duben
SOUSEDSKÉ LISTY

2021

č. 162
1

DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

STÝSKÁNÍ
Už stýská se mi

berušce sedmém znamínku,

Ta zima byla letos dlouhá

po zemi sluncem pohlazené,

po zpěvu drozdů za svítání,

a s jarem svádí tuhý boj.

po sedmikrásce nalezené

po pestrých křídlech motýlích,

Jaro je naděje a touha…

v travičce čerstvě rašící,

a flétně kosa po klekání,

Už za pár týdnů včelí roj

blatouchů žluti svítící,

po vůni země ve chvílích,

a hnízda plná mláďátek

po třpytících se stružkách vody

kdy v polích zazní po ránu

napíší nové básně sloku.

na cestě plné kamínků,

až z mraků píseň skřivanů.

Bude tu opět začátek

včelkách, když v jívě mají hody,

té nejkrásnější části roku…
Josef Kvičera : VYZNÁNÍ (2008)
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JARNĚ KOUZELNÁ

Hladím tě země má,
hladím tě očima,
když po zimě se budíš…
Bělostí sněženek
a koberci bledulí
krajinu zdobíš
a pramínkům horských potoků
do vlasů vplétáš křehký květ.
Stejně jak každé jaro,
už dlouhé miliony let,
se krásou svojí chlubíš,
když ještě nahá koupeš se
v paprscích slunce hřejivých,
jak dívka právě zrozená.
Plášť plný barev oblékáš
a modří jaterníků záříš,
nad hlavou blankyt s beránky,
co jak paraplíčko nosíš.
Jsi mladá, svěží, kouzelná!
Když kraj náš jarem zavoní,
tu krásám jeho pokloní se každý,
kdo v duši také slunce má.
Bude ho hladit, stejně jako já.
Bude ho hladit svýma očima.
Autor: Josef Kvičera

JARNÍ
Už je tu ta krásná doba,
ten čas jara procitnutí,
plný touhy vstát a s chutí
začít žít zas nový rok.
Udělat ten správný krok
správným směrem v pravý čas,
vyslyšet i srdce hlas…
zapomenout, co je zloba.

Slunce už nabírá sílu,
sýkory si prozpěvují,
k hnízdění se připravují
a ze smrku drozd jim zpívá.
U cesty už kvete jíva…
Zprávu tu hned včelky mají,
s prvním žluťáskem se dají
v těch květech ke svému dílu.

Letos, možná dřív než loni,
u vody bledulky bílé
rozkvétají v tyto chvíle.
Skřivani už přiletěli,
dokonce jsme u nás měli
hejno špačků hladových.
Ještě že už není sníh
a ve vzduchu jaro voní.

Co na to TY, můj Člověče…?
Využij té jarní doby,
čerpej sílu do zásoby,
celý rok jí bude třeba…
I když bude dražší chleba,
není nutné bědovat.
Tomu, kdo má ŽIVOT rád
a umí ho užívat,
tomu jen tak neuteče…
Autor: Josef Kvičera

SOUSEDSKÉ LISTY

AKTUALITY
z Klášterce nad Orlicí:

Vážení spoluobčané nastalo jaro a sním doba úklidu po zimě. Je hezké vidět, jak se většina lidí pustila do úklidu svých zahrad a okolí domů. Uklizená
a upravená obec je naší vizitkou a ocení to nejen
projíždějící návštěvníci, ale hlavně mi, kteří tu žijeme. Děkuji všem, kteří upraveným okolím svých
domů přispívají ke kráse Klášterce.

Aktuálně v obci probíhá:
• rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy
• výměna střešní krytiny na bytovém domě č. p.
200-201-202
• byla zahájena úprava nového hřbitova
• byla dokončena Změna územního plánu obce
č. 3, platné znění je zveřejněno
• bude zahájeno zalesňování v obecním lese, jsou
domluveny 2 termíny brigád, 24. 4. jdou zalesňovat hasiči a 1. 5. myslivci, pokud by se chtěl
někdo k sázení stromků přidat, může se přihlásit na obci
Mobilní rozhlas.
Zavedli jsme v naší obci moderní službu informování občanů. Zaregistrujte se do ní a budete
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zdarma dostávat zprávy o aktualitách v obci do
svého telefonu. S registrací vám na obecním úřadě rádi poradíme a pomůžeme.
Informace o dění v obci můžete dále získávat na
www stránkách obce, zasíláním aktualit e-mailem, či používat Instagram.
Muzeum: V prvním patře Obecního domu č. p.
167 byla dokončena místnost, kterou nazýváme
Muzeum. Nyní začíná příprava instalace informací a exponátů o historii naší obce, pokud máte
nějaké zajímavé listinné či drobné historické
exponáty, které zaslouží pozornost a uchování
můžete je obci nabídnout.
V rámci ČR probíhá Sčítání lidu, domů a bytů.
Lhůta pro vyplnění elektronického sčítacího
formuláře byla prodloužena do 11. 5. 2021. Pokud nevyužijete tuto možnost navštíví vás sčítací
komisař, přinese vám listinný formulář, který po
vyplnění odešlete poštou zdarma také ve lhůtě do
11. 5. 2021. Sčítání je pro osoby s trvalým pobytem povinné.
… i když to letos zima nechce vzdát, přeji všem
krásné jarní dny s nadějí na překonání koronavirové pandemie, návratu dětí do škol a nás všech do
běžného života s možností setkávání se.
Lenka Ševčíková, starostka obce

