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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Vážení spoluobčané,
končí nám pomalu rok 2020, který nebyl lehký pro nikoho z nás. Připravil nám nejen chvíle radosti,
ale také spoustu starostí v podobě koronavirové pandemie, vyhlášením nouzového stavu a spoustou
vládních opatření, která výrazně ovlivnila naše životy. A nutno říct, že jsou mezi námi tací, které pandemie zasáhla opravdu zásadně. Když nás na jaře překvapila první vlna pandemie, solidarita a ochota
lidí pomáhat, ať už v šití ochranných roušek nebo i jinak, byla úžasná. Situace se zatím moc nemění
a i nadcházející Vánoce budou tak trochu jiné, bez velkých oslav a shromažďování. Dodržujme vládní
nařízení a chraňme tím sami sebe i své blízké před nežádoucím nakažením nebezpečnými viry. Mysleme
pozitivně a vnímejme kouzlo Vánoc, třeba i bez sněhové nadílky. Čas vánoční je už od pradávna čas klidu, odpočinku a pohody. Rádi bychom poděkovali všem pracovníkům obcí, kteří pečují o vzhled a úklid
obcí, administrativním pracovnicím, všem dobrovolným složkám, které se starají o kulturní, sportovní, zájmovou činnost a práci s mládeží. Poděkování patří vedení a zaměstnancům domova pro seniory
s pečovatelskou službou v Pastvinách a učitelskému sboru na základní a mateřské škole v Klášterci nad
Orlicí.
Přejeme vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a dětem, které neodnesli čerti, bohatou
nadílku pod stromečkem. Do nového roku 2021 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a vzájemného porozumění přejí vaši starostové obcí.
Ladislav Škůrek, Lenka Ševčíková a Luboš Lux
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Mikulášská nadílka
v Klášterci
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vidualismu. Ale to, co jsem viděl a cítil v podvečer
13.prosince 2020, moje pochybnosti vyvrátilo.
Na pozvání sousedů z klášterecké Čertovky jsme
zhlédli s manželkou první rozsvěcení vánočního
stromu na zahradě u Martina Saboty a Katky Rašové. Stejné nabídky se dostalo všem sousedům
a známým. A tak se na této soukromé zahradě
dobrých lidí radovali všichni z momentu prvního
rozsvícení asi deset metrů vysokého stříbrného
smrku, zdobeného více než sto dvaceti žárovkami dvou barev. Nejen to, ale všichni přítomní si
dosyta užili sváteční atmosféry a byli si najednou
k sobě blíž než dříve. Pod tím slovem „dosyta“ se
skrývá nejen potrava duše, ale i bohaté pohoštění
z kuchyně hostitelů i některých hostů. A to všechno jenom z lásky, tentokráte lidské.
Za tímto prvním vánočním darem, který jsem spolu se všemi přítomnými dostal, stojí obrovský kus
práce a obětování. Těch, kteří tento krásný nápad
dostali a mnoho pro jeho uskutečnění vykonali,
těch je více. Ale z nich musím vyzdvihnout a jmenovat alespoň dva. Martina Sabotu a Jardu Brůnu.
Samozřejmě se svými partnery a přáteli. Děkuji
všem nejen za rozsvícený vánoční strom, ale za

Velké poděkování patří všem, kteří i letos při dodržení zdravotních nařízení uspořádali za pomoci
hasičů Mikulášskou nadílku. Letos sv. Mikuláš
s andělem a čerty nenavštěvovali jednotlivé domácnosti v obci, ale rodiče s dětmi na domluvený
čas přicházeli za nimi. Mikuláš opět přesně věděl,
za co děti pochválit a za co jim domluvit, anděl byl
hodný a rozdával dětem nadílku, no a čerti jako
vždy zlobili… všichni byli úžasní a tradice zůstala
zachována.
L. Ševčíková, starostka obce

…NÁM, NÁM, NARODIL SE
A já jsem moc rád, že jsem toho byl svědkem.
Vánoce, nejkrásnější svátky roku, po celý život
vnímáme jako čas zrození. obdarování a lásky.
Poslední léta jsem však měl pochybnosti, jestli
se něco z těchto hodnot nevytrácí. Mám na mysli
mezilidské vztahy, směřující dnes k většímu indi-

důkaz toho, že dobří lidé ještě nevymřeli a dobré
mezilidské vztahy stále žijí. Alespoň v Klášterci.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeji všem.
Josef Kvičera, 14,12.2020
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Aktuality z Klášterce nad Orlicí:
- v období leden až březen 2021 nebude z důvodu stavebních úprav v provozu knihovna,
klub důchodců bude v provozu dle aktuálních možností
- od dubna do září 2021 bude probíhat rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy, po dobu rekonstrukce bude zajištěn provoz školky včetně stravování dětí v prostorách základní školy
Vážení občané, stále se nacházíme v období NOUZOVÉHO STAVU z důvodu ohrožení zdraví koronavirem. Vláda se snaží pomocí krizových opatření reagovat na měnící se situaci a hlavně zajistit zdravotní péči o nemocné. Nouzový stav se týká omezení volného pohybu, povinnosti používání ochranných
prostředků úst a nosu, dodržování rozestupů, zákazu shromažďování, školní výuky, podnikání a dalších
omezení.
Věřím, že se budete chovat zodpovědně ke svému zdraví i ke zdraví ostatních. Obec nabízí pomoc hlavně
starším osamělým lidem s nákupem potravin, hygienických potřeb či vyzvednutím léků. Se žádostí o pomoc v souvislosti s nouzovým stavem kontaktujte: Obec Klášterec nad Orlicí: mobil 734 407 056, pevná linka: 465 637 379, 465 637 029, 465 381 118, Pečovatelská služba Pastviny: mobil 732 619 320,
730 899 903
Přes složitost situace přeji všem z celého srdce pevné zdraví.
Aby i o letošních Vánocích vládla u vás doma láska a pohoda,
abychom všichni měli potřebné množství životní síly i štěstí a uměli se o ně podělit.
Lenka Ševčíková, starostka obce

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí projednalo na schůzi 29. 10. 2020 „Plán zimní údržby
komunikací“ v nadcházející zimě 2020/2021. Vzhledem k tomu, že se postupně obydluje nové
sídliště rodinných domů Matyášův kopec, rozšíří se časová náročnost údržby a nebude možné
ji zajistit vlastními prostředky. Je proto nutné část komunikací udržovat smluvním partnerem.
Obec oslovila ŽIVU Klášterec nad Orlicí, která už část komunikací v zimě udržuje. Bylo dojednáno rozšíření smluvního vztahu a to o ucelený úsek komunikací od sokolovny směrem na horní konec obce a dále komunikace za pilou, směr Draha
a Pustina až po vjezd do areálu dřevovýroby firmy ŽIVA. Údržba tohoto úseku bude začínat
v 5,00 hod., mimo shrnutí sněhu bude prováděn také posyp. ŽIVA se za tímto účelem vybavila
potřebnou technikou. Zástupci obce a ŽIVY při společné schůzce celou trasu spolu s traktoristou projeli.
Technikou obce budou udržovány další komunikace v obvyklém časovém harmonogramu.
Postupně v sídlišti bytových domů, dále k centru obce, Čertovka, Hádka, Lhotka a k sídlišti
RD Matyášův kopec. Následně pak méně významné cesty. Výjezd techniky je stanoven podle povětrnostní situace tak, aby hlavní komunikace v obci byly upraveny v ranních hodinách.
Rozšířením spolupráce se ŽIVOU obec sleduje zrychlení údržby tak, aby všechny hlavní komunikace byly včas ošetřeny. Nutno je však připomenout, že dle zákona o pozemních komunikacích se zimní údržbou zmírňují rizika zimního provozu a správce komunikace (obec)
je povinen zahájit údržbu nejpozději 6 hod. po skončení tzv. události, tím je myšleno sněžení, ledovatka nebo silný vítr. Je také skutečností, že zde žijeme a bydlíme v horské oblasti,
a tak zimní pneumatiky na našich autech musí být samozřejmostí, ale také i lopata, případně sněhové řetězy. V neposlední řadě musíme zimnímu období přizpůsobit hlavně rychlost a styl jízdy.
A s tímto, dle mého pozorování, má stále více řidičů problémy. Zima teprve začíná, její nástrahy máme před sebou. Věřím, že až přijde čas hodnocení, bude možné konstatovat, že opatření
v údržbě komunikací měla efekt, který obec sledovala.
Zpracoval: Z. Bureš
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MATYÁŠŮV KOPEC - VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ

