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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Fotogalerie a fotoknihy
obce Klášterec nad Orlicí

Už dlouho mne trápil stav fotogalerie na webových stránkách naší obce. Snažila jsem se sama
fotit či kompletovat fotky, ale čas na jejich uspořádání a vkládání na web mi už nezbýval. Jsem
ráda, že jsem našla v obci někoho, kdo mi s tím
pomohl. Děkuji tímto mladé paní Petře Foglové,
která uspořádala fotky v naší webové fotogalerii
a dále vytvořila fotoknihy naší obce za poslední
3 roky. Budeme rádi, když občané či zástupci spolků budou do fotogalerie obce přispívat. Fotografie
s krátkým popisem z určité akce či zajímavé události
můžete zasílat nebo donést v průběhu roku v digitální podobě na obecní úřad.
Lenka Ševčíková

Tříkrálová sbírka
v Klášterci

Sbírka proběhla 7. ledna 2018 a díky dárcům se
vykoledovala rekordní částka, a to 15 432,- Kč,
což je oproti loňsku navýšení o 2 980,- Kč. Všem
dárcům upřímný dík. Poděkování patří ale i koledníkům Vaškovi Tomanovi, Zdendovi Kalousovi a
Zbyňkovi Kotizovi. Druhou trojici, tu co zpívala
v kostele, vytvořili Štěpán Skoták, Péťa Janeček
a Šimon Dragonides. Jako starší doprovod s nimi
chodili David Lux a Lucie Luxová. Všichni jsou
členové kláštereckých „Mladých hasičů“. Jednou
z jejich vedoucích je Petra Luxová, bez které by
se koleda také neobešla, ona je ta, která je všechny
dala dohromady.
Už teď se někteří z výše jmenovaných těší na Tři
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krále v roce 2019, až budou zpívat v kostele „My
tři .…. a já černý …“, na psaní křídou zmrzlými
prsty K M B, na nějakou laskominu, která nejde
dát do kasičky a je jen pro ně. Hlavně ale na to, že
jim dobří a laskaví lidé přidají do pokladničky a ta
bude ještě těžší, než ta letos.
V oblasti působnosti charity Ústí nad Orlicí se
letos při tradiční dobročinné akci vykoledovalo
2 894 503,- Kč tj. o 399 432,- Kč víc než v roce
2017. Podílelo se na tom 88 obcí a v nich 586 pokladniček. Dvě v Klášterci. Ve dnech sbírky bylo
v pohybu více jak 2000 dobrovolníků. Výtěžek je
převážně určen na činnost Oblastní charity Ústí
nad Orlicí. Více na www.uo.charita.cz.

Výsledky Tříkrálové sbírky
v Pastvinách

Tříkrálová sbírka je sečtená a tak bych chtěla poděkovat všem dárcům, kteří přispěli. V Pastvinách
se nám povedlo vybrat krásných 17.481,- Kč, kte-

MAP Orlicko vyhlásilo soutěž o nejlepší (mimo) školní projekt. I z naší obce byly
přihlášeny 3 projekty: - Živa - agroenviromentální výchova, ZŠ - broučkiáda, SDH - dětský
den. Na stránkách www.maporlicko.cz můžete
hlasovat o tom nejlepším. Hlasovat můžete do
28. února 2018. V případě výhry pojedou děti
ze ZŠ na celodenní výlet do zábavného vědeckého parku VIDA v Brně.
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ré budou pomáhat tam, kde je to potřeba. V rámci
celé České republiky se vybralo 114.087.347,- Kč,
Oblastní charita v Ústí nad Orlicí, pod kterou spadáme, vybrala celkem 2.895.811,- Kč. Letošní Tříkrálová sbírka je tedy opět rekordní.
Na leden nezvykle teplé sobotní počasí nám přálo, nohy ani ruce nám nemrzly, nemuseli jsme se
prodírat závějemi sněhu, dokonce nám vysvitlo
i sluníčko. I tak patří dík všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se vydali koledovat a bez
kterých by tato sbírka nebyla možná. Jmenovitě
to jsou Hana, Katka a David Brůnovi, Maruška,
Klára a Eliška Tomanovy, Jitka Zvercová s dětmi
a výpomoc od sousedů – Julča a Bětka Hebrovy
z Klášterce.
Do nového roku přeji nám všem, abychom pomoc
Charity nikdy nepotřebovali. Těm, kdo ji potřebují, přeji hodně zdraví a sil překonávat těžkosti. A
těm, kdo pomoc poskytují, přeji hodně sil, tolerance a trpělivosti s potřebnými.
Marie Tomanová

