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MĚSÍČNÍK OBECNÍCH ÚŘADŮ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2015
Vážení spoluobčané,

jsme na začátku nového roku, tak mi dovolte zhodnocení toho uplynulého
z pohledu obce a obecního úřadu. Kromě zajišťování běžného chodu obce a
běžné údržby komunikací, bytového fondu, zeleně v obci a hřbitovů uvádím
po jednotlivých měsících, co většího se povedlo nebo nepovedlo. U některých
položek uvádím i financování. Rozpočet obce pro rok 2015 byl sestaven jako
vyrovnaný ve výši 18 438 tis. Kč.
Leden - Únor :
- podařilo se dokončit směnu pozemků u čp. 122,
a tím byl vyřešen přístup k telefonní ústředně
- obecně mohu uvést, že řešení pozemkových záležitostí a s tím spojených problémů zabírá velkou část času
- proběhl nákup obecního automobilu a likvidace
starého automobilu
Březen:
- starost o komunikace, podařilo se přesvědčit
některé vlastníky pozemků sousedících s místní
komunikací, aby vykáceli stromy, které ničí svými kořeny komunikaci nebo brání průjezdu
- oprava havarijního stavu komínů na č.p. 167
- oprava vodovodní šachty u č.p. Lhotka 27
Duben:
- byl dokončen zápis pozemků pod cestou na Hádku na LV obce, záležitost se řešila dlouhou dobu
od r. 2006, jednání o nákupu pozemku bylo složité, ale nakonec jsme se s vlastníky dohodli
- dále se povedlo dokončit zápis budovy obecního
úřadu a přilehlých staveb na LV obce
- proběhlo zalesnění v obecním lese, děkuji všem,
kteří obci v rámci brigád pomohli
Květen:
- oprava běžecké dráhy u hřiště

Červen:
- oprava propustku a odvodnění u železného mostu na Horním konci
- pomoc při opravě kapličky na Čiháku a příspěvek na tuto stavbu
- zahájení akce zateplení nejstarší části ZŠ a spojovacího krčku
- schválení dotace (1 800 tis. Kč) a půjčky (600 tis.
Kč) Sokolu na opravu sokolovny
Červenec:
- zastupitelstvo rozhodlo po delší době o zvýšení
nájemného v obecních bytech, bylo přepracováno 108 evidenčních listů
- od dubna do června probíhala obnova hrobových smluv, bylo jich vypracováno 200
- bylo vyřešeno odvodnění ze stráně za mostem u pily
- 8. 7. postihla naši obec vichřice, dalších 14 dní
a v některých případech i déle byly řešeny její
následky (veřejné osvětlení, popadané stromy,
dopravní značení, zábradlí…), zde bych chtěla
znovu poděkovat hasičům za pomoc s likvidací
spadlých stromů
- řešení černé skládky masa v soukromém lese,
nakonec se podařilo vypátrat viníka a obec na
něm uplatnila své náklady
- oprava lesní cesty v Zápotočí
- další opravy cest zničených vichřicí – hlavně po

2

vývratech stromů
- obdrželi jsme dotaci od KÚ ve výši 100 tis. na
opravu komunikací
Srpen:
- dokončení akce zateplení nejstarší budovy ZŠ a
spojovacího krčku celkem za 3 400 tis. Kč
- vyřešení pronájmu pozemků horních zahrádek
- byla uzavřena pachtovní smlouva mezi obcí a
ČZS, bohužel pozemkový problém u spodních
zahrádek nadále trvá
- podařilo se dokončit nákup pozemku pod č.p.
197 od Ministerstva obrany ČR
- oprava a vyvložkování komínu v budově č.p. 135
Kovárna
Září:
- dokončení opravy komunikací, finančně nejná-
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ročnější byla oprava komunikace ke Stejskalovým, na tuto komunikaci byla použita i dotace
od KÚ, celkové náklady na opravu této komunikace činily 392 tis. Kč
Říjen:
- byla uzavřena nová pojistná smlouva na majetek
obce (jednání probíhalo od května)
Listopad:
- přijetí dvou nových vyhlášek v oblasti odpadového hospodářství
- schválení dotace farnosti na statické zabezpečení stropu kostela (100 tis. Kč)
- proběhla kontrola požární ochrany obce
Prosinec:
- dokončení a převzetí dodávky v rámci projektu
řešení likvidace bioodpadu v naší obci

Samostatnou pozornost si určitě zaslouží tyto kapitoly z rozpočtu obce:
Za oblast školství patří poděkování paní ředitelce
Místní komunikace
Celkový náklad na opravu komunikací činil 1 086 tis. a panu řediteli za dobře fungující mateřskou a základní školu.
Odpadové hospodářství
- celkové náklady na svoz odpadu činily 819 tis. Kč Finanční zhodnocení: Obec Klášterec není zatí- na poplatcích bylo vybráno 384 tis. Kč, příspěvky žena žádným úvěrem. Celkem jsme na dotacích
od podnikatelů 18 tis., (doplatek obce činí 417 tis. jako obec v roce 2015 získali 3 938 tis. Kč a i přes
velké akce uskutečněné v roce 2015 jsme nemuseli
Kč.)
- řešení bioodpadu nám ukládá zákon, byl podán použít finanční úspory z minulých let.
Z výše uvedeného je vidět, že se hodně udělalo,
projekt v hodnotě 910 tis. Kč (největší položkou
bylo pořízení traktorového návěsu na kontejnery ale dost práce zbylo i na další rok nebo roky. Neza 560 tis. Kč), na dotaci jsme obdrželi na tento povedlo se dořešit chodník od obce ke křižovatce
pod ČOV, je nutno pokračovat v opravách bytoprojekt 820 tis. Kč
vého fondu, chceme upravit nový hřbitov, velkou
Bytové hospodářství
- vybrané nájemné 2 090 tis. (čistý nájem bez záloh) otázkou zůstává vyřešení kanalizace v části obce
- do oprav bytového fondu jsme vložili 750 tis., Čertovka a Hádka. Dále máme plány na zasíťování
bohužel se nepodařilo zrekonstruovat 2 byty, tak parcel pro individuální bytovou výstavbu na Majak bylo naplánováno, ve výběrovém řízení neby- tyášově kopci, plánujeme také rekonstrukci domu
č.p. 167 a další. Plán rozvoje obce je bohatý.
la podána žádná nabídka
Jsem ráda, že to v Klášterci funguje a žije, je dobMateřská škola
ré vědět, že můžete o problému diskutovat a že se
- náklady na provoz 500 tis. Kč
- oprava soklu 40 tis. Kč a oprava plotu 47 tis. Kč. většinou najde někdo, kdo vám pomůže. Myslivci
i ostatní pomůžou zalesnit obecní les, hasiči poZákladní škola
- náklady na provoz 1 760 tis. Kč + financování můžou, když hoří nebo hodně foukne, zahrádkáři
pomůžou upravit obec a hřbitovy. Všechny organivýjimky na nižší počet žáků 240 tis.
zace, co zde máme, uspořádají množství společen- oprava půdy (zachování pochůznosti) 110 tis.
- projekt zateplení ZŠ - celkový náklad 3 400 tis. ských akcí, kde se společně potkáme a pobavíme.
Děkuji všem občanům, zaměstnancům obce i
Kč, získaná dotace 2 500 tis. Kč
- sama škola získala dotace od Pardubického kraje zastupitelům za spolupráci a přeji Vám zdraví, pohodu a vše dobré v roce 2016.
na 3 projekty v celkové výši 593 tis. Kč
Lenka Ševčíková, starostka obce
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Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí

Jednání dne 6. 1. 2016 Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• projednalo stav dluhů na nájemném, výši dlu- • souhlasilo s umístěním sídla spolku SIDE MOhů se v roce 2015 podařilo snížit o cca 100 tis. Kč, TOKROS KLUB Klášterec nad Orlicí v domě č.
byla provedena rekapitulace jednotlivých případů p. 122, který je ve vlastnictví obce Klášterec nad
dlužníků, které řeší právník či soud
Orlicí
• schválilo vyhlášení výběrového řízení akce Re- • seznámilo se s přípravou rozpočtu na rok 2016,
konstrukce 2 bytů: bytu č. 11 v bytovém domě č. vyjádřilo se k jednotlivým položkám příjmů a výp. 192 a bytu č. 6 v bytovém domě č. p. 196 v Kláš- dajů.
terci nad Orlicí, v souvislosti s tím schválilo výbě- • bylo informováno o pokračování změny ÚP č.
rovou komisi pro posouzení cenových nabídek ve 2 - byla vydána Veřejná vyhláška, veřejné projedsložení: předseda Zdeněk Bureš, členové Ing. Jin- nání bude 18. 1. 2016
dřich Kalous, Karel Mitvalský, výběrová komise • bylo seznámeno se získáním prodloužení povopředloží své doporučení na jednání zastupitelstva lení vypouštění odpadních vod z Čertovky
• vzalo na vědomí a schválilo uzavření MŠ v době • uložilovýboru ŽP stanovit místa pro domovní
prázdnin od 22. 2. do 28. 2. 2016 a v době od 11. kontejnery na bioodpad a domluvit termíny svozu
7. 2016 do 12. 8. 2016
– termín do 22. 2. 2016
• vzalo na vědomí a schválilo rozpočtovou změnu
č. 10 ze dne 30. 11. 2015 v celkové výši 4000 Kč Jednání dne27. 1. 2016 Zastupitelstvo obce
viz příloha
Klášterec nad Orlicí:
• schválilo nařízení zastupitelstva obce č. 1/2016 – • po projednání schválilo plnění rozpočtu obce
Sazby stravného pro rok 2016 při pracovních cestách. za 4. čtvrtletí roku 2015 a plnění rozpočtu obce za
• vzalo vědomí informace starostky z jednání VH rok 2015
DSO Orlicko dne 17. 12. 2015.
• schválilo rozpočtové opatření č. 11 ze dne 31.
• vzalo na vědomí informace ze SR DSO Orlicko 12. 2015 v celkové výši 602 949,96 Kč
ohledně dalšího postupu v projektu výstavby roz- • schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2016 ve
hledny na Adamu a souhlasilo s bezplatným pře- výši 16 723 718 Kč a ukládá starostce jeho zveřejdáním veškeré stavební dokumentace budoucímu nění na úřední desce
investorovi projektu Rozhledna na Adamu
• schválilo přidělení bytů
• schválilo zapojení obce Klášterec nad Orlicí do • na základě doporučení výběrové komise schválispolufinancování projektu Žijeme spolu, jehož lo dodavatelem akce Rekonstrukce 2 bytů: bytu č.
vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko tak- 11 v bytovém domě č. p. 192 a bytu č. 6 v bytovém
to:a) schválilo spolufinancování nákladů na pří- domě č. p. 196 v Klášterci nad Orlicí, firmuREpravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na KOS Ševčík s.r.o., Čs. armády 1401, Žamberk, IČ
projekt Žijeme spolu ve výši 3108 Kč, b) v případě 25960351 za celkovou cenu vč. DPH 535 262 Kč
schválení dotace schválilospolufinancování reali- • schválilo seznam bodů zápisu do kroniky obce
zace projektu ve výši 20 458 Kč, tato částka bude za rok 2015 viz příloha.
splatná v rovnoměrných splátkách ve výši 6819 Kč • schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi Městem
v letech 2017-2019
Žamberk, IČ 00279846 se sídlem Masarykovo ná• vzalo na vědomí informace starostky z jednání městí 166, Žamberk a Obcí Klášterec nad Orlicí,
výboru DSO Rozvoj regionu obcí pod Zemskou IČ 00279021 se sídlem Klášterec nad Orlicí 122 o
branou dne 18. 12.2015
výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu
• schválilo dodatek č. 13 Smlouvy o dílo na sběr ve věcech místních komunikací ve smyslu ust. §
a odstraňování nebezpečných složek komunální- 16 ve spojení s ust. § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o
ho odpadu mezi Obcí Klášterec nad Orlicí a Ekola pozemních komunikacích, smlouva se uzavírá na
České Libchavy s.r.o.
dobu určitou do 31. 12. 2016.
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• vzalo na vědomí nařízení vlády č. 352/2015,
měsíční odměna uvolněného člena zastupitelstva
– starostky obce je pevně stanovena, odměny neuvolněných členů zastupitelstva se nemění a budou i nadále vypláceny v měsíční výši schválené
usnesením zastupitelstva obce č. 67/15 ze dne
28.1.2015
• schválilo zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru o činnosti za rok 2015.
• schválilo plány činností kontrolního a finančního výboru na rok 2016
• vzalo na vědomí předložené plány činností
ostatních svých výboru na rok 2016
• schválilo vyřazení majetku příspěvkových organizací ZŠ a MŠ dle seznamu přiloženého k inventarizaci.
• schválilo v souladu se zřizovací listinou (čl. VII
bod 15. a 16.) pořízení majetku – myčky nádobí
do školní kuchyně za celkovou cenu 128 472 Kč
z provozních prostředků ZŠ
• souhlasilo s testovacími jízdami soutěžního
vozu Josefa Kopeckého -MOTORSPORT, Kostelec nad Orlicí v k.ú. Klášterec nad Orlicí na dohodnuté trase v roce 2016
• schválilo znění smlouvy o výpůjčce a darování mezi Obcí Klášterec nad Orlicí a občany, jimž
bude zapůjčen a po uplynutí doby výpůjčky darován zahradní kompostér o objemu 800 l
• vzalo na vědomí informaci starostky o veřejném
projednání změny územního plánu obce č. 2 dne
18. 1. 2016 a informace o dalším postupu orgánu
REÚP
• projednalo možnosti změn původní projektové
dokumentace zasíťování Matyášova kopce,bylo nově navrženo: řešit přístupovou komunikaci
napojením na obecní komunikaci parc. č. 3289,
otázka jednání s vlastníky dotčených pozemků,
neřešit dešťovou kanalizaci, dešťová voda bude
vsakována na pozemek, řešit splaškovou kanalizaci, odvedením splašků na ČOV, lokalitu řešit etapově po možné obratiště, neřešit všechny
parcely, jednat s Vak a ČEZ, původní zpracovatel
Ing. Adamec bude požádán o nabídku na zpracování PD pro územní rozhodnutí za výše uvedených nových podmínek
• schválilo podporu a doporučení Obce Klášterec
nad Orlicí při získávání dotací Římskokatolickou

SOUSEDSKÉ LISTY

farností Klášterec nad Orlicí, jedná se o dotace na
opravu střechy, statické zabezpečení krovu – II.
etapa, restaurátorský průzkum omítek a projektová dokumentace – III. etapa a restaurování oltáře
Panny Marie Lurdské – III. etapa s odkazem na
své usnesení č. 85/15.
• starostka informovala, že dne 25. 1. 2016 navštívil obec p. senátor Martínek, za účelem projednání žádosti ŘKF o dotaci z programu záchrany
architektonického dědictví MKČR, součástí návštěvy byla prohlídka kostela
• zastupitelé se seznámili s pracovní verzí GP
odděleného pozemku o velikosti 94 m² z poz. par.
obce č. 660/29, s takto oddělenou částí zastupitelé
souhlasili, je tedy možno vyhotovit originál GP
• starostka informovala o doplnění vrstvy místa
zájmů v mapovém portálu G-Obec, mapový portál
je přístupný na webových stránkách obce
• ředitel ZŠ informoval o proběhlém zápisu dětí
do 1. třídy ZŠ, pro školní rok 2016-17 bylo zapsáno 14 dětí, dále p. ředitel řeší bezpečnost ZŠ
Další plánované termíny jednání
zastupitelstva Obce Klášterec nad Orlicí
v roce 2016:
24. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6., 31. 8.,
29. 9., 26. 10., 30.11
Zpracovala: Lenka Ševčíková, starostka obce
Mapový portál Obce Klášterec n. O.
- místa zájmů
- provozovny podnikatelů
Na webových stránkách obce v levé svislé záložce pod odrážkou: Mapový server GObec se můžete
podívat na základní mapová data obce. Mapový
portál byl nyní doplněn o pasport zájmová místa
v obci, pokud si tento pasport označíte, objeví se
vám na mapě obce značky, pod kterými najdete
např. historické památky, nebo provozovny podnikatelů. Toto označení jsme provedli z veřejně
dostupných zdrojů, pokud s označením nesouhlasíte nebo si ho přejete doplnit či upravit
sdělte to prosím na obecní úřad osobně nebo
e-mail: ouklasterec@orlicko.cz
Stručný návod na používání mapového portálu:
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V levé svislé liště mapového portálu:
Složka Základní vrstvy – zaškrtnete Google satelitní nebo Letecké snímky ČÚZK, mapa se přepne do reálné podoby
Složka Polohopis - zaškrtnutím příslušné odrážky zjistíte katastrální hranice obce, hranice sídel
(ZSJ) jsou hranice jednotlivých částí obce Zbudov, Lhotka, Jedlina…., dále se zde po zaškrtnutí
odrážky katastr zjistí hranice jednotlivých pozemků, je zde i odrážka definiční body parcel a budov=
lepší čitelné označení pozemků než v katastru, při
prohlížení doporučuji pracovat s přibližováním
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a oddalováním mapy v levém horním rohu mapy
některá označení se objeví až po přiblížení místa
na mapě
Složka pasporty – nově doplněno, možno na základě vašich žádostí doplňovat či měnit…
Tak jak jednotlivé odrážky zapínáte, tak je můžete zase vypínat.
Pár lidí se mne na ovládání mapového portálu
ptalo, proto píšu výše uvedené řádky. Určitě doporučuji podívat se na mapu Klášterce a vyzkoušet
funkce mapového portálu, není to složité. Mapový
portál obce bude dále doplňován.
Lenka Ševčíková

POŽÁRY KONTEJNERŮ
V neděli 17. 1. 2016 byl ohlášen požár kontejneru u sokolovny. Kontejner úplně shořel, škoda na
kontejneru se odhaduje na 20 000 Kč. Pravděpodobnou příčinou požáru je teplý popel.
K požáru dorazila jak naše klášterecká jednotka
hasičů, tak hasiči ze Žamberka, případ vyšetřuje
Policie ČR, ten kdo požár způsobil se vystavuje
trestnímu stíhání a v případě objasnění k náhradě škody. Jedná se o kontejner, který má obec v
pronájmu od společnosti Ekola a.s., požár zničil
plech, povrchovou úpravu kontejneru a jeho plastová víka. Není co dodat, stejná situace se opakuje

