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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Dne 30. 7. 2019 byla zahájena stavební obnova
kaple sv. Anny na Čiháku.

(Jedná se o empírovou stavbu z r. 1849)

Kaple sv. Anny na Čiháku
Oprava bude zahrnovat položení drenáží nad kaplí, izolaci proti vodě, opravu vnější omítky, opravu plechování, opravu oken, opravu hlavních dveří včetně pískovcového prahu, opravu a revizi hromosvodu,
úpravu vnějších povrchů včetně nátěru střechy. Celkový náklad opravy bude činit 586 218 Kč vč. DPH.
Obec Klášterec nad Orlicí uspěla se žádostí o dotaci a od Ministerstva místního rozvoje obdrží na tuto
akci 410 000 Kč. Stavební práce byly na základě výběrového řízení zadány firmě JIRMAL spol. s r. o.,
Brno a měly by být dokončeny do 30. 9. 2019.
Lenka Ševčíková, starostka obce
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OBEC KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
561 82 Klášterec nad Orlicí 167,
okres Ústí nad Orlicí, IČ 00279021
tel. 465 637379, tel. 465 637029,
e-mail: ouklasterec@orlicko.cz

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obce Klášterec nad Orlicí č. 3
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí schválilo záměr povolit změnu územního plánu obce
č. 3.
Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků
v Klášterci nad Orlicí (týká se např. i spolků
a organizací), aby zvážili budoucí nakládání se svými pozemky, ať již pro zastavitelnost
pro bydlení nebo podnikání, tak i hospodaření
zemědělské, nebo lesní např. zalesnění pozemků. Povolením změny územního plánu obce
je otevřena možnost změnit využití pozemků
v budoucnosti.
Pořizování změny územního plánu obce
bude zahájeno 1. 11. 2019.
Své žádosti o změnu mohou zájemci podávat
a projednávat na Obecním úřadě v Klášterci
nad Orlicí do 29. 10. 2019.
V případě dotazů se mohou zájemci o změnu
obracet na starostku obce Lenku Ševčíkovou
nebo na pracovníka MěÚ v Žamberku, odd.
územního plánování p. Martina Mimru.
Bc. Lenka Ševčíková, starostka obce

Informace z jednání zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 26. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Klášterec n. O.:
bere na vědomí stav bytového domu Lhotka 27
zz
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ze dne
zz
21. 6. 2019 v celkové výši 7004 Kč
bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce
zz
za 1. pololetí roku 2019, na straně příjmů je rozpočet plněn na 57 % na straně výdajů 39,4 %
bere na vědomí zprávu předsedy finančního
zz
výboru o činnosti v prvním pololetí roku 2019
schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy mezi
zz
propachtovatelem Obcí Klášterec nad Orlicí,

IČ:00279021 a pachtýřem Správou budov Žamberk s.r.o., IČ:25280091, čj. 140/2019, 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, vše
v k.ú. Klášterec nad Orlicí, a to k zajištění vytápění
bytů a ohřevu teplé užitkové vody v bytových domech č.p. 192-197 a k zajištění vytápění bytů v bytových domech č.p. 200-202, vše v Klášterci nad
Orlicí. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2023, pachtovné je stanoveno ve výši 120 000 Kč/rok + DPH s možností
jeho úprav
schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce tepelné
zz
energie č. 32/2019/TH/Ž 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. 2019 do
30. 6. 2023. Zastupitelstvo pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy o dodávce tepelné energie
rozhodlo, že nejvýhodnější nabídku předlozz
žil uchazeč č. 3 firma VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., IČ 481 53 362 a
schvaluje zadání zakázky zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení akce „Klášterec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací
odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí“
firmě VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o., IČ 481 53 362 za celkovou cenu
355.740 Kč vč. DPH
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočzz
tových prostředků Pardubického kraje na zpracování PD pro stavební povolení na akci „Klášterec
nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí“ z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního
hospodářství
rozhodlo vyhovět žádosti Obce Bartošovice
zz
v Orlických horách o individuální dotaci ve výši
100 000 Kč na opravu Pašerácké lávky
schvaluje účelové poskytnutí dotace z rozpočtu
zz
příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí ve výši
100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých)
v roce 2019 Obci Bartošovice v Orlických horách,
IČ 00274691
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
zz
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 Obcí
Bartošovice v Orlických horách, IČ 00274691
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ve výši 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých),
předmětem smlouvy je účelové poskytnutí dotace na opravu Pašerácké lávky nad řekou Divoká
Orlice
schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného
zz
břemene - služebnosti č. IV-12-2016656/VB/1,
Klášterec n/O.3257, Obec-lokalita, DTS, kNN,
zastupitelstvo schvaluje jednorázovou náhradu
za věcné břemeno této stavby zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. v lokalitě RD
Matyášův kopec ve výši 36 500 Kč
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
zz
o nájmu nebytových prostor v čp. 229 mezi obcí
Klášterec nad Orlicí a TJ Sokol Klášterec nad
Orlicí z. s., IČ 61234699. Předmětem dodatku je
rozhodnutí o zrušení povinnosti nájemce hradit
spotřebovanou vodu
bere na vědomí informaci o přidělení dotace
zz
z MMR na stavební obnovu Kaple sv. Anny na
Čiháku v max. výši 421 tis. Kč, celkový náklad
akce bude činit 586 tis. Kč, byla podepsána smlouva o dílo a předáno staveniště vybranému zhotoviteli firmě JIRMAL, spol. s r. o.
projednalo a schvaluje nepeněžitý vklad, přezz
vod nemovitého infrastrukturního majetku –
liniové stavby vodního díla „Klášterec nad Orlicí
- Matyášův kopec, zasíťování lokality rodinných
domů, stavební objekt SO 301 - Kanalizace splašková, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Klášterec nad Orlicí, která slouží k odvedení splaškových
a dešťových vod pro jednotlivé části obce Klášterec nad Orlicí, a to formou nepeněžitého vkladu
do základního kapitálu společnosti Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem
Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ 561 64,
IČ: 48173398 v tomto rozsahu: Infrastrukturní
majetek-kanalizace – stavba vodního díla „Klášterec nad Orlicí-Matyášův kopec, zasíťování lokality rodinných domů, stavební objekt SO 301
- Kanalizace splašková. Výše uvedená stavba jako
celek sestává z kanalizační stoky 1-1 provedené z
trub PP Ultra Rib 2, DN 250, v celkové délce 480
m a kanalizační stoky 2-2 provedené z trub PP
Ultra Rib 2, DN 250, v celkové délce 53 m. Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí schvaluje výše
uvedený nepeněžitý vklad v ceně 2.179.000 Kč
(slovy: Dvamilionystosedmdesátdevěttisíc korun
českých), který byl oceněn na základě znaleckého
posudku.
bere na vědomí informace starostky obce
zz
z jednání VH Sdružení obcí Orlicko a informaci
o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení
obcí Orlicko za rok 2018“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 25. 6. 2019
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bere na vědomí informace starostky obce z
zz
jednání výboru svazku obcí Rozvoj regionu obcí
pod Zemskou branou a informaci o schválení
„Závěrečného účtu svazku Rozvoj regionu obcí
pod Zemskou branou“ bez výhrad výborem svazku konaném dne 24. 6. 2019
bere na vědomí informace starostky z jednání
zz
VH společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a.s. dne 20. 6. 2019
schvaluje záměr povolit změnu ÚP č. 3, pořizozz
vání změny bude zahájeno 1. 11. 2019, do 29. 10.
2019 mají vlastníci nemovitostí v k. ú. Klášterec
nad Orlicí možnost podávat své návrhy na změny.
Celé znění zápisu a usnesení ze zastupitelstva
obce je pro občany k nahlédnutí na obecním
úřadě, usnesení je zveřejněno
na www.klasterecnadorlici.cz
Zpracovala: Lenka Ševčíková, starostka obce

KOTLÍKOVÉ DOTACE
5. Výzva k podávání žádostí
o poskytnutí kotlíkové dotace
Název projektu:
„Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III“
Číslo projektu:
«CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924“
Pardubický kraj připravuje pro majitele rodinných domů 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním o maximální
2. emisní třídě.
Vyhlášení výzvy je předpokládáno v září
letošního roku, příjem žádostí o poskytnutí
dotace následně v říjnu.
V nové výzvě již nebudou podporovány kombinované kotle spalující uhlí/biomasu.
Nebude podporována výměna stávajících
kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených
od března 2000. Tyto kotle mají na výrobním
štítku chybně uvedenu emisní třídu 1, ve skutečnosti splňují emisní třídu 3!!!
Nebude proplácena výměna nového
zdroje - tepelné čerpadlo
KompaktAir Premium 15 kW
Zdroj: www.pardubickykraj.cz
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V srpnových Sousedských listech v seriálu ,,Jak to vidím já“ si přečtete dva zajímavé články
- o svém vztahu ke Klášterci napsal pan Mgr. J. Kvičera a klášterecký varhaník Petr Vlasatý
zavzpomínal na pana profesora Jaroslava Vodrážku.

