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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Společně k Vám neseme přání,
ať v novém roce nechybí láska, štěstí a zdraví.
foto: Mgr. Josef Kvičera

Pastviny – Ladislav Škůrek
České Petrovice – Miloš Roušar
Klášterec nad Orlicí – Lenka Ševčíková

Vážení čtenáři,

děkujeme za vaši přízeň v tomto roce a věřím, že budete Sousedské listy se zájmem pročítat i v roce
příštím. Poděkování patří také všem, kteří přispívají do Sousedských listů. Bez nich bychom se nemohli
každé dva měsíce dozvídat z textů a fotografií o dění v našem nejbližším okolí. Budeme jedině rádi, když
se řady dopisovatelů ještě rozšíří. Uvádím zde proto také data uzávěrek jednotlivých čísel v roce 2017:
17. 2., 19.4., 16.6., 18.8., 20.10., 12.12.
Příspěvky zasílejte přímo na e-mail: sousedskelisty@seznam.cz nebo je doneste na obecní úřad
v Klášterci.
Jindřich Holub

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Siberovi, který pravidelně zasílá do Sousedských listů
velmi zajímavé příspěvky o historii obce Klášterec nad Orlicí.
Lenka Ševčíková, starostka obce
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ANDĚLSKO - ČERTOVSKÝ SOUBOJ

Letošní „čerti“, které mají pravidelně na starosti žáci devátého ročníku, proběhli netradičním způsobem. Místo toho, aby chodili pekelníci s Mikulášem a andělem po třídách, žáci prvního stupně
a děti ze školky přijali naše pozvání a navštívili školní jídelnu. Ta byla rozdělena do dvou částí - nebe a
peklíčko - a právě zde se potom soutěžilo v netradičních disciplínách.
Hned po příchodu andělsko - čertovskou branou Mikuláš děti rozdělil na dva týmy, anděly a čerty.
Před samotnou bitvou byla potřeba pořádná rozcvička. Poté už následoval samotný souboj. Na závěr
si každý z návštěvníků ozdobil perník ve tvaru čerta nebo anděla, se zlobiči si trochu pohráli rohatí
a poslechli si Mikuláše.
To se to pak všem chtělo jít se zase učit… Před úklidem jídelny si deváťáci doplnili energii mikulášskou
nadílkou, kterou si „zasloužili“ krátkou návštěvou v Konzumu. Ještě jednou děkujeme!
Kateřina Čiháková, ZŠ Klášterec n. O.

MIKULÁŠ
V PASTVINÁCH

Ve společenském centru v Pastvinách nás v sobotu 3.12.2016 navštívil Mikuláš, anděl a čert. Od
čtyřiceti dětí jsme slyšeli sliby, ale i krásná přání.
Vše navodilo úžasnou předvánoční atmosféru.
O dárečky pro děti se nám postaral Ski klub.
Bohaté občerstvení měli místní hasiči.
Všem moc děkujeme. Ski klub

V PŘEDVÁNOČNÍ
DOBĚ

Během adventní doby děti v MŠ vytvářely vánoční
hvězdičky, zdobily perníčky…Děkujeme za sponzorské dary p. Ing. Žďárskému za mikulášské obdarování dětí a p. Marii Tobešové, která věnovala
finanční částku za členy výboru Konzumu. Děti si
domů odnášely čokoládovou figurku.
Řeháková Soňa
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Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 26. 10. 2016
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• neschválilo poskytnout prostory v bývalých
kasárnách k tréninku členů SDH Klášterec nad
Orlicí
• vzalo na vědomí a schválilo plnění rozpočtu a
hospodaření obce k 30. 9. 2016
• schválilo rozpočtové opatření č. 7 ze dne 20. 10.
2016 v celkové výši 271 900 Kč
• vzalo na vědomí informace z jednání bytového
výboru ze dne 24. 10. 2016
• schválilo přidělení bytů, prodloužení nájemních
smluv, zadání zpracování žaloby o úhradu dlužného nájemného
• schválilo, že od 1. 11. 2016 nebude obec kupovat nové elektrické sporáky do nájemních bytů
• schválilo nové složení bytového výboru: předseda Zdeněk Bureš, členové: Karel Mitvalský,
Ing. Jindřich Kalous, Ing. Jana Cviková od 1. 1. 2017
• vzalo na vědomí možnost upravit dobu nočního
klidu v obci při pořádání tradičních akcí
• schválilo převedení finančních prostředků
v rozpočtu MŠ ve výši 46 138 Kč z provozních do
investičních
• schválilo změnu závazného ukazatele hospodaření pro Mateřskou školu Klášterec nad Orlicí
• schválilo pořízení majetku zařízení Transfero
(čerpadlový automat, TU primární, TU sekundární, expanzní nádoba) do kotelny školy v hodnotě
217 278 Kč bez DPH, dále schválilo využití části
rezervního fondu ZŠ. Zařízení bude uhrazeno částečně z provozních prostředků a částečně z rezervního fondu ZŠ
• schválilo smlouvu o právu k umístnění a povedení stavby vodovodní přípojky mezi Obcí Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021 a ŘKF Klášterec nad
Orlicí IČ 44469900 na pozemku parc. č. 1325/3
v k. ú. Klášterec nad Orlicí
• schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Klášterec nad Orlicí,
IČ 00279021 budoucí povinnou a ŘKF Klášterec
nad Orlicí IČ 44469900 budoucí oprávněnou za
účelem budoucího zřízení služebnosti vodovodní přípojky přes zatížený pozemek p. č. 1325/3
v k. ú. Klášterec nad Orlicí
• schválilo vyhovět žádosti Římskokatolické farnosti Klášterec nad Orlicí o individuální dotaci
ve výši 125 000 Kč na účel PD opravy střechy kostela, opravy pilíře vstupu, restaurování oltářů kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí
• schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí

dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí uzavřenou podle § 10a) zákona
č. 250/2000 Sb. mezi poskytovatelem Obcí
Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021 a příjemcem
Římskokatolickou farností Klášterec nad Orlicí,
IČ 44469900 ve výši 125 000 Kč (jedno sto dvacet pět tisíc korun českých), předmětem smlouvy
je účelové poskytnutí dotace na „Projektovou dokumentaci opravy střechy kostela, opravu pilíře
vstupu, restaurování oltářů v kostele Nejsvětější
Trojice v Klášterci nad Orlicí“
• schválilo dle § 84 odst. 2, písm. u) zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích, odměnu členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva
nebo zaměstnanci obce, za výkon funkce v roce
2016
• schválilo prodloužení dohody s ÚP na veřejně
prospěšné práce na 1 pracovníka do 30. 11. 2016
• schválilo smlouvu č. 7DHM160201 mezi Povodím Labe, st. p., Hradec Králové, IČ 70890005
a Obcí Klášterec nad Orlicí IČ 00279021 o nájmu pozemků parc. č. 632/3 a 631/5 v kat. území a obci Klášterec nad Orlicí na dobu určitou od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 za roční nájemné ve výši
5 200 Kč (fotbalové hřiště)
• schválilo prodej pozemku parc. č. st. 507/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², pod
částí chaty č. e. 62, a pozemku parc. č. st. 500/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m², pod
částí chaty č. e. 66, oba pozemky jsou zapsané na
LV 10001 v k. ú. Klášterec nad Orlicí žadateli SALUBRA servis s.r.o., IČ 29053234 se sídlem Seydlerova 2451/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 za cenu
3800 Kč vč. DPH, za podmínky, že kupující uhradí
cenu zpracování znaleckého posudku, zajistí sepsání kupní smlouvy a uhradí náklady na vklad,
dále uhradí daň z nabytí převáděných nemovitostí
• schválilo nákup pozemků parc. č. 626/1 ostatní
plocha o výměře 734 m2 a parc. č. 627/7 ostatní
plocha o výměře 1483 m2 za účelem zabezpečení
přístupu pro vlastníky nemovitostí
• vzalo na vědomí vyjádření ČEZ a.s., finanční
výdaj bude projednán při sestavování rozpočtu
obce na rok 2017
• vzalo na vědomí informace o možné změně
svozu směsného komunálního odpadu a uložilo
výboru životního prostředí zpracovat celkovou finanční analýzu odpadového hospodářství obce a
porovnat jednotlivé nabídky svozových firem
• schválilo zapojení se naší obce do projektu „Na kole dětem 2017“ zastávkou na trase
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• neschválilo zapojení se do projektu zřízení protipovodňových opatření
• schválilo pořízení územní studie veřejného prostranství centra obce Klášterec nad Orlicí, pořizovatelem ÚSVP bude MěÚ Žamberk
• schválilo objednání inženýrskogeologického
průzkumu lokality pro zástavbu RD Matyášův
kopec od firmy 2G geolog s.r.o. z Ústí nad Orlicí
za maximální cenu 40.166,72 Kč bez DPH, dále
schválilo ve spolupráci s projektantem akce oslovit ČEZ o nabídku připojení lokality, dále schválilo
zadání zpracování GP na odměření pozemků pro
přístupovou komunikaci k lokalitě a pro oddělení
přístupu p. Matyáše k jeho lesním pozemkům
Jednání dne 7. 12. 2016
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8 ze dne
30. 11. 2016 v celkové výši 35 130 Kč
• vzalo na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce ze dne 24. 11. 2016. Při přezkoumání hospodaření obce za období od 1. 1.
2016 do 24. 11. 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
• schválilo hospodaření obce dle následujících
pravidel rozpočtového provizoria: nezbytné výdaje zajišťující provoz obce ve výši 1/12 skutečnosti
r. 2016 měsíčně, pravidelné platby dodavatelům,
zálohové financování MŠ a ZŠ ve výši skutečnosti prvního čtvrtletí roku 2016 MŠ 140 tis. Kč, ZŠ
330 tis. Kč
• schválilo plán inventur za rok 2016 dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků v platném znění a vzalo
na vědomí složení inventarizačních komisí příspěvkových organizací MŠ a ZŠ, schválilo členy
ústřední inventarizační komise a členy inventarizační komise č. 1 až 4 uvedené v plánu inventur
za rok 2016
• schválilo prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 8 v čp.196 panu J. H. do 31.12.2017 a nájemní smlouvy na byt č. 10 v čp. 194 paní K. V. do
30.6.2017
• schválilo podání žaloby o zaplacení dluhu z nájemního vztahu na paní G.F. k Okresnímu soudu
v Ústí nad Orlicí
• schválilo ukončení stávající nájemní smlouvy
na pronájem kotelny, úložiště plynu a rozvod plynu s firmou BN GAZ s.r.o., IČ 25957813 dohodou
ke dni 30. 6. 2019
• schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 086/16 mezi Obcí Klášterec nad Orlicí a
firmou VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služ-
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by, spol. s.r.o., IČ 48153362, dodatkem se prodlužuje termín dodání kompletního díla projektové
dokumentace s územním rozhodnutím do června
2017 a dále se upravují platební podmínky
• vzalo na vědomí zprávu o zajištění údržby místních komunikací v zimě 2016/2017
• schválilo poskytnutí finančního daru z rozpočtu
obce na rok 2016 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí ve
výši 10 000 Kč
• souhlasilo s umístěním sídla spolku SRPDŠ
Klášterec nad Orlicí z.s., do budovy Masarykovy
základní školy na adrese 561 82 Klášterec nad Orlicí 176
• schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení v rámci svozu nebezpečných nebo
velkoobjemových odpadů mezi ELEKTROWIN
a.s., IČ 27257843 a Obcí Klášterec nad Orlicí,
IČ 00279021
• vzalo na vědomí oznámení o Tříkrálové sbírce
2017, která bude probíhat v období od 1. – 14. ledna 2017, v Klášterci v neděli 8. 1.
• souhlasilo se zrušením věcného břemene veřejného užívání komunikace ve prospěch Obce
Klášterec nad Orlicí na pozemku parc. č. 72/14 a
5183. Veškeré náklady se zrušením věcného břemene uhradí žadatel p. P. Š.
• vzalo na vědomí přílohu č. 1 k nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., která s účinností od 1. 1. 2017
stanovuje výši měsíční odměny poskytované
členům zastupitelstva obcí. Zastupitelstvo obce
Klášterec nad Orlicí bere na vědomí výši měsíční
odměny starostky obce jako uvolněného člena zastupitelstva, u neuvolněných členů zastupitelstva
ponechává měsíční odměnu v původní výši, tak
jak byla schválena, v případě p. místostarosty dne
5. 11. 2014 usnesením č. 11/14 a v případě ostatních členů zastupitelstva dne 28. 1. 2015 usnesením č. 67/15.
• Po projednání plánů na rok 2017, uložilo předsedovi finančního výboru ve spolupráci se starostkou a místostarostou připravit návrh rozpočtu
obce k projednání
• starostka informovala zastupitele o vydání povolení na kácení stromů podél silnice č. III/31218
v obci v souvislosti s její rekonstrukcí
• projekt „Na kole dětem“ hlavní akce – průjezd
obcí se uskuteční v pondělí 5. 6. 2017
Celé znění zápisů a usnesení ze zastupitelstva
obce je k nahlédnutí na obecním úřadě a na
www.klasterecnadorlici.cz
Zpracovala:
Lenka Ševčíková, starostka obce
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FOTOREPORTÁŽ

v sobotu 7. ledna 2017 – Pastviny
v neděli 8. ledna 2017 – Klášterec nad Orlicí
nás opět navštíví skupinky Třech králů, které
nás přicházejí s láskou obdarovat. Přinášejí
do našich domovů radost, pokoj a naději.
Prosím, otevřete svá srdce a své dlaně
a přispějte potřebným.
Za Vaši radost z koledníků a ochotu pomoci děkujeme!

NOVÉ AUTOBUSOVÉ
JÍZDNÍ ŘÁDY – ZMĚNY.

Od 11. 12. 2016 platí nový JŘ. Na linkách, kterými je obsluhován Klášterec nad Orlicí nedošlo
k zásadním změnám, jsou však některé změny,
které jsou v následujícím textu popsány. Na lince
č. 700980 Králíky – Klášterec n.O. – Žamberk ranní spoj č. 8 bude veden z Pastvin přímo na Žamberk. Z Klášterce n.O. pojede pouze jeden spoj –
č. 1 linky 700 974 s odjezdem v 7,13 h ze zastávky
ZŠ, s příjezdem do Žamberka v 7,30 h. Odpoledne opět na lince č. 700980 spoj. č. 15 je veden ze
Žamberka přes Líšnici na Pastviny a dále do Králík. Zůstává spoj na lince 700974 č. 8 s odjezdem
ve 13,30 h ze Žamberka až do Českých Petrovic.
Z Českých Petrovic hned zpět a spoj dále pokračuje na Pastviny a Králíky. Další změnou je na lince
č. 700971 Letohrad – České Petrovice spoj č. 3
nově odjíždí z Letohradu už v 6,05 h a je veden
až do Českých Petrovic. Tím dochází k pozdějšímu odjezdu z Klášterce n.O do Č. Petrovic místo
v 6,15 h v 6,33 h. Z Č. Petrovic v 6,47 h, z Klášterce n. O. od ZŠ v 6,58 h a je možné tímto spojem
cestovat až do Letohradu. Rovněž na této lince
odpolední spoj č. 15 je veden také z Letohradu
s odjezdem v 15,25 h až do Č. Petrovic. Z Klášterce n. O. od ZŠ v 16,00 h, což je o 10 minut později,
přestup od Žamberka je v JŘ zajištěn. Zpět do Letohradu v 16,15 h z Č. Petrovic, od ZŠ Klášterec
n. O. v 16,25 h. Dále chci upozornit, že je třeba
sledovat vysvětlivky u jednotlivých spojů. Není
prakticky spoj, který nemá vysvětlivky. V nadcházejícím období Vánoc, mezi Vánocemi a Novým
rokem je řada omezení. Např. z Klášterce n. O. do
Č. Petrovic nepojede žádný spoj. Od 24. 12. 2016
do 1. 1. 2017. Pouze druhý svátek vánoční 26. 12.
2016 odpoledne spoj. č. 103 na lince 700971 a následně zpět spoj č. 106 v 16,40 h z Českých Petrovic do Letohradu. Výrazné omezení spojů je také
na Silvestra.
Zpracoval: Z. Bureš

V Pastvinách pokračovala na viaduktu oprava
chodníků a zábradlí. Doprava je řízená semafory
a je omezená pouze na osobní auta a autobus.

