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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

SDH Klášterec

Loňskou hasičskou sezonu jsme s dětmi zakončili na
již tradičním táboře. V červenci jsme vyrazili na kolech
směr Bystré v Orlických horách. Vzhledem k delší trase
jsme to pojali „putovně“ a
hned první noc strávili v samostatných pěchotních srubech (bungrech) na Mezivrší „Mlází“ a „Průsek“, kde o
nás bylo skvěle postaráno.
Následoval týden spaní ve
stanech, koupání, her, výletů po okolí (Ratibořice,
Dobruška, Frymburk) a skvělé zábavy. Bohužel už
tak vydařené nebylo počasí a po jednomyslném
hlasování, díky rodičům, se odjelo auty o den dříve. Poslední noc se přespalo v Klášterecké sokolovně.
Celá loňská sezona utekla jako voda a nyní nám
začala nová. Hned se začátkem září jsme zavítali
do Bohousové na nejen výsledky velmi zdařilé závody (družstvo mladších na 1. místě a starší na 4.
místě), den poté se závodilo v Chocni, kde mladší

byli pátí z 30 družstev a starší v první desítce na
8. místě.
Tím skončily požární útoky a nyní jsme se přeorientovali na tzv. „braňáky“. Hned první závod
v Černovíru se povedl opět lépe mladším žákům
(4. ze 49), starší i přes skvělý běh nasbírali několik
trestných bodů a byla z toho 17. příčka z celkem
48. Součástí byl i závod jednotlivců. Abych to
uvedla na pravou míru, od letošního roku je založena liga jednotlivců, což znamená, že v rámci našeho okresu se v průběhu roku uskuteční několik
závodů, výsledky se sčítají a nakonec vznikne vítěz, který postoupí na
kraj (v loňském roce to byl Zdenda
Kalous). Do Černovírského závodu za nás nastoupilo 8 jednotlivců.
V každé ze čtyř kategorií bylo okolo
50 závodníků, ale i v tak silné konkurenci jsme dosáhli 2x na bednu.
Jakub Krejsa 3. místo v kategorii
mladších, Zdeněk Kalous 3. místo v
kategorii starších. Další dva závodníci byli do desátého místa (Tomáš
Kotiza a Jára Janeček).
Na druhém závodě jednotlivců
v Mladkově se nám vyloženě lepila
smůla na paty, ale i tak máme 3 závodníky v první desítce a především
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jsme si odvezli velké množství zkušeností.
Poslední závod v kalendářním roce, ale zároveň
začátek okresního kola byl 22.10.2016 v Dolní
Čermné. Celkem zde závodilo neskutečných 1200
dětí. Jen Klášterec reprezentovala hned 4 družstva
a jedna jednotlivkyně. Velmi chladné počasí a celodenní čekání však na výsledky vliv nemělo a opět
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jsme odjížděli s krásnými výsledky, včetně prvního místa družstva dorostenců. V ten samý den se
klášterecké mužské družstvo účastnilo nočních
závodů v Dolínku. Tam se jim i přes veškeré nástrahy pořadatelů (simulace dopravních nehod,
výbuch v budově apod.) podařilo vybojovat krásné
2. místo.

Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 31. 8. 2016 Zastupitelstvo obce
Klášterec nad Orlicí:
• vzalo na vědomí informace z jednání bytového
výboru dne 24. 8. 2016
• schválilo prodloužení nájemní smlouvy, přidělení bytů
• schválilo předání případů vymáhání dluhů pí G.
F. a I. G. p. JUDr. Zippemu.
• vzalo na vědomí zprávu ředitelky MŠ o zajištění
školního roku 2016-2017
• vzalo na vědomí zprávu ředitele ZŠ o zajištění
školního roku 2016-2017
• schválilo podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2017 do
dotačního titulu č. 4 na výstavbu, rekonstrukci a
opravu místních komunikací
• vzalo na vědomí informace o přípravě záměru
zasíťování parcel pro RD, pro finanční plán doporučuje počítat s cenou prodeje zasíťované stavební
parcely 300 Kč za 1m²
• souhlasilo s najmutím odborné osoby na zajištění záměru zasíťování lokality pro výstavbu RD v
lokalitě Matyášův kopec
• schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemku
parc. č. st. 507/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², pod částí chaty č. e. 62, a pozemku
parc. č. st. 500/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m², pod částí chaty č. e. 66, oba pozemky
jsou zapsané na LV 100001 v k. ú. Klášterec nad
Orlicí
• schválilo smlouvu mezi Obcí Klášterec nad
Orlicí, IČ 00279021 a ČEZ Distribuce, a. s. IČ
24729035 o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2013679/VB/2 Klášterec nad Orlicí, p. č. 663/36 - Grygarová - kNN, dle GP č. 919350/2016 se věcné břemeno – služebnost zřizuje
na pozemcích p. č. 660/38 a p. č. 660/45 v kat.
území Klášterec nad Orlicí
• schválilo smlouvu mezi Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. IČ 04084063 a Obcí Klášterec
nad Orlicí, IČ 00279021 o zřízení služebnosti pro
komunikační vedení (optický kabel), dle GP č.
922-88/2016 se služebnost zřizuje na pozemku p.
č. 4480 v kat. území Klášterec nad Orlicí

• schválilo smlouvu mezi Obcí Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021 a Martinou Komůrkovou, nar.
27. 6. 1978, tr. bytem Verměřovice 2 o zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku, dle GP č. 882190/2014 se služebnost zřizuje na pozemku p. č.
1236/1 v kat. území Klášterec nad Orlicí
• schválilo rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31. 7.
2016 v celkové výši 10 000 Kč, viz příloha a rozpočtové opatření č. 6 ze dne 17. 8. 2016 v celkové
výši 42 000 Kč, viz příloha k zápisu
• schvaluje navýšení závazného ukazatele rozpočtu pro Masarykovu základní školu Klášterec
nad Orlicí o částku 10 000 Kč z důvodu obdržení
dotace
• schvaluje uzavření smlouvy mezi Pardubickým
krajem a obcí Klášterec nad Orlicí o poskytnutí
dotace na projektovou dokumentaci pro územní
řízení na akci „Klášterec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV
Klášterec nad Orlicí“ ve výši 240 tis. Kč
• schválilo a požaduje zařazení místních komunikací a mostu do pasportu místních komunikací
dle přílohy k zápisu
• uložilo výboru životního prostředí zajistit zpracování nabídek na svoz směsného komunálního
odpadu popelnicemi.
• schvaluje podat žádost o zrušení značky zákazu
vjezdu na točnu u ZŠ a požádání o dopravní značení zastávky BUS a zákazu stání tak, aby zůstal
na točně zachován průjezd pro autobus
• schválilo jednat o možnosti vykoupení pozemků pro přístup k nemovitostem po poz. parc. č.
626/1 a 627/7 a pod komunikací k čp. 19 Zbudov
se soukromými vlastníky, dále schvaluje i zahájení
jednání se Státním pozemkovým úřadem o pozemku p. č. 632/5 na točně autobusu a s ÚZSVM
ohledně pozemků p. č. 1302/3 a 1303/5 u čp. 224
• vzalo na vědomí informaci o možnosti zřízení
protipovodňových opatření a vyčká rozhodnutí
ORP Žamberk o společném projektu
• schválilo zadání zpracování PENB budov ve
vlastnictví obce.
• vzalo na vědomí informaci o neúspěchu se žádostí o dotaci na rekonstrukci domu čp. 167 v 1.
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výzvě a schvaluje podat žádost o dotaci na Snížení
energetické náročnosti obecní budovy č. p. 167 v
Klášterci nad Orlicí znovu v další výzvě
• starostka informovala zastupitele o průběhu
opravy mostu u pily a opravě ploché střechy ZŠ,
včetně prezentace fotek z obou akcí
• obec uvažuje o vydání nových pohledů obce, zastupitelé tento záměr podporují
• zastupitelé se seznámili s informací možného
zájmu o areál bývalých kasáren, zájemci bylo sděleno, aby obci předložil konkrétní záměr
• dne 14. 7. došlo k adopci psa, kterého obec musela umístit do útulku a 1,5 měsíce hradit náklady
na péči o něj