Jak to vidím já...
Mgr. Josef Kvičera

Do Klášterce nad Orlicí jsem přišel spolu s manželkou a dvěma dětmi již v červenci roku 1974. Zdejší
základní škola hledala dva nové učitele a my jsme právě řešili zdravotní problémy s dvouletým synem.
A tak nás shodou okolností osud zavál sem do Orlických hor. Dnes je tomu již 45 let, co se z Lanškrouňáků stali Klášteráci. Je to dost dlouhá doba na bilancování, a tak zkusím zavzpomínat na to, co
nám Klášterec dal a co jsme my dali jemu. Ale protože jsem byl požádán, abych psal, jak to vidím já,
musím, ač nerad, trochu opomenout moji drahou polovičku Věru. Ta má své oči a třeba jednou napíše
sama, jak tu velkou část našeho života vidí ona. Takže prosím za prominutí.
Čím začít? Určitě školou. Nastoupil jsem jako učitel s aprobací biologie a chemie. A protože počet
hodin těchto předmětů zdaleka nestačil na celý učitelský úvazek, musel jsem učit i tělocviky, hudební
a výtvarnou výchovu, práce ve školních dílnách, někdy i zeměpis, občanskou nauku a brannou výchovu. Pestrá skladba, ale dalo se to zvládnout. Rád vzpomínám na práci kroužku „Přátel přírody“, který
jsem vedl a který dosahoval výborných výsledků. Vyhráli jsme první místo v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list a získali odznaky Zlatého brontosaura. Reportáž o práci kroužku natáčela
Česká televize za účasti herce Romana Skamene. Spolu s RNDr. Čeřovským profesorem UK v Praze
jsme se významně podíleli na otevření a péči o naučnou stezku Zemská brána. Žáci školy za pomoci
rodičů vyrobili jeden rok 150 hnízdních budek pro ptáky a vyvěsili je na stanoviště v okolí obce. Jarní
čištění potoků, vánoční stromky pro zvířata a další akce vychovávaly u dětí vztah k přírodě a k její
ochraně. Teď si vzpomínám, že na chodbě školy byla například klec s párem kanárů a děti mohly zblízka pozorovat jejich hnízdění, líhnutí mláďat a jejich vývoj až po opuštění hnízda. Nebyl to však jen
přírodovědný kroužek, ale mnoho dalších aktivit žáků klášterecké školy, kteří už tenkrát prokazovali
své kvality. Vzpomínám například na Ivana Keprtu z Pastvin, který zvítězil v krajském kole chemické
olympiády. Ale bylo i mnoho šikovných sportovců, muzikantů a zpěváků i jejich vynikajících učitelů.
Nelze nevyzvednout například práci Věry Mülerové, Olgy Kaláškové či Dany Roušarové, ředitele Jaroslava Preisslera. Mít takové kantory je pro školu i obec dar. Samozřejmě výborných učitelů bylo a je na
škole dost a snad mi prominou, že nemohu psát o všech.Tak tedy alespoň stručná poznámka – obdivuji práci současné základní školy a fantastické výsledky, kterých žáci pod dobrým vedením dosahují
i v celostátním měřítku. Klobouk dolů. Klášterec má být na co hrdý.
Ale opouštím školu a pokusím se trochu otevřít své srdíčko a vyznat se z pocitů, které mě k tomuto
místu a k této krajině upoutaly na téměř půl století. Klášterec s Divokou Orlicí, nedalekou Pastvinskou přehradou a kopcovitou krajinou ve svém okolí patří bezesporu k nejkrásnějším koutům naší
země. Je to kraj milovníků přírody, turistiky či sportů, ale pro svoji malebnost i kraj malířů či fotografů. No a jak většinou víte, fotografování je mým velkým koníčkem. Za ta léta jsem prochodil
každý kout našeho nejbližšího okolí, především Zemskou bránu, Adam a moji milovanou Jedlinu. Na
tisících fotografiích v mém počítači jsou tato místa zachycena ve všech ročních obdobích, za inverze
nad Mladkovem či nad Bublačkou, časně zrána či v paprscích zapadajícího slunce na Zemské bráně
nebo ve stráních pod Jedlinou…Tyto fotografie viděli a obdivovali lidé v nejrůznějších koutech České
republiky, ale i v zahraničí. Zdobí několik knih, časopisů, včetně celostátních, a dokonce i interiér
závodu Mecawel v Nekoři. Setkávám se s odezvami lidí i ze zahraničí, kterým se náš kraj velice líbí.
Prostě i mně přirostl k srdci tak, že jsem celý život odmítal přestěhovat se jinam, kde bychom v pokročilém věku snadněji zvládali práci spojenou s životem v rodinném domě se zahradou. Ale jsou tady
dobří sousedé, kteří ochotně pomohou, když už je třeba.
Ke škole bych se ale přeci jen vrátil. Tentokrát ke škole jedlinské a k působení pana učitele Antonína
Kavky. Desítky let jsem s velkým zájmem studoval autentické materiály spojené s tímto neobyčejným
a slavným obdobím kláštereckého školství. Mezi lidmi v obci je toto období spojeno s výrobou tak
zvaných Jedlinských hraček a jejich prodejem do mnoha zemí Evropy, Afriky a dokonce Ameriky. Ale
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to je jen zlomek aktivit, které za sebou Kavka se svými žáky dokázal. Jsem moc rád, že se mi podařilo
významně pomoci čtyřem vysokoškolákům s jejich diplomovou prací zaměřenou na jedlinskou školu
a Antonína Kavku. Ten je pedagogickými historiky řazen mezi nejvýznamnější reformní pedagogy v
tehdejším Československu. Vynikající a nejobsáhlejší práci pod názvem „Osobnost Antonína Kavky“
zpracovala jako svoji disertační práci absolventka Filosofické fakulty UK v Praze RNDr. Radka Urbánková. Toto dílo z roku 2005 bylo publikováno ve sborníku okresní knihovny v Litomyšli a stojí za
přečtení. Všechno, co se týkalo tohoto tématu, bylo další oblíbenou oblastí mého zájmu a předmětem
mé publikační činnosti.
A je tu další aktivita, inspirovaná velmi často kouzelnou krajinou, se kterou jsem byl v těsném kontaktu po celou tu dobu. Patřila mezi velké inspirace pro mého dalšího koníčka, kterým je psaní poezie.
V mých dvou básnických sbírkách ( Vyznání a Návraty ) je řada básní opěvujících místo, kde žijeme
a které nám mnozí i závidí. Básně Advent, In memoriam, Lednové rozjímání, Loučení s létem, Podzim na Zemské bráně, Kláštereckému javoru a další básně čerpají přímo z místních zdrojů. Básně
doprovázejí mé fotografické výstavy a řada návštěvníků tak i jejich prostřednictvím poznává náš kraj
a jeho obdivuhodná místa. Například báseň Advent byla přednášena i na adventních koncertech až
v Moravských Budějovicích či Velkém Újezdu i v Orlickém Záhoří. Asi osm básní bylo přeloženo do
ruštiny a přednášeno i na katedře slovanských jazyků Univerzity Emanuela Kanta v Kaliningradu.
Básně většinou „narozené“ v Klášterci jsou mojí potěchou a jsem rád, že hladí po duši i mnoho lidí v
celé naší zemi.
Myslím, že už je čas na závěr mého povídání. V Klášterci se mi líbí. Líbí se mi všechno dobré, co bylo
vykonáno za vydatné pomoci samotných občanů. Oceňuji současné vedení obce a samotnou paní
starostku Bc.Lenku Ševčíkovou a obdivuji řadu krásných akcí, kterými obec pozvedla nahoru. Vážím
si mnoha šikovných a pracovitých lidí, kterých sice není nikdy nazbyt, ale v Klášterci nechybějí. Přeji
všem dobrým lidem hodně zdraví, štěstí a radosti z vykonané práce.
Mgr. Josef Kvičera
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Vztah básníka Josefa Kvičery k našemu kraji
je poeticky vyjádřen v básni Lednové rozjímání.
LEDNOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Josef Kvičera
Pryč jsou svátky
leden je tu.
Louka plná křehkých květů
kraj v kabátu z jinovatky
nabízí své zimní menu...
Stříbro má dnes skvělou cenu!
Neprodám však tento kraj
v bílém hávu
či když máj
dlouhé stráně rozsvítí.
Nemohu žít bez kvítí
co tu zdobí každou mez.
Bez jiter, kdy celý les
koncertuje zpěvem ptáků.
Štědré dlaně studánek
z jemných stružek copánek
žlutý blatouch ve vlasech...
Plaché laně, měkký mech
pestrá křídla motýlí
okouzlí tě na chvíli
až zatajíš dech…
Z darů, co mi ten kraj dává
mnohé jsem si s díky vzal…
Je to místo mého snění
kraj co kolébkou mi není
domovem mým však se stal.
Klášterec nad Orlicí 8.ledna 2008

Jak to vidím já...