V Klášterci probíhá oprava
stropní konstrukce kostela.

V Pastvinách shořela krásná
a pouze jeden rok stará autobusová čekárna.

V Pastvinách proběhl 27.11. 2016 vánoční jarmark.
Zpracoval Miloš Sibera
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Hodně štěstí do nového roku a
co nejvíce příznivých zpráv přejí
žáci a zaměstnanci základní
školy v Klášterci nad Orlicí.
Zároveň si Vás dovolují pozvat
na tradiční ples SRPDŠ a školy
28. ledna 2017. Vstupenky jsou
již nyní v předprodeji ve škole,
stejně tak je ve škole shromažďována tombola, za
kterou moc děkujeme.
„Zkusme raději rozdávat pochvaly, radost
a laskavost. Nejde-li nám to, raději mlčme.“
V úterý 29. 11. 2016 jsem se školou navštívila
koncentrační tábor v Osvětimi. Tato exkurze určitě nebyla pozitivní, ale uvědomila jsem si mnoho
věcí. Myslím, že žádný člověk, který navštívil tento
smutný památník, si pak hodně dlouho nestěžoval na životní podmínky. Ať žijeme jakkoli, věřte,
máme se báječně a můžeme se z toho jen radovat.
Kvůli čemu ale umřely miliony lidí? Proč museli
tolik trpět? Nevím, jestli na tyto otázky zná někdo
odpověď, ale…co třeba, že se to vše dělo právě pro
nás! Nejspíš si řeknete: „Vždyť je to už tak dávno.
Není to moje věc. Mě se to netýká.“ Ale to není tak
úplně pravda. Kolik lidí je v dnešní době terčem rasistických narážek, posměšků, vtipů, …obětí násilí
a utiskování?

Možná osvětimští vězni umřeli proto, abychom si
uvědomili, že každý má právo žít. I ten nejmenší,
nejslabší, nejchudší. Chováme se podle toho? Neposíláme někdy i my někoho do podobného „tábora“ smutku, nenávisti, strachu a bídy?
Prosím, pojďme se z tak temného období dějin poučit! Zamysleme se nad tím, co říkáme, a pokusme se někdy ocitnout na té druhé straně. Zkusme
raději rozdávat pochvaly, radost a laskavost. Nejde-li nám to, raději mlčme. Svět bude krásnější,
věřte tomu…
Klára Skalická, žákyně 9. ročníku ZŠ Klášterec n. O.

ZASTUPITELSTVO OBCE PASTVINY

dne 24. 10. 2016 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2016.9.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Pavla Frimla.
hlasování: pro – 1,2, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.9.2. schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 17. 10. 2016.
hlasování: pro – 1,2, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.9.3. schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje na proj. dokumentaci „Pastviny – splašková kanalizace s likvidací splaškových
vod na ČOV Klášterec nad Orlicí – DÚR“. Ev. č.
smlouvy: OŽPZ/16/24403
hlasování: pro – 1,2, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.9.4. schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo č. 01/2015 ze dne 24. 3. 2015 a
k jejímu Dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2016, která byla
uzavřena se zhotovitelem SURPMO, a.s., Projektové středisko Hradec Králové, Třída ČSA 219,
Hradec Králové
hlasování: pro – 1,2, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.9.5.1. schválilo uzavření smlouvy o umístění zařízení na koncový stožár lanové dráhy lyžařského vleku, sloužícího k přenosu internetu, se
společností TYHAN s.r.o., IČ: 25954831, Raisova 232, 564 01 Žamberk. Záměr o pronájmu byl
schválen na zasedání OZ dne 27.6.2016 usnesením č. 2016.6.5.5. a následně řádně zveřejněn.
hlasování: pro – 1,2, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.9.5.2. schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo č. 071/2016 ze dne 24. 5. 2016,
která byla uzavřena se zhotovitelem VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., IČ:
48153362, Na Střezině 1079, Hradec Králové
hlasování: pro – 1,2, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.9.5.3. schválilo prodej části pozemku p. č.
2316/1 katastr. území Pastviny u Klášterce nad
Orlicí panu M. Ž. označenou v Geometrickém
plánu č. 1104-62/2016 ze dne 07.09.2016 parc. č.
2316/25, ostatní plocha o výměře 28 m2, za stanovenou cenu 100,- Kč/m2. Záměr byl schválen
usnesením zastupitelstva obce dne 2.5.2016 pod
č.j. 2016.4.5.2. a řádně zveřejněn v souladu s ust.
§ 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
hlasování: pro – 1,2, 4,5,7, proti – 0, omluven – 3,6
2016.9.5.4. schválilo uzavření kupní smlouvy
s J.W. na odkup pozemk. parcel č. 1783/7 o výměře 226 m2, č. 1783/3 o výměře 626 m2 a 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. Odkup byl schválen na zasedání OZ dne 27.6.2016 usnesením č.
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2016.6.5.2.
hlasování: pro – 2, 4,5,7, proti – 0, zdržel se – 1,
omluven – 3,6
2016.9.5.5. schválilo uzavření darovací smlouvy
s „Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.“,
IČ: 27006891 o poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč
na zřízení nového babyboxu v Pardubické nemocnici a pověřilo starostu uzavřením smlouvy.
hlasování: pro – 1,2, 4,5,7, proti – 0, omluven – 3,6
2016.9.5.6. vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce, vykonaného dne
27.9.2016 kontrolory KÚ Pardubického kraje, odbor finanční.
2016.9.5.7. schválilo uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, společností VČE – montáže, a.s., IČ: 25938746 a společností
Geodézie Česká Třebová s.r.o., IČ: 26010623 o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-2-2007765/
VB/1, Pastviny, st.624, Žítek – přípojka kNN
hlasování: pro – 1,2, 4,5,7, proti – 0, omluven – 3,6
2016.9.5.8. schválilo rozpočtový výhled na roky
2017 - 2019
hlasování: pro – 1,2, 4,5,7, proti – 0, omluven – 3,6
2016.9.5.9. schválilo uzavření Dodatku č. 1,
Smlouvy o nájmu části půdního prostoru v budově č.p. 94 ze dne 7.10.2014 mezi pronajímatelem
„Obcí Pastviny“ a nájemci O.Š. a V.Z.
hlasování: pro – 1,2, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 3
2016.9.5.10. schválilo záměr pronajmout pozemek st.p.č.697, jehož součástí je budova č.p.94
s lyžařským vlekem, zapsáno na LV 10001 pro k.ú.
Pastviny u Klášterce nad Orlicí. Budova sestává z
lyžařského vleku TLV 12 (Poma), restaurace “Na
Vleku” včetně příslušenství a skladů v I.NP a půdních prostor, částečně uzpůsobených k ubytování
personálu ve II.NP. Stanovené podmínky:
• pronájem bude sjednán od 1.12.2016 na dobu
neurčitou,
• výpovědní lhůta bude stanovena na 6 měsíců,
výpověď bude možné podat pouze k 30.9. kalendářního roku s tím, že nájem skončí 31.3. roku
následujícího po doručení výpovědi,
• nejnižší možná cena za pronájem výše uvedeného byla stanovena na částku 3.500 ,- Kč/měsíc
(42.000,- Kč za kalendářní rok).
• nájemce je povinen provozovat restauraci nejméně 3 dny v týdnu, z toho vždy v pátek, sobotu a
nebo neděli, v případě požadavku obce bude zajišťovat občerstvení v SC Škola při kulturních a společenských akcích organizovaných obcí Pastviny,
• nájemce není povinen provozovat lyžařský vlek,
se souhlasem obce Pastviny ho může přenechat do
podnájmu,
• nájemce je povinen přenechat 1x ročně (zpravi-
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dla v letních měsících o víkendu) restauraci k užívání Ski klubu z.s., za účelem pořádání kulturní
nebo společenské akce a to za cenu odpovídající
poměrné částce měsíčního nájemného.
Zájemci o pronájem mohou podávat své nabídky
do 14. 11. 2016 do 12:00 hod. na OÚ Pastviny
v zalepené obálce, označené textem „Pronájem
Vlek“. Podané nabídky budou rozlepeny a vyhodnoceny 14.11.2016 v 16,30 hod. na OÚ Pastviny.
hlasování: pro – 1,2, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 3

