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MĚSÍČNÍK OBECNÍCH ÚŘADŮ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

MARTIN BARTÁK
se stal Mistrem světa!

Poslední červencovou neděli na návsi v Českých
Petrovicích bylo rušno.Transparenty a vlajky, slavnostní přípitek a mnoho potlesku a gratulací.
Z Iránu se vrátil novopečený, hned trojnásobný
Mistr světa Martin Barták.
Na náves ho přišlo přivítat kolem čtyřiceti fanoušků, kamarádů lyžařů, ale i chalupářů, kteří se
o tomto úspěchu dozvěděli. Jako první Martinovi
popřál starosta obce Miloš Roušar a pak už následovaly další srdečné gratulace a žádosti o podpis.
Nechyběli ani přátelé z Klášterce n. O. v čele se
starostkou Lenku Ševčíkovou.
V iránském Dizinu, dějišti letošního mistrovství světa juniorů v travním lyžování, Martin
potvrdil velmi dobrou formu a doslova převálcoval soupeře. Stal se hned třikrát Mistrem světa
ve třech disciplínách a tím pádem byl nejúspěšnější závodník celého šampionátu.
Martin se se svojí mamkou a bratrem Honzou
přistěhovali do Českých Petrovic, když mu byli
čtyři roky, z Nové Paky v Podkrkonoší. Hned od
malička vydržel na sněhu a na lyžích od rána do
večera celé dny. Když jsme v roce 2005 založili SKI
klub České Petrovice, začal jezdit první závody na
sjezdových lyžích. Ukázalo se, že závodit ho baví
a hned se také dostavily první výsledky. Za pár let
se stal několikrát Přeborníkem Pardubického kraje v alpském lyžování.
V roce 2006 jsme ve Sport areálu pořádali
Světový pohár v travním lyžování, kde startoval i legendární travní lyžař Jan Němec. To byl
možná pro Martina zlomový okamžik, kdy jsme
se rozhodli věnovat se v klubu kromě alpského
lyžování a skikrosu také travnímu lyžování. Netrvalo dlouho a na závodech Českého poháru už
stálo několik našich závodníků. Jakub Ševčík,
bratři Tomáš a Jakub Vlkovi z Klášterce a Kateřina
Hrušková z Českých Petrovic. Kuba Ševčík jezdí
stále a jeho výsledky jsou také perfektní.

„O tom, že Martin je talent a dříč, už víme
dlouho, jen jsme čekali, kdy to ukáže světu.“ říká
naše trenérská dvojice Tomáš Král a Jarda Ševčík,
kteří mají na výsledcích také lví podíl.
Pro nás je velkým potěšením slyšet slova šéftrenéra reprezentace travního lyžování Dana
Mačáta, který výsledek hodnotí takto: “Martin
je obrovský talent travního lyžování. Od malička
byl vedený k celoroční poctivé práci na svazích
s různými povrchy. Jeho velkou předností je všestrannost a vynikající fyzická kondice. Bez větších
problémů snese dlouhodobé vysoké zatížení
a podává vždy soustředěný a stoprocentní výkon.
Udělá vždy to, co se mu řekne, je schopný sám
sebe kaučovat a nikdy si nesleví. Pokud bude
v nastaveném tempu pokračovat a vyhnou se
mu zranění, může napodobit také výkony Honzy
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Němce, čtrnáctinásobného mistra světa v tomto
sportu“. Řekl po závodě státní trenér.
To, že Martina začínají stále častěji srovnávat
s legendou travního lyžování, je bezpochyby
krásná věc. Ale když pomyslíme, že mu bude
teprve v prosinci sedmnáct let, je to pro něho už od

této chvíle zavazující a stává se favoritem každého
závodu. Stát na startu pokaždé v této pozici, není
nic lehkého. Martin je silná osobnost a určitě to
všechno zvládne. Přejme mu dlouhou a úspěšnou
kariéru a křišťálový globus nad hlavou!
Za Sport areál České Petrovice a SKI Klub
Miroslav Baier