Na podzim roku 2018 byla dokončena stavba komunikace, kanalizace, vodovodu a elektrického připojení v lokalitě s názvem Matyášův kopec, bylo zde připraveno 21 stavebních parcel. Na konci roku 2020 se
v 5 nových domech již bydlí a zbývá volná pouze 1 stavební parcela. Za obec máme radost, že se podařilo
tento záměr, který přispěl k rozvoji obce uskutečnit a přejeme všem novým obyvatelům této lokality, ať
se jim v Klášterci líbí.
Lenka Ševčíková, starostka obce

Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním - přáním pokoje, štěstí, zdraví.
Jednou ročně nám koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám.
Charita je tu také s vámi. Denně pečujeme o desítky nemocných a potřebných. V době ohrožení koronavirem nevynechaly naše zdravotní sestry a pečovatelky u svých klientů ani jeden den. Vedle starých,
nemocných a umírajících lidí pomáháme sociálně potřebným, rodinám s dětmi, lidem bez domova, dětem a mládeži, handicapovaným lidem.
V naší práci je nejdůležitější vztah – dát najevo druhým lidem, že mají svou cennou hodnotu.
TŘI KRÁLOVÉ v lednu PŘIJDOU!…Možná nezazvoní fyzicky u vašich dveří, ale můžete je pozvat
dál online na www.trikralovasbirka.cz ! A pokud budete chtít, můžete přispět na naši činnost:
z dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 (cena jedné SMS je 30, 60
a 90 Kč), trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777
z sledováním TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod. na ČT 1
z odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 77705036
Děkujeme všem dárcům a koledníkům za pomoc.
Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce! V novém roce 2021 hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví!
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Více informací najdete na www.uo.charita.cz
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Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 29. 10. 2020
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
z schvaluje zapsat pozemek p. č. 1351/7 v kat. úz.
Klášterec nad Orlicí dodatkem do prohlášení
vlastníka o vzniku bytového spoluvlastnictví
k bytovým jednotkám v domě čp. 179 ve stejném
podílu, který mají jednotlivé bytové jednotky
z schvaluje nabídku koupě bytové jednotky
č. 179/1, 179/2, 179/3 a 179/4 nájemcům, kteří
bytové jednotky nyní užívají na základě nájemní
smlouvy
z prodloužení nájemní smlouvy k bytu: 195/7 o
vel. 1+1 – na dobu určitou do 30. 11. 2021, dále
k bytu 197/10 o vel. 2+1 – na dobu neurčitou
z bere na vědomí informaci o stavu nedoplatků
z vyúčtování bytů k 30.6.2020
z schvaluje zahájit exekuční řízení proti p. Z. S.
pro nedoplatek z vyúčtování bytu
z bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 ze dne
26. 10. 2020 v celkové výši 9000 Kč.
z bere na vědomí zápis Krajského úřadu Pardubického kraje z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1. 1. 2020 do 14. 10.
2020, v rámci přezkoumání hospodaření obce
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
z schvaluje dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb. Školský zákon jmenování Bc. Lenky Ševčíkové a p. Zdeňka Bureše členem školské rady
Masarykovy základní školy Klášterec nad Orlicí
na funkční období listopad 2020 až říjen 2023
z schvaluje podání žádosti do Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2021 do
dotačního titulu č. 1 na výstavbu, rekonstrukci
a opravu místních komunikací a do dotačního
titulu 2 na provoz prodejny na Zbudově
z schvaluje smlouvu mezi Svazkem obcí Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou, IČ
70957291 jako převodcem a Obcí Klášterec nad
Orlicí IČ 279021 jako nabyvatelem o bezúplatném převodu majetku z ukončených projektů
z schvaluje odpuštění nájmu v provozovně
Kovárna čp. 135 na dobu říjen, listopad, prosinec 2020 z důvodu nařízení Vlády ČR o omezení provozu v souvislosti s šířením nemoci Covid
z schvaluje odpuštění nájmu v nebytových prostorech čp. 119 na dobu říjen, listopad, prosinec 2020 z důvodu nařízení Vlády ČR o omezení provozu v souvislosti s šířením nemoci Covid
z schvaluje vyhlášení záměru pronájmu dvou
místností v levé části budovy čp. 119 na st. p. č.
427 v Klášterci nad Orlicí
z schvaluje prodej pozemků p. č. 1236/3, trvalý
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travní porost o výměře 838 m²
schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků za účelem výstavby rodinného domu, parc.
č. 3241/7 o výměře 1561 m², orná půda,
parc. č. 3257/10 o výměře 1953 m², orná půda
a podmínky prodeje
bere na vědomí informaci o pokračování stavby parkoviště u bytového domu čp. 195-197
a schvaluje uzavření dodatku o posunutí termínu dokončení díla na rok 2021
akceptuje zvýšení pojistného k pojištění majetku a odpovědnosti Obce Klášterec nad Orlicí na
částku 70.218 Kč ročně
souhlasí s umístěním stavby inženýrské sítě
kanalizace na pozemku parc. č. 2032/1, místní komunikace č. 48ú protlakem a schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene
bere na vědomí plán zimní údržby komunikací
v období 2020-2021
schvaluje příspěvek obce na úpravu nebytových
prostorů v 1. patře domu čp. 122 (hasičárny)
ve výši 50 procent vynaložených nákladů max.
80 tis. Kč
schvaluje objednat službu Mobilního rozhlasu
od firmy Neogenia s.r.o.

