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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Návštěva ministra kultury p. Daniela Hermana v Klášterci
Dne 15. 6. 2017 navštívil naši obec p. ministr kultury
Mgr. Daniel Herman. Pana ministra jsme pozvali,
abychom ho na místě seznámili s projektem rekonstrukce krovu a střechy kostela v naší obci. Tento projekt je zahrnut do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a ministerstvo na tuto
akci již třetím rokem přispívá. Součástí návštěvy byla
prohlídka kostela a jeho půdy, kde probíhá rekonstrukce krovů. Pan ministr se také zajímal o historii, současnost i plány naší obce. Setkání s p. ministrem, kterého
se účastnili zástupci obce a stavební technik vikariátu,
bylo velmi příjemné a věřím, že na něj Klášterec udělal
dobrý dojem.
Lenka Ševčíková, starostka obce

Výstava mladých keramiků
O pouťovém víkendu 9. - 11. června proběhla v obecních prostorech Kovárny již druhá výstava prací dětí a
maminek z keramického kroužku Jany Štefkové. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat na náš „Vodní svět“ a
další výrobky. Věříme, že se nám během následujícího
roku podaří vyrobit spoustu hezkých věcí, které vám
budeme moci ukázat při dalším ročníku, a udělat tak
z výstavy pravidelnou tradici, provázející kláštereckou
pouť.
Jana Štefková
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Je jaro rok 1906 a sázejí se lípy podél cesty ke kostelu v Českých Petrovicích. Je jaro 2017 a 111 let staré
stromy musí být pokáceny. Důvodem je zajištění bezpečnosti při příchodu ke kostelu. Je 1. 5. 2017 a my jsme
svědky vysazení sedmi nových stromů. Cestu ke hřbitovu budou znovu lemovat lípy stejně jako v posledních
sto letech. Vysazení se zúčastnili místní obyvatelé, kteří si tak užili jeden z prvních pěkných jarních dnů.
Obec České Petrovice

4.ČESKOPETROVICKÁ KOOLNA

V sobotu 20.5.2017 se nám podařilo uspořádat v pořadí
již 4. ročník závodu horských kol v Českých Petrovicích.
Jako již tradičně se v prostoru Sportareálu konal dopoledne závod pro ty nejmenší závoďáky včetně odrážedel.
Trať jsme udělali v areálu s průjezdem okolo srubů Haida. Tato trať prověřila kondičku jednotlivých dětí, ale
všichni dokončili závod ve zdraví.
Ve 12 hodin odstartoval hlavní závod na 15 a 30 km.

Letos se nám podařilo prodloužit trať závodu o výjezd
a následný sjezd sjezdovky ve Sportareálu. Tato vsuvka
měla u závodníků velice pozitivní hodnocení. Jako novinku jsme zařadili kategorii elektrokola a věříme, že to
bude do budoucna výzva pro více a více cyklistů.
Stejně jako v loňském roce byl závod zařazen do seriálu „Jesenický šnek“. To je pro nás velká pocta, protože
jsme stále jediný závod v tomto seriálu, který se jede
mimo pohoří Jeseníků.
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Hodnocení v číslech: dopoledního dětského závodu se
zúčastnilo 40 dětí. V hlavním závodě odstartovalo 116
bikerů, což je pěkná účast s ohledem na ne úplně perfektní počasí.
Závod se nám podařilo posunout zase o něco dál, ale
určitě nechceme usnout na vavřínech, a proto na příští
rok už plánujeme zase určitá vylepšení.
Ovšem, aby se závod mohl uskutečnit, je potřeba podě-
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kovat všem sponzorům za ceny pro závodníky Sportareálu České Petrovice za využití zázemí a občerstvení.
Obci České Petrovice za to, že je možné závod pořádat
v této malebné obci. Srubům Haida, ale hlavně kamarádům a kamarádkám ze Ski klubu.
Pevně věříme, že se sejdeme opět příští rok v květnu
v Českých Petrovicích.
Za pořadatele Marian Svoboda

HRAJEME A ZPÍVÁME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ

Dne 15. 5. 2017 nás v Bytovém domě s Pečovatelskou službou v Pastvinách navštívila kytaristka a muzikoterapeutka Petra Grusová. Zdejší nájemníci si s doprovodem na kytaru zazpívali známé písně, např. „Šly panenky silnicí“
„Čerešničky“ „Já jsem muzikant“ a mnoho dalších. V druhé části programu se všichni zapojili
do rytmických her s hudebními nástroji. Muzikoterapie se nám moc líbila. Doufáme, že se s paní
Grusovou opět setkáme a ona nám všem pomocí hudby zas vykouzlí úsměvy na rtech, protože:
Prosba na závěr: Hledáme sponzory, kteří by nám svými příspěvky (finančními i jinými) umožnili pokračovat
s aktivizačními činnostmi pro seniory z Bytového domu
s Pečovatelskou službou. Jakéhokoliv daru si nesmírně
vážíme a předem za něj děkujeme. ❤
S přáním krásného dne
Olina Klimešová, DiS.
Vedoucí a sociální pracovník DPS Pastviny

AKTUALITY
z Klášterce nad Orlicí:

- právě probíhá nové mapování intravilánu obce, geodeti katastrálního úřadu se pohybují po pozemcích
v obci, lidé přistupují k mapování zodpovědně a tuto
činnost geodetů v terénu vítají, mají totiž možnost
spolupracovat při určení hranic, mapování v roce
2017 probíhá na pravém břehu řeky a v roce 2018
bude pokračovat na levém břehu řeky
- ukradené sezení – před 3 lety jsme instalovali dřevěné odpočívadlo na parkovišti za mostem na horním
konci, bohužel letos v květnu ho někdo ukradl, děkuji
p. hajnému, že udělal nové sezení a věřím, že se mu
zloděj tentokrát vyhne
- dne 3. 6. 2017 jsme byli pozváni na návštěvu do naší
partnerské obce v Trzebieszowic, na podzim chceme
zástupce Trzebieszowic pozvat do Klášterce
- rekonstrukce domu č.p. 167, obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 966 880 Kč, bohužel
se zatím nedaří dokončit prováděcí projektovou dokumentaci a proto zatím nebylo vypsáno zadávací řízení
na dodavatele stavby

- dne 5. 6. 2017 naše obec včetně školy pomohla onkologicky nemocným dětem v rámci programu „Na kole
dětem“, přispěli jsme na dobrou věc, vysvětlili dětem,
že je dobré pomáhat a užili si část cyklotour, 65 dětí
včetně učitelů doprovodilo peloton cyklistů z Klášterce na hráz přehrady Pastviny
- oprava mostu v Pastvinách – od 21. 6. bude most
znovu otevřen pro motorovou dopravu, práce budou
ještě pokračovat, proto bude provoz na mostě do
14. 7. 2017 řízen semafory
Lenka Ševčíková, starostka obce

Informace z jednání zastupitelstva
obce Klášterec nad Orlicí

Jednání dne 26. 4. 2017
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• po projednání schválilo plnění rozpočtu obce za
1. čtvrtletí roku 2017
• vzalo na vědomí zprávu předsedy finančního a kontrolního výboru o jejich činnosti v období leden až duben 2017
• vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 ze dne
25. 4. 2017 v celkové výši 437 867,40 Kč
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• uložilo starostce obce zveřejnit návrh střednědobé-

