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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Zvědavý objektiv (2.)
V Pastvinách, po požáru v roce 2016, byla Živou a.s.
instalována v červnu letošního roku nová čekárna, třetí
v pořadí. První zničila vichřice.

22. 6. 2017 se uskutečnil zájezd pastvinských důchodců
doplněný kláštereckými do Kamenčiku na rybí pochoutky. Za krásného počasí panovala absolutní spokojenost
a pohoda.

11.7. 2017 byl po předcházející rekonstrukci slavnostně
předán do provozu pastvinský viadukt. Přítomen byl i
pardubický hejtman, starostové a zástupci dodavatelských firem.
4. 8. 2017 zahrála v Klášterci před kovárnou dechovka
z Jablonného nad Orlicí. Diváci i muzikanti si užívali
krásného podvečera, tančila i paní starostka.

V Pastvinách Na vleku proběhla dvě zábavná divadelní představení. První sehrál soubor z Brna 16. 7. 2017
hru Don Quijote de la Ancha a do hry vtáhl i řadu diváků, druhé představení sehrál 5.8. 2017 soubor Ledříček
z Klášterce. V obou případech se diváci velmi dobře bavili
a hlediště zalévaly salvy smíchu. Hercům patří velký dík.
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12. 8. 2017 to opět hřmělo na vleku v Pastvinách. Probíhal 11. ročník festivalu Pastvinská nota. Pořadatelé
zaslouží velký dík za obtížnou organizaci, výborný
program a občerstvení a od pastvinských občanů i poděkování za symbolické dvacetikorunové vstupné pro
místní.
V srpnu letošního roku se v Klášterci na Novém hřbitově objevil zachráněný pomník od Teplů - bývalé číslo
112. Určitě to byl dobrý nápad, hřbitov tím získal novou

dominantu. Na snímku je zachycen i v původním místě
u bývalého č. 112.
11.8.2017 opět řádily živly a zničily mohutné lípy v zatáčce u Baierových. Všechny stromy se vyvrátily i s asfaltem silnice.
Foto i text Miloš Sibera

Pozdrav od kanoistů ze Žamberka
Dobrý den, zdravíme vás z nové provizorní loděnice U Kapličky, ze zeleného námořního kontejneru, který je usazen pod silnicí vedle sociálního zařízení kempu U Kapličky. Naše nová loděnice má délku přes 12
metrů a je zaplněna loděmi pro tréninky kajakářů a kanoistů. Barva je
zelená, aby co nejvíce splynula s okolím. Provoz loděnice jsme upravili
vlastním provozním řádem, tak aby zde prováděná činnost měla základní pravidla, byla v souladu se zájmy spolku a nenarušovala naše soužití s okolím. K usazení kontejneru máme povolení
od zastupitelů obce Pastviny (děkujeme) a od příslušného stavebního
úřadu. Hlavně jsme však museli vyčistit a posekat nevyužívanou část
obecního pozemku, který nyní pravidelně udržujeme. Velice to přivítali
i návštěvníci zdejší pláže, která mnohem více ožila.
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A co dál? Už jste se o nás a našich záměrech měli možnost dočíst na stránkách Sousedských listů v létě a na podzim
minulého roku. Dle našeho záměru do budoucna se dále snažíme sehnat finanční prostředky a vybudovat novou
zděnou loděnici. Už nyní však můžeme mezi nás pozvat všechny, hlavně mládež se zájmem o náš sport, aby se
k nám přidali. Kontaktní údaje naleznete zvenku na loděnici, nebo zavolejte na telefon 777 599 625.
Na shledanou a „Ahoj“ za výbor spolku Rychlostní kanoistika, z.s. Žamberk, Jan Kraus, předseda

Aktuality z Klášterce n.O.:

-

-

-

-

-probíhá výstavba nové opěrné zdi u Kovárny
čp. 135, původní zborcená zeď byla odstraněna a na jejím místě je budována zeď nová
byla provedena kompletní oprava vybraných částí komunikací, sjezd k přehradě na Lhotce, sjezd na hlavní
komunikaci u čp. 8 v centru obce a sjezdy v chatové
osadě za lomem
byl upraven prostor před čp. 179, kde byla provedena
likvidace starého oplocení
probíhá doplnění oplocení hřiště pro děti u čp. 200 –
202, byly zde také umístěny nové herní prvky
začala kompletní oprava podlahy kaple na Čiháku
zasíťování lokality pro výstavbu RD: stavební úřad
v Žamberku zahájil územní řízení, jehož záměrem je
umístění nové dopravní a technické infrastruktury
v lokalitě připravované pro budoucí individuální výstavbu rodinných domů v oblasti s místním názvem
„Matyášův kopec“, projektant zpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění
stavby
v rámci zvýšení bezpečnosti dopravy, hlavně bezpečnosti chodců, bude nad mateřskou školou u hlavní
silnice umístěn měřič rychlosti, když sleduji rychlost
projíždějících aut naší obcí, mám strach o děti, hlavně
v centru obce, kde se nachází škola a školka, prosím
všechny řidiče o ohleduplnost a snížení rychlosti při
průjezdu obcí, kéž by auta automaticky zpomalovala
na rychlost 30 km/h
děkuji místním spolkům za jejich aktivitu, díky Sokolu jsme se mohli dne 29. 7. pobavit při 6. ročníku
Rock-sport party a díky Mysliveckému spolku jsme
mohli 12. 8. opět ochutnat skvělé zvěřinové speciality,
hasiči o sobě dají vědět 26. 8. při soutěži a zábavě
Lenka Ševčíková, starostka obce

