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MĚSÍČNÍK OBECNÍCH ÚŘADŮ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

UŽ SE MŮŽETE KOUPAT…
Dokonce se už můžete v Pastvinské přehradě koupat celý měsíc. Dvacítka otužilců symbolickou
koupelí otevřela letošní sezonu 26. března při velké účasti nekoupajících se diváků. A bylo u toho
veselo, neboť sluníčko svítilo a voda měla 5,5 stupně.
Miloš Sibera

Noc s Andersenem
Dne 2.4.2016 se uskutečnila naše první
noc s Andersenem v Pastvinské knihovně.
Sešlo se nám 17 dětí od 4 let do 11 let,
které zde i spaly. Začínali jsme v 17.00
hod. Hráli jsme různé hry, kvízy a koukali
i na pohádky. Také jsme četli knížku Malá
mořská víla, která byla tématem letošního
ročníku. Děti byly moc šikovné. V celé
republice se letos na Noc s Andersenem
zaregistrovalo 1633 míst a 95824 dětí a
dospělých. Bylo to super a tak se těšíme
na další ročník.
Faltusová Pavlína, Šrolerová Jana,
Suchodolová Pavlína
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Beseda s důchodci

Vážení čtenáři, v následujícím příspěvku bych se rád zmínil o akci, která se uskutečnila počátkem dubna.
Na sobotní odpoledne, 2. dubna 2016, připravil Sbor pro občanské záležitosti v Klášterci nad Orlicí tradiční
společenskou akci pro starší spoluobčany – Besedu s důchodci. Již více jak po padesáté se toho odpoledne
sešlo v opravené klášterecké sokolovně asi 80 kláštereckých důchodců. SPOZ připravil pro ně odpolední
program tak, aby si bylo možné popovídat mezi sebou, ale pobavit se také u kulturního programu. Beseda
byla zahájena vystoupením dětí z MŠ Klášterec nad Orlicí. Pásmo písniček a básniček naučené pod vedením
p. řed. Řehákové a p. uč. Dolečkové bylo často doplněno mávnutím dětské ručky do hlediště pro babičku
a dědu. Po vystoupení dětí následoval proslov paní starostky Lenky Ševčíkové. Od ní se přítomní dozvěděli, co se v obci událo v roce 2015, o důležitých akcích, o finančním hospodaření obce, ale i o záměrech
pro rok 2016 včetně akcí, které se připravují na více let dopředu. Hlavní kulturní program odpoledne pak
obstarala dvojice hudebníků kapesní kapela KAPKA, kterou mluveným slovem humoristy doprovázel Jiří
Černý. Během odpoledne bylo podáváno občerstvení, se kterým ochotně pomohli čtyři žáci 9. třídy základní
školy. Připraveným programem se snad podařilo zaujmout přítomné důchodce tak, že sobotní odpoledne
v klášterecké sokolovně bylo pro ně příjemnou chvílí strávenou se svými vrstevníky, sousedy a známými.
Věřím, že tomu tak bylo, alespoň o tom svědčí reakce bezprostředně po skončení setkání. Závěrem bych
chtěl ještě touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci besedy. Členkám SPOZ za přípravu
sálu a občerstvení, sokolníkovi p. Honzákovi za přípravu stolů a židlí, hasičům – p. J. Janečkovi za provedení
svozu účastníků, žákům ZŠ za roznášení občerstvení, také ředitelce a učitelce MŠ za přípravu dětského
vystoupení. Rovněž p. starostce L. Ševčíkové. Beseda s důchodci roku 2016 úspěšně proběhla, zamýšlíme
se již nad přípravou pro rok 2017.
Zpracoval: Z. Bureš, předseda SPOZ

Naši malí lyžaři
V březnu jely děti z MŠ na lyžařský výcvik
na Bukovou horu u Červené Vody společně s
dalšími školkami. Měly radost, že se naučily
novým dovednostem. Škoda, že byla zrovna
vysoká nemocnost dětí.
Řeháková S.
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Informace z jednání zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí

Jednání dne 24. 2. 2016
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
l
schválilo rozpočet obce na rok 2016 jako
vyrovnaný ve výši 16 723 718 Kč
l
schválilo příspěvek na provoz příspěvkových
organizací MŠ a ZŠ ve výši: MŠ 500 000 Kč, ZŠ
1 870 000 Kč s účelovým určením 1 760 000 Kč
na provozní výdaje a 110 000 Kč na financování
výjimky a asistence
l
schválilo inventarizační zprávu o provedení
řádné inventury majetku obce ke dni 31. 12. 2015
a vzalo na vědomí inventarizační zprávy MŠ a ZŠ
schválilo účetní závěrky svých příspěvkových
organizací Mateřské školy IČ 75017369 a Masarykovy základní školy IČ 75018047 k 31. 12. 2015
l
rozhodlo vyhovět žádosti Městské knihovny
Žamberk o individuální dotaci ve výši 2000 Kč na
účel sdružování prostředků obcí na nákup knih do
střediskového fondu
l
rozhodlo vyhovět žádosti Domácího hospice
Setkání, o. p. s., Rychnov nad Kněžnou, o poskytnutí dotace na provoz, na základě VPS bude této
společnosti poskytnuta dotace ve výši 4000 Kč
l
schválilo přidělení bytů a prodloužení nájemních smluv
l
schválilo výši nájemného v kompletně rekonstruovaných bytech 38 Kč/1m², u opraveného bytu
č. 6 v čp. 195 schválilo nájemné ve výši 35 Kč/1m²
l
schválilo zadat firmě REKOS Ševčík s.r.o.
kompletní rekonstrukci bytu č. 7 v čp. 192
l
schválilo Přílohu č. 1 k OZV č. 3/2015 –
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za rok 2015
l
schválilo výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
l
schválilo sazebník za poskytnutí informací
l
schválilo podání žádosti Obce Klášterec nad
Orlicí o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
1 uchazeče o zaměstnání
l
uložilo zajistit podklady k žádosti o dotaci na
obnovu nového hřbitova
l
vzalo na vědomí informace z jednání VH DSO
Orlicko dne 16. 2. 2016
l
vzalo na vědomí informace z jednání zástupců
obce se společností VaK Jablonné nad Orlicí a. s.
ohledně možností rozšíření kanalizační sítě v obci
l
schválilo záměr opravy mostu u pily, bude
ověřena možnost získání a použití dotace od DSO
Obcí pod Zemskou branou na tuto akci
l
schválilo zadat firmě DOMETT s. r. o. dodávku
a montáž 2 ks oken v přízemí č.p. 135 Kovárna
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l
schválilo zadat firmě B K N, spol. s r o. ,
Vysoké Mýto, IČ 15028909 zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Snížení energetické náročnosti obecní budovy č. p.
167 v Klášterci nad Orlicí
l
schválilo zadat p. Ing. Jiřímu Adamcovi, Kunčice 257, Letohrad zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu „Zasíťování
lokality rodinných domů v Klášterci – Matyášův
kopec“
l
schválilo zadat p. Ing. Jiřímu Adamcovi, Kunčice 257, Letohrad zpracování studie na stavbu
garáže pro hasičskou cisternu za celkovou cenu
l
neschválilo finanční příspěvek záchranné stanici a ekocentru „Pasíčka“
l
bylo informováno o průběhu výběrového
řízení na referentku obecního úřadu, bylo podáno
celkem 7 přihlášek, které posoudila výběrová
komise, na základě doložené odbornosti doporučila uzavřít pracovní poměr s paní Ing. J. C.,
pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou
s termínem nástupu 1. 6. 2016