ZNOVU O ODPADECH
Vážení čtenáři,
V říjnovém čísle Sousedských listů ročníku
2015 jsem psal v článku o odpadovém hospodářství obce Klášterec nad Orlicí v souvislosti s některými problémy, které opakovaně musíme řešit
jako následky neodpovědnosti některých občanů.
Např. stále se opakující odložený objemný odpad
v kontejnerech na směsný komunální odpad a to i
přesto, že od května do října byl dvakrát v týdnu
v provozu nový kontejner na tento odpad. Většina občanů to však vzala na vědomí , za sezonu byl
třikrát naplněn a odvezen na skládku do Českých
Libchav. Další problém opakující se každou zimu
jsou hořící kontejnery. V lednu r. 2016 došlo zatím
požárem nového kontejneru u sokolovny k největ-

každou zimu, přes neustálé upozorňování, stále
někteří nechápou, že:
TEPLÝ POPEL DO KONTEJNERU NEPATŘÍ!
Lenka Ševčíková starostka obce
ší škodě, odhadnuta minimálně na 20.000,-Kč. A
zase jde o lidský faktor – vysypat do kontejneru
opravdu jen vychladlý popel! Minimálně dva
výše popsané problémy vedly zastupitelstvo obce
k tomu, že rozhodlo vážně se zabývat zrušením
velkoobjemových kontejnerů a přejít na popelnicový systém. Předseda výboru pro životní prostředí byl pověřen úkolem do konce března sjednal
schůzku se zastupitelem společnosti EKOLA.
Zajímavá jsou také čísla, která charakterizují
odpadové hospodářství množstvím vyprodukovaného odpadu a kolik obec zaplatila. V roce 2015
bylo vyprodukováno 211 tun směsného komunálního odpadu, 165 svozů, tříděného odpadu pak
následující množství: 6,5 tun papíru, 9,44 tun skla
(bílé 5,01t, barevné 4,43t) 11,7tun plastů. Celkem
bylo zaplaceno 818.929,-Kč, z toho třídění papíru
43.000,- Kč, skla 7.080,- Kč, plastů 75.200,- Kč,
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SKO uložení na skládku 257.394,- Kč. Obec je
zapojena do systému zpětného odběru vytříděných využitelných odpadů. Za tuto činnost vyplatila společnost EKO-KOM obci zpětně celkem
95.750,- Kč. Na poplatcích bylo vybráno celkem
402.079,- Kč.

Důležitá však bude disciplinovanost občanů, aby
v bioodpadu nebyly jiné příměsi. Bioodpad bude
rovněž odvážen na kompostárnu do Žamberka,
kterou provozují TS Žamberk. Čistý bioodpad
bude základní podmínkou úspěšné spolupráce s
TS Žamberk.
Zpracoval: Zdeněk Bureš

Vážení čtenáři,

v minulém článku jsem se zmiňoval, že v roce
2016 bude odpadové hospodářství v obci rozšířeno o sběr využitelného bioodpadu. Bude realizován projekt, o kterém jsme Vás v minulém roce
informovali v Sousedských listech. V současné
době probíhá oslovení a výzva pro zájemce o zahradní kompostéry. Na několika místech ve vývěsných skříňkách v obci je písemná výzva s fotkou
kompostéru. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě. Kompostérů je k dispozici 60ks, nyní
je zhruba 30 zájemců. Kompostér má objem 800
litrů, zájemcům bude nyní bezplatně zapůjčen, po
pěti letech bude darován. Jediná administrativa s
tím spojená je jednoduchá žádost (k vyzvednutí na
OÚ nebo k vytištění ze stránek obce) a následně
jednoduchá smlouva o výpůjčce a následném darování. Dále jsou k dispozici hnědé popelnice na
bioodpad – zejména zbytky z domácností, ale i
menší odpad ze zahrádek, co se přímo nehodí do
kompostu. Těchto popelnic je k dispozici 40ks.
Část umístí obec na stanoviště u bytových domů,
zbytek je k dispozici občanům. Rovněž tyto nádoby jsou pro občany zdarma, obdobně jako kompostéry. Členové výboru živ. Prostředí provádí nyní
průzkum zájmu v lokalitách rodinných domů.
Podle skutečného zájmu bude upřesněna svozová
trasa. Tuto službu svozu popelnic budou pro obce
zajišťovat TS Žamberk 2x za měsíc od dubna do
října. Třetím výstupem jsou velkoobjemové kontejnery na bioodpad – posekaná tráva ze zahrad,
tráva z obecních ploch, větve. Pro veřejnost budou kontejnery umístěny na stanovišti za školou,
po dohodě bude možné přistavit kontejner např.
k chatové osadě Za lomem. Pro tyto účely získala
obec kontejnerový nosič k připojení za traktor a 4
ks kontejnerů. Celý projekt likvidace bioodpadů
je nový, je předpoklad, že se bude organizačně
vyvíjet, zejména přistavování velkoobjemových
kontejnerů bude částečně závislé na vývoji počasí.

Správce party stanu
Obec Klášterec nad Orlicí hledá
správce party stanu.
Informace o činnosti podá
pracovník Obce Klášterec nad Orlicí.

Finanční úřad pro Pardubický kraj,
Územní pracoviště v Žamberku
Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk, tel: 465678111,
e-mail:podatelna2811@fs.mfcr.cz
Mimořádné služby v březnu 2016
v souvislosti s přebíráním přiznání k dani z
příjmů 2015. Od 21.3.2016 do 1.4.2016 bude
úředním dnem každý pracovní den v následujícím
rozsahu:
Den
Po
Út
St
Čt
Pá

Úřední den
a podatelna
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00

Pokladna
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
uzavřena
uzavřena

Pracovníci finančního úřadu budou přebírat
přiznání k dani z příjmů v zasedacích místnostech
těchto měst v termínech:
Den

Město

23. 3. 2016

Letohrad

Úřední hodiny
14:00 – 16:00

23. 3. 2016

Jablonné n. O.

12:30 – 16:30

24. 3. 2016

Králíky

8:30 – 12:00 13:00 – 16:00

29. 3. – 31. 3. 2016
Králíky
8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Z technických důvodů nebude na těchto místech možno
platit daň v hotovosti.

V Žamberku dne 12. 2. 2016
Ing. Miroslav Buryška,
ředitel územního pracoviště
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 SKONČILA
Tříkrálová sbírka i letos potvrdila, že Charita ČR je pro veřejnost důvěryhodnou organizací. Občané devadesáti obcí a měst v okrese Ústí nad Orlicí přispěli do 524 pokladniček částkou 2.439.598,- Kč. (Klášterec nad Orlicí 10 071,- Kč; Pastviny 17 038,- Kč)
Organizovat tak rozsáhlou akci je možné jen díky nezištné službě stovek lidí, zejména našich asistentů v jednotlivých obcích. To oni se každoročně s nenápadnou samozřejmostí zapojují do náboru
koledníků, jednání s institucemi či pořádání doprovodných programů. V řadě míst mají zásadní podíl na
průběhu sbírky farnosti, často pomáhají skauti, hasiči nebo školy. Nezbytností je spolupráce s obecními
úřady. Je potěšitelné, že Tříkrálová sbírka potvrzuje funkční občanské soužití v našich obcích, farnostech i rodinách,v nichž je přirozené úsilí o dobré dílo a práce pro druhé.
Každému, kdo se jakkoliv podílel na dobrém průběhu Tříkrálové sbírky 2016 vyjadřuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímné poděkování.
Více než 1500 koledníků přineslo lidem na Orlickoústecku přání štěstí, zdraví a pokoje do nového
roku. Za to dostali „tři králové“ nejen pamlsky, ale i dar pro Charitu. Tato sbírka má pro Charitu velký
význam, protože díky ní se daří podporovat některé služby, a pomáhat tak lidem v nouzi. Z částky vykoledované v našem okrese je 65 % určeno přímo Oblastní charitě Ústí n.O. Ta obnos použije na činnost
služeb v regionu, např. domácí hospicové péče nebo pečovatelské služby.
Podrobné informace o výsledcích sbírky a použití prostředků z Tříkrálové sbírky najdete včetně fotografií na našem webu www.uo.charita.cz.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz
Děti z MŠ mají rády pokusy a objevování
Velkou sklenici jsme naplnili sněhem. Postavili jsme ji na okno a čekali, co se bude dít. Sklenice se
teplem orosila, sníh začal tát a ve sklenici přibývalo čím dál více vody, sněhu ubývalo, až nezůstal žádný.
Tento jednoduchý pokus děti velmi zajímal. Můžete zkusit s dětmi i vy doma.
Řeháková S.

ZÁPIS DO MŠ V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ

Nástup: září 2016
Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do MŠ, si mohou vyzvednout žádost o přijetí
přímo v MŠ během měsíce března a dubna 2016
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Divadlo – Noc na Karlštejně

pestré taneční vložky i šermířské souboje. Diváci
určitě uvidí muzikál takový, jaký má být !!! Už proto, že na provedení inscenace se podílí bezmála 40
osob a je i kostýmově velmi výpravná. Jedním z
účinkujících bude i Michal Miler, jemuž děkujeme
za zprostředkování tohoto vystoupení.
A ještě něco: V letošním roce dne 14. května
uplyne 700 let od narození Karla IV., císaře římského a krále českého. K tomuto výročí probíhá na
mnoha místech v České republice celá řada akcí a
oslav, připomínajících význam a dílo našeho nejvýznamnějšího panovníka. Tímto představením
bychom také v Klášterci chtěli toto významné výročí připomenout a uctít.
Na Vaší účast se těší divadelníci z Vysokého
Mýta a pořadatele ze Sokola Klášterec.