ZASTUPITELSTVO OBCE PASTVINY

dne 14. 11. 2016 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2016.10.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Veroniku Luxovou.
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
2016.10.2. schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 7. 11. 2016.
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
2016.10.3. schválilo uzavření smlouvy o nájmu
nemovitosti sloužící k podnikání – Pozemku st.
p.č.697, jehož součástí je budova č.p.94, zapsáno
na LV 10001 pro k.ú. Pastviny u Klášterce nad
Orlicí s nájemcem Plicní středisko Bílovec s.r.o.,
IČ: 01792326,
Tkalcovská 108/55, 743 01 Bílovec, a to na dobu
neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné 49.100,- Kč a pověřilo starostu uzavřením mlouvy.
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
2016.10.4. schválilo řešení územní anomálie (objekt č. 211 – budova s číslem evidenčním v současné době k.ú. Nekoř evidované však v obci Pastviny),
a současně i celkové situace přiléhajícího komplexu
kempu, dohodou o změně katastrální hranice, a to
tak, že areál kempu bude převeden jako celek, a to
buď k obci Pastviny nebo obci Nekoř, s provedením
příslušné změny katastrální hranice. V případě, že
bude možné získat vyjádření (souhlas) všech vlastníků dotčených pozemků (tedy i vlastníka neznámého pobytu- parc. č. 862/12), bude věc řešena ve
prospěch obce Pastviny (katastrální hranice bude
posunuta tak, že celý komplex kempu bude v k.ú.
Pastviny). V případě, že nebude možné vyjádření
všech vlastníků získat, bude věc řešena převedením
celého areálu do k.ú. Nekoř a to příslušnou změnou
katastrální hranice.
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
2016.10.5.1. schválilo uzavření kupní smlouvy na
pozemek parc. č. 5104, ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 24 m2 kat. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí se spol. Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s. se sídlem Olšanská 2681/6,
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Žižkov, 130 00 Praha 3. Odkup pozemku za cenu
100,-Kč/m2 byl schválen na zasedání OZ dne
29.8.2016 usnesením č. 2016.8.5.2.
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
2016.10.5.2. schválilo uzavření „Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů“ se společností
TextilEco a.s. se sídlem Za Mototechnou 1114/4,
Praha 5, Stodůlky IČ: 28101766. V rámci tohoto smluvního ujednání nepřísluší žádné smluvní
straně odměna, ani jiná úplata. Předmětem je
v rámci spolupráce smluvních stran zajistit občanům obce možnost odběru nepotřebných oděvů,
obuvi a textilu prostřednictvím umístěného kontejneru.
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
2016.10.5.3. schválilo „Záměr“ prodeje pozemku
p. č. 1188/71, vedeného na LV: 10001, katastr.
území Pastviny u Klášterce nad Orlicí paní A.B.,
Jedná se o trvalý travní porost o výměře 119 m2, za
cenu stanovenou ve výši 100,- Kč/m2.
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
2016.10.5.4. schválilo prodej části pozemku p.
č. 1188/1 katastr. území Pastviny u Klášterce nad

Orlicí manželům R.S. a P.S. označenou v Geometrickém plánu č. 1105-62/2016 ze dne 26.10.2016
parc. č. 1188/111, ostatní plocha o výměře 127 m2,
za stanovenou cenu 100,- Kč/m2. Záměr byl schválen usnesením zastupitelstva obce dne 21.3.2016
pod č.j. 2016.2.5.6. a řádně zveřejněn v souladu
s ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
2016.10.5.5. schválilo prodej části pozemku
p. č. 1188/1 katastr. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí manželům K.D. a Z.D. označenou
v Geometrickém plánu č. 1105-62/2016 ze dne
26.10.2016 parc. č. 1188/110, ostatní plocha o
výměře 320 m2, za stanovenou cenu 100,- Kč/
m2. Záměr byl schválen usnesením zastupitelstva
obce dne 22.10.2012 pod č.j. 2012.7.14. a řádně
zveřejněn v souladu s ust. § 39 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích.
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
2016.10.5.6. schválilo plán inventur na rok 2016
hlasování: pro – 1, 2, 4, 5, 6, 7, proti – 0, omluven - 3
Ladislav Škůrek, starosta obce Pastviny

ZÁPISY ZASTUPITELSTVA OBCE ČESKÉ PETROVICE
ze dne 1. 11. 2016
Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: Hruška J., Brandejsová J.
Zapisovatel: Lux L.
Ověřovatelé: Buryška J., Fišer D.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se X
1. Program jednání:
Kontrola plnění usnesení z minula
Návrh rozpočtu na rok 2017
Rozpočtová změna č. 2
Stanovení nové ceny vodného
Žádost Kalousové M.
Žádost Roušara D.
Strojní pojištění na vodovod
Různé:
Žádost Fišerové M.
Zimní údržba v obci
Projednání stížnosti plnění kontejneru
na komunální odpad na Jedlině
Návrh usnesení 01/11/2016:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 01/11/2016 byl schválen
2.Návrch rozpočtu na rok 2017
Předseda finančního výboru p. Karel Pácha seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2017,
který byl vytvořen za účasti finanční komise, paní
účetní Nájemníkové, starosty a místostarosty

