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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

PF 2019

Do nového roku přejeme všem našim občanům hodně zdraví,
pohody, šťastné náhody, legrační příhody a žádné nehody.

Starostové obcí:
Klášterec nad Orlicí – Lenka Ševčíková
Pastviny – Ladislav Škůrek
České Petrovice - Luboš Lux

foto: Mgr. Josef Kvičera

Klášterec nad Orlicí - OBECNÍ DŮM
REKONSTRUKCE domu č. p. 167 v roce 2018
akce: „Snížení energetické náročnosti obecní
budovy č. p. 167 v Klášterci nad Orlicí“
Již delší dobu zastupitelé obce věděli, že budova
č. p. 167 (původní škola z roku 1886) potřebuje
zásadní rekonstrukci. V roce 2016 byla vypracována projektová dokumentace skutečného stavu
budovy, dále dokumentace pro podání žádosti o
dotaci a následně v roce 2017 byla firmou BKN
spol. s r. o. Vysoké Mýto zpracována dokumentace pro provádění stavby. Na druhý pokus jsme
uspěli a získali dotaci od MŽP na část stavebních
prací souvisejících se zateplením a vytápěním
budovy. V listopadu 2017 bylo vypsáno zadávací
řízení, které vyhrála stavební firma REKOS Ševčík s.r.o. V rámci stavby byla provedena výměna

střešní krytiny, výměna oken, byla provedena izolace podlah proti vlhkosti, včetně podřezání zdiva
a nových podlah. V přízemí byla provedena nová
elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace, bylo
vybudováno nové hygienické zázemí v přízemí i
v patře. Dále byla zhotovena nová fasáda včetně
obnovy ozdobných prvků.
Stavební práce byly zahájeny 10. 3. 2018 a dokončeny 31. 10. 2018, stavba probíhala podle časového harmonogramu a spolupráce s dodavatelskou
firmou REKOS Ševčík byla velmi dobrá. Poděkování patří hlavnímu stavbyvedoucímu Jaroslavu
Ševčíkovi, stavbyvedoucímu Martinu Hejkrlíkovi
i ostatním zaměstnancům firmy REKOS. Díky
tomu, že akci realizovala místní firma, byli ke spolupráci přizváni i další místní řemeslníci, sádro-
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Oslava 100. výročí vzniku ČSR
v Klášterci nad Orlicí
Vážení čtenáři,
v následujícím článku bych se rád vrátil na konec
měsíce října 2018, kdy konkrétně 26. 10. 2018
proběhla v klášterecké sokolovně akce připravená
svým obsahem k oslavě 100. výročí vzniku ČSR
v roce 1918. Rok 2018 je tedy významný pro Českou republiku. I když Československo v původní
podobě už 25 let neexistuje, současná Česká republika si 28. říjen připomíná státním svátkem.
kartonové stropy provedl p. Rous a p. Dragonides,
lino a koberce pokládal p. Šroler a úpravu zámkové dlažby před domem provedl p. Hovad. Díky
všem, kteří se na stavbě podíleli se dílo povedlo.
Celková cena stavebních prací činila 10,2 mil. Kč.
Výše dotace od MŽP činila 2 mil. Kč.
V Obecním domě bude nově od 1. 1. 2019 sídlo
Obce a Obecního úřadu Klášterec nad Orlicí a obřadní síň, v prvním patře nadále zůstává lékařská
ordinace, rodinný klub, klub důchodců a knihovna.

zleva: Lenka Ševčíková - starostka obce, Ing. Pavel Král - jednatel
projekční firmy, Jaroslav Ševčík – jednatel stavební firmy
a hlavní stavbyvedoucí, Ing. Ondřej Šimek – stavební dozor

V pátek 30. 11. 2018 proběhlo slavnostní otevření opraveného domu, akce se zúčastnilo velké
množství lidí. Na začátku byla při státní hymně
vztyčena státní a obecní vlajka, poté zazpíval dětský pěvecký sbor Orlička, byla přestřižena páska
a všichni byli pozváni na prohlídku domu. V nové
obřadní síni byl proveden zápis do pamětní knihy
a byla promítnuta prezentace fotografií z průběhu
stavby, nakonec pan kronikář Kalous shrnul historii domu čp. 167 od jeho výstavby po současnost.
Věřím, že Obecní dům č. p. 167 bude dlouho
a dobře sloužit nejen občanům naší obce.
Bc. Lenka Ševčíková, starostka obce Klášterec n. O.

Z iniciativy p. starostky Ševčíkové se již v lednu
sešel přípravný výbor pro zorganizování akce,
která by zachytila historii vzniku ČSR v Klášterci
nad Orlicí, ale ukázala i následující období 100 let
vývoje obce. V přípravném výboru mimo starostky
obce zasedl kronikář obce J. Kalous, Ing. J. Šroler,
zástupce ochotníků L. Černoch a další zástupce
obce Z. Bureš.
Na schůzkách v lednu a v únoru byl dohodnut scénář akce a jak se kdo bude podílet. Bylo dohodnuto, že hlavní součástí programu bude film o historii obce. Podklady budou čerpány z kroniky obce,
které připraví p. Kalous. Využity budou i další
materiály – fotografie, listiny apod. Dále bylo dohodnuto, že program bude doplněn hranými scénkami, které zachytí situace, kdy své kroky zaměřili
do Klášterce osobnosti novodobých českých dějin.
Akce se skutečně připravovala celoročně. Přípravný výbor se několikrát sešel, aby posoudil postup
přípravy, případně doplnil podklady.
A pak tu byl již 26. říjen 2018. Sokolovna zaplněná do posledního místa vyjadřovala zájem klášterských občanů, ale i diváků z okolí. Stěžejní částí
programu byl film. Na jeho zhotovení pracoval
celoročně pan Ing. Josef Šroler. Nejen na jeho
zpracování, ale i shánění podkladových materiálů.
Ing. Šrolerovi patří největší díl našeho poděková-
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ní za úspěšný průběh slavnostního večera 26. 10.
2018. Jasně to dalo najevo i obecenstvo dlouhým
potleskem ve stoje po skončení večera. Poděkovat
je třeba i panu Kalousovi – kronikáři obce, divadelním ochotníkům – panu Černochovi a jeho
kolegům, pěveckému souboru ŠestTet pod vedením paní O. Kaláškové a dále všem, kteří pomohli
zabezpečit organizačně vlastní akci 26. 10. 2018.
Akci sponzorsky podpořily Klášterecké masné
pochoutky, firma Agrokonzulta Žamberk, která
finančně podpořila digitální zpracování fotografií
a Sdružení obcí ORLICKO. Věřím, že touto akcí
naše obec Klášterec nad Orlicí důstojně oslavila 100. výročí vzniku ČSR a zároveň vhodným
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způsobem připomenula vlastní historii. Protože
i v Klášterci nad Orlicí jsou památníky padlým občanům v 1. světové válce, a to velká pamětní deska
při vstupu do kostela a pak památník na křižovatce u sokolovny, uctila památku těchto padlých
občanů delegace složená ze zástupců obce, hasičů, sokola, myslivců, položením kytic s trikolórou
dne 28. 10.2018. Slavnostního aktu u kostela
i u památníku u sokolovny se zúčastnila i občanská veřejnost. Akcí 26. 10. 2018 i položením kytic
28. 10. 2018 obec Klášterec nad Orlicí důstojně
oslavila 100. výročí vzniku ČSR i památku padlých v 1. světové válce.
Zpracoval: Z. Bureš

Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí
31. 10. 2018 ustavující Zastupitelstvo
obce Klášterec nad Orlicí po komunálních volbách:
• určuje ověřovateli zápisu Ing. Jindřicha
Kalouse a Mgr. Radima Horňáka a zapisovatelkou
Bc. Lenku Ševčíkovou
• schvaluje následující program ustavujícího zasedání
• schválilo zvolení jednoho místostarosty
• určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva uvolněn
• zvolilo starostkou obce Bc. Lenku Ševčíkovou
• zvolilo místostarostou obce Zdeňka Bureše
• zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
• zvolilo předsedou finančního výboru Mgr. Radima Horňáka
• zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Jindřicha Kalouse
• odložilo volbu členů finančního a kontrolního
výboru na příští jednání
• stanovilo měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty
• vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 8
ze dne 29. 10. 2018 ve výši na straně příjmů
175 000,00 Kč a na straně výdajů 58 000,00 Kč,
financování -117 000,00 Kč.
• schválilo smlouvu mezi Obcí Klášterec nad
Orlicí, IČ 00279021 a ČEZ Distribuce, a. s.
IČ 24729035 o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000630/VB/1 Klášterec
nad Orlicí, p. č. 3287, OBEC-přel. PB, dle GP
č. 1162-372/2018 se věcné břemeno – služebnost zřizuje na pozemcích p. č. 3287/2 v kat.
území Klášterec nad Orlicí

• schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-2017788/VB/1, Klášterec nad Orlicí,
3287/1, VAK - knn
• souhlasí se stavbou Mladkov - Rekonstrukce a
výstavba administrativní budovy č. 2 na pozemku parc. č. 281 v k. ú. České Petrovice
• starostka vyjádřila poděkování dosavadnímu
místostarostovi panu Ing. Jindřichu Kalousovi
za odvedenou práci ve funkci místostarosty
• p. Jirčík poděkoval starostce Bc. Lence Ševčíkové za její dosavadní práci pro obec a poděkoval i
ostatním kolegům zastupitelům za práci v uplynulém volebním období
• vzalo na vědomí informaci o dokončení stavební části rekonstrukce čp. 167, dílo bylo dokončeno dle smlouvy
• bylo odsouhlaseno, že jednání zastupitelstva
budou poslední středy v měsíci
Jednání dne 28. 11. 2018
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
schvaluje následující složení finančního a kontrolního výboru:
Finanční výbor: předseda Mgr. Radim Horňák,
členové Tomáš Bartoš, Bc. Patrik Fišer
Kontrolní výbor: předseda Ing. Jindřich Kalous,
členové Mgr. Olga Kalášková, Pavel Michalička,
schvaluje následující výbory obce a jejich složení:
Bytový výbor: předseda: Zdeněk Bureš, členové:
Bc. Patrik Fišer, Ing. Jana Cviková
Výbor pro SPOZ a kulturu: předseda: Zdeněk
Bureš, členové: Miroslav Jirčík,Bc. Patrik Fišer,
Mgr. Olga Kalášková
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členky SPOZ: Zdeňka Juřicová, Marie Tobešová,
Hana Mlynářová, Mária Rousová, Jaroslava Hovadová, Jitka Vlková
Výbor rozvoje obce: předseda: Ing. Jindřich Kalous, členové: Miroslav Jirčík, Bc. Jitka Brůnová,
Bc. Lenka Ševčíková, Tomáš Bartoš, Ing. Václav
Fiedler
Výbor životního prostředí: předseda: Pavel Michalička, členové: Zdeněk Bureš, člen: Ing. Pavel
Bříza
Dále Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí
schvaluje náplň činnosti výborů uvedenou výše v
tomto zápisu.
• v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví měsíční odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
• předseda výboru 1400,- Kč, člen výboru 800,Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500,Kč, dále stanoví, že při souběhu výkonu dvou či
více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne jako součet tří
měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé
funkce ve výše uvedeném bodě
• bere na vědomí informace o plánu úpravy garáže v hasičské zbrojnici čp. 122 a plochy před
ní, dále souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
dopravní automobil
• bere na vědomí informace o aktuálním stavu
finančních prostředků obce a předpokládaných výdajích do konce roku 2018. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že nebude použit úvěr ve výši 3 mil Kč. č. úvěrové smlouvy
0339/18/5650.
• Zastupitelstvo obce Klášterce nad Orlicí svěřuje starostce provádění rozpočtových opatření,
kterými se mění výše rozpočtových paragrafů,
položek a financování v rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí nebo závazné
finanční vztahy rozpočtu obce Klášterec nad
Orlicí k příspěvkové organizaci zřízené obcí
Klášterec nad Orlicí, a to provedením rozpočtové změny do výše 500 tis. Kč včetně DPH za
jedno rozpočtové opatření, všechna takto provedená rozpočtová opatření budou dána na vědomí zastupitelům obce na nejbližším jednání
zastupitelstva obce
• schvaluje rozpočtové opatření č. 9 ze dne
26. 11. 2018 ve výši na straně příjmů 4 487 038
Kč a na straně výdajů 1 174 728 Kč, financování
-3 312 310 Kč
• schvaluje navýšení závazného ukazatele pro
Masarykovu základní školu Klášterec nad
Orlicí o částku 1.415.728 Kč. Celkově bude zá-