ho výhledu rozpočtu Obce Klášterec nad Orlicí na roky
2018 – 2022
• schválilo navýšení závazného ukazatele pro Masarykovu základní školu Klášterec nad Orlicí o částku
317 867,40 Kč. Celkově bude závazný ukazatel hospodaření ZŠ pro rok 2017 ve výši 2 317 867,40 Kč s účelovým
určením 1 745 000 Kč na provozní výdaje, 170 000 Kč na
financování výjimky z počtu žáků, 85 000 Kč na asistenci a vrátného, 317 867,40 Kč dotace na VVV
• schválilo navýšení závazného ukazatele pro Mateřskou
školu Klášterec nad Orlicí o částku 165 692,40 Kč. Celkově bude závazný ukazatel hospodaření MŠ pro rok 2017
ve výši 590 692,40 Kč s účelovým určením 425 000 Kč
na provozní výdaje, 165 692,40 dotace na VVV
• schválilo úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko
dle návrhu stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28. 3. 2017
• schválilo prodloužení nájemních smluv
• neschválilo prodloužení nájemní smlouvy a uložilo
starostce obce informovat nájemce o neprodloužení nájemní smlouvy na byt a ukončení nájemního vztahu ke
dni 31.5.2017
• schválilo smlouvu o podmínkách provedení stavby
č. S/OM/1641/17/ZŠ mezi obcí Klášterec nad Orlicí,
IČ 00279021 a Pardubickým krajem, IČ 70892822 ve
věci přípravy projektové dokumentace, územního a stavebního řízení na stavební akci: „Zlepšení dostupnosti
turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor“, jedná se o připravovaný projekt Pardubického kraje řešící rekonstrukci části silnice č. III/31218
v úseku mezi obcí Pastviny a Žamberk přes Klášterec
nad Orlicí
• schválilo nákup pozemků parc. č. 9/2 ostatní plocha o
výměře 274 m² a parc. č. 627/5 ve zjednodušené evidenci
o výměře 176 m² od paní Z. K., za účelem zabezpečení
přístupu a údržby nemovitosti (včetně jejich součástí)
obce č.p. 135, za celkovou cenu 13 500 Kč. Sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad zajistí a uhradí obec
• schválilo nákup pozemku parc. č. 3258/2 travní
p. o výměře 104 m² oddělený GP č. 926-77/2016 ze dne
15. 3. 2017 od paní Z. Č., za celkovou cenu 5 200 Kč.
Sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad zajistí a uhradí obec
• schválilo nákup pozemku parc. č. 3287/2 orná
půda o výměře 858 m² oddělený GP č. 926-77/2016 ze
dne 15. 3. 2017 od pana Ing. F. M., za celkovou cenu
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42 900 Kč. Sepsání kupní smlouvy a návrhu na vklad zajistí
a uhradí obec.
• schválilo p. J.M., prodej pozemků: parc. č. 1962/4
ostat. pl. o výměře 27 m² vzniklý oddělením z p. parc.
č. 1962/3 dle GP č. 930-101/2016 ze dne 19. 11. 2016;
parc. č. 3257/2 vzniklý z dílu d) orná půda o výměře
596 m² (vzniklý oddělením z p. parc. č. 3257) a z dílu c)
orná půda o výměře 2 m² oddělený z parc. č. 3256 dle
GP č. 926-77/2016 ze dne 15. 3. 2017; parc. č. 3243/2
vzniklý z dílu a) travní pl. o výměře 2162 m² (vzniklý oddělením z p. parc. č. 3243) a z dílu b) travní pl.
o výměře 45 m² oddělený z parc. č. 3251 dle GP č. 92677/2016 ze dne 15. 3. 2017; za celkovou cenu 48 140 Kč
stanovovanou znaleckým posudkem č. 1178/23/2017
ze dne 23. 3. 2017 znalcem Ing. J. Š. Všechny pozemky
se nacházejí v katastrálním území Klášterec nad Orlicí,
a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště
Ústí nad Orlicí. Sepsání kupní smlouvy a návrhu na
vklad zajistí a uhradí obec
• schválilo pronájem prostoru sloužícího k podnikání
v levé části budovy č. p. 119 v k. ú. a obci Klášterec nad Orlicí paní A. T., na dobu neurčitou od května 2017. Nájemné
je stanoveno ve výši 1200 Kč měsíčně + 500 Kč měsíčně
záloha na elektřinu + 200 Kč měsíčně záloha na vodu
• schválilo dohodu o ukončení nájmu prostor sloužícího k podnikání v levé části budovy č. p. 119 mezi obcí
Klášterec nad Orlicí a paní E. V. k 30. 4. 2017
• vzalo na vědomí informace o přípravě oprav a menších
investic, které jsou v souladu s plány a rozpočtem obce
• souhlasilo se zadáním poptávky na projekční práce
na vypracování projektových dokumentací pro stavební
povolení v podrobnostech pro provedení stavby, včetně
položkového rozpočtu a včetně případného geologického průzkum a autorského dozoru na tyto polní cesty:
a) C 35 (část na Lhotce od křižovatky k Baierovým) cca
1300 m
b) C 49 (na Lhotce kolem čp. 19) cca 858 m
c) C 51 (na Lhotce kolem k čp. 36) cca 474 m
d) C 50 (na Bublačce) cca 162 m
e) C 23 (část z Jedliny od čp. 144 nad křižovatku nad
pilou) cca 900 m
f) C 26 (nad čp. 55 a čp. 56) cca 605 m
g) C 72 (část panelové cesty na Pustině od křižovatky
nad zahrádkami ke křižovatce pod Bednářovým statkem) cca 1700 m
h) C 101 (do Ameriky) cca 815 m

