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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Převzetí hasičské cisterny Tatra 815
pro výjezdovou jednotku SDH Klášterec nad Orlicí

Klášterec už delší dobu řeší stáří a technický stav své hasičské cisterny. Nákup nové cisterny je pro
obec naší velikosti stále finančně velmi náročný, z tohoto důvodu bylo již dříve požádáno o bezúplatný
převod hasičské techniky od státu. Dne 19. 7. 2018 došlo v Ústí nad Orlicí k fyzickému předání hasičské
cisterny Tatra 815. Přebírajícím za naši jednotku byl velitel výjezdové jednotky p. Petr Brůna. Tento
automobil je sice také staršího roku výroby, než bychom
si přáli, ale v roce 2000 prošel kompletní rekonstrukcí a
jeho technický stav je dle vyjádření hasičů dobrý, výhodou
je nádrž na vodu o objemu 8,2 m³. Obec ještě letos počítá
s dovybavením této cisterny o vysokotlaké hašení a s nákupem nových pneumatik. Stávající hasičská auta jsou svým
rozměrem, hlavně výškou větší, proto bude z rozpočtu
obce příští rok upravena garáž naší hasičské zbrojnice
včetně prostoru před ní. Děkuji Živě a.s., že umožnila na
přechodnou dobu parkování cisterny ve svém objektu. Věřím, že tato cisterna bude naší jednotce dobře sloužit.
Lenka Ševčíková, starostka obce
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Aktuality z Klášterce nad Orlicí
Vážení občané, již tradičně vás v této
rubrice stručně informuji o aktuálním
dění v naší obci:
Výstavba zasíťování lokality RD Matyášův kopec: dne 19. 8. proběhl již 9. kontrolní den stavby.
Práce probíhají podle harmonogramu, vodovod
a kanalizace jsou dokončeny, provádí se poslední
část pokládky betonových obrub, byly také provedeny podélné drenáže podél komunikace. Nyní
jsou naváženy podkladní vrstvy štěrků na komunikaci a byly zahájeny terénní úpravy stezky pro
pěší. Začne realizace veřejného osvětlení v lokalitě, které povede i podél komunikace pod novým
hřbitovem. Firma K-energo již osadila trafostanici
a nyní začne s realizací elektrického rozvodu nízkého napětí.
Rekonstrukce Obecního domu čp. 167: probíhá
zateplení venkovních stěn, uvnitř je dokončována
elektroinstalace, dále probíhá instalace otopného
systému a úprava vnitřních zdí. Jedná se o rekonstrukci staré budovy, oproti projektu musel být
vyřešen stav některých stropních trámů na půdě
a dále velké nerovnosti zdí uvnitř i zvenku budovy.
Oprava místních komunikací: v srpnu bude
dokončena oprava komunikace v chatové osadě a dále oprava komunikace k čp. 68, proběhla
také každoroční výsprava komunikací asfaltovou
emulzí.
Oprava místní komunikace 12c v části od sokolovny po most u pily: jako náhradníci jsme uspěli
se žádostí o dotaci na opravu této komunikace,
zastupitelstvo obce rozhodlo, že tuto dotaci využijeme a opravu přes nemalý finanční náklad a
časovou náročnost zvládneme. Smlouva o dílo
byla již podepsána a oprava komunikace by měla
proběhnout do konce září. V průběhu pokládky
asfaltu bude muset být na této komunikaci omezen provoz, proto prosím občany o toleranci a
ohleduplnost v průběhu opravy komunikace.
Oprava kaple na Čiháku: v kapli byla položena
nová dlažba z přírodního pískovce a nyní bude
probíhat montáž zrestaurovaného oltáře.
Mapování pozemků: začala poslední část nového
mapování pozemků v intravilánu obce, občané již
obdrželi pozvánky na šetření pozemků v terénu,
po dokončení budou hranice pozemků zaměřeny.
Na začátku roku 2019 bude nový stav po mapování k nahlédnutí na webovém portálu Katastrálního úřadu nebo na Obecním úřadě.
ZŠ rekonstrukce odborné učebny fyziky/chemie: rekonstrukce učebny včetně montáže nábytku se dokončuje, v rámci akce byla namontována
i bezbariérová plošina. Ve škole proběhla i výměna
světel v dalších dvou třídách.
Bytové hospodářství: podařilo se ukončit histo-

rickou smlouvu o nájmu kotelny čp. 199 a sjednat
novou smlouvu o pachtu kotelny a dodávce tepelné energie pro bytové domy čp. 192 – 197 a 200 –
202 se Správnou budov Žamberk. Na začátku září
začne realizace výměny rozvodů studené vody ve
společných prostorách suterénu bytových domů
čp. 192 – 197.
Ostatní akce: v obci probíhá výstavba několika
nových rodinných domů. Jsem ráda, že se podařilo opravit dům čp. 164 v centru obce, bude
zahájena i oprava domu čp. 4 a pokračovat bude
i oprava střechy kostela
Daří se i místním podnikatelům: nově začala
v bývalé firmě Less a.s. v objektu Zbudov čp. 8
podnikat firma JASOBAL s.r.o., která se zabývá
výrobou bublinkové fólie, na tuto výrobu získala
pravomocné rozhodnutí KÚ Pardubického kraje
odd. ochrany ovzduší a odpadového hospodářství,
firma již nyní zaměstnává cca 20 pracovníků a do
budoucna počítá s možností zaměstnání většího
počtu lidí.
Oprava opěrné zdi řeky u Sokolovny: Povodí
Labe s. p. začne v září s realizací opravy zdi podél
toku řeky v části od hřiště u Sokolovny po dům
čp. 149.
Léto je i období pořádání mnoha akcí, tradičně
jsme si mohli i letos užít díky Sokolu letní zábavu a neckyádu. Myslivcům se opět vydařily jejich
zvěřinové hody a Hasiči nás zvou poslední víkend
v srpnu na svoji tradiční soutěž s večerní zábavou
u řeky.
Z výše uvedeného je vidět, že v Klášterci se čas
rozhodně nezastavil.
Přeji všem krásný konec letošního horkého léta.
Lenka Ševčíková, starostka obce

Masarykova základní škola
Klášterec nad Orlicí vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 15. 9. 2018

od 9 do 17 hod. možnost prohlídky
celé budovy školy včetně
nově zrekonstruované učebny
fyziky/chemie
14:30 vystoupení pěveckého sboru Orlička
15:00 slavnostní otevření mineralogického
koutku

SOUSEDSKÉ LISTY

3

UPOZORNĚNÍ – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 – Klášterec nad Orlicí

Vážení občané, ve dnech 5. a 6. října se budou konat komunální volby. Volby budou probíhat
v tradičním čase v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin ve volební místnosti
domu čp. 135 v „Kovárně“. V Klášterci nad Orlicí byly zaregistrovány 4 kandidátní listiny, dvě
kandidátní listiny podalo sdružení nezávislých kandidátů, jednu podala Komunistická strana Čech
a Moravy a jednu Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová. Jsem ráda, že
naši obec nepostihlo to, co některé jiné obce a že voliči v Klášterci budou moci vybírat z kandidátů
na čtyřech volebních lístcích.
Děkuji všem kandidátům za to, že jsou ochotni pro naši obec pracovat a věnovat jejímu rozvoji svůj
čas. Vás občané prosím, udělejte si čas, přijďte volit a vyjádřete tím zájem o dění v naší obci.
Lenka Ševčíková, starostka obce
Občané jiných členských států EU mohou volit pouze po zapsání do dodatku stálého seznamu voličů.
O zápis je možno požádat na obecním úřadu v místě pobytu.

