duben 2018

SOUSEDSKÉ LISTY

č. 144
1

DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Klášterec – realizace dvou velkých projektů byla ZAHÁJENA:
Rekonstrukce Obecního domu čp. 167

• v rámci rekonstrukce bude provedena výměna
střešní krytiny, hromosvodu, oprava komínů, výměna oken a dveří, zdi v přízemí budou izolovány
proti vlhkosti podřezáním, budova bude zateplena a bude mít novou fasádu, v přízemí budou nové
podlahy, v celém domě bude nové vytápění tepelným čerpadlem, dále v přízemí budou nové rozvody vody, kanalizace a elektroinstalací, v přízemí a
v 1. patře vznikne nové sociální zařízení, úklidová
komora, sklad, technická místnost a kuchyňka
• cílem projektu je vyřešit špatný stav domu, který
je v centru obce a vždy sloužil veřejnosti, v prvním
patře bude i nadále lékařská ordinace, knihovna,
klub důchodců, klubovna rodinného klubu, nově
budou v přízemí vybudovány kanceláře obecního
úřadu a obřadní místnost se zázemím
• rekonstrukce byla zahájena 7. 3. 2018 a měla by
být dokončena 31. 10. 2018

Zasíťování nové lokality rodinných
domů „Matyášův kopec“

• tento projekt obsahuje ze strany obce zajištění
vybudování kanalizace, vodovodu, komunikace
v lokalitě, vybudování výhyben na přístupové komunikaci, veřejného osvětlení a sítí elektronických komunikací
• dále proběhne ze strany ČEZ Distribuce, a.s.
vybudování nové trafostanice a kabelového vedení
rozvodu nízkého napětí elektřiny
• cílem projektu je vybudování 21 kompletně zasíťovaných parcel pro výstavbu rodinných domů,
možnost nového bydlení tak přispěje k celkovému
rozvoji naší obce
• realizace byla zahájena 16. 4. 2018 a měla by
být dokončena 16. 9. 2018

Doufám, že se oba projekty podaří zrealizovat bez větších problémů. Jsem moc ráda, že 2 roky náročných dotačních a projektových příprav jsou již minulostí a konečně začala realizace díla. Financování
obou projektů je zastupitelstvem obce dobře a zodpovědně nastaveno, částečně bude realizace financována z úspor minulých let, částečně z úvěru a v případě domu čp. 167 částečně i z dotace.
Věřím, že Obecní dům čp. 167 bude dobře sloužit občanům nejen naší obce a na „Matyášově kopci“ brzy
uvidíme výstavbu nových rodinných domů.		
Lenka Ševčíková, starostka obce
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Aktuality z Klášterce nad Orlicí:

- gratuluji našim ochotníkům k úspěšnému zahájení nové divadelní sezóny, vyprodaný sál Sokolovny v Klášterci i Divišova divadla v Žamberku
je pro ně jistě nejlepší odměnou
- děkuji myslivcům a hasičům za pomoc se zalesňováním obecního lesa, při jejich brigádách bylo
zasazeno 1500 stromků
- zahrádkářům děkuji za pomoc s úklidem hřbitova, dětem ze školy za pomoc s úklidem obce
v rámci akce „Den země“
- byla zahájena změna systému sběru směsného
komunálního odpadu, všichni občané byli informováni, kontejnery na sběr železa a velkoobjemového odpadu byly přemístěny do areálu bývalých kasáren a odpad je do nich možno odkládat
ve dnech dle odpadového kalendáře obce
- v květnu bude pochůzkami v terénu pokračovat
nové mapování intravilánu obce
Lenka Ševčíková, starostka obce

Změna v hospodaření s odpady
v Klášterci nad Orlicí
Vážení čtenáři,
v následujícím článku bych rád popsal zásadní změnu v hospodaření s odpady v obci Klášterec nad Orlicí. Možná si vzpomenete, že jeden ze zásadních
bodů, které bude třeba řešit, si současné zastupitelstvo obce v roce 2014 po volbách vytýčilo – změnu
systému hospodaření s odpady. Zavést pro maximální počet nemovitostí popelnicový systém. Konkrétně zpracovat a připravit nový systém dostal za úkol
výbor pro životní prostředí. Více jak dva roky výbor
projednával a zjišťoval jak systém zavést, aby zásadní
změna měla co nejméně problémů. Proběhla jednání se zástupci Ekoly Č. Libchavy a TS Jablonné nad
Orlicí, a to ohledně cenové nabídky této nové služby.
Protože rozdíl nabídek byl minimální, rozhodlo zastupitelstvo pokračovat dále ve spolupráci s Ekolou.
20. března 2018 se tedy uskutečnila schůzka s obchodní zástupkyní Ekoly k projednání konkrétního
postupu v rámci časové osy tak, aby nový systém
mohl začít od 1. srpna 2018.
Výbor životního prostředí připravil informativní
letáky majitelům nemovitostí. Jsou dvojího typu,
pro ty nemovitosti, které jsou u svozové trasy nebo
v dostupné vzdálenosti pro přistavení popelnice. Na
těchto letácích je zároveň nabídka na nákup popelnice za akční cenu. Popelnice zajistí Ekola. Zájem
o popelnici je možné nahlásit do 15. května 2018 na
obecním úřadě. Druhý typ letáku je pro ty nemovitosti, které jsou mimo dosah svozové trasy, samoty
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a rekreační objekty, kde není technicky možné zajistit svoz popelnic. Pro tyto nemovitosti budou i nadále
k dispozici nádoby na směsný komunální odpad na
stanovištích současných kontejnerů. Protože systém
starých kontejnerů, tzn. MULDA, nebude Ekolou
dále provozován, budou zde umístěny popelnice objemu 1100 l. Bez náhrady budou zrušena stanoviště
za školou, na Jedlině, Čertovka a na horním konci – Draha. Informativní letáky byly doručeny mezi
16. 4. – 20. 4. 2018. Další postup bude následující:
po zjištění zájmu o popelnice budou tyto objednány
a Ekola je asi na počátku července dodá. O termínu
budeme včas informovat. Na popelnici bude nalepena univerzální známka osvědčující zapojení do systému obec – Ekola. Výše poplatku (letos 450,- Kč) ani
termín splatnosti (30. 6. 2018) se nemění. Svozová
trasa po obci bude upřesněna v červnu obhlídkou po
obci s dispečerem Ekoly. Nyní je už navržena, k prohlédnutí bude na webových stránkách obce. Případné úpravy místa přistavení popelnice, pokud budou
třeba, budou osobně projednány po obhlídce trasy
s Ekolou. Další nutné informace budou zveřejňovány na obecních vývěskách a jistě také v SL v červnu
2018. Další důležitá změna bude provedena během
měsíce dubna. Spočívá v tom, že kontejner na velkoobjemový odpad bude od provozu ŽIVY přemístěn
do uzavřeného areálu starých kasáren (tzv. Emauzů). Rovněž tak kontejner na železo. Obsluhovány
budou 1x za 14 dní podle rozpisu termínů. Ten byl
vložen do SL v únoru a zveřejněn na webových stránkách obce. Proč např. přemísťujeme kontejner na
železo? Protože někteří nezodpovědní spoluobčané
do něho odkládají vše jiné, jen ne železo. Nebo zase
jiní ho celkem pravidelně navštěvují, aby si vzali to,
co trochu připomíná železo. Proto to opatření. Že
stále není třídění odpadů běžnou záležitostí, jsem se
opět přesvědčil 14. 4. 2018, kdy jsem se trochu snažil
uklidit na stanovišti Zbudov. Že by někomu upadla
ruka, kdyby plastové lahve z tašky pohozené u poloprázdné nádoby vhodil dovnitř? Nebo sklo – stejný
případ. V plastovém kontejneru směsný odpad. Že
se asi nemáme špatně, nebo alespoň někteří, jsem
se přesvědčil zvednutím plastové tašky se čtyřmi
plastovými miskami s kompletním obědem, které do
obce dováží firma ze Žamberka, jedna i se jménem.
Co na to říci – snad ani není slušná odpověď.
Vážení čtenáři, zastupitelstvo obce si od nového
systému slibuje snížení množství směsného komunálního odpadu po vytřídění využitelných složek.
Přesto, že obec dle zákona je tzv. původcem odpadu,
bez odpovědného přístupu občanů úkoly, které také
ukládají zákony, nezvládne.
Zpracoval: Zdeněk Bureš
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STANOVIŠTĚ NÁDOB NA ODPADY - KLÁŠTEREC NA ORLICÍ
Směs.kom.odpad
plast
papír
bytovka č.p. 195-197
kontejner
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
bytovka č.p. 200-202
kontejner
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
bytovka Živa č.p. 224
kontejner
Konzum
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
Lhotka
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
Hádka
kontejner
Čertovka
zrušeno
Sokolovna
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
Pila
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
Draha
zrušeno
Lom
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
Jedlina
zrušeno
popelnice 1100 l
popelnice 1100 l
ZŠ
zrušeno
Čihák
popelnice 1100 l
-