Petr Vlasatý, varhaník Klášterec nad Orlicí
Klášterec nad Orlicí a zdejší kostel již mnoho let
láká k návštěvě četné turisty i poutníky. Takřka
odnepaměti byl Klášterec poutním místem a i
dnes si sem přichází vyprosit Boží milosti mnoho
poutníků, kteří neodcházejí s prázdnou. Většina
z nich se shoduje, že toto místo oplývá zvláštní
nepopsatelnou duchovní energií. I já jsem v minulosti patřil mezi ně a od své první návštěvy zde

nepřestávám být Kláštercem fascinován. Nyní po
jedenáctiletém varhanickém působení jsem přesvědčen, že je to místo hojně zahrnované zvláštní Boží milostí, funguje zde to, co se nikde jinde
nedaří, a pokud jsme ochotni je vidět, tak se zde
odehrává i mnoho zázraků.
Božím darem této farnosti jsou především mnohé osobnosti, které zde v pravý čas působily. Za
všechny bych jmenoval zdejšího vlasteneckého a
hudebně nadaného kněze P. Františka Chaloupku, stigmatizovanou Annu Bohuslavu Tomanovou, k jejímuž hrobu dodnes proudí zástupy
poutníků, pana faráře Františka Halíka i jeho
hospodyni Marii Staříkovou, kteří zde uchránili zbožnost a eucharistickou úctu a díky nimž si
klášterecký kostel uchoval své genius loci inspirující i dnes mnoho křesťanů z celé naší vlasti.
Všechny tyto osobnosti ve své době a svým způsobem formovali obraz farnosti, která z jejich
odkazu žije dodnes.
V tomto článku bych chtěl však zejména připomenout nedávno zesnulého pana profesora Jaroslava Vodrážku. Ten prožil v klášterecké farnosti necelých šest posledních let svého života
a zanechal zde nesmazatelnou stopu. Byl patrně
nejlepším varhanním improvizátorem své doby,
ale daleko významnější byl duchovní rozměr jeho
osobnosti. Pan profesor nám zprostředkovával
a přibližoval Boží krásu skrze varhanní hudbu i
skrze to, co říkal.
Osobně se znal se stigmatizovanou Terezií Neumannovou z Konnersreuthu, německou současnicí naší Aničky Tomanové, a po zbytek života byl
jejím ctitelem. Anička i Terezie spolu žily v duchovním spojení a velmi podobné bylo též jejich
charisma – stigmata, přinášení oběti a smírné
utrpení. Jistě tak není náhoda, že pan profesor
prožil závěr svého života zrovna v blízkosti místa
posledního odpočinku Aničky Tomanové.
Narodil se 14. 5. 1930 v Martině na Slovensku.
Jeho otec, akademický malíř Jaroslav Vodrážka,
je nám znám především skrze ilustrace knih pro
děti. Maminka Gabriela rozená Vanovičová byla
nadějnou klavíristkou, která se ale své kariéry
vzdala, aby se mohla věnovat synovi. Po německé okupaci se rodina přestěhovala do Prahy, kde
pan profesor prožil většinu svého života.
Zde také vystudoval varhanní hru, stal se profesorem na konzervatoři a Akademii múzických
umění, vyučoval i soukromě. Je autorem mnoha
nahrávek pro Supraphon, účinkoval v rozhlase i
televizi. Za varhanní improvizaci získal mnoho
cen u nás i v zahraničí. Účinkoval na koncertech,
doprovázel sbory při jejich vystoupeních, hrál při
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promočních obřadech v pražském Karolinu a varhanní hrou přispíval k lesku
bohoslužeb.
V závěru svého života pobýval v Pastvinách. Zapojil se do hudebního dění
kláštereckého kůru, zejména improvizacemi na závěr bohoslužeb, spolupracoval s místním chrámovým sborem i jeho
dětskou sekcí, upravoval pro zdejší sbor
a orchestr různé skladby. Kromě toho
jezdil pravidelně do Prahy, kde v katedrále sv. Víta míval tradiční varhanní
improvizační půlhodinky. Koncertoval
na mnoha dalších místech naší vlasti a
to ještě pár měsíců před svou smrtí. Zemřel v Pastvinách krátce po půlnoci dne
16. 4. 2019.
Pan profesor byl hlavně duchovním
člověkem a jeho fenomenální hudební
umění bylo jen důsledkem toho, co prožíval s Pánem Bohem. Jeho charakteristickým rysem bylo
neustálé nadšení a úžas nad vším, co jej obklopovalo, ať už šlo o Boží nebo lidské výtvory. Dokázal žasnout nad krásami přírody, nádhernou
hudbou či kostelními zvony úplně stejně jako
nad železničními zvonečky, jedoucím vlakem,
telefonní ústřednou nebo zelinářským krámem.
Toto žasnutí, neustálou chválu Boha, vnímal
jako vrchol modlitby. Ve spojení s nesmírnou
úctou k Pánu Ježíši ve svatostánku a k Panně
Marii se tento člověk stával Božím zrcadlem a
jeho improvizace tak nebyly jen přehlídkou varhanního umění, ačkoliv hudební teorii ovládal
jako málokdo, ale spíš jakýmsi převedením nepředstavitelné Boží nádhery do hudební řeči. V
jeho improvizacích se zrcadlilo nebe. Když dohrál, sám často setrvával v úžasu nad tím, co bylo
skrze něj vytvořeno.
Dalo by se říci, že žil jednou nohou v nebi. On
sám nebe vnímal jako něco, co je už tady a teď, že
duchovní svět je s tím naším velmi úzce propojen
a je jen na nás, jak moc ho necháme skrze sebe
působit. Čím silnější je to naše „jáčko“ – řečeno

slovy pana profesora, který tím myslel lidské ego,
pýchu a nabubřelost, tím menší prostor dostává
to božské a krásné. Pokud člověk zůstává v pozici
obdivu a žasnutí, více prostoru tím získává Bůh
a člověk se stává jeho nástrojem. Toto uměl pan
profesor takřka dokonale a proto i jeho hudba
byla vpravdě nebeská.
Poslední rozloučení s panem profesorem u nás
v Klášterci probíhalo ve středu v oktávu velikonočním. Při pohřební mši svaté zazněla velmi
symbolická slova evangelia, jimiž se učedníci
podivují, že hned nepoznali Ježíše: “Což nám nehořelo srdce, když k nám mluvil?”. Snad všichni,
kdo pana profesora znali, musí konstatovat, že i
on svojí řečí a hudbou uměl zapalovat lidská srdce a byl tak Božím vyslancem, i když jsme si to v
tu chvíli možná ani neuvědomovali. Vyzařoval to,
čeho byl plný.
Můžeme tedy pana profesora směle zařadit do
velmi početné řady významných osobností klášterecké farnosti, která z jeho odkazu bude ještě
dlouho čerpat. Ať je tedy jeho život příkladem a
inspirací nám všem.
Petr Vlasatý,
varhaník Klášterec nad Orlicí

Zahrádkáři Klášterec n. O. informují
MOŠTÁRNA V Klášterci n. O. ZAHÁJILA PROVOZ.
V případě zájmu volejte předem.
Domluvit se lze s paní Luxovou, tel. 739 948 877 nebo paní Fišerovou, tel. 733 797 258.
Výbor ZO ČZS
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Opět vzácné jubileum

V červenci letošního roku oslavila naše milá
sousedka Marie Kalousová z Klášterce 116
95. narozeniny. Dodatečně přejeme hodně zdraví a děkujeme za všechny společně prožité chvíle
a dobrá slova.
Miloš Sibera