OPRAVA KORUNY HRÁZE VODNÍHO DÍLA PASTVINY:
Povodí Labe, státní podnik zahájí 1. 6. 2021 plánovanou opravu koruny hráze vodního díla Pastviny.
Postupně bude rozebrána vozovka a římsy na celé hrázi. Dále se zdemontuje mostovka i pilíře nad bezpečnostními přelivy. Nově bude zřízeno kompletní přemostění přelivů, obnovena vozovka, která bude
v celé délce hráze nově dvouproudá.
Součástí prací je výstavba pohodlných širších chodníků, nového
zábradlí a osvětlení. Dále se provedou
bezpečnější oboustranné nájezdy,
odvodnění s vyhříváním, nové kabeláže a technicko bezpečnostní prvky.
Vše je připraveno tak, aby architektonicky nebyl porušen historický ráz
vodního díla. Po dobu stavebních
prací bude komunikace přes hráz
uzavřena. Voda v nádrži nebude
v souvislosti s touto akci vypuštěna.
Předpoklad ukončení této unikátní
opravy je listopad 2022.
Jiří Jindra
vedoucí prov. střediska
Povodí Labe, st. p., Žamberk
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INFORMACE

z jednání zastupitelstva obce
Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 25. 2. 2021
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
• schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrky
svých příspěvkových organizací Mateřské školy
IČ 75017369 a Masarykovy základní školy IČ
75018047 k 31. 12. 2020
• schvaluje dle § 30 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů převedení zisku MŠ ve výši 411,57 Kč do rezervního fondu MŠ. Zastupitelstvo obce schvaluje dle
§ 30 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů převedení zisku ZŠ
ve výši 46 707,25 Kč do rezervního fondu ZŠ.
• souhlasí s čerpáním částky 100 tis. Kč z rezervního fondu Masarykovy základní školy Klášterec nad Orlicí na rozvoj činnosti školy.
• schvaluje inventarizační zprávu o provedení řádné inventury majetku obce ke dni
31. 12. 2020 jejíž součástí je i vyřazení majetku,
dále bere na vědomí inventarizační zprávy MŠ
a ZŠ a souhlasí s vyřazením majetku dle příloh
k inventarizační zprávě.
• schvaluje rozpočet obce na rok 2021, kdy příjmy
činí: 28 794 053 Kč, výdaje činí 31 104 719 Kč,
splátka úvěru činí 1 000 008 Kč, schodek bude
financován z přebytku minulých let. Závazným
ukazatelem pro obec na straně výdajů je paragraf.
• schvaluje rozpočet MŠ a ZŠ na rok 2021. Příspěvek na provoz příspěvkových organizací MŠ a ZŠ poskytovaný zřizovatelem Obcí
Klášterec nad Orlicí činí: MŠ 500 000 Kč, ZŠ
1 650 000 Kč s účelovým určením 1 610 000 Kč
na provozní výdaje a 40 000 Kč na vrátného.
Zároveň schvaluje tyto částky pro příspěvkové
organizace jako závazné ukazatele hospodaření
na rok 2021.