Sousedské LISTY

• vzalo na vědomí žádost obchodního družstva Kon-

zum o finanční podporu prodejny na Zbudově
• schválilo záměr obce obnovy místní komunikace na
horní konec a uložilo p. místostarostovi zajistit přípravu
podkladů k žádosti o dotaci do programu MMR Podpora obnovy místních komunikací
• dům č. p. 167: žádost o dotaci byla doporučena výběrovou komisí řídícího orgánu operačního programu
životního prostředí k podpoře, nyní je dokončována
prováděcí PD, poté může být zadáno výběrové řízení
na dodavatele akce
• zasíťování Matyášova kopce – projektant zajistil
potřebná vyjádření pro povolení výjimky ohledně stezky pro chodce, nyní proběhne řízení o výjimce a cca na
začátku června bude požádáno o vydání územního rozhodnutí celé akce
• p. ředitel ZŠ informoval o zápisu do 1 třídy, nyní je
pro příští školní rok zapsáno 15 dětí
Jednání dne 31. 5. 2017
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• po projednání dle § 17 odst. 7) písm. a) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění a § 43 a § 84 písm. b) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schválilo
závěrečný účet hospodaření obce za rok 2016 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 ze
dne 5. 5. 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením
bez výhrad
• schválilo účetní závěrku obce za rok 2016, viz protokol příloha zápisu č. 2
• vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3 ze dne
29. 5. 2017 v celkové výši 24 000,00 Kč
• schválilo dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled rozpočtu Obce Klášterec nad Orlicí na roky 2018
– 2022
• schválilo přidělení bytů
• schválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků: díl q) +
r) z parcely zjednodušené evidence č. (1327/2) ostatní
plocha o výměře 137 m² oddělený GP č. 924-50/2016 ze
dne 29. 3. 2017; díl w) z parcely zjednodušené evidence
č. (1971/1) ostatní plocha o výměře 8 m² oddělený GP
č. 924-50/2016 ze dne 29. 3. 2017; díl u) z parcely zjednodušené evidence. č. (1325/4) ostatní plocha o výměře
45 m² oddělený GP č. 924-50/2016 ze dne 29. 3. 2017;
výše uvedené pozemky vyhlášené k prodeji budou po
zápisu do katastru nemovitostí součástí parc. č. 1327/8
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• schválilo uzavření smlouvy o organizaci zadávacího
řízení na akci: „Snížení energetické náročnosti obecní
budovy č.p. 167 v Klášterci nad Orlicí“ mezi obcí Klášterec nad Orlicí a firmou TENDRA spol s r. o., Ořechová
3336, Mělník, IČ 01850565, za cenu 40 tis. Kč bez DPH
• schválilo uzavření smlouvy č. 17-SOP-014121286501 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, adresa odběrného místa
Klášterec nad Orlicí 167
• schválilo uzavření smlouvy č. 17-SOP-014121286354 o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě, adresa odběrného místa
Klášterec nad Orlicí č.p.167 – spotřebiče přímotopné
vytápění 15 kW, tepelná čerpadla pohon 5 kW
• projednalo žádost Masarykovy základní školy Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku
schválilo podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na školní rok
2017/2018. Obec Klášterec nad Orlicí povoluje výjimku
z nejnižšího počtu žáků v souladu se školským zákonem
a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to
nad výši stanovenou krajským normativem
• schválilo smlouvy mezi Pardubickým krajem a Obcí
Klášterec nad Orlicí o poskytnutí grantu řešiteli Masarykově základní škole Klášterec nad Orlicí z Programu pro
vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí
č. OŽPZ/17/21881 ve výši 15 000 Kč na projekt „Škola
do přírody – příroda do školy“ a č. OŽPZ/17/21900 ve
výši 9 000 Kč na projekt „V. výstava hub“
• schválilo navýšení závazného ukazatele pro Masarykovu základní školu Klášterec nad Orlicí o částku
24 000,00 Kč. Celkově bude závazný ukazatel hospodaření ZŠ pro rok 2017 ve výši 2 341 867,40 Kč s účelovým
určením 1 745 000 Kč na provozní výdaje, 170 000 Kč na
financování výjimky z počtu žáků, 85 000 Kč na asistenci a vrátného, 317 867,40 Kč dotace na VVV, 15 000 Kč
na projekt Škola do přírody – příroda do školy, 9 000 Kč
na projekt V. výstava hub
• schválilo Smlouvu mezi Pardubickým krajem a Obcí
Klášterec nad Orlicí o poskytnutí dotace z Programu
podpora sportu pro všechny č. OKSCR/17/22689 ve
výši 15 000 Kč na projekt „Klášterecký víceboj a sportovní hry“ a pověřuje starostku jejím podpisem
• schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu
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obnovy venkova č. OŽPZ/17/22471 mezi Pardubickým
krajem a Obcí Klášterec nad Orlicí, předmětem smlouvy je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava
místní komunikace“
• v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, delegovalo paní Bc. Lenku Ševčíkovou jako
zástupce obce Klášterec nad Orlicí, která je akcionářem
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, PSČ
561 64, IČ: 48173398, na řádnou valnou hromadu, která se koná v sídle společnosti dne 22. 6. 2017
• souhlasilo s uskutečněním taktického cvičení v objektu bývalých kasáren, obec jako vlastník objektu upozorňuje na havarijní stav objektu a budov v souvislosti
s rizikem úrazu. Obec jako vlastník objektu bude informována předem o termínu, rozsahu a plánu taktického
cvičení jednotky SDH
• schválilo poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
na rok 2017 Svazu postižených civilizačními chorobami
v ČR, z.s., základní organizace Žamberk, IČ 71002910
ve výši 1000 Kč
• uložilo starostce pozvat p. ředitele obchodního družstva Konzum, Ústí nad Orlicí na příští jednání zastupitelstva dne 28. 6. 2017, za účelem projednání jejich žádosti
o finanční příspěvek na podporu prodejny ve Zbudově
• vzalo na vědomí doporučená opatření pro obce ve
správním obvodu ORP Žamberk k zmírnění následků
výpadku dodávek el. energie
• kaple na Čiháku: starostka informovala o potřebě
opravy kaple na Čiháku, na tuto akci by bylo možno získat prostředky z dotace Orlicka v programu oprav malých památek, byla zpracována studie kompletní opravy
kaple, dále bude jednáno s restaurátorkou o možnosti
vystěhování a opravy oltáře, byl osloven i kameník
ohledně zjištění ceny opravy podlahy, podle výše dotace
bude poté rozhodnuto o objemu prací
• starostka informovala o postupu přípravy akce opravy kamenné zdi nad Kovárnou čp.135, zeď musí být
zbourána (částečně již spadla), nově bude v tomto místě vybudována opěrná zeď z betonových svahovek, byla
zpracována PD, nyní probíhá stavební řízení
• předseda výboru životního prostředí sdělil informace
v řešení odpadového hospodářství, nyní bude upravena
nabídka na změnu odpadového hospodářství v obci

3. PASTVINSKÝ PIVNÍ

FESTIVAL

V sobotu 1.7.2017

Restaurace "Na Vleku"
10 druhů piva: Černá hora páter, Rychnovská
kněžna, Svijanský František,
Novopacký brouček a další ...

občerstvení

Od 20hod. živá hudba

SKELET
Srdečně zve

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany a majitele nemovitostí určených k rekreaci na blížící se splatnost poplatku za
domovní odpad a za psy. Splatnost vyprší 30. června
2017. Úhrada je možná hotově v kanceláři Obecního
úřadu, nebo převodem na běžný účet obce.
Děkujeme za včasnou úhradu.
Obec Klášterec nad Orlicí

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

o Perníkovou popelnici za rok 2016
Jak jsme již vloni avizovali i naše obec je zapojena do
soutěže O perníkovou popelnici. V této soutěži soupeříme v množství vytříděného odpadu s obcemi v naší
kategorii (301 – 2000 obyvatel). Za rok 2016 jsme se
umístili na 85. místě z 228 obcí. Za rok 2015 jsme obsadili 119 místo. Za tento výrazný posun Vám děkujeme.
Věřme, že za rok 2017 budou výsledky ještě lepší. 
Obec Klášterec nad Orlicí

ZÁVODY RYBÁŘŮ

v Klášterci nad Orlicí 26. až 28. května 2017
V posledním květnovém víkendu se na rybářském revíru Divoká Orlice č.7 uskutečnily závody jarního kola
1. ligy LRU-MUŠKA 2017. Pro nezasvěcené je to soutěž čtyřčlenných družstev rybářů (LRU = Lov Ryb
Udicí, MUŠKA = loví se speciálním vybavením – tenký
a velice pružný muškařský prut, muškařská šňůra, která
umožňuje přesně vrhat 1 až 2 mušky na tenkém silonovém vlasci). Rybář ve vysokých botách tzv. broďákách
vstupuje opatrně do vody a snaží se najít a trefit stanoviště ryb a vyprovokovat je k útoku na mušku, která je
napodobeninou létajícího hmyzu nebo různých vývojových stádií hmyzu, zdržujícího se u vody. Muška je opatřena malým háčkem s odstraněným nebo zamáčknutý
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zpětným hrotem. Po zdolání ryby a jejím vylovení podběrákem je ryba delší než 15 cm rozhodčím změřena a
úlovek je zaznamenán do pracovního formuláře. 1 .liga
LRU je soutěž nejlepších muškařů z České republiky
a mezi závodníky byli mistři ČR a několik účastníků
se může pochlubit medailemi za přední umístění na
mistrovství Evropy i mistrovství světa. Každý rybář se
zúčastnil dvou závodů. Na revíru byly vyznačeny dva
závodní sektory (B od splavu u Žabkových po pilu
p. Fiedlera, sektor A nad splavem u tábora po Pašeráckou lávku). Na každém úseku bylo vyznačeno 10 závodních stanovišť, které byly očíslovány. Závodníci byli
ubytováni v penzionu Lesanka v Pastvinách, kde bylo
v pátek provedeno rozlosování úseků. Každý závod trval
2 x 90 minut, po prvních 90 minutách se měnilo stano1. Liga 26.-28.5.2017
Jméno

č. reg.

Chlumský David
Roza Luboš
Gračka Radek
Pavlacký Vít
Pešek Václav
Kočí Martin
Sokolowski David
Granát Ondřej
Slavík Igor
Pešek Antonín
Vančura Ivan
Hosensaidl Miloslav
Jörka Roman
Vach Jakub
Divácký Aleš
Macka Marek
Necid Josef
Vašák Jaroslav
Hertel Zdeněk
Kubíček René
Cieslar Tomáš
Jahn Lukáš
Švub Dominik
Apjár Filip
Šram Jaromír
Martin Musil ml
Šeba David
Kouba František
Kříž Rostislav
Heimlich Roman
Adam Jaroslav ml.
Adam Tomáš
Huček Petr
Šenkýř Miloslav
Závodník Radek
Daněk Jiří
Krsek Michal
Ungr Vojtěch
Chyba Pavel
Karban Radim

2345
2045
3710
2047
4243
1675
2981
1674
237
228
889
351
1579
2678
2680
2687
3103
259
3737
3553
2507
1206
2119
258
339
2618
342
2517
1575
165
1785
203
1313
67
227
1728
2151
656
897
1441