Klášterec – likvidace odpadů
– změna systému svozu SKO
Po delší době příprav došlo dne 7. 8. 2018 v naší
obci ke změně systému svozu směsného komunálního odpadu (SKO). V průběhu července obec
zprostředkovala občanům prodej popelnic za zvýhodněnou cenu a rozdala jim známky na označení popelnic. Všichni, kteří jsou na svozové trase,
by měli nově SKO odkládat do svých popelnic, velkoobjemové kontejnery byly zrušeny. Pro občany,
kteří bydlí mimo svozovou trasu, jsou určeny na
SKO černé kontejnery o objemu 1100 l.
Svoz SKO bude probíhat 1 x za 14 dní v sudé
úterý. Věřím, že všichni pochopili nutnost zavedení změny a budou tolerantní, pokud třeba v zimě
nastane vlivem počasí při svozu problém.
PRO BEZPROBLÉMOVÝ SVOZ
POPELNICE JE NUTNÉ PŘISTAVIT
POPELNICI PŘÍMO KE SVOZOVÉ
TRASE (NA KRAJ SILNICE) TAK, ABY JI
ŘIDIČ SVOZOVÉHO VOZU VIDĚL,
NA POPELNICI MUSÍ BÝT VYLEPENA
PLATNÁ ZNÁMKA!
Je zakázáno odkládat odpad mimo nádoby na
odpad!
Apeluji na občany, aby přemýšleli nad množstvím
odpadu, který vytvářejí. Děkuji za pochopení a věřím, že se nám společně podaří snižovat celkové
množství odpadu, tím šetřit finanční prostředky
a hlavně naši přírodu.
OPRAVENÝ KALENDÁŘ SVOZU VŠECH ODPADŮ si můžete vyzvednout na Obecním úřadě
nebo ho najdete na webových stránkách obce.
Lenka Ševčíková, starostka obce

