v minulém článku, peníze se budou hodit, práce
na sokolovně bylo uděláno mnohem víc, než se
plánovalo. Jménem T. J. Sokol děkuji ještě jednou
všem dárcům.
Jindra Kalous, starosta TJ. Sokol

Zastupitelstvo obce Pastviny

hlasování: pro - 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.8.3. schválilo zadání Územního plánu
obce Pastviny, zpracované úřadem územního
plánování MěÚ Žamberk, Odborem regionálního
rozvoje a územního plánování
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.8.4. zastupitelstvo bylo seznámeno s vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Autobusové čekárny – Pastviny“ a schválilo uzavření smlouvy s uchazečem ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí, IČ: 60917598
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.8.5.1. schválilo komunikace v majetku
obce, které budou zařazeny v Pasportu místních

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 29.9. 2015
přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2015.8.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Veroniku Luxovou.
hlasování: pro - 1,2,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.8.2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 18.9.2015

SOUSEDSKÉ LISTY

komunikací do kategorie místní komunikace, viz
seznam, který je přílohou zápisu
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.8.5.2. schválilo zpracování a nákup omalovánky se zábavnými úkoly pro děti, zaměřené na
informace o přehradě a okolí, „Zábavné léto na
Pastvinách“
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.8.5.3. schválilo odkup pomůcek k cvičení ve
Fit SC Škola, které jsou ve vlastnictví B.J. Pomůcky budou odkoupeny za cenu přiměřenou opotřebení a stáří.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.8.5.4. schválilo odprodej 61 ks použitých,
částečně poškozených betonových obrubníků za
cenu 10,- Kč/ks.
hlasování: pro – 2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, zdržel se
– 1,
2015.8.5.5. schválilo podání žádosti společnosti
Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun o odkup lesních
pozemků, parc. č. 464 a parc. č. 459/3 kat. ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.8.5.6. schválilo nákup recyklátu za cenu
150,- Kč/tuna na opravu obecních komunikací
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2015.8.5.7. schválilo rozpočtovou změnu č. 6.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
Starosta: Ladislav 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 31.8. 2015
přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2015.7.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Veroniku Luxovou.
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 24.8.2015
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.3. schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Pastviny č. 1/2015 o stanovení systému
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pastviny
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.4. schválilo obecně závaznou vyhlášku
obce Pastviny č. 2/2015 o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí. Koeficient byl
stanoven ve výši 2.
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.5.1. schválilo Rozpočtovou změnu č. 4.
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.5.2. schválilo Rozpočtovou změnu č. 5.
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.6.1. schválilo pronájem části pozemku
parc. č. 1795/1 katastrální území Pastviny u Klášterce nad Orlicí o výměře 1200 m2 panu P. B. 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. 2015.5.5.13.
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.6.2. schválilo podání žádosti o dotaci z
Programu obnovy venkova (POV) Pardubického kraje na rok 2016. Žádost je třeba podat do
30.9.2015
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.6.3. schválilo pořízení mapového portálu
pro potřeby obce
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.6.4. schválilo uzavření smlouvy se společností REDEA Žamberk s.r.o. na provedení
konzultačních a poradenských služeb a administrace dotace v rámci realizace projektu „Doplnění
systému sběru bioodpadu a separovaného odpadu
– Pastviny, OPŽP, 4.1.
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.6.5. schválilo prodej pozemku parc. č.
1188/62 katastrální území Pastviny u Klášterce
nad Orlicí o výměře 263 m2 paní J. J. za cenu 100,Kč /m2. Přesná výměra byla určena geometrickým
plánem. Záměr obce odprodat tento pozemek byl
schválen na zasedání OZ dne 6.9.2011usnesením
č.: 2011.5.9.
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.6.6. schválilo prodej pozemku parc. č.
1188/109 katastrální území Pastviny u Klášterce nad Orlicí o výměře 130 m2manželům B.CH.
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a J.CH. za cenu 100,-Kč/m2. Přesná výměra byla
určena geometrickým plánem, oddělením od původní parcely č. 1188/62. Záměr obce odprodat
tento pozemek byl schválen na zasedání OZ dne
6.9.2011 usnesením č.: 2011.5.9.
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.6.7. schválilo prodej svrchní části stavby
čekárny na Dolním konci v Pastvinách, ManželůmM.T. a J.T. za cenu 200,- Kč s tím, že kupující
provede na svůj náklad demontáž, odvoz stavby a
úklid pozemku.
hlasování: pro - 1,3, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 2
2015.7.6.8. pověřilo starostu vypsáním zadávacího řízení soutěže na veřejnou zakázku malého
Obec PASTVINY,
Společenské centrum ŠKOLA
Vás zve na tyto akce:
28. října - Podzimní koncert a výstava fotografií
Orlicka a podorlicka
6. listopadu - Lampiónový průvod
7. listopadu - Zamykaní Pastvinské přehrady
28. listopadu - Vánoční jarmark s výstavou
vánočních ozdob
16. prosince - Dětská vánoční besídka
24. prosince - Tradiční štědrodenní koledování
Zápis zastupitelstva obce
České Petrovice
ze dne 8. 9. 2015
Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: Hruška J.
Zapisovatel: Lux L.
Ověřovatelé: Brandejsová J., Buryška J.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se X
1. Program jednání
- Kontrola plnění usnesení z minula
- Dotace POV
- Zpráva finančního výboru
- Různé:
Žádost pana Dragonidese
Žádost pana Rambouska
Informace ve věci opravy hřbitovní zdi
Zhodnocení události kolem vichřice dne 8. 7. 2015
Informace o rozhledně na Adamu
Odkup pozemku č. 1295
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rozsahu, na projekt „Obnova čekáren na zastávkách hromadné dopravy – Pastviny“
hlasování: pro - 1,3, 5 ,6,7, proti – 0, omluven – 2,4
2015.7.6.9. bylo seznámeno s žádostí V. L. a H.
L. o vyřešení situace. Na parcelách p. č.5146/2 a
5146/14, které jsou v jejich vlastnictví, bylo při
vytyčování zjištěno, že část obecního vodovodu,
který je veden podél obecní cesty, zasahuje na tyto
pozemky, aniž by v době výstavby bylo zřízeno
věcné břemeno.
2015.6.5.10. vzalo na vědomí závěrečný účet
svazku Rozvoj regionu obcí pod zemskou branou
za rok 2014
Starosta: Ladislav Škůrek