sklo
zvon
zvon
zvon
zvon
zvon
zvon
zvon
zvon
-

Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 28. 2. 2018
Zastupitelstvo obce Klášterec n. O.:
• dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích schvaluje rozpočet obce na rok
2018, kdy příjmy činí: 20 433 146 Kč, výdaje činí
35 496 791 Kč, financování činí 15 063 645 Kč.
Závazným ukazatelem pro obec na straně výdajů
je paragraf
• dle § 28 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje rozpočet MŠ a ZŠ na rok 2018. Příspěvek
na provoz příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
poskytovaný zřizovatelem Obcí Klášterec nad Orlicí činí:MŠ 425 000 Kč, ZŠ 1 900 000 Kč s účelovým určením 1 575 000 Kč na provozní výdaje,
290 000 Kč na financování výjimky z počtu žáků
a 35 000 Kč na vrátného. Zároveň schvaluje tyto
částky pro příspěvkové organizace jako závazné
ukazatele hospodaření na rok 2018
• schvaluje inventarizační zprávu o provedení
řádné inventury majetku obce ke dni 31. 12. 2017
a bere na vědomí inventarizační zprávy MŠ a ZŠ
• schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. p)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrky
svých příspěvkových organizací Mateřské školy IČ 75017369 a Masarykovy základní školy IČ
75018047 k 31. 12. 2017
• schvaluje dle § 30 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů převedení zisku MŠ ve výši 33 851,72 Kč do rezervního
fondu MŠ
• schvaluje dle § 30 zák. č. 250/2000 Sb., o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů převedení zisku ZŠ ve výši 101 394,53 Kč do rezervního
fondu ZŠ
• souhlasí s čerpáním částky 100 tis. Kč z rezervního fondu Masarykovy základní školy Klášterec
nad Orlicí k dalšímu rozvoji činnosti školy - na obnovu vybavení tříd, nákup nábytku, lavic, židlí a
částky 50 tis. Kč z investičního fondu Masarykovy
základní školy Klášterec nad Orlicí na nákup kuchyňského robotu - krouhače
• schvaluje výpočet č. 1 k OZV č. 3/2015 – Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2017
• schvaluje výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
• schvaluje smlouvu, kdy Obec Klášterec nad Orlicí poskytne Sdružení obcí Orlicko mimořádný
neinvestiční členský příspěvek ve výši 6 950,-- Kč
• bytové hospodářství: zastupitelstvo bere na vědomí informaci z jednání BV ze dne 12. 2. 2018,
schvaluje přidělení bytů a prodloužení nájemních
smluv, schvaluje objednání přeprogramování měřičů IRTN od společnosti Ista
• bere na vědomí návrh bytového výboru na zvýšení nájemného v obecních bytech
• bere na vědomí informace starostky o nákupu
plynu.
• ukládá místostarostovi připravit změnu dodavatele tepla a teplé užitkové vody pro bytové domy
od 1. 7. 2018
• vzalo na vědomí zprávy ředitelů MŠ a ZŠ a rozhodlo, že nebude na místo ředitele MŠ a ZŠ vyhla-
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šován konkurs v souvislosti s koncem šestiletého
období. Ředitelce MŠ a řediteli ZŠ začne dnem
následujícím po konci dosavadního šestiletého
období běžet další šestileté období ve funkci do
roku 2024.
• bere na vědomí informaci o projektu „Modernizace odborné učebny F/Ch a bezbariérovost – část
I. Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí“
• schvaluje zprávy předsedů kontrolního a finančního výboru o činnosti za rok 2017
• schvaluje plány činností kontrolního a finančního výboru na rok 2018
• bere na vědomí předložené plány činností svých
výborů na rok 2018
• souhlasí s navrženou změnou systému sběru
směsného komunálního odpadu – přechod na
popelnicový systém a ukládá výboru životního
systém zavést
• schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2016949/VB/ 1A, Klášterec n/O,
3191, Dvořáková – nové OM
• schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 2012/13 trvalý travní porost, záměr
prodeje je vyhlášen na část pozemku vyznačenou
v příloze žádosti a vyhlášení, pozemek je zapsán
na LV 10001 v k. ú. Klášterec nad Orlicí. Žadatel o
koupi pozemku zajistí před žádostí o prodej na své
náklady oddělující geometrický plán.
• souhlasí se žádostí p. J. Z. a umožňuje mu vybudovat na svůj náklad stavbu - dva přístřešky na
auto na pozemku obce parc. č. 1351/7 u bytového
domu čp. 179
• schvaluje pořadí veřejné zakázky „Klášterec
nad Orlicí - Matyášův kopec, zasíťování lokality
rodinných domů“
• 1. MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, (10.287.426,75 Kč
bez DPH)
• 2. KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53
Pardubice, IČ 46506934, (12.958.944,13 Kč bez
DPH)
• 3. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence
2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, IČ
25253361, (13.293.000,00 bez DPH)
• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 25297899, na realizaci akce
„Klášterec nad Orlicí - Matyášův kopec, zasíťování
lokality rodinných domů“ za cenu 10.287.426,75
Kč bez DPH a ukládá starostce obce podepsat
smlouvu o dílo
• schvaluje uzavření Postupní smlouvy mezi postupitelem obcí Klášterec nad Orlicí IČ 00279021
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a postupníkem obchodní firmou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČ 48173398,
postupník přebírá od postupitele práva a povinnosti plynoucí z realizace stavby SO 302 – vodovod akce „Klášterec nad Orlicí – Matyášův kopec
zasíťování lokality rodinných domů“
• rozhodlo vyhovět žádosti firmy Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí a. s. o individuální dotaci ve výši 817 197 Kč na účel zemní práce
stavby vodovodu v lokalitě RD Matyášův kopec
Klášterec n. O., SO 302 – Vodovod
• schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0338/18/5650
od Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ:00001350, výše
úvěru 5.000.000,-- Kč, čerpání úvěru do 31. 12.
2018, účel úvěru rekonstrukce domu čp. 167 a
zasíťování lokality RD Matyášův kopec, úvěr bude
úročen fixní úrokovou sazbou ve výši 1,69 % p.a.,
bude splácen v pravidelných měsíčních splátkách
ve výši 83.334,-- Kč, první splátka je splatná 21. 1.
2019 a poslední dne 20. 12. 2023
• schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0339/18/5650
od Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ:00001350, výše
úvěru 3.000.000,-- Kč, čerpání úvěru do 31. 12.
2018, účel úvěru rekonstrukce domu čp. 167 a
zasíťování lokality RD Matyášův kopec, úvěr bude
úročen pohyblivou úrokovou sazbou, bude splácen v pravidelných měsíčních splátkách ve výši
maximálně 50.000,-- Kč, první splátka je splatná 21. 1. 2019 a poslední dne 20. 12. 2023, úvěr
nemusí být čerpán v plné výši a obec může splatit
jistinu úvěru i s úroky dříve mimořádnou splátkou
Jednání dne 26. 3. 2018
Zastupitelstvo obce Klášterec n. O.:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ze dne 20. 3.
2018 v celkové výši 8.308.961,60 Kč, výše výdajů rozpočtového opatření č. 1 činí 8.308.961,60,
výše příjmů rozpočtového opatření činí
308.961,60 a výše financování přijatým úvěrem
činí 8.000.000 Kč
• schvaluje uzavření smlouvy č. UZSVM/HUO/1358/2018-HUOM mezi Obcí Klášterec nad
Orlicí a ČR – UZSVM na pronájem pozemků
parc. č. st. p. č. 516/1 o výměře 175 m² pod částí
bytového domu čp. 196 a st. p. č. 521 o výměře
203 m² pod bytovým domem čp. 192 na dobu do
31. 12. 2025
• schvaluje smlouvu, kdy Obec Klášterec nad Orlicí poskytne Sdružení obcí Orlicko mimořádný
neinvestiční členský příspěvek ve výši 5.214 Kč
na nastavení systému ochrany osobních údajů –
GDPR
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• schvaluje účelové poskytnutí dotace z rozpočtu
příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí ve výši
817.197 Kč (slovy osm set sedmnáct tisíc sto devadesát sedm korun českých) v roce 2018 firmě
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
IČ 48173398, schvaluje 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
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
IČ 48173398, předmětem smlouvy je účelové poskytnutí dotace na „zemní práce stavby vodovodu
v lokalitě Matyášův kopec Klášterec nad Orlicí,
SO 302 – Vodovod“
• bere na vědomí informace o podmínkách změny systému sběru směsného komunálního odpadu
v obci
• bytové hospodářství: zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemních smluv, schvaluje výměnu vodoměrů na SV v bytech čp. 122, 188 a čp.
200-202 od společnosti ISTA. Do 27 bytů v čp.
200-202 budou objednány vodoměry s radiovým
modulem s nákupem stanice Memonic vč. SIM
karty, bere na vědomí oslovení 3 dodavatelů pro
zpracování cenové nabídky na výměnu rozvodů
studené vody ve společných suterénních prostorách čp. 192-197, schvaluje zadat celkovou opravu komínů bytového domu Lhotka čp. 27 firmě
Kominictví Šumperk, Jozef Uhrín dle nabídky ze
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dne 20. 3. 2018. Maximální rozpočtovaná cena
opravy činí 300.200 Kč bez DPH. Dále schvaluje
vypsat poptávku výměny střešní krytiny na domě
Lhotka čp. 27
• bere na vědomí informace o projektu Polních
cest
• schvaluje záměr zajištění požární ochrany
v sousední obci Pastviny jednotkou požární ochrany obce Klášterec nad Orlicí, která se tak stane
společnou jednotkou požární ochrany dle § 69a
odst. 2 zákona č. 133/1985Sb. o požární ochraně
ve znění pozdějších předpisů. Na činnost společné
jednotky bude obec Pastviny finančně přispívat na
základě smlouvy. Zastupitelstvo obce Klášterec
nad Orlicí ukládá starostce po obdržení souhlasu územně příslušného HZS kraje předložit ke
schválení návrh smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Pastviny.
• souhlasí s napojením nemovitosti na pozemku parc. č. 1300/2 na místní komunikaci parc. č.
1962/3 sjezdem.
• ukládá starostce a místostarostovi pokračovat
v přípravě návrhu postupu prodeje stavebních
parcel
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