Informace z jednání
zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 27. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
bere na vědomí informace o realizaci akce rezz
konstrukce a snížení energetické náročnosti
Obecního domu čp. 167
bere na vědomí zprávu starostky o průběhu
zz
stavby zasíťování lokality RD Matyášův kopec.
po projednání dle § 17 odst. 7) písm. a) zákozz
na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění a § 43 a
§ 84 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění schvaluje závěrečný účet hospodaření obce za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ze dne
5. 6. 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad
schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017
zz
schvaluje prodloužení nájemních smluv bytů a
zz
přidělení bytů
bere na vědomí informace o vymáhání dluhů,
zz
včetně informace, že pohledávky obce vůči pí.
D. J. z vyúčtování bytů včetně úhrady nákladů
řízení budou v nejbližší době vyrovnány, obec
nebude vymáhat poplatky z prodlení
schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o ukončení
zz
nájemního vztahu mezi Obcí Klášterec nad
Orlicí a firmou NEKVAPIL Transport s.r.o,
IČ: 25957813, předmětem dodatku je dohoda
smluvních stran o ukončení nájemního vztahu
k 30. 6. 2018 a to včetně povinnosti nájemce
dodávat dodávky tepla pronajímateli. V dodat-
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ku jsou vypořádány veškeré nároky obou stran
a sjednáno předání předmětu nájmu
schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy mezi
zz
propachtovatelem Obcí Klášterec nad Orlicí, IČ:00279021 a pachtýřem Správou budov
Žamberk s.r.o., IČ:25280091, čj.171/2018,
předmětem pachtu je pozemek p. č. st. 518,
jehož součástí je budova čp. 199, dále kotelna
v budově čp. 200, která je součástí pozemku
p. č. st. 524, dále pozemek p. č. 1226/5 a příslušenství k zajištění vytápění bytů a ohřevu teplé
užitkové vody v bytových domech čp. 192-197
a k zajištění vytápění bytů v bytových domech
čp. 200-202. Smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019
schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce tepelné
zz
energie č. 32/2018/TH/Z mezi dodavatelem
Správou budov Žamberk s.r.o., IČ:25280091
a odběratelem Obcí Klášterec nad Orlicí,
IČ:00279021, předmětem smlouvy je dodávat
tepelnou energii z propachtovaného zařízení do
odběrného místa odběratele, smlouva je účinná od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Zastupitelstvo
ukládá starostce obce smlouvu podepsat
schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
zz
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2017123/VB/2, Klášterec nad
Orlicí, 6, nové ŽIVA - navýšení a ukládá starostce smlouvu podepsat. Zastupitelstvo souhlasí
s umístěním inženýrských sítí do silničního
pozemku parc. č. 1962/3 v k. ú. Klášterec nad
Orlicí.
schvaluje uzavření smlouvy č. 18-SOP-01zz
4121414640 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, adresa
odběrného místa Klášterec nad Orlicí č.p.167 –
spotřebiče přímotopné vytápění 15 kW, tepelná
čerpadla pohon 5 kW.
bere na vědomí informace starostky z jednání
zz
VH Sdružení obcí Orlicko a informaci o schválení Závěrečného účtu sdružení obcí Orlicko za
rok 2017
schvaluje podle § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000
zz
Sb. o obcích (obecní zřízení) pro příští volební
období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí na 9 (devět)
schvaluje smlouvu u bezúplatném převozz
du majetku mezi Obcí Klášterec nad Orlicí,
IČ: 00279021 jako nabyvatelem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem
Pardubického kraje, IČ: 70885869 jako převodcem, o převodu speciálního požárního automobilu CAS 32 T 815
bere na vědomí získání příspěvku na opravu
zz
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kaple na Čiháku a schvaluje postup opravy kaple v roce 2018.
bere na vědomí žádost p. Tomáše Čady o změnu
zz
územního plánu pozemku parc. č. 4822 v k. ú.
Klášterec nad Orlicí, bylo požádáno o stanovisko odboru regionálního rozvoje a územního
plánování MÚ v Žamberku
schvaluje poskytnutí peněžního daru Nadačzz
nímu fondu S námi je tu lépe! Orlickoústecké
nemocnici ve výši 5 tis. Kč
nesouhlasí s postavením garáže na pozemku
zz
parc. č. 3181 a ukládá bytovému výboru navrhnout řešení rozšíření parkování u bytových
domů čp. 192 – 197
schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Klášterec
zz
nad Orlicí
bere na vědomí informace ředitele ZŠ o zaházz
jení realizace projektu Modernizace odborné
učebny F/Ch a bezbariérovost – část I. Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 30. 7. 2018
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ze dne
zz
25. 7. 2018 ve výši na straně příjmů 33 180 Kč
a na straně výdajů -13 470,10 Kč, financování
-46 650,10 Kč
bere na vědomí informace starostky z jednání
zz
svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou a informaci o schválení závěrečného účtu
tohoto svazku za rok 2017
souhlasí s napojením sjezdem z pozemku parc.
zz
č. 2012/33 na místní komunikaci parc. č. 5185,
tím bude zajištěn přístup na pozemek parc. č.
257/1, kde proběhne výstavba RD
rozhodlo vyhovět žádosti Masarykovy základní
zz
školy Klášterec nad Orlicí o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 496 480 Kč na
financování projektu Modernizace odborné
učebny F/Ch a bezbariérovost – část I. Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí
schvaluje účelové poskytnutí návratné finančzz
ní výpomoci z rozpočtu příjmů a výdajů obce
Klášterec nad Orlicí ve výši 1 496 480 Kč (slovy
jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc čtyři
sta osmdesát korun českých) v roce 2018 Masarykově základní škole Klášterec nad Orlicí, IČ
75018047
schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou dle
zz
§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad
Orlicí uzavřenou mezi poskytovatelem Obcí
Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021 a příjem-
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cem Masarykovou základní školou Klášterec
nad Orlicí, IČ 75018047 ve výši 1 496 480 Kč
(slovy jeden milion čtyři sta devadesát šest tisíc
čtyři sta osmdesát korun českých), předmětem
smlouvy je účelové poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu Modernizace
odborné učebny F/Ch a bezbariérovost – část I.
Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
zz
neinvestiční dotace z rozpočtu Sdružení obcí
Orlicko (poskytovatel) Obci Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021 (příjemce) ve výši 10 000 Kč na
pokrytí nákladů spojených s akcí „Oslava 100
republiky a těchto 100 let v Klášterci nad Orlicí“
schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. 201812 na
zz
akci oprava komunikace parc. č. 5185 v k. ú.
Klášterec nad Orlicí se zhotovitelem JD Dlouhý s.r.o., Vračovice – Orlov 41, Vysoké Mýto,
IČ 27500403
schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. 201810 na
zz
akci oprava komunikace v chatové osadě za
lomem se zhotovitelem JD Dlouhý s.r.o., Vračovice – Orlov 41, Vysoké Mýto, IČ 27500403
technologií pokládkou obalované směsi z asfaltobetonu za cenu 267 530 Kč bez DPH
schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Oprazz
va místní komunikace 12c v Klášterci nad Orlicí“ v části od sokolovny k mostu u pily parc. č.
2243 v k. ú. Klášterec nad Orlicí se zhotovitelem
MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, Lupenice 51
za cenu 3 001 754 Kč bez DPH
schvaluje uzavřít dodatek ke smlouvě o úvězz
ru č. 0338/18/5650 a ke smlouvě o úvěru
0339/18/5650 od Československé obchodní
banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha
5, IČ:00001350, dodatky zajistí rozšíření účelu
čerpání úvěru i na opravu místní komunikace č.
12c parc. č. 2243 v k. ú. Klášterec nad Orlicí
schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu mazz
jetku pozemku parc. č. st 682, jehož součástí je
budova čp. 182 v k. ú. Klášterec nad Orlicí mezi
převodcem Emauzy ČR, o. p. s., Javornická 927,
Rychnov nad Kněžnou, IČ 42884861 a nabyvatelem Obcí Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021
schvaluje darovací smlouvu mezi dárcem Agrozz
konzultou Žamberk spol. s r. o., IČ 13584286 a
obdarovaným Obcí Klášterec nad Orlicí ve výši
8 000 Kč
schvaluje uzavření smlouvy o zajištění lidozz
vé technické zábavy při pouti v obci Klášterec
nad Orlicí s firmou p. Bohumila Dubského, IČ
72837314 v roce 2019 až 2021
vzalo na vědomí cenu pozemků Na Matyášozz
vě kopci stanovenou znaleckým posudkem a
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projednalo možné budoucí podmínky prodeje
pozemků a výstavby na nich, vyhlášení záměru bude schváleno zastupitelstvem obce až po
zpracování geometrického plánu s jednotlivými
čísly parcel a jejich výměr
Celé znění zápisů a usnesení ze zastupitelstva obce
je pro oprávněné občany k nahlédnutí na obecním
úřadě, usnesení je zveřejněno na
www. klasterecnadorlici.cz
Zpracovala: Lenka Ševčíková, starostka obce

Klub ALFA-OMEGA

Nabízíme pomocnou ruku tam, kde končí život.
Dlaň, která pohladí, uklidní
a pomůže dokončit příběh jednoho života.

Srdečně zveme Vás všechny, kteří se vyrovnáváte se ztrátou blízkého člověka.
Chcete se podělit o své pocity smutku, samoty či
obav? Chcete slyšet zkušenosti druhých lidí, slova
povzbuzení či podpory?
PŘIJĎTE MEZI NÁS…
Setkávání pozůstalých – začátek vždy v 15:30 h.
2018: 20. září, 18. října, 22. listopadu, 13. prosince
2019: 10. ledna, 14. února, 21. března, 11. dubna,
9. května, 13. června
Klub a setkávání jsou otevřeny pro všechny – nejen pro rodiny pacientů hospicové péče. Probíhají
v budově Oblastní charity Ústí n.Orl., 17. listopadu 69 (vchod přes půjčovnu kompenzačních pomůcek).
Případné bližší informace na tel. 731 402 331.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
www.uo.charita.cz
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Zahrádkáři informují

I v letošním roce budou zahrádkáři v Klášterci nad
Orlicí provozovat moštárnu. Zahájení provozu
bude podle zájmu pěstitelů. Domluvit se lze s paní
Marií Luxovou, tel. 739 948 877, 465 637 466
nebo se Zdenou Fišerovou tel. 733 797 258.
Výbor ZO ČZS
ZO ČZS v Klášterci nad Orlicí
pořádá

ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU
15. a 16. září 2018
9 – 16 hodin
KOVÁRNA v Klášterci nad Orlicí
Připraveno pro vás bude:
 Zahrádkářský koutek žáků základní školy v Klášterci nad Orlicí
 Prodej drobných dárkových předmětů
 Občerstvení

Srdečně vás zvou zahrádkáři

Zelená se pro nové cyklostezky

na česko-polské cykloturistické páteři
v severovýchodní části Pardubického kraje
l Česko-polská spolupráce na cyklokoncepci
podél celé česko-polské hranice l nové úseky
cyklostezek na páteřní česko-polské magistrále
mají zelenou l podporu poskytne Pardubický
kraj l nová infrastruktura pro horskou cykloturistiku l
Ve čtvrtek 16.8.2018 proběhla v kongresovém
sále pivovaru Hylváty v Ústí nad Orlicí veřejná
konsultace v rámci projektu Koncepce rozvoje
přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí. Projekt má za cíl prosadit páteřní dálkové
cyklotrasy na území Polska a Čech a jejich spojky,
které oživí cykloturistiku a cestovní ruch v příhraničí obou zemí. Lídrem projektu je Dolnoslezské
vojvodství. Region Orlicko – Třebovsko spolu
s Královéhradeckým krajem, Nadací Partnerství a
Asociací měst pro cyklisty jsou českými partnery.
V září vrcholí návrhová část projektu, následovat
bude implementace – jak zrealizovat, co je navrženo.
Návrh je ambiciózní. Územím Pardubického
kraje prochází páteřní trasa od německé hranice
z Hrádku nad Nisou vedené dále přes Hradec Králové a cyklostezkami údolím Orlice zvané „Česká
Loira“ přes Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou a
Lanškroun do Zábřehu, kde se napojí na Moravskou stezku. Na této trase je nezbytné vybudovat

cyklostezku v oblasti Sopotnice, která vyvede
cyklisty z úzké frekventované státní silnice I/14.
Tento úsek je v současné době nejvíce problematickým místem na celé dálkové trase. Do pohybu
se dostává i cyklostezka Třebovice - Rudoltice. Ta
bude částečně vedena po opuštěném drážním tělese, které stát bezúplatně převede na svazek obcí.
“Žebro“ k této páteřní trase představuje cyklostezka údolím Tiché Orlice, zvaná „Orlické cyklo& in-line království“, z Chocně do Ústí nad
Orlicí, Letohradu a do Žamberka. Zde bude převedena trasa v oblasti Perné ze silnice na novou
cyklostezku. V plánu je rekonstrukce dnes obtížně
sjízdné důležité spojky podél Divoké Orlice z Litic do Potštejna a stezka Hrádoveckým údolím do
Litomyšle. Připravuje se také pokračování cyklostezky údolím Tiché Orlice z Letohradu do Jablonného nad Orlicí, Lichkova a do Králík - ambiciózní
projekt, který by změnil celý region a připravují se
také stezky v uzlu Žamberk – Nekoř – Pastviny –
Letohrad.
Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického
kraje odpovědný za dopravu, se jednání zúčastnil
a konstatuje: „Budu spolu s radním pro cestovní
ruch René Živným pracovat na modelu krajské dotační podpory přípravy projektových dokumentací
a spolufinancování realizace těchto důležitých cyklostezek. Model předložíme Radě kraje. Jsem přesvědčen, že cyklostezky jsou pro náš region velkým
přínosem v oblasti dopravy i rozvoje cestovního ruchu a že představují důležité propojení se sousedními regiony a mezi státy. Bylo by to skvělé. Přiblížíme
se tím krajům s vyspělými systémy podpory cyklostezek jako je Královéhradecký a Jihomoravský.“
V oblasti infrastruktury pro horská kola se budou
v příštím roce z dotací EU budovat singletracky
v oblasti České Třebové a na Bukové hoře – Suchém vrchu, dalších 5 areálů je výhledově připraveno.
Více informací: Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje: 724 339 000, michal.
kortys@pardubickykraj.cz , Petr Hájek – předseda
svazku Regionu Orlicko – Třebovsko: 777 736 337,
hajek@muuo.cz , Jiří Dytrt – starosta Města Žamberka, člen Sdružení obcí Orlicko: 775 709 001,
starosta@zamberk.eu, Renata Šedová – manažerka projektu: 603 956 870, sedova@ohgs.cz
Více informací o projektu naleznate zde: http://
cykloprojekt.irt.wroc.pl/index.php/pl/o-projekcie/.
S navrženým průběhem „CYKLOTRASY“ se
můžete před jednáním blíže seznámit na stránce
https://map.nmaps.pl/irt.dsp1.k2omTO/cykloprojekt.
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Od nového školního roku startují nové kroužky,
které budou probíhat ve spolupráci s MAS Orlicko.

A na co se můžete těšit?

l Kroužek železničního modelářství – fascinující svět železnic jako na dlani. Přijď k nám a poznej, jak to chodí a jaké to je postavit si s kamarády vlastní kolejiště. Kroužek se bude konat na
Průmyslové střední škole Letohrad a je určen pro
děti do 15 let.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu:
volstat.michal@pssletohrad.cz
l Robotický kroužek – vítej v budoucnosti, postav si svého robota. Kroužek se bude konat na
Gymnáziu Žamberk a je určen pro děti do 15 let.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu:
jaroslav.vebr@gyz.cz
l Dědečkova dílna – jak být správným kutilem.
V rámci kroužku si děti vyzkouší práci s běžnými materiály (s kovem, sklem, dřevem…), ale i
s nejnovějšími technologiemi jako je 3D tiskárna.
Kroužek bude probíhat v centru Cesta pro rodinu.
Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu:
centrum@cema-nno.cz
l Agroenvironmentální výchova. Přihlas se do
kroužku a poznej skutečné zemědělství dneška,
plné novinek a technologií kosmického věku.
Kroužek bude probíhat v Masarykově ZŠ Klášterec nad Orlicí. Zájemci se mohou hlásit u paní
Mgr. Petry Pospíšilové přímo v ZŠ.