Zastupitelstvo obce Pastviny

terce nad Orlicí ve vlastnictví obce, zapsaného na
LV č. 10001 pro k.ú.
Pastviny u Klášterce nad Orlicí za cenu 100,- Kč/
m2. Část určená k prodeji je vyměřena geometrickým plánem č. 1070-134/2015. Záměr byl schválen na zasedání OZ dne 26. 10. 2015 usnesením č.
2015.9.5.2. a následně řádně zveřejněn na úřední
desce obce. Pozemek bude odprodán panu M.K.
2015.11.5.4. schválilo dar ve výši 15.000,- Kč na
činnost Ski klubu Pastviny, IČ: 61235075 v roce
2016.
2015.11.5.5. schválilo prodej ideálního podílu
o velikosti jedné poloviny pozemků vedených
Na LV č. 809, parc. č. 1056/4 o výměře 63 m2,
parc. č. 1056/15 o výměře 19 m2 za cenu 100,-/
m2 spoluvlastníkovi V.K. Záměr prodeje byl schválen na zasedání OZ dne 1. 12. 2015 usnesením č.
2015.10.4.5.
2015.11.5.6. vzalo na vědomí žádost MÚ Žamberk, Odbor právní, o výpůjčku, případně pronájem části pozemku parc. č. 1796/2 ve vlastnictví
obce. Tento pozemek (část parkoviště v centru
obce) je z pohledu MÚ Žamberk, Oddělení dopravních agend, vhodný 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. Žádost bude projednána na zasedání OZ dne
25. 01. 2016. Starosta zajistí podrobnější infor-

Skvělým představením nás v únoru pobavili
domácí klášterečtí ochotníci. Než nám o velikonocích novou francouzkou komediíí zopakují, můžeme v březnu vyrazit do klášterecké sokolovny na
další divadlo. Tentokrát v obráceném gardu: autoři čeští, hra notoricky známá a soubor hostující.
Divadelní spolek Šembera z Vysokého Mýta se
v sobotu 12. března v 19.00 představí s muzikálem NOC NA KARLŠTEJNĚ. Psát o veselohře
Jar. Vrchlického v muzikálové úpravě Zd. Podskalského je zbytečné, všichni ji znáte z filmového
zpracování. DS Šembera ve své inscenaci z filmové verze vycházel, nic nevynechal, a tak uvidíme
a uslyšíme mnoho komických situací, vtipných
dialogů, všechny populární písně, skvělou hudbu,

dne 21. 12. 2015 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2015.11.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Veroniku Luxovou.
2015.11.2. schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 11. 12. 2015
2015.11.3. schválilo Rozpočet obce na rok 2016,
tak jak byl zveřejněn od 4. 12. 2015 na Úřední desce obce. Pouze v par. 3419 - Tělovýchovná činnost
byla navržena a následně schválena změna, zvýšení částky, výdaje z 5.000,- Kč na 15.000,- Kč.
2015.11.4. zastupitelstvo schválilo rozpočtovou
změnu č. 9
2015.11.5.1. schválilo termíny pravidelných zasedání zastupitelstva obce Pastviny v následujícím kalendářním roce 2016. Zasedání se budou
konat v těchto termínech: 25. 1., 21. 3., 2. 5., 27.
6., 29. 8., 24. 10., 19. 12. od 18:00 hodin zpravidla v knihovně SC Škola Pastviny č.p.32. Případné
změny budou včas zveřejněny.
2015.11.5.2. schválilo uzavření smlouvy č. IP12-2007765/vb/1 se společností ČEZ Distribuce,
a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu, název stavby: Pastviny st. 624, Žítek, přípojka – knn.
2015.11.5.3. schválilo prodej části pozemku parc.
č. 2256/1 – ostatní plocha v k.ú. Pastviny U Kláš-
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mace, týkající se předmětné žádosti.
2015.11.5. 7. zastupitelstvo bylo seznámeno s
činností, akcemi a aktivitami, které byly a jsou
provozovány v souvislosti s fungováním SC Škola
v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015.
2015.11.5.8. vzalo na vědomí aktualizovanou
výši předpokládaných podílů finančních částek,
určených na přípravu projektové dokumentace
„Cyklostezky Pastvinská přehrada“
Žamberk
Líšnice
Nekoř
Pastviny
Letohrad
Šedivec
Celkem

v Kč
197 300
126 090
294 750
199 980
306 530
72 550
1 197 200

2015.11.5.9. zastupitelstvo bylo informováno, že
prostřednictvím datové schránky byl na OÚ Pastviny doručen 10. 12. 2015 Elektronický platební
rozkaz, Okresního soudu Ústí nad Orlicí o zaplacení částky ve výši 17 540,- Kč s příslušenstvím.
Proti tomuto Elektronickému platebnímu rozkazu
byl podán odpor. Jedná se o výši škody, kterou měl
způsobit zaměstnanec obce poškozením 5-ti ks
smrku pichlavého ve vlastnictví paní L.B.

Zastupitelstvo obce Pastviny

dne 25. 1. 2016 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2016.1.1. zvolilo ověřovatele zápisu Veroniku Luxovou a Pavla Frimla.
2016.1.2. schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 18. 1. 2016
2016.1.3. projednalo žádost MÚ Žamberk, Odbor právní, o výpůjčku části pozemku ve vlastnictví obce (část parkoviště v centru) a schválilo
záměr výpůjčky části parc. č. 1796/2 – ostatní plocha v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí na dobu
dvou let s možností prodloužení. Výpůjčku bude
možné předčasně ukončit v případě, že se v důsledku činnosti prováděné na předmětné ploše neúměrně zvýší hlučnost, nebo bude ve větším rozsahu omezeno využití aktuálně potřebných parko-

vacích míst, nebo bude ohrožena bezpečnost osob
(zejména chodců), využívajících přilehlé prostory.
Plocha bude využívána ve stanovené pracovní dny
pro prokázání znalostí a dovedností uchazeče o
řidičské oprávnění, konkrétně provedení zkoušky
z praktické jízdy řidičů motocyklů zařazených do
skupiny vozidel AM, A1, A2, a A
2016.1.4. schvaluje zapojení obce Pastviny do
spolufinancování projektu „Žijeme spolu“, jehož
vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko a
to poskytnutím příspěvků obce Pastviny Sdružení
obcí Orlicko:
a) na financování nákladů na přípravu žádosti o
poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt „Žijeme
spolu“ ve výši 1.289,- Kč.
b) v případě schválení dotace na spolufinancování
realizace projektu ve výši
8.483,- Kč, splatné v rovnom. splátkách v letech
2017–2019 (2.828,-/rok).
2016.1.5.1. zastupitelstvo schválilo Plán investic a oprav majetku obce Pastviny pro rok 2016
zpracovaný v souladu s „Programem rozvoje obce
(PRO).
2016.1.5.2. schválilo podání žádosti o zařazení
pozemní komunikace, vybudované na poz.
parc. č. 5301, 5291, 5220 (od silnice. II. třídy č.
312 na hranici katastru obce) do kategorie místních komunikací.
2016.1.5.3. schválilo připojení se obce Pastviny
k akci „Vlajka pro Tibet 2016“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března, za podmínky, že Spolek
Lungta, který kampaň organizuje, vlajku pro tento účel zapůjčí.
2016.1.5.4. schválilo prodej nevyužité čekárny na
křižovatce panu T. D. za cenu 200,- Kč s tím, že
kupující provede na svůj náklad demontáž a odvoz
objektu.
Starosta: Ladislav Škůrek