MÍSTNÍ POPLATKY
v Klášterci nad Orlicí
Od 1. 1. 2018 byl zvýšen poplatek za odpady o 50,- Kč. Nyní se platí 450,- Kč za osobu
nebo rekreační objekt.
Žádáme občany, kteří mají nastaven příkaz
na bankovním účtu, aby si opravili částku.
Poplatek za psy zůstává ve stejné výši.
Splatnost je 30. 6. 2018.
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Statistika k 1. 1. 2018
počet obyvatel
z toho ženy
z toho muži
Ø věk obyvatel
rok nar. nejstaršího obyvatele
nejčastější mužské jméno (počet)
nejčastější ženské jméno (počet)

České Petrovice
154
72
82
45
1923
Jaroslav (9)
Adéla (4)

Klášterec n. Orl.
906
462
444
42
1920
Josef (34)
Jana (23)

Pastviny
365
185
180
42
1924
Jan, Josef (14)
Marie (13)

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2017 a plány pro rok 2018
Vážení spoluobčané,
Začal rok nový rok a tak mi dovolte trochu zrekapitulovat rok 2017. V naší obci se čas
rozhodně nezastavil, nebudu psát o věcech, které
běžně děláme v rámci údržby a chodu obce, popíšu v časové řadě jen ty větší:
Leden:
- zpracování projektové dokumentace (PD) pro
územní rozhodnutí (ÚR) zasíťování Matyášova
kopce
- zahájení kompletní rekonstrukce 3 bytů v čp.
192 – 197, naše obec má celkem 116 nájemních
bytů a starost o údržbu bytového fondu řešíme
každý den
Únor:
- zahájení nového mapování intravilánu obce a
katastrálního území Klášterec nad Orlicí – administrativní příprava
- dokončení PD pro ÚR zasíťování Matyášova kopce
Březen:
- zadání prováděcí PD na rekonstrukci domu čp.
167 firmě BKN s.r.o. Vysoké Mýto
- dokončení kompletní rekonstrukce 3 bytů v čp.
192 – 197
Duben:
- obec obdržela akceptaci žádosti o dotaci na
Snížení energetické náročnosti domu čp. 167,
výběrová komise doporučila přidělení dotace,
dotace bude poskytnuta na práce související se
zateplením budovy, stropu půdy, izolací podlah
a výměnou oken a dveří
- řešení možností projektu obnovy polních cest
- obnova odpočinkových míst, instalace venkovních lavic a stolů u bytových domů
Květen:
- příprava opravy zdi u čp. 135 Kovárna, výkup
pozemku, příprava PD, vykácení stromů
- každoroční oprava komunikací po zimě
- příprava oprav podlahy a mobiliáře kaple sv.
Anny na Čiháku