Kláštěrec nad Orlicí
družtvo
MSK Bojkovice ,,A“ MRS

MO ČRS Chomutov

MRS HANÁk Competition
Brno
MRS MK AKVAREST
ŘÍČANY - KLÍMA products

ČRS MK BÍLOVEC

KNÁPEK HOOKS Team
- MO Příbor
Hanák RSK Č. Budějovice
„A“ ČRS

MO ČRS ZÁBŘEH-HENDS

ČRS MK Metuje

ČRS MK JAROMĚŘ
- ČESKÁ SKALICE „A“

viště podle výsledků losování. Do ulovených ryb se pro
větší regulérnost nezapočítávaly úlovky okouna říčního
a ostroretky stěhovavé pro jejich nerovnoměrný výskyt
na jednotlivých stanovištích.
Soutěže se zúčastnilo 10 čtyřčlenných družstev. V tabulce konečných výsledků je možné vyhledat pořadí
družstev, úspěšnost jednotlivých závodníků. Závodníci
ulovili a vrátili zpět do vody celkem 1983 ryb. Nejčastějším úlovkem byl jelec proudník, plotice obecná, pstruh
obecný, jelec tloušť, siven americký, lipan podhorní,
pstruh duhový… Nejdelším úlovkem byl jelec tloušť 42
cm. Nejvíce ryb ulovil p.Roman Heimlich v prvním závodě 115 a druhém 12 ks tedy celkem 127 ks.
Chtěl bych poděkovat jako spolupořadatel akce občanům, kteří mají své nemovitosti u řeky, za toleranci a

Garant: Ing. Petr Staněk,
1. závod
ks
max poř. ks
26
340
1
46
26
325
8
13
16
300
5
23
22
255
9
4
17
295
3
18
27
300
7
8
15
243
6
31
27
230
7
5
14
328
5
16
78
335
2
23
20
270
2
32
27
300
6
10
15
290
4
17
25
250
9
15
19
315
3
28
50
230
3
4
7
375
9
72
35
312
6
9
17
330
4
37
18
270
10
8
17
340
2
22
65
290
4
7
10
270
10
13
43
230
4
5
14
305
6
35
42
320
5
3
22
305
1
46
30
330
5
11
9
328
8
43
115 305
1
12
14
298
9
30
77
260
1
9
3
240
10
35
23
275
10
8
14
300
8
27
24
300
8
8
14
285
7
14
66
325
3
12
14
312
7
28
63
322
2
16

Hlavní rozhodčí: Ing. Petra Jirousková
tým
tým
tým
tým
2. závod
max
poř. Σ ks
max
Σ poř. pořadí
280
2
280
3
176
340
46
7
310
9
305
9
300
7
300
7
148
300
48
8
250
4
261
7
265
9
380
1
220
335
31
1
312
3
340
3
251
8
280
2
173
315
45
6
420
6
301
10
250
1
220
6
203
375
44
5
240
2
270
6
300
6
230
9
182
340
53
9
275
10
238
8
265
5
230
10
203
330
35
2
375
1
255
2
280
3
270
5
309
328
36
3
270
5
240
4
265
4
297
8
142
300
61
10
290
8
283
5
320
10
330
4
227
325
41
4
282
7
270
1
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umožnění přístupu závodníků a rozhodčích na stanoviště. Také majiteli areálu tábora a správci Parishových
lesů za umožnění průjezdu vozidel a parkování vozidel
za táborem. Panu Oldovi Dolečkovi za možnost připojení k elektřině a možnost zpracování výsledků dopoledních závodů. Bez Vašeho pochopení by nebylo možno
zajistit hladký průběh celé akce. Zvítězilo družstvo
Moravského ryb. svazu Brno před družstvem rybářské-
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ho sport. klubu České Budějovice. Na třetím místě se
umístilo družstvo, které bylo pořadatelem jarního kola,
muškařský klub Jaroměř – Česká Skalice.
V hodnocení jednotlivců nás potěšilo 3. místo člena naší
MO ČRS Klášterec pana MUDr. Radima Karbana který
závodil za bronzový tým Jaroměř-Česká Skalice.
Václav Štefek
předseda MO ČRS Klášterec nad Orlicí

HASIČI

Léto nám začíná a soutěžní rok mladých hasičů končí. Opět ho lze ohodnotit jako úspěšný, i když oproti
loňským rokům naše úspěšnost bohužel nepatrně klesla. Na závěrečné soutěži hry Plamen jsme se umístili
s družstvem starších na 22. místě. Družstvo mladších bylo úspěšnější a na 6. příčku z podzimního kola navázali s
nepatrným propadem na 7. místo. Výsledky z jednotlivých disciplín za družstvo mladších byly skvělé, bohužel se
jedna disciplína nevyvedla tak jak by měla a po obou diskvalifikovaných pokusech nás to stálo několik umístění.
Vrátím-li se ale na začátek května, nemůžu zapomenout zmínit Ligu jednotlivců na 60m, která byla letošní rok
organizována poprvé a zmiňovala jsem se o ní již v minulých číslech Sousedských listů. Největší počet soutěží byl
právě v květnu - každý víkend jsme se účastnili s několika našimi závodníky. Výsledky byly skvělé, na každém závodě
jsme zaznamenali umístění minimálně dvou závodníků do 10. místa, která byla bodovaná. V celkových výsledcích
nejlépe dopadl Kuba Krejsa, který byl v kategorii mladších na krásném 7. místě a hned za ním Péťa Janeček na místě
8. V kategorii starších se nejlépe umístil Zdenda Kalous na 9. místě. U všech 3 závodníků je výsledek o to cennější,
jelikož se všichni potýkali minimálně se 2 neodběhnutými závody kvůli zranění a i přesto se umístili takto skvěle.
Oproti dětem jsou závody dospělých touto dobou v začátcích. Účast byla doposud na okrskových závodech v Kunvaldě a druhý víkend v červnu na závodech v Polsku. Závodů jsme se účastnili spolu s polskými Trzebieszowicemi
a za Klášterec soutěžilo poprvé v historii jak družstvo mužů, tak družstvo žen, a ani jedno nemuselo odjíždět s
mezinárodní ostudou. V létě máme mnoho plánů jak s dětmi, tak s dospělými. První událost, která nás čeká a na
kterou bychom Vás rádi pozvali je tradiční dětský den, který se koná 5.7.2017 na hřišti za školou. Odpoledne bude
zahájeno ve 13:00 pohádkovou stezkou a od 14:00 budou připraveny různé disciplíny pro děti všech věkových kategorií. V 19:00 zakončíme tento den večerní zábavou s kapelou Lerion.
Petra Luxová
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Požáry v roce 1930
Přijměte pozvání k nahlédnutí do hasičské kroniky obce
Klášterec nad Orlicí. Psal se rok 1930. A nezačal moc
pěkně.
6. března se rozpoutala nad naší krajinou bouře, při které
udeřil blesk do stodoly Josefa Břízy, Lhotka 30 (Chmelíkovo). Shořelo i stavení, dva vozy, mnoho obilí, hospodářského náčiní, vybavení, čtyři vepři, šatstvo…Vznikla
škoda 150.000 Kč, pojistka kryla pouze 40.000 Kč. Na
tomto případu ohně je zajímavé, že stodola i stavení
byly opatřeny hromosvody.
V noci z 22. na 23. května hořelo opět. Půl hodiny po
půlnoci vzbudil obyvatelstvo signál trubky „Hoří“. Hořela pila č. 27 truhláře Karla Hovada. Oheň vznikl v kůlně a než přispěchala pomoc, zachvátil i obytné stavení.
Shořelo za 30.000 Kč prken, hotového nábytku a nářadí, škoda na budovách byla vyčíslena na 120.000 Kč.
Pojistka byla na 150.000 Kč. Poškozeni byli i nájemci
strážmistr Mrnka, František Vaňous z Pastvin a Josef
Dušek.
30. května hořelo opět. Tentokrát chalupa Jar. Brandejsa č. 169 (stála na kopečku nad Kytnarem, dnes je tam
chata). V noci začala hořet kůlna od popela, který tam
obyvatelé ukládali, oheň se rozšířil na celý domek. Než
dorazila pomoc, shořela část budovy, inventář a čtyři
slepice. Vyčíslená škoda byla 25.000 Kč, pojištění krylo
pouhých 8.000 Kč.
Ale ještě nebyl ohňům konec. 23. listopadu při velké
vichřici od západu začalo v 10 hod dopoledne hořet na
statku č. 65 Josefa Dolečka (později číslo obdržel Rudolf Baier). Jako místo vzniku požáru byla označena
plechová dvířka na komíně v prostoru půdy, která vítr
vyrazil, a jiskry vyletovaly na půdu, kde zapálily. Přes