Beseda s důchodci v Klášterci nad Orlicí
Vážení čtenáři, v následujícím článku bych se rád vrátil ke společenské akci, která se uskutečnila
dne 7. 4. 2018 v klášterecké sokolovně. Tento den, sobotní odpoledne, byly obcí a Sborem pro občanské záležitosti pozváni klášterečtí důchodci na tradiční akci Besedu s důchodci. Připraven byl
pro ně celoodpolední program, samozřejmě také občerstvení. V programu vystoupily děti z mateřské školy, dále pak děti ze základní školy, dětský pěvecký soubor ORLIČKA, zpěváci a hráči
na flétny pod vedením p. učitelky Kaláškové a Roušarové. Rekapitulaci dění v obci za rok 2017 ve
svém proslovu provedla paní starostka obce Lenka Ševčíková. Seznámila důchodce také se záměry zastupitelstva pro rok 2018. Závěrem proslovu přednesla přípitek s přáním všeho nejlepšího
do roku 2018. Po přestávce, kdy se podávalo občerstvení, vystoupila hudební skupina „Docenti“
z Jablonného nad Orlicí. Zaznělo hodně známých orchestrálních skladeb, ale i zpívané písně. Skoro
hodinu a půl produkce navodilo příjemnou atmosféru, což bylo patrné i z usměvavých tváří účastníků besedy. Z ohlasů bezprostředně po skončení besedy jsem nabyl dojmu, že se setkání důchodců
líbilo. Asi rozhodující je vždy připravený program. I ten letošní byl snad dobře sestavený a přispěl
k celkově příjemnému sobotnímu odpoledni.
Závěrem článku bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě besedy a přispěli k příjemné
atmosféře setkání.
Zpracoval: Zdeněk Bureš – předseda SPOZ
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Není to tak dávno…

( 66 )

Náš Jaroslav
Před šedesáti roky se v Klášterci objevil Náš Jaroslav. Byla to úžasná náhoda, která ovlivnila celý
náš následný život. Člověk, kterého si já i moji
spolužáci nesmírně vážíme. A další náhoda způsobila, že právě v Klášterci potkal svou celoživotní
družku.

Obec Klášterec nad Orlicí
přijme brigádnici/brigádníka
na péči o zeleň a úklid obce.
Vhodné mj. také pro studenty a důchodce.
Zájemci, hlaste se osobně na Obecním úřadu
v Klášterci nad Orlicí.
Informace na tel. č. 465 637 379; 465 381 118

T.J. SOKOL Klášterec nad Orlicí
hledá

DOMOVNÍKA
Nebudu Vás více napínat. Pan Jaroslav Lesák, rodák z blízké Líšnice, nastoupil jako učitel ve škole
v Klášterci a během krátké doby měl kolem sebe
spoustu kamarádů i obdivovatelů. Zapojil se do
ochotnického divadla, v sokolovně překvapoval
své vrstevníky bravurními výkony na nářadí a
kolegy muzikanty hrou na své oblíbené housle.
Stal se naším třídním učitelem a musím dodat
velmi oblíbeným třídním učitelem s darem přirozené autority. Při našich prohřešcích nezvedal
hlas, nepsal poznámky, pouze blýskl očima a vše
ztichlo. A byl to on, kdo nás vyvedl ze školních lavic do dalšího života. Uplynulo několik let a konal
se první sraz spolužáků. A pan učitel ho zahájil
jasnou instrukcí. Budeme si tykat! Od té doby se
uskutečnilo mnoho sjezdů, od našich šedesáti let
se scházíme každoročně, stali se z nás nerozluční
kamarádi a věkový rozdíl nadobro setřel čas a společné zážitky. Pan Jaroslav nevynechal ani jeden
sraz, u Lesáků v bytě jsme společně oslavili Jaroslavovy 70. i 80. narozeniny. Ale náš učitel nestárne, nemá na to jaksi čas. Divadlo, pěvecký soubor,
včely, králíci, zahrádka, muzika, distribuce tisku…
Já vím, jsou různé ankety o nejlepšího učitele
apod. Ale proč stanovovat pořadí často nesrovnatelných hodnot? Těch výborných kantorů je jistě
mnoho. A pokud někdo dokáže natolik ovlivnit a
obohatit život svých bývalých žáků, jako Náš Jaroslav, nezbývá než vřele poděkovat.
Opět se přiblížil čas oslav dalších narozenin našeho pana učitele. Možná bude také číst mé řádky.
Tak tedy pevné zdraví Jaroslave! Tvoji žáci jsou na
Tebe pyšní a nezapomínají.
Miloš Sibera

K pracovním povinnostem bude patřit zejména:
- správa a drobná údržba sokolovny
a přilehlého hřiště,
- průběžný úklid sokolovny a vytápění,
- příprava sokolovny k různým akcím.
Požadujeme dostatečné časové možnosti, manuální zručnost, komunikační schopnosti,
zodpovědnost apod.
Rozsah práce je nepravidelný, v průměru 1-3
hodiny denně (v létě i méně), služební pohotovost by však měla být, zejména v zimním období, celodenní. Nástup možný již nyní.
Nabízíme: služební byt 3+1 v sokolovně
od X-XI/2018
odpovídající odměnu dle dohody
Zájemci, hlaste se osobně, telefonicky
nebo mailem u:
ing. Jindřich Kalous
tel.: 721 955 026
e-mail: sokolklasterec@centrum.cz

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí
Přijme: opraváře-údržbáře
Přijďte se optat a staňte se součástí firmy s více jak
20letou tradicí.
A. Brůnová 465637385, 606640063
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Ze života kláštereckých myslivců…