Návrh usnesení 01/09/2015:
Zastupitelstvo schvaluje navržený program
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 01/09/2015 bylo schváleno
2. Dotace na podporu obnovy venkova
Starosta seznámil zastupitele s termínem k poslednímu září, kdy musí být podána žádost na dotaci POV na Pardubický kraj. Přečetl zastupitelům
výhledový plán akcí, kterého se musíme držet.
Plánované opravy:
Odizolování č. p. 162 a opravu opěrné zdi ve dvoře
Oprava požární nádrže. Oprava opěrné zdi za
dolní čekárnou. Odpadové hospodářství. Rekonstrukce chaty Babeta. Po zvážení všech cenových
možností, jak výše předpokládané dotace, tak i
našeho podílu, bylo navrženo opravit opěrnou zeď
za dolní čekárnou a dokončit vyspárování horní
části hřbitovní zdi. Návrh usnesení 02/09/2015:
Zastupitelstvo pověřuje starostu podání žádosti
POV a schvaluje výběr akce opravy opěrné zdi a
dokončení oprav na hřbitovní zdi v předpokládané
výši 300 000 Kč. Hlasování: 8X0X0
Usnesení 02/09/2015 bylo schváleno
3. Zpráva finančního výboru
Kontrola hospodaření obce za období k poslednímu srpnu. Pan Pácha seznámil zastupitele s finanční zprávou.
Příjmy celkem: 1 650 383 Kč.
Výdaje celkem: 1 338 376 Kč.
Přebytek: 312 007 Kč.
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Stav finančních prostředků k 31. 8. 2015
Stav účtu KB: 354 941 Kč.
Stav účtu ČNB: 173 752 Kč.
Stav pokladny: 8 394 Kč.
Zůstatek úvěru: 284 000 Kč.
Pohledávky za odpady u trvale bydlících: 800 Kč.
Pohledávky za odpady u chalupářů: 6 000 Kč.
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení
rozpočtová změna č.2 týkající se účtu Daň z příjmů právnických osob za obce a účtu Platby daní
a poplatků státnímu rozpočtu na straně výdajů a
příjmu v částce 43 130 Kč.
Byla předložena rozpočtová změna č. 3 a to ve
změně plánovaných výdajů na podporu prodejny
potravin. Tyto prostředky byly přesunuty na dofinancování spoluúčasti projektu opravy cesty k
Brandejsovým ve výši 140 000 Kč. Návrh usnesení 03/09/2015: Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření k 31. 8. 2015, dále schvaluje
rozpočtovou změnu č. 2 a rozpočtovou změnu č. 3
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 03/09/2015 bylo schváleno
4. Různé:
- Žádost pana Dragonidese na odkup části obecní
cesty č. 1289, která již neexistuje
Návrh usnesení 04/09/2015: Vypsat záměr na
odprodej části cesty č. 1289
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 04/09/2015 bylo schváleno
- Žádost pana Rambouska o připojení na obecní
vodovod. Návrh usnesení 05/09/2015: Zastupitelstvo schvaluje žádost pana Rambouska o připojení na obecní vodovod na vlastní náklady žadatele
s podmínkou připojení odbornou firmou na tlakovou větev vodovodního řádu Hlasování: 8x0X0
Usnesení 05/09/2015 bylo schváleno
- Starosta podal informace o opravě hřbitovní zdi.
Zbývá dokončit vstupní bránu, kde byla otlučena
omítka, bude zde nové oplechování a většina plochy bude vyspárována. Horní část bude omítnuta.
- Starosta poděkoval místním dobrovolným hasičům za obětavou pomoc při likvidaci následků
větrné vichřice dne 8. 7. 2015. Od časných ranních hodin se podíleli na zprůjezdnění silnice do
Klášterce nad Orlicí, úklidu polámaných stromů a
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větví po vesnici, zajištění vodního zdroje elektrocentrálou. Během týdne se podařilo uklidit obec
do původního stavu jako před vichřicí.
Zastupitelstvo děkuje občanům za vzorný přístup k úklidu a za akceptování výzev obce, aby se
nepálily větve, ale vozily na skládku ke kovárně.
Zastupitelstvo poděkovalo panu Buryškovi J. za
rekonstrukci dřevěného zábradlí na chatě u koupaliště, kde ve svém volném čase společně s hasiči
vylepšili vzhled chaty.
- Starosta informoval zastupitele o rozhledně na
Adamu. V říjnu bude stavební povolení. V lednu
bude podána nová žádost na výstavbu ve společném dotačním projektu s polskými účastníky.
- Starosta informoval zastupitele o pozemku č.
1295 o rozloze 44 m² v obecní cestě. Majiteli pozemku jsou Bednářová Ludmila, Bednářová Věra
a Buryška Jaroslav st.
Návrh usnesení 06/09/2015: Zastupitelstvo
schvaluje odkoupení pozemku č. 1295 o rozloze
44 m² od vlastníků pozemku Bednářové Ludmily,
Bednářové Věry a Buryšky Jaroslava st.
Hlasování: 8X0X0
Usnesení: 06/09/2015 bylo schváleno
Miloš Roušar, starosta obce