• firma VIS s.r.o. byla požádána o rozšíření zpracování PD pro územní řízení splaškové kanalizace
i k bytovému domu čp. 224
• starostka informovala o jednání s novým vlastníkem tábora na horním konci
• zúročení úspor obce – p. místostarosta sdělil,
že v současné době a stavu finančního trhu jsou
možnosti zúročení finančních prostředků velmi
omezené, případně spojené s rizikem, do kterého
obec nechce jít
Celé znění zápisu a usnesení ze zastupitelstva obce je k nahlédnutí na obecním úřadě a
na www: klasterecnadorlici.cz
Zpracovala Lenka Ševčíková, starostka obce

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM,
provozovatelům kotle na tuhá paliva
o příkonu 10 - 300 kW
Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012
Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná
paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší).
Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené
kotle. Zákon předepisuje provádět podle odstavce
h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky
kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností (Městský úřad Žamberk, orgán ochrany
ovzduší) může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Ke kontrole
je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem
oprávnění. Obraťte se proto na svého dodavatele
kotle příp. další informace naleznete na webových
stránkách: www.dumkotlu.cz nebo webových stránkách: www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Pokud nemáte přístup k internetu, nabízíme vám na obecním
úřadě pomoc s vyhledáním kontaktu na revizního
technika pro váš kotel. Obec Klášterec nad Orlicí

Matyášův kopec

Informace z obce Klášterec nad Orlicí
- dne 4. 11. 2016 bude poslední svoz bioodpadu, o zahájení svozu v roce 2017 Vás budeme
informovat
- od 11. 12. 2016 dochází ke změně jízdních
řádů. Většina spojů zůstává beze změn, pouze
některé spoje jsou posunuty

V posledním roce se na Obci a v zastupitelstvu
opět začal mnohem častěji objevovat pojem „Matyášův kopec“. Tímto článkem chceme podat informace čtenářům SL.
V Klášterci již mnoho let nemáme možnost
nabídnout zájemcům stavební parcely, ať už zasíťované nebo nezasíťované. Napravit tuto situaci chtělo zastupitelstvo již před řadou let.
Jako lokalita k budoucí zástavbě byl vybrán prostor zhruba mezi Špálkovými a Novým hřbitovem a takto zanesen do územního plánu. Byly
zakoupeny určené pozemky a lokalita nazvána po
bývalém majiteli „Matyášův kopec“. Poté byl vypracován projekt pro uzemní řízení. Ten počítal se
zasíťováním 28 parcel a vybudováním příjezdové
komunikace, cesty pro pěší, dešťové a splaškové
kanalizace, elektrického vedení, vodovodu a veřejného osvětlení. A pak nastala pauza. Předběžná
cena zasíťování totiž vycházela na 1.200.000 korun na jednu parcelu a ani zájem o parcely v této
lokalitě se nezdál příliš velký.
Po čtyřech letech jsme se k myšlence vybudování parcel na Matyášově kopci zase vrátili. Současné zastupitelstvo cítí jako jednu ze svých priorit
vytvořit zájemcům o stavění v Klášterci potřebné
podmínky. A protože jiné vhodné lokality v Klášterci v podstatě nemáme, vrátili jsme se k původnímu projektu a začali přemýšlet o zlevnění.
Během letošního roku proběhla řada jednání.
S projekční kanceláří Jiřího Adamce z Letohradu,
na VaKu v Jablonném, na stavebním a dopravním
úřadě a dalších institucích a firmách. Výsledkem
je, že počet parcel pro 1. etapu se snížil na 21,
příjezdová komunikace je navržena v jiném místě a v trochu jiné podobě, dešťová kanalizace díky
novým názorům na udržení vody v krajině již není
potřebná, komunikace pro pěší bude vybudována
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až později podle požadavků nových obyvatel atd.
Těmito zásahy se celková předpokládaná cena
zasíťování snížila o více jak 50-60%. Kromě toho
z osobních kontaktů víme, že zájem o parcely v
Klášterci a konkrétně na Matyášově kopci je mnohem vyšší, než byl před 5 lety.
Výměra parcel bude kolem 1.000 – 1.900 m2.
V současné době připravujeme dokoupení pozemku pro budoucí příjezdovou cestu, objedná-

váme geologický průzkum a poté bude zadána k
přepracování dokumentace k územnímu řízení.
Také bychom uvítali, pokud se nám ozvou zájemci o parcely. Rádi bychom znali orientační zájem,
představy a možnosti zájemců a seznámili je s přibližným časovým harmonogramem. Můžete nás
kontaktovat e-mailem ouklasterec@orlicko.cz nebo
na tel. 721 955 026 (místostarosta Jindra Kalous).
Díky.
Jindra Kalous

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Společnost ŽIVA řešila nelehký úkol – zajistit velké množství vody do betonové nádrže na provedení
těsnostní zkoušky v Českých Petrovicích. Jediným vhodným zdrojem vody je požární nádrž (koupaliště), která je ale ve vzdálenosti cca 270 m a o cca 30 výškových metrů níž…
Pomohli nám dobrovolní hasiči z Českých Petrovic, kteří sice nevěděli o tom, že by někdy někdo v
našem okolí tak velké množství vody do takové vzdálenosti a s tak velkým převýšením realizoval, ale
rozhodli se o to pokusit… Na sobotu, 10. září, připravili plán Námětového cvičení hasičů z Českých

Petrovic, Klášterce nad Orlicí, Kunvaldu a Pastvin, kteří spojili své síly, znalosti a techniku a dálková
přeprava vody mohla začít. Ze 36 dílů hadic „B“ vytvořili tři proudy, kterými tlačila vodu až k Mléčné
farmě dvě čerpadla požárních cisteren. Cca 20 dobrovolných hasičů si vyzkoušelo náročný úkol a Živa
měla potřebnou vodu v jímce… Tímto vedení společnosti ŽIVA děkuje všem zúčastněným hasičům.
Poděkování patří i Obecním úřadům v Českých Petrovicích, v Klášterci nad Orlicí, v Kunvaldu i v Pastvinách za souhlas s použitím hasičské techniky.
Děkujeme! Ing. Oldřich Žďárský, předseda představenstva společnosti