Vážení spoluobčané, byli jsme osloveni redakční radou, abychom napsali příspěvek do Sousedských listů, protože kromě pořádání zvěřinových hodů se o myslivcích a jejich práci v naší obci moc neví. Jelikož
myslivecký rok začíná 1. dubna (podle přírody, kdy se rodí mláďata) a končí 31. března, je nyní pravá
chvíle vás v krátkosti seznámit s činností Mysliveckého spolku v uplynulém roce, a vlastně roce každém.
V měsíci dubnu sázíme tisíc stromků v obecním lese, ošetřujeme nátěrem stromy okousané jelení zvěří
a na konci měsíce uklízíme v krmelcích. V květnu se pravidelně účastníme chovatelské přehlídky trofejí,
letos pořádané na lanškrounském zámku, kde hodnotitelské komisi předkládáme trofeje všech našich
úlovků za uplynulý rok. Pomáháme s ohradníky okolo polí se sadbou brambor a kukuřicí v místech,
která má v oblibě černá zvěř. Na konci měsíce se na loukách v okolí Klášterce večer rozblikají námi nainstalované plašiče, kterými se snažíme „zradit“ (zaplašit) srny, aby si v noci před ranním sečením luk
odvedly svá srnčata do bezpečí lesa. Děkujeme tímto spolupracujícím traktoristům, že nám průběžně
plašiče sbírají, abychom je mohli druhý den dát na jiné místo. Červen je měsícem myslivosti, a proto
má být v honitbě klid. Návštěvníci mohou na posečených loukách vidět srny se srnčaty a jiná mláďata,
což jistě potěší každého. V červenci se účastníme střeleckých závodů v Líšnici a začíná příprava na naši
největší akci – myslivecké hody, které budeme letos pořádat již po jedenácté, symbolicky 11. srpna, a na
kterou bychom vás chtěli touto cestou pozvat. V září a říjnu nás můžete potkat každou středu a sobotu,
kdy chodíme na přehradu lovit kachny na večerním tahu. V říjnu také uklízíme klestí v obecním lese,
aby bylo kam na jaře sázet nové sazenice. V listopadu pořádáme jediný hon na drobnou zvěř a v prosinci
dvě naháňky na zvěř černou. Myslivecký rok pravidelně zakončujeme v únoru výroční členskou schůzí.
Mimo to si musí každý člen v létě nasušit seno a předzásobit si krmelec jadrným krmivem, a v zimním
období, kdy zvěř nejvíce strádá, ji chodit minimálně dvakrát týdně přikrmovat. Jak je vidět, myslivost je
nejen „koníček“, ale i spousta práce po celý rok. Každý náš člen odpracoval v minulém roce průměrně
52 brigádnických hodin, do kterých se nepočítá zimní přikrmování. Ve spolku je nás nyní 21 a průměrný
věk je 54 let. Jako každý spolek se potýkáme se stárnutím členů, a proto bychom mezi sebE rádi přivítali
nějakou mladou krev, někoho, kdo má vztah k místní honitbě.
Na myslivce si každý vzpomene, až když mu prasata přeryjí louku, anebo mu liška chodí na slepice. Tak
vám na závěr napíšu, co se nám v klášterecké honitbě podařilo v loňském roce ulovit. Bylo to 28 kusů
srnčí zvěře, 5 kusů jelení zvěře, 9 kusů mufloní zvěře, 71 kusů černé zvěře, 21 lišek, jedna kuna, a dvě
straky. U lovu zvěře se musíme řídit mysliveckým zákonem, povolenými dobami lovu, svitem měsíce
apod. Proto se lov „zejména černé zvěře“ stává v poslední době velmi náročným. Zvěř vychází z lesa
v pozdních nočních hodinách a ulovit prase se podaří třeba až na pátou „vycházku“, po odsezení 30
a více hodin. Přesto, když sečteme odlov černé zvěře i v okolních honitbách Petrovice-Pastviny, Líšnice
a Kunvald, dostaneme se k číslu 300 ks. Nebýt aktivních myslivců, tak tady ta prasata zůstanou a jejich
stavy se meziročně několikrát znásobí…
Stanislav Krögler, jednatel MS Orlice

Zápis zastupitelstva obce České Petrovice ze dne 20. 2. 2018
Přítomni: Viz prezenční listina
Zapisovatel: Lux L.
Ověřovatelé: Hruška J., Pácha K.
Hlasování: Pro X proti X zdržel se X
1. Program jednání:
Kontrola plnění usnesení z minula
Inventarizace majetku
Spisová služba
Pasport komunikací
Smlouva na prodej pozemků
Smlouva s knihovnou Žamberk
Smlouva se Sdružením obcí Orlicko
Žádost pana Mgr. Baiera
Žádost pana Novotného

Návrh usnesení 01/02/2018: Zastupitelstvo obce
schvaluje program jednání
Hlasování: 9X0X0
Usnesení 01/02/2018 bylo schváleno
2. Inventarizace obecního majetku
Předseda inventarizační komise Roušar M. předložil zastupitelstvu zprávu o inventarizaci majetku
obce České Petrovice. Množství a hodnota majetku odpovídá účetnímu stavu. V roce 2017 nebyl
vyřazen žádný majetek ze stavu
Návrh usnesení 02/02/2018: Zastupitelstvo
schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce
k 31. 12. 2017
Hlasování: 9X0X0
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Usnesení 02/02/2018 bylo schváleno
3. Spisová služba
Starosta obce seznámil zastupitele s informací
kolem spisové služby, kterou nám zajišťuje město Žamberk. Spisová služba měla být zajišťována
soukromou firmou. Před podpisem smluv a projednáním na zastupitelstvech i okolních obcí ale
firma náhle změnila cenovou politiku, proto město Žamberk bude jednat o lepších podmínkách,
nebo bude hledat jinou firmu.
Usnesení 03/02/2018 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informaci ohledně spisové služby
4. Pasport komunikací
Starosta předložil zastupitelům návrh na vytvoření pasportu komunikací. Tento dokument upravuje dopravní infrastrukturu, údržbu komunikací
v obci a je důležitý při žádosti o dotaci na opravu
komunikací. Starosta oslovil pana Valentu, který tento dokument vytvořil i pro sousední obce.
Cenový rozpočet by neměl přesahovat částku
10.000,- Kč.
Návrh usnesení 04/02/2018: Zastupitelstvo obce
schvaluje vytvoření pasportu komunikací panem
Valentou v částce nepřevyšující 10.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání
s panem Valentou.
Hlasování: 9X0X0
Usnesení 04/02/2018 bylo schváleno
5. Smlouva na prodej pozemků s Kalousovou M.
Na zasedání zastupitelstva 5. 9. 2017 byla odsouhlasena zastupitelstvem obce Smlouva o
smlouvě budoucí, kterou byl pod číslem jednacím
06/09/2017 schválen prodej pozemků Marcele
Kalousové na výstavbu rodinného domu. Jelikož
nám Katastrální úřad tuto smlouvu vrátil k přepracování, starosta požádal pana Valentu o vypracování nové smlouvy. Požadavky započetí stavby
do jednoho roku a kolaudace do pěti let v nové
smlouvě zůstávají. Pokud stavba neproběhne,
musí Marcela Kalousová pozemky odprodat za
stejnou cenu obci České Petrovice.
Návrh usnesení 05/02/2018: Zastupitelstvo obce
schvaluje novou smlouvu na prodej pozemků mezi
Marcelou Kalousovou a obcí České Petrovice na
prodej pozemků č. 248 o výměře 367 m², pozemku č. 249 o výměře 247 m², pozemku č. 63 o výměře 98 m² a pozemku č. 1318/1 o výměře 87 m².
Toto usnesení ruší usnesení zastupitelstva obce
České Petrovice 06/09/2017 ze dne 5. 9. 2017
Hlasování: 9X0X0
Usnesení 05/02/2018 bylo schváleno
6. Smlouva s knihovnou v Žamberku
Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu s knihovnou v Žamberku, na základě které p. Mlynář
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obměňuje část knih v knihovně. Pokud by měl
někdo zájem o knihu, kterou nemáme v knihovně,
je třeba nahlásit požadavek panu knihovníkovi a
on se pokusí danou knihu sehnat přes knihovnu
v Žamberku. Příspěvek obce za tuto službu činí
1.000,- Kč za rok.
Návrh usnesení 06/02/2018: Zastupitelstvo
schvaluje smlouvu o výpůjčném s knihovnou
v Žamberku a příspěvek za tuto službu ve výši
1.000,- Kč.
Hlasování: 9X0X0
Usnesení 06/02/2018 bylo schváleno
7. Smlouva se Sdružením obcí Orlicko
Starosta předložil zastupitelům smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci dotace na kompostéry
mezi obcí České Petrovice a Sdružením obcí Orlicko v hodnotě 52.021,- Kč. Obec České Petrovice
obdržela 80 ks kompostérů. Po vyřešení administrativních věcí budou kompostéry rozděleny mezi
občany. Je počítáno na jednu domácnost jedna
nádoba o velikosti 1050 l.
Návrh usnesení 07/02/2018 Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu mezi obcí České Petrovice a
Sdružením obcí Orlicko na poskytnutí příspěvku
na realizaci projektu nákupu kompostérů v hodnotě 52.021,- Kč.
Hlasování: 9X0X0
Usnesení 07/02/2017 bylo schváleno
8. Žádost Mgr. Baiera
Starosta předložil zastupitelům žádost pana Baiera, který chce odkoupit chatu Babetu. Mgr. Baier
je vlastníkem sousedních i přístupových pozemků. Dále je vlastníkem pozemku 112/2 na kterém
chata stojí, tudíž je zde uplatňováno předkupní
právo. Chata nemá využití ani provozovatele,
který by chatu pronajímal, zastupitelstvo zvažuje
prodej chaty. Závěrem diskuze bylo konstatováno, že je nutné zjistit právní možnosti prodeje a
podrobnosti předkupního práva. Zastupitelé pověřují místostarostu L. Luxe oslovit právníky a
vypracovat stanovisko k prodeji dle platné legislativy. Zastupitelé se budou prodejem chaty zabývat
na dalším zasedání.
Návrh usnesení 08/02/2018: Zastupitelstvo obce
pověřuje místostarostu obce vypracováním odborného stanoviska prodeje chaty Babety dle platné legislativy za pomoci právní firmy.
Hlasování: 9X0X0
Usnesení 08/02/2018 bylo schváleno
9. Žádost pana Novotného
Starosta seznámil zastupitele s žádostí pana Novotného na odkoupení parcely č. 175 o výměře
129 m² a cesty č. 1424/2. Zastupitelé navrhli tuto
cestu neprodávat kvůli přístupu na pozemky a.s.
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Živa. Na parcelu č. 175 bude vypsán záměr na
prodej.
Návrh usnesení 09/02/2018: Zastupitelstvo obce
schvaluje vypsat záměr na prodej pozemku č. 175
o výměře 129 m² a pověřuje starostu obce jeho
vyvěšením.
Hlasování: 9X0X0
Usnesení 09/02/2018 bylo schváleno
Zapsal: Miloš Roušar
Ověřili: starosta obce