rychlou pomoc sousedů i hasičů shořely čtyři kusy hovězího dobytka, 90q sena, 20q nevymláceného obilí,
40q slámy, celá obytná budova s veškerým vybavením
a stodola. K hašení byla použita i úplně nová a dosud
nevyzkoušená motorová stříkačka. S hašením pomohli i
hasiči ze Žamberka. Škoda se vyšplhala na 153.000 Kč,
pojistka byla na 103.000 Kč. Tento statek už nebyl nikdy
obnoven a dodnes se tu říká „Na spálenisku“.
Obydlí č. 169 Brandejsovi a č. 27 pila Karla Hovada byly
ještě téhož roku opraveny. Jak vidět, nepatřil rok 1930
k těm zrovna šťastným pro obyvatelstvo Klášterce.
Výzva: prosím čtenáře, pokud máte jakoukoliv fotku ze stavby hasičské zbrojnice a stavby měšťanky,
ozvěte se prosím na č. 721582917, přijedu, okopíruji.
Hledáme už dlouho!
Miloš Sibera

LEDŘÍČEK JEL DO SVĚTA
Klášterečtí ochotníci mají za sebou úspěšnou divadelní sezónu 2016/17. Kromě premiéry klasické komedie
Charleyova teta zůstala na repertoáru našeho souboru
Ledříček i současná francouzská komedie Mátový nebo
s citronem?, která zaznamenala mimořádný divácký
ohlas na domácí scéně i v blízkém okolí. Nezapomenutelným zážitkem pro nás bylo hraní před publikem téměř vyprodaného Divišova divadla v Žamberku v březnu letošního roku. Vyvrcholení sezóny přišlo ovšem o
měsíc později, kdy jsme se s touto hrou vydali daleko za
hranice našeho okresu i kraje.
V pátek 20. dubna jsme v sokolovně naložili svých
pět divadelních švestek, naskládali do aut dvanáct kusů
herců a členů realizačního týmu a vyrazili směrem na
Jičín. Právě nedaleko Rumcajsovy domoviny leží malebné městečko Miletín, kde se konala postupová pře-
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hlídka venkovských amatérských divadelních souborů
Miletínské divadelní jaro, na kterou jsme se letos s
Mátovým přihlásili. Po odehraném představení jsme
si vyslechli posudek poroty vedené panem profesorem
Františkem Laurinem, dlouholetým pedagogem pražské DAMU a otcem známé české herečky. Určitou dávku
konstruktivní kritiky jsme samozřejmě očekávali a také
jsme se jí dočkali, nicméně ne vždy se stane, že si soubor
od členů poroty vyslechne, že se při jeho představení dobře
bavili – což se nám tentokrát stalo. V Miletíně jsme pak
zhlédli několik dalších představení, z nichž některá byla
velmi povedená, takže jsme tušili, že konkurence při závěrečném hodnocení bude silná. Večer jsme strávili v příjemné společnosti místních divadelníků v roli organizátorů a
členů dalších souborů, mezi kterými nebylo těžké udělat
si nové přátele. S bujarým veselím jsme to však nemohli
přehánět, neboť naše mise nebyla ještě zdaleka u konce.

Hned druhý den dopoledne jsme pokračovali v cestě dál na západ. Jejím cílem byl městys Lázně Toušeň
nedaleko Brandýsa nad Labem, konkrétně místní sokolovna. Poprvé v historii souboru jsme se totiž přihlásili a
byli vybráni k účasti na Národní přehlídce sokolských
divadel, jejíž X. ročník se konal právě zde. Po oficiálním uvítání hlavním organizátorem přehlídky bratrem
Janem Králíkem a starostou městyse jsme bleskově
postavili scénu a za několik desítek minut už naši herci znovu stáli na jevišti. Jejich výkony patřily, alespoň
podle mínění režiséra, k těm nejlepším ze všech dosud
odehraných představení, a můžeme tak směle tvrdit, že
jsme mezi sokoly Klášterci ostudu neudělali. I zde jsme
byli bezprostředně po představení pozváni na kobereček před porotu. I zde jsme si vyslechli slova kritiky i
chvály, jejichž poměr byl vcelku vyvážený. Velmi zajímavé pro nás bylo slyšet mínění dvou různých odborných
porot během dvou dnů, přičemž jejich kritika mířila v
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některých případech na zcela odlišné věci. Na vlastní
kůži jsme se tak mohli přesvědčit, že hodnocení výkonů
na jevišti je mimořádně problematická záležitost, kde
do značné míry chybí možnosti posouzení objektivních
faktorů. Divadlo je zkrátka něco zcela jiného než třeba
skok o tyči.
Také v Toušeni jsme viděli několik inscenací jiných
sokolských souborů. Velmi nás oslovilo zajímavě napsané a precizně odehrané představení Vzpoura nevěst
divadelníků (či spíše divadelnic) z Kroměříže. Během
společného večerního posezení pak došlo i na plány
vzájemného hostování našich souborů na svých domovských scénách.
V neděli odpoledne jsme se vypravili zpět do Miletína, abychom si vyslechli vyhlášení výsledků tamní přehlídky. Ačkoli jsme od poroty obdrželi ze všech souborů
největší počet individuálních ocenění, nominace na
postup na celostátní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou
nás i tentokrát bohužel minula a připadla konkurenčnímu souboru z Vamberka. I tak byly ovšem naše výsledky
bezkonkurenčně nejlepší v celé historii našich účastí na
soutěžních přehlídkách. K loňské historicky první ceně
za herecký výkon Ivy Kristejnové z Brněnce (představení Sedm žen na krku) přibyly další dvě ceny, konkrétně
pro ústřední hereckou dvojici Mátového Simonu Šenkýřovou a Láďu Duška. Čestná uznání si pak za náš soubor odnesli ještě David Ficner za herecký výkon, Václav
Štefek za režii a Jana Štefková za kostýmy. Výsledky
sokolské přehlídky nejsou dosud známy.
Ocenění naší práce nás samozřejmě velmi těší, kromě něj si však z naší cesty přivážíme i mnoho zkušeností, zážitků a nových přátelství. Ledříček je tak stále známější i za hranicemi naší obce a blízkého okolí a nabídky
na účinkování mimo náš tradiční prostor působnosti se
množí. Získané kontakty bychom rádi využili i k oživení
divadelního života v Klášterci. Počínaje podzimem by
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tak klášterecké publikum mělo mít možnost prakticky
každý měsíc navštívit jedno divadelní představení ať už
domácí provenience (repríza Charleyovy tety, vánoční
pohádka, která letos už určitě bude, v zimě pak premiéra nové hry), nebo hostujících souborů. Na podzim by
se měl v sokolovně hrát muzikál Limonádový Joe ochotníků z Vysokého Mýta, v zimě pak komedie souboru
z Helvíkovic. Rádi bychom na naše prkna dostali i velmi úspěšné Světáky z Letohradu a již zmíněnou divácky
poněkud náročnější, leč o to inspirativnější Vzpouru
nevěst z Kroměříže. Chtěli bychom apelovat na všechny
příznivce divadla, aby si nenechali tato představení ujít
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a svou diváckou účastí potvrdili naše přesvědčení, že divadlo může žít i v tak malé obci, jako je ta naše. Návštěvou hostujících souborů pak podpoříte i Ledříčka, který
získává na oplátku možnost zahrát si na domovských
scénách těchto souborů.
Na závěr ještě krátká pozvánka, Ledříček totiž nemá
prázdniny ani v létě. V sobotu 15. července kolem 16
hod. můžete vidět Mátový nebo s citronem? na festivale
Orlická brána v Žamberku u Rozálky. V pátek 4. srpna
pak hrajeme Charleyovu tetu opět v Žamberku v prostorách bývalé továrny Vonwiller (Mosilana). Srdečně
vás zveme a děkujeme za vaši dlouhodobou přízeň!
Václav Štefek