•
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vazný ukazatel hospodaření ZŠ pro rok 2018
ve výši 3.557.639,60 Kč s účelovým určením
1.575.000 Kč na provozní výdaje, 290.000 Kč
na financování výjimky z počtu žáků, 35.000
Kč na vrátného, 211.911,60 Kč dotace na VVV,
10.000 Kč na projekt „Nechceme být jen sousedé! 2018“, 20.000 Kč na projekt Škola do přírody a 1.415.728 Kč na modernizaci učebny a
bezbariérovost
schvaluje dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., do
doby přijetí rozpočtu obce na rok 2019, hospodaření obce dle následujících pravidel rozpočtového provizoria: nezbytné výdaje zajišťující
provoz obce ve výši 1/12 skutečnosti r. 2018
měsíčně, pravidelné platby dodavatelům, zálohové financování MŠ a ZŠ ve výši skutečnosti
prvního čtvrtletí roku 2018 MŠ 140 tis. Kč, ZŠ
330 tis. Kč, úhrada akcí schválených zastupitelstvem v minulém období, splátky přijatého
úvěru
schvaluje uzavřít novou pojistnou smlouvu
Obce Klášterec nad Orlicí, včetně pojištění MŠ
a ZŠ s ČSOB Pojišťovnou, a.s. od 1. 12. 2018
schvaluje plán inventur za rok 2018 dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků v platném znění a
bere na vědomí složení inventarizačních komisí
příspěvkových organizací MŠ a ZŠ, zastupitelstvo obce schvaluje členy ústřední inventarizační komise a členy inventarizační komise č. 1 až 4
uvedené v plánu inventur za rok 2018
schvaluje změnu sídla Obce Klášterec nad Orlicí a sídla Obecního úřadu Klášterec nad Orlicí
od 1. 1. 2019 nově na adrese Klášterec nad Orlicí č. p. 167
rozhodlo vyhovět žádosti Tělocvičné jednoty
Sokol Klášterec nad Orlicí o individuální dotaci
ve výši 200 000 Kč na účel opravy elektroinstalace v sokolovně v Klášterci nad Orlicí
schvaluje účelové poskytnutí dotace z rozpočtu
příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí ve
výši 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých)
v roce 2018 Tělocvičné jednotě Sokol Klášterec
nad Orlicí, IČ 61234699. Zastupitelstvo obce
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
Tělocvičnou jednotou Sokol Klášterec nad Orlicí, IČ 61234699 ve výši 200.000 Kč (slovy dvě
stě tisíc korun českých), předmětem smlouvy je
účelové poskytnutí dotace na „Opravu elektro-
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instalace v sokolovně v Klášterci nad Orlicí“
• rozhodlo vyhovět žádosti Římskokatolické farnosti Klášterec nad Orlicí o individuální dotaci
ve výši 200 000 Kč na účel opravy střechy presbytáře kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci
nad Orlicí a restaurování oltáře Panny Marie
Lurdské a bočního oltáře sv. Anny
• schvaluje účelové poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí
ve výši 200 000 Kč (slovy dvě stě tisíc korun
českých) v roce 2018 Římskokatolické farnosti
Klášterec nad Orlicí, IČ 44469900. Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí 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 Římskokatolickou
farností Klášterec nad Orlicí, IČ 44469900 ve
výši 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých),
předmětem smlouvy je účelové poskytnutí dotace na „Opravu střechy presbytáře kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí a restaurování oltáře Panny Marie Lurdské a bočního
oltáře sv. Anny“
• schvaluje přidělení bytu v čp. 194/9 (vel. 1+1)
p. O. H., dále schvaluje prodloužení některých
nájemních smluv k bytu
• schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na kompletní rekonstrukci bytu 195/7 se stavební firmou
REKOS Ševčík s.r.o. IČ: 25960351
• bere na vědomí informace starostky ohledně
odpadového hospodářství a schvaluje uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
č. 4991002591mezi objednatelem Obcí Klášterec nad Orlicí a zhotovitelem firmou Ekola České Libchavy s. r. o., IČ 49813862
• schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o převzetí biologicky rozložitelných odpadů ze
dne 7. 4. 2015 mezi objednatelem Obcí Klášterec nad Orlicí a zhotovitelem firmou TS Žamberk s.r.o., IČ 25998218
• schvaluje dle § 84 odst. 2, písm. u) zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích, odměnu členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci obce, za výkon funkce
v roce 2018
• bere na vědomí informaci o organizaci Tříkrálové
sbírky 2019 na katastru obce v neděli 6. 1. 2019
• bere na vědomí plán zimní údržby komunikací v
období 2018-2019
• schvaluje změnu svého usnesení č. 799/18 ze
dne 26. 9. 2018 a schvaluje prodej pozemku
parc. č. 3241/2 o výměře 1297 m² vzniklý od-
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dělením dle GP č. 1169-280/2018 z p. parc č.
3241 orná půda, nacházejícího se v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, který je zapsán
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Ústí nad Orlicí, panu M. K. a paní M. K. za cenu
570 680 Kč.
schvaluje dodatek č. 2 Dohody o povolení vstupu do objektu Celní správy České republiky
v Klášterci nad Orlicí
schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. pozemku parc. č. 1996/14 o výměře 195
m², jedná se o část oddělenou z pozemkové parc.
č. 1996/1 GP č. 733-555/2008 ze dne 14. 11. 2008
schvaluje znění článku VIII. o předkupním právu v kupní smlouvě na stavební pozemky v lokalitě Matyášův kopec:
schvaluje vyhlášení záměru prodeje stavební
pozemků na Matyášově kopci:
(10) parc. č. 3241/3 o výměře 1059 m² vzniklý
oddělením z p. parc č. 3241 orná půda
(14) parc. č. 3241/7 o výměře 1561 m² vzniklý
oddělením z p. parc č. 3241 orná půda
(2) parc. č. 3257/4 o výměře 1466 m² vzniklý
oddělením z p. parc č. 3257/1 orná půda
(20) parc. č. 3257/7 o výměře 1104 m² vzniklý
oddělením z p. parc č. 3257/1 orná půda
(19) parc. č. 3257/8 o výměře 1217 m² vzniklý
oddělením z p. parc č. 3257/1 orná půda
(18) parc. č. 3257/9 o výměře 1490 m² vzniklý
oddělením z p. parc č. 3257/1 orná půda
(17) parc. č. 3257/10 o výměře 1953 m² vzniklý oddělením z p. parc č. 3241 orná půda díl p) o
výměře 27 m², a z p. parc. č. 3251 díl y) o výměře 109 m², a z p. parc. č. 3256 díl m) o výměře
452 m², a z p. parc. č. 3257/1 díl s) o výměře
1365 m²
(4) parc. č. 3257/11 o výměře 1090 m² vzniklý
oddělením z p. parc č. 3257/1 orná půda
(6) parc. č. 3257/13 o výměře 1063 m² vzniklý
oddělením z p. parc č. 3256 orná půda díl o) o
výměře 310 m², a z p. parc. č. 3257/1 díl v) o
výměře 753 m²
(7) parc. č. 3257/14 o výměře 1063 m² vzniklý
oddělením z p. parc č. 3241 orná půda díl f) o
výměře 129 m², a z p. parc. č. 3251 díl d) o výměře 17 m², a z p. parc. č. 3252 díl ch) o výměře
61m², a z p. parc. č. 3253 díl k) o výměře 26 m²,
a z p. parc. č. 3256 díl n) o výměře 311 m², a z p.
parc. č. 3257/1 díl u) o výměře 518 m²
bere na vědomí rozhodnutí Stavebního úřadu
v Žamberku o územním rozhodnutí o umístění
stavby „splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí

SOUSEDSKÉ LISTY

6

• bere na vědomí informace o dotačních možnostech na rok 2019 a souhlasí s opakovaným
podáním žádosti o dotaci na umělý povrch na
hřišti u sokolovny
• ukládá finančnímu výboru připravit návrh rozpočtu na rok 2019
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

ORDINACE LÉKAŘŮ

v Klášterci nad Orlicí v ROCE 2019
– 1. POLOLETÍ
V Obecním domě čp. 167 v Klášterci nad Orlicí
bude opět pokračovat provoz lékařských ordinací:
MUDr. Jiří Příborský - chirurgie:
každou sobotu – 7:15-9:30 hod.
MUDr. Miroslav Malina
– praktický lékař pro dospělé:
pondělí v sudých týdnech – 13:30-14:30 hod.
Leden: 7.1. 21.1. Duben: 1.4. 15.4. 29.4.
Únor: 4.2. 18.2. Květen: 13.5. 27.5.
Březen: 4.3. 18.3. Červen: 10.6. 24.6.
MUDr. Hana Hurdesová, MUDr. Jana Haltmar
– praktický lékař pro děti a dorost:
úterý 1x za měsíc – 12,30 -15,00 hod.
Leden: 8.1.		 Duben: 2.4. 30.4.
Únor: 5.2.		 Květen: 28.5.
Březen: 5.3.		 Červen: 25.6.