obce dne 18. 10. 2016. Rozpočet byl připraven
jako přebytkový.
Příjmy: 2 215 000 Kč
Výdaje: 2 107 500 Kč
Přebytek: 107 500 Kč
Přebytek rozpočtu 107 500 Kč bude použit na
splátku úvěru na vodovod.
Návrh usnesení 02/11/2016: Zastupitelstvo
schvaluje přebytkový návrh rozpočtu na rok 2017,
který bude vyvěšen na internetové stránky a úřední desku obce České Petrovice.
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 02/11/2016 byl schválen
3. Rozpočtová změna č.2
P. Pácha předložil zastupitelům rozpočtovou změnu č. 2., která se týká změn na účtech na straně
výdajů a příjmů v souvislosti s dotacemi na výjezdovou jednotku obce, dotace na volby, dotace na
opravu pomníků, mimořádných výdajů na vodovod a položek na účtu daň z příjmu. Rozpočtová
změna bude příloha zápisu.
Návrh usnesení 03/11/2016: Zastupitelstvo
schvaluje rozpočtovou změnu č. 2
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 03/11/2016 byl schválen
4. Stanovení ceny vodného
Na základě vzrůstajících nákladů na provoz obecního vodovodu zastupitelé diskutovali o navýšení
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ceny za 1m³ vody z částky 19,- Kč na 25,-Kč. Zvýšené náklady se týkají navýšení cen kontrolních
vzorků vody, výměny vodoměrů, oprav na technickém zařízení vodovodu, oprav na vodovodním
řádu a nových přípojek.
Návrh usnesení 04/11/2016: Zastupitelstvo
schvaluje navýšení ceny vodného za 1 m³ na částku 25 Kč. Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 04/11/2016 byl schválen
5. Žádost M. Kalousové na připojení na obecní vodovod a povolení na výjezd na místní komunikaci.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí. Přípojku
provede odborná firma na náklady obce. Výjezd
bude zaměřen a vytýčen. Při prodeji pozemku
bude sepsáno věcné břemeno, jelikož na pozemku
prochází obecní vodovod.
Návrh usnesení 05/11/2016: Zastupitelstvo rozhodlo o schválení žádosti M. Kalousové na přípojku na obecní vodovod a připojení výjezdu na
obecní komunikaci. Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 05/11/2016 byl schválen
6. Žádost p. Roušara D. na připojení na obecní vodovod a povolení na výjezd na obecní komunikaci.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí. Přípojku
provede odborná firma na náklady obce. Výjezd
bude zaměřen a vytýčen.
Návrh usnesení 06/11/2016: Zastupitelstvo rozhodlo o schválení žádosti pana Davida Roušara na
přípojku na obecní vodovod a připojení výjezdu na
obecní komunikaci. Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 06/11/2016 byl schválen
7. Strojní pojištění na zařízení obecního vodovodu
a stavby zásobníku
Starosta předložil zastupitelům návrh strojního
pojištění na zařízení obecního vodovodu. Po jarní
havárii hladinového čidla vodojemu došlo k zatopení strojovny vodárny. Škoda na elektronice a
čerpadlech stála obec na opravách 45 000 Kč. Proto jsme oslovili p. Müllera z Hasičské pojišťovny o
návrh strojního pojištění.
Strojní pojištění na částku 100 000 Kč. činí 3 750
Kč na rok a na objekt vodojemu 430 Kč.
Návrh usnesení 07/11/2016 Zastupitelstvo
schvaluje návrh smlouvy s Hasičskou pojišťovnou
na strojní pojištění vodovodu a pojištění objektu
vodojemu obce a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 07/11/2016 byl schválen
8. Různé
- Žádost M. Fišerové
Starosta přečetl žádost Fišerové M. na parkovací
místo na parcele č. 143, do budoucna na výstavbu
garáže. Zastupitelé nemají námitek, ale ne na této
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parcele. Pokud bude zachováno místo na odklízení sněhu, bude možné tento záměr realizovat na
vedlejší stavební parcele č. 10 . Proto je potřeba,
aby slečna M. Fišerová podala žádost o pronájem
na část st. parcely č. 10 v k.ú. České Petrovice.
Návrh usnesení 08/11/2016: Zastupitelstvo bere
na vědomí žádost M. Fišerové na parkovací místo
na části parcely č. 143 a nabízí náhradní variantu.
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 08/11/2016 byl schválen
- Zastupitelé hodnotili návrhy na letošní zimní
údržbu v obci. Budou udržovány asfaltové obecní
komunikace.
- Stížnost obce Klášterce nad Orlicí
Starosta seznámil zastupitele se stížností obyvatel
Jedliny a obce Klášterce nad Orlicí ohledně plnění
kontejneru na komunální odpad na Jedlině občany Českých Petrovic. Zastupitelé se jednoznačně
shodli, že je takové jednání našich občanů nepřípustné a narušuje přátelské vztahy sousedních
obcí. Zastupitelé žádají občany Českých Petrovic,
aby za žádných okolností nepoužívali kontejnerů
jiných obcí. Každý občan Českých Petrovic obdržel popelnici zdarma, kterou si může nechat
každých čtrnáct dnů vyvézt. Pokud máte velkoobjemový odpad, jako jsou koberce, lina a nábytek
obec disponuje kontejnerem, kde můžete zdarma
uložit váš odpad. Na sklo, plasty a papír máme
také kontejnery po obci. Jediné, co si občané musí
zajistit sami, je kontejner na stavební suť, to obec
nezajišťuje. To neznamená, že se tento odpad bude
vozit na Jedlinu!!! Zastupitelé obce žádají nezodpovědné občany, aby používali nádoby na zmíněné odpady jenom v obci, kde mají trvalé bydliště,
popřípadě rekreační objekty a platí zde poplatky.
Zastupitelé děkují za pochopení.
Zapsal: Miloš Roušar
Ověřili: starosta obce
ze dne 8. 12. 2016
Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: Hruška J.
Zapisovatel: Lux L.
Ověřovatelé: Pácha K., Žďárský O.
1. Program jednání:
Kontrola plnění usnesení z minula
Rozpočet na rok 2017
Prodejna potravin v Českých Petrovicích
Prodej pozemků armádě ČR
Znalecký posudek chata Babeta
Kontrola z HZS Ústí nad Orlicí
Inventarizace majetku obce
Různé:
Žádost pana Bernarda
Celkové zhodnocení roku 2016
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Návrh usnesení 01/12/2016: Zastupitelstvo
schvaluje program jednání
Hlasování: 7X0X0
Usnesení 01/12/2016 bylo schváleno
2. Návrh rozpočtu na rok 2017
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu
na rok 2017. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na
úřední desce. K návrhu rozpočtu nebyly ze strany
zastupitelů a občanů žádné připomínky. Návrh
rozpočtu je koncipován jako přebytkový. Přebytek
107 500,- Kč bude použit na splátku úvěru vodovodu. Příjmy: 2 215 000 Kč
Výdaje: 2 107 500 Kč
Přebytek: 107 500 Kč
Návrh usnesení 02/12/2016: Zastupitelstvo
schvaluje rozpočet na rok 2017 s přebytkem
107 500 Kč, který bude použit na splátku úvěru na
vodovod.
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 02/12/2016 bylo schváleno
2. Prodejna potravin v Českých Petrovicích
Starosta přečetl zastupitelům žádost pana Duy
Tuan Trana na pronájem prodejny potravin v Českých Petrovicích. Jelikož by pan Tran rád otevřel
prodejnu už na vánoce, byla uzavřena smlouva na
dobu určitou do konce prosince, než bude vypsán
záměr na dlouhodobější pronájem. Nájemné činí
1Kč/rok. Vybavení prodejny a energie na provoz
a vytápění si hradí žadatel. Prodejna potravin se
otevírá v pátek 9. 12. 2016 od 8 hodin.
Návrh usnesení 03/12/2016: Zastupitelstvo
schvaluje vypsat záměr na pronájem prodejny potravin v obci České Petrovice na prodej potravin a
smíšeného zboží a schvaluje smlouvu na dobu určitou na pronájem prodejny do 31. 12. 2016 panu
Tranovi. Hlasování: 8X0X0
Usnesení 03/12/2016 bylo schváleno
4. Prodej pozemků Ministerstvu Obrany ČR
Na základě usnesení z 20. 9. 2016 byl vypsán
záměr na prodej pozemků v katastru obce České
Petrovice na pozemky č. 1414/1 o výměře 53 m²,
pozemku 1414/2 o výměře 4m² a část pozemku
1417/2 o výměře 48 m² všechny tyto pozemky
jsou cesty u vojenského objektu na Adamu. Nikdo
se na záměr nepřihlásil. Cena k jednání za cesty je
21 Kč za m².
Návrh usnesení 04/12/2016: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků č. 1414/1 o výměře 53 m²,
pozemku 1414/2 o výměře 4m² a část pozemku
1417/2 o výměře 48 m² v katastru obce České Petrovice s celkovou výměrou 102 m² za cenu 21 Kč za 1
m² Ministerstvu Obrany ČR. Hlasování: 8X0X0
Usnesení 04/12/2016 bylo schváleno
5. Záměr na prodej chaty Babeta u lyžařského