Není to tak dávno …

(74)
Velká cesta
Před 55 - ti roky jsem už běhal nějaký čas po světě v toulavých botách. A když jsem si přečetl v dubnovém čísle Sousedských listů článek Martina Luxe, zajásal jsem. Máme
následovníky!
Psal se rok 1964, bylo mi osmnáct a snění o dalekém putování nabíralo jasnější obrysy. U Grýnů tehdy bydleli bratři
Vláďa a Tonda Jedličkovi a to byli moji spolucestující. Nabalili jsme pár nejnutnějších věcí, několik konzerv a polévek,
jeden miniaturní stan a vyrazili. Já na stroji moped Stadion
S 22, Vláďa s Tondou na dvousedadlovém Pionýru. Tak byly naše síly vyrovnané. První den jsme dle
plánu dojeli na hraniční přechod Trstěná u Dolního Kubína. Když jsme přejížděli krokem Makovák, už
jsem držel řidítka podhmatem. 340 km a 12 hodin. Nacpáni v malém stanu jsme leželi na břiše, zadky
jako v ohni. Ráno velké zvonění a my byli uprostřed velkého stáda dobytka mezi kravinci. Další den
navštěvujeme Osvětim s prohlídkou koncentráku. Následující ráno vyrážíme po hrozné cestě, která se
tehdy stavěla, do Krakova, navštěvujeme Královský hrad a pokračujeme do Wieličky, kde absolvujeme
prohlídku solného dolu. Polsko bylo tehdy velmi zaostalé, osobní auta Syrena polské výroby jezdila krokem a řádně dýmila, chalupy mnohem horší, než u nás. Mnohokrát jsme pronesli: Gomulko, Gomulko,
ty to teda vedeš ! (tehdejší premiér). Dál směřujeme do Zakopaného, 14 km jedničkou stále do kopce.
Je večer, ale tady je zákaz kempování. Zachránila nás Jawa 350 správce parkoviště, jejíž motor vydával
pisklavý zvuk. Spravila to kapka oleje na vačku zapalování a my mohli zůstat. Prý, zalezte si do kleče. V
noci příšerně lilo a stan, postavený těsně u potoka, byl najednou plný vody. Hrozně namočení jsme ráno
vyrazili na Morské oko a fyzická námaha a sluneční paprsky vše za chvíli usušily.
Další naše cesta vedla přes Brezno, Uherské Hradiště a pak už jen domů. Také jsme spravovali, ale
zážitků bylo mnoho a zůstávají stále v paměti. V době, o které píši, fungoval s Poláky tzv. příhraniční
styk, většinou zahrnoval jen několik málo km polského území, ale také až Osvětim a Krakov, ale dál se
nesmělo. Poštípaní od komárů, s rozbitými zadky, ale šťastní jak blechy jsme po týdnu opět viděli rodný
kraj. I když mé další mnohé cesty vedly do exotických krajů, na první Velkou cestu se nezapomíná.
Miloš Sibera
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Pastvinská nota
V sobotu 10. srpna probíhal v Pastvinách Na vleku
Country Bluegrass Fest, tentokrát už 13. ročník.
Opět jsme vyslechli mnoho krásné muziky, nádherně zmokli, dobře se najedli a popili, zkrátka
bylo nám fajn. Areál byl plný lidí, kamarádů, ně-
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kteří v pláštěnkách, s deštníky, tančilo se i v dešti.
Nad vším kraloval jako vždy stylově oblečený Pepa
Koubík (na snímku) v roli hlavního pořadatele a
moderátora. Zasvěcenci vědí, že jde o organizačně
velice náročnou akci, přesto věříme, že to Pepa ještě nějaký rok vydrží. Za všechny spokojené Díky!
Miloš Sibera

Provoz ATC Šlechtův palouk

Již několik let provozuje obec Pastviny ATC Šlechtův palouk. Rozhodně nemohu tvrdit, že to děláme
tak dobře, že to lépe nejde. Provozní problémy a nedostatek kvalitních a spolehlivých zaměstnanců jsou
nejdůležitější faktory, které můžeme ovlivnit a mají vliv na konečný výsledek. Přesto, porovnám-li celková statistická čísla za posledních 5 let, si troufnu vyslovit, že to děláme dobře. Daří se nám sehnat
pracovníky. Počty ubytovaných osob a počty inkasovaných noclehů mírně stoupají, zákazníci se nám
vracejí, rezervují si pobyty rok dopředu (pravděpodobně proto, že jsou spokojeni). Celkové hospodářské
výsledky jsou uspokojivé, v závislosti na sezoně a počasí. Například letos v březnu jsme měli na zálohách vybráno cca 250.000,-. Bohužel toto naše ubytovací zařízení má již svůj věk a přestože v několika
minulých letech proběhla revitalizace chatek a sociálních zařízení, oprava vodovodní šachty s venkovní
sprchou, bylo vybudováno nové oplocení hřiště, oprava vnějšího oplocení areálu, výměna krytiny nad
terasou, atd., stále ještě zbývá spousta věcí, do kterých je třeba investovat. Přesto dle mého názoru poskytujeme služby v odpovídající kvalitě a rozsahu.
Největším provozním limitujícím prvkem je likvidace splaškových vod. Přestože byla učiněna opatření
omezující spotřebu vody, jako je stanovená doba provozu sprch, nebo instalace úsporných tlačítkových
kohoutků u umyvadel, je nutné splaškové vody vyvážet i 3 x týdně. Objem žumpy je zkrátka stanoven.
Občas odpovídám na dotazy občanů „Proč máme kemp pro naplněnost uzavřen, když je evidentní,
že se tam ještě pár stanů nebo karavanů vejde?“ Kemp je skutečně ve výjimečných případech, zpravidla o víkendech, uzavírán pro příjem nových hostů (netýká se to těch, co mají dopředu objednáno a
zaplaceno) a je to proto, že se nám nedaří v době dovolených zajistit vývoz splašků o víkendu. Při určité
naplněnosti kempu (cca 280 osob) je evidentní, že ubytováním dalších hostů si koledujeme o průšvih.
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Nemůžeme si dovolit riskovat únik splašků do přehrady. Pokud by tento havarijní stav nastal, museli
bychom kemp uzavřít, hostům vrátit peníze a poslat je domů. Nejmenším zlem je tedy logicky omezení provozu do pondělí, kdy je možné provozní věci opět řešit. K těmto opatřením jsme přistoupili již
v loňském roce. Přestože jsme toto omezení občas nuceni využít, nezaznamenali jsme v souhrnu pokles
tržeb, nebo hostů, ve srovnání s minulými roky. Tímto článkem Vás chci informovat a tím omezit šíření
nepodložených názorů a domněnek. Námi zvolený postup je pouze řešení aktuální reality a provozního
problému odpovědným provozovatelem. Není to ani můj momentální nápad, ani rozmar našich zaměstnanců v autokempu. Nutno zdůraznit, že bezproblémový provoz se nám daří zabezpečit pouze díky
ochotným a pracovitým zaměstnancům v ATC Šlechtův palouk, za což jim samozřejmě velice děkuji.
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 25. 6. 2019
přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
2019.4.1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku Luxovou a Pavlínu Faltusovou.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.2. schválilo program jednání zveřejněný
na úřední desce dne 17. 6. 2019.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.3. zastupitelstvo obce Pastviny vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Pastviny.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.4.1. na základě protokolu o vyhodnocení
nabídek ze dne 24.6.2019 byl odsouhlasen zpracovatel projektové dokumentace pro stavební
povolení stavby „Pastviny – Splašková kanalizace
s likvidací splaškových vod na ČOV Klášterec nad
Orlicí“ VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., IČ: 48153362, Na Střezině 1079,
Hradec Králové.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.4.2. schválilo uzavření smlouvy o dílo na
projektovou dokumentaci pro stavební povolení
stavby „Pastviny – Splašková kanalizace s likvidací splaškových vod na ČOV Klášterec nad Orlicí“
s vybraným zhotovitelem VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., IČ: 48153362,
Na Střezině 1079, Hradec Králové, za cenu
598.950,- Kč (včetně DPH).
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.4.3. schválilo podání žádosti o dotaci
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
pro rok 2019 z programu Pravidla pro poskyto-