• schvaluje výpočet k OZV č. 2/2019 – Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2020.
• schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi Obcí Klášterec nad Orlicí, IČ
00279021 jako původcem a společností EKOLA České Libchavy, s. r. o. IČ 49813862 jako
dodavatelem.
• bere na vědomí informaci předsedy bytového
výboru z jednání BV dne 23. 02. 2021, schvaluje
prodloužení nájemních smluv
• schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí
Klášterec nad Orlicí a p. Miroslavem Luxem,
Pastviny 144, IČ 74019244 na pokrývačské
a klempířské práce včetně dodávky materiálu na
bytovém domě v Klášterci nad Orlicí č. p. 200201-202 dle rozpočtu ze dne 12. 1. 2021 za cenu
1 453 056 Kč bez DPH.
• schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí
Klášterec nad Orlicí a p. Miroslavem Luxem,
Pastviny 144, IČ 74019244 na pokrývačské
a klempířské práce včetně dodávky materiálu na
bytovém domě v Klášterci nad Orlicí č. p. 189 dle
rozpočtu ze dne 4. 1. 2021 za cenu 482 214 Kč
bez DPH.
• schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytových
jednotek č. 179/1, 179/2, 179/3 a 179/4, včetně pozemku parc. č. st. 398 a pozemku parc.
č. 1351/7 vše zapsáno na LV 1111 a 1110 v obci
a k. ú. Klášterec nad Orlicí.
• uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Klášterec nad
Orlicí a firmou DOMETT, s. r. o., IČ 26003619
na výměnu oken v přístavbě ZŠ z roku 1994 dle
nabídky č. N20B00262A za cenu 475 678 Kč
vč. DPH.
• schvaluje uzavření smlouvy o dodávce herních prvků do zahrady MŠ s firmou Bonita
Group Service, s. r. o. IČ 27738795 za cenu
365 008,60 Kč vč. DPH.
• schvaluje nákup traktorové sekačky KUBOTA G231HD48 za cenu 435 900 Kč bez DPH
a schvaluje financování úvěrem s nulovým navýšením na 48 měsíců.
• neschvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2021417/SOBS VB/3, Klášterec nad Orlicí, par. č. 1134/21, kNN, která zatíží pozemky obce parc. č. 1974, 1985/1 za jednorázovou náhradu ve výši 2268 Kč bez DPH.
• schvaluje uzavření dohody o umístnění stavby
č. IP-12-2012718/DO/1 Klášterec n/O., par.
č. 264/3, kNN.
• schvaluje prodej pozemku pro výstavbu ro-
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dinného domu v lokalitě Matyášův kopec za
vyhlášených podmínek: prodej pozemku parc.
č. 3257/14 o výměře 1063 m², orná půda, nacházejícího se v katastrálním území Klášterec
nad Orlicí, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí za
cenu 510 240 Kč
schvaluje změnu části usnesení č. 461/21, kdy
nově schvaluje zastupitelstvo prodej pozemku
parc. č. 3257/4 o výměře 1466 m², orná půda,
nacházejícího se v katastrálním území Klášterec
nad Orlicí, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí,
manželům do společného jmění manželů za
cenu 703 680 Kč.
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.
Jednání dne 31. 3. 2021 Zastupitelstvo obce
Klášterec nad Orlicí:
souhlasí s navrženými úpravami nového hřbitova.
schvaluje uzavření úvěrové smlouvy č. 7124424
mezi ČSOB Leasing, a. s. a Obcí Klášterec nad
Orlicí na nákup traktorové sekačky KUBOTA
G231HD 48 celková výše úvěru 448 323 Kč.
schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ze dne
31. 3. 2021 v celkový výši 662 986 Kč.
bere na vědomí zprávu o požární ochraně v obci
za rok 2020.
schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na „Dopravní automobil DA-L1Z pro obec Klášterec nad Orlicí
souhlasí s podáním projektového záměru „Rekonstrukce prostoru před vchodem do ZŠ“
a „Zřízení kolárny v suterénu ZŠ“ do projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území
ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky II.
schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2021417/SOBS VB/3, Klášterec nad Orlicí, par. č. 1134/21, kNN, která zatíží pozemky obce parc. č. 1974, 1985/1 za jednorázovou náhradu ve výši 11.115 Kč bez DPH.
schvaluje prodej bytové jednotky č. 179/1, za
kupní cenu 662.200 Kč, jednotka zahrnuje byt
a podíl o velikosti 2320/10000 na společných
částech nemovitosti – pozemku parc. č. st. 398
(zastavěná plocha a nádvoří) a spoluvlastnický
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podíl o velikosti 2320/10000 na pozemku parc.
č. 1351/7 (zahrada) vše zapsáno na LV 1111
a 1110 v obci a k. ú. Klášterec nad Orlicí. Prodej se uskuteční dle již dříve schválené nabídky
koupě a kupní smlouvy. Zastupitelstvo ukládá
starostce obce kupní smlouvu uzavřít.
schvaluje prodej bytové jednotky č. 179/2, za
kupní cenu 695.750 Kč, jednotka zahrnuje byt
a podíl o velikosti 2792/10000 na společných
částech nemovitosti – pozemku parc. č. st. 398
(zastavěná plocha a nádvoří) a spoluvlastnický
podíl o velikosti 2792/10000 na pozemku parc.
č. 1351/7 (zahrada) vše zapsáno na LV 1111
a 1110 v obci a k. ú. Klášterec nad Orlicí. Prodej se uskuteční dle již dříve schválené nabídky
koupě a kupní smlouvy. Zastupitelstvo ukládá
starostce obce kupní smlouvu uzavřít.
bere na vědomí informace o průběhu akce oprava střechy na bytovém domě v Klášterci nad Orlicí č. p. 200-201-202.
schvaluje objednání opravy výparníkové stanice
za cenu 196 260 Kč bez DPH.
schvaluje zahájení přípravy prodeje bytových
jednotek v domě č. p. 188.
schvaluje vytvoření 1 pracovního místa (úvazek
40 h týdně) pro pracovníka na úklid a údržbu zeleně obce na období od 1. 4. 2021 do
31. 10. 2021.
schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 632/8 o velikosti 1 m².
rozhodlo neposkytnout finanční dar Lince bezpečí z. s. z důvodu podpory jiných aktivit v sociální oblasti.
schvaluje odpuštění nájmu nájemci Kovárny
č. p. 135 v období leden – březen 2021 a souhlasí s úhradou dlužné částky záloh za energie do
konce dubna 2021.
schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva
financí, Podprogram 298D2280 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí, včetně
investičního záměru a spolufinancování vlastního podílu na akci: Revitalizace budovy MŠ –
Klášterec nad Orlicí.
bere na vědomí informaci o dokončení díla
opravy 2 místností v 1. patře domu č. p. 167.