Jednání dne 27. 1. 2016
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
l schválilo uzavření smluv s podnikateli o využívání systému nakládání s komunálním odpadem
na dobu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, cena ročního poplatku zůstává pro jednotlivé podnikatele
stejná jako v předchozím období
l na začátku měsíce dubna budou v obci na
dohodnutá místa rozmístěny hnědé popelnice na
BIO odpad, první svoz těchto popelnic proběhne
dle objednávky 22. 4. 2016, dále bude svoz prováděn v pravidelných 14 denních intervalech,
výbor ŽP připraví návrh, jak bude řešen svoz BIO
odpadu velkoobjemovými kontejnery
l směsný komunální odpad, jsou neustálé problémy s neukázněností občanů, narůstají případy,
kdy do velkoobjemových kontejnerů na směsný
komunální odpad lidé umísťují odpad, který tam
nepatří, dále do našich kontejnerů navážejí velké
množství odpadu i cizí lidé, možným řešením by
bylo zavedení popelnicového systému, tak jak
to již zavedli v okolních obcích,výbor životního
prostředí připraví návrh řešení, dne 6. 4. proběhne jednání s a.s. Ekola za účelem vypracování
kalkulace
l schválilo podat Pardubickému kraji žádost o
dotaci na zpracování PD pro územní řízení na
kanalizaci v Klášterci nad Orlicí v rámci strategie
udržitelnosti jakosti vody pro rekreační účely na
vodní nádrži Pastviny
l bylo informováno o probíhající rekonstrukci bytů
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l schválilo přidělení bytů a prodloužení nájemních smluv
l vzalo na vědomí informace p. Balcara ohledně
vytápění a dodávky TUV pro bytové domy
l vydalo změnu č. 2 územního plánu Klášterec
nad Orlicí
l schválilo dohodu o zániku předkupního práva
mezi paní O. K. a Obcí o zániku předkupního
práva ze dne 14. 12. 2015 ve prospěch obce
Klášterec nad Orlicí k pozemku parc. č. 627/53 a
k pozemku parc. č. st. 792 v k. ú. Klášterec nad
Orlicí
l schválilo prodej pozemku parc. č. 660/80 o
výměře 94 m² panu J. S.
l schválilo ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v č. p. 167 mezi paní H. D. a Obcí
Klášterec nad Orlicí dohodou ke dni 31. 3. 2016
l Vzalo na vědomí informaci, že na kupovaném
pozemku č. 1969/1 v k. ú. Klášterec nad Orlicí,
jsou zapsána zástavní práva k zajištění pohledávek, souhlasilos dokončením vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí a uložilo starostce obce jednat se zástavními věřiteli o prohlášení, že se vzdávají zástavního práva
l vzalo na vědomí ukončení doby veřejné
finanční sbírky ve prospěch p. L. K. k 30. 4. 2016
a schválilo k termínu ukončení platnosti veřejné
finanční sbírky zrušení bankovního účtu č.
214454171/0600 u GE Money Bank
l souhlasilo s umístěním sídla spolku Český
rybářský svaz, místní organizace Klášterec nad
Orlicí, IČ 13586262 v domě č. p. 135
l vzalo na vědomí informace o pokračování zpracování PD pro podání žádosti o dotaci na zateplení a řešení vytápění domu č. p. 167
l vzalo na vědomí a souhlasilo s uzavřením
smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci
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a manažerské řízení přípravy projektu na akci
„Snížení energetické náročnosti obecní budovy č.
p. 167 v Klášterci nad Orlicí“ se zhotovitelem Ing.
Davidem Plíštilem, Ph.D., Za Stadionem 3842,
Mělník
l schválilo cenu za prodej paliva (dřeva) v samovýrobě ve výši 30 Kč/1m³
l bylo informováno, že f. VATOP předala zhotovenou PD na výměnu radiátorů
l vzalo na vědomí informace o změně pracovní
doby pošty, Konzum a Česká pošta informovala
obec, že se dohodli na změně otevírací doby, jedná
se o snížení na původní otevírací dobu 3 hodiny
denně s tím, že zůstává zachována možnost
vydávání zásilek a balíků po celou otevírací dobu
prodejny Konzumu
l bylo informováno o jednání s VaK a.s. o zvýšení počtu hydrantů možných použít pro hašení
požáru v obci
l vzalo na vědomí informace starostky o jednání
na SÚS o údržbě silniční zeleně a opravě silnic
l obdrželo informace z výboru Honebního společenstva Pastviny
Celé znění zápisu a usnesení ze zastupitelstva
obce je k nahlédnutí na obecním úřadě a na
www.klasterecnadorlici.cz
Zpracovala: Lenka Ševčíková, starostka obce
PROVOZNÍ DOBA
poštovních služeb POŠTA Partner
Klášterec nad Orlicí od 1. 5. 2015
Pondělí, středa
13:30 – 16:30
Úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 11:00
Výdej zásilek po celou otevírací dobu prodejny
Konzum.

ODPADY obecně a likvidace bioodpadu v obci Klášterec n.O.
Zákon ukládá obcím řešit mimo jiné i likvidaci bioodpadu. Pokud
máte zahrádku, kompostujte. Bioodpad je jediný druh odpadu, který
můžete přeměnit na hodnotný produkt – kompost. Abychom tuto
činnost podpořili, byly občanům zdarma zapůjčeny kompostéry.
Chápeme, že ne všichni mohou kompostovat, především obyvatelé
bytových domů tuto možnost nemají. Pro tyto občany byly rozmístěny začátkem dubna hnědé popelnice na BIO odpad. Na všech
těchto nádobách je podrobně napsáno, co tam patří a co ne, pokud bude v hnědé popelnici směsný
odpad, svozová služba ji nevyveze.
Třídění odpadů: Je důležité, aby každý začal doma ve své domácnosti a pro jednotlivé tříděné komodity
našel v bytě vhodné místo. O správném třídění odpadu jsme psali již několikrát. Přesto stále hodně odpadu,
který se dá vytřídit končí ve směsném komunálním odpadu, kam nepatří. Sáhněte si každý do svého svědomí, jak se v tomto případě chováte.
Papír – do modrého kontejneru, nebo lépe našim hasičům do sběru
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Služby u velkoobjemového kontejneru
Sklo – barevné do zeleného kontejneru a bílé
kontejner umístěn před areálem Dřevovýroby
do bílého
Živa (vždy sobota 9,00 – 10,30 hodin)
Plast – do žlutého kontejneru (lahve pořádně
sešlápnout, nápojové kartony složit), nebo
Duben
16. 4.
30. 4.
do žlutých pytlů, které jsou k vyzvednutí na
Květen
14. 5.
28. 5.
obecním úřadě, tyto pytle pak večer před dnem
Červen
11. 6.
25. 6.
svozu umístit na svozová místa
Červenec
9. 7.
23. 7.
Kov – do kontejneru na železo (za ZŠ),
Srpen
6. 8.
20. 8.
sběr SDH
Září
3.
9.
17. 9.
Elektroodpad – vyhlášený sběr v ZŠ,
Říjen
1. 10.
15. 10.
29.10.
sběr SDH
Léky – vracet do lékárny
Baterie – sběrný box u prodejců, červená popelnice na obecním úřadě
Nebezpečný odpad (baterie, plechovky od barev, zářivky, žárovky, chemikálie, léky, elektrozařízení,
pneumatiky….) – odevzdat při svozu 2 x ročně
Bioodpad – v první řadě kompostovat, nebo do hnědých popelnic, větve je možné ukládat na k tomu
určené místo(nad zahrádkami), nebo do přistavených kontejnerů, také ho můžete odvést přímo na kompostárnu TS do Dlouhoňovic (PO-PÁ 7-15) a nahlásit, že jste občan Klášterce a nebudete platit poplatek
za uložení
Objemný odpad – do velkoobjemového kontejneru u Dřevovýroby Živy (viz. vypsané služby u
kontejneru)
Splaškové vody – odvádění na ČOV, správné vyvážení jímky, provozování domovní ČOV
Stavební suť – do sběrného dvora v Dlouhoňovicích (za úhradu)
Pouze to co se nedá vytřídit patří do směsného komunálního odpadu. Možná bychom také měli více přemýšlet, zda musíme tolik odpadu tvořit. Děkuji všem, kteří se v případě vytváření a likvidace odpadů
chovají zodpovědně.
Lenka Ševčíková