Vybrané akce ZŠ Klášterec nad Orlicí
do konce roku 2016
- Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně probíhá od
září do listopadu v Rychnově nad Kněžnou
- Broučkiáda - 25. října
- Hlemýžď pohár - 7. listopadu
- Třídní schůzky - 15. listopadu, od 15 do 17 hodin
- Čertovské hry - 5. prosince
- Zpívání pod vánočním stromem - 16. prosince
Děkujeme za pomoc a zapojení do sběru vysloužilých elektrospotřebičů, dětské burzy a dalších

akcí školy. Za perfektní zajištění dětské burzy si
dovoluji poděkovat zejména L. Plevákové, I. Kristejnové a všem z výboru SRPDŠ.
O aktuálních akcích informujeme rodiče prostřednictvím deníčků nebo žákovských knížek,
dočtete se o nich ale i na školní vývěsce u Kovárny
a na našich internetových stránkách.
Radim Horňák, zsklasterec.cz,
facebook.com/zsklasterec
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Vážení řidiči, vážení chodci.
CHODEC A RETROREFLEXNÍ MATERIÁL
Dle ustanovení § 53 odstavec 9 zákona č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu) zní, cituji: „Pohybuje-li se
chodec mimo obec za snížené viditelnosti po
krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na
sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné
tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Za sníženou viditelnost mnozí považují pouze
tmu. Připomeňme si, jak tento základní pojem definuje právě zákon o silničním provozu.
Dle ustanovení § 2 písm. ff) zákona č. 361/2000
Sb. zákona o silničním provozu je snížená viditelnost situace, kdy účastníci provozu na pozemních

komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají
jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na
pozemní komunikaci, například od soumraku do
svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. Ze své zkušenosti bych rád k tomuto tématu
ještě přispěl s názorem, že chodec, který se pohybuje za snížené viditelnosti, jak v obci, tak mimo
obec a má rozsvícené ještě jakékoliv osvětlení (baterka…) snižuje riziko dopravní nehody.
Bc. Ivo Štrup, zkušební komisař

Republikové finále OVOV aneb pohled z dálky
Letošní rok byl pro sportovce naší školy velmi úspěšný. Po malých šachistech si svoji účast
na republikovém finále vybojovalo také celé družstvo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)
ve složení Lucka Hrušková, Žanda Břízová, Vendy Hejkrlíková, Verča Hornová, Zdenda Kalous, Dan Brůna, Tadeáš Doležal a David Brůna a s nimi v kategorii nejstarších chlapců Dominik Bílek, který již jako
středoškolák mohl závodit za naši školu. Jenže od krajského kola do republikového bylo hodně daleko a
hlavně celé dva měsíce prázdnin, ale my se rozhodli v Brně zabojovat a mezi dalšími 40 školami se neztratit. Takže jsme v červnu pořídili atletické tretry (pro většinu z nás úplně první) a domluvili se na trénování
během celého léta (poctivě i méně poctivě). Vyplatilo se. Zvládli jsme a „přežili“ obrovské vedro, všech
deset disciplín a po dvou dnech bojů se mohli těšit na vyhlášení výsledků. Naším velkým cílem bylo umístit
se v první polovině výsledkové listiny a krásné 19. místo bylo přesně splněním našeho přání. Ještě větších
úspěchů jsme dosáhli v kategorii jednotlivců, Lucka jako nejlepší z děvčat obsadila 13. místo (z 51 dívek
v kategorii), velmi se dařilo chlapcům ročník 2004, kde z 38 závodníků Dan obsadil 14. místo, Tadeáš 12.
místo a Zdenda o více než 200 bodů vyhrál celou tuto kategorii. Dominik se ve své kategorii umístil na
skvělém 7. místě. A proč pohled z dálky? Bohužel jsem se z osobních sportovních důvodů nemohla s žáky
RF v Brně zúčastnit, a proto bych ještě jednou ráda všem závodníkům poděkovala za skvělou reprezentaci
nejenom naší školy, ale i celého Klášterce (věřím, že už všichni vědí, že je nad Orlicí). Moje velké poděkování patří také Radku Hornovi, Jitce a Zdeňkovi Kalousovým za doprovod na závody, cenné rady přímo na
stadionu a především velkou podporu a povzbuzování při všech bojích.
Yvona Franková
+ vložit fotky OVOV !!!!!
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Dětská burza ve škole

Technohrátky

Projekt Pardubického kraje Technohrátky v letošním školním roce vstoupil již do svého čtvrtého
ročníku. Hlavním cílem tohoto projektu je popularizace technických a odborných oborů vyučovaných středními odbornými školami našeho kraje,
zvýšení zájmu o jejich volbu a studium osvětovou
i zábavnou formou. Naše škola se do Technohrátek
aktivně zapojuje již od prvního ročníku v roce 2013.
Letos v září a říjnu dostali žáci hned dvě příležitosti
zúčastnit se této akce. První z nich byla na SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí s opravdu zajímavým programem. Žáci si v učebnách školy a především pak
v prostorách dílen vyzkoušeli například jízdu na trenažéru, závodili s modely aut, zapojili elektrické obvody, rozpoznali různé kapaliny, vyzkoušeli nástřik
přes šablony, vyměnili na čas kola na autě a za odměnu si také zajezdili na motokárách nebo na segway. Při druhé akci na Střední průmyslové škole v
Letohradě se žáci blíže seznamovali se zde vyučovanými obory - pozemní a dopravní stavitelství,
geodézie, strojní mechanik, elektrikář a nástrojař.
Vyzkoušeli si práci s mapou, rozpoznávali různé
stavby, zkusili postavit klenbu, pracovali s plechem,
zapojovali světelné obvody a sestavili rotační model. Obě dvě akce byly vždy zakončeny vědomostní soutěží „Hej ty, víš to?“, při které si žáci mohli
ověřit svoje nově nabyté vědomosti a zkušenosti.
V Letohradě se navíc našim žákům v této soutěži
dařilo a vítězstvím si vybojovali krásný ovocný dort.
Yvona Franková