Oprava a přestěhování křížku
Již několik let jsme byli upozorňováni občany na špatný
stav „křížku“ naproti prodejně masa. Křížek se nacházel pod smrkem v místě, kde kdysi býval dům čp. 112.
Celá horní část kamenné části křížku byla prasklá, ze

spodní strany křížek zvedaly kořeny smrku a celkový
stav pískovce i kovové části křížku byl velmi špatný.
Vlastník pozemku souhlasil se záměrem obce, křížek
opravit a přemístit ho na vhodnější místo ve vlastnictví
obce, tento postup byl projednán a schválen i zastupitelstvem obce.
Děkuji firmě p. Josefa Vymetálka, která v srpnu 2017
provedla kompletní opravu a přemístění křížku na nové
místo. Křižek byl na základě doporučení architekta
umístěn na nový hřbitov. Pokud na toto místo zavítáte,
uvidíte na konci hřbitovní cesty opravený křížek.
Dle pověsti byl tento křížek postaven na místě u lípy,
kde při bouři žena přežila úder blesku do stromu. Věřím, že i na novém místě bude křížek lidem připomínat
pokoru před sílou přírody.
Lenka Ševčíková, starostka obce
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Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 28. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• schválilo rozpočtové opatření č. 4 ze dne 27. 6. 2017
v celkové výši 613 000,00 Kč
• schválilo navýšení závazného ukazatele pro Masarykovu základní školu Klášterec nad Orlicí o částku
15 000,00 Kč
• schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 086/16 ze dne 7. 9. 2016 mezi Obcí Klášterec nad
Orlicí a firmou VIS – Vodohospodářsko-inženýrské
služby, spol. s.r.o.,
• schválilo poskytnutí peněžního daru SDH Klášterec
nad Orlicí, 561 82 Klášterec nad Orlicí č.p. 122, IČ
61239739, ve výši 5.000 Kč
• schválilo uzavřít smlouvu o dílo na akci „Opěrná zeď
u čp. 135 v Klášterci nad Orlicí“ s firmou Josef Vymetálek, IČ 603823427, Česká Rybná 116
• schválilo uzavřít smlouvu o dílo č. 201704 na akci
oprava komunikace parc. č. 1992/2 v k. ú. Klášterec
nad Orlicí se zhotovitelem JD Dlouhý s.r.o., Vračovice
– Orlov 4, Vysoké Mýto, IČ 27500403
• schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci oprava komunikace v chatové osadě za lomem se zhotovitelem
JD Dlouhý s.r.o., Vračovice – Orlov 4, Vysoké Mýto,
IČ 27500403 technologií pokládkou obalované směsi
z asfaltobetonu
• projednalo žádost Konzumu, obchodního družstva a
souhlasí s poskytnutím dotace na prodejnu v části Zbudov na dobu určitou v období od 1. 7. 2017 do 31. 12.
2017 ve výši 54 092 Kč a ukládá starostce obce projednat se zástupci Konzumu nejasnosti v návrhu veřejnoprávní smlouvy, smlouva bude poté předložena zastupitelstvu obce ke schválení.
• vzalo na vědomí informace o nutných opravách bytů,
o návrhu prodloužení nájemních smluv, o řešení neuhrazení nájemného paní H. L., dále o narušování soužití
v bytovém domě p. V. K., proběhlo také soudní jednání
ohledně vymáhání dluhu na p. O. Z.
• vzalo na vědomí informace o jednání se zástupcem
firmy BN GAZ s.r.o. ohledně úhrady záloh a výši účtované ceny plynu
• schválilo prodloužení nájemních smluv na byty, kde
končila smlouva na dobu určitou
• vzalo na vědomí upravenou nabídku na svoz a sběr
odpadů a ukládá výboru životního prostředí pracovat na

přípravě změny systému svozu směsného komunálního
odpadu v obci
• schválilo prodej těchto pozemků: díl q) + r) z parcely zjednodušené evidence č. (1327/2) ostatní plocha
o výměře 137 m² oddělený GP č. 924-50/2016 ze dne
29. 3. 2017, díl w) z parcely zjednodušené evidence č.
(1971/1) ostatní plocha o výměře 8 m² oddělený GP č.
924-50/2016 ze dne 29. 3. 2017,díl u) z parcely zjednodušené evidence. č. (1325/4) ostatní plocha o výměře
45 m² oddělený GP č. 924-50/2016 ze dne 29. 3. 2017
-výše uvedené pozemky budou prodány za celkovou
cenu 7 600 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s prodejem pozemků
• schválilo uzavřít smlouvu o dílo na zpracování PD pro
stavební povolení a provádění stavby akce Klášterec
nad Orlicí – Matyášův kopec, zasíťování lokality rodinných domů firmě Jaroslava Adamcová, Horní Konec
257, Kunčice, Letohrad IČ 02395291 za cenu 190 400
Kč a ukládá starostce podepsat smlouvu o dílo, zastupitelstvo obce vzalo na vědomí propočet nákladů stavby
zasíťování lokality rodinných domů ve výši 11,5 mil. Kč
bez DPH.
• podpořilo projekt svazku obcí Rozvoj regionu obcí
pod Zemskou branou na rekonstrukci TIC v Pastvinách
a souhlasilo s jednorázovým příspěvkem obce Klášterec
nad Orlicí na tuto akci ve výši max. 33 810 Kč
• vzalo na vědomí získání příspěvku na opravu kaple na
Čiháku a schválilo postup opravy kaple v roce 2017
• souhlasilo s přípravou projektu a podáním žádosti o
dotaci na umělý povrch na polovinu sportovní plochy
hřiště u sokolovny v Klášterci nad Orlicí
• schválilo Místní program Obnovy venkova Obce Klášterec nad Orlicí na roky 2015 – 2019 v aktualizovaném
znění k 1. 7. 2017
• vzalo na vědomí informace starostky z jednání VH
Sdružení obcí Orlicko a informaci o schválení Závěrečného účtu sdružení obcí Orlicko za rok 2016
• vzalo na vědomí informace starostky z jednání svazku
Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou a informaci o
schválení závěrečného účtu tohoto svazku za rok 2016
• vzalo na vědomí informace z řádné valné hromady
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a. s. se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ
561 64, IČ: 48173398, konané dne 22. 6. 2017
• schválilo uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Klášterec
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nad Orlicí a firmou PK Adamec, s.r.o., Letohrad, IČ
27482465 na zpracování projektové dokumentace polních cest označených C35, C49, C51, C50, C23, C26,
C72, C101včetně autorského dozoru za cenu 409 000
Kč bez DPH. Zastupitelstvo ukládá starostce smlouvu
o dílo podepsat.
• chodník u hlavní silnice od čp. 122 po křižovatku pod
ČOV, obec se snaží v tomto místě o vybudování chodníku, je domluveno se Živou a.s. odprodej potřebného
pozemku, ale nyní nastal problém s opěrnou zdí, která
je pod krajnicí silnice, tato zeď je součástí tělesa komunikace a je ve vlastnictví kraje, v plánované rekonstrukci

komunikace není tato zeď krajem řešena, zeď ale není
v takovém technickém stavu, aby bez úpravy mohla být
součástí budované stavby chodníku, situaci nyní není
možno řešit, zadání PD chodníku bylo odloženo do vyřešení situace se zdí pod komunikací
• starostka informovala o návštěvě pana ministra kultury Daniela Hermana v Klášterci dne 15.6.2017