OBECNÍ KNIHOVNA

v Klášterci nad Orlicí v ROCE 2019
– 1. POLOLETÍ
V Obecním domě čp. 167 v Klášterci nad
bude opět otevřena knihovna:
pravidelně ve středu v sudých týdnech
v čase 15:00-16:00 hod.
Leden: 9.1. 23.1.
Duben: 3.4.
Únor: 6.2. 20.2.
Květen: 15.5.
Březen: 6.3. 20.3.
Červen: 12.6.

Orlicí

17.4.
29.5.
26.6.

SOKOLOVNA
MÁ NOVÉ SPRÁVCE
Možná jste již zaregistrovali, že v sokolovně
došlo v listopadu ke dvěma významným událostem. První je, že byla provedena rekonstrukce elektroinstalace na jevišti a v celém horním
patře. Druhou je změna na pozici sokolníka.
Po sedmi letech se ze sokolovny odstěhoval
Tomáš Honzák s rodinou. Když na místě sokolníka začínal, nevěřil jsem příliš, že při svém mládí a mnoha aktivitách bude množství práce v sokolovně zvládat. Naštěstí jsem se hodně zmýlil.
Tomáš, zpočátku s Bárou, později s Romčou,
výborně zvládal běžnou činnost sokolníka, tj.
topení, úklid, drobnou údržbu, přípravu na různé akce a mnoho další práce. Hodně obětavosti
ho stála rekonstrukce sokolovny v r. 2015. Zároveň stíhal chodit do práce, hrát fotbal a hokej,
vychovávat syna a postavit dům. Klobouk dolů
a za práci v sokolovně velké díky.
Novými obyvateli bytu a správci sokolovny se stali manželé Uhlířovi. Možná je znáte
z letního působení v táboře na Horním konci.
Jejich působení v sokolovně nezačalo lehce.
Přišli do bytu s vysekanými zdmi pro elektrorozvody a tunou prachu v celé budově. První
týdny tedy místo zabydlování pan Uhlíř strávil
večery a víkendy zednickými pracemi. A zároveň se musel rychle naučit připravit sál na první zábavu, na divadlo a další akce.
Pokud chcete v sokolovně něco pořádat, můžete to nyní hlásit nejen mně, ale také přímo
sokolníkovi. Jedno, zda zábavu nebo třeba dostanete chuť jít si v deštivém odpoledni s partou kamarádů zasportovat.
Kontakt na manžele Uhlířovi je 601 570 810
nebo 737 391 369.
Zároveň bych chtěl uživatele a návštěvníky
sokolovny vyzvat k dodržování Provozního
řádu sokolovny. Přečíst si ho můžete třeba
hned v předsálí na vývěsce. Není tam nic výjimečného, v podstatě jde o soupis pravidel
slušného chování ve veřejné budově. Udržování pořádku, čistoty, bezpečnosti atd. je to
v zájmu všech uživatelů sokolovny. Je možné,
že nový sokolník občas jeho dodržování bude
kontrolovat.
Přejeme manželům Uhlířovým, aby se jim
v sokolovně líbilo, aby se jim práce dařila a návštěvníci je jen chválili.
Jindra Kalous
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Vánoční pozvánka a přání

Ani o letošních Vánocích nebude sokolovna prázdná. Adventní koncert už máme za sebou, hned po
něm se koná předvánoční volejbalový turnaj. Na Boží hod 25. 12. divadelní soubor Ledříček připravuje představení s pohádkou Královna koloběžka. Na Štěpána můžete do sokolovny znovu, na tradiční
Štěpánské zábavě letos zahrají „skoromístní“ kapela InFlus a po nich Quiz. Na 30. 12. zvou pořadatelé
každého vyznavače celuloidových míčků, zvláště pak neregistrované amatéry, k účasti na turnaji ve
stolním tenisu. A novoroční atmosféru bude mít jistě i hasičský ples hned 5. ledna. Na všechny akce
jste srdečně zváni. Zároveň chceme touto cestou poděkovat všem členům a příznivcům Sokola Klášterec za jejich činnost v končícím roce. Díky za sportovní i divadelní výkony, za práci cvičitelů a trenérů,
za fůru hodin při pořádání různých akcí, závodů a zápasů, za fůru hodin na údržbě sokolovny a hřiště.
Ne vždycky a ve všem se vyhraje, třeba ve fotbale nebo florbale to bude příští rok určitě lepší. Na druhé
straně divadelníci měli skvělý rok, dařilo se i hokejistům, přibývá mladých lyžařů. Díky všem. Díky také
za podporu, ať už finanční nebo fandovskou. Obojího je třeba.
Přejeme nejen sokolům, ale všem příznivcům, obyvatelům a čtenářům Sousedských listů
v novém roce 2019 hodně zdraví, štěstí a úspěchů nejen na poli sportovním.
Výbor T.J. Sokol

Není to tak dávno…

(70)

Obecná škola – Obecní dům
Nedávno se mnozí z nás zúčastnili velice zdařilé
akce při otevření zrekonstruované budovy Obecné
školy v Klášterci. Myslím, že se vydařila nejen akce
otevření Obecního domu, ale i celá
přestavba pro účely současného dění
v Klášterci. A já se ještě jednou vrátím
se svým sedmdesátým příběhem do
časů, kdy budova vznikla.
Škola u Janečků sloužila do roku 1845.
Tehdy bylo v Klášterci okolo 300 dětí
povinných školou. Do jedné světnice
se nevešla ani třetina. Dvě třetiny do
školy vůbec nechodily, ostatní nepravidelně, občas. Nejméně chodily dívky.
Těm bylo většinou povoleno jen ve škole uklízet.
Většina obyvatel byla negramotná…
Ani Husův dům (Živa) nebyl velkým pokrokem.
Tady se učilo pouhých 41 let, tedy do výstavby
Obecné školy v roce 1886. V tomto roce jsou ve
školní kronice zajímavé údaje. Školou povinných
dětí bylo 312, dvě chodily do jiné školy, tři byly pro
vady na těle a duchu zproštěny docházky. Pouze
dvě děti byly jiné národnosti, byly v Klášterci „ na
handlu“ pro zdokonalení jazyka. Poctivě chodilo
do školy 40 dětí, 160 dětí vynechalo 1 – 10 dnů,
80 dětí vynechalo 11- 40 dnů, 12 dětí vynechalo
41 – 90 dnů, 15 dětí přes 90 dnů neomluvených.
Letošní docházka (1886) byla mnohem lepší, než
roku minulého. Pokutováno neb trestáno vězením
pro nedbalou docházku dětí do školy bylo 26 rodičů. Ve stejném roce učil ve škole řídící Antonín
Simon, Vojtěch Hampl a František Pírko z Kyšper-