V říjnu příroda ohlašuje podzim a s ním je potřeba změnit šatník. Proto se výbor SRPDŠ rozhodl uspořádat burzu, kde si mohly převážně
maminky, ale i babičky a tatínkové vybrat z věcí,
které už někde dosloužily, jinde však ještě udělají
„parádu“.
K prodeji bylo přijímáno hlavně dětské podzimní a zimní oblečení, obuv, vybavení pro podzimní
a zimní sporty, hračky, hry a stavebnice pro děti a

dospívající, kočárky a další vybavení pro miminka, těhotenské oblečení. Sešlo se dohromady 800
věcí, ze kterých mohli zájemci o víkendu 15. a 16.
10. 2016 ve školní jídelně vybírat.
Nakupující si chválili možnost pořízení aktuálně potřebných věcí za bazarové ceny, a tudíž bychom chtěli akci na jaře zopakovat s dalším sezónním zbožím. Výdělek byl přidán do fondu SRPDŠ
a bude použit na rozvoj školních i mimoškolních
aktivit dětí z naší Masarykovy základní školy.
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc, zaměstnankyním školní jídelny za toleranci a škole
za poskytnuté prostory.
Ivana Kristejnová

Petr Adamec Pekařství
561 63 Nekoř 185, tel. 465 625 186

NABÍDKA
PRACOVNÍHO MÍSTA
Pekařství Adamec Nekoř nabízí zaměstnání na hlavní pracovní poměr, pro
muže i ženu na dobu neurčitou. Pracovní místa jsou volná od 1.10.2016.
V případě zájmu nás prosím
kontaktujte na tel.: 728 186 543
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HORSKÁ CHATA

ČESKÉ PETROVICE

Přispějeme k Vaší
předvánoční pohodě

Napečeme vám domácí vánoční cukroví.
Objednávky a informace na 605 304 190
nebo osobně v Horské chatě Na Rozcestí
do 30. listopadu 2016. Cena za 1kg 383,- Kč.
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ZÁJEZD DO OSVĚTIMI
Vážení spoluobčané, přicházíme s nabídkou volných míst na autobusový zájezd do Osvětimi a
Březinky (prohlídka památníku holocaustu s
místním, česky mluvícím průvodcem). Organizuje ZŠ Klášterec s CK Zájezd (www.ck-zajezd.cz).
- termín: 29. 11. 2016
- prohlídka je zarezervována na 13 hodinu a trvá
3, 5 hodiny

Zastupitelstvo obce Pastviny
dne 29. 8. 2016 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2016.8.1. zvolilo ověřovateli zápisu Lubomíra
Zverce a Pavla Frimla.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4,5, 6,7, proti – 0,
2016.8.2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 22. 8. 2016.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4,5, 6,7, proti – 0,
2016.8.3. schválilo uzavření smlouvy o nájmu umístění zařízení sloužícího k přenosu internetu
se splečností Alberon Letohrad s.r.o.
hlasování: pro – 1,2, 3, 4,5, 6,7, proti – 0,
2016.8.4.1. schválilo způsob evidence místních
komunikací obce tak, aby byla v souladu s platnou
legislativou.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0,
2016.8.4.1. schválilo podání žádosti o nové zařazení komunikací dosud vedených v pasportu místních komunikací 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, - II třídy
a komunikací 1c, 2c, 3c, 4c – III třídy v evidenci
místních komunikací (pasport).
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0,
2016.8.5.1. bylo seznámeno s protokolem o otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na akci „Chodník
hřbitov – Pastviny“ a schválilo uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem č. 2, společností STAVITEL-
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- odjezd: v 8:00 od školy
- příjezd: kolem 21:30 ke škole
- cena: 700,- (při plném obsazení autobusu)
zahrnuje: • autobusovou dopravu moderním
autokarem • služby průvodce po celou dobu •
informační materiály, mapy • českého průvodce
a pronájem sluchátek v Osvětimi • pojištění CK
proti úpadku
nezahrnuje: • cestovní pojištění 24 Kč na osobu a
den, UNION - na vyžádání lze zajistit
V případě zájmu využijte následujících kontaktů:
731 526 892 – ředitelna, zs.klasterecno@seznam.
cz nebo osobně ve škole.
Uzávěrka přihlášek - ve středu 9. 11. 2016
Vaše přihlášení berte jako závazné!!! (v případě nemoci peníze nelze vrátit - vámi zajištěný
náhradník je samozřejmě možný - jen pozor na
případné pojištění, které bude sjednáváno na konkrétní jméno). Při velkém zájmu budou účastníci
vybráni dle pořadí přihlášení.
Markéta Doubravová

STVÍ EU Vamberk s.r.o., IČO: 27521711.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0,
2016.8.5.2. odsouhlasilo odkup pozemku p. č.
5104 v k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí o výměře 24 m2 za cenu 100,- Kč za m2.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0,
2016.8.5.3. zamítlo žádost paní Ing. I.B. zaevidovanou o prominutí platby vodného při poruše
vodovodní přípojky v prostoru sklepu chaty č.e.
349.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0,
2016.8.5.4. schválilo podání 2 žádostí na rok
2017 o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova.
Dotační titul 1 – výstavbu občanské vybavenosti,
dětské hřiště v centru obce a dotační titul 2 – komplexní úprava veřejných prostranství, úprava prostoru kolem budovy SC Škola.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6,7, proti – 0,
2016.8.5.5. vzalo na vědomí informaci od SÚS
středisko Žamberk o způsobené škodě na porostech, zasazených v rámci rekonstrukce komunikace II/312. Neznámá osoba zde navrtala ve výšce
cca 20 – 30 cm nad zemí 9 ks kmenů vysazených
stromů (lípa malolistá) v prostoru od Kanálu
(místopisný název) směrem k domu č.p.10. Do
těchto otvorů byla pravděpodobně vpravena neznámá látka, která způsobila odumření dřevin.
Ladislav Škůrek
starosta obce Pastviny

SOUSEDSKÉ LISTY
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Informace o rekonstrukci mostu v Pastvinách
Jako starosta obce jsem byl přítomen na prvním kontrolním dnu, který proběhl na staveništi našeho
mostu v Pastvinách. Rád bych vás tímto stručně seznámil s průběhem prací, tak jak jsou naplánovány.
Cílem rekonstrukce je stručně řečeno – obnova celé koruny mostu (obrubníky a chodníková část), odbourání až na nosnou římsu a výměna zábradlí, které je v kraji chodníku ukotveno. Do opravy samozřejmě spadá i nová instalace veřejného osvětlení mostu. Stavba je evidovanou technickou památkou a
výsledkem by měl být původní vzhled.
Práce byly započaty z pravého břehu nádrže (od restaurace U Mostu). Oprava bude probíhat po částech.
Do konce letošního roku by měla být hotova cca ¼, v závislosti na počasí. Následovat bude tzv. technologická přestávka, která by měla být ukončena koncem března 2017, kdy budou zahájeny další práce.
Z uvedeného lze dovodit, že dopravní omezení (zúžená vozovka, provoz řízený semafory), které musíme strpět, nás bude omezovat minimálně do příštího léta. Nyní nás čeká jako účastníky silničního
provozu nejméně oblíbená část roku. Krátké dny, dlouhé noci, mlhy, smog a plískanice. Dbejte prosím
vy všichni, zejména chodci, kteří musíte tento nebezpečný úsek mostu užívat, zvýšené opatrnosti. Doufejme, že se příští rok všichni projdeme ve zdraví po nově opraveném mostě.
L.Škůrek, starosta Pastvin

POZVÁNKA

ZAMYKÁNÍ PASTVINSKÉ PŘEHRADY

dne 5.11.2016 ve 14:30 hod.
na pláži pod Panelem
Občerstvení v restauraci „U Kráti”
Hudba „Bohouš”

VÁNOČNÍ
JARMARK
1. adventní neděli 27.11.2016
tradičně v Pastvinách
Společenské Centrum škola
od 10:00 do 17:00 hodin.