Červen:
- zahájení nového mapování v terénu, většinu dní
pracovali v terénu 2 skupiny složené z geodetů
katastrálního úřadu a zástupců obce, pochůzky
trvaly až do podzimu, v roce 2017 byla zpracována část intravilánu katastru obce na pravém
břehu řeky
- návštěva partnerské obce Trzebieszowice
- dne 5. 6. zapojení se obce do projektu „Na kole
dětem“, organizace zastávky v naší obci a společná jízda žáků ZŠ a občanů do Pastvin na hráz
- návštěva ministra kultury p. Daniela Hermana v obci, návštěva byla zorganizována hlavně
za účelem podpory projektu probíhající opravy
střechy kostela
- získání dotace na částečné pokrytí nákladů opravy kaple na Čiháku, zahájení prací
- zadání zpracování PD obnovy polních cest,
v rámci tohoto projektu by mělo být obnoveno
6,8 km cest
Červenec:
- větší údržba obecního majetku
- pokračování realizace projektů obce
- schválení nového Lesního hospodářského plánu
na 10 let (obec vlastní 103 ha lesa)
Srpen:
- oprava místních komunikací – nový asfaltový
povrch sjezd k přehradě na Lhotce, oprava sjezdů v chatové osadě a část komunikace u čp. 8
- úprava hřbitovů
- dokončení prováděcí PD na dům čp. 167
- demontáž oltáře a lavic v kapli na Čiháku, vybourání stávající podlahy, podlaha byla v havarijním
stavu, beton byl popraskaný a dlažba vylámaná
- likvidace zbytků oplocení u čp. 179
- úprava a doplnění oplocení dětského hřiště u
bytového domu čp. 202, včetně osazení nových
herních prvků
- výstavba a dokončení nové opěrné zdi nad čp.
135 Kovárna, provedla firma Zemní práce Josef
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Vymetálek, Česká Rybná
- podání žádosti o nový umělý povrch na asfaltové
hřiště u Sokolovny
- přemístění a oprava křížku na nový hřbitov
Září:
- pokračování na údržbě majetku obce
- řešení realizace rekonstrukce domu čp. 167, velký rozpočet akce
- pokračování rekonstrukce podlahy v kapli na Čiháku
Říjen:
- dokončování PD pro ÚR na odkanalizování
Klášterce
- uspořádání větší oficiální návštěvy zástupců
obce, školy a spolků z Trzebieszowic, za účelem
obnovy aktivnější spolupráce se ZŠ
- získání územního rozhodnutí na akci zasíťování
Matyášova kopce
- schválení podpory prodejny Konzumu ve Zbudově
Listopad:
- příprava zadávacích řízení na projekt rekonstrukce čp. 167 a zasíťování Matyášova kopce
- dokončení územní studie centra obce
Prosinec:
- vyhlášení 2 zadávacích řízení na projekty obce
- podpis smlouvy o partnerství s gminou LadekZdroj, pod kterou spadá ves Trzebieszowice
V průběhu roku se konalo v obci spoustu společenských a kulturních akcí, jejichž pořadateli
jsou naše spolky a škola. Moc si vážím lidí, kteří
ve svém volnu najdou čas a chuť akce uspořádat.
Děkuji jim za to.
Pro přehled ještě pár čísel
z hospodaření obce:
K 31. 12. 2017 činily příjmy obce 19 987 644,37
Kč a výdaje 14 252 328,03 Kč.
Na dotacích jsme v roce 2017 získali 1 092 tis. Kč
Místní komunikace
Celkový náklad na opravu komunikací činil 702 tis. Kč
Odpadové hospodářství
- celkové náklady na svoz odpadu činil 800 tis. Kč
- na poplatku se vybralo 400 tis. Kč, 400 tis. Kč
doplácí obec
Bytové hospodářství
- vybrané nájemné 2 200 tis. (čistý nájem bez záloh)
- do oprav bytového fondu jsme investovali 983
tis. Kč
Mateřská škola
- náklady na provoz 425 tis. Kč
Základní škola
- náklady na provoz 1 745 tis. Kč + financování
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výjimky z počtu žáků 170 tis. Kč, + asistence a
vrátný 85 tis. Kč
- oprava - položení fólie na plochou část střechy
95 tis.
Plány pro rok 2018:
- realizace dvou velkých projektů, které jsme připravili:
- kompletní rekonstrukce domu čp. 167, je dokončeno zadávací řízení, obecní zastupitelstvo
schválilo dodavatele, práce začnou počátkem
března a měly by být dokončeny do 31. 10. 2018
- zasíťování Matyášova kopce, na konci února
bude zastupitelstvem schválen dodavatel akce,
pracujeme na vydání stavebního povolení, stavební práce by měly být zahájeny v dubnu a dokončeny do 5 měsíců od zahájení, v rámci tohoto
projektu bude v lokalitě RD vybudována komunikace, kanalizace, veřejné osvětlení, výhybny
na příjezdové komunikaci, dále ve spolupráci
s VaK Jablonné vodovod a také aktivně spolupracujeme s ČEZ na vybudování elektrické sítě
- probíhá také příprava prodeje jednotlivých stavebních parcel
- ve spolupráci s hasiči je připravován projekt
přestavby garáží Hasičské zbrojnice v čp. 122
a úprava prostoru před garážemi s plánem realizace v roce 2019
- střecha na bytovém domě Lhotka čp. 27, střecha na tomto domě je již delší dobu ve špatném
stavu, je nutná výměna střešní krytiny
- rozvody studené vody ve společných přízemních prostorách bytového domu čp. 192 - 197
- projekt na odkanalizování Pastvin a Klášterce, v tomto velkém projektu bude mít naše obec
nyní vydáno územní rozhodnutí, obec Pastviny
na tom pracuje, na společném jednání s obcí
Pastviny a zástupci VaK a.s. Jablonné nad Orlicí
bylo rozhodnuto, že naše obec nyní vyčká, zda se
podaří i obci Pastviny získat územní rozhodnutí,
zda bude možno tento velký projekt dále prosadit a získat na něj finanční prostředky
- pokračování opravy kaple sv. Anny na Čiháku
(nová podlaha, oprava vnitřních omítek, oprava
mobiliáře)
- bude také pokračovat nové mapování intravilánu katastru naší obce
Práce máme naplánováno hodně a věřím,
že se nám podaří v roce 2018 vše zrealizovat.
Na podzim nás čekají po 4 letech
komunální volby, tak budou moci občané
naši práci pro obec ocenit.
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Děkuji všem, kteří pro naši obec pracují a pomáhají. Věřím, že to tu máte rádi stejně jako já. Abychom jen nepracovali, podívejte se do přiloženého
kalendáře kulturních akcí, které pořádají naše
spolky, škola, školka a sousední obce. Věřím, že i
při těchto akcích se budeme potkávat a společně
bavit.
Všem občanům a jejich rodinám přeji v roce 2018
zdraví, klid a pohodu.
Lenka Ševčíková, starostka obce
Informace z jednání zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 31. 1. 2018 Zastupitelstvo obce
Klášterec nad Orlicí:
• vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8 ze dne