Mezi početnými letními akcemi v Klášterci i v okolí už
si vydobyla své místo Rock-sport party. Letos hokejisté a další členové kláštereckého Sokola připravují už šestý
ročník. Uskuteční se opět poslední červencovou sobotu, tedy 29. července. A co připravujeme? Zahájíme fotbalem. Tentokrát půjde o utkání fotbalového oddílu a jako soupeře jsme pozvali LKS Zamek Trzebieszowice. Polské
mužstvo k nám přijede po 11 letech. Následovat bude Klášterecký pětiboj, soutěž v netradičních disciplínách pro
malé i velké, ženy i muže. Chybět nebudou houpačky, skluzavka, půjčovna koloběžek, klouzání v pěně a třeba i
nějaké překvapení. Chybět nebude ani
pestré občerstvení, od klasické uzené kýty,
kuřecích steaků a guláše přes bramboráky
až po tortillu, vařenou kukuřici a hamburgery. Nebudou chybět dvě značky piva ani
míchané nápoje z Karibského baru. Zkrátka
širší nabídka než na běžném festivalu. A co
muzika? V 6. ročníku nabídneme 6 kapel.
Zahájí místní kluci, kteří si dali název Flor is
d lava. Název nezvyklý, ale muzika známá nejznámější hity punku a Nirvány. Punkový
rock ń roll předvede pražská kapela Resumé.
Změnu žánru obstará čím dál známější
nejen v regionu, ale už i v ČR, jablonnští The
Complication. Po loňském velkém úspěchu
se opět představí královédvorský Green
Day revival, tentokrát v úplném obsazení.
Hvězdou večera pak bude ZakázanÝ Ovoce,
kapela, kterou snad ani není třeba představovat. Její hity Vem si mě, Nech mě odejít,
Automat na lásku a další jsme mohli slyšet
na Jamrocku, kdyby tam ovšem v tu chvíli
zrovna nelilo jako z konve. Noční program
pak obstará pardubický Stresor. Věříme, že
nabídka víc než lákavá, naplánujte si tedy
návrat z dovolené již na dopoledne popř.
odjezd až v neděli. Litovat nebudete!
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ZÁPIS ZASTUPITELSTVA

obce České Petrovice ze dne 25. 4. 2017
Přítomni: Viz prezenční listina. Omluveni: Hruška J.,
Žďárský O. Zapisovatel: Lux L. Ověřovatelé: Buryška
J., Pácha K.
1. Program jednání:
- Kontrola plnění usnesení z minula
- Stanovy Sdružení obcí Orlicko
- Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí
pod Zemskou brannou
- Dotace na malé sakralní památky
- Informace ohledně odizolování čp. 162
- Výsadba lipového stromořadí u hřbitova
Návrh usnesení 01/04/2017: Zastupitelstvo schvaluje
program jednání.
Hlasování: 7X0X0 Usnesení 01/04/2017 bylo schváleno
2. Stanovy Sdružení obcí Orlicko. Starosta předložil zastupitelstvu nové stanovy Sdružení obcí Orlicko.
Vzešly ze stávajících stanov a byly pozměněny v několika bodech. Byly rozšířeny o body, kdy valná hromada schvaluje mimořádný příspěvek pro jednu obec
v jednom dotačním případě, převyšující 500 000 Kč,
valná hromada schvaluje střednědobý výhled sdružení,
správní rada rozhoduje o rozdělení dotací v dotačních
programech, neodkladná usnesení správní rady je možné přijímat formou hlasování korespondenční poštou.
Návrh usnesení 02/04/2017: Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje úplné znění stanov Sdružení obcí
Orlicko dle návrhu stanov schváleného na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28. 3. 2017
Hlasování: 7X0X0 Usnesení 02/04/2017 bylo schváleno
3. Závěrečný účet Sdružení obcí pod Zemskou brannou. Starosta předložil zastupitelstvu závěrečný účet
Sdružení pod Zemskou brannou. Závěrečný účet je vyvěšen na internetových stránkách Sdružení.
Usnesení 03/04/2017: Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet hospodaření za rok 2016 Sdružení
pod Zemskou brannou, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření sdružení za rok 2016.
4. Informace o dotaci na malé sakrální památky v katastru obce České Petrovice. Starosta seznámil zastupitele s příslibem dotace, která byla úspěšně schválená
v programu „Podpora stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a drobných objektů památkového
charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017“. Bude
opraveno sousoší Nejsvětější Trojice a Svaté rodiny
u Rusnáků, v předpokládaných celkových nákladech

132.825 Kč. Dotace by měla činit 106.260 Kč.
5. Informace ohledně odizolování čp. 162. Starosta
s místostarostou se účastnili za doprovodu odborníka
pana Švestky z Červené Vody odborného posouzení
správného postupu odizolování čp. 162, kde jsou problémy s izolacemi. Pan Švestka si celý objekt důkladně
prošel a navrhl postupné řešení problému. Nejprve podříznutí stavby nerezovými plechy, obkopání budovy až
na základy a odvodnění a v poslední fázi zateplit celou
budovu. Pan Švestka doporučil několik firem, které
budou osloveny, a na základě cenových nabídek bude
rozhodnuto, jaký postup a v jaké výši bude odizolování provedeno. Děkujeme panu Švestkovi za odbornou
pomoc a ochotu.
6. Různé
- Výsadba lipového stromořadí u hřbitova. V měsíci březnu byly na základě rozhodnutí zastupitelstva vykáceny
lípy u hřbitova, které nebyly v dobrém stavu a mohlo by
dojít k úrazu pádem mohutných větví. Zastupitelé rozhodli zasadit opět lipové stromy. Starosta domluvil pomoc s dětmi ze základní školy v Klášterce nad Orlicí, které nám s výsadbou pomohou v rámci akce „Děti země“.
Návrh usnesení 04/04/2017: Zastupitelstvo schvaluje
nákup vzrostlejších stromků lip k výsadbě u hřbitova
za pomoci dětí ze základní školy v Klášterci nad Orlicí.
Hlasování: 7X0X0 Usnesení 04/04/2017 bylo schváleno
Zapsal: Miloš Roušar
Ověřili: starosta obce
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PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych se touto cestou podělila o svojí zkušenost a
tím také dala tip těm, kdo potřebují opravit nějaký domácí spotřebič. Když mi vypověděl funkci kuchyňský
robot, zajela jsem do Lanškrouna, kde jsem si už dříve
zakoupila náhradní díl, s tím, že si koupím samotný robot, neboť příslušenství je funkční. V prodejně mi doporučili obrátit se ještě na opravnu, kde jsem byla spokojena s jejich prací a dostala ještě dobrou radu ohledně
nákupu elektrospotřebičů. K poděkování připojuji adresu opravny: Alpha servis s.r.o., Purkyňova 101, Lanškroun.
Zdena Kalousová

DOMÁCÍ PÉČE SE NEMUSÍTE BÁT
CHARITA VÁM POMŮŽE
Řada lidí doma pečuje o své blízké, jenž se potýkají s různými zdravotními problémy, které
přináší věk, nemoci nebo úrazy. Je to dlouhodobá a náročná služba, jeden z ušlechtilých činů, které
můžeme udělat pro své blízké - umožnit jim, pokud je to
možné, aby mohli i v nemoci setrvat doma. Domov se
nedá ničím nahradit, a právě pobyt v rodinném prostředí přináší pacientům větší jistotu, pocit bezpečí, často i
zlepšení jejich zdravotního stavu. Charita domácí péči
podporuje. Jedním ze způsobů je zapůjčení kompenzačních pomůcek jako např. polohovací elektrické postele, antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky,
toaletní židle, sedačky na vanu nebo WC atd. Tyto pomůcky usnadňují pohyb a obsluhu nejen pacientovi, ale
zejména rodině, která o něj pečuje. Za pomůcky se platí
půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se uzavírá na
30 dní, ale pomůcku můžete mít půjčenou tak dlouho,
jak je potřeba, třeba i několik let. Dopravu pomůcek
Charita nezajišťuje, ve výjimečných případech je ale
možné se na odvozu domluvit. Oblastní charita UO má
v okrese tři půjčovny, kde ročně obslouží kolem 800 klientů. Zavolejte, rádi vám sdělíme potřebné informace.
Ústí nad Orlicí
Ul. 17. listopadu 69, tel. 731 402 314, e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
Letohrad
Na Kopečku 356, tel. 731 598 830, e-mail: pujcovna.
let@uo.hk.caritas.cz
Lanškroun
Havlíčkova 1129, tel. 733 611 556, e-mail: pujcovna.
lan@uo.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz
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Převzít zodpovědnost za svůj život
„To, kde se teď nacházím, je místo,
kam jsem sám sebe dovedl já sám“