Jednání dne 25. 11. 2020
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
z bere na vědomí zprávu polesného p. Jaroslava
Sklenáře st., o lesním hospodářství obce v roce
2020
z schvaluje rozpočtové opatření č. 8 ze dne
24. 11. 2020 v celkové výši 614 631 Kč
z schvaluje navýšení závazného ukazatele pro
Masarykovu základní školu Klášterec nad Orlicí o částku 403 915 Kč. Celkově bude závazný
ukazatel hospodaření ZŠ pro rok 2020 ve výši
2 073 915 Kč s účelovým určením 1 623 500 Kč
na provozní výdaje, 26 500 Kč na vrátného,
20 000 Kč na projekt „Škola do přírody – příroda do školy“ a 403 915 Kč na projekt z OP
MŠMT „Věda výzkum vzdělávání“
z schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
majetku ZŠ ze dne 1. 6. 2009, která je přílohou
zřizovací listiny čj. 204/2009/ST 451.3 ZŠ
z schvaluje dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., do
doby přijetí rozpočtu obce na rok 2021, hospodaření obce dle následujících pravidel rozpočtového provizoria: nezbytné výdaje zajišťující
provoz obce ve výši 1/12 skutečnosti r. 2020
měsíčně, pravidelné platby dodavatelům, zá-
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lohové financování MŠ a ZŠ ve výši na první
čtvrtletí r. 2021 MŠ 200 tis. Kč, ZŠ 330 tis. Kč,
úhrada akcí schválených zastupitelstvem v minulém období, řešení střechy bytového domu
čp. 200-202 a čp. 189, splátky přijatého úvěru
schvaluje plán inventur za rok 2020 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, schvaluje členy ústřední inventarizační komise a
členy inventarizační komise č. 1 až 4 uvedené
v plánu inventur za rok 2020
bere na vědomí zprávy předsedů finančního
a kontrolního výboru o jejich činnosti v druhém
pololetí roku 2020
schvaluje novou Směrnici pro tvorbu a využívání sociálního fondu s platností od 1. 1. 2021
rozhodlo vyhovět žádosti Římskokatolické farnosti Klášterec nad Orlicí o individuální dotaci
ve výši 91 000 Kč na účel opravy střechy kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí,
restaurování bočního oltáře sv. Anny a úhradu
autorského dozoru
schvaluje účelové poskytnutí dotace z rozpočtu
příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí ve
výši 91 000 Kč v roce 2020 Římskokatolické
farnosti Klášterec nad Orlicí, IČ 44469900.
rozhodlo vyhovět žádosti TJ Sokol Klášterec
nad Orlicí a schválilo uzavření dodatku ke
smlouvě o úvěru ze dne 29. 6. 2015 mezi Obcí
Klášterec nad Orlicí a TJ Sokol Klášterec nad
Orlicí IČ 61234699 o odkladu splátky úvěru ve
výši 50 tis. Kč v roce 2020, tím posunutí termínu splacení úvěru do 31. 12. 2028, dále schválilo prominutí úroku za rok 2020
prodloužení nájemní smluv a přidělení bytů
bere na vědomí informaci předsedy bytového
výboru z jednání BV dne 18.11.2020 s požadavky do rozpočtu obce na rok 2021
schvaluje přípravu procesu zvýšení nájemného
v bytových domech obce od 1.1.2022 dle platné
úpravy Občanského zákoníku
schvaluje nákup výparníku do výparníkové stanice pro dodávku tepelné energie do bytových
domů čp. 192-197 a 200-202
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
dodávce tepelné energie s cenovým ujednáním
od 1. 1. 2021
bere na vědomí informace o odpadovém hospodářství obce
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 058/19 na zpracování projektové dokumen-
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tace pro stavební povolení akce „Klášterec nad
Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí“ v části
doby plnění a platebních podmínek
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
zpracování projektové dokumentace akce
„Klášterec nad Orlicí – polní cesty a schvaluje
smluvní pokutu za pozdní dodání díla ve výši
144 724 Kč
schvaluje pronájem prostoru sloužícího k
podnikání v levé části budovy čp. 119 v Klášterci nad Orlicí paní Denise Obermajerové,
IČ 09501274 od 1. 12. 2020 na dobu neurčitou
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Obcí
Klášterec nad Orlicí a paní Janou Štefkovou
o pronájmu prostoru sloužícího k podnikání
v pravé části budovy čp. 119
souhlasí s napojením stavby RD na pozemku
p. č. 4408 na místní komunikaci p. p. č. 4984
v Klášterci nad Orlicí – část Jedlina
schvaluje podmínky prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Matyášův
kopec
schvaluje prodej pozemku parc. č. 3257/10 o
výměře 1953 m², orná půda, nacházejícího se
v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, za
cenu 937 440 Kč.
schvaluje prodej pozemku parc. č. 3241/7 o
výměře 1561 m², orná půda, nacházejícího se
v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, za
cenu 749 280 Kč.
schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků
za účelem výstavby rodinného domu, parc. č.
3257/4 o výměře 1466 m², orná půda, parc. č.
3257/9 o výměře 1490 m², orná půda, parc. č.
3257/6 o výměře 1183 m², orná půda
vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. p. č.
1389/26, ostatní plocha o výměře 243 m²
schvaluje uzavření třístranné smlouvy o dodávce vody na pozemku p. č. 1371/31 u čp. 183
mezi dodavatelem VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.
IČ 48173398, plátcem Sidemotokros klub Klášterec nad Orlicí AČR, IČ 47502941 a odběratelem Obcí Klášterec nad Orlicí IČ 279021
schvaluje uzavření smlouvy č. S/MO/4461/20/
MH o podmínkách provedení stavby „Zlepšení
dostupnosti turistických atraktivit jižní části
Orlických a Bystřických hor, Modernizace silnice III/31218 Pastviny – Žamberk“ mezi Obcí
Klášterec nad Orlicí a Pardubickým krajem
bere na vědomí informaci ÚZSVM o ceně pozemků st. p. č. 516/1 a st. p. č. 521
bere na vědomí informaci o organizaci Tříkrá-
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lové sbírky 2021 na katastru obce v období 1.
– 14. ledna
bere na vědomí vyúčtování dotace obchodního
družstva Konzum na provoz prodejny v části
obce Zbudov za rok 2020 dle uzavřené smlouvy
a souhlasí s úhradou 133 533 Kč
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Celé znění zápisů a usnesení ze zastupitelstva
obce je pro občany k nahlédnutí na obecním
úřadě, celé usnesení je zveřejněno
na www.klasterecnadorlici.cz
Zpracovala: Lenka Ševčíková, starostka obce

( 82 )
Proměny jedné chaloupky – „U Saligrů“
Je až neuvěřitelné, jak složité osudy potkávají naše obydlí. Pojďme se dnes podívat na jednu více než
120 let starou historii č.p. 6 v Klášterci. Původ asi není možné vystopovat, ale určitě toto číslo patří mezi
nejstarší v obci.
První zmínka, kterou jsem dosud objevil, sděluje, že v roce 1770 žije v domku Josef Mlynář, chalupník a kovář s manželkou Josefou, rozenou Ježkovou. Tento rod Mlynářů žil na tomto čísle asi hodně
dlouho, poslední stopa je v roce 1864. Velkým překvapením pro mě bylo, že domek kdysi někdo otočil
o 90 stupňů. Na fotografii č. 1 z roku 1899 ještě stojí štítem do silnice, ale hned na dalším snímku č. 2
z roku 1901 je otočený podél silnice. Na tomto záběru je ještě starý dřevěný most, který byl nahrazen
železným v roce 1905. Další zajímavostí je špatně čitelný nápis MASO na štítu. Škoda, že není v našich
možnostech otisknout větší snímky, na č. 3 je v levém dolním rohu krásná stařenka. Na dalším obrázku
č. 4 je stejný domek těsně po požáru rychty a okolních objektů v roce 1932. V tomto domě byl požár
založen. O dva roky později, roku 1934, je vystavěn nový dům – záběr č. 5. Na posledním snímku č. 6 je
podoba domu, která je beze změny už asi 70 let.
Od pamětníků jsem se dozvěděl, že už dlouho před druhou válkou zde bylo řeznictví Suchomelovi.
V horní místnosti tady nějakou dobu působil v podnájmu truhlář Maxa Hörnych. Ve válce byla veliká
bída o potraviny a řezníci s mnohými hospodáři a sedláky provozovali tzv. černý obchod s masem. Na
udání ze Žamberka Němci provedli razii a mnoho lidí v Klášterci, Kunvaldu a okolí pozatýkali. Emílie
Suchomelová se domnívala, že zachrání rodinu a sama dostane jako žena mírnější trest, všechnu vinu
vzala na sebe. Byla popravena 6.3.1945. Už dlouho před válkou pracoval jako řezník u Häuslerů Josef
Saliger. Po válce Saligerovi převzali řeznictví po Suchomelových. V prosinci 1949 hořela chata na Čiháku a klášterští hasiči jeli hasit. Na Zemské bráně uvízli ve sněhu a na Čihák spěchali pěšky. Při tom
se Saliger zpotil, uhnal a následně dostal zápal plic, na který za několik dní zemřel. Paní Saligerová
dál provozovala malý krámek, vykupovala vejce a zároveň vařila polévky pro děti ze školy. Děti jed-
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ly v dřevěné verandě. V podkroví bydlela ještě Emilka Richtrová a bratr paní Saligerové Josef Loufek.
Později Saligerovi tento dům opustili. Nějakou dobu měla v dolní místnosti hudební zkoušky kapela
Orlík. Během přestavby klášterecké hospody tady byl náhradní pohostinský provoz s vedoucím Zdeňkem Půlkrábkem. To bylo kolem roku 1964. Potom objekt obsadilo JZD svými kancelářemi a vývařovnou obědů. O posledních padesáti letech psát nemusím, to už je skoro současnost. Pravdou zůstává,
že dějiny popisného čísla 6 jsou velice bohaté.
Miloš Sibera