14. 12. 2017 v celkové výši -244 292,00 Kč
• vzalo na vědomí zápis Krajského úřadu Pardubického kraje z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1. 1. 2017 do 21. 12. 2017,
v rámci přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny nedostatky
• vzalo na vědomí plnění rozpočtu a hospodaření
obce k 31. 12. 2017
• vzalo na vědomí návrh rozpočtu obce, součástí
je návrh rozpočtu příspěvkových organizací obce
ZŠ a MŠ na rok 2018 a ukládá starostce jeho zveřejnění na úřední desce
• schválilo dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Klášterec
nad Orlicí na roky 2019 – 2022 a Masarykovy
základní školy Klášterec nad Orlicí na roky 2019
- 2022
• schválilo směrnici odpisového plánu Mateřské
školy Klášterec nad Orlicí a Masarykovy základní
školy Klášterec nad Orlicí
• souhlasilo s finální verzí projektu „Místní akční
plán vzdělávání pro území ve správním obvodu
obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky“
• schválilo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016639/VB/2, Klášterec
nad O. 1300/2,Kalous-nové OM a ukládá starostce smlouvu podepsat
• vzalo na vědomí stanovisko úřadu územního
plánování k vymezení pozemku parc. č. 311/19 o
výměře 482 m² do plochy bydlení a ukládá starostce obce seznámit s tímto stanoviskem žadatele p.
J. K.
• vzalo na vědomí zprávu o požární ochraně
v obci za rok 2017
• schválilo složení výjezdové jednotky SDH Klášterec nad Orlicí
• vzalo na vědomí informace o stavbě „Divoká
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Orlice, Klášterec nad Orlicí, oprava opevnění,
ř.km. 96,650 – 96,850“, se stavbou souhlasí
• schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o vývozu
kontejnerů a odběru separovaných surovin mezi
odběratelem Suroviny Plundra, s. r. o., Žamberk
IČ 05518083 a dodavatelem Obcí Klášterec nad
Orlicí IČ, 00279021
• rozhodlo vyhovět žádosti Městské knihovny
Žamberk o individuální dotaci ve výši 2000 Kč na
účel sdružování prostředků obcí na nákup knih do
střediskového fondu
• schválilo účelové poskytnutí dotace z rozpočtu
příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí ve výši
2000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) v roce
2018 Městské knihovně Žamberk, IČ 72068256 a
schválilo s tím spojenou veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce
• schválilo přidělení bytů a prodloužení nájemních smluv
• vzalo na vědomí informace z jednání VH DSO
Orlicko dne 19. 12. 2017
• vzalo na vědomí informace z jednání výboru
DSO Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou
ze dne 21. 12. 2017
• schválilo seznam bodů zápisu do kroniky obce
za rok 2017
• schválilo uzavření smlouvy č. Z_S24_12_
8120058539 mezi provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035, Děčín a žadatelem Obcí
Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021 o přeložce
distribučního zařízení – stavba Klášterec n/Orlicí, p.č.3287, OBEC-přel.PB, žadatel je povinen
uhradit náklady na přeložku rozvodného zařízení v plné výši, předpokládaná výše nákladů činí
68.719 Kč bez DPH
• schválilo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016656/VB/1, Klášterec
n/O.3257, Obec-lokalita, DTS, kNN, zastupitelstvo schvaluje cenu věcného břemene za předmětnou stavbu v celkové výši 36 000 Kč
• souhlasilo s testovacími jízdami soutěžního
vozu firmou Josefa Kopeckého -MOTORSPORT,
Kostelec nad Orlicí, IČ 12946206 v k.ú. Klášterec
nad Orlicí na dohodnuté trase v roce 2018
• schválilo podporu a doporučení Obce Klášterec
nad Orlicí při získávání dotací Římskokatolickou
farností Klášterec nad Orlicí, jedná se o dotace na
opravu střechy kostela a opravu mobiliáře
• schválilo podporu a doporučení Obce Klášterec
nad Orlicí při získávání dotací TJ Sokol Klášterec
nad Orlicí na rekonstrukci elektroinstalace sokolovny čp. 34
• schválilo přistoupení obce Klášterec nad Orlicí
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do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky
• schválilo přípravu žádosti o dotaci z programu
MZE na kompletní rekonstrukci kaple sv. Anny na
Čiháku
• schválilo darovací smlouvu mezi dárcem Ing. J.
Š., Ph.D., Netolice a obdarovaným Obcí Klášterec
nad Orlicí ve výši 87 900 Kč na restaurování oltářní architektury a dřevěných plastik sv. Antonína a
sv. Jana Křtitele v kapli sv. Anny na Čiháku, k. ú.
Klášterec nad Orlicí
• schválilo ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 167 mezi pronajímatelem Obcí
Klášterec nad Orlicí a nájemcem Podlahové centrum Miroslav Šroler IČ: 74806106 dohodou ke
dni 31. 1. 2018, k tomuto dni bude pronajímatelem vyúčtována nájemci i poměrná část ročního
nájemného, nájemce předá pronajímateli vyklizené nebytové prostory
• schválilo pořadí veřejné zakázky „Snížení
energetické náročnosti obecní budovy č.p. 167
v Klášterci nad Orlicí“: 1. REKOS Ševčík s.r.o.,
Čs. armády 1401, 564 01 Žamberk, IČ 25960351,
(8.398.077 Kč bez DPH), 2. KPV SYSTÉM
s.r.o., Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ
27546756, (8.794.425,19 Kč bez DPH), 3. STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ 25963864, (9.848.967.98 Kč bez
DPH)
• schválilo uzavření Smlouvy o dílo se společností REKOS Ševčík s.r.o., Čs. armády 1401, 564 01
Žamberk, IČ 25960351 na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti obecní budovy č.p.
167 v Klášterci nad Orlicí“ za cenu 8.398.077 Kč
bez DPH a uložilo místostarostovi obce podepsat
smlouvu o dílo
• schválilo uzavření Příkazní smlouvy o výkonu
technického dozoru investora mezi Obcí Klášterec nad Orlicí a firmou TENDRA spol s. r.o.,
IČ 01820265 při akci „Snížení energetické náročnosti obecní budovy č.p. 167 v Klášterci nad Orlicí“ za cenu 120.000 Kč bez DPH a ukládá místostarostovi obce tuto smlouvu podepsat
• schválilo uzavření Příkazní smlouvy o administraci projektu mezi Obcí Klášterec nad Orlicí a firmou TENDRA spol. s r.o., IČ 01820265 při akci
„Snížení energetické náročnosti obecní budovy
č.p. 167 v Klášterci nad Orlicí“ a ukládá místostarostovi obce tuto smlouvu podepsat
• schvaluje uzavření dohody o výkonu koordinátora BOZP při akci „Snížení energetické nároč-