UPOZORNĚNÍ

Informace z jednání
zastupitelstva obce Pastviny
Pro účely hlasování jsou zastupitelům přidělena tato
čísla 1 – Ladislav Škůrek, 2 – Josef Koubík, 3 – Antonín
Faltus, 4 – Pavel Friml, 5 – Veronika Luxová, 6 – Miroslav Lux, 7 - Lubomír Zverec
Zastupitelstvo obce Pastviny dne 26. 6. 2017 přijalo
na svém zasedání tato USNESENÍ
2017.4.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra Zverce a
Veroniku Luxovou
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.2.
schválilo program jednání zveřejněný na
úřední desce dne 16. 6. 2017.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.3. schválilo odmítnutí uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci s obchodním družstvem
KONZUM, za podmínek, které byly v návrhu smlouvy
stanoveny.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.4.1. schválilo uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o
nájmu prostoru sloužícího k podnikání (autokemp Kaplička) ze dne 31.5.2016.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.4.2. schválilo uzavření smlouvy s Rychlostní kanoistikou Žamberk, z.s., IČ: 05512433, se sídlem Pod
Vlekem 185, 564 01 Dlouhoňovice, o pronájmu části
pozemku p.č. 210/1 trvalý travní porost v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí, zapsaného na LV č. 10001 o
výměře 200 m2. Cena pronájmu byla stanovena ve výši
5,- Kč/m2 ročně a nákladů na pravidelnou údržbu této
části pozemku. Záměr byl schválen 15.5.2017 usnesením zastupitelstva č.j.: 2017.3.5.9.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2

SBĚR NEBEZEPEČNÉHO ODPADU
V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ
Ve čtvrtek 7. září 2017 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu (baterie, plechovky od barev, zářivky,
žárovky, pesticidy, chemikálie, léky, elektrozařízení,
pneumatiky bez disků,….). Letáky s rozpisem jednotlivých zastávek a časů budou distribuovány do poštovních
schránek a zveřejněny na vývěskách obce. Svoz bude
proveden zastávkovým způsobem, při kterém dvě sběrná vozidla zastaví v určený čas na několika stanovištích,
kde budou moci občané, kteří hradí obci úhradu za svoz
komunálního odpadu, bezplatně odevzdat nebezpečný
odpad. Odpady odložené na stanovištích před příjezdem sběrných vozidel nebudou odvezeny. Sběr pro vás
zajišťuje společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. (tel.
724/369013) ve spolupráci s obcí Klášterec nad Orlicí.
PŘEHLED STANOVIŠŤ:
Lhotka – autobusová zastávka
16,50 - 17,00
Jedlina
17,05 - 17,15
Horní konec – u pily
17,20 - 17,30
U kostela
17,35 - 17,45
Zbudov – u prodejny
17,50 - 18,00
LÉKAŘSKÁ ORDINACE v Klášterci n.O. v čp. 167
MUDr. Jiří Příborský – chirurgie
Sobota od 7:15 – 9:30
MUDr. Miloslav Malina – praktický lékař pro dospělé
Pondělí od 13:30 (1 x za 14 dní)
4.9., 18. 9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.
MUDr. Jana Krausová – praktický lékař pro děti a dorost
Úterý od 13:30 (1 x za měsíc)
22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12.12.