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
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Není to tak dávno…

(84)

HASIČÁNA – pokračování

V předchozím čísle Sousedských listů jsme skončili stěhováním vybavení
MNV do kanceláří v nové zbrojnici na konci roku 1956. Rok 1957 začal
prvním vysíláním obecního rozhlasu 1. ledna v 11.30 hod. Po celé vesnici se nesly slavnostní projevy předsedy MNV Karla Hovada, ředitele
školy Rudolfa Stárka a tajemníka MNV Antonína Dolečka. Pro Klášterec to byla další slavnostní chvíle v historii obce. 11. února byla zahájena další etapa prací. Prováděly se výkopy pro vodovod, dokončovala
koupelna a další menší místnosti. Ve sklepě Jaroslav Toman (Maršík)
namontoval darling, zednické práce prováděl Martínek, pomáhali Jan
Doleček, Václav Janeček st., Ruda Mitvalský mladší, Josef Janeček č. 105
a Sláva Toman č. 25. O týden později se pokračovalo v omítání horních
místností, dodělával se vodovod a elektrikář Kristejn instaloval elektriku.
K ostatním se přidal ještě zedník Pospíšil, Martínek a František Šlezingr z Kunvaldu. V listopadu dostala nová budova tvrdou omítku. Práci
dokončili fasádníci František Severýn, František Dostál z České Rybné
a Josef Kulhavý z Dlouhoňovic s dalšími pomocníky 18. listopadu. Poslední lešení zboural Jan Doleček s tajemníkem Antonínem Dolečkem. Do konce roku bylo zhotoveno
zábradlí u schodů, dokončena dílna a přistěhoval se Josef Kusz, který převzal správu zbrojnice a bude
vykonávat řidiče požárních vozidel.
20. července 1958 se konala slavnost předání požární zbrojnice spolu s okresním požárním dnem. O půl
druhé vyšel slavnostní průvod od kovárny ve Zbudově k nové zbrojnici, kde předseda MNV Karel Hovad
oficiálně předal novou budovu veliteli požárního sboru Karlu Luxovi. Účastníci si zde mohli prohlédnout malou výstavu, kterou připravil Jan Doleček a učitel Bárnet. Po tomto slavnostním aktu se všichni
přesunuli na cvičiště za školou u řeky, kde probíhala soutěž v požárním útoku. Přítomno bylo mnoho
požárních družstev z našeho i sousedních okresů. K dobré pohodě a spokojenosti přítomných přispěla
hudba, dobré občerstvení i krásné počasí. Slavnost byla zakončena tombolou, ze které měl největší radost Josef Pácha (Kopečkovej) – vyhrál 1. cenu motocykl Pionýr. Tak skončila osmiletá strastiplná akce,
která spojila lidi a připravila v Klášterci důstojný stánek pro ochránce našeho majetku.
Miloš Sibera

Část budovatelů
hasičárny –
zleva nahoře:
Fr. Toman, Fr. Lux,
Fr. Felcman, V. Rous,
O. Brůna, Fr. Toman
Dole: Láďa Toman,
Jos. Toman,
Ant. Hofman,
Fr. Toman (Kosek),
Fr. Mlynář,
R. Mitvalský,
Jan Doleček
(Zvoník),
Jar. Bříza, Karel Lux
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Jak to vidím já…
Jindřich Kalous st.