I v Klášterci lze sklízet kiwi
Díky teplému počasí letošního roku se na školním pozemku místní ZŠ urodilo několik stovek
plodů exotického ovoce. Actinidiu argutu známe
spíše pod názvem kiwi. Jedná se o dvoudomý kultivar, to znamená, že na jedné rostlině můžeme
nalézt samičí květy a na jiné samčí. Existují však i
samosprašné. Tato rostlina je mrazuvzdorná. Plody dosahují obvykle velikosti angreštu, jsou lysé a
velmi chutné. To ocenila i většina žáků naší školy. Ti starší se mohou těšit na další dobrotu, hadí
mord španělský neboli černý kořen. Se strouhankou, máslem a cukrem je to velká dobrota!
Jaroslav Preissler
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Není to tak dávno … ( 51 )
Přijměte mé pozvání a pojďte se mnou o nějakých padesát let nazpět. Dojdeme do časů, kdy v
Klášterci nad Orlicí bylo velmi málo pracovních
příležitostí pro obyvatelstvo, které nevlastnilo zemědělskou půdu, chlévy a stáje. Několik desítek
lidí dovážely denně přecpané autobusy za prací
do Žamberka, Nekoře, Letohradu a okolí. A to
byl také jeden z důvodů, proč se v Klášterci začal
stavět Korek. Ocitli jsme se v roce 1964. Během
roku 1967 byl nesmělými krůčky zahájen provoz
nové fabriky.
Tady také začíná moje spoluúčast na dění v
Korku. Putování za prací do Letohradu, kde jsem
pracoval před vojnou v OEZ jako nástrojař, nebylo žádnou slastí a tak jsem zatoužil po zaměstnání doma. Během vojny jsem rozvázal pracovní