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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2017.4.4.3. schválilo uzavření smlouvy o právu k umístění a provedení stavby ve smyslu ust. § 96 odst. 3 písm.
a) zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Pro účel umístění zařízení, odstavného místa
(kontejneru) sloužícího pro uskladnění lodí a souvisejícího vybavení na části pozemku p.č. 210/1 trvalý travní
porost v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí, zapsaného
na LV č. 10001 ve vlastnictví obce.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.1. schválilo uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem STRABAG a.s. IČ: 60837744 se sídlem: Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, na „Opravu místní komunikace Vitanov – Pastviny“ za cenu 1.192.974,60 Kč
(včetně DPH).
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.2. schválilo další postup v rámci zpracování
Územního plánu Pastviny. Sporné lokality označené Z6,
Z7, a Z8 navrhované využití k rodinné zástavbě v centru
obce a lokalita Z30 navržené využití veřejné prostranství v centru obce, budou na základě nesouhlasného stanoviska Orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
s přihlédnutím na stanovisko pořizovatele Odbor regionálního rozvoje a územního plánování, MÚ Žamberk, z
návrhu zpracování plánu vypuštěny. Tyto plochy budou
zařazeny do územní rezervy, tak aby bylo možné lokality
později řešit v rámci možných změn ÚP.
hlasování: pro – 1,4,5, 6,7, proti – 0, zdržel se – 3, omluven - 2
2017.4.5.3. schválilo uzavření Dodatku č. 2 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 – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.4. schválilo návrh financování na rekonstrukci T.I.C. Pastviny. Projekt bude realizovat „Rozvoj
regionu obcí pod zemskou branou“, na dofinancování
nezpůsobilých nákladů se budou podílet dotčené obce.
Pastviny 40%, Nekoř 20%, Klášterec n. Orl. 20%, Kunvald 10%, České Petrovice 10%. Předpokládaná částka
na dofinancování činí 169.050,- Kč.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.5. odsouhlasilo zamítnutí žádosti odborného
léčebného ústavu ALBERTINUM, Žamberk o dotaci
z rozpočtu obce Pastviny na sociální služby poskytované v tomto zdrav. zařízení, ze dne 10. 2. 2017 evid. pod.
Ćj.: OBPA 84/2017
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
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2017.4.5.6. schválilo rozpočtové opatření č. 4
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.7. schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši
10.000,- Kč příspěvkové organizaci ALBERTINUM,
odborný léčebný ústav, IČ: 00196096, se sídlem: Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk. Prostředky budou určeny
výhradně na provoz pobytových lůžek ve zdravotnictví.
hlasování: pro – 1,3, 5, 6,7, proti – 0, zdržel se – 4 , omluven - 2
2017.4.5.8. schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši
500,- Kč organizaci JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR,
středisko Žamberk, na nákup vybavení a pomůcek užívaných v souvislosti s příslušnou zájmovou činností.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.9. schválilo poskytnutí peněžitého daru ve
výši 1000,- Kč SRPDŠ při Masarykově ZŠ v Klášterci
nad Orlicí, na nákup vybavení a pomůcek užívaných
v souvislosti s aktivitami sboru ORLIČKA.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.10. schválilo uzavření smlouvy o sjednaných
službách s dodavatelem ALFA SECURITY, Lukavská
852, 564 01 Žamberk, IČ: 83202140. Předmětem je
ostraha veřejného pořádku a dodržování ubytovacího
řádu v areálu ATC Šlechtův palouk, včetně majetku
obce Pastviny a majetku ubytovaných osob.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.11. schválilo zamítnutí podpory ve výši 3000,Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
hlasování: pro – 1,3, 4, 6,7, proti – 0, zdržel se – 5 , omluven - 2
2017.4.5.12. schválilo odpověď na dopis LGD Technika, s.r.o. ze dne 15. 5. 2017 týkající se souhlasu obce s
uzávěrou mostu v rámci rekonstrukce této stavby přes
přehradu a podpory rozvoje podnikání.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.13. schválilo odpověď na dopis Stanislava
Langra ze dne 22. 5. 2017 týkající se nedořešených nákladů spojených se zimní údržbou.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.14. schválilo zamítnutí prodeje části pozemku v lokalitě Bouchalův kopec, parc. č. 463/27 ve vlastnictví obce.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.15. schválilo zamítnutí prodeje části pozemku
v lokalitě Dolní Pastviny, parc. č. 2232 ve vlastnictví obce.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
2017.4.5.16. schválilo „Plán kontrol finančního a kontrolního výboru obce Pastviny“.
hlasování: pro – 1,3, 4,5, 6,7, proti – 0, omluven - 2
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2017.4.5.17. vzalo na vědomí stížnost Františka Noska,
Olšany 142, na volné pobíhání psů v okolí poz. parc. č.
750/3. Vzhledem k obsahu stížnosti, byl starostou předán podnět na OOP PČR Žamberk.
Ladislav Škůrek, Starosta obce Pastviny
Zápis zastupitelstva obce
České Petrovice ze dne 13. 6. 2017
Přítomni: Viz prezenční listina. Omluveni: Hruška J.,
ing. Žďarský O. Zapisovatel: Lux L. Ověřovatelé: Brandejsová J., Vybíralová P.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se X
1. Program jednání:
Kontrola plnění usnesení z minula
Projednání účetní závěrky za rok 2016
Smlouva s Pardubickým krajem na dotace POV
Závěrečný účet za rok 2016
Návrh smlouvy na odizolování čp. 162
Návrh smlouvy na opravu sousoší s panem Vrbatou
Žádost na malé památky přes Sdružení obcí Orlicko
Žádost pana Rambouska na odkup pozemků
Žádost pana Pokáleného na pronájem objektu teletníku
Převod pozemků od Pozemkového úřadu
Rozpočtová změna č. 1 a č. 2
Různé:
- Informace z jednání sdružení obcí pod Zemskou branou
- Informace ohledně rozdělení pozemku č. 218 u řadovek
- Nákup nové tiskárny na Obecní úřad
- Kontejner na bioodpad
- Žádost pana Němce na užívání a odkup studny pod
Kriššovými
- Smlouva s Pardubickým krajem na poskytnutí dotace
na sousoší u Rusnáků
Návrh usnesení 01/06/2017: Zastupitelstvo obce
schvaluje program jednání. Hlasování: 7X0X0
Usnesení 01/06/2017 bylo schváleno
2. Projednání účetní závěrky za rok 2016
Předseda finančního výboru p. Pácha předložil zastupitelům k projednání účetní závěrku obce za rok 2016.
Předložené podklady ke schválení účetní závěrky byly
vypracovány dle směrnice obce pro schvalování účetní
závěrky. Návrh usnesení 02/06/2017: Zastupitelstvo
obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016, viz protokol jako příloha zápisu. Hlasování: 7X0X0. Usnesení
02/06/2017 bylo schváleno
3. Smlouva s Pardubickým krajem
Starosta předložil zastupitelům smlouvu mezi obcí České Petrovice a Pardubickým krajem na dotaci odizolo-
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vání čp. 162 z programu POV ve výši 130 000 Kč
Návrh usnesení 03/06/2017: Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu mezi obcí a Pardubickým krajem na
dotaci z programu POV na odizolování čp. 162
Hlasování: 7X0X0. Usnesení 03/06/2017 bylo schváleno
4. Projednání závěrečného účtu a výsledku auditu
hospodaření
Předseda finančního výboru p. Pácha seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2016 a zprávou kontrolního auditu hospodaření obce za rok 2016.
Kontrola byla provedena finančním výborem krajského
úřadu Pardubického kraje dne 12. 5. 2017 s výsledkem
„ nebyly zjištěny vady a nedostatky“
Návrh usnesení 04/06/2017: Zastupitelstvo obce
schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce
České Petrovice za rok 2016, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s výsledkem „nebyly zjištěny vady a nedostatky“. Hlasování:
7X0X0. Usnesení 04/06/2017 bylo schváleno
5. Návrh smlouvy na opravu izolací na čp. 162
Na základě odborného posudku pana Švestky a dobrých referencí, byla oslovena firma pana Hroze z Přerova, k vypracování cenové nabídky a postupových
prací na odizolování čp. 162. Bylo provedeno zaměření objektu. Polovina objektu bude podřezána, v druhé
polovině budou zaraženy nerezové plechy a vnitřní zdi
budou injektovány chemickou izolací. Celkové náklady
provedených prací činí 183.603,- Kč včetně DPH. Na
základě cenové nabídky byl vypracován návrh smlouvy
na zhotovení prací, který byl předložen zastupitelům ke
zvážení a schválení. Návrh usnesení 05/06/2017: Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy mezi obcí České
Petrovice a panem Hrozem z Přerova, na odizolování
čp. 162 v celkové výši 183.603,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Hlasování: 7X0X0.
Usnesení 05/06/2017 bylo schváleno
6. Smlouva s panem Vrbatou na provedení renovace
sousoší u Rusnáků. Starosta předložil zastupitelům
smlouvu na renovaci sousoší Nejsvětější Trojice a Svaté rodiny u Rusnákových. Celkové náklady na opravu
činí 132. 825,- Kč včetně DPH. Na základě výborných
referencí byl osloven pan Vrbata, který má s památkami nejlepší zkušenosti. Návrh usnesení 06/06/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy mezi obcí
a panem Vrbatou na renovaci památky sousoší Nejsvětější Trojice a Svaté rodiny u Rusnáků v celkové výši
132. 825,- Kč včetně DPH. Hlasování: 7X0X0
Usnesení 06/06/2017 bylo schváleno
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7. Žádost na malé sakrální památky
Starosta informoval zastupitele, že je možné podat žádost na malé sakrální památky přes Sdružení obcí Orlicko. Je potřeba opravit památku u penzionu na Statku
a u Křížku. Návrh usnesení 07/06/2017: Zastupitelstvo
schvaluje podání žádosti na opravu sakrálních památek
přes Sdružení obcí Orlicko. Hlasování: 7X0X0
Usnesení: 07/06/2017 bylo schváleno
8. Žádost pana Rambouska na odkup pozemků
Starosta seznámil zastupitele se žádostí pana Rambouska a pí. Řehákové, na odkup části pozemku č. 607/5. Návrh usnesení 08/06/2017:Zastupitelstvo obce vyhlašuje
záměr na prodej části pozemku 607/5 v katastru obce
České Petrovice. Výměra bude zjištěna po zaměření kupujícím. Hlasování: 7X0X0. Usnesení 08/06/2017 bylo
schváleno
9. Žádost MUDr. Pokáleného na pronájem objektu
teletníku
Starosta přečetl zastupitelům žádost pana MUDr. Pokáleného na pronájem teletníku, na uskladnění stavebního materiálu a část na hospodaření. Jelikož je potřeba
provést na bývalém teletníku úpravy, aby sama obec
mohla využívat objekt jako sklad, nemůžeme prozatím
objekt nabízet k žádným účelům. Jelikož bylo MUDr.
Pokálenému na části teletníku umožněno skladování,
zastupitelstvo obce žádá, aby byl naskladněný materiál
odvezen do 30. září 2017. Návrh usnesení 09/06/2017
Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem objektu bývalého teletníku MUDr. Pokálenému. Naskladněný materiál musí pan Pokálený odvézt do 30. září 2017
Hlasování: 7X0X0. Usnesení 09/06/2017 bylo schváleno
10. Smlouva na převod pozemku
Starosta informoval zastupitele o bezúplatném převodu
pozemků od Pozemkového fondu Pardubického kraje.
Pozemky č. 216, č.418/1, a č. 419 jsou převedeny a už
jsou v majetku obce České Petrovice. O pozemky bylo
obcí žádáno na konci roku 2015 a po vyřízení všech náležitostí a prohlášení, byl dne 10. 5. 2017 starosta obce
v Pardubicích podepsat smlouvy o převodu pozemků.
Usnesení 10/06/2017 Zastupitelstvo bere na vědomí
informaci ohledně převodu pozemků od Pozemkového
úřadu Pardubického kraje
11. Rozpočtová změna č. 1 a č. 2
Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozpočtové
změny : č. 1, která se týká přijaté dotace od Pardubického kraje v hodnotě 150.000,- Kč a rozpočtová změna
č. 2 se týká mimořádných výdajů oproti plánovaným
výdajům a příjmům v rozpočtu, jako byly oprava komí-
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nu na čp. 27 v hodnotě 38.800,- Kč, prodej dřeva u kostela
20.000,- Kč a změny výdajů a příjmů na účtu Daň z příjmu
právnických osob za obce. Návrh usnesení 11/06/2017:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 a č. 2.
Rozpočtové změny budou přílohou zápisu. Hlasování:
7X0X0. Usnesení 11/06/2017 bylo schváleno
12. Různé
- Informace ze společné schůzky Sdružení pod Zemskou branou. Starosta informoval zastupitele o opravě
Infocentra v Pastvinách. Okolní obce se nebudou podílet na projektu opravy. Financování provozu okolními
obcemi je zatím v jednání. Výstavbu rozhledny na Adamu Lesy České Republiky prozatím odložily. Starostové
dostali informaci o potřebě připojištění kontejnerů na
velkoobjemový odpad. Je potřeba oslovit pojišťovnu o
spočítání výše pojistného. Starosta dále informoval o
dotaci na komunikace. Naše obec má oproti okolním
obcím zapojeným ve Sdružení obcí pod Zemskou branou vyčerpáno nejvíce, proto by nebylo vhodné uplatňovat nárok.
- Starosta seznámil zastupitele s informací o studii,
která bude vytvořena Životním prostředím, za účelem plánování kácení stromů většího rozsahu a nové
výsadby stromořadí podél příjezdových silnic do Českých Petrovic. Jelikož nové stromky budou sázeny až za
příkop, budou oslovováni majitelé pozemků o povolení
umístění stromů.
- Starosta podal informaci ohledně rozdělení parcely č.
218 v majetku SPÚ u pana Srdínka, kde část tohoto pozemku protíná obecní komunikace.
- Starosta informoval zastupitele o poruše tiskárny na
obecním úřadě. Správcem počítačové sítě na obecním
úřadě panem Fadrným byly doporučeny dvě tiskárny
jedna za 14.000,- Kč a druhá za 24. 945,-Kč. Podle propočtů servisních zásahů plánované údržby, ceny tisku
na jeden tisk a balíčku náhradních kartuší s válci, byla
vybrána tiskárna Develop 31102 za 24. 945,- Kč. Cena
se vyrovná během třech let provozu.
Návrh usnesení 12/06/2017: Zastupitelstvo obce
schvaluje nákup tiskárny do kanceláře starosty v hodnotě balíčku tiskárny, náhradních válců a náhradních
náplní barev v hodnotě 24.945,- Kč. Hlasování: 7X0X0
Usnesení 12/06/2017 bylo schváleno
-Informace ohledně kontejneru na bioodpad
- Žádost pana Němce ohledně užívání studny pod
Kriššovými. Studna by neměla sloužit jako zdroj pitné
vody a původně patřila jako zdroj vody k chalupě pana
Němce, je však na obecním pozemku.
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Návrh usnesení 13/06/2017: Zastupitelstvo prozatím
neschvaluje záměr na užívání a prodej studny na obecních pozemcích u Kriššů panu Němcovi. Hlasování:
7X0X0. Usnesení 13/06/2017 bylo schváleno
- Smlouva na poskytnutí dotace od Pardubického
kraje na opravu sousoší u Rusnáků
Starosta předložil zastupitelům smlouvu mezi obcí a Pardubickým krajem na opravu sousoší Nejsvětější Trojice
a Svaté rodiny u Rusnáků z projektu Podpora stavební
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obnovy a restaurování kulturních památek a drobných
objektů v celkové výši dotace 106 260,- Kč. Celkové náklady opravy jsou vyčísleny na 132 825,- Kč. Návrh usnesení 14/06/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
mezi obcí České Petrovice a Pardubickým krajem o dotaci na opravu sousoší Nejsvětější Trojice a Svaté rodiny
u Rusnáků, v částce 106 260,- Kč. Hlasování: 7X0X0.
Usnesení 14/06/2017 bylo schváleno
Zapsal: Miloš Roušar
Ověřili: starosta obce