Působení učitele Antonína Kavky
v letech 1919 - 1923
na Jedlinské škole
V letošním roce, i v těch několika příštích letech,
si rádi připomeneme výročí tak významné pro naši
obec.
S okolím naší obce a s Jedlinou se Antonín Kavka
poprvé seznámil při svém působení od 1. září 1909
do 31. prosince 1910. Náš kraj a jeho obyvatele si
zamiloval, ale pro své postoje blízké anarchismu a
dělnickému hnutí byl i přes přímluvy jedlinských
obyvatel, přes kladné hodnocení okresní školní
rady v Žamberku i místní školní rady v Klášterci
nad Orlicí propuštěn pražskou zemskou radou
pro ,,smýšlení nesrovnatelné s postavením učitele“. Naštěstí se Kavka na Jedlinu vrátil o devět let
později.
Měl úžasné pedagogické schopnosti, děti vedl ke
vztahu k přírodě, volné kázni, praktickým znalostem a dovednostem vycházejícím z místních
poměrů.
Sám píše: ,,Co však bylo nejkrásnější a nejplodnější
při mé práci na Jedlině, byly zimní večery s dětmi u mě nebo v rodinách, kde jsme čítali krátké povídky našich
i cizích klasiků, zpívali jsme a prohlíželi obrázky, jichž jsem měl velkou sbírku. To pěkné, přátelské soužití
s lidem a s celou osadou zajišťovalo dobré výsledky ve škole. Je samozřejmé, že jsem naše dějiny i přírodní
vědy vykládal pokrokově“.
Na Jedlinskou školu znovu a velice rád Kavka nastoupil 1. září 1919. Už před 1. sv. válkou se chtěl vrátit
na Žamberecko, měl tu i milou. V březnu 1919 měl zásnuby s Annou Rousovou z Klášterce nad Orlicí za
účasti Kavkova přítele bratrského kněze Josefa Novotného. V červenci téhož roku proběhl úřední sňatek
v Žamberku. V roce 1921 se Anně a Antonínu Kavkovým narodil syn Jan a v roce 1923
druhý syn Pavel. V roce 1925 už na Studeném se narodil syn Marek, nazývaný Majka.
Na Jedlině byla menšinová škola určená pro
děti z Jedliny, Českých Petrovic a Čiháku.
Kavka zde chtěl vytvořit školu činnou, školu,
která vychází z místních poměrů a pomáhá
kulturně a hospodářsky lidem ve vsi. Zřídil
veřejnou knihovnu a zavedl v rámci školní
výuky výrobu hraček. V našem půvabném
kraji byl drsný život, lidé obdělávali kamenitá políčka a v zimě si přivydělávali domácími
pracemi, hlavně obšíváním nitěných knoflíků. Výroba hraček byla pro místní obyvatele
velikou pomocí.
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Kavka ve své žádosti na ministerstvo školství o příspěvek na zřízení školní dílny píše: ,,Zdejší lid je ku
pracem ze dřeva velmi schopný. Skoro v každém stavení mají hoblici s ostatními nástroji truhlářskými
a v zimě zhotovují, anebo aspoň opravují hospodářské nářadí a nábytek. Také děti rády a s úspěchem robí
si různé hračky, jichž ukázky zasílá podepsaný Pedagogickému muzeu Komenského v Praze pro informace
ministerstva školní a národní osvěty.“
Z předmětu výchovných ručních prací vznikla v lednu 1920 pod Kavkovým vedením výroba hraček
a drobných uměleckých předmětů ze dřeva. Děti také hodně malovaly na papíry, křídou na tabule,
na dveře i na zdi. Kavka píše: ,,Právě to samostatné hledání a tvoření vnášelo do našeho školního života mnoho svěžesti, radosti a jasu. A ta samostatnost, originálnost se projevovala i v jiných předmětech
vyučovacích, hlavně ve slohu, v počtech a ve zpěvu.
Na Jedlině děti pomáhaly rodičům s obživou. Kavka dětem platil jako dospělým dělníkům. V zimních
měsících se výrobou zabývalo až 64 lidí z Jedliny a okolí. Kromě dětí byli do výroby hraček zapojeni i
místní nezaměstnaní, bývalí tkalci, domkaři i váleční invalidé. Kavka za pět let vyplatil mzdy v částce
100 000 korun.
A. Kavka považoval za velmi důležité poznávání významných osobností, památek a institucí, muzeí,
výroben a provozů. S dětmi jezdil na výlety do
Hradce Králové, Brandýsa nad Orlicí, do Jablonného nad Orlicí, do Prahy, na Macochu a do Brna.
Společně se podívali dokonce i na Slovensko a na
Podkarpatskou Rus. Povzbuzoval v dětech lásku k
vlasti a k národu i samozřejmost pomoci lidem v
nesnázích. Např. na pomoc hladovějícím v Rusku
poslala jedlinská škola výrobky v hodnotě 1500
korun a jedlinské rodiny přijaly pět českých sirotků z Ruska, potomků pobělohorských emigrantů,
jejichž rodiče zemřeli v občanské válce a v době
hladu.
Kavkova činnost v době jeho působení na Jedlině
byla pestrá a náročná. V letech 1920 a 1921 organizoval pro pomoc chudým vyvařování polévek.
Kromě samotného vyučování a výroby hraček také
vyučoval zpěv a dvakrát v týdnu hru na housle.
Jedlinská škola začala být známa i ve světě a na
Jedlině byly časté návštěvy učitelů z Anglie, Švýcarska, Ruska a Ameriky. A. Kavka se stýkal
s mnoha významnými osobnostmi, např. spisovatelem a učitelem Petrem Jilemnickým, spisovatelkou Lilou Bubelovou, ruským legionářem,
spisovatelem a publicistou Rudolfem Medkem,
spisovatelem, novinářem a esejistou Gustavem
Jarošem-Gammou, pedagogem Ferdinandem
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Krchem a také sochařem Leošem Kubíčkem. Kromě výroby jedlinských hraček byla pozoruhodná i
literární a výtvarná práce dětí. V letech 1921-1923
vyšly čtyři desítky prací literárních a kresebných v
časopisu pro děti Zlatá brána i v jiných časopisech
a čteních pro děti.
Škola na Jedlině byla v roce 1923 pro malý počet
žáků uzavřena a A.Kavka se stěhoval na nedaleké
Studené.
Při loučení s jedlinskými dětmi jim řekl: ,,A teď
ještě, než se rozejdeme, několik slov. Nezapomeňte
na to, co nás naučilo vidět krásu, na naše umělce,
malíře, spisovatele a básníky, kteří umějí tak pěkně
a srozumitelně vyjádřit, co cítí a co my tak pěkně říci
neumíme. Učte se dále od nich, ve volných chvílích
čtěte. Prožili jsme spolu mnoho krásných, šťastných
chvil. A dokázali jsme taky něco, čím se nemůže pochlubit každá škola. Jsem rád, že jsem tu našel vás,
milé děti. Vy jste to vlastně dokázaly. Věřil jsem, že
zde na Jedlině najdu vás, kdo budete umělecky tvořit, a proto jsem sem znovu žádal. A nezklamal jsem
se. Budeme v té věci pokračovat. Budete malovat
dál. A zůstaňte věrni sobě a pravdě, ke které jsem
vás vždycky vedl. Vzorem nám je Mistr Jan Hus.- A
teď vám přeju mnoho štěstí, vám menším ve škole, a vám, kdo už vycházíte, mnoho úspěchu v životě. A slzičky utřete. Vždyť se stejně usmíváte. Nashledanou. ...“
Buďme pyšní na našeho učitele Antonína Kavku a na jeho pedagogický a lidský odkaz.
Zpracovala Olga Kalášková
Připojujeme fotografie Jedlinských hraček z archivu J. Kvičery.
Použité prameny a literatura:
Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Svazek 7, Litomyšl, Regionální muzeum v Litomyšli 2006
R. Urbánková: Osobnost Antonína Kavky. Praha 2005
Informace a fotografie p. Mgr. J. Kvičery

ORDINACE LÉKAŘŮ
v Klášterci nad Orlicí v ROCE 2021 – 1. POLOLETÍ
V Obecním domě čp. 167 v Klášterci n. O. bude opět pokračovat provoz lékařských ordinací:
MUDr. Jiří Příborský - chirurgie: každou sobotu – 7:15-9:30 hod.
MUDr. Miroslav Malina – praktický lékař pro dospělé:
pondělí v sudých týdnech – 13:30-14:30 hod.
Leden:
11. 01.
25. 01.
Duben:
Únor:
08. 02.
22. 02.
Květen:
Březen:
08. 03.
22. 03.
Červen:

19. 04.
03. 05.
14. 06.