ka, který vystřídal Karla Krále odcházejícího do Liberka. Učitelé nesměli hrát divadlo.
Ze všech zaznamenaných projevů při otevření
školy mě nejvíc zaujal jeden dopis.
Vážený pane předsedo místní školní rady v Klášterci! Zpráva, kterou jste mi o nové škole zaslali
a pozvání, které jste k tomu laskavě
připojili, jsou mi důkazem přátelského
a sousedského mínění, za které Vám
srdečně děkuji. Je skutečně pravda,
že všecko, co se v obci Klášterec děje,
mne poutá, nejen proto, že můj děd a
nebožtík otec byli Klášterečtí, ale i proto, že jsem ve vsi této, tak krásně položené, sám velikou a radostnou část
svého dětství trávíval a později už ve
věku pokročilejším tam měl přítele, jak
mě tak i Vám všem nezapomenutelného nebožtíka, pana faráře Chaloupku, požehnané paměti
muže a učitele. Nemalou a upřímnou radost mívám, kdykoli slyším, že obec Klášterec nyní zdárně kvete, čehož nemalou zásluhu mají především
mužové, kteří obec vedou. Ze srdce rád byl bych
tudíž přítomen slavnosti Vaší, avšak povolání
mé tomu tenkrát nedovoluje. Budu tedy v duchu
s Vámi a přeju, toho věrně a vroucně Vám a celé
obci, aby škola Vaše byla duševní kolébkou statečného, zdárného a šťastného potomstva. K čemuž
milý Bůh sám dopomáhej! Račte všem pánům
sousedům, panu faráři a panu řídícímu vysloviti
mé uctivé poděkování a přání. Dobrého zdraví a
štěstí Vám přeje Váš upřímně oddaný Eduard Albert, c.kr.prof. na universitě vídeňské. Ve Vídni
dne 24. září 1886.
Zpracoval Miloš Sibera
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Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí
a SDH Klášterec nad Orlicí
Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí
zvou na tradiční
a SDHVás
Klášterec
nad Orlicí
Vás zvou na tradiční

ZPÍVÁNÍ POD
ZPÍVÁNÍSTROMEM
POD
VÁNOČNÍM
VÁNOČNÍM STROMEM
od 17 hodin

17 hodin
středa 19. prosinceod2018
středa 19. prosince 2018
před hasičárnou
před hasičárnou
zpívá a hraje Dětský pěvecký sbor Orlička
bohaté občerstvení zajištěno
zpívá a hraje Dětský pěvecký sbor Orlička
bohaté občerstvení zajištěno

Divadelní soubor Ledříček
zve všechny místní i přespolní
na tradiční vánoční pohádku
- divadlo pro děti i dospělé

KRÁLOVNA
KOLOBĚŽKA
v úterý 25. 12. v 17:00 hodin
v sokolovně v Klášterci nad Orlicí

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

Od 9. 12. 2018 platí nové jízdní řády. Nás se týkají
především autobusové jízdní řády. Na všech třech
linkách nedošlo k zásadním změnám. Rozsah dopravní obslužnosti, především v pracovní dny, byl
zachován. Po prostudování jízdních řádů je patrné,
že prakticky všechny spoje jsou opatřeny nějakou
vysvětlivkou, která vedení spoje většinou omezuje
časově. Například v nadcházejícím období vánočních svátků až do 2. 1. 2019 je řada spojů omezena
a cestování bude náročnější. Doporučení tedy je,
s novými jízdními řády se seznámit a průběžně sledovat i termíny možných změn, které se nyní mohou provádět 4 x ročně.
Zpracoval: Z. Bureš

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

I letos se uskuteční celonárodní Tříkrálová sbírka,
jejíž výtěžek je určen na podporu charitativních
projektů. Proběhne i v Klášterci nad Orlicí a to
6.1.2019. V roce 2018 se od štědrých dárců vybralo přes 15.000,- Kč. Věříme, že až u vašich dveří
počátkem roku 2019 zazvoní koledníci, budete tak
štědří jako minule.
Zpracoval: Z. Bureš

PALIVOVÉ DŘEVO

Obec Klášterec n. O. nabízí palivové dřevo formou
samovýroby. Cena 30,- Kč/1 prostorový metr.
Bližší informace podá obecní lesní p. Sklenář,
tel. č. 603203514
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Vzpomínka
Dne 15. 11. 2018 by se dožil náš otec
Josef Pokálený sta let
a 19. 11. 2018 by naše maminka
Pavlína Pokálená oslavila
89. narozeniny (zemřela v roce 2012).
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu Jindra, Jaromír a Liduš.
Děkujeme.

Josef a Pavlína Pokálení

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Tisková zpráva
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen VAK) na svém
zasedání dne 4. 12. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby, jimiž je společnost vázána
a současně i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2019
takto:
bez DPH (Kč/m3)

včetně 15 % DPH (Kč/m3)

Vodné

35,70

41,06

Stočné

38,70

44,51

Celkem vodné a stočné

74,40

85,57

Zdůvodnění úpravy cen služeb
Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských staveb s dotační podporou, vypracována v souladu s dotačními podmínkami Státního fondu životního prostředí ČR, stanovuje vývoj
cen služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“. Nedodržení tvorby
ceny dle finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek krácení
dotace.
Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, je průběžná obnova stávajícího
vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom
v roce 2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů. Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění obnovy infrastrukturního majetku zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvodů a technologických zařízení, a tím snižování počtu poruch a ztrát vody. Do kalkulace cen se promítlo také zvýšení
cen materiálu, chemikálií, energií a zvýšení osobních nákladů zaměstnanců společnosti.
Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází ke zvýšení ceny u vodného
o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele
obou služeb ke zvýšení o 3,64 Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den,
tj. 32 m3/rok, kterému je účtováno vodné i stočné, tedy zaplatí o 116 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni,
při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.
Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem
z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně prostřednictvím webových stránek www.vak.cz / RYCHLÉ ODKAZY / ODEČET VODOMĚRU.
Jablonné nad Orlicí 6. 12. 2018
Ing. Bohuslav Vaňous v. r.
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Konec roku 2018 v Pastvinách

Dovolím si zde vyjádřit poděkování zastupitelům, zaměstnancům obce a všem občanům, kteří nás
v průběhu roku podporovali a pomáhali nám řešit a zvládat problémy, které život a chod obce přináší. Díky odpovědnému přístupu těchto lidí, jsme myslím opět obstáli. Určitě se nepovedlo vše, co bylo
naplánováno, ale to už tak bývá. Obec je v celkem dobré finanční kondici a jsme připraveni čelit novým
výzvám, které nás v následujícím roce jistě čekají.
Vážení občané, chtěl bych Vás na závěr letošního roku touto formou pozdravit a popřát Vám i Vašim
rodinám klidné prožití vánočních svátků a očekávané i neočekávané úspěchy v příštím roce 2019.
L. Škůrek, starosta
Pro účely hlasování jsou zastupitelům přidělena
tato čísla 1 – Ladislav Škůrek, 2 – Tomáš Brak, 3
– Pavlína Faltusová, 4 – Pavel Friml, 5 – Veronika
Luxová, 6 – Miroslav Lux, 7 - Lubomír Zverec

