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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2019
a plány pro rok 2020 v Klášterci n.O.
Vážení spoluobčané,

chtěla bych vás pozdravit, vstoupili jsme do roku
2020, který uzavře druhou desítku 21. století.
Přála bych si, aby to byl rok klidný a úspěšný.
Nyní mi dovolte, z pohledu starostky, stručně po
měsících zhodnotit práci za uplynulý rok 2019.
Leden:
- administrativní příprava materiálů ke kolaudaci
stavby zasíťování Matyášova kopce
- zahájení řízení o nepeněžitém vkladu kanalizace
na Matyášově kopci do VaK, a.s.
- zahájena kompletní rekonstrukce bytu v čp. 195
- proběhla změna velitele výjezdové jednotky našich hasičů
- objednání částečné přestavby a dovybavení hasičské cisterny Tatra 815

Únor:
- příprava stavebních akcí v r. 2019
- zpráva o požární ochraně a bezpečnostní situaci
v obci
Březen:
- úprava zahrady MŠ pro umístění dalších herních prvků
- dokončení a předání kompletně zrekonstruovaného bytu v čp. 195
- kolaudace stavby zasíťování Matyášova kopce
(komunikace a kanalizace splaškových vod)
Duben:
- zadávací řízení na dodavatele stavební obnovy
kaple sv. Anny na Čiháku
- částečná rekonstrukce bytu v čp. 27 Lhotka
- jednání o možné demolici bývalých kasáren
- jednání o úpravách hasičárny
- vyřízení dotace na opravu kaple na Čiháku
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Květen:
- obnova operátu intravilánu obce se blíží do finále, probíhá kontrola všech pozemků před zveřejněním
- oprava místních komunikací
- řešení přístupu z Potoků do Zápotočí
- řešení stavebně-technického stavu domu čp. 135
Kovárna
- zpracování projektové dokumentace rozšíření
splaškové kanalizace v obci
- příprava akce rekonstrukce topení a vnitřních
instalaci MŠ
Červen:
- montáž nových herních prvků do zahrady MŠ
- kompletní oprava komínů bytového domu Lhotka čp. 27
- uspořádání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Orlicko v Klášterci
- smlouva o dodávce tepla a pachtu kotelen pro
bytové domy se Správou budov Žamberk
- řešení parkování u bytových domů čp. 192 –
197, výběr ze dvou řešení
- schválení finanční dotace na obnovu Pašerácké
lávky
Červenec:
- zveřejnění nové mapy intravilánu obce po dokončené obnově operátu novým mapováním
- výměna oken ve 2 třídách ZŠ
- dokončení kompletní rekonstrukce oltáře
sv. Anny v kapli na Čiháku
- po 70 letech se v kapli na Čiháku konal svatební
obřad
- oprava komunikace v chatové osadě, nový asfaltový povrch
Srpen:
- zahájení stavební obnovy kaple na Čiháku (venkovní drenáže, vnější omítky, oprava a nátěr střechy, oprava oken, výměna stropu v předsíni kaple)
- schválení dotace TJ Sokol na opravu elektroinstalace v sokolovně
- schválení místního programu Obnovy venkova
Obce Klášterec nad Orlicí na roky 2020-2024
Září:
- zpráva o lesním hospodářství obce, prohlídka
obecních lesů
- podání žádostí o dotaci na vytápění a vzduchotechniku v MŠ
- řešení pokračování přípravy stavby „Modernizace silnice III/31218 Pastviny – Žamberk“
- vyřízení dotace na projekt rozšíření kanalizace
v obci
Říjen:
- rekonstrukce poloviny střechy bytového domu
Lhotka čp. 27
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- oprava místní komunikace od čp. 90 k čp. 11
- dokončení vkladu kanalizace na Matyášově kopci do majetku VaK, a. s.
- příprava nových vyhlášek obce
Listopad:
- oprava parkoviště před čp. 200
- prodej pozemků po novém mapování
- doplnění dopravního značení v obci
- schválení nových obecně závazných vyhlášek
obce o poplatcích
Prosinec:
- schválení dotace z rozpočtu obce pro ŘKF Klášterec na opravu střechy kostela a oltáře
- řešení převodu části vodovodu na Čertovce
- řešení odpadového hospodářství obce
- hodnocení finančního hospodaření obce, příprava rozpočtu

Pro přehled ještě pár čísel
z hospodaření obce za rok 2019:
K 31. 12. 2019 činily příjmy obce 30 438 378 Kč
a výdaje 22 133 378 Kč (včetně splátky úvěru ve
výši 1 000 008 Kč).
Na dotacích se podařilo v roce 2019 získat celkem
2 121 330 Kč.
Místní komunikace
Celkový náklad na opravu komunikací činil
1 078 811 Kč
Odpadové hospodářství
- celkový náklad na likvidaci odpadu činil
1 001 769 Kč
- úprava kontejnerových míst stála 420 995 Kč
- na poplatku se vybralo 445 695 Kč
Bytové hospodářství
- vybrané nájemné 2 906 317 Kč (čistý nájem bez
záloh)
- do oprav bytového fondu jsme investovali
1 745 865 Kč
Mateřská škola
- náklady na provoz 500 000 Kč
Základní škola
- náklady na provoz 2 000 000 Kč
včetně financování výjimky z počtu žáků
Celkově obec zvládla své finanční hospodaření
v roce 2019 dobře a k 31. 12. 2019 měla na svých
účtech 20 402 038 Kč. Na úvěrovém účtu byl zůstatek 3 999 992 Kč. Po roce 2018, kdy proběhly 2 velké investice obce, se v roce 2019 podařilo
finanční hospodaření obce zlepšit a navíc ušetřit
8,3 mil. Kč. Obec tak může znovu připravovat
větší investiční záměry, aniž by se musela hodně
zadlužit.
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V obci není vidět jen výsledek činnosti její, ale
i činnosti spolků či jejich obyvatel. Mám radost
z každého nově postaveného či opraveného domu.
V nové lokalitě rodinných domů na Matyášově
kopci je prodáno 16 stavebních parcel z 21 a 6
domů se již začalo stavět. Sokolu se podařilo zrekonstruovat elektřinu v sokolovně, hasiči upravili
podlahu v hasičárně a vybudovali šatnu. Farnost
pokračovala v opravě střechy a krovu kostela,
podařilo se dokončit výměnu střešní krytiny nad
presbytářem a opravit sanktusníkovou věž.
V průběhu celého roku se v obci konalo také hodně společenských a kulturních akcí, jejichž pořadateli jsou hlavně naše spolky a škola. Děkuji
všem lidem, kteří ve svém volnu najdou čas a chuť
akce uspořádat, jejich práce si moc vážím.
Potěšující informace je i to, že obyvatel v naší obci
opět přibylo. V roce 2019 se v naší obci narodilo
10 dětí. Bohužel 6 lidí nás opustilo, někteří lidé se
přistěhovali. K 31. 12. 2019 měla naše obec 918
obyvatel.
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Plány obce pro rok 2020:
- provést zadávací řízení na rekonstrukci topení,
vzduchotechniky a vnitřních rozvodů MŠ s tím,
že akce bude realizována v roce 2021
- pokračovat v zajištění realizace rozšíření splaškové kanalizace v obci
- oprava 2. poloviny střechy bytového domu Lhotka 27
- úprava nového hřbitova
- oprava místních komunikací
- údržba a oprava bytových domů
- výstavba parkoviště u bytového domu čp. 195 - 7
Mám naši obec ráda a děkuji všem, kteří pro naši
obec pracují a nezištně pomáhají. Věřím, že si stejně jako já uvědomují bohatství naší obce v kráse
okolní přírody, klidného místa pro život s převahou hezkých sousedských a přátelských vztahů.
Příležitostí ke společnému setkávání bude i v roce
2020 hodně, nahlédněte do přiloženého kalendáře
kulturních akcí.
Lenka Ševčíková, starostka obce