AKTUÁLNĚ Z KLÁŠTERCE – SLOVO STAROSTKY:
Milí Klášteráci,
letní prázdniny pomalu končí, děti čeká škola a nás podzim, kdy budeme chtít dodělat vše,
co jsme letos začali. Léto je čas prázdnin, dovolených, výletů a setkávání. Dlouhé letní
večery jsou ideální pro grilování a užívání si pobytu na zahradách a terasách.
Toto léto se v Klášterci opět uskutečnily již tradiční akce hasičů, sokolů a myslivců. Takže jsme mohli
oslavit dětský den a začátek prázdnin, pobavit se při neckyádě a Rock Sport Párty a pochutnat si na mysliveckých hodech. Na konci prázdnin nás ještě čeká tradiční soutěž hasičů spojená s večerní zábavou.
Počasí na všechny letní akce se letos vydařilo, účast byla velká a návštěvnici byli spokojeni, všichni pořadatelé si zaslouží naše uznání a poděkování.
Za obec se také snažíme letní období využít k údržbě obce a obecního majetku. V červenci byla kompletně opravena poslední část ploché střechy na ZŠ. V bytových domech č. p. 192 – 197 proběhla výměna
všech radiátorů a měřidel tepla. Pracovalo se i na údržbě zeleně a opravě cest. Nyní probíhá větší oprava
mostu na horním konci u pily. Pokračujeme i v přípravě projektových dokumentací na plánované akce
rekonstrukce domu č. p. 167 a zasíťování plánované lokality pro výstavbu RD.
Ve dnech 7. a 8. října 2016 nás čekají volby do krajského zastupitelstva a do senátu. V Klášterci bude
ve voličském seznamu zapsáno přibližně 680 voličů. Věřím, že většina z vás využije svoji možnost volit
a tím ovlivnit, kdo bude v příštích letech ve vedení Pardubického kraje a v senátu. Spolupráce mezi naší
obcí a Pardubickým krajem je na dobré úrovni, daří se nám získávat podporu a finanční dotace pro naše
projekty, tak se začtěte do volebních lístků a pokuste se dobře rozhodnout.
Závěrem lze říci, že léto 2016 bylo hezké a příjemné, nepostihly nás žádné velké bouřky či vichřice,
v přehradě bylo dostatek vody pro koupání, rybaření a vodní sporty. Určitě i na podzim budou ještě
hezké slunečné dny a zahrádkáři se zemědělci se budou moci radovat ze své úrody.
Lenka Ševčíková, vaše starostka
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Informace z jednání zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 29. 6. 2016
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• schválilo účetní závěrku obce za rok 2015
• schválilo závěrečný účet hospodaření obce
za rok 2015 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 ze dne 3. 6. 2016
a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad
• schválilo rozpočtové opatření č. 4 ze dne 28. 6.
2016 v celkové výši 125 734,10 Kč
• schválilo plnění rozpočtu a hospodaření obce
k 22. 6. 2016
• vzalo na vědomí informace o pojištění
finančních vkladů obce
• vzalo na vědomí informace starostky z jednání
VH Sdružení obcí Orlicko a informaci o schválení
závěrečného účtu sdružení obcí Orlicko za rok
2015
• vzalo na vědomí informace starostky z jednání
svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou
a informaci o schválení závěrečného účtu tohoto
svazku za rok 2015
• schválilo Požární řád obce Klášterec nad Orlicí
• schválilo složení výjezdové jednotky JSDH
Klášterec nad Orlicí
• vzalo na vědomí zprávu o požární ochraně
v obci
• schválilo uzavření pojistné smlouvy mezi
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČ
46973451 a Obcí Klášterec nad Orlicí, IČ
00279021 o pojištění členů výjezdové jednotky
JSDH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
• vzalo na vědomí informace starostky o průběhu
výměny radiátorů a instalace nových měřidel tepla
v bytových domech č.p. 192 - 197
• vzalo na vědomí informace předsedy bytového
výboru o řešení vymáhání dluhů viz zápis z jednání s právníkem
• schválilo provést rozúčtování nákladů na teplo v bytových domech č.p. 192 - 197 a 200 - 202
v poměru 40% plocha 60% dle odečtených dílků
• schválilo prodloužení nájemních smluv a jednu
změnu nájemní smlouvy
• schválilo provést v tomto roce rekonstrukci
bytu č. 4 v č.p. 193
• schválilo používání směnek při řešení dluhů
spojených s bydlením
• schválilo dát výpověď z nájmu bytu č. 8 v č. p.
194 p. J. N. a Z. F. pro hrubé porušování nájemní
smlouvy
• pověřilo starostku a místostarostu jednáním o
ukončení stávající nájemní smlouvy na kotelnu
• neschválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku
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p. p. č. 2272/1 trvalý travní porost o výměře 74
m², pozemek je zapsaný na LV 100001 v k. ú.
Klášterec nad Orlicí
• nemá námitky k navrhované změně Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
týkající se změny koncepce odvádění odpadních
vod z obce Pastviny
• schválilo dodatek č. 11 smlouvy o dílo na svoz
a odstraňování komunálního odpadu mezi obcí
Klášterec nad Orlicí a EKOLA České Libchavy
s.r.o.
• vzalo na vědomí informace z řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí
• zastupitelstvo obce schvaluje zapracovat do PD
pro přístup k parcelám na Matyášově kopci variantu č. 4, dále zastupitelstvo pověřuje starostku
a místostarostu k jednání o nákupu pozemku a zadání zaměření potřebných pozemků
• schválilo dodavatelem akce Oprava místních komunikací na parc. č. 3491 a 5066
v k. ú. Klášterec nad Orlicí, firmu JD Dlouhý s.r.o.
Vračovice – Orlov 41 , Vysoké Mýto, IČ 27500403
• souhlasilo s přistoupením k Memorandu o
spolupráci při realizaci projektu MAP vzdělávání
a pověřuje starostku obce jeho podpisem
Celé znění zápisu a usnesení ze zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě
a na www: klasterecnadorlici.cz
Zpracovala: Lenka Ševčíková, starostka obce

UPOZORNĚNÍ
pro majitele psů

V poslední době se v naší obci množí případy,
kdy je nahlášen volný pohyb psů po veřejných
plochách. Samozřejmě někdy se stane, že ten
náš miláček uteče za „sousedovic“ fenou, nebo
si prostě prodlouží svůj hlídací rajón. Ale právě
proto je potřeba mít své psí kamarády přihlášené
na obecním úřadě a řádně označené psí známkou.
Doporučujeme k obojku označit číslo telefonu na
majitele. Pokud takovýto pes není označen známkou a nelze identifikovat dle místních znalostí,
jsme nuceni ho přemístit
do psího útulku, což není
vůbec levná záležitost.
Tímto žádáme majitele
psů, aby zkontrolovali
označení a přihlášení
psů na obecním úřadě.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
PARDUBICKÉHO KRAJE
A 1/3 SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY

Voličské průkazy
Krajské volby: podle ust. §26a zákona
č. 130/2000 sb. lze v případě krajských voleb
hlasovat na voličský průkaz. Na ten bude moci
volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na

území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném
kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí. Volič
může požádat o vydání voličského průkazu ode
dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb obecnímu úřadu, toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, nebo v elektronické podobě podepsané
uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Písemné žádosti o vydání voličského
průkazu je potřeba doručit na Obecní úřad Klášterec nad Orlicí nejpozději do pátku 30. 9. 2016.
Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat na
Obecním úřadu v Klášterci nad Orlicí nejpozději do
středy 5. 10. 2016 do 16:00 hodin.
Senátní volby: podle ust. § 6a zákona
č. 247/1995 Sb. lze i v případě senátních voleb
hlasovat na voličský průkaz. Na ten bude moci volič hlasovat pouze na území svého volebního obvodu, tj. obvodu č. 46 Ústí nad Orlicí (nejedná-li
se o voliče s bydlištěm v zahraničí, kterému byl
vydán voličský průkaz zastupitelským úřadem –
ten hlasuje na území ČR v jím vybraném senátním
obvodu, ve kterém se volby konají). Proti režimu
vydávání voličským průkazů pro hlasování v krajských volbách je třeba v případě voleb do Senátu
zahájit vydávání voličských průkazů nejdříve ve
čtvrtek 22. 9. 2016. Pokud se bude konat druhé
kolo voleb, lze o vydání voličského průkazu pro
druhé kolo volby požádat pouze osobně, a to nejpozději do středy 12. 10. 2016 do 16:00 hodin.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.
Vzory písemných žádostí o vydání voličského
průkazu jsou zveřejněny na úřední desce obce
Klášterec nad Orlicí.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Vážení spoluobčané,

konané ve dnech 7. a 8. října 2016
v Klášterci nad Orlicí
Dne 6. 5. 2016 byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 138/2016 ve Sbírce zákonů vyhlášeny
volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu
České republiky, a to na pátek a sobotu 7. a 8. 10.
2016. Vlastní hlasování proběhne ve volební místnosti v budově Kovárny č. p. 135 v 1. patře:
v pátek od 14:00 do 22:00 hod.
v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.
V případě konání 2. kola voleb do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR se tyto uskuteční:
v pátek 14. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 hod.
v sobotu 15. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 hod.
Právo volit
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní
občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu kraje.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR je voličem
státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole voleb do Senátu může volit i občan, který
alespoň druhý den konání druhého kola voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.