Zápis zastupitelstva
obce České Petrovice

ze dne 30. 8. 2016
Přítomni: Viz prezenční listina
Omluveni: Hruška J., Vybíralová P.
Zapisovatel: Lux L.
Ověřovatelé: Buryška J., Pácha K.
Hlasování: Pro X Proti X Zdržel se X
1. Program jednání:
Kontrola plnění usnesení z minula
Program obnovy venkova na rok 2017
Směna nemovitosti za pozemky
Nákup kompostérů
Pronájmy obecních pozemků
Plnění rozpočtu k 31. 8. 2016
Oprava zápisu ze zasedání 7. 6. 2016
Smlouva o poskytnutí příspěvku Sdružení
obcí Orlicko
Různé:
Cesta u Černohousů
Informace kolem prodejny potravin
Chata Babeta
Informace kolem dluhu nájemného na čp. 162
Placení elektřiny na chatě u koupaliště
Dotace na dětský den
Návrh usnesení 01/08/2016: Zastupitelstvo
schvaluje program jednání
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 01/08/2016 byl schválen
2. Dotace na Program obnovy venkova na rok
2017
Starosta informoval zastupitele o termínu podání
žádosti na dotace POV. Do 30. září musí být podána žádost na Pardubický kraj. Byl předložen
strategický dokument plánovaných oprav v obci,
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ze kterého byly vybrány opravy k diskuzi.
1. Oplocení teletníku
2. Zastřešení venkovního posezení
3. Střecha na hasičské zbrojnici
4. Odizolování čp. 162
Zastupitelé zvážili nutnost oprav zmíněných objektů a rozhodli odizolovat čp. 162.
Návrh usnesení 02/08/2016: Zastupitelstvo
schvaluje odizolování čp. 162 v roce 2017 na dotaci z POV v celkové hodnotě díla 350 000 tisíc Kč a
pověřuje starostu podáním žádosti na Pardubický
kraj
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 02/08/2016 byl schválen
3. Směna nemovitosti teletníku ve vlastnictví
Živy a. s. za pozemky obce
Z důvodů dlouhodobého užívání teletníku jako
sklad odpadů, stavebního materiálu a laviček,
zastupitelé oslovili zástupce Živy o možný odkup
obcí. Představenstvo Živy souhlasilo. Na zastupitelstvu byl předložen odhad nemovitosti na
750 000 Kč. Představenstvo nabídlo cenu teletníku k jednání 700 000 Kč. Daň z převodu bude platit Živa, pokud se prodej uskuteční do 1. listopadu
2016. Jelikož Živa hospodaří na pozemcích obce,
nabídlo představenstvo obci směnu pozemků za
teletník. Cena pozemků je stanovena dle stávajících cen a to 25 Kč/m² za cesty, 68 Kč/m² stavební
pozemky a orná půda 14 Kč/m².
Návrh usnesení 03/08/2016: Zastupitelstvo vyhlašuje záměr na směnu pozemků p.č. 754/42
1649 m2 orná půda; p.č. 754/46 373 m2 orná
půda; p. č. 867/15 1444 m2 trvalý travní porost;
p.č. 927/3 1929 m2 trvalý travní porost; p.č. 255
2009 m2 trvalý travní porost; p.č.st. 67 - 273 m2
zastavěná plocha a nádvoří; p. č. 256 - 94 m2 ostatní plocha; p.č. 253 871 m2 trvalý travní porost;
p.č. 1239 1453 m2 trvalý travní porost; p. č. 1240
28846 m2 trvalý travní porost; část pozemku p.č.
1424/2 (dle geometrického plánu, který bude k
nahlédnutí na obecním úřadě obce České Petrovice)trvalý travní porost; p.č. 505 - 65 m2 trvalý travní porost; p.č. 506 – 299 m2 trvalý travní porost;
p.č. 507 – 144 m2 trvalý travní porost; p.č. 508
– 266 m2 trvalý travní porost; p.č. 511 – 359 m2
trvalý travní porost; p.č. 512 – 463 m2 trvalý travní
porost; p.č. v ZE 769/1 – 4 656 m2 trvalý travní
porost; p.č. 1224/18 – 25 m2 trvalý travní porost;
p.č. 1233/7 – 1.691 m2 trvalý travní porost; p.č.
1424/1 – 261 m2 ostatní plocha; p.č. 253 – 871
m2 trvalý travní porost; p.č. 70 – 890 m2 zastavěná
plocha; p.č. 68 – 356 m2 zastavěná plocha - vše v
obci a K. Ú. České Petrovice, a to druhému směňujícímu: společnosti ŽIVA zemědělská obchodní,
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a.s., IČ 609 17 598, se sídlem Klášterec nad Orlicí
120, 561 82 za následující nemovité věci ve vlastnictví druhého směňujícího:
a) pozemek p.č. st. 245 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 412 m2, jehož součástí je budova
bez č.p./č.ev. – zemědělská stavba
b) pozemek p. č. 465 o výměře 3326 m2 – ostatní
plocha - vše v obci a K. Ú. České Petrovice.
Hlasování: 6X0X1
Návrh usnesení 03/08/2016 byl schválen
4. Dotace na kompostéry
Starosta seznámil zastupitele s možností nákupu
kompostérů pro občany obce na dotace přes Sdružení obcí Orlicko. Zastupitelé uvítali tuto možnost
a shodli se na počtu 80 kusů pro občany obce. Došlo by ke zkvalitnění domácího kompostování.
Návrh usnesení 04/08/2016: Zastupitelstvo
schvaluje účast na dotačním programu nákup
kompostérů přes Sdružení obcí Orlicko a pověřuje
starostu obce k dalšímu jednání
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 04/08/2016 byl schválen
5. Pronájmy obecních pozemků
Na zasedání dne 7. 6. 2016 byla odsouhlasena výzva pro uživatele obecních pozemků, aby se sami
přihlásili, kdo a kolik užívá obecních pozemků.
Výzva platí do 30. září. Do dnešního dne máme
čtyři uživatele. S každým bude po odsouhlasení
zastupitelstvem sepsána řádná smlouva o pronájmu
6. Plnění rozpočtu k datu 31. srpna 2016
Předseda finančního výboru p. Pácha seznámil
zastupitele s plněním rozpočtu v roce 2016 k datu
31. srpna. Celkem příjmy 1 676 590 Kč.
			