ČISTOTA NAŠEHO OKOLÍ
Nevím, zda jste to zaznamenali, ale tak jako v minulých letech, i letos probíhá několik jarních, dá se
říci již tradičních dobrovolnických akcí se zaměřením na čistotu prostředí, které nás obklopuje.
Přestože se obec na svém území v rámci plnění
svých povinností snaží nepořádek, odpadky a různé harampádí kolem nás průběžně řešit a odstraňovat, není v našich silách, aby to bylo stoprocent-
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ní. Bohužel, někteří z nás, přestože se považujeme
za nejinteligentnější tvory na planetě, stále mají
za běžné, že věci a odpadky, které nepotřebujeme,
můžeme zahodit tam, kde nás napadne. A to nerozvádím skutečnost, že jsou i tací, kteří si ještě
nestačili ani všimnout, že odpad třídíme!!! Natož
aby s tím začali…..
Považuji proto za důležité, upozornit na všechny, kteří nám nezištně s řešením tohoto nešvaru
každoročně významně pomáhají a těm všem
poděkovat. Zejména žákům základní školy
z Klášterce nad Orlicí pod vedením p. učitele Radka Horny a žambereckým sportovcům
(vodákům) pod vedením Vaška Jedličky. Toto
poděkování je samozřejmě určeno i těm, kteří
se v našem okolí nezištně postarají o nepořádek, aniž bychom se o tom dozvěděli z novin,
ze zpráv v televizi, nebo rozhlase. Všem Vám,
kterým záleží na čistotě našeho okolí, jménem
našich občanů a jménem obce děkuji.
Starosta obce Pastviny, L.Škůrek

ZASE TEN BIOODPAD !!
Opět je tu jaro, opět jsou v plném proudu práce
na zahradách a v sadech a opět je tu ten stejný
problém s bioodpadem (tráva, listí, větve). Všichni, kdo obecní systém sběru a svozu využíváte,
dodržujte prosím stanovené podmínky. Potřebné
informace jsou opakovaně zveřejňovány, jsou dostupné na internetových stránkách obce a dokonce jsou vylepeny na určených kontejnerech. Pokud
nejsou větve nasekány, nebo seštěpkovány a jsou
v kontejneru uloženy společně s trávou a listím,
musí se celý obsah vyložit a přebrat. A to musejí
dělat naši zaměstnanci. V případě, že větve, nebo
keře vytržené vcelku, neumíte spotřebovat (např.
rozřezat a spálit v kamnech), nebo nemáte možnost je nasekat, nebo štěpkovat, můžete je odvézt
na obecní skládku větví u kravína na Vitanově.
Zde budou následně jednorázově zpracovány. Do
kontejneru je prosím v celku nedávejte.
Možná si někdo z Vás nyní ťuká na čelo, protože
články s obdobným tématem jsem zveřejňoval již
několikrát. Bohužel, stále je mezi námi spousta
těch co jsou rádi, že se o jejich odpad někdo postará, ale nerespektují stanovená pravidla. To že
to za ně někdo musí udělat, za obecní peníze, tedy
peníze nás všech… je jim jedno.
Všem Vám, kterým to není jedno a snažíte se nám
práci svým odpovědným přístupem ulehčit „Děkuji“.
L. Škůrek, starosta Pastviny

Obec Pastviny nabízí k pronájmu
nemovitost uzpůsobenou k podnikání,
budovu restaurace „Na Vleku“,
bližší informace lze získat na tel. 721 484 212,
případně osobně od starosty obce
v sídle úřadu Pastviny č.p. 32.

Kdepak jsou dnešní Pastviňáci…?
Žijete-li v místě, které pro Vás není rodištěm, hledáte cestu jak sami zapadnout, případně jak rozšířit některé možnosti zde žijících. Už několikátým
rokem se snažím přijít na to, co by to tak i nadále
ve Společenském centru ŠKOLA, mohlo být.
Co nabízí sál v přízemí budovy ŠKOLA? Plesové
sezony už nejsou to, co bývávaly. Málokde dnes
uvidíte venkovskou veselici, kde bok po boku sedí
„stařešina“ s „omladinou“ a na tanečním parketu
v rytmu polky či valčíku jsou si všichni rovni. Kéž
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by tomu tak bylo v Pastvinách i nadále a akce, jako
je myslivecký, obecní či hasičský ples, zůstaly těmi
tradičními.
Fitko vybudované v jedné z bývalých učeben, si své
nadšence našlo, bohužel však oslovuje převážně
obyvatelstvo z přilehlých obcí či města Žamberka,
Letohradu, Králík nebo Červené vody a „Pastviňáci“ netvoří ani jednu čtvrtinu návštěvnosti.
Je tu i knihovna, v dnešní době možná spíše tak
trochu příjemné retro. E-knihy tu k dostání nejsou, neblázněte. I když by se našim věrným čtenářkám příjemně odlehčily tašky. Ale cestička sem

vede, a tak si tu radostně zpříjemňují své pondělní
či čtvrteční odpoledne nejen místní čtenářky.
Bohužel mám pocit, že se sousedi i rodáci častěji
potkávají v obchodních centrech nebo u slevového regálu Konzumu, než při akcích a slavnostech
naší vesnice.
Je to opravdu dobou…?
Těším se na setkání s Vámi a snad takové pálení
čarodějnic, stavění májky čí sousedské letní posezení budou příjemnou příležitostí Vás vidět.
S pozdravem Bára Jurčanová
(Společenské centrum ŠKOLA)

CHYSTANÉ ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ
OSOBNÍCH DOKLADŮ

Nebojte se požádat o pomoc.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PASTVINY
Vám ji nabízí.

Potřebujete pomoc s běžnou údržbou domácnosti,
v oblasti péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy,
nebo při zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím? (doprovod k lékaři, na úřady apod.)
a chcete zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí? Kontaktujte sociální pracovnici na telefonním čísle 730 899 903, nebo 734 575 057 a zjistěte více
informací o službách.
Mimo sociální služby nabízíme
i základní sociální poradenství ZDARMA
Nabízíme k pronájmu 2 byty 1+KK zvláštního určení
v domě s Pečovatelskou službou v Pastvinách
Tyto byty jsou určeny především pro občany, kteří pobírají starobní důchod a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový stav je takový, že nepotřebují
komplexní péči a jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Žádost o byt si můžete vyžádat v kanceláři
pečovatelské služby v Pastvinách č. p. 140, nebo si jí
stáhnout z webových stránek www.zemska-brana.cz.

Dne 1. července 2018 nabyde účinnosti zákon
č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon 328/1999
Sb., o občanských průkazech (dále jen OP) a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (dále
jen CD). V následujících řádcích najdete informace o některých změnách, které občany v souvislosti s touto novelou čekají.
Bude zahájeno plošné vydávání OP s kontaktním
elektronickým čipem a změny se dotknou i vydávání osobních dokladů ve zkrácené lhůtě. Doklady
vydané do 1.7.2018 zůstanou platné.
Tento zákon ukončí vydávání OP se strojově čitelnými údaji bez elektronického kontaktního čipu
a OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíce z důvodu ztráty, odcizení, poškození,
zničení nebo po zrušení údaje o místu trvalého
pobytu. OP bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíce bude vydáván pouze v souvislosti s výkonem volebního práva.
Nově bude zavedeno vydávání OP a CD ve zkrácené lhůtě, a to do 24 hodin a do 5 pracovních dnů.
Žádost o vydání dokladů ve zkrácené lhůtě pak
občan bude moci podat i na Ministerstvu vnitra.
Doklady vydávané ve lhůtě do 24 hodin bude možné převzít POUZE u Ministerstva vnitra.
Občan bude moci v žádosti o doklady uvést telefonní číslo nebo e-mail pro účely zaslání informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu - informuje ho Ministerstvo vnitra.
Při převzetí OP bude moci občan zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód
(DOK), IOK slouží k aktivaci identifikačního certifikátu, bude využíván při vzdálené autentizaci
držitele a k přístupu k identifikačním údajům.
DOK bude sloužit k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu v případě, že si ho držitel
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po třetím chybném zadání zablokuje. Bezpečnostní osobní kód (BOK) se bude nadále zadávat a
bude sloužit k autentizaci při prezenčním (fyzickém) ztotožnění.
Informace k současným lhůtám
vydávání osobních dokladů
Rádi bychom občany upozornili, že do doby účinnosti novely zákonů o OP a CD platí dosavadní
lhůty pro vydávání osobních dokladů. Tedy lhůta
pro vydání OP se strojově čitelnými údaji a OP se
strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem činí 30 dnů od podání žádosti. OP bez
strojově čitelných údajů lze vydat pouze z důvodu
ztráty, odcizení, poškození, zničení OP nebo po
zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo z důvodu výkonu volebního práva, a to ve lhůtě do 15
dnů ode dne podání žádosti.
Lhůta pro vydání cestovního pasu je také 30 dnů
od podání žádosti, pokud se jedná o standardní
pas. Cestovní pas ve zkrácené lhůtě (tzv. pas
„blesk“) se vydává do 6 pracovních dnů.