SOUSEDSKÉ LISTY

vleku v Českých Petrovicích. Zastupitelé již na
dřívějším zasedání diskutovali na téma jak dále
naložit s chatou Babeta u lyžařského vleku. Chata je ve stavu, kdy je nutná větší oprava. Náklady
jsou odhadovány přes milión korun, abychom se
dostali na dnešní standard. Obec již v dřívějších
dobách měla problém, kdo by chatu provozoval.
Zastupitelé zvážili otázku prodeje. Byl vypracován
znalecký posudek. Návrh usnesení 05/12/2016:
Zastupitelstvo schvaluje vypsat záměr na prodej
chaty Babeta u lyžařského vleku a přilehlého pozemku na katastru obce České Petrovice.
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 05/12/2016 bylo schváleno
6. Kontrola z HZS Ústí nad Orlicí
Dne 8. listopadu byla provedena kontrola Hasičským záchranným sborem. Kontrola byla zaměřená na dokumentaci výjezdové jednotky a zabezpečení obecních objektů. Byly shledány dvě závady,
a to kontrola hydrantové sítě odbornou firmou a
vedení požární knihy se zápisy o preventivních
kontrolách jednou ročně. Termín na odstranění
závad je do 27. března 2017
Usnesení 06/12/2016: Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek kontroly z HZS Ústí nad Orlicí
7. Inventarizace majetku obce České Petrovice
Inventarizace obecního majetku by měla být provedena do konce roku 2016.
Starosta předložil návrh složení inventarizační
komise ve složení:
Předseda: Roušar M.
Členové: Pácha K., Lux L., Mlynářová L.
Návrh usnesení 07/12/2016: Zastupitelstvo
schvaluje návrh složení inventarizační komise.
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 07/12/2016 bylo schváleno
8. Různé:
- Žádost pana Bernarda
Starosta přečetl žádost pana Bernarda o prominutí poplatku za komunální odpad čp. 114 a čp. 116.
P. Bernard je pouze majitelem, který zde nebydlí.
Usnesení 08/12/2016: Zastupitelstvo odkládá
rozhodnutí na další zasedání po zvážení všech
právních kroků.
- Starosta Miloš Roušar na závěr slavnostního
zasedání zhodnotil rok 2016. Povedlo se nám
opravit opěrnou zeď za čekárnou u kostela, obnovit přístupovou cestu u kostela, opravit část cesty
pod restaurací na Rozcestí, velkou investicí byl
nákup bývalého teletníku, obec investovala peníze
do oprav sakrálních památek a oprav a rozšíření
obecního vodovodu. Dále starosta seznámil zastupitele a hosty s plány do roku 2017. Obec musí
odizolovat čp. 162, kde bojujeme s velkou vlhkostí

SOUSEDSKÉ LISTY

a spodní vodou, oplotit areál bývalého teletníku,
je počítáno s penězi do oprav sakrálních památek,
čeká nás výměna vodoměrů a pořízení pasportu
komunikací. Starosta dále poděkoval hasičům za
odvedenou práci kolem bourání pískovcové zdi za
truhlárnou, dále Novému klubu, klubu důchod-

11

ců, všem pracovníkům, kteří pracují pro obec: p.
knihovníkovi, pí. účetní, pí. kronikářce, za úklid
budov, za sekání trávy, za třídění a úklid odpadů.
Na závěr popřál všem krásné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví.
Zapsal: Miloš Roušar
Ověřili: starosta obce

Není to tak dávno … (58) Jak se chodilo na procesí

Doby, kdy se ještě chodilo na procesí, jsou nenávratně zahaleny mlhou. Přesto se občas podaří objevit
poklad. Následný příběh zapsal v letech 1913 – 14 Karel Motyčka z Kunčic u Letohradu. Poutní cíle i
putování našich předků z Klášterce a okolí se s tímto příběhem velice shoduje. Přepisuji tento záznam
ve zkrácené podobě už jen proto, že by stejný výkon - s moderním vybavením - obtížně zvládali i velmi
trénovaní sportovci. Na poutě se chodilo pilně. Nejvzdálenější pouť od nás konali do Maria Cell ve Štýrsku, odkud se pěšky vrátili za tři neděle. Do Čenstochové v Polsku za 14 dnů, do Vambeřic za 7 dnů, do
Filipsdorfu na severu Čech za 11 dní, z České Třebové, Králík a Studének se vraceli druhý den. Do Maria
Cell byla pouť nejdůležitější a většina rodin tam každý rok posílala jednoho člena rodiny, nebo alespoň
jednou za život. Vůdcem byl tehdy Leopold Fiala, zvaný Poldíček, rozený na Žampachu. Bydlel v Čermné u kapličky, kterou sám postavil. Celou trasu prošel prvně ve dvanácti letech. Procesí v počtu 150 –
200 lidí se vypravilo na pondělí svatodušní, rodiny vyprovázely poutníky na shromaždiště na Mariánské
Hoře v Čermné. Tam udělal Poldíček velmi dojemnou předmluvu, až lidé plakali. Někteří vyprovázeči
ještě kus cesty doprovázeli poutníky a pomáhali jim nést těžké rance. Každý měl na cestu pecen chleba,
něco buchet, sušené nudle a jíšku z usmažené mouky s máslem a kořením a něco ke chlebu. Od třetího
dne vařili každý den polévku z jíšky a nudlí. Vařilo se pod širým nebem, v místech, která Poldíček znal.
Všichni nastavěli hrnky do dvou řad a mezi nimi se topilo. Topení sháněli mužští, pro roští se chodilo i
půl hodiny cesty. Spalo se v kůlnách, stodolách, konírnách, málokdy byl kousek slámy pod sebe. Každý
byl znaven tak, že necítil, co ho kde tlačí. Nocleh byl krátký, často se šlo do jedenácti večer a ve tři už
se stávalo. Každý den ráno museli dojít do blízkého kostela na mši a pak pokračovat. První nocleh byl
v Žichlínku, dále Vranov na Moravě s klášterem, pak Brno, Vídeň. Zde návštěva českého kostela Sv.
Štěpána, prohlídli si Šenbrůn, dál šli ke Sv. Kříži (klášter), dále Lilium Feldum (klášter), malé Maria
Cell (chudá obec), potom následoval klášter u Sv. Anny a již se blížili ke kýženému cíli. Pěkně se srovnali, mládenci napřed, panny za nimi, pak ostatní v pěkném průvodu. To bylo radosti, když uviděli klášter, nikdo se necítil znaven. V botách nevydrželi jít, nohy měli prodřený do masa, každý radostí zpíval,
žádný neudržel slzu v oku. Taková byla touha po tom posvátném místě. V Marie Cellích vykonali více
pobožností, zdrželi se tam dva dny a tři noci. Klášter je tam veliký a zámožný. Je tam také komora plná
drahocenných věcí a darů od uzdravených nemocných. Někteří tam
dokonce darovali ruku nebo nohu ve zlatě nebo stříbře.
pokračování příště
Z fotografie velké skupiny poutníků pod klášterem v Hedeči se mi
podařilo vypreparovat i některé Klášteráky. Označený č.1- Antonín
Mlynář (muzikant Venclovej z Paděrku), č.2 Anna Richtrová z Jedliny (stará Stavouka č.51), Terezka Tomanová č.100 (Kalousová) a
půlkou obličeje Anna Ježková (Dolečková tajemnice). Miloš Sibera
Rok 2016 se pomalu chýlí ke konci. Rekapitulovat vše, co se během těch dnů událo v našem kláštereckém SDH by bylo na dlouho. Krátce bych tak chtěla říct, že děkujeme všem, co nám během roku
pomáhali či vyšli vstříc, ať se jedná o pomoc při organizaci zábav, závodů, brigád, tak třeba i finanční
či věcnou podporu v podobě darů. Nemohu opomenout poděkovat všem, co se k nám přidali se sběrem
papíru. Za tento rok jsme společně nasbírali přes 3 tuny papíru. Mohli jsme tak mladým hasičům pořídit
novější vybavení, a proto budeme nadále pokračovat i v roce 2017. Opět je možnost odevzdat papír po
domluvě či každou první středu v měsíci v podvečer u hasičské zbrojnice.
Přeji Vám za SDH krásné vánoční svátky a šťastný a úspěšný nový rok. Pokud ho chcete začít plesově,
zveme Vás hned 7. 1. 2017 do Klášterce na Hasičský ples.
Petra Luxová
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FOTBALOVÝ PODZIM 2016