Odkanalizování obce, Strategie k udržení jakosti vody
pro rekreační účely na vodní nádrži Pastviny
Dne 24. 2. 2016 se na jednání zastupitelstva obce
dostavil p. ředitel a. s. VaK Jablonné nad Orlicí Ing.
Vaňous.
Ing. Vaňous představil přítomným projekt strategie udržitelnosti jakosti vody pro rekreační účely na
vodní nádrži Pastviny. Pro a.s. VaK je to nyní jeden
z velkých projektů, který mají zájem zrealizovat.
Součástí strategie je vyřešení většiny splaškových
vod z obce Klášterec nad Orlicí a Pastviny, tak aby
ve vodní nádrži Pastviny byla čistá rekreační voda.
V poslední době zrealizovala a. s. VaK 5 velkých
projektů, na nastávající období plánují 4 velké projekty. Společnost vlastní a provozuje vodárenskou
infrastrukturu v 61 městech a obcích, obce a města
vlastní 92,6 % akcií a.s. VaK, na celém území je jednotná cenová politika. V současném období by bylo
možno získat na plánovaný projekt dotační prostředky z fondů EU. Dále seznámil přítomné s jednotlivými body plánované akce, částmi plánované
kanalizace a systémem přečerpání splaškových
vod na ČOV v Klášterci. Byla projednána kalkulace
provozních nákladů po realizaci celé akce. Počítají, že vliv zvýšeného nákladu na čerpání odpadní
vody (po realizaci) v systému Pastviny – Klášterec

na cenu stočného v rámci celé a.s. bude 0,23 Kč/
m³. VaK má zájem na rozvoji kanalizace v obci.
Získávání povolení k vypouštění odpadních vod
bude čím dál tím složitější, podmínky se zpřísňují
a vyvážení žump bude pro občany drahé. Strategie
řeší zamezení přísunu fosforu do vodní nádrže
Pastviny. Odborníci ověřili a potvrdili, že kvetení
vody způsobuje za určitých podmínek především
fosfor, a to fosfor ze splaškových vod. Tuto strategii
podporuje Pardubický kraj i Povodí Labe. Berou na
vědomí poznámku obcí o malém množství vody v
nádrži v letním období v posledních letech.
Obec Klášterec má dlouhodobý problém s řešením odkanalizování některých svých částí. Předešlé
snahy o řešení narážely na vysokou finanční náročnost projektu vybudování splaškové kanalizace. V
rámci realizace této strategie by obec mohla své
problémy vyřešit. V první fázi by obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a v další fázi by převzala projekt a. s. Vak.
Ta by byla investorem další prováděcí projektové
dokumentace a vlastní realizace projektu vybudování kanalizace a s tím spojené intentzifikace ČOV.
Lenka Ševčíková
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Zastupitelstvo obce Pastviny
dne 21. 3. 2016 přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
2016.2.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Veroniku Luxovou.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 14.03.2016.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.3.1. odsouhlasilo provedení změny v
kartě obce Pastviny v Plánu rozvoje vodovodů a
Kanalizací Pardubického kraje (PRVK), změna
bude provedena v souladu s řešením, které bylo
navrženo společností VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s.r.o., Na Střezině 1079, 500
03 Hradec Králové v rámci studie „Základní strategie k udržení jakosti vody pro rekreační účely na
vodní nádrži PASTVINY“ Tato studie byla zpracována v roce 2015 na základě zadání Povodí Labe,
státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec
Králové.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.3.2. zastupitelstvo uložilo starostovi
zpracovat výzvu k podání nabídky na zpracování
projektové dokumentace pro výstavbu splaškové
kanalizace s likvidací splaškových vod v ČOV
Klášterec nad Orlicí.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.4. schválilo záměr obce nabídnout do
pronájmu rekreační zařízení obce autokemp U
Kapličky včetně stánku s občerstvením. A pověřilo starostu vyhlášením záměru pronajmout toto
zařízení obce od 1. 6. 2016. Doba pronájmu byla
stanovena na dva roky s možností prodloužení.
Minimální cena za pronájem byla stanovena na
40.000,- Kč/ 1rok. Termín podání nabídek byl
stanoven do 28. 4. 2016 do 12:00 hod. na OÚ
Pastviny.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.1. schválilo uzavření smlouvy o
výpůjčce dle ust. 2193 až § 2200 zák. č. 89/2012
Sb. s Městem Žamberk, se sídlem Masarykovo
nám. 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846,
zastoupeném starostou města Jiřím Dytrtem,
části pozemku parc. č. 1796/2 ve vlastnictví obce.
Tento pozemek (část parkoviště v centru obce)
bude využíván pro prokázání znalostí a dovedností uchazeče o řidičské oprávnění, konkrétně
provedení zkoušky z praktické jízdy motocyklů
zařazených do skupiny vozidel AM, A1, A2, a A.
Záměr byl schválen na zasedání OZ dne 25.1.2016
usnesením č. 2016.1.3. a následně zveřejněn od
15.2.2016 do 2.3.2016.
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hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.2. schválilo uzavření smlouvy s nositelem (investorem) projektu Sdružením obcí
Orlicko o poskytnutí investičního příspěvku na
realizaci akce „Cyklostezky Orlicka“ Žamberk
– Nekoř, Letohrad – Nekoř, Nekoř – Pastviny, dokumentace k územnímu řízení, pro stavební
povolení a zhotovení stavby včetně inženýrské
činnosti, pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.3. schválilo uzavření příkazní smlouvy
podle ust. § 2430 až 2444, zák.č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku mezi Obcí Pastviny a příkazníkem Ing. Jiřím Valentou, U Bažantnice 759,
561 51 Letohrad, IČ: 72842547 na zpracování
evidence a pasportu místních a účelových komunikací, včetně dopravního značení v souladu s
platnými předpisy.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.4. schválilo předložený plán činnosti
kontrolního a finančního výboru na rok 2016.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.5. schválilo prodej nevyužité dřevěné
čekárny za cenu 500,- Kč panu L.K.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.6. schválilo záměr prodeje části parcely č. 1188/1 kat. území Pastviny u Klášterce
nad Orlicí o výměře cca 100 až 120 m2 (chatová
osada Vlčkovice), cena byla stanovena 100,-/m2.
Náklady na geometrický plán uhradí kupující.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.7. schválilo „Inventarizační zprávu pro
rok 2015.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.8. schválilo žádost SDH Pastviny o
zapůjčení prostor restaurace Na vleku dne 14.
5. 2016 za účelem pořádání okrskové soutěže v
požárním sportu.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.9. zastupitelstvo bylo seznámeno s
žádostí společnosti PSV mont, s.r.o., zastoupené
jednatelem L.V. o projednání možnosti pronájmu
pozemku – podnikatelský záměr vybudování nadzemní samoobslužné čerpací stanice pohonných
hmot v obci.
záměr,
uzavření
2016.2.5.10. odsouhlasilo
nájemní smlouvy na byt v budově recepce ATC
Šlechtův palouk, stavba na parcele č. 706, kat.
území Pastviny u Klášterce nad Orlicí, vedené na
LV: 10001, ve vlastnictví obce Pastviny, na dobu
určitou, od 28.7.2016 do 31. 3. 2017.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.11. odmítlo nabídku JAS AIR CZ spol.
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s.r.o., Letiště Hosín na pořízení leteckých snímků
obce.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 5 ,6,7, proti – 0,
2016.2.5.12. vzalo na vědomí informaci o plánované opravě (rekonstrukci) zábradlí a chodníkové
části mostu. Oprava bude realizována v průběhu
roku 2016, provoz na mostě bude omezen cca 4
měsíce, z toho cca 1 měsíc úplná uzavírka.
2016.2.5.13. zastupitelé byli seznámeni s žádostí
hejtmana Pardubického kraje o pomoc při
zajišťování přísedících pro pardubickou pobočku
Krajského soudu v Hradci Králové.