Rodina je záchranná síť
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Zdůrazňujeme, že tento pas „blesk“ NENÍ
MOŽNÉ v současné době vydat ve lhůtě kratší
a apelujeme proto na občany, aby si platnost
svých cestovních dokladů zkontrolovali s dostatečným časovým předstihem před plánovanou
cestou do zahraničí.
Služba občanům
V souvislosti s vydáváním OP také informujeme,
že v současné době je možné využít tzv. off-line pořízení žádosti a převzetí OP, kdy referentky Oddělení správního Městského úřadu Žamberk vyjíždějí za lidmi do léčeben, penzionů s pečovatelskou
službou, popř. do domácího prostředí. Tato služba
je však poskytována pouze v odůvodněných případech, kterými jsou vážné zdravotní důvody, vysoký věk žadatele apod. Službu lze objednat osobně
nebo telefonicky na MěÚ Žamberk, konkrétní podmínky off-line žádosti domluví referentky s klienty,
popřípadě s jejich rodinnými příslušníky.
M. Valachová, DiS.,
referentka správního oddělení MěÚ Žamberk

Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni rodiny 15.5.
Rodina má ve společnosti zcela nezastupitelné místo. Oblastní charita Ústí nad Orlicí cílí své služby právě na podporu rodiny a všechny věkové kategorie jejích členů.
Klima ve společnosti není pro rodinu ideální, proto je třeba znovu objevit nezastupitelnou hodnotu a krásu
rodiny. Podpora rodiny je také jedna z priorit Oblastní charity Ústí n.O. „Ve všech službách, které poskytujeme, se setkáváme s lidmi, kteří volají po pozornosti okolí a potřebují pomoc. Často vidíme, že když rodina dobře
funguje, a některý z jejích členů se ocitne v životních nesnázích, plní úlohu záchranné sítě.“ říká ředitelka
Marie Malá a dodává: „naše služby se zaměřují na všechny věkové kategorie – od kolébky až po hrob.“
Nabízené služby
Rodičům s malými dětmi slouží dvě rodinná centra a mládeži Nízkoprahový klub. Pracovnice terénní
služby Šance pro rodinu zajíždí přímo do ohrožených rodin v celém okrese, kde učí rodiče konkrétním
dovednostem a převzetí zodpovědnosti za chod rodiny.
V občanské poradně se potkáváme s neblahými vlivy, které ohrožují rodiny - např. dluhy, exekuce, rozvody, neplacení výživného. Následky většinou nesou ženy s dětmi, které často nemají nikde dovolání.
Hodně lidí naivně a nerozvážně naletí lákavým nabídkám rychlých půjček, které slibují zaručené štěstí,
a přivedou tak rodinu do vážných problémů. Rychlé štěstí ale neexistuje, štěstí pramení spíše z letitého
budování vztahů, věrné péče o rodinu a trpělivé práce na pracovišti.
Starší generaci jsou určeny zdravotní služby - charitní ošetřovatelská služba, půjčovna kompenzačních
pomůcek a domácí hospicová péče. Zdravotně handicapovaným lidem osobní asistence, pečovatelská
služba či sociálně terapeutické dílny. I zde je rodinné zázemí pečující rodiny velmi důležité pro spolupráci s těmito službami.
A konečně: i lidem, kteří domov nemají, poskytujeme v našich zařízeních možnost hygieny, výměny
oblečení a snažíme se jim pomoci, aby se vrátili zpět do samostatného života.
Charita podporuje rodinu
Budovat rodiny je důležité i přes různé těžkosti, které život přináší. Vytváření bezpečného zázemí domova na základě vzájemné lásky je podstatný vzorec pro životní postoje dalších generací.
Charita podporuje tradiční model rodiny s jeho hodnotami zodpovědnosti, slušnosti či ohleduplnosti a
nabízí k tomu své služby.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.O., www.uo.charita.cz
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Příměstský tábor v Klášterci nad Orlicí
Tábor proběhne v prostorách ZŠ v Klášterci nad Orlicí a v přilehlém venkovním areálu.
Program bude naplněn různými aktivitami. Za příznivého počasí dostanou přednost
pohybové a sportovní aktivity venku, turistický výlet po okolí nebo koupání v nedaleké Pastvinské přehradě. Pro případ horšího počasí táborníky čekají v prostorách školy
deskové hry, stavebnice a také výtvarné a kreativní aktivity. Tábor je přednostně určen
dětem z Klášterce nad Orlicí, Českých Petrovic a z Pastvin ve věku 5-15 let. V případě
nenaplnění kapacity budou přijaty i děti s trvalým pobytem v jiných obcích. Kapacita
každého turnusu je 25 dětí.
Příměstský tábor v Klášterci nad Orlicí je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci projektu Příměstské tábory na Orlicku, který je realizován prostřednictvím
MAS Orlicko (výzva Prorodinná opatření I. Vyhlášená v roce 2017 z Operačního programu zaměstnanost) - Cílem této podpory je zajistit péči o děti v období školních prázdnin
a tím umožnit rodičům sladit pracovní a rodičovské povinnosti. Díky tomu je možné pořádat tábor za příznivější cenu. Z výše uvedených důvodů je však v letošním roce nutné
požadovat od rodičů kromě předložení vyplněné přihlášky i potvrzení od zaměstnavatele
o zaměstnání (u OSVČ potvrzení ČSSZ, u nezaměstnaných rodičů potvrzení Úřadu práce, že je rodič evidovaným zájemcem o práci, u studujících či rekvalifikujících se rodičů
potvrzení školy či vzdělávacího zařízení o studiu nebo rekvalifikaci).
Název
		
Termín konání

Příměstský tábor v Klášterci nad Orlicí
1.turnus 9.7.2018 7:00– 13.7.2018 17:00
2.turnus: 16.7.2018 7:00 – 20.7.2018 17:00

Místo konání
Hlavní vedoucí

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí
1. turnus: Mgr. Yvona Franková
2. turnus: Mgr. Lucie Radová
5-15 let
obědy a svačiny, personální zabezpečení, program, pojištění
800,- Kč

Věková skupina
V ceně zahrnuto
Cena

PŘIHLÁŠKY
Přihlašování na tábor bude probíhat přes webové stránky SVČ Animo Žamberk
http://animo.zamberk.cz/hlavni-udalosti/49-projekt-primestske-tabory-na-orlicku.
Po vyplnění webového formuláře obdržíte na vámi uvedený e-mail další pokyny ohledně
platby, vyplnění a odevzdání požadovaných dokumentů. S případnými dotazy, nejasnostmi a potížemi při přihlašování na tábor se neváhejte obrátit na Mgr. Petru Pospíšilovou (tel. 605 978 242, pospisilova@zsklasterec.cz). Na www.animo.zamberk.cz je
nutné se před vyplněním přihlášky registrovat, popř. přihlásit, pokud jste již registrováni.
Webovou přihlášku je třeba vyplnit za každé dítě a každý turnus zvlášť.
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DOKUMENT MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ BYL ÚSPĚŠNĚ SCHVÁLEN

Od května 2016 do dubna 2018 probíhal na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky projekt s názvem Místní akční plán vzdělávání. Cílem projektu
bylo zmapovat region z pohledu školství, co se nám daří, co nám naopak nejde a v čem vidíme rezervy. Všechny tyto podněty a nápady byly zpracovány v dokumentu s názvem Místní
akční plán vzdělávání, který je složen z několika částí. Celý tento dokument byl schválen
17. ledna 2018 a je dostupný na webových stránkách www.maporlicko.cz.
Celkem jsme uspořádali 13 seminářů, 9 ukázkových hodin, 4 workshopy, 7 kulatých stolů a 1 odbornou
stáž. Všechny tyto akce byly určeny jak pedagogickým pracovníkům, tak i širší veřejnosti. Podařilo se
nám uspořádat akce s Martinem Romanem, Margit Slimákovou či Pavlem Kraemerem.
Do podvědomí veřejnosti jsme se snažili dostat pomocí soutěže O nejlepší (mimo)školní projekt, která
probíhala v měsíce února 2018. Do soutěže se zapojilo 21 aktivit, které soutěžily o zájezd do brněnského
vědeckotechnického parku s názvem VIDA. Vítězem se stala Základní škola a mateřská škola z Červené
Vody, která si tuto odměnu naplno užila 28. března 2018.
Od 1. května zahajujeme projekt Místní akční plán vzdělávání II, v rámci kterého budeme pokračovat
v podpoře škol a školských zařízení z regionu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se do projektu zapojili. Pokud se chcete o nás a naší
činnosti dozvědět více, podívejte se na webové stránky www.maporlicko.cz.