výdaje 1 201 001 Kč.
Návrh usnesení 05/08/2016: Zastupitelstvo bere
na vědomí informace kolem hospodaření a plnění
rozpočtu k 31. srpnu 2016
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 05/08/2016 byl schválen
7. Oprava zápisu ohledně pozemků prodaných Živě a. s.
V minulém zápisu ze dne 7. 6. 2016 v usnesení
03/06/2016 byl obcí odsouhlasen prodej pozemků č. 926/3 o výměře 170m². Došlo zde k chybě,
jelikož je pozemek veden ve zjednodušené evidenci pod č. 926 a výměře 31m². Cena za pozemek
bude ponížena o chybnou výměru.
Návrh usnesení 06/08/2016 Zastupitelstvo
schvaluje opravu zápisu z jednání ze 7. 6. 2016
v usnesení 03/06/2016, prodávaný pozemek
č. 926/3 o výměře 170m² je veden ve zjednodušené evidenci pod č. 926 s výměrou 31m². Cena se
sníží o chybnou výměru

SOUSEDSKÉ LISTY

Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 06/08/2016 byl schválen
8. Smlouva se Sdružením obcí Orlicko
Starosta předložil zastupitelům smlouvu se Sdružením obcí Orlicko o poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku v hodnotě
814 Kč na realizaci projektu odradonovacího zařízení Červenovodské sedlo.
Návrh usnesení 07/08/2016: Zastupitelstvo
schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku Sdružení obcí Orlicko na realizaci projektu odradonovacího zařízení Červenovodské sedlo
ve výši 814 Kč.
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 07/08/2016 byl schválen
9. Různé:
- Starosta informoval zastupitele o nápravě
a novému vyměření cesty kolem Černohousů,
kde současná cesta vede po pozemcích majitelů restaurace Na rozcestí a cesta podle map přes
verandu u Černohousů. Byli k jednání přizvání
Černohousovi, zástupci obce a zástupce restaurace. Byly zde nově vytýčeny hranice pro realizaci
opravy cesty a jejího zaměření, poté dojde k odkupu pozemků a narovnání vztahů.
- Starosta podal informace ohledně nového
zájemce na pronájem prodejny potravin. Zatím
proběhla prohlídka objektu. Musí se v prodejně
předělat topení, jelikož se zde ohřívá velké množství vody. Byl změněn tarif na elektřinu. Mělo by
zde dojít k menším nákladům na spotřebu i cenu
elektrické energie.
- Starosta předložil výpověď z nájmu panem
Krejčím na chatu Babeta u lyžařského vleku
k 30. 9. 2016. Chata potřebuje opravit, jelikož je
zařízení zastaralé. Zastupitelé pověřují starostu,
nechat vytvořit odhad na chatu Babeta. Jak naložit s majetkem se budou zastupitele zabývat na
dalším jednání.
Návrh usnesení 08/08/2016: Zastupitelstvo bere
na vědomí výpověď z nájmu na chatu Babeta
a pověřuje starostu obce nechat vytvořit znalecký
odhad chaty Babeta.
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 08/08/2016 byl schválen
- Starosta informoval zastupitele o narůstajícím dluhu nájemného na jedné bytové jednotce na
čp. 162. Byl zaslán upomínkový dopis s termínem
splatnosti dluhu i s penálem do 31. 8. 2016.
Návrh usnesení 09/08/2016: Zastupitelstvo pověřuje starostu a paní účetní k dalšímu jednání
o vyrovnání dluhu na nájemném na čp. 162
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 09/08/2016 byl schválen
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Předseda
finančního
výboru
informoval
zastupitele o výši placené elektřiny na chatě u koupaliště. Pokud se spočítá výše jističe a cena elektřiny za rok vychází cena 8,43 Kč za1 kWh. Současná placená cena je 4 Kč za 1 kWh. Zastupitelé se
dohodli na ceně 10 Kč za 1kWh.
Návrh usnesení 10/08/2016: Zastupitelstvo
schvaluje cenu 10 Kč za 1kWh při placení elektřiny při nájmech na chatě u koupaliště.
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 10/08/2016 byl schválen
Sbor dobrovolných hasičů požádal zastupitelstvo
o dotaci na dětský den, který se konal 25. 6. 2016
na chatě u koupaliště za pomocí Spolku myslivců
a Nového klubu.
Návrh usnesení 11/08/2016 : Zastupitelstvo
schvaluje dotaci místním spolkům na doprovodný
program dětského dne v částce 4 000 Kč, který se
konal 25. 6. 2016 na chatě u koupaliště
Hlasování: 7X0X0
Návrh usnesení 11/08/2016 byl schválen
Zapsal Miloš Roušar, starosta obce
Důchodci a přátelé harmoniky
V úterý 8. 11. 2016 vyjedeme autobusem
v 10:47 hodin do Českých Petrovic a dále auty
na „Kašparku“. Zazpíváme si u harmoniky a kytary. Oběd je zajištěn. Zpět nás odveze hasičský
mikrobus. Na 1. 12. 2016 je objednán adventní
zájezd do Ratibořic.
Zdenka s Věrkou

Klášterecké
masné pochoutky, a.s.
Klášterec nad Orlicí 162
561 82 Klášterec nad Orlicí

Na základě rozšíření výroby přijmeme:

- 3 pracovníky do výroby (muže i ženy) na
porcovací práce (každý bude proškolen
a zaučen)
- samostatnou účetní (výborné platové
podmínky)

NÁSTUP IHNED
Hlaste se na tel: 775 585 086

SOUSEDSKÉ LISTY
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Není to tak dávno … (57)
Součástí klášterecké historie je také existence
četnické stanice, o které se dnes už mnoho neví,
záznamy jsou sporé a mnohé už bylo zapomenuto.
Pokusím se to napravit.
Četnická stanice byla v Klášterci zřízena 1. listopadu 1919. Současně působil na katastru Klášterce v osadě Čihák oddíl vojska čs. jezdeckého
hulánského pluku č. 2 z Vysokého Mýta. Hlavním úkolem tohoto vojska bylo zamezení vstupu
nepřátelským živlům ze sousedního Německa do
naší vznikající republiky. Nemalá pozornost byla
věnována likvidaci bujícího pašeráctví. Počátkem
roku 1920 byl oddíl vojska z Čiháku odvolán a jeho
povinnosti převzala četnická stanice v Klášterci.
K jejím dalším povinnostem patřila aktivní podpora pohraniční finanční stráže v Českých Petrovicích. Podloudnictví nabývalo stále většího rozsahu, do Německa se pašoval hovězí dobytek, koně a
potraviny všeho druhu, neboť marka měla mnohem
vyšší hodnotu než čs. koruna. Tehdejší poměr byl
1 : 1,60. Do 31. 10. 1924 byla služebna v budově

dnešní Živy, od 1. 11. 1924 na staré poště č. 39.
Hned v počátcích byla stanice prověřována
nečekanými úkoly. 25. 10. 1921 byla nařízena
částečná mobilizace ročníků 1895 – 1899. Vše
proběhlo v klidu a podle plánu. Vojáci splnili daný
rozkaz a obyvatelstvo nečinilo žádných překážek.
Už jsme se mnohokrát přesvědčili, že i náš tichý
kraj je občas vyrušen různými kriminálními činy.
Tak tomu bylo i 7. 3. 1924, kdy stanice vyšetřovala smutnou událost v Pastvinách. Tehdy pekařský
pomocník Karel Hübner z Pastvin zastřelil na silnici svou milenku Marii Mlynářovou. Následně se
zastřelil sám. Důvodem bylo jednání rodičů dívky,
kteří vztahu všemožně bránili.
Také 19. 11. 1926 bylo po klidu, kdy kolem
půlnoci dva maskovaní lupiči, ozbrojení těžkými
obušky přepadli v Pastvinách obydlí rolníka Karla
Hovada, který ještě dokázal přirazit dveře a proti útočníkům dvakrát vystřelil z revolveru. Jedna
střela zasáhla útočníka do krku a padl k zemi.
Druhý ho odtáhl do blízkého křoví, kde jej ukryl
a prchl. Druhý den byla vrchním strážmistrem
Kodatem objevena mrtvola známého a nebezpeč-