SOUSEDSKÉ LISTY

nosti obecní budovy č.p. 167 v Klášterci nad Orlicí“ s p. Jaroslavem Junkem
Celé znění zápisů a usnesení ze zastupitelstva
obce je pro občany k nahlédnutí na obecním
úřadě, usnesení je zveřejněno na
www.klasterecnadorlici.cz
Zpracovala: Lenka Ševčíková, starostka obce

Asi jsem to zakřiknul!!
Bylo to někdy koncem letošního ledna. V rámci všech možných inventur, statistik a uzávěrek
souvisejících s loňským rokem mi tak hlavou probleskla vzpomínka na minulou zimu a na problémy, které jsme museli řešit. Průběh letošní zimy
v souvislosti s topnou sezonou probíhá relativně
v klidu, ani ještě nebylo nutné řešit nedbalostí
vzniklé požáry kontejnerů na komunální odpad.
Liboval jsem si….. a řekl jsem to nahlas. To jsem
neměl dělat! Asi jsem to zakřiknul!!
8.2. jsme museli hasit kontejner na sídlišti
(u č. p. 40) a 13.2. ráno mi hlásily děti čekající na
autobus doutnající kontejner v centru. Můj dobrý
pocit z klidně probíhající zimy se rázem rozplynul.
Oba dva vznikající požáry byly zlikvidovány v zárodku uhašením ohniska, proto Vám mohu s jistotou oznámit, že byly způsobeny nevyhaslým žhavým popelem, který tam vysypal někdo z okolních
domů. Byli to naši občané, kteří se nepřesvědčili,
že je popel vyhaslý a mohou ho bez obav nasypat
do kontejneru. Tentokrát to dobře dopadlo, ale co
příště…???
Dovoluji si Vás požádat o zodpovědný přístup při
nakládání s popelem a nevyhaslým palivem. Věřím,
že to nikdo z nás nedělá úmyslně a oba výše uvedené
případy se staly jen v důsledku nedbalosti. Všímejte
si svého okolí a nebojte se případně upozornit třeba
i nedbalého souseda na možné nebezpečí vzniku
škod. Ve finále jsou opravy, nebo nákupy nádob na
odpad hrazeny z peněz nás všech.
L. Škůrek, starosta Pastviny