Masaryk v Klášterci
jak ho (ne)známe

Pro celý svět může letošní rok znamenat „pouze“ další číslo v řadě a automaticky místo předchozí sedmnáctky připisují na jeho konci číslo
osmnáct. Nic zvláštního a nic, nad čím by se
měl někdo pozastavovat. Pro nás občany České republiky však letos nastal rok bilancování
a celé řady drsných i krásných vzpomínek na
doby minulé - přišel rok 2018, který připomíná
sto let od vzniku samostatného československého státu. V médiích můžeme čím dál častěji narazit na různé typy výročních akcí a jejich počet bude určitě ještě stoupat. I u nás na základní
škole v Klášterci jsme se začali zabývat myšlenkou, jak žákům připomenout události vzniku naší republiky. Neméně důležitou roli také hrálo, že škola nese název Masarykova a řada (nejen) žáků vůbec netuší, že Masaryk se o vznik Československa zasloužil nejvíc. Jak žákům předat informace, atmosféru doby před sto lety a představit osobnost Tomáše Gariggua Masaryka tak, aby je látka bavila
a zaujala? Co natočit o našem prvním prezidentovi vlastní film!…Film, kde budou hrát žáci jednotlivých
tříd a jejich výkony se budou prolínat s historickými fakty o T. G. M. Podrobnější informace o průběhu
natáčení sdělí autorka zmíněné myšlenky a režisérka celého filmu, p. uč. Markéta Doubravová:
Jak začalo natáčení probíhat?
„Nejtěžší byl jako vždy začátek, nemyslím tím však samotnou myšlenku, ta mi hlavou prolétla a rozvedla se do mnohých detailů v několika momentech. Shromáždění a především nastudování biografie T. G. Masaryka už tak rychle neprobíhalo. Pojetí zpracování souviselo s co největší
možnou atraktivitou pro nynější generaci – kromě zásadních životních mezníků se staly stavebním
kamenem zajímavé a odlehčené momenty ze života našeho prvního prezidenta – např. „Masaryk učí
svého otce číst a psát“, „Konflikt s ředitelem školy“, „Žádost o Charlottinu ruku“, „Učení se jízdě
na koni“, … Seznam scének, které měly jednotlivé třídy natočit, se kupodivu nerodil až tak dlouho. Velké
poděkování v tomto ohledu patří mému kolegovi Janu Patočkovi, učiteli dějepisu.“
Co obnášela práce pro jednotlivé žáky/třídy ZŠ?
„Každý třídní učitel prvního i druhého stupně obdržel přibližný nástin toho, co by měly dané scénky obsahovat. V rámci třídy už si děti epizody vybíraly dle zájmu. Úkolem žáků bylo případné dostudování vybra-
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ného životního momentu T. G. M., tvorba samotných dialogů, sehnání kostýmů, doplňků,
výroba kulis, ... To vše, plus natočení na školní
kameru, za 2 měsíce. Veškerý nácvik i finální
natáčení probíhalo v třídnických hodinách,
občas i v jiných, ale především ve volném čase
žáků i učitelů.“
Jak byl film od počátku žákům a veřejnosti
představen?
„Prvním masarykovským výtvorem byla rozsáhlá nástěnka, která obsahovala obrazovou
upoutávku na žákovské promítání a detailnější životopisné informace k tomu, co se ve filmu
objeví. Mimo novinových výstřižků, knižních
a internetových zdrojů jsem využila zápisu
o smrti T. G. M. v místní kronice, kterou mi
ochotně zapůjčil kronikář Klášterce nad Orlicí, pan Jindřich Kalous. Přitažlivou výtvarnou
stránku nástěnky zajistila paní učitelka Dana
Kodytková. Zhruba měsíc před premiérovým
promítáním vznikla z již natočených materiálů upoutávka ve formě minutového sestřihu videí. Ke zhlédnutí
byla a je i nyní na internetových stránkách školy.“
Kde všude se natáčelo?
„Natáčení probíhalo velmi různorodě, u mnohých tak, aby co nejvěrněji kopírovalo dobové prostředí. Některé skupiny si s tímto „detailem“ však hlavu nelámaly a vše zvládly zrealizovat v budově či okolí školy.
Ve filmu můžete zahlédnout rušnou „pražskou“ ulici, les, kde byla zavražděna Anežka Hrůzová, nebo
kovářskou dílnu, ve které se mladý Tomáš učil tomuto řemeslu. Z vlastního natáčení bych ocenila prostředí chalupy Michaličkových a Hovadových, kde žáci inscenovali příjezd Charlotty k paní Göringové
a poslední chvíle života 1. československého prezidenta. Největším „adrenalinem“ však bylo natáčení
v krytém bazénu v Ústí nad Orlicí (tam zachraňoval T. G. M. život své bytné) a také moment, kdy „šlo
o život“ můj – „konkurz“ na Masarykova Hektora vyhrál bělouš (přestože prezidentův nejoblíbenější kůň
měl barvu hnědou), druhý kůň, kterého jsme měli v záloze, to však těžce nesl, a tak si k nám bez předchozího
varování přes ohradu proboural cestu.“
Jak byl film technicky náročný?
„Poté, co jsem obdržela nahrávky od jednotlivých tříd, bylo velkým úkolem dát scénkám život a spojit je v
smysluplný, pokud možno přitažlivý, celek. Hlavu a patu 45 minutovému filmu dodal zvlášť namluvený průvodní text jedním z žáků školy. Chlapecký hlas patří Ondřeji Nečasovi. K videu byly navíc připojeny dobové
snímky a videa s T. G. M. Samotná práce byla časově nejnáročnější v momentech, kdy se mi pod ruku dostaly
úryvky, kde se představy mé a mých kolegů tak úplně neslučovaly, a dále scénky s nedokonale natočeným
zvukem – především z důvodu rychlého tempa řeči. V tento moment přišly na řadu, tam, kde to nenarušilo
rámec zobrazované události, prostřihy.“
Jak byl film žákům a veřejnosti prezentován?
„Na začátku března proběhlo v několika vlnách promítání filmu „T. G. M., jak ho (ne)známe“. Pozorovat
rozdílné reakce dle věku žáků bylo velmi zajímavé. Všechny skupiny však spojoval fakt, že každý očekávalať už nervózně či s radostí- až přijde na řadu jeho „umělecký“ příspěvek. Na tvářích dětí jsme často viděli
smích a výjimkou nebylo ani veřejné uznání kvality výkonu druhých. O velmi uvolněnou atmosféru se v závěru filmu postaral zpěv písně Ach synku, synku, kterou postupně nazpívaly všechny třídy naší školy, takže ve
filmu se zahlédl snad opravdu každý.“
Následovaly po zhlédnutí filmu ještě další aktivity žáků?
„Po samotném promítání žáky čekaly ještě dvě s filmem spojené činnosti. Za prvé vyplnit pracovní list, který
obsahoval pouze hlavičku se jménem a portrétem T. G. M., a shrnout v něm „Co všechno si už budu pamatovat o našem 1. československém prezidentovi?“ List si děti poté vložily do svého školního portfolia. Druhým
úkolem bylo hlasování v anketě „Maskaři“, kde žáci vybírali např. „Nejlepší ztvárnění osoby T. G. M.“,
„Scénku, která je nejvíce pobavila“, „Nejvěrohodnější prostředí“, „Nejpropracovanější kostýmy“, „Nejlepší
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sborový výkon“ a mnoho dalšího. Vyhodnocení této ankety nás čeká až po veřejném
promítání, které proběhlo během dubna.“
„Poděkování za spolupráci patří všem mým
kolegům, včetně ředitele školy, a především
hercům i nehercům ze všech tříd. Jsem
moc ráda, že všichni braly výkony aktérů i
ztvárnění celého filmu s nadhledem a naopak kladně hodnotili každou povedenou
epizodu.“
Jak už to tak bývá, sami žáci celé natáčení filmu zpočátku přijali s velkým
nadšením. Myšlenka, že se ocitnou ve
vlastním školním filmu, jim ze začátku vlila elán do žil. Řadu z nich ale toto
nadšení opouštělo hned po zjištění, že
samo od sebe nepůjde nic. V tu chvíli velmi vypomohli právě třídní učitelé a téměř všichni dokázali
své žáky nasměrovat na cestu, jak co nejvěrohodněji scénky natočit. Ve filmu si také zahráli někteří
dospělí, např. režisérka p. uč. Doubravová, p.uč. Patočka, pan ředitel R. Horňák a velmi ochotný „Masarykův kovářský mistr“ Karel Mitvalský. Zvláštní poděkování patří žákovi 8. třídy Martinu Samkovi, který se výrazně podílel na pomoci s natáčením filmu. I přes občasné „porodní bolesti“ přišly na
svět vtipné a dobově či atmosférou věrohodné scénky. Žáci při natáčení pochopili nejen informace
o Masarykovi a vzniku naší republiky, ale poznali pravý význam spojení „týmová práce“ nebo „aktivní
vyhledávání informací“.
Žačka 8.tř.: „Naučila jsem se nové věci a bylo pěkné vidět, že se celá škola dokáže dohodnout a vymyslet
skvělou práci“. Žák 7.tř.: „Celé se to povedlo, hodně jsem se nasmál a klidně bych si něco podobného zopakoval“, Žák 8.tř.: „Natáčení se mi moc líbilo a výsledný film je velmi vtipný. Díky paní učitelce Doubravové a
panu Patočkovi jsme se dozvěděli spoustu nových věcí o Masarykovi“.
Všichni, kdo se na filmu podíleli, si zaslouží dík a pochvalu za ochotně provedenou práci - ať už jsou
to žáci, někteří rodiče, učitelé nebo vedení školy. Tito jmenovaní se jednoznačně shodnou, že největší
respekt a dík za realizaci celého
projektu patří bezesporu osobě,
která musela pro jeho úspěch
ujít tu netrnitější cestu - paní
učitelce Markétě Doubravové.
Od počátku přistoupila ke své
roli svědomitě a svými nápady
a energií pomohla všem kolem
sebe dotáhnout jejich práci do
zdárného konce. Vedle plnohodnotného povolání učitelky
ZŠ se po určitý čas také učila
zvládat práci režiséra, kameramana, technika, poradce, střihače a zvukaře filmu, který nyní
máme možnost vidět.
Věříme, že žáci naší školy se
na film rádi podívají kdykoliv
znovu a při jeho sledování - jako praví herci - opět pocítí nenahraditelný pocit z dobře odvedené práce
a vzpomenou si na zážitky spojené s natáčením. Po odvysílání filmu pro veřejnost v prostorách školy
bude možno film zhlédnout na internetových stránkách školy www.zsklasterec.cz, tak tuto příležitost
nepropásněte!
Dana Kodytková, Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí
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K letošnímu zápisu do 1. ročníku, který se konal
13. 4. přišlo celkem 15 dětí.
Ve třídě je přivítaly pohádkové postavy Čmelda,
Brumda, Ája, Maxipes Fík a Víla Amálka, které
si pro děti připravily různé zábavné úkoly.
Děkujeme děvčatům z 6. ročníku za pečlivou
přípravu a skvělou pomoc.