Až v polovině listopadu brigádou k zazimování hřiště skončil letos fotbalový rok. Patřil k těm
nejdelším a také nejúspěšnějším v naší historii. Po
jarní části ročníku 2015/16 jsme vítězstvím v posledním kole obsadili 3. místo v konečné tabulce,
a to znamenalo zlepšení oproti předchozímu ročníku o 10 ( ! ) míst a postup do okresního přeboru! Pomohla nám k tomu série 8 výher v řadě na
přelomu podzimu a jara, 550 minut čistého konta
našeho brankáře Jindry Dostála a 3 vítězství na
konci ročníku.
Podzim začal už ve třetině července. Trénovalo
se až 3x týdně, odehrály se dva přáteláky a druhý
srpnový víkend jsme zajížděli k prvnímu soutěžnímu utkání do Rybníka. Tady jsme předvedli slušný výkon, ale chyběli nám 3 hráči ze základu, což
se podepsalo na chybách v obraně a prohře 1:3.
V domácím zápase s Rudolticemi jsme již bodovali výhrou 4:2, kterou ovšem, zřejmě vzhledem
k deštivému počasí, vidělo nečekaně málo diváků.
Další zápas jsme hráli v Č. Heřmanicích. Díky
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přísnějším podmínkám hostování neměl soupeř
tak nabitou sestavu jako na jaře. Rozhodčí odpískal po jedné penaltě na každé straně, ukázal nám
6 žlutých, ale především se nám díky 2 gólům naší
letní posily Petra Rouse podařilo vyhrát 3:2. Domácí zápas s D. Čermnou měl dobrou úroveň. Ke
konci zápasu jsme tak jako v Heřmanicích ukázali lepší fyzičku a podařilo se nám vyhrát 2:0 góly
v 90. a 91. minutě! Následoval zápas v Žichlínku, kde nám druhý poločas vůbec nic nešlo a byli
jsme rádi za bod po remíze 3:3, když penaltový
rozstřel jsme o gól prohráli. Doma s Brandýsem
jsme 2:0 vedli, pak soupeř srovnal, ale naši ještě
2 góly přidali na konečných 4:2. Ten poslední dal
Michal Rous když na 5 minut nastoupil jako útočník. Jako nováček soutěže jsme byli na 3. místě!
Ovšem čekala nás série utkání proti silným soupeřům. Nejdříve v D. Dobrouči. Už v 10. min. jsme
prohrávali 0:2, poločas ale končil stavem 3:3, když
se M. Fišerovi podařil hattrick. Jenže v 2. půli nám
domácí předvedli produktivitu jak řemen, dříve
divizní hráč Letohradu Hynek nám dal 3 góly a
na 2 nahrál a my odjížděli s debaklem 3:7.
Pak nás čekali doma Němčice. Měli jsme
víc šancí a výhrou 2:0 jsme oslavili přesně
rok trvající domácí neporazitelnost. Nejvýraznější postavou na hřišti byl rozhodčí,
když zápas „vylepšil“ 13 žlutými a 1 červenou kartou. Na širokém hřišti v Č. Vodě
jsme překvapili, když jsme využili vyloučení
domácího hráče a 2:0 porazili Jiskru Králíky B. Dalším venkovním zápasem jsme
začali neúspěšný závěr podzimu. Hodně
velké hřiště v Žamberku nám dělá potíže,
navíc domácí nastoupili v nejsilnější možné
sestavě. Hrál se oboustranně dobrý fotbal,
ale domácí byli zkrátka lepší, pustili nás jen
výjimečně ke své brance a jasně vyhráli 2:5.
A Kuba Hůlka skončil v nemocnici se zlomenou rukou. Stejným poměrem 5:2, ovšem
v náš prospěch, skončilo další utkání s Mistrovicemi. V 35. min. jsme 1:2 prohrávali,
ale ještě do přestávky jsme srovnali a v druhé
půli už jsme dávali góly jen my. Ten poslední
v 88. min. M. Fišera byl výstavní, odměněn
dlouhotrvajícím potleskem. Naposledy ven
jsme jeli do Sopotnice. Zápas se soupeřem
z konce tabulky jsme nezvládli. Brankou ve
44. min. jsme zremizovali poločas, penaltou
v 51. jsme znovu srovnali na 2:2, ale pak
se přestal hrát fotbal, kombinace a šance
z obou stran žádné. Hlavní role se tedy ke
konci zápasu ujali rozhodčí. Nejdříve v 88.
min. uznali gól z ofsajdu Sopotnici, po dvou
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minutách naopak pro ofsajd neuznali gól nám
a naši horkokrevnější hráči neudrželi nervy na
uzdě. Během tří minut jsme k 5 žlutým vyfasovali
3 červené karty (!) a na prohře 2:3 jsme nic nezměnili. S pěti chybějícími hráči jsme nastoupili
proti nejsilnějšímu mužstvu soutěže Tatenicím.
I jim chybělo 5 hráčů, ale zvládli to daleko lépe.
Byli lepší ve všech činnostech a když začalo pršet
a dostali jsme 5. gól, složili jsme se. Domácí prohrou 1:9 jsme ukončili podzimní sezonu.
V tabulce jsme na 5. místě, což na začátku soutěže nikdo nečekal. Pomohlo nám k tomu relativně
minimum zranění a, s výjimkou posledního zápasu, dlouhá domácí neporazitelnost. S čím ovšem
máme už delší dobu problém, to je kázeň na hřišti.
V 13 podzimních zápasech jsme pochytali 37 žlutých karet + 3 červené.
Za celý rok se můžeme pochlubit bohatou činností.
Odehráli jsme 24 soutěžních a 5 přípravných utkání, uspořádali 1 zápas pro neregistrované, 2 zábavy a také vedeme oddíl žáků, kteří se mj. v červnu
zúčastnili turnaje v Lukavici. Mnoho času a peněz
také věnujeme starosti o hřiště, které pak zdarma
využívají i další, třeba škola a hasiči. Všem hráčům

a členům realizačního týmu děkujeme za jejich výkony a práci a divákům za podporu. A přidáváme
přání mnoha úspěchů v novém roce 2017.
Za fotbalový výbor Jindra Kalous

VODOVODY A KANALIZACE
JABLONNÉ NAD ORLICÍ, A. S.

ceny vodného v následujících letech tak, aby byla
zajištěna udržitelnost projektu. Nedodržení tvorby ceny dle finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek
krácení dotace.
Dalším parametrem, který musí naše společnost
dle zákona dodržovat, je neustálá obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje,
abychom v roce 2017 investovali 52 mil. Kč do již
existujících systémů. Plnění plánu financování
obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon
č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržení plnění obnovy infrastrukturního majetku současně zaručuje snižování poruch a ztrát vody.
Oproti roku 2016 tedy po zohlednění výše uvedených okolností dochází pro odběratele obou
služeb (vodné i stočné) ke zvýšení o 1,38 Kč za
1 m3, tj. o 1,78 %, což představuje pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 50 Kč za rok.
Jsme přesvědčeni, že při důležitosti vodárenských
služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně
zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny budou i v roce 2017 pod celorepublikovým
průměrem.
Jablonné nad Orlicí 13. 12. 2016
Ing. Bohuslav Vaňous v. r.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání
dne 8. 12. 2016 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady
zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o
úpravě cen pro rok 2017 takto:
Vodné
Stočné
Celkem vodné a stočné

bez DPH
(Kč/m3)
32,80
35,70
68,50

včetně 15 % DPH
(Kč/m3)
37,72
41,06
78,78

Zdůvodnění úpravy cen za vodné a stočné:
Naše společnost v letech 2014 a 2015 dokončila
5 dotovaných projektů z operačního programu životního prostředí (dále jen OPŽP). Celkový objem
vynaložených finančních prostředků činil 209,7
mil. Kč, z toho dotace OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2
mil. Kč vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách
bez DPH).
Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními podmínkami poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) v případě projektu vodovodů, stanovuje vývoj