Doprava v obci Klášterec nad Orlicí
Vážení čtenáři, k tématu dopravy v našich Sousedských listech často nepíšeme, možná proto jsem se
rozhodl k následujícímu článku. Doprava se prakticky dotýká nás všech v mnoha podobách. Já bych
si vybral téma ve vztahu k obci, tedy k místním komunikacím. Obec má ve vlastnictví a své správě více
jak 40 km místních komunikací zařazených, tak jako státní silnice, do třech kategorií. Jsou zařazeny a
popsány v Pasportu místních komunikací. Ten je přístupný na webových stránkách obce. Všechna zastupitelstva obce po roce 1990 se snažila v rámci finančních a technických možností obce stav místních
komunikací vylepšovat a udržovat. Dle mého názoru, k výraznější změně v kvalitě místních komunikací došlo v posledních deseti letech. Mohlo se tak stát díky úzké spolupráci se Státním pozemkovým
úřadem – pracoviště Ústí nad Orlicí. S tímto úřadem jsme realizovali několik společných projektů po
uzavření první etapy pozemkových úprav na katastru obce v roce 2010. V končené fázi realizace projektů cest jsme získali majetek v hodnotě přes 20 mil. Kč. Obec se podílela projekty v řádech statisíců
korun. Vylepšili jsme cesty v zastavěné části naší rozsáhlé obce, lepší přístup k pozemkům získali také
zemědělci. Jsme si vědomi, že jsou ještě samozřejmě cesty, které neodpovídají našim představám. I o
nich se snažíme jednat. Nyní probíhá zpracování závěrečné fáze projektů k vybraným bezmála dalším
10 km cest. Ty jsou opět navrženy k realizaci prostřednictvím Státního pozemkového úřadu. Závisí však
tento záměr na financích ze státního rozpočtu pro SPÚ. Např. v roce 2019 dostalo přednosti řešení
následků sucha. Uvidíme, jaký bude vývoj letos. Výrazné zlepšení povrchu cest však sebou přináší i
negativní jevy. Že si někteří řidiči pletou tyto cesty se závodní dráhou nebo si zkracují (bezdůvodně)
cestu je tzv. druhá strana mince. Zastupitelstvo obce na kritické připomínky občanů reagovalo vloni
schválením záměru doplnění dopravního značení. Zejména omezením rychlosti, a na některých úsecích i zákaz vjezdu motorových vozidel. Uvidíme, jaký efekt budou tato patření mít. Pro některé řidiče jsou značky bohužel jen kousek barevného plechu. V současné době obecní úřad zpracovává další
žádost, která vzniká z podnětu občanů. Podnět je obdobný, zamezte průjezdu vozidel, které okolo nás
prokazatelně nemusí jezdit a když už jedou, tak bezohledně. Nutno říci, že obec má omezené možnosti.
Umístění dopravních značek podléhá správnímu řízení. Obecní úřad musí zpracovat žádost s vlastním
návrhem (nebo více návrhy), postoupí ji DI Policie ČR v Ústí nad Orlicí. Dopravní inženýr Policie na
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místě posoudí záměr, vydá stanovisko. Toto stanovisko je přílohou žádosti na ORP Žamberk, dopravní úřad. Až jeho rozhodnutí opravňuje k instalaci značek. Ta musí pro obec umístit odborná firma.
Celý tento proces může trvat 3-4 měsíce. K místním komunikacím patří i parkování. To nás nejvíce
trápí okolo bytových domů č.p. 192-197. Parkoviště před domy nestačí. Zastupitelstvo obce rozhodlo
o vybudování nového parkoviště s dvaceti místy na nedaleké ploše směrem k objektu prodejny KLMP.
Je zpracováván projekt s termínem předání obci do 30. 6. 2020. V druhé polovině roku 2020 bude parkoviště vybudováno. 			
Zpracoval: Zdeněk Bureš