Zápis zastupitelstva obce
České Petrovice

ze dne 10. 12. 2015
Přítomni: Viz prezenční listina. Zapisovatel: Lux
L. Ověřovatelé: Brandejsová J., Buryška J.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se X
V úvodu zasedání starosta přivítal zastupitele,
partnery a partnerky zastupitelů, pozvané hosty z
řad pracovníků pro obec a zástupce zájmových or-
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ganizací na vánočním slavnostním zastupitelstvu.
1. Program jednání
Kontrola plnění usnesení z minula
Rozpočet na rok 2016
Nové vyhlášky č. 1/2015 a č. 2/2015
Sestavení inventarizační komise
Strategický rozvojový dokument - program rozvoje obce České Petrovice pro rok 2016 - 2022
Žádost o pronájem obecních pozemků
Dodatek č. 1. provozního řádu vodovodu obce
České Petrovice
Návrh smlouvy na přepojištění majetku obce
Různé:
Vyhodnocení akcí a činností obce za rok 2015
Návrh usnesení 01/12/2015: Zastupitelstvo
schvaluje program jednání
Hlasování: 9X0X0
Usnesení 01/12/2015 bylo schváleno
2. Rozpočet na rok 2016
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu na
rok 2016, který byl vyvěšen na úřední desce dne
23. 11. 2015 a na webových stránkách obce. Rozpočet je koncipován jako přebytkový.
Příjmy: 2 202 000 Kč.
Výdaje: 1 752 800 Kč.
Přebytek: 449 200 Kč.
Přebytek rozpočtu bude použit na úhradu splátek
úvěru a vytvoření finanční rezervy do dalších let.
K vyvěšenému rozpočtu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení 02/12/2015: Zastupitelstvo
schvaluje rozpočet na rok 2016
Hlasování: 9X0X0
Návrh usnesení 02/12/2015 byl schválen
3. Nové vyhlášky č. 1/2015 a č.2/2015
Starosta seznámil zastupitele s novými vyhláškami. Vyhláška č.1/2015 poplatky ze psů a vyhláška č.2/2015 o odpadech, kde došlo ke změnám
týkajících se osvobození od poplatků ve věkových
kategoriích, dětech v jednotlivých zařízeních a
zdravotně a duševně nezpůsobilých občanů. Výše
poplatků se oproti loňskému roku nemění.
Návrh usnesení 03/12/2015: Zastupitelstvo
schvaluje vyhlášku č.1/2015 a vyhlášku č.2/2015
Hlasování: 9X0X0
Návrh usnesení 03/12/2015 byl schválen
4. Inventarizace obecního majetku
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Inventarizace obecního majetku by měla být provedena do konce roku 2015
Starosta předložil návrh složení inventarizační
komise ve složení:
Předseda: Roušar M.
Členové: Pácha K., Lux L., Mlynářová L.
Návrh usnesení 04/12/2015: Zastupitelstvo
schvaluje návrh složení inventarizační komise
Hlasování: 9X0X0
Návrh usnesení 04/12/2015 byl schválen
5. Strategický rozvojový dokument - program
rozvoje obce České Petrovice pro rok 2016- 2022
Starosta přečetl návrh vypracovaného strategického dokumentu, který slouží jako plán investičních
akcí s výhledem na období 2016- 2022 a je vyžadován u investic s dotacemi. Revize a aktualizace dokumentu bude probíhat 1x za dva roky. Strategický
dokument bude přílohou zápisu a bude vyvěšen na
úřední desce a webových stránkách naší obce.
Návrh usnesení 05/12/2015: Zastupitelstvo schvaluje strategický rozvojový dokument - program rozvoje obce České Petrovice pro rok 2016 - 2022
Hlasování: 9X0X0
Návrh usnesení 05/12/2015 byl schválen
6. Žádosti o pronájem obecních pozemků
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 3. 11. 2015
rozhodlo vyhlásit záměr na pronájem pozemků
č. 46, č. 48, č. 51 a č. 139. Na záměr se přihlásili manželé Hruškovi a manželé Holubářovi, kteří
mají zájem o stejnou parcelu.
Návrh usnesení 06/12/2015: Zastupitelstvo odkládá
rozhodnutí o pronájmu obecních pozemků z důvodů
vypracování postupu právníkem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednat s právním poradcem.
Hlasování: 9X0X0
Návrh usnesení 06/12/2015 byl schválen
7. Dodatek č. 1. provozního řádu vodovodu
obce České Petrovice
Starosta seznámil zastupitele s vypracováním
dodatku týkajícího se mezních limitů na počty
kolonii při teplotě vody 22 a teplotě 36, kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu dle
vyhlášky č. 252/2004 sb.
Návrh usnesení 07/12/2015: Zastupitelstvo
schvaluje dodatek č. 1. provozního řádu vodovodu
obce České Petrovice
Hlasování: 9X0X0
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Návrh usnesení 07/12/2015 byl schválen
8. Návrh smlouvy na přepojištění majetku obce
Po červencové větrné bouři, kdy došlo na obecním
majetku ke škodě, bylo zjištěno, že je obecní majetek podhodnocen. Starosta společně s místostarostou vyvolali jednání se zástupcem Hasičské
pojišťovny p. Müllerem. Byla vyhodnocena rizika,
výše movitého a nemovitého majetku a vznikl návrh smlouvy ve výši 10 285 Kč pojistného za kalendářní rok.
Návrh usnesení 08/12/2015: Zastupitelstvo
schvaluje návrh pojistné smlouvy s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou
Hlasování: 9X0X0
Návrh usnesení 08/12/2015 byl schválen
9. Různé:
Závěrem starosta M. Roušar seznámil přítomné
s výčtem úspěšně realizovaných akcí uplynulého
roku v naší obci: oprava hřbitovní zdi včetně přístupové brány, oprava sousoší panny Marie, svaté
Anny a Ježíška a jeho přestěhování k řadovkám,
oprava cesty k Brandejsům, kamerový systém,
který je namontován na budově obecního úřadu a
oprava zábradlí ochozu na chatě u koupaliště.
Starosta informoval o plánech na příští rok: oprava opěrné zdi za čekárnou u kostela a dokončení
vyspárování hřbitovní zdi z horní strany, kamerový systém k prodejně potravin. Starosta dále poděkoval hasičům za odvedenou práci při likvidaci
následků po větrné smršti v červenci, dále Novému klubu, klubu důchodců, všem pracovníkům,
kteří pracují pro obec: p. knihovníkovi, pí. účetní,
pí. kronikářce, úklidu budov, sekání trávy, třídění a úklidu odpadů. Na závěr popřál všem krásné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví.

Zápis zastupitelstva obce
České Petrovice
ze dne 19. 1. 2016
Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: Hruška J.
Zapisovatel: Lux L.
Ověřovatelé: Pácha K., Buryška J.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se X
1. Program jednání:
Kontrola plnění usnesení z minula
Inventarizace majetku
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Vodovod - dodatek provozního řádu
Rozpočtová změna č. 4
Různé:
Návrh na zvýšení odměny neuvolněným zastupitelům. Žádost p. Fišerové. Žádost o dotaci na malé
památky. Spolufinancování projektu „Žijeme spolu“. Spolufinancování projektu Singltreky Orlicka
a parkoviště na Sedle
Návrh usnesení 01/01/2016: Zastupitelstvo
schvaluje program jednání
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 01/01/2016 bylo schváleno
2. Inventarizace obecního majetku
Inventarizační komisí byla provedena inventura
na všech místech. Inventurní rozdíly nebyly zjištěny. Na základě inventury komise doporučuje
schválit inventuru obecního majetku provedenou k 31. 12. 2015 a doporučuje vyřadit majetek
v hodnotě 107 450, 10 Kč.(viz přiložený seznam)
Návrh usnesení 02/01/2016: Zastupitelstvo
schvaluje inventuru obecního majetku na základě
doporučení inventární komise
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 02/01/2016 bylo schváleno
3. Dodatek vodovodního řádu č. 2
Na základě dopisu z hygienické stanice starosta
předložil zastupitelům ke schválení seznam pesticidních látek, které by se mohly vyskytovat v naší
oblasti, a které by měly být kontrolovány, zda je
pitná voda neobsahuje při pravidelných rozborech
vody, jednou za čtvrt roku. Tím dojde k navýšení
ceny jednoho rozboru zhruba o 500 Kč. Seznam
pesticidních látek byl zapracován do dodatku č. 2.
vodovodního řádu obce České Petrovice.
Návrh usnesení 03/01/2016: Zastupitelstvo
schvaluje dodatek č. 2. vodovodního řádu obce
České Petrovice
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 03/01/2016 bylo schváleno
4. Rozpočtová změna č. 4.
P. Pácha předložil zastupitelům rozpočtovou změnu č. 4., která se týká změn na několika účtech na
straně výdajů. Rozpočtová změna bude příloha
zápisu.
Návrh usnesení 04/01/2016: Zastupitelstvo
schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.
Hlasování: 8X0X0
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Usnesení 04/01/2016 bylo schváleno
5. Různé:
- Starosta přečetl dopis z ministerstva vnitra, kde
bylo doporučeno zvýšení mezd neuvolněným členům zastupitelstva o 3%. Podal návrh na zvýšení
mezd ke schválení zastupitelům.
Návrh usnesení 05/01/2016: Zastupitelstvo
schvaluje navýšení mezd neuvolněným zastupitelům o 3%.
Hlasování: 0X8X0
Usnesení 05/01/2016 nebylo schváleno
- Žádost na opravu veřejného osvětlení od pí. Fišerové
Starosta přečetl žádost pí. Fišerové na přemístění
světla veřejného osvětlení pod Dragonidesovými,
které bylo energetickou firmou chybně namontováno o sloup blíže k Dragonidesům při podzimní
havárii na elektrickém vedení. Starosta oslovil
p. Hofmana na instalaci světla na správný sloup.
Instalace proběhne během teplejšího období a
bude spojena s opravou dalších světel po vesnici,
kdy bude pro lepší přístup na sloupy povolána výšková technika.
Návrh usnesení 06/01/2016: Zastupitelstvo
schvaluje žádost pí. Fišerové na přemístění světla
veřejného osvětlení
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 06/01/2016 bylo schváleno
- Žádost na malé památky
Starosta informoval zastupitele o přípravě žádosti
na opravu malých památek přes Sdružení obcí Orlicko. P. Pácha, společně se starostou, prošli vesnici a zmapovali stav malých památek. Ze seznamu
poškozených památek byly vybrány: Pomník „Faráře“, žulový pomník „Pyramida“, hrobka rodiny
Krobotových, vše na hřbitově u kostela, pískovcové sousoší Svaté rodiny u Rusnáků a pískovcový
kříž nad p. Tomanem. Celková částka oprav činí
211 750 Kč. Výše předpokládané dotace 148 225
Kč. Podíl naší obce by měl činit 63 525 Kč.
Návrh usnesení 07/01/2016: Zastupitelstvo
schvaluje podání žádosti na opravu malých památek
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 07/01/2016 bylo schváleno
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- Spolufinancování projektu „Žijeme spolu“
Starosta seznámil zastupitele s projektem Sdružení obcí Orlicko „Žijeme spolu“. Projekt se týká
všech obcí ve sdružení Orlicko a je zaměřen na
vzdělávání dětí základních škol se zaměřením na
výuku o přírodopisu, dějepisu a zeměpisu území
Orlicka. Pořízeny budou například nové učebnice,
didaktické pomůcky, pracovní sešity, DVD filmy s
přírodovědnými a historickými zajímavostmi regionu Orlicko – Kladsko.
Návrh usnesení 08/01/2016: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje zapojení obce České
Petrovice do spolufinancování projektu Žijeme
spolu, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí
Orlicko a to poskytnutím příspěvku obce České
Petrovice Sdružení obcí Orlicko:
a) Na financování nákladů na přípravu žádosti o
poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt „Žijeme
spolu“ ve výši 563 Kč.
b) v případě schválení dotace na spolufinancování
realizace projektu ve výši 3 707 Kč., splatného v
rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019. Zastupitelstvo obce České Petrovice
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 08/01/2016 bylo schváleno
- Starosta seznámil zastupitele s projektem Sněžník- Kladsko- Orlicko. Chystají se dva projekty.
Singltreky Orlicka a parkoviště na Sedle. Jelikož
jsme součástí Sdružení obcí Orlicko, zastupitele
se přiklánějí do projektu zapojit.
Návrh usnesení 09/01/2016: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje zapojení obce České
Petrovice do spolufinancování projektu Kladsko
– Orlicko – Sněžník, jehož partnerem je Sdružení
obcí Orlicko a to:
na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti
o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt Sněžník – Kladsko ve výši 1 441 Kč
v případě schválení dotace na spolufinancování
realizace projektu ve výši 11 081 Kč, splatného v
rovnoměrných splátkách v letech 2017-2020.
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 09/01/2016 bylo schváleno
Miloš Roušar, starosta obce
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Klub důchodců