Zastupitelstvo obce Pastviny

dne 19. 11. 2018 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2018.7.1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku Luxovou a Lubomíra Zverce.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.2. schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 12. 11. 2018.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.3. schválilo Rozpočtové opatř. č. 8.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.4. Schválilo zjednodušený plán investic a
oprav majetku obce na 2019.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.1.1. schválilo zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 9, 10 a 11 ze dne 5.11.2018.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.1.2. schválilo zřízení finančního výboru a
kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.1.3. schválilo předsedu kontrolního výboru Lubomíra Zverce.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.1.4. schválilo předsedkyni finančního
výboru Pavlínu Faltusovou.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.1.5. schválilo členy kontrolního výboru
Davida Kučírka a PaedDr. Petra Boušku.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.1.6. schválilo členy finančního výboru
Pavlínu Suchodolovou a Jaroslava Vašinu.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.2. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření
č. 6 ze dne 12.9.2018 a Rozpočtové opatření č. 7
ze dne 31.10.2018.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.3. schválilo neposkytnutí finančního
příspěvku na obec Prameny do veřejné sbírky

pořádané Sdružením místních samospráv ČR za
účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné
sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.4. schválilo uzavření Dodatku č. 4.
Smlouvy o umístění zařízení, s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ: 04084063,
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3. Platnost smlouvy byla prodloužena do
31.12.2028.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.5. schválilo uzavření smlouvy o pronájmu
pozemku s panem J.V., trvalý travní porost,
p. č. 1523/2 v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí.
Cena nájmu bude stanovena ve výši nákladů na
údržbu tohoto pozemku. Záměr byl schválen dne
3.9.2018 usnesením č. 2018.5.5.12.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.6. vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 8.11.2018.
2018.7.5.7. schválilo odstranění dopravního značení (B 15 – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šíře přesahuje 2,0 m, s dodatkovou tabulkou E3a – Vzdálenost 200 m) omezující přípustnou šířku vozidla.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.8. vzalo na vědomí aktuální stav jednání
s vlastníky pozemků, ve věci oznámení o destrukci účelové komunikace v majetku obce – lokalita
Bublačka. Vlastníci sousedících problematických
pozemků byli vyzváni k úpravám zeleně a dřevin,
tak aby se předešlo vzniku dalších škod. V prosinci
bude provedeno místní šetření v lokalitě a zvážen
další postup.
2018.7.5.9. vzalo na vědomí informaci o probíhajícím správním řízení, vedeném KÚ pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí,
ve věci opravy chyby v kat. operátu, iniciovanou
navrhovatelem J.V. Ve věci bylo vydáno rozhodnutí, navrhovateli nebylo vyhověno. Navrhovatel se
odvolal.
2018.7.5.10. vzalo na vědomí nutnost aktualizace
Jednacího řádu zastupitelstva (stávající byl schválen 4.12.2000) a uložilo starostovi zpracovat návrh
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jednacího řádu, tak aby mohl být předložen k projednání a schválení na následujícím zasedání.
2018.7.5.11. bylo seznámeno s členstvím obce
Pastviny v Řídícím výboru pro MAP Žamberk a
Králíky.
2018.7.5.12. schválilo termín následujícího zasedání zastupitelstva na 21.12.2018.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0
2018.7.5.13. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 2/6/2018 ze dne 3.7.2018, uzavřené s SB projekt s.r.o., IČ: 27767442.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 0

Vánoční jarmark
Tak jsme měli v Pastvinách 1.12.2018 již 7. vánoční jarmark. Stává se nám z toho krásná předvánoční tradice se spoustou stánků a hlavně výborného občerstvení s vánočním punčem. Letos nám
to zahájily děti ze sboru Orlička a Vlaštovičky, kterým za to chceme moc poděkovat. Letošní téma
výstavy byli sněhuláci, které nám vyrobily děti
ze ZŠ a MŠ Mladkov, MŠ Líšnice a školka Skipi
Letohrad a výrobky paní Synkové, kterým moc
děkujeme. Všem přejeme krásné a klidné vánoce
a šťastný nový rok 2019
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Klub vodních sportů Žamberk, z.s.
působící na Pastvinské přehradě má v prvním
roce své závodní činnosti dva mistry republiky
a jednoho mistra světa.
Klub vodních sportů Žamberk, z.s., (KVS Žamberk), je spolek vodáků ze Žamberka a okolí, který
navazuje na 70letou činnost žamberských vodáků.
Spolek je zaměřen zejména na rychlostní kanoistiku, avšak plánujeme rozšíření i na další vodácké
aktivity na Pastvinách. Většina dospělých členů
byla členy vodáckých oddílů v Žamberku a nový
spolek založili s cílem vybudovat novou moderní
loděnici pro současné vodáky i budoucí generace. Spolek vloni vybudoval provizorní loděnici na
Pastvinách U Kapličky a nastartoval svoji sportovní činnost. Aktuálně čítá 51 členů a neustále se
rozrůstá, zejména o děti.
Díky podpoře města Žamberka a Pardubického
kraje mohl KVS Žamberk zajistit základní materiál a zabezpečit základní chod sportovní činnosti. V
květnu 2018 jsme byli zaregistrováni v Českém svazu kanoistů a mohli jsme zahájit závodní činnost.
Přestože KVS Žamberk provozuje sportovní
činnost první rok a závodní činnost až od začátku letošního června, dosáhli jsme řadu skvělých
výsledků, na které můžeme být všichni hrdí.
Rychlostní kanoistika
Přehled účasti a výsledků závodů mládeže KVS Žamberk:
Termín

Závod a místo konání

21.-22.4.
5.5.
12.5.
13.5.
1.6.-3.6.
16.6.
17.6.
20.6.-22.6.
25.8.-26.8.
1.9.
2.9.
8.9.
22.9.-23.9.
29.9.-30.9.

MČR dlouhé tratě Praha
ČP mládeže Račice
Nymburk
Pastviny
ČP mládeže Račice
Hradec Králové
Pardubice
MČR krátké tratě Račice
MMM Ostrožská N. Ves
Sezemice
Černožice
Častoboř
ČP mládeže Kojetín
VC Sparty

1.
2.
3.
místo místo místo

1
1
1
3
1
2
1

1
2

4

3
2
3
2

4

1

5
2
3
4
3
1
3

Starty za TSE Sedlčany.
Celkem jsme tedy získali 17 zlatých, 14 stříbrných
a 22 bronzových medailí.
Navíc Jan Kraus, ročník 2008, na MČR v Račicích
vybojoval titul mistra ČR na C1 500m.
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Dračí lodě
Jiří Strnad, ročník 1946, syn zakladatelů kanoistiky v Žamberku, získal nejen 6 titulů mistra ČR, ale
také 1 zlatou, 4 stříbrné a 2 bronzové medaile na
Mistrovství Evropy v Brandenburgu a Mistrovství
světa v Segetu.
KVS Žamberk má tedy v prvním roce své závodní činnosti dva mistry republiky a jednoho mistra
světa!
Dalším velice prestižním úspěchem je třetí místo
společné posádky žamberských vodáků bez rozdílu klubové příslušnosti v závodech dračích lodí na
Pastvinách.
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let se zájmem vyzkoušet sport který k Pastvinám
neodmyslitelně patří.
Společné tréninky přes zimu:
• pondělí 16.00 - 18.00h Sokolovna Líšnice - hry,
soutěže, fitness příprava atd.
• středa 16.30 -18.00h fitko Pastviny - hry, soutěže, fitness program pod vedením Báry Jurčanové
• pátek plavání dle aktuální dohody.
Více informací o činnosti:
Honza Kraus 777 599 625
Za KVS Žamberk Jan Kraus

Masarykova základní škola
Klášterec nad Orlicí
se zapojila hned do několika projektů MAP
(Místní akční plán vzdělávání)!