parta dělníků Pozemních staveb
na střeše korkařské bytovky

dva kamarádi před půl stoletím

poměr a přihlásil se ve vznikajícím Korku. Budeš
dělat své řemeslo, budeš vyrábět razidla na korunky, slíbil tehdejší šéf. Jenže – sliby chyby, ke slíbenému zařazení nikdy nedošlo a já tak přišel o své
oblíbené řemeslo a dodnes mě to mrzí. Na druhou
stranu jsem po létech uznal, že každá zkušenost je
pro život dobrá a každý pracovník si s ní rozšiřuje
své znalosti a univerzálnost použití.
Na podzim 1967 jsem přišel z vojny, v provozu
pracovalo pouze pár lidí, byl jsem asi na tři měsíce
zařazen k Pozemákům (Pozemní stavby). Dodělávali jsme korkařskou bytovku u kasáren. Pak přišel přesun do korunkárny, kde jsem dělal údržbáře. Tady jsem se opět setkal s parťáky z OEZ Letohradu Karlem Dolečkem a Láďou Škůrkem. Parta
byla dobrá, zažívali jsme spoustu legrace, celá
fabrika držela pohromadě, všichni jsme se znali. A
s Láďou Škůrkem jsme si obzvlášť rozuměli a myslím, že to trvá dodnes. Tehdy mě zasvěcoval do
odborných tajů, nastoupil o něco dříve. V ČSSR
dozrával obrodný proces, zdálo se, že žijeme ve
šťastné době. Dvacátého srpna 1968 jsme s Láďou
nastoupili na odpolední směnu a pokračovali až
do rána, protože hořel plán.
Po čtvrté hodině ráno, 21.8.1968, přiběhl do
korunkárny bledý vrátný varhaník Morávek a sděloval : „Už jsou tady – přepadli nás – letadla – Rusáci“! Zbledli jsme všichni a utíkali ven. Z temné
oblohy bylo slyšet hučení těžkých strojů… Po šesté
ráno jsem přišel domů, na spánek ani pomyšlení,
seděl jsem u rádia, které volalo o pomoc, a u toho
vypil láhev vodky…
Ve stejné době mistroval v korunkárně Oldřich
Kolak z Bruntálu, neschopný člověk, nerozuměl
řemeslu ani vedení dílny, nepatřil k oblíbeným
spolupracovníkům. Říkalo se o něm, že je bývalý
estébák. Když zaznělo 21. srpna zoufalé volání rádia, skočil na svou Emku (sovětský motocykl M 72
se sajdou, vyráběný za války dle licence BMV) a jel
okupantům naproti, aby je vítal! Já s Láďou jsme
naším mistrem opovrhovali už před tím, ale když
se „projevil“, nadávali jsme na něj, kudy jsme
chodili. A jedna ochotná spolupracovnice mu to
ochotně donášela.
Sehnali jsme roli silného papíru, červenou barvou napsali „IGNORUJTE KOLABORANTY!“ a
připevnili na drátěný plot vedle vrátnice. Po pár

SOUSEDSKÉ LISTY

slavnostní otevření Korku v roce 1967
dnech to někdo uklidil. Za nějaký čas měl Kolak
před bytovkou rozmlácenou Emku. Zničenou
baterku, sedlo, uražené karburátory…A přijela
Státní bezpečnost. Telefon z vrátnice sděloval,