OTEVŘENÍ PRODEJNY
V ČESKÝCH PETROVICÍCH
Dne 9. 12. 2016 byla znovu otevřena prodejna
smíšeného zboží v Českých Petrovicích. V posledních měsících byla prodejna zavřena a vyhlídky
na její otevření byly velmi špatné. Po dlouhém
hledání se nakonec obci podařilo najít nového
nájemce pana Trana z Jablonného nad Orlicí. Obchod dnes znovu slouží nejen občanům Českých
Petrovic, kteří se často nemohou dostat k nákupu
základních potravin, ale i víkendovým hostům a
turistům, kteří obec navštíví. Zajištění této služby
bylo a dále je pro obec velmi důležité. Zda se podaří nového nájemce v obci udržet, závisí především
na objemu tržeb, které nejsou v malé vesnici nijak
závratné. Každý z nás má ale možnost, nákupem
základních potravin k jejímu udržení přispět.
Za obecní zastupitelstvo Pavla Vybíralová.
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Vážení čtenáři,
v dalším díle finanční gramotnosti vám nabízíme
informace o novinkách týkajících se spotřebitelských úvěrů. Dočtete se v něm, na jaké služby
máte jako spotřebitelé nárok a čeho se změny
týkají. Vaše dotazy rádi zodpovíme na info@lukasmajvald.cz.
Novela spotřebitelského úvěru
Novela zákona o spotřebitelském úvěru nabyla
účinnosti 1. prosince 2016. Reguluje všechny typy
spotřebitelských úvěrů, kam nově spadajíi spotřebitelské úvěry na bydlení, dříve označované jako
hypotéky, a nově reguluje i tzv. mikropůjčky (úvěry do 5 000 Kč).
U zprostředkovatelů úvěrů dochází ke zpřísnění
podmínek a dohledu České národní banky nad
zprostředkovatelskou činností. Spotřebitel tak
bude mít jistotu garance a profesionality poskytovaných služeb.
Pokud již máte úvěr sjednaný před datem novelizace, nové podmínky pro vás začnou platit
poskončení fixace, a to na základě podpisu dodatku ke smlouvě. Jedinou výjimkou, kdy zákon
začne platit ihned, jsou hypotéky s variabilní nebolifloat sazbou.
Pro úvěry uzavřené po 1.12.2016 přináší nový zákon několik novinek:
• Pro nově uzavřené hypoteční úvěry a hypoteční
úvěry, u kterých po 1. 12. 2016 vyprší tzv. fixace,
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bude možné bez jakýchkoliv poplatků každý rok
splatit až 25 % ze sjednané výše hypotéky, a to
vždy měsíc před výročím uzavření smlouvy.
• Při prodeji nemovitosti bude možné hypotéku
splatit celou, pokud smlouva trvala alespoň dva
roky.
• Lze bezplatně splatit celou hypotéku při závažné osobní situaci - úmrtí dlužníka nebo úmrtí
partnera dlužníka, obdobně to platí při dlouhodobé nemoci dlužníka nebo jeho partnera.
• Pozdní splácení úvěru bude možné sankcionovat maximálně do částky odpovídající 50 %výše
úvěru, nejvýše však 200 tisíci korunami.
• Poskytovatelé úvěrů budou mít nově povinnost prověřit příjmy a výdaje žadatele. Pokud
schopnost splácet nebude řádně prověřena, bude
smlouva o úvěru neplatná.
• Stoprocentní hypotéky skončily na začátku října 2016. Nejvyšší možný úvěr je nyní na 95 % z
hodnoty nemovitosti. Z toho plyne, že v roce 2017
poskytne banka žadateli max. 95 % z hodnoty nemovitosti. Zbytek, tj. 5-20 %, musí žadatel doplatit z vlastních zdrojů. Dále si musí připravit 4 %
z kupní ceny na daň z nabytí nemovitosti, kterou
od 1.11.2016 platí kupující.
• Banky budou muset už v reklamách na své produkty uvádět, kolik bude úvěr skutečně stát, a tuto
informaci spotřebitel navíc obdrží písemně ještě
před podpisem smlouvy.
Lukáš Majvald
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ZAHÁJENÍ ADVENTU
V ČESKÝCH PETROVICÍCH
Dne 25. listopadu dobrovolní hasiči, jako každý
rok, rozsvítili vánoční stromeček v Českých Petrovicích. Tentokrát u toho nebyli sami. Sešlo se
zde kolem padesáti lidí. Děti za doprovodu fléten
zpívaly koledy. Ostatní se postupně přidali. Vánoční atmosféru zpříjemnil přinesený punč, který
pro všechny připravily hospodyňky z Horské chaty Na Rozcestí. Akce vznikla spontánně. Všechny
překvapilo, kolik lidí přišlo a jak příjemně se celý
večer vyvíjel. Budeme rádi, když se nám takové
příjemné zahájení adventu podaří zopakovat i příští rok.
Přejeme všem krásné prožití
vánočních svátků
a jen to dobré v novém roce.
Obec České Petrovice

LÉKAŘSKÁ ORDINACE

v Klášterci nad Orlicí v čp. 167
MUDr. Jiří Příborský
chirurgie
Sobota od 7:15 – do 9:30
MUDr. Miloslav Malina
praktický lékař pro dospělé
Pondělí od 13:30 (1 x za 14 dní)
9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.,15.5.
29.5., 12.6., 26.6.
MUDr. Hana Hurdesová
praktický lékař pro děti a dorost
Úterý od 12,30 - 14,30 (1 x za měsíc)
10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6.

Upozornění

agenda Řidičských průkazů
Z technických důvodů není možné pořídit
fotografii na řidičský průkaz přímo na MěÚ.
Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, agenda řidičských průkazů upozorňuje
občany, že z technických důvodů došlo k přerušení možnosti pořízení fotografie na žádost o
řidičský průkaz. O obnovení této služby budeme
včas informovat. Děkujeme za pochopení.
Bc. Edita Pálková
vedoucí odboru správního a dopravy
Městský úřad Žamberk
Nádražní čp. 833, 56401 Žamberk
e.palkova@zamberk.eu, tel.: 465 670 220

Oprava kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí v r. 2016
Obnova kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad
Orlicí byla v roce 2014 zařazena do dotačního
Programu záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury ČR. Za finanční spoluúčasti tohoto programu, obce Klášterec nad Orlicí a
Římskokatolické farnosti byly opraveny klempířské prvky na kostele a zahájeny práce na opravě
střechy. Dále byla zpracována projektová dokumentace opravy střechy kostela. Z dokumentace
vyplynulo, že destrukce dřeva je v částech krovu
závažná, především u pozednic, ve zhlaví vazných

- stropních trámů a krokví. Stav zatím není havarijní, ale pokud by nedošlo k brzké opravě, mohl
by nastat.
První etapa statického zabezpečení stropu kostela byla provedena v r. 2015. V letošním roce
2016 práce pokračují, byla dokončena projektová dokumentace střechy kostela, byl proveden
restaurátorský průzkum omítek kostela, bylo
vydáno stavební povolení na opravu věže, krovu
a střechy kostela, bude dokončena výměna stropních trámů. Protože se jedná o kulturní památku,
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Foto z návštěvy pana senátora Mgr. Radko Martínka,
který se přijel podívat na probíhající opravu kostela dne 7. 12. 2016

používají se při opravě trámů staré technologické
postupy a na vše dohlíží odborný garant Národního památkového ústavu Pardubice. Dále byl letos
také opraven utržený pilíř vstupní brány vč. kované branky a pokračují restaurátorské práce na
bočním oltáři Panny Marie Lurdské.
V dalších letech bude oprava krovu a střechy kostela pokračovat, v roce 2017 by měla být provedena další část opravy a sanace krovu včetně výměny
střešní krytiny na části střechy, dle rozpočtu za
cca 4 mil. Kč, uvidíme kolik se podaří sehnat fi-

nančních prostředků. Letos v roce 2016 bude na
opravách kostela proinvestováno 1 485 tis. Kč. Na
dotacích se podařilo sehnat 1 242 tis. Kč, Římskokatolická farnost přispěla částkou ve výši 118
tis. Kč a Obec Klášterec podpořila opravu kostela
částkou 125 tis. Kč.
Velkou zásluhu na realizaci stavebních oprav kostela má stavební technik pan Lukáš Šejnoha. O restaurování oltářů se dlouhodobě stará paní Stanislava Brůnová. Oba si zaslouží velké poděkování.
Lenka Ševčíková, starostka obce

Foto prací na opravě stropních trámů kostela
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