Naši úspěšní závodníci: Tomáš Stránský, Veronika Břízová, Jan Kraus, Jitka Hartmannová, Barbora Krausová, Jakub Stránský, Radim Hubálek,
Patrik Bříza, Eliška Hartmannová, Denisa Břízová, Rahel Zuchová, Kamila Šímová a Karolína
Krausová, Silvie Černohousová, Marek Černohous.
Našim nejdůležitějším plánem do budoucna je
především radost dětí a radost z dětí. Možná je to
něco, co už se dnes vytrácí, něco, čemu se dříve
říkalo předávání odkazu pro další generace. Není
to snadný úkol. Jsme rádi, že máme lidi, kteří mají
chuť a odhodlání ve svém volném čase pracovat
s dětmi a budovat podmínky pro příští generace
vodáků na Pastvinské přehradě.
Zároveň uvítáme všechny zájemce především z
Pastvin, Klášterce n. Orl. a okolí od šesti do sta

MAP je projekt, který má za úkol vyhledávat
překážky, které školákovi, dětem v MŠ nebo
jejich rodičům či učitelům komplikují život,
a vytvářet podmínky pro jejich úspěšné řešení. Do tohoto projektu jsou zapojeny všechny školy a školská zařízení v našem regionu!
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s.
Zde přinášíme zprávu o dvou projektech, kterých
se Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí
zúčastnila během listopadu.
V rámci projektu „Rozvoj kompetencí výchovných poradců ZŠ“ probíhá testování žáků pomocí programu COMDI. COMDI je název pracovní a
počítačové diagnostiky, pomocí které jsme schopni otestovat stovky žáků základních škol. Výsledky
tohoto testování budou žákům sloužit jako inspirace pro výběr dalšího studia.
Cílem projektu je rozvoj kompetencí výchovných
poradců základních škol, zavedení a ověření no-
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vých metod. Během projektu budou testování žáci
8. tříd, a to po dobu 3 školních let. V tomto období
budou mít výchovní poradci zajištěného tutora,
který jim bude poskytovat metodickou podporu.
Do tohoto projektu se zapojilo sedm základních
škol včetně Masarykovy základní školy Klášterec
nad Orlicí. Již od září probíhají školení zapojených výchovných poradců, tutorů i testerů a také
již započalo testování prvních náslechových skupin žáků.
A v rámci projektu „Agroenvironmentální výchova“ jsme se dne 2. listopadu 2018 spolu se
žáky 8. a 9. tříd několika ZŠ, včetně Masarykovy
základní školy Klášterec nad Orlicí, vypravili
v rámci Projektového dne pro volbu povolání na
Střední odborné učiliště opravárenské Králíky.
Pro žáky základních škol byl připraven pestrý program, který si všichni moc užili. Žáci si v týmech
zasoutěžili v oblastech, které se týkají učiva učiliště. Všichni si mohli vyzkoušet simulátor sváření
elektrickým obloukem, moderní zemědělskou
techniku i mnoho dalších zajímavých věcí! Žáci si
z tohoto zajímavého dne odnesli spoustu zážitků i
užitečných informací! A my všem moc děkujeme
za nevšední zážitky!
Zaujala vás naše činnost? Podívejte se na více projektů a aktivit, které pro rozvoj školství v našem re-

gionu připravujeme na www.maporlicko.cz. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.
Co nového na Orlicku
Nové chodníky, cyklostezka, příměstské tábory,
moderní vybavené učebny, ekozahrádky, podpora
neformální péče a sociálního podnikání či nové
stroje a vybavení v zemědělské výrobě. To, a ještě mnohem více můžete najít na našich nových
webových stránkách, ale především v území MAS
ORLICKO, z.s.
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ČESKÉ PETROVICE
… a máme po volbách. Nové zastupitelstvo bylo
zvoleno a hned se pustilo do práce. Nejprve však
samozřejmě musíme poděkovat tomu předešlému. Za odstupujícím starostou, p. Milošem
Roušarem, je spousta let práce, za kterou mu
patří velký dík a uznání. Neméně si naše uznání
a upřímné poděkování zaslouží i pan Karel Pácha,
který pomyslné žezlo předal dál a rozhodl se užívat
si důchodu a pomáhat už ne jako zastupitel obce.
Novým starostou byl zvolen p. Luboš Lux, místostarostou ing. Oldřich Žďárský. Ani pro jednoho
z nich není práce pro obec ničím novým. Popřejme
jim tedy, aby úspěšně pokračovali v nelehké práci
pro rozkvět Českých Petrovic. S tím jim určitě
pomohou i další zvolení členové zastupitelstva.
Jako předseda finančního výboru byl zvolen
p. Martin Hovad, předsedou kontrolního výboru
se stal pan Václav Bílek, předsedou bytového
výboru pan Dušan Fišer, kulturního výboru paní
Marcela Břízová a IT a správu webu má na svých
bedrech slečna Jitka Brandejsová. Dalšími členy
zastupitelstva jsou pan Jaroslav Buryška a pan
Antonín Rous ml.
A nové zastupitelstvo začalo hned z ostra. Byl
podán návrh rozpočtu obce na rok 2019, který
byl koncipován jako vyrovnaný. Rozpočet byl
schválen. Dále byl řešen dodatek nájemní smlouvy
s a.s. ŽIVA a odměny pro zastupitele a personál
obce. Bylo rozhodnuto o zvýšení hodnoty daru
k životním jubileím na částku 1.000,- Kč a dárkový poukaz při narození dítěte bude mít hodnotu 3.000,- Kč. Manželé slavící zlatou svatbu
budou obdarováni květinou a balíčkem v hodnotě
1.500,- Kč.
Jistě jste zaznamenali rozsáhlejší opravu a zkvalitnění prostředí na chatě u koupaliště. Na podzim byla dokončena rekonstrukce střechy a nově
postaveno zastřešení nad posezením u chaty.
Nemalé výdaje na tuto akci s sebou přinesly i nutnost zvýšit půjčovné za chatu z dřívějších 300,- Kč
na 500,- Kč. Nová sazba bude platit od 1.1.2019.
Nadále pokračují práce směřující ke zřízení sběrného dvora.
Dále byla navržena a schválena inventarizační
komise. Inventarizace obecního majetku by měla
být dokončena do konce kalendářního roku.
S nastupující zimou musela být řešena spolupráce
s a.s. ŽIVA na prohrnování obecních cest v zimním období.
Za velice důležité považuje zastupitelstvo zásobování Petrovic alespoň základními potravinami.
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Proto je pro nás důležitý Program rozvoje obce
České Petrovice pro rok 2016 – 2022. Tento strategický rozvojový dokument byl rozšířen právě
o podporu venkovských prodejen. V neposlední
řadě se zastupitelstvo zabývalo stavem hospodaření k 31.10.2018. Podrobný zápis z jednání je
k dispozici na stránkách obce.
Rozsvícení vánoční stromu
Rozsvícení vánočního stromu se stalo pro obyvatele Petrovic krásnou tradicí. Místní hasiči nám
strom vánočně vyzdobili a připravili na slavnostní
rozsvícení. To se letos uskutečnilo 30.11. 2018 a
byla to opět paráda! Pod vánočním stromkem nám
krásně zazpíval pěvecký sbor Orlička a ženský sboreček Šest tet. Velký dík patří i personálu hospody
Na Rozcestí, který pro všechny připravil lahodný
svařáček a tím vánoční atmosféru ještě podtrhl.
Mikulášská nadílka
Další krásnou tradicí pro petrovické děti i jejich
rodiče je Mikulášská nadílka. Tu pravidelně
pořádá Nový klub a Srub Haida. I letos čekal na
srubu na hodné děti Mikuláš a na ty zlobivější čert.
Za hezké básničky byly děti odměněny balíčky
plných dobrot a pro rodiče byla tato akce příjemným předvánočním posezením se sousedy.
Sbírka na varhany v kostele sv. Petra
a Pavla v Českých Petrovicích
Letos v létě odezněly a úplně utichly varhany
v místním kostele. Při kontrole diecézním organologem, panem Václavem Uhlířem, bylo zjištěno,
že varhany mají rozpraskaný měch a kuriózní
miniventilátor jej nemá šanci naplnit. Varhany,
které nás doprovází svoji hudbou při mši, při křtu,
svatbách i pohřbech potřebují naši pomoc. Pokud
Vám není lhostejný osud petrovických varhan a
chtěli byste přispět finančním darem na opravu,
můžete tak učinit na účet farnosti vedený u KB
v Žamberku č. 8760310227/0100 nebo hotovostí
do pokladničky umístěné v kostele, případně
přímo panu Karlovi Páchovi nebo paní Václavě
Nájemníkové. Za případné finanční dary Vám
předem děkujeme.
Tříkrálový koncert
Obec a farnost České Petrovice Vás srdečně zvou
na Tříkrálový koncert „ Vím já kostelíček“ do
kostela sv. Petra a Pavla. Koncert se koná v sobotu
5. ledna 2019 od 14.00. hod. Vystoupí zde příležitostný pěvecký sbor a koledníci z Králík a okolí.
Dobrovolné vstupné bude použito na opravu místních varhan.