Zastupitelstvo obce Pastviny
dne 14. 4. 2016 přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
2016.3.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Veroniku Luxovou.
hlasování: pro – 1,2, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.3.2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 7. 4. 2016
hlasování: pro – 1,2, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.3.3. schválilo odkoupení části pozemku
p. č. 5146/2 zapsaného na LV 907 kat. území
Pastviny u Klášterce nad Orlicí ve vlastnictví
J.L. a V.L., označené v Geometrickém plánu č.
1088-156/2015 ze dne 30.11.2015 parc. číslem
5146/16 o výměře 55 m2 za cenu 180,- Kč/m2.

Vážení spoluobčané,
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hlasování: pro – 1,2, 4,6,7, proti – 0, zdržel se – 5,
omluven - 3
2016.3.4. schválilo odkoupení části pozemku
p. č. 5146/14 zapsaného na LV 956 kat. území
Pastviny u Klášterce nad Orlicí ve vlastnictví
H.L., označené v Geometrickém plánu č. 1088156/2015 ze dne 30.11.2015 parc. číslem 5146/17
o výměře 35 m2 za cenu 180,- Kč/m2.
hlasování: pro – 1,2, 4,6,7, proti – 0, zdržel se – 5,
omluven - 3
2016.3.5.1. schvaluje prodej části pozemku p.
č. 2309/2 katastr. území Pastviny u Klášterce
nad Orlicí paní E.M. označené v Geometrickém
plánu č. 1073-137/2015 ze dne 16.2.2016 parc.
č. 2309/9 ostatní plocha o výměře 12 m2. Záměr
byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne
18.5.2015 pod č.j. 2015.5.5.8. a řádně zveřejněn
v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb.
hlasování: pro – 1,2, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.3.5.2. schválilo uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, Pastviny č.p.
252/2 - p. Hrabáček kNN č. IP-12-2007122/VB/2.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a o právu stavby bylo schváleno
dne 18.5.2015 usnesením OZ č. 2015.5.5.5.
hlasování: pro – 1,2, 4, 5 ,6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.3.5.3. vzalo na vědomí výsledky hospodářské činnosti obce v roce 2015
Ladislav Škůrek
Starosta obce Pastviny

jedna oblast z široké škály problémů řešených obcí v uplynulém roce 2015, byla: „Nastavení a zajištění funkčnosti systému soustřeďování, třídění a sběru odpadu“. Jednotlivá stanoviště byla posílena
o nádoby na příslušný druh odpadu a společně jsme se začali učit třídit odpad, který produkuje každá z
našich domácností. Navíc byla v tomto roce obci ze zákona stanovena povinnost zajistit likvidaci BIO
odpadu v období od března do listopadu příslušného kalendářního roku. Odpad se v Pastvinách třídil
již v předchozích letech, ale bohužel malý počet nádob na jednotlivé druhy odpadu neumožňoval rozmístění na všech 20-ti stanovištích, takže třídění bylo složitější a nebylo občanům umožněno, tak jak si
obec představovala. Samozřejmě, že i za současného stavu je stále co zlepšovat. Čas jistě ukáže, kde a co
je třeba pozměnit, doplnit nebo upravit.
Od jara 2015 lze konstatovat, že každý z nás, pokud je ochoten třídit odpad, může svou snahou a
prací přispět k požadovanému cíli. Důvody, proč je nutné odpad třídit, zde jistě není třeba opakovat,
vždyť se o tom učí i děti ve škole. Ze závěrečných výkazů za minulý rok vyplývá, že se zlepšujeme, naše
úsilí nebylo marné a množství vytříděného odpadu v porovnání s roky 2013 a 2014 se zvyšuje. Toto je
potěšující zjištění, přesto, pokud se kdokoli z Vás podívá do kontejneru určeného na směsný komunální
odpad, najdete tam poměrně velké množství plastů, nebo skla. Je to důkaz toho, že stále je mezi námi
dost těch, kterým třídění odpadu nic neříká. I tento fakt je jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl tento
článek napsat. Pokud nebude probíhat opakovaně osvěta a pokud nebudeme všichni společně navzájem
spolupracovat, nebude to fungovat tak, jak si představujeme.
Jedním ze způsobů, jak třídit v domácnosti plasty, je využívat k tomu plastové pytle – barva pytlů
není rozhodující a tyto naplněné pytle vždy koncem týdne, nejlépe v neděli umístit vedle žlutého
kontejneru. Svoz takto vytříděných plastů jsme schopni zajistit vlastní technikou. Provedený sběr
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vytříděných plastů tímto způsobem a jejich svoz naší technikou, je pro obec výrazně levnější, než
svoz tzv. kukavozem, který zajišťuje společnost Ekola. Na OÚ je možné, si bezplatně vyzvednout
žluté pytle na třídění plastů.
Další novinkou minulého roku jsou kontejnery na BIO odpad. Od letošního roku budeme vlastní kontejnery rozmisťovat na vybraná stanoviště v pravidelných intervalech, 1 x za 4 týdny, dle zveřejněného
rozpisu. Rozpis stanovišť a termínů je zveřejněn na veřejné vývěsce a na internetových stránkách obce,
záložka - Odpadové hospodářství.
Neodpustím si využít příležitost a zopakovat:
Do kontejneru na bioodpad patří :
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)
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.
A na závěr 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, mladou generaci…
Starosta obce Pastviny, L.Škůrek