vání dotací na „Rozvoj infrastruktury v oblasti
vodního hospodářství“ na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení stavby „Pastviny – Splašková kanalizace s likvidací splaškových vod na ČOV Klášterec nad Orlicí“.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.5. schválilo uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, IČ: 70892822, Komenského nám.
125, 532 11 Pardubice, o poskytnutí dotace z
programu „Podpora zpracování strategických
dokumentů obcí Pardubického kraje“. Předmětem je dotace na zpracování „Aktualizace Programu rozvoje obce Pastviny na období 2020 - 2027“.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.6.1. schválilo uzavření smlouvy o pronájmu poz. parc. č. 203/4, k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí, jejíž součástí je parkovací plocha.
Pozemek bude nájemcem využíván v rámci jeho
podnikatelské činnosti jako placené parkoviště
v měsících červen, červenec, srpen příslušného
kalendářního roku s nájemcem J.M. IČ: 04098439
Janákova 1426, 508 01, Hořice. Nájemné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč za kalendářní měsíc,
v němž bude placené parkoviště provozováno
v návaznosti na provoz kempu U Kapličky, nájemce strpí umístění nádob na komunální i tříděný odpad na pozemku a s tím související vjezd
a výjezd obslužných vozidel. Nájemce zabezpečí
na své náklady pořádek a údržbu zeleně na pozemku. Záměr ve smyslu ustanovení § 39 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcí v platném znění byl schválen 21. 5. 2019 usnesením č. 2019.3.7.9.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.6.2. schválilo uzavření smlouvy o dílo se
zhotovitelem Vodovody a kanalizace Žamberk,
veřejná obchodní společnost, IČ: 60930811, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk. Předmětem
je zajištění likvidace splaškových odpadních vod,
která bude prováděna na ČOV Žamberk.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.6.3. schválilo z á m ě r prodeje části pozemku p.č. 1043/16 ostatní plocha o výměře 90 m2
v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí, zapsané na
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LV č. 10001. Cena pozemku byla stanovena ve
výši 100,-Kč/m2. Náklady na zpracování GP uhradí kupující.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.6.4. schválilo odkup lesního pozemku,
parc. č. 1038 v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí, o výměře 213 m2. Pozemek částečně zasahuje
do účelové komunikace zabezpečující přístup
k rekreačním objektům nad Formankou a k obecnímu lesu.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.6.5. schválilo podání žádosti o dotaci
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci „Programu obnovy venkova“ na revitalizaci objektu – budovy lyžařského vleku č.p.94.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,
2019.4.6.6. zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že výbor svazku obcí Rozvoj regionu obcí
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pod Zemskou branou schválil závěrečný účet
svazku za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad.
2019.4.6.7. zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že valná hromada svazku obcí Orlicko
schválila závěrečný účet svazku za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2018 bez výhrad.
2019.4.6.8. vzalo na vědomí, že byl výborem
svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou
vybrán dodavatel a schváleno uzavření smlouvy o
dílo na rekonstrukci objektu T.I.C. Pastviny.
2019.4.6.9. schválilo veřejnoprávní smlouvu se
sdružením obcí Orlicko, IČ: 70951993, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk o poskytnutí
dotace ve výši 15.000,- Kč na provoz Turistického
informačního centra v obci Pastviny.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0,

Měření rychlosti v Pastvinách
V květnu roku 2018 jsme v obci Pastviny nainstalovali radar na měření rychlosti. Ten je umístěn u hlavní
silnice II/312, ze směru od Králíků, před centrální části obce. Za dobu jeho fungování si nyní můžeme
udělat představu o skutečném počtu vozidel, projíždějících naší obcí a jejich rychlosti. Výsledky měření
vyhodnotíme a ve spolupráci s Policií ČR je můžeme využít ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu
v naší obci. Pro zajímavost si můžeme uvést pár zajímavých statistik, které jsme po dobu fungování
radaru zaznamenali. Ze směru od Králíků přijelo do Pastvin za období 05/2018 – 04/2019, tedy za
1 rok, více než 465 000 vozidel. Logicky největší provoz připadá na letní období, kdy naší obcí projede
ve směru do Žamberka přibližně 53 000 vozidel za měsíc. Když si představíme, že podobný počet vozidel
projíždí obcí i v opačném směru a přidáme vozidla ze směru od Klášterce nad Orlicí a hráze přehrady po
tzv. Kočího cestě, pak můžeme s klidem konstatovat, že obcí Pastviny projede za rok přibližně 1 milion
vozidel! Co se týče dodržování rychlosti, tak ta je nejvíc překračována v nočních a brzkých ranních hodinách. V těchto hodinách se průměrná rychlost pohybuje většinou nad 60km/h. Bohužel evidujeme i
případy, kdy řidiči projeli v měřeném úseku rychlostí přes 100km/h. Opět většinou v nočních hodinách,
ale nahodile i v těch denních.
místostarosta, Bc Tomáš Brak

Společenské centrum ŠKOLA Pastviny
Od září tu dětičky do školních lavic bohužel nepřivítá, ale novým návštěvníkům jsou dveře vždy otevřené. Letošní „letní režim“ poskytoval v průběhu července a srpna možnosti vyžití. Pondělí až středa
„makalo“ Fitko a pravidelně každou neděli také lekce Aerobiku. Pondělní odpoledne patřilo knihovně,
která je i místem setkávání místních důchodců. Od 26. srpna se tu opět budou, na závodní sezónu, připravovat mažoretky z Hradeckého A-teamu v rámci jejich letního tábora. Než bude po létě a „babí léto“
se přehoupne do podzimního období, dovolila bych si Vás pozvat na Loučení s létem pro děti, v areálu
restaurace Na vleku, v sobotu 24. srpna. Připraveny budou zábavné atrakce, soutěže či dětské disko.
Na přelomu září a října, když bude počasí přát houbařům, opět bude po několikaleté pauzičce Výstava
hub a jen co se listí zbarví do červeno-zlatavé barvy, nastane skvělý čas na pouštění draků. Na své si určitě přijdou malí či velcí… jak děti či rodiče. Záležet však bude především na síle větru! Společné pouštění
draků bude 12. října, v areálu Na vleku.
Všem přeji příjemný zbytek léta, co nejklidnější přesun do „školního režimu“ a to nejen školákům,
ale bezpochyby i jejich rodičům. Těším se opět brzy na viděnou, třeba ve Fitku, knihovně či při jiné kulturní
akci na Pastvinách.
Bára Jurčanová (správce SC škola Pastviny)

SOUSEDSKÉ LISTY
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Vítání občánků
v Českých Petrovicích
1. července jsme přivítali
v Petrovicích další
malou občanku.
Holčička se narodila
24. 2. 2019 v Ústí nad Orlicí,
rodičům Kláře Tomanové
a Michalu Fišerovi
a dostala krásné české jméno,
Maruška.
Tak přejeme hodně zdraví !

Zápis z jednání zastupitelstva
obce České Petrovice
ze dne 26. 6. 2019

Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Brandejsová Jitka
Ověřovatelé: Břízová M., Rous A.
Hlasování: Pro x Proti x Zdržel se
1. Program jednání + kontrola z minula
Starosta seznámil s programem jednání a požádal
o hlasování o programu.
Kontrola z minula
Schválení účetní závěrky
zz
Závěrečný účet za rok 2018, audit hospodaření
zz
obce
Žádost p. Bartoně
zz
Závěr kontroly ze Životního prostředí
zz
Nabídka Úřadu pro zastupování státu
zz
Dotace z MAS Orlicko z malého leadru
zz
Malé památky přes Orlicko
zz
Singletrack Orlicko - Kladsko
zz
Návrh usnesení 01/06/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje program zasedání.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 01/06/2019 bylo schváleno.

2. Schválení účetní závěrky za rok 2018
Předseda finanční komise p. Hovad předložil zastupitelům k projednání účetní závěrku obce za
rok 2018. Předložené podklady ke schválení účetní závěrky byly vypracovány dle směrnice obce pro
schvalování účetní závěrky.
Návrh usnesení 02/06/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018, viz protokol jako příloha zápisu
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 02/06/2019 bylo schváleno.
3. Projednání závěrečného účtu a výsledku auditu hospodaření
Starosta předložil zastupitelům závěrečný účet
obce za rok 2018, ke kterému nebyly vzneseny
žádné připomínky, a zprávu kontrolního auditu
hospodaření obce za rok 2018. Kontrola byla provedena finančním výborem Krajského úřadu Pardubického kraje dne 28. 5. 2019. Výsledek kontroly - „ Nebyly zjištěny vady a nedostatky“.
Návrh usnesení 03/06/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce České
Petrovice za rok 2018, včetně zprávy o výsledku pře-
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zkoumání hospodaření obce za rok 2018 s výsledkem –„Nebyly zjištěny vady a nedostatky“.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 03/06/2019 bylo schváleno.
4. Žádost pana Bartoně
Starosta opět předložil zastupitelům žádost pana
Bartoně, který žádal o připojení k obecnímu vodovodu. Monitorovací zařízení hladiny vody ve
vrtu je namontováno. Rozhodnutí zastupitelstva
z minulých zasedání trvá, a to pozastavení vodovodních přípojek pro rok 2019.
Návrh usnesení 04/06/2019:
Zastupitelstvo obce neschvaluje přípojku pro pana
Bartoně projekční kancelář a pozastavuje schvalování vodovodních přípojek pro rok 2019
Hlasování: 9x0x0
Usnesení 04/06/2019 bylo schváleno
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ních programů z malého leadru na veřejná prostranství s podáním žádostí do konce srpna.
Usnesení 07/06/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice bere na vědomí
informace o dotačních programech z MAS Orlicko
z malého leadru.
8. Malé památky přes Orlicko
Starosta informoval zastupitele o pokračování
oprav sochy Jána Nepomuckého na hranici s Polskem. Celková cena za opravy bude činit 96 600Kč
a obce se bude podílet částkou 30 000 Kč z této
ceny.
Usnesení 08/06/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice bere na vědomí
informace o dotacích na malé památky a plánovaných opravách v ceně 96 600Kč se spoluúčastí obce
30 000 Kč

5. Závěr kontroly ze Životního prostředí
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem kontroly – Protokolem o spáchání přestupku – kdy
nebylo včas obnoveno povolení pro odběr podzemních vod od vodoprávního úřadu. Nedovolený
odběr podzemních vod ze zdroje CP – 1 nebyl prováděn úmyslně. Česká inspekce životního prostředí podle ustanovení § 125a odst. 5 a 6 zákona č.
254/2001 Sb., ukládá pokutu 133 260Kč za odebírání vody v období říjen 2016 – prosinec 2017
v množství 8884m³ bez povolení vodoprávního
úřadu.
Návrh usnesení 05/06/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice bere na vědomí informace ohledně kontroly a zároveň schvaluje
uhrazení požadované sankce ve výši 133 260Kč.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 05/06/2019 bylo schváleno.