Zastupitelstvo obce Pastviny

dne 18. 12. 2017 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2017.8.1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku
Luxovou a Antonína Faltuse
2017.8.2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 11. 12. 2017
2017.8.3. schválilo „Rozpočet obce na rok
2018“
2017.8.4. schválilo vydání „Územního plánu
obce Pastviny“
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2017.8.5.1. umístění a projektová příprava
sportovního víceúčelového hřiště, v souladu s
usnesením č. 2017.7.5.1. ze dne 20.11.2017 byl
opětovně posouzen postup při přípravě projektování a výstavby sportovního víceúčelového hřiště.
Na základě doporučení Stavební komise ze dne
6.12.2017 zastupitelstvo opětovně schválilo již
stanovený postup usnesením 2017.6.6.6. ze dne
16.10.2017
2017.8.5.2. schválilo rozpis zasedání zastupitelstva na rok 2018. Termíny zasedání OZ v roce
2018 jsou 12.2. 26.3. 21.5. 2.7. 3.9. 15.10.
2017.8.5.3. schválilo uzavření dodatku č. 2
smlouvy o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin ze dne 26.4.2017 s odběratelem
„Suroviny Plundra s.r.o., IČ: 05518083, se sídlem
Nádražní 1560, 564 01 Žamberk, zastoupeným
jednatelem Jaromírem Plundrou
2017.8.5.4. schválilo uzavření dodatku č. 3
smlouvy o vývozu kontejnerů a odběru separovaných surovin ze dne 26.4.2017 s odběratelem
„Suroviny Plundra s.r.o., IČ: 05518083, se sídlem
Nádražní 1560, 564 01 Žamberk, zastoupeným
jednatelem Jaromírem Plundrou
2017.8.5.5. schválilo uzavření smlouvy o právu
k umístění a provedení stavby – vodovodní přípojky, s Lukášem Bočkem, bytem Špindlerova 1152,
Ústí nad Orlicí
2017.8.5.6. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9
2017.8.5.7. schválilo odstoupení od Smlouvy o
nájmu nemovitosti sloužící k podnikání, ze dne
6.1.2017 (objekt restaurace Na Vleku a souvisejícího příslušenství) v souladu s čl. V. předmětné
smlouvy
2017.8.5.8. 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
plnění závazků sociální služby poskytované léčebným ústavem v roce 2018
2017.8.5.9. vzalo na vědomí požadavek p. S. L.
na provádění pravidelné zimní údržby části (cca
90 m2) obecního pozemku parc. č. 2256/3, ostatní plocha, která je využívána nájemníky bydlícími
v RD č.p.124 ve vlastnictví p. S.L. k parkování
osobního automobilu
2017.8.5.10. vzalo na vědomí doplněnou žádost
obchodního družstva KONZUM o dotaci na poskytování veřejné služby pro zajištění potravinové
obslužnosti. Předpokládaná výše dotace by měla
činit 84.103,- Kč.
Ladislav Škůrek, starosta obce Pastviny
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Informace Policie ČR (1)
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům
v kraji připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali oběťmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní
rady budou vydávat formou tematických článků,
které budou zasílat na vaše obce. Témata budou
jistě zajímavá. Například podvody páchané na
seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb,
legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující
telefony), senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí násilí, majetková
kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit,
aby naše články byly zajímavé a tak občas přidáme
i pár střípků z policejních svodek, abyste věděli, co
se ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“
oznámení. Oznámení na Policii České republiky
může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený),
oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud
vaše oznámení nemá charakter neodkladného
tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení
policie. V naléhavých případech můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti
vám jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vědět
základní údaje k oznamované události, což jsou
minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší
upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje
někdo pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je to
možné a tyto informace má) připravit odpovědi na
základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo,
KDE k události došlo, JAK ke skutku došlo, ČÍM
bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký
je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na
zdraví nebo škoda na majetku.
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Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně
pokud se něco stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví ani to, jak se
jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů,
volejte číslo 150. Zdravotnická záchranná služba
má linku tísňového volání 155. Rovněž je možné
si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud
potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte přímo na
tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá
především v případech, že potřebujete na místo dvě
a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ,
DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při
zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete
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pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a
eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory
na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS
zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným
závěrem můžeme uvést malou zajímavost - dětem
jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování
tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat
poslední číslo z tísňové linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky
155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u
čísla 150 – nula představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

JARNÍ BURZA Paní Zima se pomalu ukládá k odpočinku a vystřídá ji teplejší roční období
a to je čas, kdy i my uložíme zimní oblečení a změníme šatník. Spolek SRPDŠ již po několikáté bude ve
školní jídelně pořádat burzu, která bude plná oblečení a věcí na jarní a letní sezónu. Do prodeje můžete
přinést dětské a dámské oblečení, věci a sportovní potřeby, boty, kola, hračky, aj., které již nepotřebujete
a mohly by posloužit zase někomu dalšímu. PŘIJÍMÁME I KOČÁRKY! Těšíme se, že podpoříte akci,
jejíž výtěžek půjde na konto SRPDŠ a bude určen na potřeby žáků Masarykovy základní školy v Klášterci nad Orlicí. Přesné termíny sdělíme prostřednictvím plakátů, další podrobné informace a potřebné
formuláře naleznete také na webu školy www.zsklasterec.cz.
Za výbor SRPDŠ Ivana Kristejnová
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Nové služby v Klášterci nad Orlicí:







Modelá ž nehtů gelem
Gella k na rukou i nohou
Ja ponská ma nikúra P-Shine
Pa ra fínové výživné zá ba ly
Ma sá ž a peeling rukou

IVANA KRISTEJNOVÁ

Klá šterec na d Orlicí 161
Tel: 602 560 760

Kosmetický salón
Jiřina Vymetálková
Zbudov 42, Klášterec nad Orlicí
tel.: 602 400 390
Rozšiřujeme pro Vás služby v salónu Trendy.
Ošetření luxusní Italskou kosmetikou ALISSE BEAUTE
Délka ošetření min. 90 minut
Úprava, barvení obočí a řas
Profesionální líčení
Depilace voskem LYCON
Poradenství v oblasti kosmetiky a vizážistiky
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Není to tak dávno… ( 65 )
Rok 1932 v místním tisku
Opravdu, není to nijak dávno, stále to je ještě v dosahu lidského věku. A události zaznamenané v novinách jsou někdy víc než překvapivé. Předkládám doslovný opis článku z časopisu Naše zájmy
z 26. 2. 1932.
Odsouzeníhodný případ. Přijeli do Českých Petrovic kvůli obchodu p. Šroler z Klášterce se svým
přítelem Hovadem. Auto řídil p.Bajer z Klášterce.
Mluvili patrně, jsmeť v Čechách a České Petrovice
rovněž nepatří do říše německé – česky, což jednoho horkokrevného mladého pána, ovšem Němce,
tak rozčililo, že napadl p. Hovada, který mimochodem řečeno jest velice tichý a spořádaný hoch.
Udeřil jej nějakým ostrým předmětem přes obličej
a hlavu. Hoch utrpěl tržné rány levého ucha a tržnou ránu ve vlasaté části. Byl odvezen v nočních
hodinách do ordinace p. Dr. Plaňanského téměř
v bezvědomí, kde se mu dostalo lékařského ošetření. Četnictvo případ tento velice důsledně vyšetřuje a německý nadšenec jistě po náležité lekci
si podruhé připomene, že násilí není ani našim
německým krajanům trpěno. ( Hovadovi pocházeli z Ameriky – majitel pily Karel a jeho čtyři bratři,
Šrolerovi byli nad lomem a v Horách a Bajer-snad
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Rudolf ? Pokud v některé rodině uvázla vzpomínka
na tuto událost, budu vděčen za zmínku ).
Stejný časopis psal 26. 5. 1932.
Z Klášterce. Od 1. dubna je na zdravotní dovolené sl. odbor. učitelka Marie Šrolerová, která se
podrobila velmi těžké operaci zduření štítné žlázy.
Po dobu její dovolené zastupuje jí p. J. Vašátko,
výpomocný učitel ze Šumperka.
8. května sehrálo žactvo Tělovýchovné jednoty Sokol divadelní hru Hastrman. Divadlo sehráno bylo
se značným úspěchem za pěkné návštěvy. Divadlo
nacvičil p. uč. J. Rázl.
K odvodu 14. května dostavilo se 24 branců,
z nichž bylo odvedeno 6 ze třetí třídy.
Na Čiháku přestavba turistické chaty Hradeček se
blíží svému ukončení. Chata bude slavnostně otevřena asi v neděli 19. června za značné jistě účasti
všech hraničářů.
Ze stejného zdroje v roce 1932 pochází i další článek.
Do Pastvin stále jezdí komise. Tamní občanstvo

už se směje, že na každou maličkost přijedou 3
právníci, 2 inženýři atd. Mnohá stavení byla již vykoupena, ale dosud nezaplacena. Zajímavým jest,
že např. panu Pšondrovi vykoupili stavení, nezaplatili, musel platiti nájem a konečně mu z jeho
vlastního stavení dali výpověď. Stavba viaduktu
též pokračuje. Všeobecnou pozornost budí 6 rour
as 30 cm, které jdou až k základům a stále se obezdívají. Mají důležitý účel!
Zpracoval Miloš Sibera
Na snímku z roku 1932 je Pšondrovo stavení
(přezdívka Stavákovi) v Bublačce.