17. 05.
28. 06.

31. 05.

MUDr. Jana Haltmar – praktický lékař pro děti a dorost: úterý 1x za měsíc – 12,30 -15,00 hod.
Leden:
05. 01. 		
Duben:
20. 04.
Únor:
09. 02. 		
Květen:
18. 05.
Březen:
09. 03.		
Červen:
15. 06.
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Zápis z jednání zastupitelstva obce České Petrovice
ze dne 20. 10. 2020
Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Brandejsová Jitka
Ověřovatelé: Břízová Marcela, Buryška Jaroslav
Omluveni: Hovad Martin, Rous Antonín ml.
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
z Žádost manželů Knaiflových na prodej části
pozemku č. 1339/6
z Projednání záměru na prodej pozemků ve
vojenském areálu na Adamu
z Projednání záměru na prodej části pozemku
č. 197
z Smlouva se Svazkem obcí Rozvoj regionu obcí
pod Zemskou branou
z Domovní čistírny odpadních vod – nové žádosti
o připojení do projektu
z Rozpočtové opatření č. 1
z Různé
Návrh usnesení 01/10/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje program zasedání.
Hlasování: 7 x 0 x 0
Usnesení 01/10/2020 bylo schváleno.
2. Žádost manželů Knaiflových na prodej části
pozemku č. 1339/6
Starosta předložil zastupitelům žádost manželů
Knaiflových na prodej části pozemku č. 1339/6.
Proběhla diskuze o přilehlých pozemcích a sousedící pozemní komunikaci. Zastupitelstvo pověřilo
starostu nejprve nechat zaměřit skutečný stav komunikace a okolních pozemků a žádost prozatím
odložilo.
Usnesení 02/10/2020: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí žádost manželů Knaiflových a pověřilo starostu nechat zaměřit skutečný
stav komunikace a okolních pozemků.
3. Žádost na prodej pozemků ve vojenském areálu na Adamu
Starosta předložil ke schválení záměr, ke kterému
nikdo nevznesl žádné připomínky. Zastupitelstvo
schvaluje záměr na prodej pozemků č. 1414/5 o
výměře 46 m² a č. 1417/3 o výměře 34m² ve vlastnictví obce České Petrovice. Cena bude obvyklá
dle úředního znaleckého posudku. Náklady za
geometrický plán, náklady na vklad na Katastrální

úřad a další náklady bude hradit kupující.
Návrh usnesení 03/10/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje záměr prodeje pozemků
č. 1414/5 o výměře 46 m² a č. 1417/3 o výměře
34m² ve vlastnictví obce České Petrovice, schválený
zastupitelstvem obce dne 14. 9. 2020 pod číslem
jednacím 04/09/2020 za kupní cenu 3560 Kč včetně nákladu řízení a vklad na Katastrální úřad
Hlasování: 6 x 0 x 1
Usnesení 03/10/2020 bylo schváleno.
4. Žádost na prodej části pozemku č. 197
Starosta předložil ke schválení záměr, ke kterému
nikdo nevznesl žádné připomínky. Zastupitelstvo
schvaluje záměr na prodej části pozemku č. 197
z důvodů narovnání užívání. Náklady za geometrický plán, náklady na vklad na Katastrální úřad a
další náklady bude hradit zájemce prodeje na vlastní náklady. Při prodeji se bude vycházet z ceny dle
úředního znaleckého posudku 30Kč/m².
Návrh usnesení 04/10/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje záměr na prodej části
pozemku č. 197 manželům Vašíkovým ve vlastnictví
obce České Petrovice schválený zastupitelstvem obce
dne 14. 9. 2020 pod číslem jednacím 03/09/2020
za cenu 30 Kč/m². Výměra bude stanovena dle geometrického plánu, který kupující vyhotoví na vlastní
náklady včetně nákladů na řízení a vklad na Katastrální úřad
Hlasování: 7 x 0 x 0
Usnesení 04/10/2020 bylo schváleno.
5. Smlouva se Svazkem obcí Rozvoj regionu
obcí pod Zemskou branou
Starosta předložil zastupitelům ke schválení
smlouvu o bezúplatném převodu mezi Svazkem
obcí Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou a
obcí České Petrovice. Smlouva zahrnuje převod
vlastnického práva na zastřešené posezení ČP
centrum, zastřešené posezení ČP kaplička a stojan
na kola ČP centrum.
Návrh usnesení 05/10/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu mezi Svazkem obcí Rozvoj regionu obcí pod
Zemskou branou a obcí České Petrovice.
Hlasování: 7 x 0 x 0
Usnesení 05/10/2020 bylo schváleno.
6. Domovní čistírny odpadních vod – nové
žádosti o připojení do projektu
Starosta informoval zastupitele, že v pořádku
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proběhly hydrogeologické průzkumy a dále předložil 5 nových žádostí o připojení do projektu realizace domovních čistíren v obci. Všem žadatelům
byly sděleny podmínky. Starosta byl pověřen provedením kroků, aby byly nové žádosti připojeny
do projektu. Nyní již byla kapacita projektu naplněna a příjímání dalších žádostí je pozastaveno.
Návrh usnesení 06/10/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje připojení nových žádostí
do projektu realizace domovních čistíren v obci a pověřilo starostu provedením potřebných kroků.
Hlasování: 7 x 0 x 0
Usnesení 06/10/2020 bylo schváleno.
7. Rozpočtové opatření č. 1
Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou k zápisu.

Návrh usnesení 07/10/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování: 7 x 0 x 0
Usnesení 07/10/2020 bylo schváleno.
8. Různé
Starosta informoval zastupitele o schůzce finančního výboru 11. 11. 2020. Vítány jsou i jiné připomínky či náměty k obecnímu rozpočtu, které
prosíme podat stejným způsobem jako žádost o
finanční dar. Přijaté žádosti a podměty budou finančním výborem na následující schůzi zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2021.
Usnesení 08/09/2020: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci o schůzce finančního výboru a možnosti podávání připomínek
a námětů k rozpočtu na rok 2021.
Zapsala Jitka Brandejsová

Zápis z jednání zastupitelstva obce České Petrovice
ze dne 18. 11. 2020
Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Brandejsová Jitka
Ověřovatelé: Bílek Václav, Rous Antonín ml.
Omluveni:
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
Stav hospodaření k 31. 10. 2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Revize vyhlášek a poplatků na rok 2021
Plán zimní údržby na období 2020/2021
Smlouva na dotační management DČOV
Různé
Návrh usnesení 01/11/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje program zasedání.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 01/11/2020 bylo schváleno.
2. Informace ohledně stavu hospodaření obce
k 31. 10. 2020
Příjmy celkem: .............................4 335 958,61 Kč
(z toho 1 400 000,00 převod mezi účty)
Výdaje celkem: .............................3 422 151,90 Kč
(z toho 1 400 000,00 převod mezi účty)
Přebytek: ....................................... 913 806,71 Kč
Stav finančních prostředků k 31. 10. 2020
Stav účtu KB: ..............................4 308 533,28 Kč
Stav účtu ČNB: ............................. 460 066,88 Kč