Největší tuzemská běžecká akce,
T-Mobile Olympijský běh,
se uskuteční ve středu 20. června 2018.
Přesně v jeden okamžik oslaví společně 80
tisíc běžců na 90 místech po celé České republice Olympijský den. A jedno z těchto
míst je i v Klášterci nad Orlicí.
Start a cíl závodu:
na asfaltovém hřišti u sokolovny
Trasy: závod pro děti do 15 let 500m nebo
1600m, dospělí 1 okruh 5km nebo 2 okruhy 10km - všechny trasy vhodné i pro pěší, kočárky, běžce zdatné i začátečníky, z blízka i z dáli……
Přihlášky a startovné: nejlépe předem na www.olympijskybeh.cz (startovné od 1. 4. do 11. 6. 150Kč +
zájemci 150 Kč za tričko) nebo při prezentaci v místě startu (bez startovního balíčku - součástí startovního balíčku pro dospělé je startovní číslo s přezdívkou (při registraci nejpozději do 20. 5.) a pitný režim,
tyčinka Corny Protein a pitný režim – voda bonaqua.). Dětské kategorie startovné neplatí. Po vyhlášení
vítězů „after party“ – pivo, párek, limonáda u táboráku.
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Naši malí lyžaři

Zimu jsme zakončili s dětmi ze školky lyžařským
výcvikem na Bukové hoře v Červené Vodě. Připravovali jsme se na vystoupení do sokolovny. Zdobili
jsme perníčky. Také jsme tancovali s paní Hanou
Michaličkovou.
Řeháková Soňa
Zápis do mateřské školy v Klášterci nad Orlicí
proběhne 14.5.2018 v 15 hodin.
Sebou přineste evidenční list potvrzený dětským
lékařem, který si vyzvedněte předem
v mateřské škole.
Těšíme se na Vás.

Fotbalové jaro v již plném proudu

Fotbalové zápasy kláštereckého družstva měly začít už 24. března. Jak se dalo čekat, naše hřiště nebylo
na takto brzký začátek soutěže připraveno, a co víc, odložil se i další zápas v Červené Vodě. Termínový
kalendář letošního jara je tedy dosti nepřehledný. Zvláště, když k tomu připočteme návrat po mnoha letech k zápasům v sobotu, ale i tady bude výjimka, když jeden ze zápasů je kvůli hasičské soutěži přeložen
na neděli. Pozorně tedy sledujte plakáty nebo přehled v těchto Sousedských listech a hlídejte nejen dny,
ale i časy jednotlivých utkání. V den vydání těchto SL máme za sebou již 3 zápasy. A musíme bohužel
konstatovat, že se nám zatím nedaří. Nezískali jsme ani bod a zatím nám patří v tabulce nelichotivá
předposlední příčka. Zimní příprava byla tentokrát slabší, neobvykle velký počet hráčů častokrát chyběl, pracovní povinnosti anebo zdravotní potíže byly zkrátka důležitější. A zdá se, že to zanechalo své
následky např. na kondičce. V kabině se objevila tři nová jména: Zdeněk Rous, který už s mužstvem
trénoval delší dobu, stejně jako Martin Skalický, který by ve svých 18 letech měl být čerstvou krví v mužstvu, i když zápasových zkušeností zatím mnoho nemá. Třetím jménem je Josef Fiedler, zkušený trenér,
který bude doplňovat Michala Černocha. Věříme, že i v sobotu podpoříte naše hráče početnými návštěvami a fanděním jim pomůžete zabojovat o udržení okresního přeboru.
TERMÍNY JARNÍCH ZÁPASŮ JSOU:
Domácí zápasy:
Zápasy venku:
07. 4. sobota Kl. – D. Čermná
17:00 15. 4. neděle
Sopotnice
17.00
21. 4. sobota Kl. – D. Čermná
15:00 29. 4. neděle
Jehnědí
15.00
01. 5. úterý
Kl. – Brandýs n.O.
16:00 13. 5. neděle
D. Dobrouč
16.00
05. 5. sobota Kl. – Albrechtice
17:00 18. 5. pátek
Králíky -Č.Voda
18.00
20. 5. neděle
Kl. – Verměřovice
16:00 26. 5. sobota
Rudoltice
16.00
02. 6. sobota Kl. – Žichlínek
17:00 09. 6. sobota
Žamberk B
17.00
16. 6. sobota Kl. – Němčice
17:00
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ODDÍL RYCHLOSTNÍ KANOISTIKY ŽAMBERK
Konečně je tady jaro. Dne 3. dubna jsme poprvé vyrazili s loděmi na přehradu. Museli jsme jezdit od
mostu směr Klášterec, protože zbytek přehrady byl ještě zamrzlý. Nám to ale nevadilo. Voda měla pouhý
1 stupeň. Všichni jsme to zvládli. Musíme trénovat, protože nás už 14. 4. 2018 čekají první závody v Kojetíně na Moravě.
První závody v rychlostní
kanoistice
máme za sebou. Konali se 14. 4. 2018
v Kojetíně na Moravě
pod názvem dlouhé
tratě. Reprezentovaly
nás i místní děti. Na
úseku dlouhém 5 km
jely Karolína a Nikola Málkovy a umístily
se v K2 na 1. místě a
v K1 byla Karolína na
1. místě a Nikola na
2. místě. Úsek dlouhý
2 km jela za benjamínky Anežka Lárišová
která skončila na K2 na 1. místě a K1 na 2. místě. Tomáš Faltus jel na K2 na 1místě a na K1 na 1. místě.
Jakub Láriš na K1 byl na 5. místě, byli to jeho první závody. Gratuluji i ostatním závodníkům, kteří dovezli pro SK Žamberk další cenné kovy.
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Ski klub Pastviny Vás zve na

CESTU POHÁDKOVÝM LESEM 2.6.2018 OD 14.00 HOD.
START NA VLEKU V PASTVINÁCH. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SOUSEDSKÉ LISTY č. 144 - 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 14. 6. 2018. Cena: 10,- Kč