„O Perníkovou popelnici“

I obec Klášterec n. O. je zapojena do soutěže
„O Perníkovou popelnici.“ Toto soutěžení spočívá
v porovnání bodového hodnocení jednotlivých
obcí za množství vytříděného odpadu.
Za rok 2015 jsme se umístili na 119. místě
z možných 230 v naší kategorii (301-2000 obyvatel). Oproti minulým létům jsme si pohoršili své
umístění. Věřme, že za letošní rok na tom budeme
lépe.

dovolím si malou rekapitulaci, srpen se nám
přehoupl do druhé půle a letní sezóna v Pastvinách
začala pomalu odeznívat. Chatové oblasti a kempy
se pomalu vylidňují, děti za pár dnů vyrazí do školy a naše obec se opět na několik měsíců stane malou klidnou vesničkou v Orlických horách.
Mimo tradičních akcí, které se v průběhu
léta konají každoročně, jste měli letos možnost
navštívit v areálu Na Vleku koncem června
„Sousedské slavnosti“ pořádané dobrovolným
svazkem obcí „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou
branou“ při příležitosti 10. výročí zahájení činno-
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sti Domu s pečovatelskou službou v Pastvinách.
V bohatém programu, kde vystoupili mimo jiné
i děti ze základní školy v Klášterci nad Orlicí, si jistě
každý vybral svůj šálek kávy a odcházel spokojen.
Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vynikající
pánské vystoupení MAŽORETŮ z Hořic. Večerní
zábavu zahajovala předkapela z Klášterce nad
Orlicí „Marná snaha“. Pravděpodobně to bylo jejich první veřejné vystoupení pod touto hlavičkou,
neboť název tohoto uskupení vymýšlel frontman
Petr Kalášek s kapelou těsně před tiskem plakátů
na tyto Sousedské slavnosti. Na závěr k tanci
i poslechu zahrála kapela „Mefisto“ až do nočních
hodin.
24. července nás poctilo svou návštěvou Švýcarské „ROADMOVIE“, pojízdné kočovné divadlo ve starém poštovním autobusu na své cestě
Evropou. Přesto, že představení bylo v němčině,
odcházeli diváci nadšeni. Někteří se po představení zdrželi v družné zábavě při zpěvu a hře
na různé hudební nástroje s divadelníky do pozdních večerních hodin. Byly to typické chvíle, kdy
vznikají nečekaná přátelství v atmosféře pohody
a klidu.
Ve čtvrtek 11. 8. se na pódiu Na Vleku představil David Šír a účastníci 1. hereckého tábora
„Šírák“ s divadelní adaptací kultovního filmu
„Dědictví aneb Heršvecgutentag“. Tak jako představení Švýcarů, i hra mladých budoucích divadelníků se setkala s nadšením a obdivem diváků,
kterých se zde v obou případech sešlo bezmála ke
stopadesáti. Největšího obdivu, potlesku a ovací
sklidili oba představitelé Bohuša, s přihlédnutím
na náročnost postavy (v originále Bolek Polívka)
byli do této role obsazeni dva herci. Obsazení
a výkon všech ostatních postav byl také perfektní.
Autor adaptace (v jedné osobě zároveň i principál
a režisér) sklidil obdiv obecenstva za zajímavé ztvárnění díla s minimem rekvizit a na omezeném
prostoru. Obě divadelní představení bez pochyb
přispěli k rozšíření kulturního vyžití v Pastvinách.
S divadelníky jsme se srdečně rozloučili a ujistili
je, že se budeme těšit, čím nás příští rok překvapí.
V průběhu léta se samozřejmě vyskytlo i spoustu běžných provozních problémů, které se vyskytnou téměř vždy na místech, kde je v krátkém čase
nárazově velká koncentrace osob. Dle záznamů
Turistického informačního centra, se zde bylo od
1. 7. 2016 informovat k datu 19. 8. 2016 více než
2100 návštěvníků Pastvin. Počasí nám v sezóně
celkem přálo a hladinu přehrady se tentokrát
podařilo státnímu podniku Povodí Labe udržet
téměř na normálu. Takže – co víc si přát?
Je ještě brzy na celkové vyhodnocení, nic-
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méně zatím mohu konstatovat, že v rámci našich
možností jsou běžné problémy postupně řešeny
a plynule odstraňovány. Chtěl bych tímto velice poděkovat všem našim zaměstnancům,
brigádníkům, ale i občanům, kteří pomohli
a neustále pomáhají naší obci svou prací a svým
přístupem, toto náročné období zvládnout.
Samozřejmě, že nemohu v této souvislosti opomenout poděkovat tradičním spolupořadatelům
a organizátorům většiny našich akcí – SKI KLUBU Pastviny a také našim hasičům. Každý z nás
se snaží přispět svým dílem, dle svých možností ke
spokojenosti všech Pastviňáků i rekreantů, kteří
náš region rádi navštěvují. Ještě jednou „Děkuji“
Starosta obce Pastviny, L. Škůrek

Péče o veřejnou zeleň

Všichni si jistě ceníme čistého a rozmanitého
prostředí, ve kterém máme tu možnost žít. Jsme
obklopeni krásnými zdravými lesy a vodou,
v krajině, která skýtá spoustu možností sportovního a turistického vyžití. Mnohdy si to ani
neuvědomujeme, že máme okolo sebe něco, za
čím lidé z města musí vážit mnohdy dalekou cestu
a ještě si na to berou dovolenou. Mezi činnosti,
které by měla obec zabezpečit, jistě patří i péče
o veřejnou zeleň, tak aby celkový vzhled obce
působil přirozeně, upraveně a zapadal do krajiny.
Z ekonomického hlediska se samozřejmě přihlíží
i na náročnost údržby zvolených porostů a dřevin.
Někdy se to daří lépe, někdy to trošku pokulhává.
Téměř vždy je to závislé na lidech, kteří se o zeleň
starají, na jejich vkusu, zkušenostech, atd. Vzhled
obce by měl být takový, jaký ho chtějí mít lidé, kteří
zde žijí. Někdo dává přednost pěkně střiženému
trávníku, jinému se zase líbí listnaté stromy a další
zase nedá dopustit na jehličnaté keře.
Každý starosta jistě přivítá každého, kdo se
o tuto zeleň na veřejných prostranstvích zajímá
a kdo má i nějaké návrhy, jakým způsobem by
mohlo být to, či ono řešeno. Všichni víme, že
mnohdy stačí i jen drobná úprava a celkový vzhled
záhonu, nebo skalky je vylepšen. Již několikrát
jsem byl například pochválen za muškáty na informačním centru, přestože s nimi nemám nic
společného. Pečují o ně p. Dolečková s p. Brůnovou, které je denně zalévají. Za což samozřejmě
děkuji. Pokud se najdou spoluobčané, kteří jsou
dokonce ochotni při údržbě zeleně přiložit ruku
k dílu….. to je pro starostu téměř zázrak. Musím
proto moc poděkovat i paní Páchové a paní Junkové, které se zapojily do úprav zeleně u BDPS
v Pastvinách. Jsem si vědom, že tam se nám moc
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nedaří a plevel nad námi stále vítězí, ale věřím, že
během podzimu to napravíme.
Starosta obce Pastviny, L. Škůrek