Mark Dzirasa

Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dostanou
do těžké životní situace a nevědí si rady – rozpad rodinných vztahů, nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, že
se proti nim všechno spiklo a málokdy si uvědomí, že to
jsou právě oni sami, kdo může vzít situaci do svých rukou.
Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedopadlo
podle jeho představ, obvinil někoho jiného. Vinu za své
problémy připisoval ostatním lidem nebo okolnostem a
čekal, že jeho problémy za něho vyřeší někdo jiný - za sociálně slabé stát, za dospělé děti rodiče, apod., nebo že se
problémy vyřeší samy. Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím
nepřispěl k nevítanému výsledku. I když byl upozorněn na
nezvratná fakta, odmítal připustit nebo přijmout svou odpovědnost. Čekal, že za něho situaci vyřeší ostatní. Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost za své činy
a rozhodnutí. Často se na naši poradnu obracejí rodiče,
kteří mají problémy se svými dospělými dětmi. Tyto dospělé děti žijí u rodičů, nepracují, ani nestudují, žádným
způsobem se nepodílejí na chodu domácnosti, často jsou
zadlužené, arogantní, zlé a agresivní. Své rodiče pouze
využívají, a těm samozřejmě dochází trpělivost. V těchto
případech si rodiče bohužel neuvědomují, že jsou jejich
děti již skutečně dospělé a jsou schopné samy se živit, ačkoliv mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým dětem možnost, aby se postavily na vlastní nohy, dovolit jim vykročit
k samostatnosti. Je nutné nechat dospělé děti samostatně
rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí, přestat jim
prát, vařit, platit jejich složenky a půjčky, nechat je, aby
se staraly samy o sebe. Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál
společnou domácnost, je vhodné nastavit pravidla společného soužití a trvat na jejich dodržování. S láskou, ale důsledně. A pokud chování „dětí“ překračuje všechny meze,
je nutné to řešit! Takováto situace totiž neprospívá ani
rodičům, ani dětem. Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných dobrých vztahů a není možné se s nimi rozumně domluvit, v občanské poradně vám můžeme poradit,
jak se svými dětmi jednat, jakým způsobem své nezdárné
potomky vystěhovat z bytu, jak jim odhlásit trvalé bydliště,
případně vás, rodiče, nasměrujeme na pomoc psychologa.
Občanská poradna má svá kontaktní místa v Ústí n.Orl.,
České Třebové, Lanškrouně, Letohradě, Vysokém Mýtě a
Králíkách. Otevírací dobu najdete na www.uo.charita.cz,
tel. 734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ
V uplynulém období jsme přivítali rodiče. Děti jim předvedly, co nového se naučily. Kreslili jsme také na asfalt,
loučili jsme se s předškoláky. Děkujeme paní Marii Tobešové za sponzorský dar pro děti věnovaný od členů
výboru Konzumu.
Řeháková Soňa

Sousedské LISTY

ŠKOLNÍ ŠACHOVÝ KROUŽEK
2016/17
Každý pátek navštěvovalo šachový kroužek celkem
14 zájemců o šachovou hru. Nejmladší od 13 hodin,
středně pokročilí od hodiny čtrnácté. Smyslem výuky je
především rozvíjení mentálních schopností, které jsou
uplatnitelné v reálném životě.
11 žáků školy je registrováno v ŠS ČR. Škola je zapojena
do projektu „Šachy do škol“. Žáci se pravidelně účastní
Krajských soutěží mládeže. Velmi dobrých výsledků dosahuje Jiří Zlatník a Lucie Kotizová. Z nejmladších žáků
si úspěšně vede Lukáš Suchodol.
K nejvýraznějšímu úspěchu školy je nutné zařadit vítězství v Okresním kole přeboru ZŠ 1. -5. tříd v Lanškrouně a postup do Krajského finále. 8 nejlepších škol
Pardubického kraje se zúčastnilo tohoto turnaje ve
Svitavách v lednu 2017. Masarykova ZŠ skončila na
výborném 3. místě a od postupu do celorepublikového
finále jí chybělo pouze 0,5 bodu. Čtvrtý celek skončil
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za naším týmem o propastných 8 bodů. Sestava školy:
Jiří Zlatník, Lucie Kotizová, Jakub Nekoranec a Samuel
Novotný.
Registrovaní hráči hrají za ŠO K.a.s. Kunvald a Jiří
Zlatník s Patrikem Michaličkou přispěli k prvenství
v krajské soutěži čtyřčlenných družstev a postupu do
Krajského přeboru. Za dospělé v oddíle již pravidelně
v krajských soutěžích nastupuje Gabriela Obermajerová a Jiří Zlatník.
Eduard Dvořák

VEČERNÍČKOVA STEZKA
Ve čtvrtek 25. května se naši deváťáci proměnili v pohádkové postavičky a pro nejmladší klášterecké děti si
připravili krásný program s úkoly. Na tradiční trase od
koupaliště přes Čertovu skalku ke škole se děti mohly
setkat s vodníky, s myšáky Mickym a Minnie, Ferdou
Mravencem s beruškou a broukem Pytlíkem, čerty nebo
pejskem a kočičkou. Všem dětem se akce očividně moc
líbila a s chutí plnily všechny úkoly, které jim byly zadány.
„Byli jsme na prvním stanovišti jako vodníci Čeke-breke a Breke. Děti měly hledat dušičky, které jsme ukryli
do trávy a keřů u našeho stanoviště. Bylo to pěkné a dětem i nám se to líbilo. Akorát nám někdy zákeřný vítr
odvál dušičky a museli jsme je hledat i s dětmi.“
Tomáš Brůna a Michal Rous
„Podle nás nemohly na Večerníčkově stezce chybět postavičky Ferdy Mravence, Berušky a Brouka Pytlíka, a
tak jsme si rozdělili masky a připravili tento úkol: Děti
musely hlasitým zavoláním přivolat líného brouka Pytlíka, který se nám jako ztratil. Když se našel, tak děti
musely v pytlích proskákat docela obtížnou překážkovou dráhu. Ze začátku jsme trochu nevěděli, ale pak
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už to bylo v pohodě a děti prý měly naše stanoviště nejradši! Takže jsme moc rádi, že to prcky bavilo a hodně
z nich mělo pěkný zážitek! I my deváťáci jsme si to moooc užili a zvlášť ke konci nám bylo líto, že už nepřijdou
další děti.“
David Lux, David Buryška a Hanka Leskovcová

děti hodně bavilo sbírat prádlo, ale věšet ho na šňůru
už bylo horší. Někdo to neuměl a tak jsme mu musely
pomoct. Taky jsme se hodně nasmály, když si pár dětí
myslelo, že naše maska pejska je vlastně liška. Bylo prima být tady pro malé děti.“
Markéta Fišerová a Liliana Novotná

„Asi v polovině trasy v lese jsme měli stanoviště my –
pejsek a kočička. Děti u nás nejdřív musely probudit
spící kočičku a pak posbírat po lese rozházené prádlo,
které musely kolíčky pověsit na šňůru. Bylo vidět, že

Děkujeme deváťákům za skvělé zajištění této po
desetiletí oblíbené školní akce a doufáme, že i v budoucnu se mohou malé klášterecké děti těšit na stejně tak pěkné masky a úkoly!