Stav pokladny: ................................ 86 456,00 Kč
Zůstatek úvěru:......................................... 0,00 Kč
Nezaplacené poplatky: ...................... 5 175,00 Kč
Nezaplacené nájemné po splatnosti: ........ 0,00 Kč
Nezaplacené faktury po splatnosti: .... 14 191,00 Kč
Splátkový kalendář – zbývá k zaplacení: ....0,00 Kč
Usnesení 02/11/2020: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci ohledně stavu
hospodaření obce k 31. 10. 2020.
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Předseda finanční komise Hovad M. předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2021, který byl
vytvořen finanční komisí, paní účetní a starostou
obce. Všechny položky byly řádně konzultovány.
Návrh rozpočtu na rok 2021
Příjmy: ...........................................3 053 300 Kč
Výdaje: ...........................................4 357 400 Kč
Schodek: ........................................1 304 100 Kč
Na financování schodku budou použity finanční
prostředky našetřené z minulých let.
I když vypadá plánované hospodaření nevyrovnané, zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu jednohlasně, protože schodek vznikl tím, že je připraveno několik akcí, které budou zařazeny do dotačních
titulů. Dotace nemohou být započítány jako plánovaný příjem v rozpočtu. Návrh rozpočtu bude přílohou zápisu. 19:07 hod. příchod pan Žďárský
Návrh usnesení 03/11/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje návrh rozpočtu na rok
2020.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 03/11/2020 bylo schváleno.
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4. Revize vyhlášek a poplatků na rok 2021
Starosta předložil zastupitelům ke kontrole a revizi obecní vyhlášky. Zastupitelé se během diskuze
shodli, že se nebudou dělat žádné změny a výše
všech poplatků zůstane stejná.
Návrh usnesení 04/11/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje nechat vyhlášky beze
změn.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 04/11/2020 bylo schváleno.
5. Plán zimní údržby na období 2020/2021
Starosta předložil zastupitelům ke schválení plán
zimní údržby komunikací na rok 2020-2021. Plánem údržby se stanoví, jakým způsobem a v jakém
pořadí budou udržovány místní komunikace. Dokument bude přílohou zápisu a bude vyvěšen na
úřední desce obce.
Návrh usnesení 05/11/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje návrh plánu zimní údržby
na období 2020/2021
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 05/11/2020 bylo schváleno.
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6. Smlouva na dotační management DČOV
Starosta seznámil zastupitele s příkazní smlouvou
na dotační management. Během diskuze o smlouvě vyvstaly připomínky, které je ještě potřeba projednat a případně zapracovat do smlouvy. Dále byl
starosta pověřen projednat smlouvu s právníkem.
Smlouvu odkládáme na příští jednání.
Návrh usnesení 06/11/2020: Zastupitelstvo obce
České Petrovice pověřilo starostu prověřit všechny
připomínky a další možnosti. Smlouva bude projednána na dalším jednání.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 06/11/2020 bylo schváleno.
7. Různé
Starosta informoval zastupitele o výpovědi z nájmu k 31. 1. 2021 od paní Podhrázské. Nyní je postup nechat stav bytu zkontrolovat členy bytového
výboru a stanovit případný plán oprav. Dále pak
oslovit případné zájemce.
Usnesení 07/11/2020: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci o výpovědi z nájmu a provede potřebné kroky.
Zapsala Jitka Brandejsová
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Vážení spoluobčané,

všichni jsme se museli nějak smířit a popasovat s obtížnými podmínkami, které nám rok
2020 přinesl. Covid 19 není problém pouze v naší republice. Máme možnost v televizi
a jiných sdělovacích prostředcích sledovat, jak se virus šíří po světě a jak se s tím jednotlivé státy
vypořádávají. I z pohledu obce a spolků zde působících bylo třeba aktuálně vyhodnocovat situaci
a přijímat rozhodnutí ve věcech a činnostech, u kterých nebylo jasné, jak to nakonec dopadne.
Nyní v prosinci mohu konstatovat, že jsme to společně zvládli. Zvládli jsme běžný chod obce jak
z hlediska funkčního a organizačního, tak i z pohledu hospodářského. Covid zatím obecní úspory
neohrozil, je to dáno i odpovědným rozhodováním zastupitelstva. Opravy a investice v obci, které
byly naplánovány a bylo možné je realizovat, se uskutečnily. Tradiční kulturně-sportovní akce pořádané Ski-klubem, podporované obcí, (Triatlon, Pivní festival, Pastvinská nota, Dračí lodě) nejen
že v tomto nejistém roce proběhly, ale měly i hojnou účast a kladný ohlas. Termínově to vyšlo do
období, kdy nebyla v platnosti omezení vyhlášená vládou a navíc organizátorům přálo i počasí.
Výše uvedené by se nepodařilo bez všech těch lidiček, co jsou ochotni přiložit ruku k dílu a na úkor
svého času a rodin tyto akce zabezpečit. Všem si dovoluji touto cestou poděkovat a popřát jim sílu
a chuť k další práci, která nás v následujícím nejistém období čeká.
Všem občanům přeji klidné prožití vánočních svátků a v průběhu roku 2021,
ať nás potkává jen to dobré.
Ladislav Škůrek, starosta
Pro účely hlasování jsou zastupitelům přidělena
tato čísla 1 – Ladislav Škůrek, 2 – Tomáš Brak, 3
– Pavlína Faltusová, 4 – Pavel Friml, 5 – Veronika
Luxová, 6 – Miroslav Lux, 7 - Lubomír Zverec

Zastupitelstvo obce Pastviny

dne 24. 11. 2020 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
2020.9.1.
zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku
Luxovou a Pavlínu Faltusovou.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.2.
schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 16. 11. 2020.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.3.
schválilo Zjednodušený plán investic a oprav majetku obce na 2021
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.4.
schválilo Plán inventur majetku za
rok 2020
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.5.1. bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 15.10.2020
2020.9.5.2. schválilo účelové poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Pastviny ve výši 97.584,- Kč v roce
2020 obchodnímu družstvu KONZUM, Ústí nad
Orlicí, IČ: 00032212. Dotace bude poskytnuta
v souladu s veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce Pastviny
uzavřenou podle § 10a) zákona č. 250/2000 Sb.
mezi poskytovatelem Obcí Pastviny, IČ: 00279331

a příjemcem KONZUM, obchodní družstvo v Ústí
nad Orlicí, IČ: 00032212. Předmětem smlouvy je
účelové poskytnutí dotace na „Zajištění potravinové obslužnosti obyvatel v obci Pastviny.
hlasování: pro – 1,3, 4,7, proti – 2, zdržel se – 5, oml. – 6
2020.9.5.3. schválilo podání žádosti o dotaci na
podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje,
Dotační titul 2.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.5.4. schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
7DHM200190 s Povodí Labe, státní podnik, IČ:
70890005, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové. Předmětem je zatížení pozemků dotčených
uložením inženýrských sítí – kanalizací, věcným
břemenem.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.5.5. zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o poskytování služeb s poskytovatelem
GeoFaN s.r.o. IČ: 08633665. Předmětem je zabezpečení záznamů změn a aktualizace údajů v pasportu veřejného osvětlení.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.5.6. schválilo z á m ě r uzavřít dohodu o
konvalidaci smlouvy o správcovství hřiště na poz.
parc. č. 750/4 ostatní plocha, kat. území Pastviny
u Klášterce nad Orlicí, ve vlastnictví obce Pastviny, uzavřené dne 15. 8. 2002 mezi obcí Pastviny
a spolkem YMCA Letohrad, IČ: 26534843. Předmětem záměru je upřesnění a vyjasnění projevu
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vůle zúčastněných stran v předmětné smlouvě,
týkající se užívání a zajištění správy a údržby uvedeného pozemku.
Upřesnění smluvního vztahu – Ostatní ujednání:
Část parc. č. 750/4 o výměře cca 380 m2, podél
jižní hranice tohoto pozemku není součástí hřiště,
zůstává tedy volně přístupná pro veřejnost, vlastníky a uživatele sousedících pozemků a chat.