Odpadové hospodářství v obci Klášterec nad Orlicí
Vážení čtenáři,
v následujícím článku bych se opět věnoval odpadovému hospodářství v obci Klášterec nad Orlicí.
Možná si řeknete, že až příliš často. Odpady a odpadové hospodářství obcí je však již delší dobu vážné
téma a na změny, které chystá nový odpadový zákon, se musí obce připravit. Bez aktivní účasti občanů se však navrhované změny nepodaří naplnit. Jde zejména o správné třídění zpětně využitelných
odpadů. V této činnosti však mnoho občanů zaostává, tedy třídění odpadů nevěnuje patřičnou pozornost. Přesto, že naše obec nabízí více jak 60 nádob pro třídění odpadů na 8 stanovištích a snažíme
se průběžně vést osvětovou činnost, zůstávají velké rezervy. Opět jsme se mohli o tomto „nešvaru“
přesvědčit v období vánočních svátků. V tomto období se likviduje větší množství obalů od dárků,
ale jejich vytřídění na papír, plast a ostatní suroviny bylo slabé. U papírových kontejnerů byly běžně
pohozeny velké krabice včetně vnitřních obalů – plast, polystyrén. Velkým nešvarem je též odkládání nesešlapaných papírových krabic. Ty pak zabírají zbytečně místo. Bohužel najdeme v popelnicích
na papír i pytle se směsným odpadem, tento přístup pak snižuje význam třídění. Obdobné nešvary
provází i třídění plastů – nesešlapané lahve, naplněné velké pytle pohozené u třídících nádob, i když
tyto jsou ještě poloprázdné. Na místě pak vzniká nepořádek a je to vizitka obce. Pokračovat bych
mohl směsným odpadem – v kontejnerech i velkoobjemových popelnicích je stále mnoho odpadu,
který by se ještě mohl vytřídit a do těchto nádob nepatří. Co je nejvíc zarážející, že stále nacházíme
hodně vyhozených potravin. Rozepisuji se takto o přístupu ke třídění proto, že nový odpadový zákon klade velký důraz na třídění. Od podílu třídění se budou odvíjet poplatky, zejména za uložení na
skládky. V horizontu deseti let bude skládkování zbytkového odpadu zakázáno, nebo jen v omezeném
množství. Výrazné zvýšení poplatku na skládce by samozřejmě znamenalo citelně vyšší poplatky pro
občany. Pokud tedy nebudou občané „dobrovolně“ třídit odpad, bude nutné provést radikální změnu
hospodaření s odpady. Například tak, že vytříděný odpad by domácnosti musely předávat pouze v určený termín na určité místo. Tímto způsobem by se museli členové domácnosti odpadům více věnovat
než teď. Ne odpad někam odhodit a on se někdo postará. Třeba o úklid prostor u nádob, které zařádí
nezodpovědní občané.
Vážení čtenáři, doplním několik statistických čísel za rok 2019. Celkové náklady na odpadové hospodářství byly asi 930 tis. Kč. Vyprodukováno bylo 160 tun směsného odpadu, z toho 60 tun bylo
odvezeno velkoobjemovými kontejnery, 100 tun bylo odvezeno v popelnicích z domácností a ze stanovišť po obci. Dále bylo odvezeno 15,234 t plastů. Likvidace plastů stála obec 107 770,- Kč. Papíru
bylo sebráno 9,6 t a za tuto činnost obec zaplatila 69 060,- Kč. Skla bylo vytříděno celkem 14,77 tun
a obec zaplatila 11 478,- Kč. Dvakrát v roce byl prováděn mobilní sběr nebezpečného dopadu, tento
sběr stál obec 14 843,- Kč. TS Žamberk svezli od března do listopadu 30,58 tun bioodpadu, za tento
sběr obec zaplatila 66 300,- Kč. Osvědčil se provoz sběrného místa velkoobjemového odpadu – skoro
15 tun. Od r. 2020 bude součástí sběrného místa i sběr kovů a elektroodpadu. Za činnosti a aktivitu
ve prospěch sběru a třídění využitelných složek z odpadů získává obec tzv. zpětné platby od autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Za rok 2019 byla obci proplacena celková částka 142 012,- Kč.
Tato částka ani nepokryje náklady, které stojí třídění základních komodit – plastů, papíru, skla.
Vážení čtenáři, závěrem článku chci poděkovat všem, kteří odpad opravdu třídí, dají si tu práci a oddělí papír, ten sešlápnou, polystyrén vloží do plastů a plechovky od piva do šedivé popelnice na kov a
neobtěžuje je ani šlápnout na plastovou lahev.
Zpracoval: Zdeněk Bureš
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Informace k vývozům septiků a žump

Odpadní vody musí být podle zákona vyváženy do čistírny odpadních vod. ŽIVA, a. s., bude tuto službu
nadále provádět, ale před vývozem se musí vyplnit příslušný formulář. Ten je připraven na středisku
mechanizace u paní ing. Bílkové (tel. pro případné informace 733 713 953) nebo M. Tomanové. Změna
nastává i ve fakturaci. ŽIVA vyfakturuje nasátí a přepravu, čistička (resp. VaK Jablonné n. Orl.) množství odpadu. K zaplacení tedy dostanete dvě faktury. Zjednodušení nastane až vybudováním kanalizace.

Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec n.O.
Jednání dne 27. 11. 2019
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
z schvaluje rozpočtové opatření č. 8 ze dne

25. 11. 2019 v celkové výši 1.808.053 Kč

z schvaluje dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., do

doby přijetí rozpočtu obce na rok 2020, hospodaření obce dle následujících pravidel rozpočtového provizoria: nezbytné výdaje zajišťující
provoz obce ve výši 1/12 skutečnosti r. 2019 měsíčně, pravidelné platby dodavatelům, zálohové
financování MŠ a ZŠ ve výši skutečnosti prvního
čtvrtletí roku 2019 MŠ 140 tis. Kč, ZŠ 330 tis.
Kč, úhrada akcí schválených zastupitelstvem
v minulém období, splátky přijatého úvěru
z schvaluje plán inventur za rok 2019 dle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků v platném znění a bere
na vědomí složení inventarizačních komisí příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
z schvaluje členy ústřední inventarizační komise
a členy inventarizační komise č. 1 až 4 uvedené
v plánu inventur za rok 2019
z rozhodlo vyhovět žádosti Římskokatolické farnosti Klášterec nad Orlicí o individuální dotaci
ve výši 65 000 Kč na účel opravy střechy kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí a
restaurování bočního oltáře sv. Anny, schvaluje
účelové poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a
výdajů obce Klášterec nad Orlicí ve výši 65 000
Kč (slovy šedesát pět tisíc korun českých) v roce
2019 Římskokatolické farnosti Klášterec nad
Orlicí, IČ 44469900, schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí
z schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu
čp. 197/10
z schvaluje podání žaloby k soudu na dlužníka
nájemného p. Z. S.
z schvaluje uzavřít s firmou REKOS Ševčík s.r.o.,
IČ 25960351 smlouvu o dílo na rekonstrukci bytu č. 10 v čp. 197 dle cenové nabídky
z 25. 11. 2019