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
V letošním roce jsme byli již podruhé Olympijským výborem požádání o uspořádání okresního kola soutěže. Po
loňském roce jsme věřili v lepší počasí, bohužel se nám přání nevyplnilo a na poslední chvíli jsme museli asi 120
účastníků přesunout k plnění disciplín do sokolovny. I přes tyto komplikace se závod velice vydařil a velkých úspěchů dosáhli především naši závodníci. Družstvo suverénně vyhrálo a navíc si postup na krajské kolo vybojovalo
dalších sedm žáků v různých věkových kategoriích.
Krajské kolo již tradičně pořádala ZŠ Palackého Moravská Třebová. Na všechny soutěžící čekal šestiboj – běh na
60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, shyby, leh-sedy a závěrečný běh na 1000m. Průběžné výsledky byly
trochu nepřehledné, takže jejich vyhlášení pak bylo o to napínavější a pro nás radostné. Družstvo ve složení Verča
Hornová, Vendy Hejkrlíková, Žanda Břízová, Lucka Hrušková, Zdenda Kalous, Tadeáš Doležal, Pavel Kalášek a Tibor Herc, který vypomohl za zraněného Dana Brůnu, si vybojovalo druhé místo a především postup na Republikové
finále, které se bude konat na začátku září v Brně. Navíc Lucka a Zdenda ve svých věkových kategoriích zvítězili.
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Velká gratulace patří i všem závodníkům, kteří se soutěže zúčastnili v kategoriích jednotlivců – Kátě Vybíralové,
Matymu Doležalovi, Terce Suchodolové, Pepovi Kulhánkovi a Davidu Brůnovi. Poděkování rovněž všem dospělákům, kteří nám pomohli nejenom se zajištěním dopravy, ale i povzbuzováním všech po celou dobu závodu.

SPORTUJEME, SPORTUJEME, SPORTUJEME…
Nejenom v hodinách tělesné výchovy se na naší škole hýbeme, ale pohybem trávíme i volný čas. Nejnavštěvovanějším kroužkem školy jsou totiž již tradičně sportovní hry. Okolo padesáti dětí každý týden zkouší tradiční a někdy
i méně tradiční sportovní disciplíny - mezi nejoblíbenější patří vybíjená a baseball, v zimě v sokolovně pak třeba
cvičení na nářadí. Abychom však sportovní hry zpestřili, vyrážíme také na žamberecký zimní stadión bruslit, do
Českých Petrovic v zimě lyžovat a bobovat, v létě vyzkoušet terénní káry, tubing a velké trampolíny, v našich plánech
nechybí ani výlet na kolech. Zároveň jsme také uspořádali celou řadu sportovních soutěží a turnajů – závody na sněhu, „Kuličkiádu“, „Hlemýžď pohár“, florbalové turnaje a mnoho dalších. Všechny tyto aktivity můžeme realizovat i
díky finanční podpoře Pardubického kraje.

KLÁŠTERECKÝ VÍCEBOJ
Největší sportovní akcí je pro nás již po několik let
Klášterecký víceboj pořádaný s podporou Pardubického kraje. Soutěž pro všechny žáky školy, ale také jejich
rodiče či starší sourozence, a již podruhé i s účastí žáků
ze školy v Kunvaldu. Děti se dlouho dopředu domlouvají a tvoří dvojice, ve kterých budou soutěžit, a rozdělují
si jednotlivé soutěžní dovednosti. Po dopoledních osmi
disciplínách přichází vždy chvíle odpočinku.
Velmi poutavě naplnili tento oddychový čas rafta-

ři juniorských posádek z Letohradu, již povyprávěli především o sportovním raftingu a své účasti
na mistrovství Evropy v Gruzii.
Pak už na všechny čekal ne všemi oblíbený běh na
1000m a závěrečné vyčkávání na vyhlášení výsledků,
které nám letos velice zpříjemnilo občerstvení z Kláštereckých masných pochoutek.
Na stupních vítězů pak bylo mnoho důvodů k úsměvům
– z předvedených výkonů, dosažených výsledků a také
velmi pěkných cen.
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ŠKOLNÍ VÝLET TĚCH NEJMENŠÍCH
„Hurááá, my pojedeme vlakem,“ ozvalo se z 1., 2. a 3.
třídy. 1. 6. na Den dětí dala škola dětem dárek. Poslala
je na školní výlet, který jim téměř celý zaplatila. Vydali jsme se do Rokytnice v Orlických horách do muzea
SÝPKA. Děti plnily úkoly paní Kuny, pomáhaly paní
Vydře a hledaly zatoulanou včeličku. Velký úspěch zaznamenalo hřiště s lanovkou a minigolfem, kde děti nevěděly, co dříve vyzkoušet. Pak unaveny sedly k řízkům
a dukátovým buchtičkám v restauraci. Po nákupu ve firemní prodejně Svitr nás čekal vytoužený vláček. Cesta
dvěma tunely ve tmě byla opravdovým zážitkem.
30. května zavítali čtvrťáci do Prahy poznávat nejen českou historii, ale i krásy hlavního města a v neposlední
řadě kulinářské dobroty.
30. května pátá třída už podruhé navštívila Prahu. Tentokrát jsme prozkoumali bludiště a rozhlednu na Petříně a poté absolvovali dvouhodinovou exkurzi na Letišti
Václava Havla.
A jak výlet zhodnotila jedna ze žákyň?: „ Nechám si od
mamky příští rok napsat omluvenku, abych mohla zase
jet.“
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NA KOLE DĚTEM
Během pondělního dopoledne 5. června se Klášterec
stal zastávkou pro veřejnou cyklo tour Na kole dětem
v čele s panem Josefem Zimovčákem. Účelem této
akce bylo přispění na onkologicky nemocné děti a
mnoho našich žáků se na trase Klášterec-hráz v Pastvinách připojilo k hlavnímu pelotonu. Než společně
vystartovali, cyklisté si u nás nejen odpočali a občerstvili se, ale také si vyslechli pár písní školního sboru
Orlička. Paní starostka Lenka Ševčíková pak předala
panu Zimovčákovi poukaz s vybranými penězi za naši
obec. Jako malé poděkování paní starostce i vedoucí
sboru Olince Kaláškové bylo nabídnuto k vyzkoušení to parádní a neobyčejně velké kolo. Ostatní děti si
měly možnost zazvonit na zvoneček, kterým symbolicky myslely na všechny onkologicky nemocné děti a
přejí jim brzké uzdravení. Děkujeme žákům, rodičům
i veřejnosti za finanční příspěvky a osobní účast na závodu!
A jak tuto akci okomentovali naši malí i trošku větší
účastníci? (Bez úprav)
„Je to dobrý skutek.“
„Je mi jich líto. Tato akce je naděje která potěší onkologicky nemocné děti.“
„Jsem ráda, že jsme mohli přispět pro ty nemocné, protože jim udělá radost i malá věc a budou se cítit dobře.“
„Mně se líbí že vůbec někdo něco takového dělá pro ty děti

a nestará se jen sám o sebe.“
„Je dobrý že na ty děti někdy myslí, je pěkné že se o ně tak
starají když mají rakovinu. Pan Zimovčák udělal dobře že
uspořádal akci pro ně. A ode mě dostane pochvalu.“
„Chci pomoci onkologicky nemocným dětem.“
„Líbí se mi vaše kolo také jezdění na tom velkém kole.“
„Přál bych jim, aby někdy zažili ten pocit, když jedou na
kole svítí slunce, výtr fouká do zad a posouvá vás dopředu.“
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„Že dali nemocným dětem do nemocnice deset tisíc a že
jsme jeli na kole celá půlka školy.“
„Doufám že se pro ně vynalezne lek.“
„Pomohli jsme nemocným vrstevníkům a to je skvělí pocit.“
„Uvědomění!!“
„Lidi kteří si myslí že jsou na tom špatně by se měli podí-

vat na problémy, které mají právě tyto lidi a děti zamyslete
se a pomožte jim!!!“
„Je dobře že na ty děti někdo myslí a že nejsou úplně sami.
Bylo by super kdyby se vymyslel lék na rakovinu aby ste
mohli vyskočit s postele a už odejít z nemocnice protože
je škoda že nezažijete žádné zážitky. Doufám že se vám
udělá líp mějte se dobře a držím palce.“

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ
V neděli 28. května 2017 proběhlo v zasedací místnosti v „Kovárně“ tradiční 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:
Tereza Hofmanová, Vít Severýn a Adéla Mitvalská. 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
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