Zastupitelstvo obce Pastviny
dne 27. 6. 2016 přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
2016.6.1.
zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Veroniku Luxovou.
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.6.2.
schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 20. 6. 2016
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.6.3.
schválilo celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2015, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015 bez výhrad.
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.6.4.
Schválilo účetní uzávěrku za rok
2015 bez výhrad.
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.6.5.1. schvaluje odkup pozemk. parcely
č. 1517/4, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 46 m2 vedené na LV 373, kat. území Pastviny
u Klášterce nad Orlicí za cenu 100,- Kč/ m2
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.4.5.2. schvaluje odkup pozemk. parcel
č. 1783/7 o výměře 226 m2, č. 1783/3 o výměře
626 m2, č. 1783/13 o výměře 13 m2, druh pozemku
ostatní plocha, vedené na LV 589, kat. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí za cenu 100,- Kč/ m2
hlasování: pro – 4, 5 ,7, proti – 0, zdržel se – 1, omluveni
– 2, 3, 6

2016.6.5.3. schválilo přijetí daru, pozemky
v Bublačce, parc. č. 1845/45 o výměře 9 m2, druh
pozemku trvalý travní porost a parc. č. 1845/48
o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, oba vedené na LV 741, kat. území Pastviny u Klášterce
nad Orlicí.
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.6.5.4. schválilo podání žádosti o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních
komunikací, část parcely č. 1796/2 v rozsahu od
komunikace č. II/312 k nádr. BUS v centru, prům.
šíře 35 m, délka 63 m
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6
2016.6.5.5. zastupitelstvo schválilo záměr pronajmout nemovitý majetek, část Lyžařského vleku
Pastviny, objekt na výstupní stanici, společně se
sloupy Lyžařského vleku za účelem umístění anténního systému, instalaci nezbytných datových
a napájecích kabelů a obslužné elektroniky na an-
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ténních stožárech zde upevněných.

hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.6.5.6. zamítlo žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost z.s. Prostějov.
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.6.5.7. schválilo uzavření rámcové smlouvy o nájmu nebytových prostor v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Předmětem je multifunkční sál v I. NP. Prostory budou
využívány pro cvičení fitboxu a coru od 11.7.2016
do 8.8.2016.
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.6.5.8. schválilo záměr pronajmout na
dobu neurčitou nebytové prostory v souladu
se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Předmětem je multifunkční sál v I. NP. Prostory
budou využívány opakovaně pro cvičení fitboxu a
coru, na krátkodobý pronájem, max. 6 hodin týdně, přesné termíny a časy budou dohodnuty min.
1 týden dopředu se správcem SC Škola. Cena za
každou započatou hodinu krátkodobého pronájmu byla stanovena zastupitelstvem obce na jednání dne 9.3.2015 usnesením č. 2015.2.6.7. ve
výši 200,- Kč.
hlasování: pro – 1, 4, 5 ,7, proti – 0, omluveni – 2, 3, 6