z bere na vědomí informace starostky ohledně

odpadového hospodářství a schvaluje uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb
č. 4991002591 mezi objednatelem Obcí Klášterec nad Orlicí a zhotovitelem firmou Ekola
České Libchavy s. r. o., IČ 49813862
z schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o převzetí odpadů ze dne 7. 4. 2015 mezi objednatelem Obcí Klášterec nad Orlicí a zhotovitelem firmou TS ŽAMBERK s.r.o., IČ 25998218
z schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
mezi objednatelem Obcí Klášterec nad Orlicí a zhotovitelem firmou Černohlávek Libor.,
IČ 16539184
z bere na vědomí informaci o organizaci Tříkrálové sbírky 2020 na katastru obce v neděli
5. 1. 2020
z bere na vědomí plán zimní údržby komunikací
v období 2019-2020
z schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na území
obce Klášterec nad Orlicí, touto vyhláškou se
zrušuje obecně závazná vyhláška obce Klášterec nad Orlicí č. 3/2017
z schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů na území obce Klášterec nad Orlicí, touto vyhláškou se zrušuje
obecně závazná vyhláška obce Klášterec nad
Orlicí č. 1/2010
z schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019,
o místním poplatku z pobytu na území obce
Klášterec nad Orlicí, touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Klášterec nad
Orlicí č. 2/2010
z schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a obecně závazná vyhláška
č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
s účinností od 1. 1. 2020
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z schvaluje dle § 84 odst. 2, písm. v) zák.

č. 128/2000 Sb. o obcích, odměnu členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva nebo zaměstnanci obce, za výkon funkce
v roce 2019 ve výší dle přílohy č. 4 k zápisu
z schvaluje dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, mimořádnou odměnu členům zastupitelstva starostce a místostarostovi ve výši dle přílohy č. 4 k zápisu
z vyhlašuje záměr prodeje pozemků:, p.p.
č. 4259, ostatní plocha o výměře 251m², p.p.
č. 2035/3, ostatní plocha o výměře 42 m²
z vyhlašuje záměr prodeje (směny) pozemků: p.p.
č. 1209/5, trvalý travní porost o, výměře 95m²,
p.p.č. 1209/7, ostatní plocha o výměře 46 m²,
p.p.č. 1391/5, ostatní plocha o výměře 3110 m²
z schvaluje ukončení nájemní smlouvy nebytových prostorů v čp. 135, Klášterec nad Orlicí
dohodou k 31. 1. 2020
z vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor
v čp. 135 v k . ú. Klášterec nad Orlicí
z vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci vodovodu vybudováno jako vodní dílo v r. 2010 s názvem “Rozšíření vodovodu na Čertovce“ na
pozemcích parc. č. 627/1 a 627/63 v k. ú. Klášterec nad Orlicí, dílo zahrnuje vodovod z PVC
90 o délce 122 m a podzemní automatickou tlakovou stanici s tlakovou nádobou a čerpadlem
z schvaluje finanční dar Albertinu, odbornému léčebného ústavu, Žamberk IČ 00196096
ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu obce v roce 2020
z vydává souhlasné prohlášení pro vlastníky staveb kolen na pozemku obce p.p.č. 1351/8 v blízkosti domu čp. 188 pro zápis staveb do katastru
nemovitostí
z schvaluje žádost pořízení změny územního plánu obce Klášterec nad Orlicí č. 3
z schvaluje aktualizaci zařazených návrhů do pořizované změny územního plánu obce Klášterec
nad Orlicí č. 3
Jednání dne 24. 1. 2020
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
z bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 ze dne

30. 12. 2019

z bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce

k 31. 12. 2019 na straně příjmů byl rozpočet
splněn na 116 % na straně výdajů na 84 %
z bere na vědomí zprávu předsedy finančního
výboru o činnosti v roce 2019 a lednu 2020
z schvaluje plány činností kontrolního a finančního výboru na rok 2020

z bere na vědomí předložené plány činností svých

výborů na rok 2020
prodloužení nájemních smluv
k bytům
z schvaluje přidělení bytů
z rozhodlo vyhovět žádosti Městské knihovny
Žamberk o individuální dotaci ve výši 2000 Kč
na účel nákup knih do střediskového fondu pro
knihovny obvodu MěK Žamberk
z schvaluje účelové poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí
ve výši 2000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) v roce 2020 Městské knihovně Žamberk,
IČ 72068256, schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace
z schvaluje podporu a doporučení Obce Klášterec nad Orlicí při získávání dotací Římskokatolickou farností Klášterec nad Orlicí, jedná se
o dotace na opravu střechy kostela a opravu
mobiliáře
z schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti IV-12-2017123/VB/2, Klášterec
nad Orlicí, 6, ŽIVA – navýšení, mezi obcí Klášterec nad Orlicí a ČEZ Distribuce, a. s. na pozemku parc. č. 1962/3 a 1962/5 v k. ú. Klášterec
nad Orlicí, rozsah věcného břemena je určen
GP č. 1189-234/2019
z schvaluje Postupní smlouvu mezi postupitelem Obcí Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021
a postupníkem firmou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČ 48173398
o předání práv a povinností plynoucích
z územního rozhodnutí o umístění stavby čj.
MUZBK-23000/2017/STAV–15 ze dne 1. 11.
2018 týkajícího se akce „Splašková kanalizace
s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad
Orlicí“
z schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o převzetí odpadů ze dne 31. 3. 2017 mezi
objednatelem Obcí Klášterec nad Orlicí a
zhotovitelem firmou Suroviny Plundra s.r.o.,
IČ 05518083
z bere na vědomí novelu nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, schvaluje
zvýšení odměny pro neuvolněného místostarostu s účinností od 1. 2. 2020, ostatní odměny neuvolněných členů zastupitelstva zůstávají beze
změny tzn, ve výši stanovené dne 28. 11. 2018
usnesením č. 19/18
z souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení Změny č. 3 územního plánu obce Klášterec nad Orlicí s Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou
z schvaluje
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z Jablonného nad Orlicí, IČ: 66844690 dle její
nabídky z 8. 12. 2019
z schvaluje uzavření smlouvy s firmou Tendra
spol. s. r. o. , IČ:01820265 na zadávací řízení,
přípravu rozhodnutí o přidělení dotace, administraci a stavební dozor akce stavebních úprav
Mateřské školy čp. 218, Klášterec nad Orlicí,
včetně instalace tepelného čerpadla a vzduchotechnických jednotek. Schvaluje provedení
zadávacího řízení v roce 2020 s realizací akce
v roce 2021
z vyhlašuje záměr prodeje pozemků:-p.p.
č. 2012/35, ostatní plocha o výměře 41 m²,
p.p.č. 2012/36, ostatní plocha o výměře 64 m²,
p.p.č. 2012/37, ostatní plocha o výměře 17 m²,
z souhlasí jako vlastník pozemků se stavbou polních cest dle PD akce „Realizace společných
zařízení k. ú. Klášterec nad Orlicí“ pro žadatele
o stavební povolení Státní pozemkový úřad
z souhlasí s nákupem počítače do kanceláře MŠ
z nesouhlasí s poskytnutím individuální dotace
pro Oblastní spolek Českého červeného kříže
v Ústí nad Orlicí
z schvaluje výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb
z schvaluje Lenku Ševčíkovou, starostku obce,
zastupitelem určeným pro spolupráci s pořizovatelem Zprávy o uplatňování územního