9. Singletrack Orlicko-Kłodzko
Starosta předal zastupitelům nové informace
ohledně projektu budování cyklotras Singletrack
Orlicko-Kłodzko, kdy se snížila částka spoluúčasti obce na financování projektu z 43 000Kč na
13 070Kč.
Návrh usnesení 09/06/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje připojení do projektu cyklotras Singletrack Orlicko-Kłodzko za spolufinancování v částce 13 070 Kč
Hlasování 9 x 0 x 0
Usnesení 09/06/2019 bylo schváleno
Zapsal: Luboš Lux, starosta obce

6. Nabídka Úřadu pro zastupování státu
Starosta informoval zastupitele o podmínkách pro
získání vlastnictví parcely č. 1468 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Zastupitelstvo pověřilo starostu pokračovat v jednáních
a zjištěním možností pro bezúplatné převedení
vlastnictví této parcely nebo podmínky prodeje.
Návrh usnesení 06/06/2019:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jednání o
podmínkách převodu pozemku č. 1468 v katastru
obce České Petrovice
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 06/06/2019 bylo schváleno

Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Brandejsová Jitka
Ověřovatelé: Bílek V., Hovad M.
Hlasování: Pro x Proti x Zdržel se
1. Program jednání + kontrola z minula
Starosta seznámil s programem jednání a požádal
o hlasování o programu.
Kontrola z minula
zz
Závěrečný účet svazku Orlicko
zz
POV výměna oken Chata u koupaliště
zz
Žádost na odprodej pozemků M. Kalousové
zz
Dotace MAS Orlicko
zz
Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4
zz
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019
zz
Stav hospodaření Obce Č. Petrovice k 30. 6. 2019
zz
Různé
zz

7. Dotace z MAS Orlicko z malého leadru
Starosta seznámil zastupitele s možnostmi dotač-

Zápis z jednání zastupitelstva
obce České Petrovice
ze dne 6. 8. 2019
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Návrh usnesení 01/08/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje program zasedání.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 01/08/2019 bylo schváleno.
2. Závěrečný účet svazku Orlicko
Starosta informoval zastupitele o schválení Závěrečného účtu svazku obcí Orlicko na valné hromadě dne 25. 6. 2019.
Usnesení 02/08/2019:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci
starosty o schválení „Závěrečného účtu svazku
Sdružení obcí Orlicko za rok 2018“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 25. 6. 2019.
3. POV výměna oken Chata u koupaliště
Starosta informoval zastupitele o předběžné
cenové nabídce firmy Stavona, spol. s. r. o. na
192 831,46 Kč bez DPH na výměnu oken na Chatě
u koupaliště. Čekáme ještě na druhou nabídku.
Usnesení 03/08/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice bere na vědomí informace o nabídce firmy Stavona, spol. s. r. o.
a ještě vyčká na druhou nabídku.
4. Žádost na odprodej pozemků M. Kalousové
Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Marcely
Kalousové, která koupila obecní parcelu ke stavbě
rodinného domu. Ze stavby sešlo a paní Kalousová žádá, aby obec odkoupila pozemek zpět. Na pozemku je zřízená el. přípojka v hodnotě 12 000 Kč.
Návrh usnesení 04/08/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje odkoupení pozemku zpět od paní Marcely Kalousové.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 04/08/2019 bylo schváleno.
5. Dotace z MAS Orlicko
Starosta seznámil zastupitele s informacemi ze
schůzky ohledně dotací a možnostech čerpání.
Není to úplně podle představ našeho projektu a
našich záměrů na rekonstrukci kuchyně v Chatě
u koupaliště. Starosta byl pověřen prověřením
dalších možností čerpání na náš konkrétní požadavek.
Usnesení 05/08/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice bere na vědomí
informace ohledně dotace z MAS Orlicko a pověřuje
starostu zjištěním dalších možností.
6. Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4
Předseda finanční komise předložil zastupitelům
ke schválení rozpočtovou změnu č. 3, která se týká
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voleb do Evropského parlamentu ve výši 29 000
Kč a rozpočtovou změnu č. 4, která se týká úhrady
sankce za pitnou vodu ve výši 133 260 Kč. Rozpočtové změny budou přílohou zápisu
Návrh usnesení 06/08/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 týkající se příjmů a výdajů za
volby do Evropského parlamentu ve výši 29 000 Kč a
rozpočtovou změnu č. 4 tykající se zaplacení sankce
za pitnou vodu ve výši 133 260 Kč.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 06/08/2019 bylo schváleno.
7. Obecně závazná vyhláška obce č.1/2019
Starosta seznámil zastupitele s potřebou vytvořit a schválit novou Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2019 O stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí z důvodu novelizace zákonů.
Návrh usnesení 07/08/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2019.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 07/08/2019 bylo schváleno.
8. Stav hospodaření Obce České Petrovice
k 30. 6. 2019
Informace ohledně stavu hospodaření obce
k 30. 6. 2019
Příjmy celkem:
1 899 602,58 Kč
Výdaje celkem:
1 435 335,12 Kč
Přebytek:
464 267,46 Kč
Stav finančních prostředků k 30. 6. 2019
Stav účtu KB:
2 051 708,55 Kč
Stav účtu ČNB:
1 267 578,48 Kč
Stav pokladny:
33 565,00 Kč
Zůstatek úvěru:
0,00 Kč
Nezaplacené poplatky: 5 571,00 Kč
Nezaplacené nájemné po splatnosti: 2 174,00 Kč
Nezaplacené faktury po splatnosti: 14 583,00 Kč
Usnesení 08/08/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice bere na vědomí
informaci ohledně stavu hospodaření k 30. 6. 2019.
9. Různé
Starosta předal informace z diskuze s památkáři
ohledně přístřešku u kostela a situace okolo prací
na varhanech.
Usnesení 09/08/2019
Zastupitelstvo obce České Petrovice bere na vědomí
informace z diskuze s památkáři ohledně kostela
a varhan. Starosta seznámil zastupitele se cenovou nabídkou na výmalbu bytu p. Vessové malíři
v hodnotě 20 000 Kč.

SOUSEDSKÉ LISTY

Návrh usnesení 10/08/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje výmalbu bytu p. Vessovi v hodnotě 20 000 Kč.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 10/08/2019 bylo schváleno.
Starosta předal zastupitelům informace o nutnosti přeinstalování obecních PC na novější operační
systém a nákup tiskárny pro paní účetní ve výši
cca 20 000 Kč.
Návrh usnesení 11/08/2019:
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje přeinstalování obecních PC na novější operační systém
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a nákup tiskárny pro paní účetní dohromady ve výši
cca 20 000 Kč.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 11/08/2019 bylo schváleno.
Starosta předal informace ohledně možností nákupu vlastních sběrných nádob na odpad a hospodaření s odpadním materiálem do budoucna.
Usnesení 12/08/2019
Zastupitelstvo obce České Petrovice bere na vědomí
informace ohledně dalších jednání na hospodaření
s odpadním materiálem v obci.
Zapsal:Luboš Lux, starosta obce

Začátek školního roku 2019 – 2020
Zahájení školního roku proběhne letos přímo ve škole,
a to v pondělí 2. září, od 8 hodin.
Žáci obdrží informace o organizaci školního roku, rozvrhu hodin, zájmových kroužcích, provozu školní družiny, školním stravování (od úterý 3. 9.) a další.
Plavecký výcvik začíná již v prvním a druhém týdnu školního roku. Čtvrtek 5. září - 5.
třída, odjezd v 8:30 od školy. Úterý 10. září - 1., 2., 3. a 4. třída, odjezd v 7:10 od školy.
Přeji Vám příjemný zbytek prázdnin, Radim Horňák