Vážení obyvatelé Pastvin,

jmenuji se Bc. Ivo Štrup a jsem zkušebním
komisařem Městského úřadu Žamberk. Mnozí z
Vás zaznamenávají nové zákony, které následně
mají mnoho novel. Informovanost probíhá i přes
sdělovací prostředky. Tyto zákony se dotýkají i nás
všech, jak přímo, tak nepřímo.
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších
změn, je také novelizována a podstatně se dotkla
mé profese a v neposlední řadě i všech žadatelů o
řidičské oprávnění skupiny vozidel AM, A1, A2, A
(motocykl). Konkrétně se jedná o provedení první
části zkoušky řidičů motocyklů za účelem prokázání znalostí a dovedností z praktické jízdy.
K této zkoušce byla zapotřebí plocha, která
musí splňovat přísná kritéria k bezpečnému
provedení daných úkonů. Z celého katastrálního území žamberecka a jeho okolí, splňovala
rozměry plocha v obci Pastviny, část parkoviště
na pozemku parc. č. 1796/2, v kat.území Pastviny u Klášterce nad Orlicí (nad autobusovým
nádražím). Po jednáních se starostou Ladislavem
Škůrkem a zastupiteli obce Pastviny byla plocha
poskytnuta k provádění zkoušky z praktické jízdy

řidičů motocyklů. Plocha bude využívána v období
od 01.04. do 31.10. příslušného kalendářního
roku, pouze v pracovní dny (zpravidla středa, čtvrtek) a nepravidelně. Při výcviku a při zkouškách
bude zajištěna bezpečnost celého okolí, protože
hlavní důraz kladu na bezpečnost života a zdraví
žadatelů o řidičské oprávnění a všech ostatních
účastníků silničního provozu.
Touto cestu bych chtěl poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu obce Pastviny za
vstřícné a profesionální jednání a za to, že jim
není lhostejné všechno, co se týče výchovy nových
„motorkářů“ a celé bezpečnosti silničního provozu.
Bc. Ivo Štrup
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Obecní knihovna Pastviny
Otvírací doba knihovny je
každé pondělí od 14.00 do16.00hodin.
Od 1.1.2016 roční čtenářské poplatky zdarma.
Výpujční doba činí 1měsíc. Při prodloužení je
nutná domluva s knihovnicí.
Meziknihovní výpůjční služba ze Žamberka
zdarma. Rezervace knih zdarma. Veřejný
internet v knihovně zdarma.
Více informací v knihovně
nebo u pí. Faltusové tel. 732325649

ZÁPIS ZASTUPITELSTVA
obce České Petrovice
ze dne 31. 3. 2016

Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: Vybíralová P.
Zapisovatel: Lux L.
Ověřovatelé: Brandejsová J., Fišer D.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se X
1. Program jednání:
- Kontrola plnění usnesení z minula
- Prodeje a pronájmy pozemků
- Žádost o zřízení věcného břemene
- Smlouva o smlouvě budoucí na služebnost
komunikace
- Požární řád obce České Petrovice
- Kanalizace obce České Petrovice
- Žádost obce České Petrovice o bezúplatný převod pozemků
- Prodejna potravin v Českých Petrovicích
- Žádost p. Páchové o opravu místní komunikace
Návrh usnesení 01/03/2016: Zastupitelstvo
schvaluje program jednání
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 01/03/2016 bylo schváleno
2. Žádosti o prodeje a pronájem pozemků
- Starosta, na základě porady s právničkou
seznámil zastupitele s postupem projednání
žádostí o pronájem pozemku č. 139, na který se
přihlásili dva žadatelé: manželé Hruškovi st. a
manželé Holubářovi. Zastupitelstvo nebude projednávat žádost manželů Holubářových na prodej
pozemku, jelikož byl vyhlášen záměr na pronájem pozemků. Zastupitelé si vyslechli manžele
Holubářovi, kteří byli přítomni, jaké mají plány s
pozemkem. V žádosti manželů Hruškových byla
zmíněna více jak čtyřicetiletá péče o pozemky a
dohoda mezi tehdejším předsedou MNV panem
Páchou. Pan Hruška uvedl pozemky na vlastní
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náklady do úhledného stavu, protože zde byla
sut´a střepník.
Návrh usnesení 02/03/2016: Zastupitelstvo
schvaluje pronájem pozemků č. 46, č. 48, č. 175/9
(bývalá st. p. 51) a č. 139 manželům Hruškovým
na základě dlouhodobé dohody s tehdejším předsedou MNV panem Páchou a dlouhodobého vzorného užívání. Cena pronájmu za 1m² bude řešena
na dalším zasedání zastupitelstva
Hlasování: 6X0X2
Návrh usnesení 02/03/2016 byl schválen
- Žádost Kalousové M. na prodej pozemku č.
248 o výměře 367 m², pozemku č. 249 o výměře
247 m², pozemku č. 63 o výměře 98 m² a části
pozemku 1318 v katastru obce České Petrovice
k výstavbě rodinného domu. Starosta informoval
žadatelku o prodejních podmínkách a to započetí
stavby do jednoho roku a kolaudací do tří let.
Pokud stavba neproběhne, majitelem pozemků
zůstává obec. Podmínka je zde zavedena z důvodů
zamezení dalšího prodeje.
Návrh usnesení 03/03/2016: Zastupitelstvo
vyhlašuje záměr na prodej pozemků č. 248 o
výměře 367 m², č. 249 o výměře 247 m², č. 63 o
výměře 98 m² a části pozemku 1318 v katastru
obce České Petrovice za účelem výstavby rodinného domu.
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 03/03/2016 byl schválen
- Prodej pozemku 1289/2 panu Jozefu
Dradonidesovi
P. Dragonides žádal obec o prodej části obecní
cesty č. 1289. Dne 8. 9. 2015 byl vyhlášen záměr
na prodej části cesty a dne 3. 11. 2015 byl schválen
prodej. Zaměřením části cesty vznikl pozemek č.
1289/2 o výměře 201m², který bube prodán p.
Dragonidesovi za cenu 21 Kč. za 1m².
Návrh usnesení 04/03/2016: Zastupitelstvo
schvaluje prodej pozemku č. 1289/2 o výměře
201m² panu Dragonidesovi.
Hlasování 8X0X0
Návrh usnesení 04/03/2016 byl schválen
- Žádost pana Voksy L. na prodej pozemku č.
100/3 o výměře 63m² a pozemku č. 100/5 o
výměře 25m² .
Návrh usnesení 05/03/2016: Zastupitelstvo
vyhlašuje záměr na prodej pozemků č. 100/3 o
výměře 63m² a č.100/5 o výměře 25m².
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 05/03/2016 byl schválen
- Žádost p. Žďárského za Živu a.s. v Klášterci
nad Orlicí o prodej pozemku č. 247/2 stavební
parcela o výměře 20m², pozemku 926/2 ostatní
plocha o výměře 92m²a pozemku č. 926/3
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ostatní plocha o výměře 170m². Návrh usnesení
06/03/2016: Zastupitelstvo vyhlašuje záměr na
prodej pozemků č. 247/2 o výměře 20m², č. 926/2
o výměře 92m²a č. 926/3 o výměře 170m².
Hlasování: 7X0X1
Návrh usnesení 06/03/2016 byl schválen
3. Žádost o zřízení věcného břemene
Firma K energo s. r. o. Lanškroun žádá podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene na elektrický kabel, který vede na pozemcích obce České
Petroviceč. v katastru obce České Petrovice. Průběh věcného břemene je zakreslen v geometrickém plánu, který bude přílohou smlouvy. Veškeré
náklady hradí žadatel K energo s. r. o. Lanškroun.
Návrh usnesení 07/03/2016: Zastupitelstvo
schvaluje podepsání smlouvy o zřízení věcného
břemene na elektrický kabel vedený po obecních
pozemcích č. s firmou K energo s. r. o. Lanškroun.
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 07/03/2016 byl schválen
4. Smlouva o smlouvě budoucí na služebnost
komunikace ke srubům Haida
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou na
služebnost na obecních pozemcích č. 353/3 a č.
323 v katastru obce České Petrovice, které z části
tvoří komunikaci ke srubům Haida. Smlouva o
smlouvě budoucí bude sepsána mezi obcí České
Petrovice a firmou Europe plaza s.r.o., zastoupená
p. Svatošem. Rozsah služebnosti bude vyznačen
geometrickým plánem přiloženým ke smlouvě, na
náklady žadatele. Hodnota služebnosti dle dohody
činí 10 Kč/m² každého služebného pozemku.
Návrh usnesení 08/03/2016: Zastupitelstvo
schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí na
služebnost po obecních pozemcích č. 353/3 a č.
323 v katastru obce České Petrovice.
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 08/03/2016 byl schválen
5. Požární řád obce České Petrovice
Starosta seznámil zastupitele s novým vnitřním
předpisem obce – Požární řád obce České Petrovice, který byl přepracován díky novým legislativním změnám v jednotlivých bodech požárního
řádu podle vzoru, který nám byl zaslán panem ing.
Fikejsem z Městského úřadu v Žamberku. Tento
vnitřní předpis obce nahrazuje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/10/2010 ze dne 5. 10. 2010.
Návrh usnesení 09/03/2016: Zastupitelstvo obce
schvaluje vnitřní předpis obce č. 1/2016, kterým
se vydává Požární řád obce České Petrovice.
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 09/03/2016 byl schválen
6. Různé:
- Odkanalizování obce České Petrovice
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Firma VIS Hradec Králové zpracovala na
základě kvality vody v Pastvinské přehradě předběžné kalkulace na odkanalizování obcí, kde protékající toky proudí do Pastvinské přehrady. Na
zpracování projektové dokumentace je možnost
čerpat dotace. Jelikož v dalších krocích realizace
není s naší obcí počítáno, zastupitelstvo zatím
odkládá rozhodnutí o zpracování projektové
dokumentace. Zastupitelé se budou touto problematikou zabývat i nadále.
- Žádost obce o bezúplatný převod pozemků
Starosta předložil zastupitelstvu žádosti na bezúplatný převod pozemků od Pozemkového úřadu.
Byly vypracovány nové žádosti i s jednotlivými
přílohami, které musíme doložit. Obec žádá o bezúplatný převod pozemků č. 216, č. 418/1, č. 419
trvalý travní porost, č. 1422/1 a č. 1422/2 ostatní
plocha komunikace a žádost o úplatný převod
pozemků č. 417 a č. 418/2 trvalý travní porost kde
cena pozemku bude stanovena znalcem. Zastupitelstvo pověřuje jednat za obec ve věci pozemků s
Pozemkovým fondem místostarostu Luboše Luxe.
Návrh usnesení 10/03/2016: Zastupitelstvo
schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků
č. 216, č. 418/1, č. 419 trvalý travní porost, č.
1422/1, č. 1422/2 ostatní plocha komunikace a
úplatný převod pozemků č. 417 a č. 418/2 trvalý
travní porost od Pozemkového úřadu a pověřuje
místostarostu Luboše Luxe k jednání s Pozemkovým úřadem.
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 10/03/2016 byl schválen
- Žádost pí. Páchové na opravu místní komunikace od stodoly p. Voksy k lesu a výtluků nad
domem p. Voksy. Obec zajistí materiál na opravu.
Opravu provede obec za pomoci žadatelů.
Návrh usnesení 11/03/2016 Zastupitelstvo
schvaluje finanční prostředky na nákup materiálu
a opravu cesty nad p. Voksou.
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 11/03/2016 byl schválen
- Starosta podal informace ohledně prodejny
potravin. Zatím oslovení podnikatelé nejeví zájem
z důvodů malé kupní síly. Zastupitelstvo bude hledat zájemce i nadále na provoz prodejny potravin.
Zapsal: Miloš Roušar, starosta obce