počet obyvatel
z toho ženy
z toho muži
Ø věk obyvatel
rok nar. nejstaršího obyvatele
nejčastější mužské jméno (počet)
nejčastější ženské jméno (počet)

plánu Klášterec nad Orlicí za období 08/2014
– 01/2020
z bere na vědomí návrh rozpočtu obce, součástí je
návrh rozpočtu příspěvkových organizací obce
ZŠ a MŠ na rok 2020 a ukládá starostce jeho
zveřejnění na úřední desce
Celé znění zápisu a usnesení ze zastupitelstva obce je pro občany k nahlédnutí na
obecním úřadě, usnesení je zveřejněno na
www.klasterecnadorlici.cz
Zpracovala: Lenka Ševčíková, starostka obce

PŘIPRAVUJEME:

Sbor pro občanské záležitosti obce Klášterec
nad Orlicí připravuje tradiční společenskou
akci

„Besedu s důchodci“.

Termín byl již stanoven na 4. dubna 2020
(sobota) od 13,30 hodin v klášterecké sokolovně. Připravuje se i program, který ani letos
snad účastníky nezklame. Klášterečtí důchodci, zapište si do kalendářů termín 4. 4. 2020
13,30 h a přijměte srdečné pozvání pořadatelů
a paní starostky obce.
Zdeněk Bureš, předseda SPOZ

Statistika k 1. 1. 2020
České Petrovice
Klášterec n.Orl.
161
918
74
467
87
451
44
43
1925
1920
Jaroslav (9)
Josef (34)
Marie (5)
Jana (24)

Pastviny
362
180
182
44
1924
Jan,Josef (14)
Eva,Marie (12)

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 v Pastvinách

Tříkrálová sbírka je sečtená a tak bych chtěla poděkovat všem dárcům, kteří přispěli. V Pastvinách jsme
vybrali rekordních 21.686,- Kč, které budou pomáhat tam, kde je to potřeba. Všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se vydali koledovat a bez kterých by tato sbírka nebyla možná, patří velký dík. Elišce
a Marušce, Lucce, Magdaléně a Petře, Haně, Dominice a Romanovi a Jitce Zvercové s dětmi – Ondrou,
Zdíšou, Mařenkou, Barunkou a Davidem. Do nového roku přeji nám všem, abychom pomoc Charity
nikdy nepotřebovali. Těm, kdo ji potřebují, přeji hodně zdraví a sil překonávat své těžkosti. A těm, kdo
pomoc poskytují, přeji hodně sil, tolerance a trpělivosti, protože jejich práce je velice těžká jak po
fyzické, tak hlavně po psychické stránce.
Marie Tomanová

SOUSEDSKÉ LISTY

8

Není to tak dávno…
Sochař Fiedler

( 77)