Zajímavé akce, projekty, kroužky, podpora, rozvoj školství, spousta dřiny
ale také zábavy – to a mnohem víc je Místní akční plán vzdělávání.
V novém školním roce máme pro děti, rodiče i pedagogy připraveno mnoho akcí a zajímavostí. Opět
budeme otevírat všechny čtyři úspěšné volnočasové kroužky pro děti do 15 let, které budou zcela zdarma, pro rodiče a pedagogy plánujeme další semináře, workshopy i ukázkové hodiny. Všechny mateřské
i základní školy na našem území jsou do projektu MAP II již zapojeny a snažíme se je podporovat a
rozvíjet. Všechny informace, fotky i plánované akce můžete sledovat na našem webu: https://www.maporlicko.cz/ a facebooku: https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií.
Matematické kavárny ve škole. V minulém školním roce proběhlo celkem 9 Matematických
kaváren, ve kterých se rodiče seznamovali s matematikou podle Prof. Milana Hejného. Na žádost rodičů jsme se rozhodli pokračovat i v tomto školním roce. Jednotlivé Kavárny budou zaměřeny na učivo
konkrétních ročníků, a to 1. - 3. ročník (1. října od 18.00), 4. a 5. ročník (5. listopadu od 18.00), 6. a
7. ročník (5. listopadu od 18.00) V prosinci, v březnu a v červnu uspořádáme společné setkání napříč
všemi ročníky. Tímto bychom rádi pozvali rodiče všech budoucích a stávajících žáků i širokou veřejnost.
Tým učitelů ZŠ Klášterec nad Orlicí
Školní šachový kroužek. Ve školním roce 2018/19 byla ZŠ Klášterec nad Orlicí zapojena do projektu „Šachy do škol“ za podpory ŠS ČR a MŠMT. Do kroužku docházelo cca 18 žáků s rozdělením na
mladší (začátečníci) a starší (pokročilí). Kroužek se konal každý pátek v odpoledních hodinách s velmi
dobrou účastí. K dispozici je 5 šachových souprav, troje digitální hodiny, magnetická tabule, šachová
literatura a cvičebnice. Za úspěch lze považovat postup v přeboru škol 6. až 9. tříd Ústeckoorlicka v
listopadu 2018 (Lanškorun) do krajského finále za účasti 8 nejúspěšnějších škol z Pardubického kraje
(leden 2019 Svitavy). Klášterecká škola skončila na nádherném 5. místě, o což se zasloužili: Jirka Zlatník, Sam Novotný, Lucka Kotizová a Patrik Michalička. V současné době je 11 dětí školy registrováno
v ŠSČR, což je podmínkou účasti v krajských soutěžích žáků, kde si vedli se střídavými úspěchy. Svoji
premiéru v soutěžích dospělých si odehrál Samuel Novotný.		
Eduard Dvořák
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Při výpadku proudu podá rychlé informace web www.bezstavy.cz
Pro snadnější a rychlejší komunikaci s odběrateli elektřiny v případě poruch a odstávek spustila
ČEZ Distribuce interaktivní webovou stránku. Jednoduchým zadáním adresy si odběratelé mohou
v případě poruchy zjistit předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny. Nový web www.bezstavy.
cz je zcela zdarma a dostupný jak z mobilních telefonů tak i počítačů a tabletů.
Vichřice Kyrill, Herwart, Fabienne i nedávný sněhový Benjamin a Florenz se svými následky pro distribuční síť ukázaly, že je nutná a důležitá informovanost obyvatel o výpadku proudu a aktuálním stavu
odstraňování poruch i předpokládaný čas obnovení dodávek elektřiny.

Rychlé informace pro odběratele i odlehčení distribuční linky
I když společnost ČEZ Distribuce jako provozovatel distribuční soustavy dělá vše pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny, v důsledku extrémního počasí nejde mimořádným stavům zabránit. Stejně tak nemůže bezplatná poruchová linka 800 850 860 při kalamitních stavech ihned odbavit
všechny telefonické hovory. Zásadním krokem ke zlepšení informovanosti klientů ČEZ Distribuce je
nová webová stránka www.bezstavy.cz zjištění předpokládaného času obnovení dodávek elektřiny, případně pro nahlašování poruch v distribuční síti.
„V dnešní době považují naši zákazníci nepřetržitou dodávku elektřiny za samozřejmost, v případech výpadku pak ale o to více a naléhavěji požadují relevantní informace o nápravě daného stavu. Na webu Bez
šťávy jsme proto intenzivně pracovali několik měsíců a následně ho řádně testovali, abychom měli jistotu, že
splní svůj účel. A tím je plně efektivní informační servis pro klienty ČEZ Distribuce při přerušení dodávek
elektřiny a věřím, že následně pak i posílení pozitivní zákaznické zkušenosti,“ uvádí generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

Nejde Vám proud? Nahlaste nám to!
Webové rozhraní www.bezstavy.cz je dostupné z mobilních telefonů, počítačů a tabletů. Služba je určena především těm, kteří odebírají elektřinu na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce.
Web je uživatelsky snadný a přehledný. Při zadávání adresy odběrného místa disponuje tzv. našeptávačem nebo umí lokalizovat místo dle GPS souřadnic. Poté systém uživatele vyzve k nahlášení poruchy.
Pokud v dané lokalitě již někdo poruchu nahlásil, objeví se informační okno, že byl o problému v této
oblasti již provozovatel distribuční sítě informován a situaci řeší. Dále je uživatel informován o čase
odstranění poruchy, plánované odstávce či kalamitním stavu.
I s odběrateli z jiného distribučního území si systém umí poradit. Po vyplnění adresy systém informuje,
že se dotyčná adresa nachází na distribučním území společnosti E.ON či PRE, a dále doporučí kontaktovat jejich zákaznické linky.
Použití webového rozhraní www.bezstavy.cz je bezplatné a pro odběratele elektřiny se nabízí jako
první a nejdostupnější volba jak dostat v případě výpadku elektřiny potřebnou informaci.
Pro města a obce spustila ČEZ Distribuce už na počátku roku 2018 Krizový informační systém (KISMO), s jehož pomocí energetici mohou v jeden okamžik informovat jejich zástupce o zvýšené poruchovosti nebo kalamitním stavu. Podmínkou je registrace starostů v distribučním systému a pravidelná
aktualizace poskytnutých údajů.
ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ je držitelem licence na distribuci elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy. Na území České republiky provozuje vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského,
Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji
Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a
proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí
požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech
http://www.cezdistribuce.cz/
Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy
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FOTBAL: TRADIČNĚ V PŮLI SRPNA ZAHÁJENO
Neutekly ani dva měsíce od posledního zápasu minulého ročníku a už tu máme další. Ano, již 10. srpna
jsme hráli první utkání nového ročníku fotbalových soutěží.
Díky solidním výkonům i troše štěstí na jaře jsme udrželi druhou třídu okresního přeboru. V té jsou teď
hned čtyři nová mužstva! Nově se potkáme s mužstvy FK Č. Třebová B, FK Mistrovice, Sokolem Řetová
a Sokolem Sruby. Co z toho pro nás plyne? Nečeká nás žádné sousedské derby, ale ani žádný lehký soupeř. Rozhodně nelze očekávat, že bychom opět ve třech zápasech za sebou dali po 6 gólech, ale chtěli
bychom hrát o střed tabulky. Pokud ovšem hráči budou chtít a fotbalu obětují potřebný čas a pohodlí a
bude jim sloužit zdraví.
Novinky v mužstvu? Karel Jireš a Kuba Faltus
zůstávají v Těchoníně, Honza Bartoš zatím odložil
zamýšlený přestup do Žamberka, ale kvůli potížím
s kolenem ho spíš čeká operace než podzimní zápasy. Na druhé straně máme dvě kvalitní posily.
Jsou to Vojta Rous z Kunvaldu a Egon Záleský z
Lichkova. K dispozici bude také Michal Moravec,
který začal chodit na tréninky jako druhý brankář.
Pokud kvůli školám, stěhování apod. neodpadnou
mladí hráči, měli bychom mít na soupisce 19 hráčů. To je tak akorát, pokud nebude hodně absencí
kvůli zraněním či pracovním směnám.
Ke změně došlo také v péči o hřiště. Hodně přes
dvacet tisíc jsme investovali do údržby trávníku,
jeho dosetí, hnojení a zavlažování. Díky péči Davida a Josefa Koukolových, za pomoci Kuby Břízy, Pavla Saboty a dalších máme v současné době
krásný trávník, který nám leckteré družstvo z okolí
závidí. Poděkování patří i Karlu Šrolerovi, věříme,
že zlepšené zdraví mu dovolí se na hřiště vrátit a
ostatním s prací kolem hřiště pomoci. Další uživatele hřiště pak prosíme, aby se k trávníku chovali
jako k trávníku a nikoliv jako k nějaké hrbolaté zarostlé louce někde za vesnicí.
Přípravné zápasy jsme odehráli dva. V Kunvaldě
jsme po přestřelce vyhráli 6:5, když 4 góly zaujal
kunvaldský navrátilec Moudrý, v České Třebové
jsme s dorosteneckým mužstvem prohráli 0:2, když k zápasu odjelo pouze 9 kmenových hráčů. První
soutěžní zápas jsme hráli v Rudolticích. Fotbal jsme hráli dobrý, ale z mnoha šancí jsme dali jen dva
góly, zatímco soupeř z 7 šancí skóroval 5x.
Termíny zápasů vidíte na přiložené termínovce. Domácí zápasy hrajeme v neděli, poslední zápas vzhledem k dušičkové hudební vzpomínce na hřbitově bude v sobotu. Kvůli hasičské soutěži je přeložen zápas
1. 9. do Brandýsa, proto nás na podzim čeká jen 6 domácích zápasů. Doplníme je v neděli 15. 9., na kdy
předběžně plánujeme tradiční mač svobodných se ženatými.
Termíny podzimních zápasů jsou:
Domácí zápasy: 		
18.08. neděle Kl. – FK Č. Třebová
16:00
08.09. neděle Kl. – FK D. Dobrouč
16:00
22.09. neděle Kl. – SK Rybník
16:00
06.10. neděle Kl. – Albrechtice
15:30
20.10. neděle Kl. – FK Mistrovice
15:00
02.11. sobota Kl. – Řetová
14:00
					