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE.
JSEM SBĚRATEL.
DĚKUJI.
TEL.604570663
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Není to tak dávno… ( 54 )

Nedávno jsme zahájili rok 2016. Napadlo mě,
že bychom se mohli podívat do minulosti na roky,
které mají rovněž na konci šestku. Zkusme si
některé z nich připomenout.
1696 - narodil se Prokop Diviš, vynálezce
bleskosvodu
1736 - byla obrovská povodeň, mnoho lidí se
utopilo
1776 - v Novém Kníně byla založena včelařská
škola
1806 - v tomto roce byl postaven lovecký zámeček
Lusthaus
1806 - ve stejném roce byly vyšlechtěny první
zahradní jahody
1856 - Josef Toman z Jedliny č.1 se vystěhoval do
Ameriky. Živnost koupil Antonín Lux.
1866 - proběhla bitva u Hradce Králové
1876 - 14. února v USA Alexandr Graham Bell
přihlásil patent na telefon
1876 - sousední Kunvald byl povýšen na městys
1886 - v Žamberku byl založen Sokol
1886 - byla v Klášterci postavena Obecná škola
1886 - 29. července si dal Benz patentovat
automobil
1906 - začala se stavět silnice z Líšnice do Pastvin
1916 - nad Jaroměří přeletěla vzducholoď
1926 - v Žamberku bylo postaveno Divišovo divadlo
1926 - John Baird předvádí první televizor s 30-ti
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řádkovou obrazovkou
1936 - 28. března v 11 hod. hoří Lusthaus. Už
nikdy nebyl obnoven.
1936 - zřízen nepovinný 4. ročník Měšťanské
školy u Kolářů č. 95
1936 - zahájena výstavba opevnění
1986 - 26. dubna vybuchla atomová elektrárna
Černobyl
Jak je vidět, s těmi náhodně vybranými šestkami
nás potkaly události nejen dobré, ale i mnoho
špatných. Obzvlášť tu poslední, před pouhými
třiceti roky, hned tak nezapomeneme. Tato katastrofa nám také ukázala, jak málo záleží mocným
na milionech lidí. A podle stejného receptu se již
dávno v minulosti i v současnosti manipulovalo
s davem. Skutečnost zatajit, zkreslit, informovat
nepravdivě, a když už nezbývá jiná cesta, tak zveřejnit pouze část pravdy. Změnil se režim, změnily
se vlády, a přesto dodnes nikdo neřekl, kolik jednotek záření jsme dostali. V době výbuchu měly u
nás všechny vojenské jednotky dozimetry, měly je i
Lidové milice. A naměřené údaje záhadně zmizely,
nebo je nikdo nesměl měřit, či zmizely dozimetry?
Teprve po dlouhých letech se objevila na internetu
mapa radioaktivního zamoření a z ní bylo patrné,
že oblast pod Králickým Sněžníkem patřila k nejvíce zasaženým radioaktivním spadem …
Miloš Sibera