Zimní, nezimní branný závod

Je to něco netradičního, každý rok na konci ledna si zaběhnout branný závod v České Rybné. Již
na úvod je třeba říci, že bohužel letos tak netradiční nebyl, jelikož více připomínal podzimní závody.
Ráno, 30. ledna sice umrzlo, přes den nás však
doprovázelo slunečné počasí, čímž se nám vyhnulo rozhodování, zda absolvovat závod v zimních
botách, kulichu a rukavicích.
Nyní již k samotnému závodu. Na start byla
postavena dvě družstva. Mladší družstvo startovalo ve složení Hovadová I., Kotizová L., Krejsa J.
Družstvo starších, tvořili Kalous Z., Lux D., Obermajerová G., a družstvo vedoucích Janeček O. a
Luxová P.
Po startu nás čekala zhruba dvoukilometrová
trať s osmi stanovišti (střelba ze vzduchovky, uzle,
shazování kuželek, hod granátem, topografie, požární ochrana, motání hadic a zdravověda), kde
jsme nasbírali trestné body pouze na kuželkách,
v hodu granátem a na střelnici. Tyto trestné body
se však nevyhnuly ani ostatním družstvům. Díky
rychlému běhu a bezchybnému splnění ostatních
stanovišť, si naši závodníci zaslouží velikou pochvalu, jelikož v konkurenci dvaceti družstev v
obou kategoriích se umístili mladší na 5. a starší
dokonce na 2. místě.
Velkým úspěchem byl minulý sběr papíru, jehož
váha činila přes jednu tunu. Proto jsme se rozhodli ve sběru pokračovat celoročně. Pro odevzdávání
papíru byl stanoven termín, a to vždy první středa v měsíci, kdy je možné dovézt papír k hasičské
zbrojnici. V 18:00 se zde koná schůze hasičského
výboru, jejíž členi Vám mohou být nápomocni při
vykládání papíru. Další informace nebo změny
budou vyvěšeny na nástěnce na Kovárně.
Petra Luxová. Vedoucí mladých hasičů

V úterý 12. ledna 2016 jsme měli mít pravidelnou schůzku v Klubu důchodců, navíc se slibem
Miloše Sibery, že pro nás připraví něco ze svého
bohatého fotoarchivu. Jenže tentokrát si akumulační kamna postavila hlavu a mě se nepodařilo
místnost vytopit na dostačující teplotu. V pondělí
už naděje na schůzku byla mizivá. Na moje stesky
však našla radu paní starostka a navrhla, že zavolá
do školy, zda bychom se mohli sejít v jídelně, kde
je teplo a potřebné zázemí k uvaření kávy. Pan ředitel ochotně vyšel vstříc a ještě slíbil, že bude pro
nás připraveno promítací plátno. A co slíbil, také
splnil. Díky dvěma ochotným lidem se tedy mohlo víc jak dvacet spokojených důchodců v klidu a
příjemné náladě podívat na krásné fotky z přírody
a také zavzpomínat, jak někteří z nás vypadali „zamlada“. Proto si zaslouží od nás dík paní starostka
Ševčíková, pan ředitel Horňák i ženy z kuchyně a
úklidu, že měli pro nás pochopení.
Za důchodce Zdena Kalousová
Zahradní kompostéry
pro občany Klášterce
Obec Klášterec nad Orlicí nabízí k bezplatnému
zapůjčení, následně přenechání, zahradní kompostéry o velikosti 800 litrů.
Zájemci hlaste se na Obecním úřadě do 18.
března 2016.
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Není to tak dávno … ( 53)

V dalším pokračování stálé rubriky otvírám starý a podrobně doložený příběh, který dokládá, že i
v našem jinak tichém kraji, může jít občas o život.
S následným líčením se vracím o nějakých devadesát roků zpět.
Mezi válkami působila v nedaleké obci Peklo a
jejím okolí zločinecká tlupa, ve které hrála prim
především rodina Kovářů. K otci a synům se přidávali další příbuzní a známí, všichni měli zbraně
a trestnou činnost páchali na velkém území, včetně Slovenska. Parta byla velice vychytralá, tehdejší četníci zaznamenávali pouze dílčí úspěchy. Za
dlouhé roky se policii nepodařilo bandu zlikvidovat. A jeden ze synů, Jan Kovář, zanechal v roce
1924 své stopy i v Pastvinách a Klášterci.
Typickými se pro něho staly noční krádeže, kdy
bez kabátu, bez čepice, s vykasanými kalhotami
svázanými dole provázkem a bos vytlačil nebo vyřízl otvor v okenní tabulce, následně uvolnil háčky
u okna a vnikl do obydlí. První věcí, o kterou se
postaral, bylo otevření domovních dveří, aby mohl
případně uniknout. Neodradily jej ani místnosti,
kde spalo osm lidí, dokonce i se psy. Kradené věci
(noční stolky, kufry, zásuvky i celé stoly) si odnášel do přilehlých polí a zahrad, kde je v klidu prohledával. Některé oběti si ráno stěžovaly na bolesti
hlavy a zápach po karbidu.
Zavítal také do sousedních německých obcí
Hirschenhäuser (u Lesici) a Marienthal (Niemojów). Téhož dne, kdy kradl v Mariethalu, navštívil
také byt vrchního strážmistra Foglara v Bartošovicích. Ten však byl šramotem vzbuzen a po prchajícím Kovářovi vystřelil, aniž jej zasáhl. Kovář
strávil noc v kupce jetele u statku v Pastvinách,
který předtím vykradl a odtud si odnesl dámské
střevíčky. O pět dní později se do Pastvin vrátil a
časně ráno navštívil hostinec, kde vzbudil podezření tím, že měl na nohou dámské střevíce. Jan
Kovář po té nasedl na vůz jedoucí do Klášterce,
načež hostinská vyslala za povozem cyklistu, aby
v Klášterci oznámil četníkům přijíždějícího podezřelého. Vůz dorazil do Klášterce vzápětí za cyklistou. Na výzvu velitele stanice Kovář slezl z vozu,
ale na druhou stranu a nastala honička. Velitel
stanice zůstal pozadu, jelikož se vracel pro zbraň.
Za Kovářem vyslal svého kolegu strážm. Josefa

četník Josef Kolář
Koláře, který rovněž neozbrojen vycházel právě ze
svého bytu a zločince začal pronásledovat směrem
ke Končinám. Během pronásledování se k četníkovi přidal dělník Josef Kalous, po němž Kovář ze
vzdálenosti několika kroků vystřelil, ale nezasáhl
jej. Následně se k němu na patnáct kroků přiblížil
také strážm. Kolář, který se vypálené kulce vyhnul
pouze rychlým úhybem. Kovář byl pronásledován
až k lesu, kde se znaven opřel o strom a mířil na
četníka, kterému měl zachránit život Kalous v poslední chvíli tím, že na Kováře skočil a ránu strhl.
Následně ozbrojení pronásledovatelé obklíčili a
prohledali les, ale bezvýsledně, protože Kovář byl
schovaný v pasti na dravou zvěř. Sám Kovář byl
postřelen na noze, ale zmizel a jeho řádění pokračovalo v dalších obcích v okolí.
Loupeže a další zločiny pokračovaly, po okupaci
Německem se tlupa pokusila vydělávat na smyšlených udáních pro Gestapo. Po čase Němci tuto
praxi odhalili, zločince pozatýkali a většinu rozšířené rodiny popravili.
Četníci tehdy měli stanici ve staré poště a strážm.
Josef Kolář se později oženil s dcerou učitele Antonína Lyera z č. 95 a tam také Kolářovi později bydleli.
Některé podrobnosti vyvolávají otázky a já pojal
úmysl zjistit, kdo byl tím neohroženým dělníkem Josefem Kalousem. Vytipoval jsem si, že to musel být
člověk zdatný, tedy i mladý, ve stáří v rozmezí 18 až
45 let. A začal pátrat…Jenže – vyznejte se v tom? V
roce 1924 bylo v uvedeném stáří v Klášterci sedmnáct Josefů Kalousů. A raděj neprozradím, kolik
mě to stálo času!
Miloš Sibera
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Rozpis LSPP -Letohrad - Žamberk - Lanškroun- stomatologie na rok 2016