SDH - Mladí hasiči
Se začátkem školního roku začal i nový rok
pro mladé hasiče. Tentokrát jsem si řekla, že by
se mohla seznámit s tím, jak se nám daří, co se
u nás děje, co máme v plánu, …i širší veřejnost.
Ihned od začátku září probíhala příprava na
podzimní branné závody. Tento závod zahrnuje: zhruba 3 km běh se 6 stanovišti (střelba ze
vzduchovky, uzlování, zdravověda, překonání
překážky po laně, topografie, hasební prostředky). Tím tedy začaly tréninky pro všechny naše
členy, včetně 7 nových členů. Díky těmto novým
členům nás je letos rekordní počet a to 30.
Letos jsme nezaháleli a jeli na „zkušební“
závod 26.9.2015, který se konal v Černovíru.
Jelikož je závod již na začátku sezóny, vybrali
jsme pouze 2 jisté týmy po 5 členech, které nás
jely reprezentovat. Konkurence byla nejen silná,
ale i početná. 43 týmů ve starší kategorii, 45 v
mladší, ale i přesto Klášterec nezaváhal a děti
ukázaly co v nich je. Družstvo mladších ve složení A. Hovadová, P. Janeček, J. Krejsa, T. Kotiza a L. Kotizová dosáhly krásného 4. místa. Tým
starších dokonce o dvě příčky lepšího a stříbro
si odvezli: J. Janeček, L. Kotizová, Z. Kotiza, D.
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že se má do kanceláře dostavit Sibera a Škůrek.
Naši úředníci museli opustit kanceláře, nás vzali
neznámí civilisté každého zvlášť a už to začalo.
„Přiznejte se, je to polehčující okolnost, jestli se
vám to nelíbí, tak si vás odvezeme sebou a budete
zpívat jinak, atd.“ Asi po dvou hodinách přišel do
naší kanceláře vyšetřovatel od Ládi a já bočním
pohledem zahlédl, jak pokrčil rameny. Neměli
jsme s tím nic společného, ale strach nám přece
jen nahnali. Po odjezdu STB jsme někde sehnali
malý žebříček a opřeli ho o plot směrem k Fajglovým. Byli jsme rozhodnuti, pokud přijedou znovu,
že tudy prchneme!
Po čase jsme se dozvěděli, že Emku rozmlátili
vojáci z našich kasáren na popud svého velitele.
Rodinu Kolakovu opravdu v Klášterci neměl nikdo v oblibě, odnesl to i oblíbený učitel Antonín
Hlaváček. Jsou to staré vzpomínky, ale pravdivé.
Některé věci neuklidí ani dlouhý čas…
Miloš Sibera

Lux a G. Obermajerová. 17.10.2015 nás čekalo okresní kolo Hry Plamen. Jeli jsme s dobrým
pocitem po závodech z Černovíru a zároveň
jsme toužili dosáhnout loňského úspěchu –
2. místa. Tady se bohužel touhy nedosáhlo.
Mladší družstvo skončilo na krásném 12. místě, ale družstvu starších se bohužel nepovedlo
nastřílet čistě, tím získali velký počet trestných
bodů, které rozhodují. Odjeli tedy domů s 23.
umístěním. Závodili za nás i dorostenci, ti se
umístili na 5.příčce.
Chtěla bych poděkovat všem, co nás podporují rodiče, členové SDH, ale i ostatní obyvatelé. S tím souvisí velké poděkování lidem, kteří
se přišli podívat v srpnu na závody v Klášterci.
Je příjemné vidět, že přišel někdo jiný než jen
závodníci. Na mnoha závodech v okolí tomu
totiž tak nebývá. A poslední věc je prosba. Kdo
by nám chtěl pomoci, tak s dětmi sbíráme starý papír, abychom si mohli trochu vylepšit naše
materiální zázemí. Komu by doma přebýval,
může nám ho přinést 30.10.2015 mezi 15:30 a
16:00, či 4.11.2015 okolo 19.hodiny k požární
zbrojnici.
Petra Luxová
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Společnost LESS & TIMBER, a.s.
Závod zpracování dřeva v Klášterci nad Orlicí

HLEDÁ DĚLNÍKA DŘEVAŘSKÉ VÝROBY
POŽADUJEME:
zz
minimální vzdělání - vyučen
zz
ochotu pracovat v nepřetržitém provozu
NABÍZÍME:
zz
pracovní poměr na dobu určitou
zz
odpovídající mzdové ohodnocení + motivační složka mzdy
zz
Nástup možný ihned,
zz
místo pracoviště Zbudov 8, 561 82 Klášterec n./Orlicí
Více informací poskytne:
p. Šárka Závodná, tel: 739539964
e-mail: zavodna@lesstimber.cz