AGROENVIRONMENTÁLNÍ KROUŽEK
V letošním školním roce pracuje při základní
škole Agroenvironmentální kroužek, který vznikl
pod záštitou Živy a.s. a Zemědělského svazu ČR.
Cílem pravidelných setkávání je zejména prostřednictvím exkurzí znovu přiblížit dětem funkce
zemědělství, což není jen „výroba“ potravinových
surovin, ale také péče o krajinu. S kroužkem jsme
už navštívili několik zemědělských provozů v
rámci Živy i mimo ni. Na mléčné farmě v Českých
Petrovicích se žáci seznámili s prací ošetřovatele
dojnic. Některé děti netušily, co všechno to obnáší
a že v kravíně se pracuje již od čtvrté hodiny ranní.
V mechanizační dílně jsme obdivovali traktor s
navigací, díky které je možné brambory sázet s
přesností na několik centimetrů. V bramborárně
děti zjistily, že vypěstovat kvalitní brambory není
jen o tom „na jaře zasadit a na podzim vykopat“,
ale že i přes zimu potřebují péči, aby vydržely
čerstvé.
Již dvakrát jsme byli v koňské stáji Čertova
skalka, kde si žáci sami vyzkoušeli, kolik práce

Amálka Kostelecká, 4. tř.
obnáší vyčistit koňskou stáj. Dále jsme navštívili
Pstruhařství Žamberk, kde děti viděly pstruhy
od nejmenších, právě vykulených z jiker, až po
matečné ryby, vážící okolo 3 kg. Dozvěděli jsme
se, že v našich řekách, jako je třeba Divoká Orlice,
už nejsou vhodné podmínky na to, aby se pstruzi
rozmnožili přirozeně, a proto se musejí uměle
odchovávat. A naše zatím nejdelší cesta vedla do
Choceňské mlékárny, ve které se děti seznámily s
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výrobou jogurtů a pomazánkového másla.
Na kroužku se neučí novému jen děti. Pro
zaměstnance Živa a.s., kteří se nám během
exkurzí věnovali, byla práce s dětmi často zcela
novou zkušeností - věřím, že přínosnou. Všude
o nás bylo velmi dobře postaráno a za to patří
všem zúčastněným poděkování. Obzvlášť velké
díky patří panu Ing. Žďárskému za jeho laskavou
a obětavou pomoc, bez které by se exkurze vůbec
neuskutečnily.
Mgr. Petra Pospíšilová

Terezka Rousová, 4. tř.

ÚSPĚCHY AKORDEONISTŮ

Fanda Fajgl, 6. tř.

Terezka Rousová, 4. tř.

ZUŠ Petra Ebena Žamberk
Každý rok žáci základních uměleckých škol soutěží, každý rok jsou na řadě jiné nástroje, orchestry
nebo obory. Letos byla mimo jiné vypsána soutěž
pro akordeon a komorní hru akordeonů.
Dvacet mladých akordeonistů ze Základní
umělecké školy Petra Ebena v Žamberku soutěžilo
12. 2. 2016 ve školním kole. Zahráli moc pěkně a
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porota vybrala k přímému postupu do krajského
kola 5 sólistů a 2 kvartety.
Krajské kolo se konalo 15. 3. 2016 v Chrudimi a
naši zástupci přivezli tato ocenění:
0.kategorie: KateřinaVybíralová - 2. místo,
Simona Zezulková - 3. místo
1.kategorie: MartinVicenec - 2. místo, Kristýna
Stejskalová - 3. místo
4. kategorie: AdélaLuxová - 1. místo s postupem
do ústředního kola.
V komorní hře obsadiloAkordeonové kvarteto v
kategorii I. A - 2. místo
(Adéla Luxová, Kateřina Kavková, Iveta Hovadová, Barbora Novotná)
Akordeonové kvarteto v kategorii II. A – 2.
místo
(Nikola Nekorancová, Sára Hornová, Anna
Říhová, Dominik Bílek).
Všem, kteří reprezentovali naši školu moc
děkuji za výborné výkony a blahopřeji k pěkným výsledkům.

ECO FASHION SHOW
Kromě tradičního (přesto ale důležitého) úklidu
obcí a pozemku kolem školy jsme ke Dni Země
uspořádali nevšední módní přehlídku. Žáci školy
o Eco Fashion Show, jak byla tato
přehlídka pojmenována, věděli
více než dva měsíce dopředu, aby
si mohli shánět různý materiál.
Navrhovat modely totiž museli
jen z recyklovatelných věcí. Ve
škole se tedy hromadily například
plastové lahve, noviny, reklamní
letáky, plechovky, atd. Paní uklízečky musely trochu bojovat s
kupícími se hromadami odpadků,
které nemohly vyhazovat. Věděly
ale, že 21. 4. všechno zmizí, tak
to snad pro ně zase tak veliký
problém nebyl. Ve čtvrtek pak
nastal velký den pro všechny modelky a modely.
Museli předvést svoje šaty – a to přímo na mole,
jako na opravdové módní přehlídce. Dopoledne
si to zkusili před celou školou a školkou a odpoledne už pak před všemi zájemci z řad veřejnosti,
kteří se chtěli inspirovat netradiční kolekcí jaro
– léto 2016 . Modely byly opravdu různorodé
a bylo jich více než čtyřicet. Někdo ale předváděl ve dvojici, soutěžních modelů tedy nakonec
bylo „jen“ dvacetsedm. Každý, kdo se odpoledne
přišel podívat, dostal tři hlasovací lístky, které
pak přidělil svým favoritům. Čtyři nejlepší pak
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Adélce Luxové pak budeme všichni držet
palce 7. května, kdy se v Plzni koná ústřední
kolo!
A ještě malý dovětek na závěr. Vyjmenovala
jsem celkem 12 akordeonistů ze třídy učitelky Evy
Steffkové. Z nich 7 je z Klášterce nad Orlicí nebo
z nejbližšího okolí (K. Vybíralová, A. Luxová,
I. Hovadová, N. Nekorancová, S. Hornová, A.
Říhová, a D. Bílek).
Není to náhoda. Moje dlouholetá zkušenost
praví, že děti z okolí Žamberka to mají sice s dojížděním k nám do školy obtížnější, ale asi si toho
více váží, asi více hrají a lépe prospívají.
A tak moc děkuji nejen Evě Steffkové za
skvělou práci se svojí akordeonovou třídou, ale
i všem rodičům přespolních žáků, kterých je její
třída plná. Věřím, že se vám vaše starost a péče
vrátí vrchovatou měrou!
PhDr. Hana Chvátilová,
ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

byli oceněni. Kromě těchto čtyř dostala zvláštní
cenu i paní školnice Randisová a paní kuchařka
Raisová, které se vůbec nebály a také si model
vytvořily a předvedly ho na mole. Kromě módní
přehlídky mohli zájemci navštívit bazárek, kde si vybrali něco
hezkého na sebe. Také se mohli
občerstvit výbornou svačinkou a poslechnout si hudební
vystoupení žáků 6. třídy. Snad
všem návštěvníkům se tato
netradiční akce líbila. Kdo by si
ji chtěl snad připomenout, nebo
dohnat to, co zameškal, bude
mít možnost. DVD s videem z
přehlídky a s fotografiemi bude
možné zakoupit v ZŠ, a to od 9.
května za cenu 80 Kč.
Kateřina Čiháková,
ZŠ Klášterec nad Orlicí
Masarykova základní škola Klášterec nad
Orlicí děkuje všem za podílení se na přípravě Eco
Fashion Show, za spolupráci při sběru vysloužilých elektrospotřebičů a pomoc při dalších akcích
školy. V květnu a červnu 2016 se můžete těšit
mimo jiné na Sraz miláčků (v případě příznivého
počasí 18. 5.), In-line bruslařské odpoledne (2.
6.), Kuličkiádu (začátkem června), Klášterecký
víceboj (23. 6.).
Radim Horňák
zsklasterec.cz;facebook.com/zsklasterec
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SDH Klášterec nad Orlicí vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN
2. července od 13 hodin se na hřišti za
školou můžete těšit na pohádkovou stezku,
soutěže pro děti a bohaté občerstvení.
Odpoledne vystoupí šermíři SPHD Moradis a večer
zahraje skupina Ella Band.
www.hasiciklasterec.8u.cz