1/1/2016
2.-3.1.2016
9.-10.1.2016
16.-17.1.2016
23. - 24. 1. 2016
30. - 31. 1. 2016
6. - 7. 2. 2016
13. - 14. 2. 2016
20. - 21. 2. 2016
27. - 28. 2. 2016
5. - 6. 3. 2016
12. - 13. 3. 2016
19. - 20. 3. 2016
3/25/2016
26. - 27. 3. 2016
3/28/2016
2. -3. 4. 2016
9. - 10. 4. 2016
16. - 17. 4. 2016
23. - 24. 4. 2016
30. 4. - 1. 5. 2016
7. - 8. 5. 2016
14. - 15. 5. 2016
21. - 22. 5. 2016
28. - 29. 5. 2016
4. -5. 6. 2016
11. - 12. 6. 2016
18. - 19. 6. 2016
25. -26. 6. 2016
2. - 3. 7. 2016
7/5/2016
7/6/2016
9. - 10. 7. 2016
16. - 17. 7. 2016
23. - 24. 7. 2016
30. - 31. 7. 2016
6. -7. 8. 2016
13. - 14. 8. 2016
20. -21. 8. 2016
27. - 28. 8. 2016
3. - 4. 9. 2016
10. - 11. 9. 2016
17. - 18. 9. 2016
24. - 25. 9. 2016
9/28/2016
1. - 2. 10. 2016
8. - 9. 10. 2016
15. - 16. 10. 2016
22. -23. 10. 2016
10/28/2016
29. - 30. 10. 2016
5. - 6. 11. 2016
12. - 13. 11. 2016
11/17/2016
19. - 20. 11. 2016
26. - 27. 11. 2016
3. - 4. 12. 2016
10. -11. 12. 2016
17. - 18. 12. 2016
12/24/2016
12/25/2016
12/26/2016
12/27/2016
12/28/2016
12/29/2016
12/30/2016
12/31/2016
1/1/2017
7. - 8. 1. 2017
14. - 15. 1. 2017

MUDr.
Jedličková
Bystřec 182
MUDr.
Johnová
Letohrad, Šedivská 498
MUDr.
Kobzová
Lanškroun, 5. Května 2
MDDr.
Machková
Žamberk, Školská 834
MUDr.
Milota
Lanškroun, Svobody 356
MDDr.
Haltmar
Lanškroun, Strážní 151
MDDr.
Nováková
Žamberk, Raisova 814
MDDr.
Pavlová
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
MUDr.
Špičková
Králíky 414
MUDr.
Špička
Králíky 414
MUDr.
Strnadová
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
MUDr.
Šrámek
Letohrad, U Dvora 815
MUDr.
Ulman
Tatenice 268
MUDr.
Karásková
Letohrad, U Dvora 815
MUDr.
Vacková
Lanškroun, Hradební 227
MUDr.
Valentová
Lanškroun, Strážní 151
MUDr.
Vebrová
Žamberk, Raisova 814
MUDr.
Vítková
Červená Voda 333 (MOVIOM)
MUDr.
Vlasatá
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
MUDr.
Appl
Dolní Čermná 222
MUDr.
Bílý
Lanškroun, Opletalova 567
MUDr.
Beranová
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
MUDr.
Filipová
Lanškroun, Strážní 151
MDDr.
Haltmar
Lanškroun, Strážní 151
MUDr.
Jaslovská
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
MUDr.
Jedličková
Bystřec 182
MUDr.
Ježáková
Letohrad, U Dvora 815
MUDr.
Johnová
Letohrad, Šedivská 498
MUDr.
Kobzová
Lanškroun, 5. Května 2
MDDr.
Kopecký
Mladkov 133
MDDr.
Mareš
Žamberk, Školská 834
MUDr.
Machková
Žamberk, Školská 834
MUDr.
Milota
Lanškroun, Svobody 356
MUDr.
Karásková
Letohrad, U Dvora 815
MDDr.
Nováková
Žamberk, Raisova 814
MDDr.
Pavlová
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
MUDr.
Strnadová
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
MUDr.
Špička
Králíky 414
MUDr.
Špičková
Králíky 414
MUDr.
Šrámek
Letohrad, U Dvora 815
MUDr.
Ulman
Tatenice 268
MUDr.
Vacková
Lanškroun, Hradební 227
MUDr.
Valentová
Lanškroun, Strážní 151
MUDr.
Vebrová
Žamberk, Raisova 814
MUDr.
Vítková
Červená Voda 333 (MOVIOM)
MUDr.
Vlasatá
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
MUDr.
Appl
Dolní Čermná 222
MUDr.
Bílý
Lanškroun, Opletalova 567
MUDr.
Beranová
Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149
MUDr.
Filipová
Lanškroun, Strážní 151
MDDr.
Haltmar
Lanškroun, Strážní 151
MUDr.
Jaslovská
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
MUDr.
Ježáková
Letohrad, U Dvora 815
MUDr.
Johnová
Letohrad, Šedivská 498
MUDr.
Kobzová
Lanškroun, 5. Května 2
MDDr.
Kopecký
Mladkov 133
MDDr.
Mareš
Žamberk, Školská 834
MUDr.
Milota
Lanškroun, Svobody 356
MUDr.
Karásková
Letohrad, U Dvora 815
MDDr.
Nováková
Žamberk, Raisova 814
MDDr.
Pavlová
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
MUDr.
Strnadová
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
MUDr.
Špička
Králíky 414
MUDr.
Špičková
Králíky 414
MUDr.
Šrámek
Letohrad, U Dvora 815
MUDr.
Ulman
Tatenice 268
MUDr.
Vacková
Lanškroun, Hradební 227
MUDr.
Valentová
Lanškroun, Strážní 151
MUDr.
Vebrová
Žamberk, Raisova 814
MUDr.
Vítková
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Vypracovala: Martina Stříteská, kancelář OSK Litomyšl, Listopad 2016

465 642 990
465 622 216
465 322 897
465 613 103
465 322 787
465 325 212
465 613 441
465 676 822
456 631 274
465 631 154
465 642 765
465 621 551
465 381 212
465 620 358
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 393 266
465 324 829
465 642 267
465 325 212
465 325 212
465 676 818
465 642 990
465 620 528
465 622 216
465 322 897
465 635 441
465 613 103
465 613 103
465 322 787
465 620 358
465 613 441
465 676 822
465 642 765
465 631 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 393 266
465 324 829
465 642 267
465 325 212
465 325 212
465 676 818
465 620 528
465 622 216
465 322 897
465 635 441
465 613 103
465 322 787
465 620 358
465 613 441
465 676 822
465 642 765
465 631 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
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ORDINACE LÉKAŘE
MUDr. Miroslava Maliny
tel. 465 676854
1. pololetí 2016- Klášterec nad Orlicí
pondělí 13.30 hod – 14.30 hod (1x za 14 dnů)
leden
11. 1.
25. 1.
únor
8. 2.
22. 2.
březen
7. 3.
21. 3.
duben
4. 4.
18. 4.
květen
2. 5.
16. 5.
30. 5.
červen
13. 6.
27. 6.
Poliklinika Žamberk - ordinační hodiny

Po
Út
St
Čt
Pá

7 – 12 hod
12 – 17 hod
7 – 13 hod
7 – 10 hod 14 – 17 hod
7 – 10 hod

Vážení občané,

Pečovatelská služba z Pastvin nabízí pomoc seniorům a invalidním spoluobčanům i v přilehlých
obcích (Klášterec nad O., Č. Petrovice, Kunvald,
Nekoř, Líšnice, Vlčkovice).
Jedná se zejména o tyto služby:
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklidy,
nákupy, praní, žehlení, povlékání,…)
- pomoc při hygieně, odvoz a doprovod k lékaři,
na úřady a další služby. Vše co je dané zákonem č.
108/2006Sb.
Cílem je zkvalitnění služeb a především spokojenost našich uživatelů.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o naši
službu nás kontaktujte:
Dita Škůrková, 604 726 708

Služby domácího hospice
na Rychnovsku
Domácí hospic nabízí systém podpory rodinám,
které v domácím prostředí pečují o své těžce nemocné blízké v poslední fázi jejich života.
Domácí hospic Setkání, o.p.s. je zdravotnické zařízení, které nabízí své služby nevyléčitelně
nemocným a jejich příbuzným, kteří o ně doma
pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby
člověk poslední období života prožil důstojně, měl
čas na své nejbližší a na rozloučení. Tým zdravotníků (lékaři a sestry) je připraven 24 hodin denně,
7 dnů v týdnu vyrazit do terénu ke svým pacientům až do vzdálenosti 30 km od Rychnova nad
Kněžnou. Podmínkou pro přijetí do péče je ochota
rodiny celodenně o pacienta pečovat. Hospic garantuje, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou
bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost
a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.
Prostřednictvím sociální poradny nabízí domácí hospic také psychosociální služby nevyléčitelně
nemocným, jejich rodinám a těm, kteří o ně pečují. Poradna pomáhá zajistit potřebné podmínky k
péči o umírající v domácím prostředí - např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, psychologickou a duchovní péči. Poradna nabízí psychosociální služby také lidem v krizové situaci, jimž byla
sdělena závažná diagnóza nebo prognóza. Tato
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služba je poskytována ambulantně v Rychnově
nad Kněžnou, klientům domácího hospice také v
jejich domácím prostředí. Služba sociální poradny
je poskytována zdarma.
Pokud prožíváte vy nebo někdo z vašich blízkých
těžké období při péči o nevyléčitelně nemocného
blízkého a pokud vás oslovila naše nabídka, můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 733694162
nebo osobně na adrese Domácí hospic Setkání,
Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou. Více informaci najdete na www.hospicrychnov.cz.
Mgr. Andrea Kolaříková
ředitelka Domácího hospice Setkání

PROČ SI NEDOPŘÁT…?