Upřesnění ustanovení
„Provozního řádu hřiště“, bod 3. a 4.:

Správce hřiště rozvrhne denní přístup na hřiště v předpokládaném rozsahu denního využití
8,00 – 20,00 hod. takto:
z 2/3 předpokládané denní doby využití hřiště
pro potřeby YMCA Letohrad
z 1/3 předpokládané denní doby využití hřiště
pro potřeby ostatní veřejnosti
Takto rozvržená doba využití je orientační, dohoda mezi uživateli je přípustná. Zájemce o využití
hřiště z řad ostatní veřejnosti musí vyjádřit svůj
požadavek s dostatečným předstihem u správce hřiště. Součástí záměru je zákres vymezené
plochy o výměře cca 380 m2, podél jižní hranice
pozemku, která není součástí hřiště, zůstává tedy
volně přístupná pro veřejnost, vlastníky a uživatele sousedících pozemků a rekreačních objektů.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.5.7. schválilo poskytnutí finančních
prostředků na boj proti Covid-19 ve výši 4.000,Kč z rozpočtu obce, v rámci veřejné sbírky pro nemocnici v Ústí nad Orlicí, prostřednictvím transparentního účtu Konta Bariéry č. 17111444/5500.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.5.8. schválilo z á m ě r prodat část pozemku parc. č. 1188/1 – ostatní plocha ve vlastnictví obce, zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú.
Pastviny u Klášterce nad Orlicí za cenu 100,- Kč/
m2, určenou geometrickým plánem, o výměře cca
325 m2. Náklady na geometrický plán a vklad do
KN uhradí kupující.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.5.9. zastupitelstvo schválilo, že NENÍ
záměrem obce odprodat objekt č.ev.56 na stav.
parc. č. 607 a poz. parc. č. 988/11 kat. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.5.10 schválilo z á m ě r prodeje pozemku
parc. č. 5486 druh pozemku ostatní plocha s využitím ostatní komunikace, o výměře 235 m2 , v k.ú.
Pastviny u Klášterce nad Orlicí ve vlastnictví obce,
zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Pastviny u
Klášterce nad Orlicí. Prodej uvedeného pozemku
bude schválen a realizován pouze za podmínky, že
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prodávaný poz. parc. č. 5486 a sousedící navazující pozemky parc. č. 5483 a 5452 budou zatíženy
věcným břemenem služebností stezky a cesty ve
prospěch prodávajícího. Poplatek za vklad do KN
uhradí prodávající a kupující rovným dílem.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
2020.9.5.11. schválilo ukončení výpůjčky, části
parkoviště na poz. parc. č. 1796/2 k.ú. Pastviny u
Klášterce nad Orlicí, sjednané mezi Obcí Pastviny
a Městem Žamberk, IČ: 00279846, Masarykovo
nám. 166, Žamberk, Smlouvou o výpůjčce ze dne
22.3.2016, Dodatkem č. 1 ze dne 25.4.2018 a Dodatkem č. 2 ze dne 23.4.2020 v souladu s ustanovením odstavce II. předmětné smlouvy.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,7, proti – 0, omluven – 6
Starosta: Ladislav Škůrek

Vážení čtenáři,

dovolte mi v tomto předvánočním čase, kdy většina lidí hodnotí, co se povedlo a co ne za uplynulý
rok, abych Vám předložila bilancování za trochu
delší období provozu Autocampu na Šlechtově
palouku, a to od roku 2012 do roku 2020. Při jedné z mnoha pracovních schůzek v průběhu letošní
sezony, týkajících se zabezpečení provozu kempu
a Informačního centra v Pastvinách, jsem byla
oslovena starostou p. Škůrkem, abych zpracovala stručnou souhrnnou informaci o tom, co se za
dobu mého působení v kempu podařilo realizovat. Kemp je obecní zařízení, které obci přináší
finanční prostředky do rozpočtu, ale zároveň je i
majetkem obce o který je třeba pečovat. Rozhodně
tedy není od věci, stručně Vás informovat o dění
v tomto zařízení. Většina věcí byla v průběhu doby
projednávána a schvalována v zastupitelstvu. Pro
občany, kteří pravidelně sledují úřední desku obce
a zajímají se o dění v obci, to nejsou žádné novinky.
Provozní stav při převzetí autocampu nebyl ideální. Chatky a související budovy v areálu byly
kolaudovány a postupně zapojovány do provozu
v letech 1982 až cca 1985. Mají tedy už něco za
sebou. Přesto, že proběhla rekonstrukce společného sociálního zařízení v roce 2011, zbyla po ní
i nekvalitně odvedená práce, jako např. špatně vyspádovaná podlaha ve sprchách. Zpětně nechápu,
kde se ve mně vzalo tolik energie, že za 3 měsíce
jsme udělali tolik práce, že jsme dosáhli v sezoně
2012 na Bronzový odznak prázdninového inspektora kempů.
Recepce se zázemím byla vymalována, odstranili
jsme psí kotec vedle budovy recepce. Další na řadě
byla chata Babeta / linoleum, dlažba, očištění
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trámů, nábytek jsem si půjčila/. Proběhla rekonstrukce společné kuchyňky v sociálkách / nová
pracovní deska, přidán nový varný panel, odkládací poličky, 2 varné konvice, mikrovlnka, odkapávače, zásobníky na utěrky, očištění trámů, nátěr
stropu. I společné WC a koupelny jsme dovybavili
hygienickými zásobníky. V areálu byly instalovány
piktogramy pro lepší orientaci hostů, objevily se
truhlíky s květinami a hlavně byl přiveden signál
WiFi!!!!
Pak už každý rok přibývalo něco nového. 2013
bezbariérový přístup do chaty č. 1, bezbariérová
terasa u chaty Babety. Po 3 roky po sobě následující /vždy 5 chatek ročně/ došlo k modernizaci interiéru chatek, zateplení, nové kuchyňky a
elektroinstalace, zabudování přímotopů/. 2015
následovaly dlážděné chodníky k chatám, 2016
terénní úpravy, kovové oplocení a zasíťování hřiště, byly instalovány nové mincovní sprchové
automaty, 165 matrací bylo potaženo nově, nové
záclony a závěsy. 2017 chodníčky a úprava terénu od recepce do provozního zázemí hospůdky,
nová venkovní sprcha, snížení schodů do chatek.,
v květnu zakoupen pro potřeby kempu nový sekací stroj Kubota. 2018 do kuchyně restaurace bylo
pořízeno nové odsávání, nový nerezový pracovní
stůl, ohřívač talířů, zesílen signál WiFi. Převzali
jsme značně vybydlený byt v budově recepce. Narychlo byl upraven pro zázemí zaměstnanců. 2019
nám přinesl novou střechu nad terasou u hospody
zastíněnou maskáčovou sítí, novou střechu nad
záchody tamtéž. Nefunkční otvírání oken ve všech
chatkách bylo demontováno a instalováno nové.
2020 vymalováno bylo všech 15 chatek, všude
proběhla výměna garnýží, vybudována byla výlevka pro karavany, nový vstup do úklidové místnosti
pro zaměstnance s přístupovým chodníkem. Byl
zakoupen přístroj na dezinfekci prostorů, důvodem byla šířící se pandemie Covid-19. V současné
době (mimo sezonu) je využíván v Bytovém domě
s pečovatelskou službou v Pastvinách.
V roce 2021 se zaměříme na veřejné osvětlení areálu, elektrické rozvaděče a ohřev teplé vody pro
hosty. Zaznamenala jsem jen větší akce a investice, těch drobných bylo nepočítaně. Za posledních šest let se pohybujeme každoročně v počtu
návštěvníků od 6.000 do 7.000 tisíc. Hosté si zadávají termíny rok dopředu! Je pravdou, že všem
se nezavděčíte, ale těch spokojených je rozhodně
drtivá většina. Proč by se k nám jinak rádi vraceli???? Výše uvedené, by se nepodařilo bez našich
ochotných a pracovitých zaměstnanců a brigádníků. Tímto bych jim chtěla poděkovat za spolupráci.
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Přikládám úryvek z dopisu naši dlouholeté návštěvnice:
„Z Vašich plánů mám radost. Pokaždé, když přijedu, vidím, co jste za rok udělali a změnili. Zatím
to vždy bylo ve prospěch nás, rekreantů. Pamatuji
jiné doby, doby, kdy jsem měla strach a obavy, že
jednoho dne přijedu a na bráně bude viset cedule:
Kemp zrušen. Přiznejme si upřímně, že ve finále
do toho moc nechybělo. Kemp byl tak dobitý a vyrychtovaný, že tam jezdili už pouze našinci a vše se
drželo jen silou vůle. V rozhovorech s okolním osazenstvem chatek vždy tento fakt uvádím, vyvrátit
mně ho nelze, ani to paradoxně nikdo nedělá. Proto
nechápu, proč lidé jezdí na dovolenou, aby nadávali
u udávali. Loňský rok to nabralo takových rozměrů,
že nám z toho bylo všelijak. Ale někdy to tak bývá,
nic není věčné a mezilidské vztahy už vůbec ne. Pokud se něco rozbilo, pak asi proto, aby vzniklo něco
jiného. A tomu jsem vstřícná. Velice ráda Vás zase
uvidím a šálek kávy pro Vás budu mít vždycky.
Přeji Vám a všem, kteří se snažíte o zpříjemnění
naší dovolené, aby se Vám dařilo.“
Klidné prožití Vánoc
a vše dobré v novém roce 2021 přeje
Mgr. Emílie Dolečková,
odpovědný správce ATC Šlechtův palouk