Vážení čtenáři, věřím, že jste strávili příjemné chvíle tohoto slunného léta v pohodě. Já jsem se do více než milionové skupiny turistů, kteří letos vyrazili za sluníčkem k moři, nezapojil. Zůstal jsem doma a trávil chvíle volna na
Pastvinské přehradě. Dovolte mi, abych se s vámi, s trochou nadsázky, podělil o své zážitky. O to, aby byl pohyb po
nedalekém jezeře bezpečný, se opět stará Policie ČR. Potvrdilo se mi to ve chvíli, kdy jsem byl při pádlování napříč
přehradou zastaven hlídkou. Po zběžné kontrole plavidla mne policisté požádali, zda se podrobím dechové zkoušce,
aby si ověřili, jestli jsem v pondělním dopoledni nepožil alkohol. Bylo to správné! Na zdánlivě liduprázdné vodní
ploše se nacházel nejen člun policejní hlídky, který by svými rozměry a hlavně díky své hmotnosti hravě odolal nárazu laminátové pramičky poháněné opilým lodníkem v podobě mé osoby, ale ještě i kromě našich dvou plavidel zde
plaval pan profesor ve výslužbě Votápka. Odbýval si svou pravidelnou kondiční plaveckou dávku. Uznal jsem, že
by se mi hříšný čin dát si o dovolené pivo nemusel vyplatit, neboť tím bych mohl pana profesora ohrozit. Rád jsem
se tedy dechové zkoušce podrobil. Byla naštěstí negativní. Snad protože jsem trávil v lese již týden o samotě, musel
jsem díky svému zanedbanému vzhledu působit dojmem syrského uprchlíka, který se snaží dosáhnout toužených
břehů kláštereckých pláží. Přestože mne jeden z policistů znal, požádali mne, abych se prokázal průkazem totožnosti. K mé úlevě se potvrdilo, že nejsem předvoj imigrační vlny, že jsem to skutečně já a jedu si pouze do Konzumu
pro housky. Loučil jsem se s policisty s hřejivým pocitem. I za domácími humny mohu zažít stejná dobrodružství
jako na italských plážích.
Z pocitu globálního blaha mne vytrhla událost následující několik dní nato. Dovolená není jen časem zahálky, ale i
příležitostí k uvedení dlouhodobých záměrů na svět. Rozhodl jsem se konečně opravit na chatě rozpadlé kamenné
schodiště. K tomu účelu jsem si zakoupil žulové kvádry. Více než dva týdny byly složené na paletě na kraji ulice.
Z obavy, že mi je někdo ve městě zcizí, jsem je naložil na přívěsný vozík, převezl do lesa a ukryl je pod svahem mimo
lesní cestu. Nebudete mi věřit, ale během dvanácti hodin je odtud někdo neznámý „odstranil“. Když jsem to zjistil,
pukalo mi srdce při vzpomínce na přepravu bloků na mém několikanásobně přeloženém vozíku s chaplinovsky rozkročenými koly, na hodinovou jízdu desetikilometrovou rychlostí, na prokluzující spojku mého dosud zachovalého
vozu, na půl dne ztraceného života….. Šutry jsou fuč. „Snad nějaký ekologický aktivista odstranil černou skládku
v lese a kameny odevzdal na obecním úřadě,“ utěšuji se. Záhy jsem tuto myšlenku zamítl. Jednak les je můj a za
druhé ekologičtí aktivisté, zpravidla živení kořínky a obilím, bývají drobných postav, takových by byl zapotřebí na
odstěhování tolika obrovských šutráků celý autobus. Z globálního blaha jsem bleskově vystřízlivěl: „Čmajzli to,
ani přes hubu jim nemůžu dát, budou to asi pěkní pořízci, když takový náklad vynosili do prudkého kopce. Snad
pomůže policie, ale ta hlídkuje na jezeře, abych nepřejel lodí pana profesora… !“
Prosím o prominutí. Na závěr ze mne promluví zloba poškozeného. Nevím jak vy, ale já bych dal přece jenom přednost tomu, aby policisté spíše dohlíželi na krádeže a výtržnosti, než kontrolovali totožnost a „hladinku“ naháčů
na šlapadlech. Proč to vlastně píšu? Tímto žádám zatím neznámou osobu, aby svůj „přehmat“ laskavě napravila a
žulové bloky vrátila.
Předem děkuji, Mirek Wágner.
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
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UPOZORNĚNÍ