2016.6.5.9. vzalo na vědomí žádost o znovuobnovení cesty paní Mgr. M. B. Žádost je zdůvodněna nutností zajištění přístupové cesty k
nemovitosti, chatě č. ev. 9. V žádosti majitelka
chaty navrhuje k zajištění přístupu využít parcely
č. 2154/12, 2154/18 a 2154/19. V rámci objektivního posouzení věci, bylo Zastupitelstvo informováno, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Dále bylo konstatováno, že parcelu č. 2154/12
vedenou jako ostatní plocha, může žadatelka využívat. Parcely č. 2154/18 trvalý travní porost
a č. 2154/19 ostatní plocha jsou v současné době
v pronájmu k užívání, za účelem provozování zemědělské výroby, na základě Nájemní smlouvy
č. 389/2012, která byla uzavřena mezi obcí Pastviny a nájemcem Líšnickou a.s., IČO: 25922921
dne 20.12.2012. Nájem byl uzavřen na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. Dále bylo
konstatováno, že nemovitost (stavba chaty č. ev.
9) není vedena v katastrální mapě. Zastupitelstvo
pověřilo starostu dalším jednáním s žadatelkou
a hledání možného řešení ve věci.
2016.6.5.10. vzalo na vědomí Závěrečný účet
svazku „Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou“.
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Zastupitelstvo obce Pastviny
dne 4. 7. 2016 přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
2016.7.1.
zvolilo ověřovateli zápisu JUDr. Josefa Koubíka a Pavla Frimla.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 6, proti – 0, omluven – 5,7
2016.7.2.
schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 27. 6. 2016
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 6, proti – 0, omluven – 5,7
2016.7.3.
bylo seznámeno s protokolem o otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na opravu kaple na
hřbitově - Pastviny a schválilo uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem č. 2, společností DOMINZ
s.r.o., IČO: 27065553,
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 6, proti – 0, omluven – 5,7
2016.7.4.
bylo seznámeno s protokolem o otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na opravu hřbitovní
stěny Pastviny a schválilo uzavření smlouvy o dílo
s uchazečem č. 2, společností DOMINZ s.r.o.,
IČO: 27065553,
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 6, proti – 0, omluven – 5,7
2016.7.5.
udělilo souhlas k odprodeji neupotřebitelného majetku obce, prostřednictvím nabídky na internetu. Konkrétně se jedná o žetonové
automaty na ovládání sprch a nefunkční trojboké
hodiny.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4, 6, proti – 0, omluven – 5,7
Ladislav Škůrek, starosta obce Pastviny
Dobrý den,
rád bych představil záměr, vybudování sportovního areálu Kaplička na Pastvinách.
Tato myšlenka vznikla při řešení možného vybudování nové loděnice rychlostní kanoistiky.
Současná loděnice ač udržovaná a provozovaná
oddílem rychlostní kanoistiky již 70 let v současné
době značně zaostává za všemi myslitelnými požadavky na provoz sportovních aktivit. Vyplývá to
už z jejího umístění, které nám stěžuje přístup, tak
i z jejího stáří. Její historie je pozoruhodná, vždyť
tuto budovu navrhoval a osobně projektoval Hitlerův architekt Albert Speer. Byla první montážní
dům na světě. Původně soužila jako koncentrační tábor, po válce byla zakoupena a převezena do
Pastvin. Od té doby tudy prošly celé generace vodáků a sportovců. Nutno dodat, že zde vždy sloužila jako komunitní místo.
Současnou loděnici chceme nadále udržovat
a zachovat, ale bylo by bláhové si myslet, že vydrží na věky. To nás přimělo tento stav řešit a vznikl
z toho tento začátek projektu: „Sportovní areál
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Kaplička“, který by vznikl v současném areálu
kempu Kaplička. Jde tu o několik věcí současně:
1. V současné době není kemp plně využíván
a potřeboval by k oživení investice.
2. Pastviny jsou krásné místo, ale jejich provoz
je soustředěn převážně na dobu prázdnin, tedy
max. na 2 měsíce.
3. Na Pastvinách a jejich okolí chybí podobné
zařízení a aktivity.
Pokud by se podařilo tento projekt nastartovat,
což znamená v první řadě založení spolku Sportovní areál Kaplička.
Okamžitě můžeme začít se sháněním dotačních
titulů na výstavbu nové loděnice, ubytovacích kapacit cca 40 lůžek a rekonstrukci kempu. Např.:
kuchyňka, stánek s občerstvením, výpusti splašků
z karavanu, solární ohřev vody pro soc. zařízení
atd. ) Za těchto podmínek jsme schopni na Pastvinách rozšířit sezonu cca na 6 měsíců. V novém
areálu, ale nejen tam, bychom rádi organizovali
a připravili závody nejenom v rychlostní kanoistice, ale např. i v cyklistce, duatlonu, orientačním
běhu, ČP dračích lodí, dále školení trenérů, povinné vodácké kurzy atd. Přednost je v tom, že tyto
aktivity můžou probíhat mimo hlavní sezonu.
Podobné projekty vznikají a fungují i jinde, tak
proč se o to nepokusit na místě k tomu naprosto
ideálním. Celý projekt má za cíl přitáhnout cílovou
skupinu lidí, kteří chtějí aktivně sportovat, odpočívat a zároveň jsou ochotni za tyto služby utratit
své peníze. V tomto vidíme největší přínos nejen
pro nás ale i pro celé okolí Pastvin. Je naprostou
samozřejmostí že tento projekt budou využívat
i místní občané, znám jen málo obcí, které jsou tak
aktivní a akční jako na Pastvinách.
Pokud se tento projekt podaří nastartovat, budeme vás i nadále rádi informovat o jeho průběhu. Díky za pozornost a snad jednou u nás - u vás
v našem - vašem Areálu.
Na shledanou a „Ahoj“
za výbor spolku Rychlostní kanoistika, z.s.
Žamberk, Jan Kraus, předseda