FLORBAL:

Bojujeme na více frontách

Sezóna 2018/2019 je v plném proudu. Oproti předešlým letům došlo k několika změnám.
Do kláštereckého florbalového „A“ týmu se přidala historicky první florbalistka. Pilně s námi trénuje a už stihla odehrát i několik zápasů.
Kromě hlavní soutěže - Florbalové ligy Orlických
hor - v Dolní Dobrouči se účastníme i dalších
menších turnajů. V Jablonném se bohužel v těžké konkurenci Pardubic, Mohelnice a ostatních
družstev nepodařilo uhrát ani bod. V Libchavách
se už dařilo o poznání lépe. Porazili jsme Litomyšl, sehráli další vyrovnaná utkání, a nakonec jsme
za sebou nechali dva týmy a umístili se na krásném 5. místě.
Začali jsme více „hrotit“ tréninky. Už si jen nehrajeme, ale poctivě trénujeme různé herní situace.
Důraz klademe hlavně na střelbu, protože tam nás
dlouhodobě tlačí bota.
Florbal má v Klášterci nad Orlicí dlouhou tradici.
Přesné datum založení oddílu si už nikdo nepamatuje. Pamětníci ale tvrdí, že je to určitě 15 let,
možná dokonce i 20. V týmu se vystřídalo několik
desítek hráčů ze širokého okolí. A mám upřímnou
radost, že se i v dnešní době v podhůří Orlických
hor najde dost nadšenců do sportu, který si stále
častěji nalézá cestu i do televizních obrazovek.
Florbal se v mnohém odlišuje od tradičních sportů. Hokeje, fotbalu, volejbalu a mnoha dalších.
Panuje v něm specifická atmosféra, a proto není
problém, aby v jednom týmu společně hráli kluci i
holky všech věkových kategorií.
Jestli s námi chcete psát dějiny kláštereckého florbalu, nebo si prostě jen zasportovat s kamarády,
přidejte se. Máme družstva pro děti i dospělé. Podrobnější informace se dozvíte u Jindry Kalouse,
Ondřeje Koldy a Jana Králíka.
Mgr. Ondřej Kolda, vedoucí florbalového oddílu
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Návštěva Mléčné farmy
v Českých Petrovicích

U příležitosti Dne otevřených dveří jsme dne 8. listopadu 2018 navštívili s žáky naší školy Mléčnou
farmu v Českých Petrovicích. Děti uvítala, farmou provázela a na mnoho nejrůznějších dotazů ochotně
odpovídala p. Pertlíčková. Postupně jsme navštívili místa, kde se kravičky dojí, kde odpočívají, kde mají
uskladněné krmivo. A zatím co většinu dětí nejvíc zaujala právě narozená telátka, dospělí návštěvníci
oceňovali především moderní technologie. Malí návštěvníci dostali i občerstvení, jak jinak než skvělý jogurt. Některé třídy využily tuto návštěvu k další školní práci – vyplňovali pracovní listy a tvořili obrázky.
Za ZŠ Klášterec n. O. Mgr. Marika Leksová

Kariérové poradenství

Jistě si většina z nás pamatuje v osmé či deváté třídě ten nelehký krok při rozhodování o výběru budoucí
školy, případně rovnou budoucího povolání. Našim žákům při tomto životním kroku mohou napomoci
projekty Pardubického kraje, MAS Orlicko Žamberk a také jednotlivých škol, jako jsou Technohrátky,
Zdravohrátky, Technické hry, projektové dny nebo dny otevřených dveří. Žáci mají možnost při těchto
akcích poznat nejenom prostředí středních škol a učilišť, ale především se seznámit s jednotlivými studijními a učebními obory a jejich uplatněním na trhu práce.
Za ZŠ Klášterec n. O. Yvona Franková
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Adventní doba v MŠ
V předvánočním období si děti nazdobily stromeček, vyráběly andílky, zdobily perníčky. Poslechly si
koncert vánočních koled. Na Tanečcích s paní Hanou Michaličkovou jsme přivítali rodiče a prarodiče
dětí. Poděkování patří a.s. Živa za mikulášský dárek. Děkujeme také členům výboru Konzumu, kteří
finančně přispěli na mikulášské balíčky pro děti.
Řeháková Soňa
Hodně štěstí do nového roku a co nejvíce příznivých zpráv
přejí žáci a zaměstnanci základní školy v Klášterci nad Orlicí.
Zároveň si Vás dovolují pozvat
na tradiční ples SRPDŠ a školy
26. ledna 2019.

Vážení čtenáři, děkujeme za vaši přízeň v tomto roce a věříme, že budete Sousedské listy se zájmem
pročítat i v roce příštím. Poděkování patří také všem, kteří přispívají do Sousedských listů. Bez nich bychom se nemohli každé dva měsíce dozvídat z textů a fotografií o dění v našem nejbližším okolí. Budeme
jedině rádi, když se řady pravidelných dopisovatelů ještě rozšíří.
Data uzávěrek jednotlivých čísel v roce 2019: 13.2., 17.4., 12.6., 14.8., 16.10., 11.12. Příspěvky zasílejte přímo na e-mail: sousedskelisty@seznam.cz nebo je doneste na obecní úřad v Klášterci.
SOUSEDSKÉ LISTY č. 148 - 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 13. 2. 2019. Cena: 10,- Kč