ALKOHOL A PROJÍŽĎKA NA LODIČCE
Pravděpodobně jste zaznamenali, že v průběhu letošní
sezony byli někteří z nás při plavbě na loďce po hladině
přehrady osloveni policií, nebo pracovníky Státní plavební správy, s požadavkem na prokázání totožnosti a
případně i provedení dechové zkoušky za účelem prověření, zda osoba, která vede plavidlo, nebo vykonává
činnost spojenou s plavbou, není ovlivněna alkoholem,
případně jinými návykovými látkami.
Dovoluji si Vás upozornit, že osoby ovlivněné alkoholem, či jinými návykovými látkami, vedoucí plavidlo,
nebo vykonávající činnost spojenou s plavbou se dopouštějí přestupku dle ustanovení § 43 odst. 3 písm. c)
zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě.
L. Škůrek, starosta

Oddlužení po novele
insolvenčního zákona
Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou
oddlužení v insolvenčním řízení.
Zákon upravující oddlužení se již několikrát změnil, naposledy novelou insolvenčního zákona k 1. 7. 2017.
Podle této novely si dlužník návrh na oddlužení už
nemůže podat sám. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, soudní exekutoři a
akreditované osoby (např. občanské poradny), kterým
byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení. Dlužník sám
za sebe může podat návrh na povolení oddlužení pouze v případě, že má právnické či ekonomické vzdělání