Nedávno, přibližně před sto léty, doznívaly hrůzy nedávno skončené války a v mnohých rodinách chyběli tátové… Ve většině českých vesnic a
měst se lidé po malých částkách skládali na pomníky a památníky, které
měly navždy připomínat zmařené životy. Pomníky byly postaveny, často jsou u nich pokládány kytice, stále nám připomínají hroznou dobu.
Ale víme něco o těch, kteří je v potu tváře měsíce vysekávali z kamene?
Rozhlédl jsem se po našem blízkém okolí, navštívil muzea, archivy, nahlédl do Wikipedie a NIC! Zapomněli jsme. Pokusím se vzpomenout
alespoň na jednoho. Oldřich Fiedler se narodil 14. 11. 1872 do chudé
rodiny v Hořicích v Podkrkonoší. Jako jediný z deseti dětí dostal vzdělání - čtyřletou sochařsko – kamenickou školu v Hořicích. Vojnu odsloužil
v Josefově a Hradci Králové. Na vojně se během tří let naučil obstojně německy a to mu otevřelo cestu do
světa. Dostal se do Vídně, v Budapešti pracoval na parlamentu. Přesto, že měl jen kamenický obor, vlastní pílí se naučil i vysekávat figury. Později přijal místo kameníka u Víta Kalouse v Klášterci, Zbudov 19,
který byl v té době i starostou v Klášterci. Tady našel svou budoucí ženu, nejmladší dceru Víta Kalouse,
Františku. Ta byla zároveň sestrou pozdějšího starosty Ferdinanda Kalouse. U Kalousů byl velký pískovcový lom, velká dílna, kde se mohlo pracovat za nepohody, u dílny byla hrazda, na které se cvičilo, po
večerech se hrálo divadlo v místní divadelní jednotě Čech v hospodě u Holendů, cvičilo se v Sokole, chodilo se na výlety do přírody. V roce 1899 se manželé přestěhovali do Prahy, kde byl Oldřich Fiedler zaměstnán u fy ing. Ducháček
na Vinohradech. V tomto
čase pracoval na chrličích na
chrámu sv. Víta, detaily vysekával na Matyášově bráně
na Hradě. Památky na jeho
práci zůstaly i na Olšanských
hřbitovech. V roce 1907 se
rodina přistěhovala zpět do
Klášterce.
Asi v roce 1910 si Oldřich
Fiedler otevřel dílnu v Žamberku u kostela a zde vyráběl
především pomníky.
Protože v zimě nemohl provozovat řemeslo, pronajal
si v Klášterci hostinec Na
Rychtě. Do Žamberka dojížděl na kole a po práci pomáhal manželce v hospodě,
v zimě byli živi pouze z hospody. Do války narukoval
v roce 1915 a přes maďarský Kapošvár a Bosnu se dostal až do Albánie, kde onemocněl tehdy nevyléčitelnou chorobou, malárií. Přežil, dostal tříměsíční dovolenou na zotavení. Ke konci války byl nasazen
v Itálii a Vídni. Pod vlivem ruské revoluce se stal horlivým komunistou a byl sledován policií. V zimě
hodně četl, režíroval klášterecké ochotníky, zásluhy má i na postavení Měšťanské školy v Klášterci.
V roce 1923 se s rodinou přestěhoval do Žamberka, Smetanova 654. Odpadlo tak dojíždění. Hned se
také zapojil do veřejného života, hrál divadlo. A práce bylo dost. Po létech se ozvala tradiční kamenická
nemoc, zaprášené plíce. Zemřel 3. 1. 1933 ve věku 60 let. Málokteré řemeslo tak dlouho připomíná
své tvůrce jako sochařina. Po Oldřichu Fiedlerovi zůstalo mnoho pomníků, soch, hlav andělů a Krista
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na hřbitovech po okolí, pomníky obětem války v Klášterci nad Orlicí, Líšnici, Písečné, Hejnicích, Lev
ve Vojáčkových sadech v Žamberku, velký památník s Janem Žižkou ve Slatině nad Zdobnicí, pomník
J. A. Komenského v Kunvaldě a další. Jenom jsme zapomněli na jejich tvůrce.
Zpracoval Miloš Sibera
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Zápis z jednání zastupitelstva obce České Petrovice ze dne 7. 1. 2020
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Rous Antonín
Zapisovatel: Brandejsová J.
Ověřovatelé: Fišer D., Žďárský O.
Hlasování: Pro x Proti x Zdržel se
1. Program jednání + kontrola z minula
Starosta seznámil s programem jednání a požádal
o hlasování o programu.
Kontrola z minula
Smlouva s Ekolou Libchavy
Smlouva s knihovnou Žamberk
Dofinancování opravy bran s Kovářstvím Mitvalský
Studie proveditelnosti na rekonstrukci místního
obchodu
Čistírna odpadních vod na č.p. 162
Žádost p. Kačeny na podporu běžeckých stop
Dodatek ke smlouvě na pronájem parkoviště
Různé Martin Barták
Stav hospodaření obce k 31. 12. 2019
Situace se psími výkaly v obci
Návrh usnesení 01/01/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje program zasedání.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 01/01/2020 bylo schváleno.
2. Dodatek smlouvy na komunální odpad s Ekolou
Starosta předložil zastupitelům smlouvu na svoz
komunálního odpadu s firmou Ekola České Libchavy s. r. o. Byla navýšena cena na 4460 Kč měsíčně bez DPH. Počet svozů zůstává dle rozvozového plánu. Do budoucna bude potřeba větší podíl
třídění odpadu. Dále starosta informoval, že od
1. 1. 2020 jsme jako obec povinni likvidovat jedlý tuk a rostlinný olej, je možné dát do PET lahve
a umístit při sběru na popelnici nebo přinést
a vylít na sběrném místě v obci.
Návrh usnesení 02/01/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje smlouvu na svoz komunálního odpadu s firmou Ekola České Libchavy s. r. o.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 02/01/2020 bylo schváleno.
Příchod Dušana Fišera v 19.30 hod.
3. Smlouva s knihovnou Žamberk
Jako každý rok starosta zastupitele seznámil se
smlouvou na částku 1 000,-Kč, která spočívá o
odborné pomoci mezi městskou knihovou v Žamberku a obecní knihovnou v Českých Petrovicích.
Návrh usnesení 03/01/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje smlouvu, která spočívá

o odborné pomoci mezi městskou knihovou v Žamberku a obecní knihovnou v Českých Petrovicích.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 03/01/2020 bylo schváleno.
4. Dofinancování opravy bran s Kovářstvím
Mitvalský
Starosta informoval zastupitele o dokončení
oprav bran u vchodu na místní hřbitov a zábradlí
do zákristie. Celková cena se vyšplhala na 113 406
Kč. 73 000 Kč již zaplaceno v minulém roce a v letošním roce bude doplacena částka 40 406 Kč.
Návrh usnesení 04/01/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje dofinancování opravy
bran s Kovářstvím Mitvalský a doplaceni částky
40 406 Kč.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 04/01/2020 bylo schváleno.
5. Studie proveditelnosti na rekonstrukci místního obchodu
Starosta předložil zastupitelům k seznámení
4 varianty studií proveditelnosti prací na obecním obchodě k prostudování a následné diskuzi.
Zastupitelé se rozhodli vzít možnosti na vědomí a
počkat na ohlasy. Nadále se tím budeme zabývat
na dalších zasedáních.
Usnesení 05/01/2020: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí různé varianty studií, vyčká na další informace a bude se variantami zabývat na dalších zasedáních.
6. Čistírna odpadních vod na č.p. 162
Starosta předložil zastupitelům cenovou nabídku
14 500 Kč bez DPH na projektovou dokumentaci
na opravu čistírny odpadních vod na č.p. 162 od
firmy Aqua PRO s.r.o.. Na vyřízení povolení vodoprávního úřadu a povolení stavby oslovíme p.
Mikysku.
Návrh usnesení 06/01/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje nechat zhotovit projekt od
firmy Aqua PRO s. r. o.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 06/01/2020 bylo schváleno.
7. Žádost p. Kačeny na podporu běžeckých stop
Starosta seznámil zastupitele se žádostí p. Kačeny
na dotaci na podporu běžeckých stop. Zastupitelstvo odsouhlasilo ho finančně podpořit zpětně po
skončení zimy po předložení četností aktivit dle
sezóny.
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Návrh usnesení 07/01/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje podporovat běžecké stopy.
Finanční částka se bude odvíjet od úspěšnosti zimní
sezóny.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 07/01/2020 bylo schváleno.
8. Dodatek ke smlouvě na pronájem parkoviště
Starosta předložil zastupitelům doplnění o dodatek ke stávající smlouvě na pronájem parkoviště p.
Baierem. Došlo ke změně pronajímaných míst a
snížení částky nájemného na 10 000 Kč.
Návrh usnesení 08/01/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
č. 1/7/2006 na pronájem parkoviště.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 08/01/2020 bylo schváleno.
9. Různé
Podpora Martin Barták
Starosta navrhl zastupitelům podpořit úspěšného
sportovce naší obce Martina Bartáka v travním
lyžování částkou 5 000 Kč. Pověřuje Jitku Brandejsovou sepsáním medailonku o něm.
Návrh usnesení 09/01/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje peněžní podporu pro
úspěšného sportovce naší obce Martina Bartáka
v travním lyžování částkou 5 000 Kč.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 09/01/2020 bylo schváleno.
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a vzešel návrh na nákup odpadkových košů na psí
exkrementy. Je potřeba vyřešit provoz takového zařízení a umístění. Starosta prověří možnost dalšího
řešení v jiných obcích. Dále pověřil Marcelu Břízovou o kontrolu stavu zaplacení poplatků ze psů.
Usnesení 11/01/2020: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci ohledně situace
s psími exkrementy v obci a návrhem na odpadkové
koše a bude se tím nadále zabývat
Zapsala:Jitka Brandejsová