Rozbitý spotřebič, touha po chytrém mobilu
či neobvyklé dovolené, nezištná finanční pomoc
dospělým dětem, návštěva předváděcí akce s výletem, obědem a dárkem „zdarma“ a v neposlední
řadě nákupy velkého množství vánočních dárků –
to všechno může být spouštěčem bezesných nocí a
strachu z budoucnosti.
DOPŘEJTE SI JEN TO, NA CO MÁTE.
Začíná to nevinně. Na nákupy a uspokojení
svých tužeb si půjčím jednou, potom podruhé,
a ještě potřetí. Pak se něco stane (přijdu o práci,
dlouhodobě onemocním, opustí mě manželka,
přítel, …). Nezaplatím jednu splátku, druhou,
třetí. Začnou se na mě hrnout upomínky, výzvy k
zaplacení, později platební rozkazy a exekuční příkazy. Přestanu poštu přebírat, přestanu ji otvírat,
„strčím hlavu do písku“. Ze všech stran slyším jen
DLUHY, DLUHY, DLUHY.
Svým blízkým nic neřeknu, bojím se a stydím.
Všichni po mně chtějí peníze, které nemám.
Záhy nevím kudy kam.
SVOJI SITUACI ŘEŠTE.
Vaše situace nemusí být tak bezvýchodná, jak
na první pohled vypadá. Naše poradna poskytuje
bezplatné poradenství. Nejčastěji řešíme dluhovou problematiku.
Pomůžeme Vám zmapovat Vaše dluhy, komunikovat s věřiteli, pomůžeme Vám sepsat žádost
o splátkový kalendář. V oblasti exekucí Vám poradíme, jak komunikovat s věřiteli, pomůžeme s
podáním návrhu na platební rozkaz, odporu proti
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platebnímu rozkazu, podnětu na zastavení exekuce apod. Vysvětlíme Vám doručené dopisy od
věřitelů, exekutorů či soudů, kterým nerozumíte,
poradíme, jak dál postupovat a co Vás ještě čeká.
Poskytneme Vám informace o oddlužení, dlužníkům pomůžeme sepsat návrh na oddlužení, věřitelům pomůžeme s podáním přihlášek do insolvenčního řízení.
Kromě dluhového poradenství se zabýváme i
pracovním právem, poradenstvím v oblasti bydlení, sociálních dávek, rozvodů, úpravy styku s dětmi, výživného, sousedských vztahů, majetkových
vztahů, spotřebitelského práva a další.
Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky
nebo e-mailem.
Podrobnější informace zjistíte telefonicky na
čísle 734 281 415 a 465 520 520, nebo na internetu na adrese www.uo.charita.cz.
Přemístění obchodu
„OBUV – DROGERIE“
Vážení zákazníci,
obchod „OBUV – DROGERIE“ bude přemístěn z budovy č.p. 167 (bývalá pošta) do
budovy č.p. 164 (majitel pan Michal Stůj).
Stěhování proběhne ve dnech od 28.2.2016 do
2.3.2016. Po tuto dobu bude provozovna uzavřena. V nových prostorách Vás rádi přivítáme
dne 3. 3. 2016. Věřím, že nás budete navštěvovat i nadále a že se Vám bude dobře nakupovat
i na novém místě.
Hana Danielová – provozovatel obchodu
Klášterecké masné pochoutky
v roce 2016
Překotný vývoj firmy v uplynulých 4 letech vyvrcholil na počátku loňského roku do fáze, kdy
se rozhodovalo o pokračování nebo ukončení její
činnosti.
Zájem současného vlastníka, stavební a developerské společnosti Agile s.r.o., o znovu nastolení
rentability provozu a zastavení pádu zákonitě vedlo ke změnám ve způsobu řízení firmy a to přednostně obměnou jeho vedení.
Výchozí stav v zimních měsících předchozího
roku je možné charakterizovat jako období, kde
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se rozhodovalo o bytí nebo nebytí firmy. Chyběly
základní suroviny na výrobu, maso, koření a dodavatelé byli u konce se svojí trpělivostí v placení
svých pohledávek. Dopravní prostředky na rozvoz
masa vyžadovaly zásadní opravy, které se dosud
neuskutečňovaly a porušovaly se rovněž zásady
hygienické přepravy masných výrobků. Řidiči,
kteří rozváželi výrobky zákazníkům, byli v převážné většině případů „brigádníci“ a podle toho
také vypadalo jejich chování při distribuci. Dva
obchodní zástupci, kteří v té době pro firmu pracovali, neměli vypěstované návyky pro výkon své
práce a ani morální volní předpoklady s touhou
po úspěchu. Stav strojního zařízení a technolo-
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gického vybavení výroby se v minulosti opravoval
naprosto nedostatečně a pomalu, ale jistě blížil ke
kolapsu. Nehledě na skutečnost, že zde nepracoval v té době ani jeden elektrikář ani jeden údržbář.
Obsazení pracovních míst či lépe návrat klíčových pracovníků byl tak jednou z priorit, které
musely být vyřešeny, a to se v následujícím období
podařilo. Rovněž tak získání spolehlivých vozidel
na rozvoz a obsazení kvalifikovanými řidiči. Začal
se budovat nový prodejní tým, stávající „obchodní
zástupci“, či spíše karikatury na tuto funkci, byli
vyměněni a začala náročná cesta návratu ke ztraceným zákazníkům….
V současnosti je firma stabilizovaná v oblasti
výroby, prodeje, distribuce
zboží, ale máme ještě velký
prostor pro rozvoj tržních
příležitostí. Důležitou součástí práce ve výrobě je standardizace, opakovatelnosti
kvality a v neposlední řadě
také vývoj nových výrobků.
V loňském roce se nám podařilo uvést na trh 7 nových výrobků, z nichž „Klášterecká
klobása se špenátem“ získala
první místo ve spotřebitelské
soutěži „Mls pardubického
kraje „hodnoceného více jak
5000 občany.
Na závěr chci poděkovat
kolektivu pracovníků firmy,
že našli v sobě dostatek odhodlání a chuti zvrátit nedobrý stav předchozího období a
budovat stabilitu a prosperitu
Klaštereckých masných pochoutek .
Ing. Tomáš Král, ředitel
společnosti
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Hry VII. zimní olympiády
dětí a mládeže 2016
V neděli dopoledne jsme vyrazili na Klínovec na Olympiádu dětí a mládeže. Náš kraj a
školu jsem reprezentoval ve skicrossu. Neměl
jsem s ním do té doby moc zkušeností, takže jsem byl natěšený, ale také zvědavý na to,
jak všechno půjde! V pondělí a v úterý jsme
trénovali pouze na „sucho“, v žádné trati, dělali jsme různá cvičení a prostě jen tak jezdili. Také jsme fandili kamarádům, např. Kátě
Hruškové, která nás zastupovala ve sjezdovém lyžování. Ve středu už proběhl klasický trénink, abychom si zvykli, jak je trať postavená, a vyzkoušeli si, jaké lyže pro závod zvolit. Mohu říct, že po tréninku jsem měl ze sebe vcelku dobrý pocit. Ve
čtvrtek přišel očekávaný závod naostro! Dali jsme si ještě dvě tréninkové jízdy na rozhýbání a startovalo
se. První rozjížďka…výhra! V hlavě mi proběhlo: „To mi to pěkně začíná!“ Druhá jízda byla už horší - na
startu jsem totiž omylem ztratil hůlku – i přesto vítězná. No a přichází velké finále, nervozita stoupá, jde
se na to! Na startu nás nechávají ještě pěkně vystresovat, v trati jezdí nějací snowboardisté,….start je třikrát odvolán. Konečně vyrážíme a já bojuji o přední pozici hned v prvních boulích a při první zatáčce…
teď už „jen“ udržet pozici do cíle…hurá, povedlo se!
Jakub Vlk, žák 9. třídy ZŠ Klášterec
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Ples SRPDŠ, 30.1. 2016
Poslední lednovou sobotu patřil parket místní sokolovny již tradičně všem příznivcům tance, dobré
hudby, zábavy a jídla. Program plesu i letos zpestřilo předtančení našich deváťáků či vystoupení bubeníků. Podle velkého potlesku bylo znát, že se obě vystoupení moc líbila. Kdo nechtěl tančit, mohl se
zaposlouchat do populárních i tradičních lidových písní v podání skupiny La Muzica nebo si zajít na
speciality z kančího masa, které škole věnovalo sdružení MS Orlice. Děkujeme všem sponzorům, kteří
věnovali hodnotné dary do tomboly, a všem rodičům za zorganizování a jakoukoliv pomoc. Letos jsme
vynechali netradiční tombolu, protože „zážitkové poukazy“ nikdo z loňských výherců nevyužil, což je
jistě škoda! Doufáme, že jste si tuto kulturní akci užili a za rok na školním plese zase na shledanou!
Za ZŠ Klášterec Radim Horňák

Vitamínový den

Naše škola je součástí projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL. Tato dlouhodobá akce je určena pro žáky 1. - 5. ročníku. Ti dostávají zdarma
2x měsíčně čerstvé ovoce nebo zeleninu, případně
ovocnou šťávu. Úkolem projektu je přispět k trvalému zvýšení příjmu ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé
stravovací návyky ve výživě dětí. V 1. třídě mají pracovní sešity, ve kterých plní různé úkoly a doplňují
je samolepkami, starší děti mohou využívat pracovní listy. V lednu jsme uvítali doplňkový program společnosti MK Fruit - VITAMÍNOVÝ DEN - zaměřený
na praktické ukázky. Žáci ochutnávali čerstvě lisované šťávy, 100% jablkový mošt, vyráběli ovocný špíz,
poznávali tropické ovoce. Poděkování patří pracovnicím společnosti za perfektní dopolední akci pro
naše nadšené děti.
Soňa Jindrová
SOUSEDSKÉ LISTY č. 131 - 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 20. 4. 2016. Cena: 10,- Kč