Část osádky četnické stanice v Klášterci spolu s rodinnými příslušníky
a rodinou truhláře Jarky Kodytka č. 64 v roce 1928
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ného pašeráka Františka Laichtra z Pastvin. Zároveň byl zatčen i jeho spolupachatel Josef Pácha
z Pastvin, později odsouzen k pěti letům těžkého
žaláře.
Ve funkci velitele stanice se vystřídalo několik
osob. Prvním byl František Kodat, dalším Josef
Kosař, Jan Stránský, ve válce František Čečil a Petr
Kamiš a po válce František Škůrek. Zajímavou
postavou byl strážmistr Josef Mrnka, později povýšen na štábního strážmistra. V Klášterci sloužil
od 3. 9. 1926, ve válce nějakou dobu sloužil v Terezíně, 5. 5. 1945 byl našimi lidmi zatčen, vězněn
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v Žamberku a vyšetřován. Při domovní prohlídce
u nich bylo zajištěno velké množství německých
peněz, německých dokumentů, nacistická legitimace manželky a spousta zlatých šperků pocházejících z Terezína. Vyznamenání, které Mrnka
dostal od Němců na konci války, nebylo nalezeno.
On sám byl 1. 7. 1947 propuštěn do výslužby.
Jak je vidět, mnoho zajímavých příběhů z našeho okolí není zaznamenáno v žádných kronikách
a tiše mizí v šeru minulosti. Stále je co objevovat i
když připouštím – je to velice náročné.
Miloš Sibera

Vážení rodáci,

v dnešní přetechnizované době cítí lidé potřebu vracet se ke svým kořenům, nacházet opět identitu
s prostředím, v němž žijí a proto se vracejí k místním tradicím. Proto bych ráda zmínila firmu ( svého
druhu již poslední na světě), která se snaží o zachování tradiční výroby v podorlicku.
Firma A. S. Buttons s. r. o. s obchodní značkou Slesinger Thread Buttons se zabývá v Jablonném
nad Orlicí výrobou nitěných knoflíků, strojních i ručně šitých bezmála 95 let. V roce 1921 Antonín
Šlesinger zaměstnával desítky místních lidí, kteří tvořili knoflíky ručně a doma. Dokonce i pánové se
podíleli na výrobě. O 3 roky později A. Šlesinger spoluzakládá dílnu na průmyslovou strojní výrobu,
kde ve své době zaměstnával kolem 500 lidí. Možná, že jste i Vy sami či Vaši předkové pracovali
u této firmy a vytvářeli jste něco tak krásného jako je právě onen zmiňovaný nitěný knoflík. Jistě stojí
za zmínku, že tento unikát dokázal v současné době oslovit i přes konkurenční plastový knoflík řadu
designerů, modních návrhářů a světových umělců, kteří opět začínají nitěný knoflík používat nejen
na ložním povlečení, ale také na oděvy, kterým dodává luxusní vzhled. Tradiční a lidová kultura však
tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země, proto bychom se rádi zhostili příležitosti a
dali tak podmět ke vzniku vybudování muzea nitěných knoflíků v Jablonném nad Orlicí. Prostřednictvím zpravodaje Vás chceme oslovit a zároveň požádat o pomoc jak toto bohatství zachovat. Myslíte-li si, že nám můžete předat zajímavé informace z doby, kdy se tu začal nitěný knoflík vyrábět, prosím
obraťte se na nás. Naleznete-li doma historické prameny či staré fotografie, které by muzeum mohly
obohatit nebo objevíte-li textilie na kterých je původní knoflík dochován, kontaktujte nás prosím na
tel. čísle 733 70 95 11. Můžete nám tak pomoci uskutečnit tento plán a podpořit tak tradiční řemeslo.
S poděkováním a přáním pěkného dne tým A.S. Buttons (výroba nitěných knoflíků)

Finanční gramotnost
Vážení čtenáři,
na stránkách našeho zpravodaje se v několika příštích měsících budete setkávat s krátkými
texty, jejichž cílem je dát vám podnět k zamyšlení
nad tématy, která řeší – nebo měl by řešit – každý
z nás, ať už se jedná např. o důchod, finanční krizi,
investice apod.
Neváhejte se nás ptát na vše, co vás v oblasti finančního zabezpečení zajímá. Vaše dotazy
směřujte na mail financni-gramotnost@post.cz.
Budou zveřejněny anonymně a rádi na ně zodpovíme.
Důchody? Myslete na ně už ve 30
Janu N. je 30 a v tomto věku se odchod do důchodu měří na světelné roky, aspoň jemu to tak

připadá. Má dobrou práci, zajímavé koníčky, právě založil rodinu… A vůbec nepřemýšlí nad tím,
co bude za 39 let, kdy bude odcházet do důchodu. Řeší hypotéku, což je chvályhodné, protože
v penzi ušetří peníze za nájem, ale na důchodové
zajištění mu připadá stále dost času. Přitom možná ani nevnímá, jak se zhoršují podmínky odchodu do penze právě pro jeho generaci – posouvá
se věk odchodu do důchodu, lidé musejí pracovat
déle - místo 25 je to nyní už 35 let. Zatímco současní starobní důchodci jsou přibližně na polovině
průměrné čisté mzdy, Jan N. bude mít podstatně
horší pozici. Jeho generace má nezáviděníhodnou
situaci – je více než jisté, že podmínky odchodu do
důchodu se budou v průběhu let měnit a vyvíjet.
Právě proto by si měl už teď dávat stranou aspoň