POZVÁNKA

ZAMYKÁNÍ PASTVINSKÉ PŘEHRADY

dne 7.11.2015 ve 14:30 hod.
na pláži pod Panelem
Občerstvení v restauraci „U Kráti”
Hudba „Bohouš”
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Klášteráci úspěšně bojovali na Republikovém finále OVOV
Ve dnech 11. a 12. 9. 2015 se na stadionu Juliska v Praze pod patronací olympijských vítězů
Roberta Změlíka a Romana Šebrleho uskutečnilo
již šesté Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Z Masarykovy základní
školy v Klášterci nad Orlicí se na toto finále svým
umístěním v krajském kole nominovali do soutěže jednotlivců čtyři žáci – Lucie Hrušková (dívky
11let), Zdeněk Kalous (chlapci 11let), Dominik
Bílek (chlapci 14let) a Jakub Vlk (chlapci 15let).
Tak jako v předchozích letech jsme do Prahy
vyjeli již ve čtvrtek, neboť nás nejdříve čekala prezentace a ubytování na studentských kolejích na
Strahově, poté prohlídka Strahovského stadiónu
a pěkná procházka přes Petřín a Pražský hrad.
Večer jsme ještě natrénovali slavnostní nástup a
pak již šli čerpat síly na závodní dny. Během pátku
a soboty totiž na všechny závodníky čekalo deset
náročných disciplín – běh na 60m, hod medicinbalem, skok daleký, shyby na lavičce, přeskok přes
švihadlo, trojskok, kliky, leh-sedy, hod míčkem a
závěrečný běh na 1000m. Naši žáci se mezi všemi 650 soutěžícími rozhodně neztratili. Lucka a
Zdenda si ve své kategorii vybojovali shodně krásné 2. místo a jako odměnu si domů přivezli pěkné
diplomy a velké stříbrné medaile. Jakub obsadil
mezi nejstaršími chlapci 9. místo a Dominik se v a Zdenda porazil všechny své soupeře ve skoku
nejnabitější kategorii 14 letých chlapců mezi 126 dalekém s výkonem 4,39m. Všem našim závodnízávodníky umístil na 25. místě. Za zmínku stojí kům k jejich skvělým výsledkům velice blahopřetaké některé jejich výkony. Pro představu - Lucka jeme a věříme, že jejich výkony budou inspirací i
zvládla za 2 minuty 121 leh-sedů, Jakub za stejný pro další žáky.
čas 103 kliků, Dominik uběhl 1000m za 3min 13s
Za Masarykovu ZŠ Klášterec nad Orlicí
Yvona Franková

HORSKÁ CHATA

ČESKÉ PETROVICE

Přispějeme k Vaší
předvánoční pohodě

Napečeme vám domácí vánoční cukroví.
Objednávky a informace na 605 304 190
nebo osobně v Horské chatě Na Rozcestí
do 30. listopadu 2015. Cena za 1kg 353,- Kč.

Úspěch v literární soutěži
Zemědělský svaz ČR blahopřeje výherkyni Lucii Borošové ze ZŠ Klášterec nad Orlicí k prvnímu místu v literární soutěži na téma “Jak jsem
se setkal s hospodářským zvířetem”. Její povídka
jménem Stávka slepic oslovila porotu, proto velmi gratulujeme a posíláme jí dárky Zemědělského svazu a od našich sponzorů (Agromachinery,
Chovservis, Kverneland, Krone, Pekass).
Ing. Soňa Jelínková,
www.zemedelstvizije.cz, www.zscr.cz
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Poděkování
Moc děkujeme panu Jaroslavu Sklenářovi
za lavičky do školního areálu.
Žáci Masarykovy ZŠ

Už víš, jak se správně chovat u vody?
Po prázdninách se děti vrátily do školních lavic. První týden si zpříjemnily vzdělávacím programem
pod vedením „žabáka Kvakyho“ u vodních záchranářů. Ten je seznámil s desaterem bezpečného pobytu
u vody. Otázkami a obrázky zjišťoval znalosti dětí a správné odpovědi ocenil drobnými dárky. Za aktivitu
a pozornost se svezly na záchranářských člunech na přehradě.
paní učitelky Soňa Jindrová a Lada Kubíčková
SOUSEDSKÉ LISTY č. 129 - 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 14.12. 2015. Cena: 10,- Kč