v magisterském programu.
Pokud návrh na povolení oddlužení podává advokát,
notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor, náleží mu odměna ve výši 4.000,- Kč nebo 6.000,- Kč
v případě oddlužení manželů. Částky jsou uvedeny bez
DPH. Akreditované osoby budou služby poskytovat
bezplatně.
Tato změna reaguje na situaci, kdy na území České
republiky provozovalo svou činnost velké množství
komerčních subjektů, které za nepřiměřeně vysokou
odměnu nabízely dlužníkům pomoc se sepsáním oddlužení Jejich služby však postrádaly profesionalitu a dlužníkům přinášely často spíše další problémy než pomoc.
Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít dlužník
stálý příjem, musí mít 2 a více věřitelů, do návrhu musí
uvést všechny své dluhy, musí být schopen zaplatit 30
% svých dluhů a musí mít dluhy déle než 30 dní po
splatnosti. Oddlužení trvá maximálně 5 let od schválení
návrhu. Své dluhy dlužník uspokojuje buď ve splátkovém kalendáři, nebo prodejem majetku, po novele také
kombinací obou způsobů.
Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenčnímu správci na přezkumné jednání a spolupracovat
s ním po celou dobu oddlužení. Insolvenční správce je
povinen navštívit dlužníka v jeho obydlí a vyhotovit
o tom záznam. Insolvenčnímu správci náleží odměna
ve výši 1.089,- Kč nebo 1.634,- Kč (v případě oddlužení
manželů) měsíčně a také jednorázově 250 Kč za každou
přihlášenou pohledávku.
O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud.
Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, bude
po skončení osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů,
nově o osvobození nemusí žádat.
Občanská poradna pomáhá dlužníkům sepisovat návrhy na povolení oddlužení již od roku 2008. Poradna
bude o akreditaci žádat a návrhy i nadále bude bezplatně sepisovat a podávat.
Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří
se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo
jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme
věnovat.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou
poradnu najdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte
na telefonu 734 281 415.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí
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FOTBAL: ZAČAL NOVÝ ROČNÍK

K polovině srpna neodmyslitelně patří zahájení nového fotbalového ročníku v okresních soutěžích. V tomto čísle
SL proto uveřejňujeme podzimní termíny našich zápasů a přidáváme pár informací o dění během letní přestávky.
Jaro nám, na rozdíl od loňského podzimu, moc nevyšlo a v konečné tabulce jsme obsadili 9. místo. Měli jsme
problémy hlavně v obraně, když jsme obdrželi největší počet branek ze všech 14 účastníků soutěže, a nedařilo se
nám ani venku, odkud jsme také přivezli nejméně bodů ze všech. O to více se nám daří doma, což berte také jako
pozvánku na domácí zápas.
Letní pauza byla krátká. Poslední mistrovský zápas jsme
hráli 17. června. Hned za týden
už někteří hráči hráli turnaj
v Žamberku, následovalo rozloučení se sezonou, další týden
bílení a údržba celé budovy kabin, kiosku a WC a po 12 dnech
už první trénink. Odehráli jsme
tři přípravné zápasy. V rámci
Rock-sport party jsme porazili
Mistrovice 7:0 a vrátili jim tak
porážku 7:2 z mistráku. Dalším
soupeřem byl účastník krajského přeboru Jablonné n. Orl. a
svoji sílu dokázal výhrou 5:0. Tradičním soupeřem pak byl Kunvald, který jsme porazili 6:2. Nyní už máme za sebou
první zápas, který jsme v Brandýse n. Orl. prohráli 2:3 brankou po přímém kopu v 89. minutě.
Změny v mužstvu jsou pouze kosmetické. Novým registrovaným hráčem se stane Zdeněk Rous. Michal Rous
vzhledem ke svému zdraví nebude zřejmě hrát všechny zápasy. Do tréninků se zapojuje i několik dorostenců, kteří
by mohli být posilami v dalších letech.
K podzimním termínům: V sobotu 19. 8. zažilo naše hřiště premiéru, když přímo ve středovém kruhu si za úředního dohledu řekli své „ano“ nepostradatelný záložník Patrik Fišer a šéfka oddílu stolního tenisu Pavla Vyhnálková.
Je jasné, že za takové situace nelze hrát soutěžní zápas. Ten je přeložen na sváteční čtvrtek 28. 9. Hned v pátek 29.
9., o měsíc dříve než jindy, se bude konat fotbalová zábava. Už za dva dny, v neděli 1. října, bude na hřišti opět
celý den plno, dopoledne díky přespolnímu Běhu údolím Orlice, odpoledne další domácí zápas během jednoho
týdne. Přeložen na sobotu bude poslední podzimní domácí zápas, to abychom nerušili nedělní dušičkovou hudební
vzpomínku na hřbitově. Tradiční zápas svobodní – ženatí se bude konat nejspíš v neděli 24. září. Sezonu zakončíme autobusovým zájezdem hráčů a fandů na exkurzi do pivovaru Hanušovice.
PROGRAM PODZIMU VYPADÁ TAKTO:
Domácí zápasy:
3. 9. neděle Kl. – Sopotnice
16.00
17. 9. nedělě Kl. – FK Jehnědí
16.00
28. 9. čtvrtek Kl. – FC Jiskra B
16.00
1.10. neděle Kl. – FK D. Dobrouč
15.30
15.10. neděle Kl. – Rudoltice
15.00
28.10. sobota Kl. – 1. FC Žamberk
14.30
				

Zápasy venku:
13. 8. neděle
26. 8. sobota
9. 9. sobota
23. 9. sobota
7.10. sobota
22.10. neděle
5.11. neděle

Brandýs n. Orl.
SK Rybnik
D. Čermná
Albrechtice
Verměřovice
Žichlínek
Němčice

16.00
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
14.00
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kláštereckého závodu je smíšená kategorie pro
nejmenší od 2 do 5 let na 90 metrů, kdy pro většinu účastníků jde o první závod v životě a s dětmi
zpravidla běží početný doprovod rodičů. A kdo nepoběží, může ochutnat např. klobásu z udírny, ale
zejména ocenit výkony ostatních. Závod má totiž
zpravidla velmi dobrou sportovní úroveň, v řadách závodníků najdeme členy širší české špičky
přespolních běhů. Kdo má výdrž, může na hřišti
pobýt celý den.
Start první kategorie je v 10.00, odpoledne se
hned po vyhlášení vítězů začne připravovat mistrovský zápas našich fotbalistů s výkopem v 15.30.