14

desetinu měsíčního příjmu, což je v jeho případě
přes dva tisíce korun. Obecně se dnešním třicátníkům doporučuje spořit si na penzi mezi 15002000 Kč. Státní penze jim totiž maximálně zabrání spadnout do chudoby. Ale ne udržet si stávající
či aspoň srovnatelnou životní úroveň.
Český důchodce pořád ještě příliš spoléhá
na pomoc státu, soukromé zdroje pokrývají jen
6 % jeho důchodu, zbytek – 94 % - financuje
stát. Jen pro srovnání: v Německu je tento poměr
35 % (soukromé zdroje) a 65 % (stát), ve Švýcarsku dokonce 74 % a 26 % ve prospěch soukromých zdrojů.
Jestli bude Jan N. chtít v důchodu vyrazit na
dovolenou s dcerou a vnoučaty, měl by do své budoucnosti investovat už dnes.
Lukáš Majvald s.r.o.
Hotline: 604 140 951
Dotaz:
Je mi přes padesát a slyšel jsem, že penzijní spoření po padesátce je velmi výhodné, je to pravda?
Ano, pro tuto věkovou skupinu představuje
penzijní spoření výhodnou alternativu zhodnocení peněz.
Příklad:
Začne-li si muž narozený v lednu 1966 a s hrubým měsíčním příjmem 20 000 Kč spořit v 50
letech 1000 Kč měsíčně až do doby odchodu do

Sokolovna po roce
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důchodu, tj. do 65 let, přilepší si ke státní penzi
měsíční částkou 2 423 Kč po dobu prvních deseti
let vyplácení renty.
http://mojepenze.cz/Calculator/Retire
Výhody doplňkového penzijního spoření:
• státní příspěvek - přímo navyšuje spořící
složku
Na maximální státní měsíční příspěvek ve výši
230 Kč dosáhnou klienti spořící 1 000 Kč měsíčně
a více.
• daňové odpočty - můžete díky nim ušetřit při
ročním vyúčtování daní
Dosud platilo, že o nejvyšší částku (12 tisíc korun) si mohl daňový základ snížit ten, kdo si spořil
měsíčně alespoň 2 000 korun, a ušetřil pak 1 800
korun za rok. Nově – tj. od ledna 2017 - bude maximální odečitatelná položka 24 tisíc a dosáhne
na ni každý, kdo si bude spořit alespoň tři tisíce
měsíčně. V tom případě pak ročně získá maximální státní příspěvky, tedy 2 760 korun, a dalších
3 600 korun ušetří na daních.
• možnost využití příspěvku zaměstnavatele či
třetí osoby
Od ledna 2017 se hranice pro daňové zvýhodnění posune z 30 na 50 tisíc korun.
Nově také platí, že se střadatel dostane ke svým
penězům už v 60 letech, nemusí čekat na státní
důchod, aby mu peníze byly vyplaceny.

V neděli 30. října to bude přesně rok, kdy byla otevřena znovicírovaná sokolovna. Využil bych této
příležitosti, abych ještě jednou poděkoval všem lidem i firmám, jež přispěli k vybudování díla v hodnotě
hodně přes 7,5 miliónů korun. Díky všem, kteří přispěli do veřejné sbírky, stejně tak díky všem, kteří na
sokolovně pracovali. Díky největší pak patří ještě jednou Státnímu fondu životního prostředí, který ze
svého Operačního programu poskytl dotaci ve výši bezmála 4,6 mil. Kč. Velké díky patří rovněž Obci
Klášterec n. Orl., která formou dotace a půjčky poskytla dalších 2,4 mil. Kč.
Po roce provozu můžeme hodnotit první zkušenosti. Za prvé: sokolovna vypadá uvnitř i venku velmi
hezky a dělá dobré jméno Sokolu a celé obci. Za druhé: V nové sokolovně se líbí, což dokumentuje mj.
počet akcí, které se za uplynulý rok v sokolovně konaly: Vedle běžné školní tělovýchovy a činnosti oddílů
proběhlo v sokolovně 46 různých akcí, od zábav přes divadla, výročky, hostiny včetně svatební až po
oslavy narozenin. Pan sokolník letos v podstatě neměl dovolenou! Za třetí: nevěřil jsem projektantům,
když spočítali očekávanou úsporu tepla, ale asi budou mít pravdu. Právě probíhající energetický audit
by měl potvrdit, že množství zplodin z vytápění kleslo až skoro k polovině a náklady na vytápění budou
také asi o 1/3 nižší. A za čtvrté: jako výborný se ukázal nápad a vložená investice do přestavby vchodu
do výčepu a jídelny. Je to bezpečnější, v jídelně je větší klid a do výčepu je blíž! A tak snad jedinou vadou
na kráse, s kterou jsme ovšem museli počítat, je podlaha. Její odpružení velmi vyhovuje sportovcům, je
však na ní už po roce při pozorném pohledu vidět, že se používá univerzálně. Zejména tenké podpatky
dámských lodiček jí moc nevyhovují.
Sokolovna tak letos v květnu oslavila 90 let od zahájení její výstavby v nových šatech. Ale ruce do klína
složit nemůžeme. Je to už starší dáma a má své potřeby a vrtochy. Teď např. velmi potřebuje novou elektroinstalaci. Milion stačit nebude. Kromě toho splácíme půjčku. Z toho plyne prosba: Veřejná sbírka neskončila, až do června 2017 trvá. Pokud byste našli ve svých peněženkách nebo účtech jakkoliv vysokou
částku, věnujte ji naší sokolovně. V prodejně Konzumu je pořád umístěna kasička a stále platí číslo účtu

SOUSEDSKÉ LISTY

15

270530810/0300. Pokud byste si chtěli před koncem roku něco odepsat z daně z příjmu, vystavíme Vám
potřebné potvrzení. Budeme rádi, když do zprávy pro příjemce uvedete své jméno a předem děkujeme za
podporu.
Za výbor T.J. Sokol Jindra Kalous
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Vítání občánků v Klášterci nad Orlicí
V neděli 23. října 2016 od 13,30 hodin proběhlo v zasedací místnosti v „Kovárně“ slavnostní vítání občánků obce. Nové občánky obce přivítala starostka obce Lenka Ševčíková a člen zastupitelstva
Zdeněk Bureš. Slavnostnímu rázu přispěly žačky ZŠ s pásmem básniček a písniček pod vedením paní
učitelky Olgy Kaláškové. Přivítány byly děti: Beáta Moravcová, Matyáš Kalous a Vanessa Dostálková.
Celé slavnostní setkání na fotografiích zdokumentovala Zuzana Faltusová. Příjemné odpoledne bylo
zakončeno přípitkem starostky obce s rodiči. Novým občánkům přejeme hodně zdraví a štěstí a jejich
rodičům hodně trpělivosti.
Zdeněk Bureš, předseda SPOZ

Začátek školního roku v MŠ
Ve školce si hraji, ale také se i učím. Učím se
stříhat nůžkami, pracovat s lepidlem, správně držet tužku, ale i počítat, někdy se učím i plavat.
Řeháková Soňa
SOUSEDSKÉ LISTY č. 135 - vydává Obec Klášterec n.O. ve spolupráci s obcemi Pastviny,
České Petrovice, výtisků 285, číslo registrace MK ČR E 20477, e-mail: sousedskelisty@seznam.cz.
Sazba a tisk - Tiskárna Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk. Uzávěrka příštího čísla 13. 12. 2016. Cena: 10,- Kč