BLAHOPŘÁNÍ
k životnímu jubileu

Informace ohledně stavu hospodaření obce
k 31. 12. 2019
Příjmy celkem:
3 960 934,11 Kč
Výdaje celkem:
2 961 160,23 Kč
Přebytek:
999 773,88 Kč
Stav finančních prostředků k 31. 12. 2019
Stav účtu KB:
2 363 836,37 Kč
Stav účtu ČNB:
1 474 100,08 Kč
Stav pokladny:
16 857,00 Kč
Zůstatek úvěru:
0,00 Kč
Nezaplacené poplatky:
0,00 Kč
Nezaplacené nájemné po splatnosti: 0,00 Kč
Nezaplacené faktury po splatnosti: 0,00 Kč
Splátkový kalendář
– zbývá k zaplacení:
18 299,00 Kč
Usnesení 10/01/2020: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci ohledně stavu
hospodaření k 31. 12. 2019.
Situace se psími exkrementy v obci
Starosta nastínil zastupitelům situaci s řešením
úklidu psích exkrementů v obci. Proběhla diskuze

Dne 31.1. 2020 oslavil pan Jaroslav Doleček
významné životní jubileum - 95 let.
Pan Doleček je ubytovaný v domově důchodců v Červené Vodě, a tak jsme se mu v den jeho
narozenin vydali pogratulovat. Zástupci obce,
dobrovolných hasičů, Nového klubu a důchodců,
předali nejstaršímu občanovi Českých Petrovic
dárky, které ho potěšili. Dobrovolnými hasiči byl
vyznamenán věrnostní stužkou za 70 let ve sboru.
Pan Doleček byl z návštěvy příjemně překvapen.
Přesto, že mu jeho zdravotní stav již druhým rokem nedovoluje návrat do Petrovic, o vesnici projevoval velký zájem a rád by se na svůj statek zase
vrátil. Bylo to příjemné odpoledne, a tak bych mu
touto cestou ještě jednou popřál pevné zdraví,
hodně štěstí a radosti ze života.
Za celou obec České Petrovice Luboš Lux

SOUSEDSKÉ LISTY
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JARNÍ FOTBAL UŽ ZA MĚSÍC

Máme tři týdny po Hromnicích, ale za okny to vypadá už skoro jako na jaře. A pohled na termínovou listinu fotbalových soutěží mluví stejně. První
liga již začala, naše okresní soutěž má výkop už
22. března. Naši fotbalisté se již pilně připravují.
Sezónu jsme zahájili výroční Valnou hromadou
oddílu v sokolovně 1.2. Na té nám potvrdil pokračování trenér Michal Preclik. Hráčských změn
zatím mnoho nenajdeme. Návrat z hostování hlásí Kubis Faltus, který bude určitě oživením pro
naši kabinu. Pokračovat bude Eddy Záleský, zatím zapůjčený z Lichkova. Výpomoc potvrdil
brankář Michal Moravec za dlouhodobě zraněného Jindru Dostála. Pozitivní je i návrat Jendy
Bartoše a Pavla Saboty do plného tréninku. Naopak Karel „Iker“ Jireš, který na jaře bude pokračovat v Těchoníně. Realizační tým posílí jako
nový vedoucí mužstva Zdenál Rous. Samozřejmě
Domácí zápasy:
22. 3. neděle
5. 4. neděle
11. 4. sobota
26. 4. neděle
10. 5. neděle
24. 5. neděle
6. 6. sobota

Rudoltice
D. Čermná
Sp. Brandýs
Verměřovice
Jehnědí
Sopotnice
Sruby

		
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
14:00

bychom uvítali návrat mladíků, kteří se během
podzimu s fotbalem vcelku zbytečně rozloučili.
Tréninkový dril absolvujeme v místní sokolovně,
též nás můžete potkávat v ulicích Klášterce. Dále
je v plánu UMT v Libchavách, fitko pod vedením
Bary Jurčanové a také tři přátelská utkání. Termíny: Neděle 23. 2. UMT Letohrad 15:00 s AFK
Kunvald, neděle 8. 3. UMT Letohrad 15:00 proti
Žamberku a opět neděle 15. 3. UMT Lanškroun
15:00 s Albrechticemi. Doufáme, že tohle vše
pomůže k záchraně v okresním přeboru. Úkol
to však nebude zdaleka lehký, spíše naopak.
S vámi fanoušky v zádech to ovšem bude povzbuzení v našich výkonech. Spolu to zvládneme.
První mistrovské utkání nás čeká 22. 3. od 15:00
na domácí půdě. Další utkání viz přiložený kalendář. Ten je přizpůsoben velikonocům, pouti a
některým soupeřům, více změn už snad nebude.
Přesto sledujte plakáty. Těšíme se, nadále na vaši
hojnou účast na zápasech.
Zápasy venku:
29. 3. neděle FK Č. Třebová

15:00

19. 4.
2.5.
16. 5.
30. 5.
13. 6.

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

neděle
neděle
sobota
sobota
sobota

FK D. Dobrouč
SK Rybník
Albrechtice
FK Mistrovice
Řetová

Jenda Bartoš, kapitán

Dívčí válka opět v Klášterci
Je tomu již 23 let, kdy byla v Klášterci s velkým
úspěchem uvedena nejnavštěvovanější česká divadelní komedie všech dob (jak tvrdí
její autor) Dívčí válka. Nově vzniklý
soubor tehdejších dorostenců a dorostenek pod vedením Luboše Černocha
si známé dílo Franty R. Čecha upravil
k obrazu svému a narvaná sokolovna
byla nadšena. Repríza po 12 letech, v r.
2009, dopadla stejně, 300 diváků se do
sokolovny málem ani nevešlo.
Po necelém čtvrtstoletí zavítá toto
parodické dílo do Klášterce potřetí.
Tentokrát v podání divadelní společnosti Bouda z Těchonína. Návštěvníci
minulých představení budou mít příležitost porovnat pojetí obou souborů,
noví diváci se pak konečně seznámí s hrou o věčném boji mezi muži a ženami.
O čem to je? Jiráskovy Staré pověsti české zná