Není to tak dávno …

PŘIJĎTE ZÁVODIT
NEBO FANDIT
Už 10 let pořádá Sokol na přelomu září a října
dva závody. Nejdříve zveme závodníky na START
CYKLISTICKÉ ČASOVKY. Má jen 7,7 km, ale
převýšení 276 metrů. Startuje se u sokolovny, cíl
je u Kašparovy chaty na Adamu. Je to závod neregistrovaných, může tedy jet každý, kdo si troufá
kopec vyšlapat v kategoriích žáci do 15 let, junioři, ženy, muži v kategoriích do 40, do 50, do 60 a
nad 60 let. Ani galuskový speciál není nutný, jsou
vypsány kategorie horských kol a historických kol
bez přehazovačky, závodit můžete i na koloběžce
nebo kolečkových lyžích či bruslích. A datum?
Jako vždy poslední neděle v září, letos tedy 24. 9.
v 9.30 u sokolovny, start v 10.00.
Hned za týden, 1. října, tu máme další závod,
tentokrát v přespolním běhu. Ten je pořádán jako
součást seriálu Iscarex cup. Tratě měří od 400
metrů po 9,6 kilometrů, start a cíl na fotbalovém
hřišti. I tento závod je otevřen všem zájemcům o
běhání, a to v kategoriích od nejmenších předškoláků až po muže i ženy nad 60 let. Specialitou

( 62 )

HASIČI A POŽÁRY V KLÁŠTERCI
Pokračuji ve stejném tématu z minulého čísla
Sousedských listů. Vzpomínky nás zavedou do
roku 1931.
12.června 1931 byla v Klášterci velká slavnost.
Hasičskému sboru byla oficiálně předána nová
motorová stříkačka. Pozvání přijali hasiči z Pastvin, Líšnice, Kunvaldu a dva německé sbory
z Bartošovic a Petrovic. Slavnostní proslovy
pronesli starosta Václav Kopecký, starosta obce
Karel Rous, vzdělavatel Stanislav Seifert a stříkačku převzal velitel sboru Augustin Morávek.
Potom bylo provedeno cvičení u mlýna Kašpara
Buchtela.
22. listopadu 1931, kolem osmé hodiny večer,
vypukl požár na Lhotce č.26 rolníka Jaroslava
Břízy. Shořelo celé obytné stavení kryté šindelem
a v něm osm vozů sena, 15q slámy a různé náčiní. Stodolu se podařilo zachránit. Vznikla škoda
40.000 Kč, pojistka kryla 20.000 Kč. Stavení bylo
obnoveno.
V noci 30. září 1932, mezi třetí a čtvrtou hodinou, začalo hořet v č.6 řezníka Aloise Suchomela, zároveň ve stavení i ve stodole. Oheň brzy
přeskočil na budovy rolníka a hostinského Josefa
Katzera č.7, současně i na řeznictví a hostinec Josefa Häuslera v č. 164 a začal rovněž hořet mlýn
Kašpara Buchtela č.5. Stará rychta č.7 shořela
úplně. Stodola, obytné stavení i hostinec. Stejně
dopadl i Josef Häusler č.164, zůstaly jen holé zdi.
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U mlýna č.5 shořela kůlna nad sklepem, štít ke
struze a část střechy, zbytek se podařilo zachránit. Bylo velké nebezpečí, že se oheň rozšíří i na
faru a památný kostel. Bylo velkým štěstím, že
vítr foukal k západu a kostel chránil památný
javor.
U Suchomela dosáhla škoda 70.000 Kč, pojištěn
byl na 224.000 Kč. Ohni padlo za oběť 56q sena,
8q žita, 3q ječmene, 20q ovsa, kravské a koňské
postroje a vybavení, ve stodole ještě 7q žita, 50q
slámy, tři vozy, kára, mlátička, pluh, brány, rádlo,
dvoje saně a 5m dřeva. Häusler přišel o 80q sena,
spoustu nábytku, 10q ovsa, 3q pšenice, 3q žita a
mnoho dalších věcí. Škoda dosáhla 100.000 Kč,
pojištění krylo 50.000 Kč. Největší ztráty byly na
majetku Josefa Katzera. Na Rychtě shořelo úplně
všechno, mnoho metráků obilí, všechen nábytek, stroje, seno, sláma, prkna, 60 m palivového
dřeva, 50 slepic a husy. Zničené hodnoty dosáhly
500.000 Kč, pojistka byla na 115.000 Kč.
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Větším škodám zabránilo obrovské úsilí hasičů
z Klášterce, Pastvin a Žamberka. Ještě téhož roku
bylo znovu postaveno Suchomelovo a rozšířeno
do dvora, stodola obnovena nebyla, Häuslerovo bylo přestavěno, zvýšeno o patro, provedeny
tvrdé stropy. Na Rychtě byla obnovena stodola,
ostatní přestavba připravena na další rok.
V historii Klášterce to byl asi jeden z největších
požárů. Josef Katzer, dlouholetý jednatel Hasičského sboru a majitel Rychty, zemřel 22. března
1933, pouhého půl roku po velkém ohni.
Miloš Sibera
Omluva čtenářům.
V minulém čísle Sousedských listů jsem popisoval požár u Brandejsů na č. 169, které stojí nad
sokolovnou. Omylem jsem k události zařadil
špatnou fotografii č. 63 nad Kytnarem, kde rovněž bydleli Brandejsovi. Děkuji za upozornění.
Miloš Sibera
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zveme Vás na

TRADIČNÍ SAMOSBĚR BRAMBOR DO KLÁŠTERCE NAD ORLICÍ
odrůdy: ADÉLA
termíny: úterý

12. 9., čtvrtek 14. 9., sobota 16. 9.,

úterý 19. 9., sobota 23. 9. 2017 vždy od 8.00 do 16.00hod
kde: Klášterec nad Orlicí – Zbudov u silnice za váhou

GPS 50°6'27.169"N, 16°32'12.486"E
Samosběr bude do vyprodání brambor.
Informace: Pácha 606 523 282, Bílková 733 713 953, Tomanová 736 177 534
Za nepříznivého počasí bude vyhlášen náhradní termín!!!

www.ziva.cz

V Ý S TAVA H U B

Rezervujte si víkend 14 . - 15. října 2017!
A proč? Zveme Vás na výstavu hub do Masarykovy
ZŠ v Klášterci nad Orlicí. Více se dozvíte na plakátech před konáním akce.
Jaroslav Preissler
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Ko n e c š ko l n í h o r o k u v M Š

Na závěr školního roku se s dětmi přišla rozloučit paní starostka s panem Burešem a přinesli dětem pěkné dárky.
Dále jsme plnili sportovní úkoly. Kreslili jsme na asfalt. Předškoláčci si domů odnášeli svoji knihu kreslení, kterou
si sami vyrobili.
Soňa Řeháková

SOUSEDSKÉ LISTY č. 140 - vydává Obec Klášterec n. O. ve spolupráci s obcemi Pastviny, České Petrovice,
výtisků 275, číslo registrace MK ČR E 20477, e-mail: sousedskelisty@seznam.cz.
Sazba a tisk - Tiskárna Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk. Uzávěrka příštího čísla 20. 10. 2017. Cena: 10,- Kč