Setkání zahrádkářů

V neděli 17. dubna jsme se sešli v „Kovárně“ na
výroční členské schůzi zahrádkářů. Mezi sebou
jsme přivítali p. starostku Ševčíkovou, p. Preislera
ze základní školy, př. Michaličku z Územního
sdružení zahrádkářů a zástupce spřátelených
organizací z Lukavice, Kunvaldu a Žamberka. Na
začátku schůze nám žáci zdejší základní školy pod
vedením Dany Roušarové předvedli velmi pěkné
vystoupení skupiny hráčů na zobcové flétny a na
závěr zahráli dvě dívky na harmoniky. Vystoupení
bylo odměněno velkým potleskem.
Během probíhající schůze byla udělena naší
organizaci stříbrná medaile Republikové rady
Českého zahrádkářského svazu „Za zásluhy o
rozvoj zahrádkářství“.
Na závěr schůze proběhla beseda s př. Mannem
o pěstování ovoce v našich podmínkách. Bylo nám
zodpovězeno mnoho konkrétních dotazů na toto
téma. Po besedě si ještě mnozí zahrádkáři popovídali mezi sebou a sdělovali si své zkušenosti se
svým zahradničením.
Jitka Mlynářová, předsedkyně spolku ČZS

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ŠPLH - v prosinci jsme si vyzkoušeli pro nás novou sportovní disciplínu a zúčastnili jsme se závodu ve šplhu. Naši
školu v okresním přeboru družstev reprezentoval Kuba
Vlk, Dominik Bílek, Vojta Toman a Ondra Rous a ve šplhu
na laně bez přírazu si vyšplhali 2. místo, navíc Kuba byl
druhý i mezi jednotlivci.
LYŽE - hned první týden v lednu nás čekaly okresní
přebory škol ve sjezdovém lyžování. Sněhové podmínky nebyly ideální, proto se letošní závod netradičně uskutečnil na červené sjezdovce. Což vůbec nezaskočilo naše lyžařky Katku a Lucku Hruškovy,
Verču Hornovou a suverénně si dojely pro první místo v soutěži družstvech. V jednotlivcích mezi sebe
na stupně vítězů nikoho nepustily.
VYBÍJENÁ - okrskové kolo dívek 4. a 5. třídy v Žamberku naše děvčata vyhrála a vybojovala si postup
do okresního finále.
VÍCEBOJ - Na začátku ledna kreslili žáci 8. třídy výkresy na téma „Běh nás baví“. Byl to doplňkový
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úkol k Sazka Olympijskému víceboji, do kterého je naše ZŠ zapojena. Jedno dílo jsme oskenovali a
poslali jako soutěžní, další jsme pak zaslali poštou, protože sportovci, kteří pojedou na olympijské hry
do Ria, si budou moci vzít některé výtvory s sebou. Obrovským překvapením pro nás bylo, že obrázek,
který namalovala Gábina Obermajerová, byl vybrán mezi 5 nejlepších. Naše škola tak zároveň s velkým
úspěchem získala i krásnou cenu - výtvarné potřeby od KOH-I-NOORu v hodnotě 20.000 Kč.
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Gabriela Obermajerová(8. třída) získala 1. místo ve výtvarné soutěži
„Požární ochrana očima dětí 2016“ a postupuje do krajského kola.
MATEMATIKA – naše matematické naděje z 1. stupně Jakub Nekoranec, Pavel Mlynář, Michal
Skoták, Adam Fendrich, Lucie Kotizová, Tereza Suchodolová se prosazují v celorepublikové soutěži
Speedmat.
ANGLIČTINA - 16. 2. 2016 proběhlo v Ústí nad Orlicí okresní kolo anglické olympiády, kterého se
naše škola zúčastnila poprvé. Každou školu mohl reprezentovat svými znalostmi pouze jeden žák, a tak
nebylo úplně jednoduché vybrat, kdo že je ten nejlepší! Někomu jde lépe mluvit, někdo zvládá bravurně
gramatiku a pro někoho jsou hračkou poslechová cvičení. Nejvšestrannějším se ukázal Jakub Vlk, který
se těšil, že si bude moci poměřit svoji angličtinu s žáky dalších 19 škol v kategorii A2. Po náročném a
dlouhém dopoledni, kdy každý čekal na svoji konverzační chvilku s komisí, se blížil čas dozvědět se, jak
Kuba dopadl. Protože účast byla dost vysoká, výsledky jsme se dozvěděli po příjezdu domů. Krásné 12.
místo v naší premiéře mu z celého srdce všichni přejeme.
Další informace a fotografie naleznete na stránkách školy www.zsklasterec.cz
Y. Franková, R. Horňák, K. Čiháková

Šachový kroužek

Již 3. rokem pracuje při Masarykově ZŠ v Klášterci nad Orlicí šachový kroužek, který nyní navštěvuje 22 žáků a je zapojen do projektu MŠMT a ŠS ČR „Šachy do škol“. V šachovém svazu ČR je zaregistrováno 12 dětí, které se pravidelně účastní přeboru Pardubického kraje v jednotlivých věkových
kategoriích.
K největšímu úspěchu tohoto školního roku patří vítězství žáků v přeboru škol 1. - 5. ročníku v okresním kole a postup mezi nejlepších 8 škol Pardubického kraje. Tam naše družstvo obsadilo 3. místo jen
půl bodu za ZŠ Felbrova Svitavy. O úspěch se zasloužili Jiří Zlatník, Lucie Kotizová, Patrik Michalička
a Jakub Nekoranec.
Lucie Kotizová získala zlatou
medaili mezi dívkami v přeboru
kraje (kategorie HD 12), který se
konal 6. 2. 2016 v Lanškrouně,
a stříbro na Orlické šachovnici
v České Třebové 19. 3. 2016. Na
této soutěži se poprvé objevili žáci
1. ročníku v kategorii do 8 let –
Lukáš Suchodol a Kryštof Vican
a vedli si nad očekávání velmi
dobře.
Registrovaní žáci v ŠO K.a.s.
Kunvald – Jiří Zlatník a Gabriela
Obermajerová získali v krajské
soutěži 4členných družstev mládeže pohár za 2. místo, přičemž
Gabriela Obermajerová hraje v
tomto oddíle krajské soutěže také
v kategorii dospělých.
Eduard Dvořák
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