Nabídka firmy Prague Caskets, s.r.o.

odřezky palivového dřeva (délka 4m) – smrk,
borovice. Cena 700,- Kč/m3.
Místo odběru: areál bývalé firmy Less.
Č. tel. 721 137 420
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Příobecní tábor v Klášterci nad Orlicí
Na základě výsledků průzkumu předběžného zájmu, který proběhl v dubnu 2017, Masarykova
ZŠ v Klášterci nad Orlicí uspořádá v letech 2018 – 2020 příobecní tábor. Tábor bude organizován
ve spolupráci s SVČ Animo Žamberk v rámci projektu Příměstské tábory na Orlicku.
V červenci 2018 proběhnou 2 turnusy tábora: 9. – 13. 7. a 16. – 20. 7. Jeden turnus zahrnuje 5 pracovních dní, od pondělí do pátku. V těchto dnech bude v době od 8 do 16 (případně od 7 do 15, maximálně
od 7 do 17) hodin pro děti zajištěn dohled, program a strava (oběd + 2 svačiny ve školní jídelně). Tábor
je určen dětem ve věku 5 – 15 let. Kapacita jednoho turnusu je 20 – 25 dětí (minimálně 10). Program
proběhne v prostorách školy a v přilehlém areálu, součástí budou i výlety. Plán nesoucí všeobecný charakter (sportovní hry, výtvarné činnosti, deskové hry, výlety…) bude později upřesněn.
Cena tábora bude přibližně 800 Kč za 1 turnus a 1 dítě. Jedno dítě si může vybrat libovolně jeden z turnusů, nebo se může účastnit tábora po oba turnusy. Obdobným způsobem bude příobecní tábor při
Masarykově ZŠ Klášterec nad Orlicí organizován také v červenci 2019 a 2020.
Za ZŠ v Klášterci n. O. Petra Pospíšilová

Zima ve školce

O zimě si povídáme, zimu malujeme a venku do
sněhu otiskujeme speciální válečky. Každý z nich
má jiný dezén a to se nám líbí. Do školky jsme také
pozvali muzikoterapeuta a vyzkoušeli jsme si svištění větru.
Řeháková Soňa

Sněhuláci pro Afriku

Jak už zní ze samotného hesla této organizace děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví a mnozí z nich se nedostanou ani do školy. Nemůžeme
sice zařídit, aby v Africe padal sníh, ale můžeme
přispět alespoň k tomu, aby některé africké děti
mohly do školy. A co pro to udělat? Stačí, aby
každý žák zapojené školy splnil dva úkoly: zaplatil
symbolickou částku jakožto „vstup do projektu“ a
postavil ze sněhu nebo nakreslil svého sněhuláka.
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Okresní přebor škol
ve sjezdovém lyžování
Již tradičně jsme se 9. ledna 2018 zúčastnili OP
škol ve sjezdovém lyžování v Říčkách. Naši školu
reprezentovalo družstvo děvčat ve složení Lucka
Hrušková, Verča Hornová (8. třída), Káťa Vybíralová (5. třída) a družstvo chlapců – Tonda Kopecký (9. třída), Zdenda Kalous, Ondra Zverec (8.
třída) a Pepa Bříza (5. třída).
Vyfocené výtvory potom soutěží s ostatními zapojenými školami o krásné ceny! Letos je do tohoto
projektu společně s námi zapojeno dalších 175
škol v republice! I když sněhové podmínky nejsou
letos ideální, naši šikovní žáčci a učitelé si dokázali najít chvilku na velmi originální sněhuláky posuďte sami!
Za ZŠ v Klášterci n. O. Dana Kodytková

Lyžařský a snowboardový
výcvikový kurz

Letošní lyžařský a snowboardový výcvik našich
sedmáků jsme doplnili pěti zájemkyněmi o výuku
snowboardingu z vyšších ročníků. A přestože nám
počasí moc nepřálo, tak díky umělému zasněžování a velké práci všech ve Ski areálu v Českých Petrovicích, jsme mohli od 24. ledna vyrazit na pětidenní
výcvik. A jak to bývá na horách, zažili jsme sluníčko
a krásný sníh, ale i déšť, vítr a pěknou ledovatku. Nikdo se však nenechal rozmary počasí
odradit, všichni žáci s úspěchem absolvovali celý výcvik a většina se potom ještě vydala
při zimním sportovním dni lyžovat na větší sjezdovky do Říček.
Za ZŠ v Klášterci n. O. Yvona Franková

Svými výsledky nám hned na začátku kalendářního roku udělali velikou radost – děvčata ve své
kategorii jasně zvítězila, chlapci obsadili pěkné 4.
místo. Na rozšířené podium pro šest nejlepších
závodníků se probojovali Lucka (2. místo), Pepa
(4.), Verča (5.) a Káťa (6.).
Za ZŠ v Klášterci n. O. Yvona Franková
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