každý z nás. Ovšem ne všechno, co Jirásek napsal,
musí být pravda! Tato hra je důkazem. Úsměvná
parodie na známou pověst začíná na veselohru dosti neobvykle, a sice pohřbem kněžny Libuše. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem
po ztrátě milované ženy a zároveň
radostí nad nově nabytou svobodou,
se stává terčem útoků vdavekchtivé a ctižádostivé Vlasty. Ta by ráda
zastoupila kněžnu Libuši v její pozici a s pomocí intrik proto udělá vše
možné. Přemysl však nemá v úmyslu
jejím nástrahám podlehnout, jeho
pozornost se obrací jinam, a přípravy na válku, v tomto případě dívčí,
začínají.
Hru s hlubokým a analyzujícím pohledem na příčiny a podstatu Dívčí
války z naprosto nového zorného
úhlu uvidíte v klášterecké sokolovně v sobotu
7. března 2020 v 19.00.
Už to máte zapsané v kalendáři?

SOUSEDSKÉ LISTY
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Zápis do MŠ v Klášterci nad Orlicí
Proběhne 12.5.2020 od 15,00 -16,00hod.

Sebou přineste EVIDENČNÍ list dítěte potvrzený dět. lékařem
(vyzvedněte si ho předem v MŠ)

Nástup do MŠ 1.9.2020
Střípky z výuky
(hodina češtiny v 6. třídě)

Mgr. Dana Brokešová, Masarykova Základní škola Klášterec nad Orlicí

Angličtina ve Švédsku a Kodaň
V termínu 11. 5. - 17. 5. 2020 pořádáme pro žáky 5. – 9. třídy zájezd do Švédska. Původně jsem
předpokládal a s některými rodiči o tom mluvil, že budeme nabízet volná místa pro veřejnost,
abychom naplnili autobus. Přihlásilo se však 48 žáků a tak je v téhle chvíli zájezd obsazen.
Informace k zájezdu průběžně zveřejňujeme na stránkách školy www.zsklasterec.cz/rodice
Radim Horňák, Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí
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Šesttet
Bylo nás pět...
tedy nás bylo šest,
šest tet!

Tři sestřenice O. Kalášková, L. Moravcová,
Z. Špinlerová, matka s dcerou D. Roušarová,
P. Závodná a A. Kočová.
Postupně se samozřejmě dobrovolně přidali bratři
P. a P. Kaláškovi a F. Mlynář.
Z Šesttetu vznikl téměř rodinný soubor, v němž
tedy kromě zakládajících členek pružně působí
i ,,strýcové“ a novější členky J. a B. Dvořákovy.
Zpíváme písně různých žánrů - lidové, populární,
folkové, spirituály i vážnou hudbu a svá vystoupení přizpůsobujeme typu akcí a kulturních příležitostí, na kterých účinkujeme.
V nedávné době jste nás mohli slyšet při Rozsvícení vánočního stromu v Českých Petrovicích
29.11. a v Mladkově 1. 12., na Vánočním koncertu
v Klášterci nad Orlicí 6. 12., na koncertu v Rokytnici v Orl. h. 13.12., při Živém Betlému na Horním Klášterci 22. 12., na Vánočních koncertech
v Líšnici a v Helvíkovicích 29. 12. a naše úspěšné
vánoční turné jsme zakončili koncertem v Kunvaldu 5. 1. 2020.
Účinkujeme na koncertech, setkáních, vernisážích i na soukromých oslavách a obřadech. Rádi
Vám naším vystoupením přineseme radost z pěkné hudby, příjemnou atmosféru a veselou náladu.
Cena za vystoupení závisí na typu a délce požadovaného programu a na vzdálenosti. Můžeme Vám
vystavit potřebné platební doklady.
Kontakt: Olga Kalášková, tel.: 739 819 481,
olga.kalaskova@seznam.cz
Za soubor Šesttet
Vám hezké dny přeje Olga Kalášková
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Pohoda Za Lomem

V srpnu 2019 jsme se s mnohými z Vás sešli
na zahradě u domku Za Lomem v Klášterci
nad Orlicí na koncertu souboru Šesttet a folkového dua Jakodoma.
Zažili jsme společně hezké a příjemné odpoledne, a proto bych Vás ráda pozvala na další
akce.
V průběhu roku zde budou probíhat koncerty, zahradní slavnosti, přednášky a besedy
i hudební lekce - zpěv, hra na klavír, hra na
kytaru, elektrickou kytaru, zobcovou flétnu
a na lesní roh.
Také je otevřena možnost cvičení a tvarování
postavy.
Začínáme po Jarních prázdninách.
Rozvrh bude sestaven po domluvě. Jsou
možné lekce individuální i pro více zájemců.
Těším se na Vás!
Se srdečným pozdravem Olga Kalášková

s kláštereckými sólisty

ŘÍDÍ HONZA HOVORKA

SOKOLOVNA
KLÁŠTEREC
NAD ORLICÍ
FACEBOOK.COM/BBZUSZ

28.3.2020
19:00
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Rodičovský bál, 25. 1. 2020

Poslední lednovou sobotu patřil parket místní sokolovny, jako již tradičně, příznivcům tance, hudby a dobré zábavy.
Bál i letos zpestřilo předtančení našich deváťáků. Pod vedením Petry Foglové nám představili
waltz, tímto jí jménem všech velmi děkujeme.
Podle velkého potlesku bylo znát, že se vystoupení velmi líbilo. Večerem nás za pomoci tradičních
i populárních písní provedla skupina Pětka. Komu
z tance vyhládlo, mohl ochutnat speciality z kančího masa, které škole věnovalo sdružení MS Orlice.
Děkujeme všem sponzorům za věnování hodnotných darů do tomboly, učitelům za krásnou výzdobu a všem rodičům za zorganizování a veškerou
pomoc.
Doufáme, že jste si tuto kulturní akci užili a za rok
na rodičovském bálu zase na viděnou!
SRPDŠ Klášterec nad Orlicí, z.s.

V novém roce v MŠ

V novém roce jsme vzpomněli na tři krále. Poslechli jsme si koncert
se skladbami Johanna Sebastianna Bacha včetně průvodního poutavého slova pro malé posluchače.
Děti měly hezké zážitky z karnevalu, na který si donesly své masky. A ze všeho nejvíc nás bavily hry se
sněhem.								
Soňa Řeháková
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