Není to tak dávno…
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T.J. SOKOL Klášterec nad Orlicí

HLEDÁ DOMOVNÍKA
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

( 68 )
Pokračuji ve zkráceném vyprávění Josefa Vágnera z Pastvin 96, navazující na předchozí číslo Sousedských listů.
V kasárnách ve Vladivostoku jsme měli jakýsi hostinec, který vedl americký Čech. Venku jsme měli biograf. Číňané nám přinášeli noviny a různé pamlsky, burské oříšky, smažené pavouky. Naši je naučili pozdrav a oni pak zdravili „ty drne!“ Později k nám přijel jako francouzský voják generál Štefánik a generál
Janin. Od té chvíle jsme byli přiděleni k francouzské armádě. Za městem byl pahorek s hotelem, který
jsme pojmenovali Karpaty. Tam bylo plno ruských, japonských i jiných nevěstek a patrola odtud naše
kluky vyháněla. Mnozí se tam nakazili a pak museli na léčení do Japonska. Ve Francii byli Němci poraženi, Rakousko kapitulovalo a na západě byl uzavřen mír. Tedy do Francie nepojedem. Ruské vojsko se nás
pokusilo zajmout, došlo k boji, ale za pár hodin za pomoci spojeneckých lodí jsme měli město i přístav
v rukou. Po té probíhalo mnoho bojů s bolševiky, zpět k našim po železnici. Když jsme dobývali stanici
Nykolsk Usurijský, byli naši rozvědčíci bolševiky přemoženi a tři přeživší mučeni, za živa vyloupány oči,
nos, jazyk, uši, přirození uřezány a nacpány do úst. Bolševici se stáhli k Jekatěrinburgu, kde intervenovali carskou rodinu a protože se obávali našeho příchodu, ihned je postříleli. Po mnoha bojích jsme na
čas skončili v Chabrinu, dnes hluboko v Číně. Tam se učili dvě ruské dívky ošetřovat zuby, byly milé a já
tam také chodil na léčení. Mezi obyvatelstvem byl velký nepoměr. Obyčejně bohatý seděl na dvojkolce,
kterou klusem táhl chudý Číňan. Po čase jsme opět doputovali do Vladivostoku.
Přišla zpráva, že pro nás připlula loď Amerika. To bylo haló! Truhláři měli naspěch. Dělali nám kufříky
a my si je pobili plechem, aby nám je na lodi krysy nesežraly. 22. dubna 1919 večer jsme se loučili s Vla-
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divostokem v klubu. Další den ráno
jsme nastupovali na loď Amerika.
V přístavu hráli Kde domov můj.
Loď vezla 500 lidí obsluhy a nás
přes 3.000 mužů. Po dvou dnech
plavby jsme dopluli do Hong Kongu. Plulo se rychle dál, za další dva
dny jsme byli v Singapuru. Bylo tam
strašně horko a někteří chlapci onemocněli. Pokračovali jsme do Adeh
Kolomba a pak do Port Sajdu. Tady
jsme dostali ze skopového masa
otravu měděnkou. V šesti hodinách
nás onemocnělo 900 a jeden podlehl. Proplouvali jsme Suez, pouhých
100 km od Jeruzaléma, byla vidět
i hora Sinaj. V Terstu už na nás čekal osobní vlak. Tím jsme putovali přes Vídeň, v Dvořišti hrála hudba
a my vystoupili v Českých Budějovicích a ubytovali se v kasárnách. Týden jsme čekali, než nám dovezli
naše věci. Zde jsme všichni dostali tříměsíční dovolenou a zaplacenou jízdenku až domů.
V Praze jsem navštívil překvapenou tetu a další den dojel přes Hradec Králové do Kyšperka. Tam mě
přišla naproti sestra Marie. Radostí jsme plakali oba. Také tam přijel pro syna legionáře pan Šťovíček
z Nekoře. Vzal nám věci do bryčky a jeli jsme jako páni. V Nekoři mě půjčili trakař, ale u Brožkova hostince jsem potkal spolužáka Antonína Fišera s koňským povozem. Trakař jsem vrátil a za chvíli jsme
byli šťastně doma. To bylo radosti! Maminka chuděra sedřená, jedno oko jí vytrhla kráva. Druhý den ve
čtvrtek jsem šel navštívit starší sestru, která se vdala v roce 1917 do Mistrovic. V neděli tam byla pouť
a já šel s bratrancem tančit. Měl jsem štěstí, děvče jsem si namluvil a za rok a čtvrt byla svatba. Prožili jsme
ve stálé a oboustranné spokojenosti přes 54 let…
Zpracoval Miloš Sibera

Zastupitelstvo obce Pastviny
Pro účely hlasování jsou zastupitelům přidělena
tato čísla 1 – Ladislav Škůrek, 2 – Josef Koubík,
3 – Antonín Faltus, 4 – Pavel Friml, 5 – Veronika
Luxová, 6 – Miroslav Lux, 7 - Lubomír Zverec
Zastupitelstvo obce Pastviny dne 2. 7. 2018 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2018.4.1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku
zz
Luxovou a Lubomíra Zverce.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.2. schválilo program jednání zveřejnězz
ný na úřední desce dne 22. 6. 2018.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.3. vzalo na vědomí a schválilo základní
zz
pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 (GDPR).
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.4. schválilo vydání Obecně závazné
zz
vyhlášky obce Pastviny č. 1/2018, k zabezpečení