Zápis zastupitelstva
obce České Petrovice

ze dne 7. 6. 2016
Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: Hruška J.
Zapisovatel: Lux L.
Ověřovatelé: Vybíralová P., Žďárský O.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se X
1. Program jednání:
- Kontrola plnění usnesení z minula
- Prodej pozemků sl. Kalousové M.
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- Prodej pozemků Živě a.s. Klášterec nad Orlicí
- Závěrečný účet obce za rok 2015
- Smlouva na dotaci z programu POV Pardubického kraje
- Dotace na požární vybavení pro JSDHO z Pardubického kraje
- Oprava malých sakrálních památek v obci České
Petrovice
- Prodej pozemků p. Voksovi
- Žádost Statního pozemkového úřadu
- Pronájmy pozemků
- Žádost Sport areálu České Petrovice
- Informace kolem změny územního plánu
- Závěrečný účet Svazku obcí pod Zemskou brannou
- Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko
- Žádost manželů Hruškových
- Žádost sport areálu České Petrovice o dotaci na
podporu závodů v travním lyžování
- Rozpočtová změna č. 1.
- Různé:
- Ukončení nájemní smlouvy s manželi Fišerovými
- Informace o poruše vodovodu
- Nabídka na vyhotovení posudků na energetickou
zátěž obecních budov
Návrh usnesení 01/06/2016: Zastupitelstvo
schvaluje program jednání
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 01/06/2016 byl schválen
2. Prodej pozemků pí. Kalousové M.
Na zasedání dne 31. 3. 2016 byl odsouhlasen
záměr na prodej pozemků č. 248 zahrada o výměře 367 m², č. 249 zahrada o výměře 247 m²,
č. 63 stavební o výměře 98 m² a část pozemku č.
1318 ostatní plocha. Na zmíněné pozemky se přihlásila pouze Kalousová M. Pozemek č. 1318 žadatelka zaměří na vlastní náklady. Bude vytvořena
smlouva o smlouvě budoucí na prodej pozemků,
kde budou uvedeny podmínky prodeje, a to započetí stavby do jednoho roku a kolaudace do tří
let. Po splnění podmínek bude pozemek přepsán
na žadatelku. Pokud nebudou splněny podmínky,
pozemek bude i nadále ve vlastnictví obce České
Petrovice.
Návrh usnesení 02/06/2016: Zastupitelstvo
schvaluje prodej pozemků č. 248 zahrada o výměře 367 m² za 2 Kč/m², č. 249 zahrada o výměře
247 m² za 2. Kč/m², č. 63 stavební o výměře 98 m²
za 68Kč/m² a část pozemku č. 1318 ostatní plocha
za 2Kč/m² na výstavbu rodinného domu v katastru obce České Petrovice. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce sepsání smlouvy o smlouvě budoucí
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s Kalousovou Marcelou na prodej pozemků s podmínkami započetí stavby do jednoho roku a kolaudací do tří let. Pokud nebudou splněny podmínky,
pozemek bude náležet obci České Petrovice
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 02/06/2016 byl schválen
3. Prodej pozemků na žádost Živy a.s. Klášterec
nad Orlicí
Na zasedání dne 31. 3. 2016 byl odsouhlasen záměr na prodej pozemků č. 247/2 stavební
parcela o výměře 20m², pozemku 926/2 ostatní
plocha o výměře 92m²a pozemku č. 926/3 ostatní plocha o výměře 170m² v katastru obce České
Petrovice. Na vyvěšený záměr se nepřihlásil žádný
jiný zájemce.
Návrh usnesení 03/06/2016: Zastupitelstvo
schvaluje prodej pozemků č. 247/2 stavební parcela o výměře 20m² za cenu 68 Kč/m², pozemku
926/2 ostatní plocha o výměře 92m² za cenu 2
Kč/m², pozemku č. 926/3 ostatní plocha o výměře 170m² za cenu 2 Kč/m² v katastru obce České
Petrovice. Pověřuje starostu sepsáním a podpisem
smlouvy.
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 03/06/2016 byl schválen
4. Závěrečný účet obce za rok 2015
Předseda finančního výboru p. Pácha K. seznámil zastupitele se závěrečným účtem hospodaření
za rok 2015.
Příjmy: 2 583 177 Kč.
Výdaje: 2 042 182 Kč.
Splátka úvěrů: 107 400 Kč.
Přebytek: 433 596 Kč.
V roce 2015 byla čerpána dotace z Pardubického
kraje na opravu hřbitovní zdi v hodnotě 100 000
Kč.
K. Pácha předložil zastupitelstvu zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Kontrola
proběhla 27. 1. 2016 pracovníky Krajského úřadu
Pardubického kraje. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení 04/06/2016: Zastupitelstvo obce
schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet
obce České Petrovice za rok 2015 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce České
Petrovice za rok 2015 bez výhrad.“
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 04/06/2016 byl schválen
5. Smlouva na dotace z programu Obnovy venkova s Pardubickým krajem
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou na
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dotaci od Pardubického kraje z POV na opravu
opěrné zdi za čekárnou u kostela a dokončení
hřbitovní zdi ve výši 130 000 Kč. Předpokládané
náklady na opravu zdí jsou 260 000 Kč. Starosta
oslovil dva řemeslníky, kteří pracují v oboru kamenictví.
P. Sršeň z Dlouhoňovic, který by zvolil pískovcový obklad, ale opěrnou zeď bychom si museli
zajistit u jiné firmy.
P. Toman ze Žamberka dal návrh na výstavbu
nové zdi z bloků pískovce, které vlastní obec. Bloky se pouze očistí a nalámou podle potřeby, aby
nám ladila se zrekonstruovanou zdí u vstupu do
kostela.
Návrh usnesení 05/06/2016: Zastupitelstvo
schvaluje Smlouvu s Pardubickým krajem na dotaci ve výši 130 000 Kč na opravu opěrné zdi za čekárnou a dokončení hřbitovní zdi. Zastupitelstvo
schvaluje zadat opravu panu Tomanovi a pověřuje
starostu oslovit ho na realizaci akce. Hlasování:
8X0X0
Návrh usnesení 05/05/2016 byl schválen
6. Smlouva na dotace od Pardubického kraje na
nákup hasičského vybavení pro JSDHO
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou na
dotaci od Pardubického kraje na nákup vyprošťovacího navijáku a nových pneumatik na dopravní
automobil pro JSDHO České Petrovice. Výše dotace je 15 000 Kč. Předpokládané celkové náklady
budou ve výši 23 000 Kč.
Návrh usnesení 06/06/2016: Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu na dotaci s Pardubickým krajem ve výši 15 000 Kč na nákup vybavení pro jednotku požární ochrany obce České Petrovice.
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 06/06/2016 byl schválen
7. Oprava malých sakrálních památek v obci
České Petrovice
Starosta seznámil zastupitele s informacemi
kolem dotace na opravu malých památek. 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. Na rekonstrukce památek
byla oslovena firma Kamenosochařství p. Vamberská a restaurátor BcA Jaroslav Vrbata. Předpokládaná částka oprav činí 238 000 Kč. Výše dotace
148 225 Kč. Podíl naší obce by měl činit 89 775
Kč. Je potřeba na Ministerstvo pro Místní Rozvoj
zaslat doplňující informace.
Návrh usnesení 07/06/2016: Zastupitelstvo
obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s Kameno-
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sochařstvím Vamberská a panem BcA. Jaroslavem Vrbatou, restaurátorem památkové péče
Návrh usnesení 07/06/2016 byl schválen
8. Prodej pozemků p. Voksovi L.
Na zasedání dne 31. 3. 2016 byl odsouhlasen
záměr na prodej pozemků č.100/3 trvalý travní
porost o výměře 63m² a č. 100/5 trvalý travní porost o výměře 25 m². Na výzvu se nikdo nepřihlásil
- pouze žadatel p. Voksa L. Jelikož už na tyto pozemky byla sepsána smlouva mezi obcí a panem
Voksou a proběhl prodej a to 12. 12. 1997 starosta
navrhnul částku 1Kč/m² z důvodů narovnání dřívějších vztahů, aby byl umožněn legální vklad na
katastr.
Návrh usnesení 08/06/2016: Zastupitelstvo
schvaluje prodej pozemků č. 100/3 o výměře 63m²
a pozemku č. 100/5 o výměře 25m² za 1 Kč. panu
Voksovi a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Hlasování. 8X0X0
Návrh usnesení 08/09/2016 byl schválen
9. Žádost Státního Pozemkového úřadu
Žádost Pozemkového úřadu o vyjádření se k nároku Římskokatolické církve na pozemek č. 218
trvalý travní porost o výměře 550m² u řadovek.
V rámci dobrých vztahů s farností obec nebude
vznášet nárok na daný pozemek
Návrh usnesení 09/06/2016: Zastupitelstvo nebude vznášet žádný nárok na pozemek č. 218 trvalý travní porost o výměře 550m² v katastru České
Petrovice
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 09/06/2016 byl schválen
10. Pronájmy pozemků
Starosta zjišťoval ceny pronájmů za obecní
pozemky. Zastupitelstvo po delší debatě navrhlo,
vzhledem k žádostem o pronájmy pozemků, stanovit cenu pronájmů pozemku na 2kč/m². Zastupitelstvo proto vyhlašuje výzvu do konce září 2016
pro občany, kteří užívají obecní pozemky, aby se
přihlásili a následně s nimi bude sepsána řádná
nájemní smlouva.
Návrh usnesení 10/06/2016: Zastupitelstvo
schvaluje cenu pronájmu za užívání obecních
pozemků ve výši 2 Kč/m² a vyhlašuje výzvu pro
občany do konce září 2016 na nahlášení stavu
skutečností
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 10/06/2016 byl schválen
11. Žádost Sport areálu České Petrovice
Starosta přečetl žádost Sport areálu České
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Petrovice na dotaci na Informační centrum ve výši
10 000 Kč, na závody horských kol „Petrovická
koolna“ a na podporu závodů v travním lyžování
pořádané 18 – 19. 6. 2016 v Českých Petrovicích
ve výši 14 000 Kč.
Návrh usnesení 11/06/2016: Zastupitelstvo schvaluje dotaci na Informační centrum pro Sport
areál České Petrovice ve výši 10 000 Kč., dále schvaluje dotaci na pořádání závodů horských kol a
travního lyžování ve výši 14 000 Kč.
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 11/06/2016 byl schválen
12. Návrh na změnu územního plánu
Starosta seznámil zastupitele s návrhem vedoucího oddělení územního plánování p. Mimrou
ze Žamberka. Zastupitelstvo zváží argumenty
ohledně pozemků k výstavbě a jejich redukci zváží
i finanční stránku, která s tím souvisí. Pozve p.
Mimru osobně na jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo rozhodnutí o změně územního plánu prozatím odkládá
13. Závěrečný účet Sdružení obcí pod Zemskou
branou za rok 2015
Starosta seznámil zastupitelé se závěrečným
účtem Sdružení obcí pod Zemskou branou za rok
2015
Návrh usnesení 12/06/2016 Zastupitelstvo bere
na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí pod Zemskou branou za rok 2015
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 12/06/2016 byl schválen
14. Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko za
rok 2015
Starosta seznámil zastupitele se závěrečným
účtem Sdružení obcí Orlicko za rok 2015
Návrh usnesení 13/06/2016: Zastupitelstvo bere
na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko
za rok 2015
Hlasování: 8x0X0
Návrh usnesení 13/06/2016 byl schválen
15. Žádost manželů Hruškových
Starosta přečetl žádost manželů Hruškových
na přípojku vodovodního řádu na pozemek pod
Mlynářovými, kde plánují výstavbu rodinného
domu. Přípojka bude provedena odbornou firmou
pod silnicí na náklady obce.
Návrh usnesení 14/06/2016 : Zastupitelstvo schvaluje žádost manželů Hruškových na přípojku
vodovodní sítě na jejich pozemek na náklady obce.
Hlasování: 8X0X0
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Návrh usnesení 14/06/2016 byl schválen
16. Rozpočtová změna č. 1 příjem dotace z POV
na opravu opěrné zdi za čekárnou
Návrh usnesení 15/06/2016: Zastupitelstvo
schvaluje rozpočtovou změnu č. 11 na příjem
dotace ve výši 130 tis. Kč na opravu opěrné zdi za
čekárnou a hřbitovní zdi z programu POV z Pardubického kraje
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 15/06/2016 byl schválen
17. Různé:
- Ukončení nájemní smlouvy s manžely
Fišerovými. Na základě poptávky Kalousové M.
na pozemky č. 248 zahrada, č. 249 zahrada a č. 63
stavební, nabídla obec pozemky na prodej. Jelikož
je zde smlouva na bezplatný pronájem s manžely
Fišerovými, kteří už nemají o tyto pozemky zájem,
musí obec tuto nájemní smlouvu ukončit.
Návrh usnesení 16/06/2016: Zastupitelstvo schvaluje rozvázání smlouvy o bezúplatném užívání s
manžely Fišerovými a pověřuje tím starostu obce
Hlasování: 8X0X0
Návrh usnesení 16/06/2016 byl schválen
- Starosta informoval zastupitele o poruše
zabezpečení výšky hladiny v zásobníku vodovodního řádu. Porucha zapříčinila vyřazení provozu tlakového řádu. Zásobník přetekl a ucpaný
přepadový odtok zaplnil místnost s čerpadly s
elektronikou, která musela být vysoušena po
několik dní. Odstávka tlakové větve trvala týden.
Za problémy s dodávkou vody se obec dotčeným
domácnostem omlouvá. Obec děkuje firmě Vencl
ze Žamberka, p. Ježkovi V. a Luxovi B. za včasnou
opravu a pomoc.
- Starosta informoval zastupitele s nabídkou
od firmy PKV na vyhotovení posudků energetické
zátěži budov čp. 27 a čp. 162. Nabídka firmy PKV
je 14 000 Kč. včetně DPH. na oba objekty. Bude
oslovena ještě jedna firma. Rozhodnutí se odkládá
na později.
Zapsal: Miloš Roušar, starosta obce