Zápasy venku:
10. 08. sobota
24. 08. sobota
01. 09. neděle
14. 09. sobota
29. 09. neděle
13.10. neděle
26.10. sobota

Rudoltice
D. Čermná
Sp. Brandýs
Verměřovice
Jehnědí 		
Sopotnice
Sruby 		

16:00
17:00
16:00
17:00
15:00
15:00
14:00
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PROGRAM
SOBOTA 21.9. 2019
8.30 církevní mše věnovaná včelařům
v kostele sv. Jiří v Kunvaldě,
ThDr. Pawel Nowatkowski
10.00 otevření včelařské výstavy
v sokolovně Kunvald
11.00 apiterapeutická ukázka - medová masáž,
voskový zábal - Monika Jindrová
14.00 slavnostní zahájení výstavy
s Chantal Poullain
15.00 apiterapeutická ukázka – netradiční včelí
produkty - Monika Jindrová
16.00 včelaření v Montaně, USA – Jiří Hůlka
18.00 uzavření výstavy
20.00 koncert Chantal Poullain
v kostele sv. Jiří v Kunvaldě
NEDĚLE 22.9. 2019
10.00 otevření včelařské výstavy
v sokolovně Kunvald
11.00 apiterapeutická ukázka - medová masáž,
voskový zábal - Monika Jindrová
14.30 apiterapeutická ukázka – netradiční včelí
produkty - Monika Jindrová
15.30 včelaření v Montaně, USA – Jiří Hůlka
17.00 uzavření výstavy

Ohled za hasičskou sezonou mladých hasičů a dorostenců
S blížícím se koncem léta, bych se ráda ohlédla
na jeho začátek, kdy se u mladých hasičů odehrálo množství důležitých událostí, se kterými bych
Vás chtěla v Klášterci seznámit. Čím dál více se
naši mladí hasiči dostávají do podvědomí už nejen na okresní, ale i na krajské úrovni, což jsou za
nás skvělé výsledky a musím říct, že to vždy potěší, když na nás na závodech nekoukají jako na
„nějaké SDH“, ale počítají s námi jako se silnými
protivníky.
Pokud to shrnu, tak se nám podařilo sestavit tým,
který od konce dubna až do začátku července jezdil téměř každý víkend na minimálně jeden závod
Ligy orlickoústecka v požárním útoku. Zde jsme
se na výsledkové listině umisťovali vždy v první
polovině. Silnější stránkou byly jednoznačně štafety a soutěže s jednotným strojním vybavením,
kde jsme byli čtvrtí, maximálně pátí. Ano, čtete
správně, necinklo to ani jednou, ale být pořád těsně pod bednou - kdo to v konkurenci 10-20 týmů
dokáže?
Kdo se dokázal na medailové pozice probojovat,
byli naši dorostenci. Osmičlenný tým ve složení
(David Brůna, Jaroslav Janeček, Zdeněk Kalous,
David Lux, Patrik Michalička, Štěpán Skoták,

Václav Toman + výpomoc z Líšnice (Karel Hovádek) si na okresním kole vybojoval stříbro s postupem na kraj. 22.6.2019 na krajském kole v Lanškrouně to byl opravdu těžký boj. Konkurence byla
silná, k tomu vysoká sportovní úroveň, ale kluci
ukázali co v nich je a i zde se probojovali (za nás
nečekaně) na bednu na nádherné 3. místo.
Kromě týmového úspěchu se podařilo Gábině
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Obermajerové vybojovat 3. místo na kraji a Zdendovi Kalousovi vyhrát krajský přebor v běhu na
60m. Gratulace!
Pevně věřím, že se navážeme na tyto úspěchy.
Kdyby se k nám chtěl někdo připojit, může hned
od 6.9.2019 od 16:00 u hasičárny, a s chutí se vrhneme sbírat nové zkušenosti.
Petra Luxová

Rock-sport party 2019
Již po osmé se na konci července konala Rock-sport párty. I ta letošní se vydařila, i když návštěva byla tentokrát menší než obvykle. Zřejmě se
hodně lidí leklo varování meteorologů a radarů na
mobilech před bouřkami a prudkými dešti. Jakoby
nevěděli, že pořadatelé z fotbalového a lyžařského oddílu Sokola Klášterec mají letos, stejně jako
tomu bylo loni, domluveno se sv. Petrem, že mraky se zastaví o nejbližší kopec a v Klášterci zaprší jen
trochu. Už ráno se začalo fotbalovým turnajem. Za účasti 82 hráčů v 10 družstvech se odehrály desítky zápasů,
vyvrcholením pak bylo finále, z něhož vítězně vyšel tým
Hadice složený z hráčů ze Žamberka a Letohradu. Souběžně se závěrečnými zápasy běžely další možnosti vyzkoušet si své sportovní umění. Absolvovat třeba seriál
disciplín nazvaný 3D fitness challenge mohl každý, ale
samozřejmě nafukovací skluzavka nebo klouzačka na
pěně byla lákadlem hlavně pro děti.
Sestava letošních kapel představovala pestrou šestici
různých hudebních stylů. Místním již známý InFlus zahrál několik coverů a několik už vlastních věcí, X-Core ze Znojma předvedli jak zní hardcore metal.
Nejvíc letos překvapil a zaujal klasický rock´n roll v podání kapely The 6 Fireballs, který nenechal sedět
snad nikoho. Jak by také ne, tahle kapela hraje často v zahraničí, a kdo se vydrží dívat na televizi dlouho
do noci, viděl ji minulý týden v opakované Manéži B. Polívky. Prague Conspiracy dokázali, že s novou
zpěvačkou budou nadále dělat radost svou chytlavou muzikou. Také Denoi s moderním metalem nezůstali pozadu a závěreční punkoví Vision Days opět zlákaly skoro každého před podium a užily si to tak,
že přidaly skoro půl hodiny!
Jak je na RSP již zvykem, vždycky některá z kapel překvapí přítomné skvělou muzikou, přestože její jméno není zpravidla příliš známé. Vždycky je zde nabídka skvělého občerstvení, odlišného od běžných festivalových klobás a čínských nudlí. V posledních letech se přidává předvedení špičkových sportovních
výkonů, letos v podání mistra světa ve free style fotbalu Milana Bendy, na jehož vystoupení v Klášterci
slyšíme jen samou chválu. A to je vlastně pozvánka na příští rok. Nenechte se odradit předpovědí počasí
(stejně pršet nebude) a přijďte za výbornou muzikou i sportovními výkony.
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Konec školního roku v MŠ

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat do školky na Den otevřených dveří. Atmosféra byla velmi milá
a přátelská. Poděkování patří také zaměstnancům, kteří se aktivně účastnili tohoto setkání s veřejností.
Soňa Řeháková
Aktivity dětí:
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – plně- Hrajeme si na Indiány, učíme se venku – práce s
přírodninami, pokusy a objevy – hry s vodou.
ní úkolů – pohyb.

Složka s výkresy – na ty jsem pyšný, těch si cením
– to je moje veliké dílo.

SOUSEDSKÉ LISTY č. 152
- periodický tisk územního samosprávného celku,
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 16. 10. 2019.
Cena: 10,- Kč