místních záležitostí veřejného pořádku a k ochraně veřejné zeleně.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.1. schválilo uzavření smlouvy o buzz
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2016964/SOBS
VB/02, se společností ČEZ , a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Děčín, Podmokly, Teplická 874/8, zastoupenou Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ:
28791274 se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 318 na základě plné moci ze dne 10. 3. 2017
evid. Č. PM/II – 168/2018
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.2. schválilo uzavření kupní smlouvy
zz
na prodej ideální poloviny pozemku p.č. 1070/9
trvalý travní porost v k.ú. Pastviny u Klášterce nad
Orlicí, zapsaného na LV č. 809 o výměře 272 m2
s kupujícím J.S. Cena pozemku byla stanovena ve
výši 100,-Kč/m2. Záměr byl schválen dne 2.5.2016
usnesením zastupitelstva č.j.: 2016.4.5.3.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.3. schválilo uzavření kupní smlouvy
zz
na prodej ideální poloviny pozemků p.č. 1056/5
trvalý travní porost o výměře 310 m2 a p.č.
1070/40 trvalý travní porost o výměře 76 m2 oba
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v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí, zapsané na
LV č. 809 s kupujícím J.Č. Cena pozemku byla
stanovena ve výši 100,-Kč/m2. Záměr byl schválen dne 2.5.2016 usnesením zastupitelstva č.j.:
2016.4.5.3.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.4. schválilo uzavření kupní smlouvy
zz
na prodej ideální poloviny pozemku p.č. 1070/18
trvalý travní porost v k.ú. Pastviny u Klášterce nad
Orlicí, zapsaného na LV č. 809 o výměře 272 m2
s kupujícím J.M. Cena pozemku byla stanovena
ve výši 100,-Kč/m2. Záměr byl schválen dne 2. 5.
2016 usnesením zastupitelstva č.j.: 2016.4.5.3.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.5. schválilo uzavření kupní smlouvy
zz
na odkup ideální poloviny pozemku p.č. 2345/2
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí, zapsaného na LV č. 809 o výměře
16 m2 s prodávajícím J.M. Cena pozemku byla stanovena ve výši 100,-Kč/m2.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.6. schválilo vyhlášení z á m ě r u prozz
deje ideální poloviny část parcely č. 2345 o výměře
208 m2, kat. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí, za cenu 100,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradí kupující.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.7. schválilo vyhlášení z á m ě r u prozz
deje ideální poloviny části parcely č. 1070/21 o výměře 142 m2, kat. území Pastviny u Klášterce nad
Orlicí, za cenu 100,- Kč/m2. Náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.8. schválilo uzavření smlouvy na
zz
pronájem pozemku, ostatní plocha, p. č. 1523/5
v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí. Cena nájmu
bude stanovena ve výši nákladů na údržbu tohoto
pozemku. Záměr byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 21. 5. 2018 usnesením č. 2018.3.8.8.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.9. na základě nabídky nákupu nezz
movitosti pana Z.K. zaevidované pod Č.j.: OBPA
116/2018 schválilo zastupitelstvo stanovisko, že
NENÍ záměrem obce odprodat pozemek, parc. č.
750/4, o výměře 1172 m2, kat. území Pastviny u
Klášterce nad Orlicí, ve vlastnictví obce.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.10. vzalo na vědomí schválení závězz
rečného účtu svazku.
2018.4.5.11. vzalo na vědomí žádost Klubu
zz
vodních sportů Žamberk, z.s. o odkup části parcely č. 210/1 kat. území Pastviny u Klášterce nad
Orlicí a pověřilo starostu dalším jednáním s tímto spolkem. Cílem je zpracování geometrického
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plánu s konkrétními parametry požadované části
pozemku, Tak aby mohl být vyhlášen konkrétní
záměr.
2018.4.5.12. schválilo uzavření smlouvy, na
zz
základě kalkulace ze dne 20.6.2018, s SB projekt
s.r.o., IČ: 27767442, projektové pracoviště Pardubice, na zpracování projektové dokumentace
na realizaci výstavby a modernizaci části VO od
trafostanice u č.p. 87 směrem k rest. U Mostu a na
Bouchalův kopec.
hlasování: pro – 1,2, 4 5,6,7 proti – 0, omluveni – 3,
2018.4.5.13 vzalo na vědomí Rozpočtové opatř.
zz
č. 3 ze dne 23. 4. 2018 a č. 4 ze dne 22.6.2018.
Ověřil: Lubomír Zverec
Ing. Veronika Luxová
Starosta: Ladislav Škůrek
Vyvěšeno: 17. 7. 2018 d
Sejmuto: 2. 8. 2018
Dne 20. června 2018 navštívil dětský sbor Orlička
z Klášterce nad Orlicí bytový dům s pečovatelskou
službou v Pastvinách. Bylo to nádherné odpoledne a jejich koncert byl úžasný. Přišli i občané
Pastvin. Tímto moc děkujeme paní Kaláškové
a paní Roušarové a samozřejmě Všem dětem, že
přišly zpestřit jedno obyčejné středeční odpoledne.

Také děkujeme paní doktorce Marii Mrázové
(neurologie), která nám 6. července udělala přednášku na téma ,, cévní mozková příhoda ´´. Bylo
to pro všechny moc zajímavé a poučné. Zodpověděla spoustu otázek na toto téma.
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Báječné léto u vody, může být i léto v Pastvinách
Tropické teploty opravdu přály letním radovánkám a o zábavu pro děti i dospělé tu opravdu
nebyla nouze. Vodní plocha Pastvinské přehrady
je bezpochyby parádním místem pro letní dovolenou, které konkurenčně rozšiřuje své možnosti
vyžití o nejrůznější novinky.
V průběhu letošního léta nově lákala návštěvníky
našeho regionu bobová dráha u restaurace Na pláži a na hladině nádrže jistě všechny upoutal nově
se zde zabydlující sport – plavba na paddleboardu.
Každoročně se tu koná hned několik kulturních
a sportovních akcí, které rozhodně stálo za to
navštívit. Hned na úvod prázdnin, 30. června proběhl 4. ročník pivního festivalu. Počasí přálo a tak
nadšení degustátoři pivního moku přišli v hojném
počtu a zanechali mnoho prázdných sudů. Bezpochyby vydařená akce.
Vyhlášenou společenskou akci je určitě srpnový
country bluegrassový festival - Pastvinská NOTA,
který se letos konal již po dvanácté. Poslechnout
jste si tu mohli nejen klasické country či folk, ale i
irskou muziku či keltský rock.

Pro sportovní nadšence nesmím zapomenout na
Pastvinský triatlon, který je tu každoročně na svátek Cyrila a Metoděje, tedy 5. července. Letošní
20. ročník byl výjimečný i tím, že přivítal amatérské sportovce v rekordním počtu a na břehu
Pastvinské přehrady čekalo na startovní výstřel
úctyhodných 155 závodníků.
Komu by byl jeden závod málo, mohu vřele doporučit horský triatlon s názvem Říčkovský Golem,
který byl tradičně odstartován U Kapličky, letos
již po třiatřicáté. Přehoupnutím letních prázdnin
do druhé poloviny, připlouvají k nám do Pastvin
draci. 11. ročník závodů Dračích lodí – Memoriál
Pepy Strnada. Souboj dvacetičlenných posádek
s bubeníkem a kormidelníkem je zajisté bezva podívanou. Pro soutěžící družstva nelítostný boj a
zároveň skvělá a zábavná akce zakončená večerní,
taneční zábavou v restauraci Na Vleku.
A co ta naše školička v Pastvinách? Na dětičky se
tu sice od září nečeká, ale přípravy na novou sezónu vrcholí. I přesto se tu pár dětských nožiček
po schodech proběhlo. Od 16. července tu tanči-

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

CO JE NOVÉHO VE VAŠEM ÚZEMÍ?

Mateřská škola Klášterec nad Orlicí zakončila projekt Šablony I
Mateřská škola Klášterec nad Orlicí byla první,
která využila možnosti realizovat šablony s
pomocí MAS ORLICKO, z.s.
Využila šablonu školní asistent, vzdělávání
pedagogických pracovníků MŠ zaměřené na
matematickou pregramotnost a také se
účastnila kurzu na osobnostně sociální rozvoj
předškolních pedagogů.