Není to tak dávno…( 56 )

Dnes Vás pozvu do příběhu, který se odehrál
velmi dávno, data jsou zamlžená, ale určitě se
ocitneme na začátku 20. století.
Jistě všichni známe katastr našich tří obcí
a jejich okolí. Tak jako má silnice z Klášterce do
Žamberka svůj kopec U borovice, tak má silnice
z Líšnice do Pastvin svůj Votavák. Vrchol tohoto
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kopce je na nejvyšším bodě silnice mezi Líšnicí
a Pastvinami, začíná u odbočky na Zákopanku.
Tam také uvidíte v lese malou chatu, kterou si
postavil a kde také dožil Ferdinand Votava.
Votavové žili v Líšnici kolem roku 1900 na
několika číslech. Kam patřil zmíněný Ferdinand,
původem z Líšnice, se mi nepodařilo zjistit. Před
2. světovou válkou se objevil v Německých Petrovicích, dnešních Petrovičkách. Koupil zde starou chatrnou chalupu, dal za ni čtyři tisíce a při
návštěvách v okolí naříkal, že je tak špatná, že se
ani u kamen neohřeje. To už měl za sebou několik
let ve Vídni, kde se živil jako krejčí. Byl to takový
malinký človíček, zpustlý, neholený. Chodil po
okolí v chatrném oděvu i v zimě, ale vždy zašitém,
zkroušený zimou, nohy obalené pytlem, uctivě
pozdravil a povídá: „Já sem krejčí a sháním ňákou
práci, takhle spravování šactva, nežebrám, leda
esli zbylo něco vod vobídka“. Vždycky něco dostal.
Také sháněl nevěstu, dokonce mu nabízeli Barču
Lajpcikovu z Klášterce, která chodila s flašinetem, ale tu nechtěl, že je moc stará. Chtěl nějakou mladší. Pak přišel rok 1938 a Němci Čechy
vyháněli. Někdy v té době se ocitl opět v Líšnici
a postavil si velice jednoduchou malinkou chaloupku u silnice k Pastvinám.
Tehdy silnice do Pastvin voněla novotou, vznik-
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la spolu s novým pastvinským viaduktem. A pan
Votava tady žil mnoho let. Jedna líšnická pamětnice kdysi řekla: „To jeho táta si uměl vyžebrat,
ale ten, ani to neumí“. Stále byl vidět po okolí
s uzlíčkem a džbánečkem. Za války chodil do Žamberka pro polívky do Národní pomoci, později do
zámku a vždy si nechal slít vše do jedné nádoby.
Říkával, že se to v žaludku stejně všechno smíchá.
Při těchto pochůzkách se vždy zastavil u Marvanů
na malou čistou. Pak jednou čtyři dny nebyl vidět.
Našli ho mrtvého v chaloupce. Opuštěný domeček
později MNV propůjčil svazákům do roku 1989
jako klubovnu, dnes je v soukromých rukou.
Moje vzpomínka na Ferdinanda Votavu je
z šedesátých let. On nikdy nevynechal žádnou
pouť v okolí. Tehdy nám malým lumpům někdo poradil, že se jmenuje Barnabáš. A protože
působil komickým dojmem, věděli jsme, když
zavoláme z blízka Barnabáš, že nás požene. V tu
ránu měl hůl nad hlavou a už nás hnal – vlastně
jen tak cupital a my se řehtali. Teprve po desítkách
let jsem se dozvěděl jeho správné jméno a dodnes
mě mrzí, že jsme ho tak zlobili. Dnes, kdy sbírám
dlouhá léta drobné údaje, stále zjišťuji, jak nepatrné maličkosti do sebe zajímavě zapadají.
Na snímku je chaloupka v současné podobě.
Miloš Sibera
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Odstartoval nový fotbalový ročník