OZNÁMENÍ
OD HASIČŮ

V lednu 2021 bohužel neočekávejte plakáty
na náš tradiční ples a členové našeho sboru
nemusí očekávat ani pozvánku na výroční
valnou hromadu. Obě tyto akce jsou prozatím zrušeny.
Aktuální informaci k činnosti sboru, výběru příspěvků od členů nebo k brigádám
budeme nyní pravidelně uvádět na nástěnku na Kovárně.
Je nám to velmi líto, že se nepotkáme na
těchto akcích, ale zdraví je důležité, a proto
Vám přeji, ať ho je v novém roce 2021 mnohem více. Zároveň ať je nový rok rokem
úspěšným a šťastným.
Petra Luxová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Před pěti lety za námi přišel pan Brejtr, zda by děti od hasičů nechtěly jít za 3 krále. Tato charitativní
činnost se u nás usadila a dvě skupiny dětí, kteří se ve zbytku roku věnují hasičskému sportu, se tedy již
každoročně převléknou za krále a vychází s písničkou po obci.
My pevně věříme, že se epidemiologická situace nezhorší a vše proběhne tak jak v minulých letech.
V neděli před mší svatou budou obě skupiny u našeho kostela, kde Tříkrálová sbírka v Klášterci začíná
(bohužel zatím nevíme zda 3.1. nebo 10.1. – nutno sledovat vývěsní desku na kostele). Zde se skupiny
rozdělí - jedna vyráží hned směr Zbudov a Kobzovka, druhá po mši prochází středem obce na Čerťák a
Lhotku. Pokud budete chtít přispět určitě je jednoduše potkáte nebo uslyšíte.
Změní-li se situace a bylo by samotné chození vládou zakázané, jsou vyhlášeny následující 3 možnosti
jak na tříkrálovou sbírku přispět:
z Dárcovská SMS
z Sledování tříkrálového koncertu – 10.1.2021 od 18.hod. na ČT1
z Finanční dar
Všechny podrobné informace jsou uvedeny na letácích, které by byly rozvěšeny po obci, případně
rozneseny do schránek.

KLÁŠTERECKÝ HOKEJ
Po úspěšně zvládnuté základní části sezony 2019/2020 se Klášterec umístil ve 3. lize
na 3. místě z 14 týmů a tím si zajistil rozlosování a boj o konečné umístění ve 4. lize
ze šesti rozlosovaných. Účastníky 4. ligy byl např. Kunvald, Bystřec, Lev Banín atd.
Sokol Klášterec začal první zápas prohrou 3:5 proti Bystřeci, který sestoupil z 1 ligy. I přesto, že jsme
3:0 vedli, jsme nedokázali tento zápas vyhrát. Z odehraných 6 zápasů byl jediný právě Bystřec, který
nás dokázal porazit. Od tohoto zápasu jsme již veškeré zápasy vyhráli. Lev Banín 8:2 , Švédi 2:0, Bobři
Lanškroun 4:1, Rafani 5:0 a v posledním zápase jsme zvítězili v derby s Kunvaldem 3:2. Poděkování
patří celému týmu za výborně zvládnuté a odehrané zápasy, za bojovnost poprat se o historický postup
Klášterce do 2. Lanškrounské ligy. Tímto jsme skončili na 2. místě, které nám zaručuje v příštím ročníku
20/21 účast v právě již zmiňované druhé lize LHL.
Nutno dodat, že ročník byl o to náročnější, že kvůli březnovému zákazu sportu se dohrával až v září.
Jsem opravdu rád, že po méně vydařené minulé sezoně, kdy jsme měli problémy s malým počtem hráčů
a z 30% jsme to museli řešit nasazením hostů z jiných týmů, jsme tuto sezonu odehráli stabilně s hráči,
které máme na soupisce. O to je postup cennější.
Nový ročník 20/21 se rozjel začátkem října, jen pár dnů po dohrání minulého ročníku. Jenže se stihlo
odehrát pouze pár zápasů a stadion byl opět uzavřen. Klášterec stihl odehrát 2 zápasy. V prvním zápase
jsme nastoupili proti spojeným týmům z minulého ročníku Švédi a Kohouti a hned jsme dokázali bodovat za remízu 3:3. Vyzkoušeli jsme si, že dokážeme hrát vyrovnané utkání i v druhé lanškrounské lize.
Druhý zápas jsme odehráli 4. 10. proti Verměřovicím. I v tomto zápase jsme dokázali bodovat tentokrát
již ale plným počtem bodů za vítězství 4:3. Následující den byla soutěž pozastavena a aktuálně se čeká,
zda se ještě letos znovu začne hrát.
Chtěl bych alespoň touto formou pozvat všechny fanoušky kláštereckých sportů, aby nás přijeli na pár
zápasů podpořit. Lanškroun je sice z ruky, ale dokážeme dopravu na stadion zařídit a budeme velice
rádi, když nás přijedete podpořit a zafandit. Výsledky nejen našich zápasů i podrobné statistiky můžete
sledovat na webu www.zslan.cz.
Milan Bednařík, vedoucí družstva
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A co jsme již stihli my? Vyzdobit si školu,
vyrobit adventní věnce, upéct cukroví, nazdobit
perníčky, naučit se básničku, zazpívat si….

PF 2021

Hodně štěstí a zdraví do nového roku přejí žáci a zaměstnanci základní školy v Klášterci nad Orlicí.
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Brzy budou Vánoce

Děkujeme paní Marii Tobešové za sponzorský dar pro děti k Mikuláši od členů výboru Konzumu. Společně s dětmi jsme si vyzdobili školku a těšíme se na Vánoce. Zpíváme a posloucháme koledy, Snažíme
se dětem vytvořit atmosféru očekávání. Vám všem přejeme vše dobré v novém roce, hlavně dobré zdraví.
Řeháková Soňa

Data uzávěrek jednotlivých čísel v roce 2021: 10.2., 14.4., 16.6., 11.8., 13.10., 8.12.
Příspěvky zasílejte přímo na e-mail: sousedskelisty@seznam.cz
nebo je doneste na obecní úřad v Klášterci.
SOUSEDSKÉ LISTY č. 160 - periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obec Klášterec n. O.
ve spolupráci s obcemi Pastviny, České Petrovice, výtisků 310, číslo registrace MK ČR E 20477,
e-mail: sousedskelisty@seznam.cz. Sazba a tisk - Tiskárna Kerschbaum, Hluboká 140, Žamberk.
Uzávěrka příštího čísla 10. 2. 2021. Cena: 10,- Kč