BC. SOŇA ŘEHÁKOVÁ
ředitelka
„Naše MŠ zakončila projekt Šablony

I. Realizace šablon byla pro naši MŠ
velkým přínosem. Práce školního
asistenta
pomáhala
dětem
v průběhu vzdělávání v jejich
osobním rozvoji. Děti měly možnost
procvičovat své řečové, pohybové,
výtvarné a další dovednosti.
V oblasti matematické gramotnosti
děti rozvíjely logické myšlení, což
jim pomůže k lepším výsledkům při
nástupu do ZŠ. Využití šablon
hodnotíme velmi kladně a jsme
rádi, že jsme měli možnost tuto
aktivitu využít.“

Mateřská škola Klášterec nad Orlicí již
podala žádost o personální podporu
školního asistenta do výzvy Šablony II.

Více informací na

www.mas.orlicko.cz
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Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí realizuje projekt, který je spolufinancován Evropskou unií:
Název projektu: Modernizace odborné učebny F/Ch a bezbariérovost - část I. Masarykova ZŠ Klášterec
nad Orlicí
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005266
Popis projektu: Předmětem realizace projektu je modernizace odborné učebny F/Ch a k ní přiléhajícího
kabinetu, ve kterém bude mimo vybavení pro přípravu praktické i teoretické výuky přírodovědných
předmětů zřízeno také zázemí pro školní poradenské pracoviště. Bezbariérový přístup od vchodu do
školy k učebně a kabinetu, které jsou předmětem projektu, bude zajištěn instalací schodišťové plošiny,
pevné nájezdové rampy a vybudováním bezbariérového WC v 2. NP spojovacího objektu.
Cíl projektu: Cílem projektu je nejen vyšší kvalita a atraktivita výuky odborných předmětů, ale i
pozitivní vliv na nediskriminaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - zejména žáků s tělesných
postižením, neboť nedílnou součástí projektu je bezbariérovost. Dílčím cílem projektu je také
zkvalitnění služeb školního poradenského pracoviště vytvořením zázemí v modernizovaném kabinetě.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Datum zahájení projektu: 5. 12. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2018
Způsobilé výdaje: 1 463 228,00 Kč

ly v rámci letního přípravného tábora mažoretky
z Hradeckého A- teamu. Následně tu „řádily“ dětičky farního hudebního souboru a v sobotu 28.
července jste si mohli přijít poslechnout jejich hudební koncertík, pod taktovkou Jany Kalousové.
Na závěr si Vás dovoluji pozvat, „otestovat“ nově
vybudované dětské hřiště v centru obce, hned vedle Informačního centra. Nechybí tu houpačky či
bezpečný dětský kolotoč. Dětičky se mohou těšit
na parádní věžovou prolézací sestavu s balančními a zábavnými šplhacími prvky.
Všem přeji příjemné „babí léto“ a co nejpohodovější přechod opět do „školního režimu“… školákům, ale bezpochyby i jejich rodičům. A samozřejmě se těším brzy na viděnou, třeba ve fitku
tady u nás v Pastvinách.
Opravdu velké poděkování patří organizátorům
uvedených tradičních akcí, zejména členům Ski
klubu Pastviny a jejich příznivcům, kteří si to opět
tvrdě odpracovali.
Bára Jurčanová (SC škola Pastviny)

Fotbal: i letos v OP

K polovině srpna neodmyslitelně patří zahájení
nového fotbalového ročníku v okresních soutěžích. Stejně i letos. Předchozí ročník nám moc
nevyšel, a proto jsme v polovině června byli smířeni se sestupem do 3. třídy. Začali jsme počítat
s menším počtem zápasů a s hledáním pomezních
rozhodčích na každý zápas. Nakonec nám ale bylo
z důvodu ukončení činnosti některých mužstev
anebo jejich nezájmu o postup nabídnuto pokračování v přeboru, což jsme pod dojmem povedených posledních tří zápasů přijali s povděkem.
Během léta došlo k jedné změně v kádru, Milan
Bednařík zvolil pokračování své kariéry v Žamberku, výměnou za něj nás posílil mladý Lukáš
Honzák. Příprava byla zahájena jako vždy v polovině července. Na pořadu bylo i několik přípravných zápasů, s účastníkem krajské soutěže Javornicí jsme prohráli 0:4, s Mistrovicemi doma jsme
naopak zvítězili 4:1. Skoro každý z členů týmu si
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také zahrál na turnaji v rámci Rock-sport party
nebo na turnaji v Helvíkovicích.
První zápas se nám ovšem moc nepovedl. Začali
jsme velmi dobře, ale neproměnili jsme žádnou
šanci. Naopak domácí Sopotnice se po půlhodině
z ojedinělé šance ujali vedení a my jsme už nenašli schopnost zápas otočit. Naopak prohráli jsme
1 : 5. V prvním domácím zápase jsme udolali D.
Čermnou 3:2, když jsme otočili průběžné výsledky
0:1 a 1:2. a rozhodli gólem v 83 minutě.
Program podzimu vypadá takto:
Domácí zápasy:
19. 8. neděle
2. 9. neděle
16. 9. neděle
30. 9. neděle
7. 10. neděle
21.10. neděle
3. 11. sobota

Kl. – D. Čermná
Kl. – Brandýs n. O.
Kl. – Verměřovice
Kl. – FC Žamberk B
svobodní - ženatí
Kl. – SK Rybnik
Kl. – Jehnědí

16.00
16.00
16.00
15.30
14.00
15.00
14:00

Zápasy venku:
12. 8. neděle
26. 8. neděle
8. 9. sobota
22. 9. sobota
6.10. sobota
14.10. neděle
27.10. sobota

Sopotnice
Č. Heřmanice
Těchonín
Králíky-Č.Voda
Rudoltice
DK D. Dobrouč
Albrechtice

17.00
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
14.00

Kromě fotbalových zápasů Vás zveme i na další
sportovní podniky pořádané Sokolem. V neděli
30.9. si opět můžete přijít zkusit vyšlapat na kole,
silničním, trekingovém, historickém nebo třeba
na koloběžce Horskou časovku mezi sokolovnou
a Kašparovou chatou na Adamu. Start v 10.00. O
týden později, 7. 10., Vás zveme na už 30. ročník
Běhu údolím Orlice. Opět budou vypsány běhy
ve 22 kategoriích, od nejmenších od 2 let na 90
metrů až po zkušené zdatné borce na 9 km. Přijďte si také zazávodit anebo se podívat na zpravidla
velmi hodnotné sportovní výkony, vždyť na našem
přespoláku běhají i účastníci mezinárodních závodů. A po přespoláku můžete na hřišti zůstat, bude
se pokračovat fotbalovým zápasem svobodných
se ženatými.