Vzpomínka

Uplynulo již 10 let,
co jsme se dne 15. září 2006 rozloučili s naší
milovanou maminkou
paní Marií Vymetálkovou.
Vzpomínají děti s rodinami.

Zahrádkáři informují

I v letošním roce budou zahrádkáři v Klášterci
nad Orlicí provozovat moštárnu. Zahájení provozu bude podle zájmu pěstitelů.
Domluvit se lze s paní Marií Luxovou,
tel. 739 948 877 nebo 465 637 466.
Výbor ZO ČZS

Sotva jsme vstřebali závěr fotbalového jara
a už jsme na začátku podzimu. A že jsme měli co
vstřebávat. Naše umístění na třetím místě získané
v posledním utkání po sečtení postupů a sestupů
do a z vyšších soutěží a ukončení činnosti Boříkovic a Dlouhoňovic znamenalo, že jsme postoupili
do okresního přeboru!
Naši hráči se na těžší soutěž těší. Začali přípravu
dříve než jindy a účast na trénincích byla velmi
dobrá. Nikdo neskončil kariéru, naopak s výjimkou T. Honzáka se do přípravy zapojili všichni
marodi po jarních operacích a navíc jsme trochu
posílili, když ze Žamberka přišel 25letý Petr Rous.
Byly odehrány dva přípravné zápasy. S Mistrovicemi to moc nešlo a porážka 1 : 3 byla zasloužená.
O týden později jsme hráli s rezervou Žamberka,
prohrávali 1:3, ale nakonec po vydařeném výkonu
otočili na 5:4. Zápas byl potvrzením teorie, že
proti kvalitním soupeřům se nám hraje lépe a fotbal by mohl mít i v soutěžních zápasech dobrou
úroveň.
Co nás na podzim čeká? Abychom mohli uvolnit hřiště pro hasičskou soutěž, začínáme tradičně
venku. V době uzávěrky SL máme odehrané již
dva soutěžní zápasy. V Rybníku jsme byli rovnocenným soupeřem, ale hrubkami v obraně jsme
prohráli 1:3. V prvním domácím zápase jsme po
dobrém výkonu porazili Rudoltice 4:2. Následuje

foto: David Ficner
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pravidelně každý týden bez přestávky jedno utkání
za druhým až do posledního zápasu doma v neděli
6. listopadu s Tatenicemi. V sobotu hrajeme pouze 8.10. v Králíkách a 15.10. v Žamberku, všechny
další zápasy hrajeme v neděli. Samozřejmě se
počítá i s tradičním zápasem neregistrovaných
nazývaným svobodní - ženatí. Termín ještě není
upřesněn, ale předpokládá se na přelomu září
a října. V neděli 2.10. můžete na hřišti strávit klidně celý den. Dopoledne se tu poběží přespolní
Běh údolím Orlice, letos i s tratí pro ryzí amatéry
a příchozí nazvanou Klášterecká míle, odpoledne
budeme pokračovat fotbalem s Němčicemi.
Věříme, že si uděláte čas a nejméně tak jako
dosud podpoříte naše hráče hojnou návštěvou na
zápasech doma i venku.

Konec školního roku v MŠ

PROGRAM PODZIMU VYPADÁ TAKTO:
Domácí zápasy:
4. 9.
neděle
18. 9. nedělě
2. 10. neděle
23. 10. neděle
6. 11. neděle

Kl. – D. Čermná
Kl. – Brandýs n. Orl.
Kl. – Němčice
Kl. – Mistrovice
Kl. – Tatenice

Zápasy venku:
28. 8. neděle Č. Heřmanice
11. 9. neděle Žichlínek A
25. 9. neděle D. Dobrouč
8. 10. sobota Králíky B
15. 10. sobota Žamberk B
30. 10. neděle Sopotnice

16.00
16.00
16.00
15.30
14.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.30
14.30

Kromě dalších aktivit, které se váží ke konci školního roku se děti v posledních červnových dnech
setkaly se zástupci obecního úřadu s paní starostkou L. Ševčíkovou a panem Z. Burešem. Proběhlo
pasování na školáky. Děti dostaly od obecního úřadu hezké dárky a odnášely si domů své pracovní listy
za celou dobu docházky do MŠ.
Řeháková Soňa
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Pouťové odpoledne v Českých Petrovicích
V sobotu 25. června se na chatě u koupaliště v Českých Petrovicích konalo pouťové odpoledne. Sbor
dobrovolných hasičů uspořádal fotbalový zápas. Utkali se ženatí proti svobodným. S převahou vyhráli
ženatí a pro pobavení hráčů i diváků se kopaly penalty. Nový klub zajistil soutěžní odpoledne pro všechny
děti, včetně těch nejmenších. Skládaly
se obrázky, stříkalo se z hadice na cíl,
střílelo se ze vzduchovky… K tomu přálo pěkné počasí vhodné ke koupání v
místní hasičské nádrži. Kouzelné mraky
pěny, které hasiči pro děti vyčarovali, si
všichni užili. V čase sušení sena každý
ocenil nachystané občerstvení. Výbornou pečeni a guláš z divočiny připravili členové mysliveckého sdružení. K
dovršení pohody zahrál k poslechu i
tanci Miroslav Toman z Kunvaldu. Akce
se vydařila a doufáme, že se ji podaří
příští rok zopakovat. Děkujeme všem,
kteří se na její realizaci podíleli.
Za kulturní výbor
obce České Petrovice
Pavla Vybíralová.
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