Další medaile do naší sbírky
Začalo to 9.6.2018 závody v Přerově, kde si Kája
Málková vybojovala 1. místo, 2. místo a na K2 1.
místo s Anežkou Larischovou. Nika Málková se
po zranění nezúčastnila, ale Anežka Larischová
bojovala na 1. místě a 2 krát 2. místě. Jakub Larisch měl krásné 3. místo a Tomáš Faltus 2. místo.
O další hlavně zlaté medaile bojovali 16.6.2018
v Hradci Králové. Kája Málková si přivezla 5 zlatých medailí, Nika Málková 2krát zlato a 3krát
bronz, Anežka Larischová 2krát stříbro a 1 bronz,
Jakub Larisch stříbro. Tomáš Faltus si přivezl
4krát zlato a 1 stříbro. Druhý den 17.6.2018 se
jely závody v Pardubicích s krásným výhledem na
Kunětickou horu, odkud si přivezli další medai-
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le. Kája Málková 3 zlata, 1 bronz. Nika Málková
1 zlato, 1 stříbro a 1 krát 4.místo. Anežka Larischová 2 zlata, 1 stříbro a 1 bronz. Jakub Larisch
sice neměl žádné medaile, ale i přesto bojoval ze
všech sil. Tomáš Faltus 2 zlata. Od 3.7.2018 do
14.7.2018 byli všichni na soustředění v Račicích,
kde tvrdě pracovali na technice a rychlosti před
nadcházejícím mistrovství ČR. Užili si spoustu
nádherných dní, kde také potkali naše olympio-
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niky- Josefa Dostála, ale i skifaře Ondřeje Synka.
A nastal den D. 20.-22.7.2018 se v Račicích jelo
Mistrovství ČR krátké tratě odkud si holky Málkovy přivezly titul Mistra za K4. Kája Málková byla
2., 6. a 7.. Nika Málková byla 2. ,7. a 8.. Anežka Larischová z důvodu nemoci nebyla a Jakub
Larisch byl na 23. místě z hromadného startu
86 závodníků, kde se i Tomáš Faltus umístil na
8. místě a vybojoval 2krát titul Mistra republiky.
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Sedmá Rock-sport party je minulostí
Tradičně v poslední červencovou sobotu proběhla již sedmá Rock-sport party. A byla to šťastná sedmička. Měla několik novinek. Jednou z nich
byl začátek sportovního programu už v 9 hodin
ráno, a to turnajem v malé kopané. Souběžně na
dvou hřištích sehrálo zápasy ve skupinách celkem

12 družstev na 2x10 minut, z nichž ty nejlepší
došly po 6 hodinách bojů až do finále. Celkovým
vítězem se stalo mužstvo Dřeváci z Mistrovic,
když ve finále porazilo tým Solo-Tequilla (složený
z pražských chalupářů na Jedlině) 3:1. Na 3. místě se umístilo mužstvo Kla-Ku-Ža (hráči
z Klášterce, Kunvaldu a Žamberka) po
výhře 2:0 nad Kláštercem.
Druhým bodem sportovního programu byla Neckyáda. Bohužel kvůli stavu
vody v řece jsme museli trať zkrátit, také
někteří stavitelé plavidel se zřejmě lekli
kamenitého koryta, a tak jen 9 posádek
předvedlo, jak se dá plavit po Divoké
Orlici. Anebo že lze projet korytem na
kole, to už podle nátury. Díky všem, kteří
postavili necky a předvedli se početným
divákům.
Po neckyádě si každý mohl zkusit řadu
dalších sportovních disciplín. Např.
pod názvem 3D fitness challenge. Nebo jste si
mohli zkusit navléknout nafukovací kouli Bubble
fun a zkusit s kamarády třeba fotbal nebo zápas
řeckořímský. Děti si mohly do sytosti užít nafukovací skluzavky. A souběžně se připravoval hudební program. Zahájení připadlo na studentskou
kapelu Migra z Ústí n. Orlicí. Vlastní písničky zpěváka a kytaristy Martina Koláře ve stylu grunge a
punku si postupně získaly pozornost. Vystřídali

je jejich kamarádi z kapely InFlus, tedy místní
kluci Kuba Ševčík a Zdenda Kalous a F. Pretorius
z Lichkova, kteří k přejatým písničkám už přidávají také vlastní tvorbu. Diváky z lavic pak zdvihl
Míra Jirčík pozváním na Pole Dance. Pět sportovkyň vyvedlo z omylu ty, kteří si snad mysleli,
že cvičení na tyči má něco společného s erotikou,
a předvedlo novou olympijskou disciplínu tak,
že jsme jen kroutili hlavou. Po nich už nastoupila pardubická Yes Madam Deep Purple Tribute.
Známé songy potěšily hlavně starší příznivce klasického rocku a např. předvedení Beethowenovy
Ódy na radost mě osobně bralo dech! O popularitě Dukly Vozovny svědčí to, že už tu hrála potřetí.
Škoda jen, že začali pozdě a museli své vystoupení
zkrátit. Pod podiem už totiž čekala Morčata na
útěku. Na obloze prudká bouřka, ale zřejmě když
viděla množství natěšených fanoušků, raději se
zastavila o nejbližší kopec a Morčata mohla spustit. Tak plné hlediště a takovou atmosféru Rock-sport párty zažila snad poprvé. Rockotéka Jirky
Hečla pak byla příjemným zakončením povedeného večera a vlastně celého dne.
Rekordní návštěva, rekordně nabitý program,
řada novinek, opět skvělé občerstvení, to vše posunulo RSP zase o kousek dál a jméno Klášterce

je v regionu opět známější. Patří za to mnoho poděkování. Divákům za účast a skvělou atmosféru,
muzikantům za vystoupení a sportovcům všech
odvětví za předvedené výkony. Pořadatelům z fotbalového oddílu za vydatné podpory hokejistů a
dalších členů Sokola za uspořádání tak velké akce.
V neposlední řadě patří poděkování i obyvatelům
z okolních domů za jejich toleranci noční muziky.
Tak zase za rok…..
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ

Na pasování předškoláků na školáky nás ve školce navštívila paní starostka Bc. Lenka Ševčíková a pan
Bureš, kteří dětem přinesli hezké dárky. Předškoláci si na konci roku vytvořili svoji Knihu kreslení se
všemi pracovními listy za celou dobu docházky do MŠ. Své výtvarné práce si domů odnášely všechny
děti, i ty nejmenší.
Řeháková Soňa

SOUSEDSKÉ LISTY č. 146 - 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.
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