Jak to začalo před 755 lety
Ve 158. čísle Sousedských listů jsem slíbil, že se v příštím vydání zaměříme na historii některých ze soch
a křížů, které v naší obci jsou postaveny. Všechny tyto památky jsou církevního zaměření. Tou největší
památkou však je náš kostel, proto úvod do historie těchto staveb věnujme našemu kostelu Nejsvětější
Trojice Boží. O jeho vzniku a úpravách i opravách je několik záznamů, některé se však v letopočtech
částečně liší, proto data, která uvedu, mohou být jiná než ta, která znáte vy, čtenáři SL.
Z mého pohledu nejpravdivější data uvádí PhDr. Pavel Zahradník, který sepsání historie našeho kostela
věnoval velkou péči, proto se o jeho informace opírám.
Kostel v Klášterci vznikl při klášteru řádu Křížovníků s červeným srdcem, známých jako cyriakové. Ti
přišli do Čech hned po založení svého řádu v roce 1256. Brzy po příchodu založili nový klášter v místě
s původním názvem Orlík, Orlice, Orlička nebo Orlicz. Vznik kláštera s kostelem Panny Marie je nutno
klást do doby mezi roky 1256 - 1290. V době husitských válek, pravděpodobně roku 1421, byl klášter
vypálen. Zbytek ohořelého trámu je dosud zachován v prostoru, kde je umístěn měch varhan. O opravě
kostela v roce 1453 svědčí nápisy objevené v min. století při malování kostela, zejména „Chrám tento
Nejsvětější nerozdílný Trojice Boží vystaven jest v létu 453 od narození Božího.“ (Jednička před letopočtem napsána není, asi se to tehdy nepsalo). Klášter již vybudován nebyl.
Poprvé v roce 1513 se ve veřejných listinách vyskytuje jméno Klášterec. Kláštercem jsme tedy nejméně
508 roků. Tehdejší hejtman kraje Královéhradeckého ve svém spisu v roce 1778 píše: „Je mnoho vsí
v Čechách i na Moravě, jimž po dříve tam stojících klášteřích pouze jméno zůstalo. Podobné místo se
nachází blíže hrabství Kladského na řece Orlici v divokém údolí, jehož pouhé jméno Klášterec na to poukazuje, že stál tu malý klášter. K vysvětlení, že příliš často je ves nazývána Orlice, když však byl klášter
zničen a více neobnoven, vybudován byl jen kostel, přejmenována byla Orlice na Klášterec“.
Na kameni hlavního oltáře jsou mimo dalšího nápisu také zajímavé znaky pánů Šternberků, z Potštejna, Kunštátu a pánů z Lichtenberka. Mezi dalšími nápisy stojí za povšimnutí dva z osmdesátých let 16.
století, z nichž jeden zní „Léta Páně 1586 tento strop udělán je za urozeného a statečného rytíře pana
Mikuláše z Bubna a na Liticích a na Žamberce, pána dědičného času…“. Druhý nápis zní „Chrám tento
Boží obnoven jest za urozeného a statečného rytíře pana Mikuláše z Bubna a pána na Žamberce 1589“.
K další významné obnově kostela došlo v roce 1691 za panování vysoce urozeného pána Františka Adama Svaté říše římské hraběte z Bubna. Roku1769 byl strop kostela znovu přeložený a s celým kostelem
i malou vížkou nad oltářem obnoven a vybílen. To vše jen za pomoci a přičinění věrných a zbožných
obyvatel místních i pastvinských a jedlinských.
Kostelní zvony byly ulity v letech 1555,1670 a 1713. Nákladem farníků byly varhanářem z nedalekých
Králík v roce 1779 postaveny nové varhany. Obnoveny byly koncem minulého století nákladem více jak
jeden mil. korun. Polovinu částky uhradili nejen místní farníci, ale další občané, kteří měli a mají ke
zdejšímu kraji vztah.
I v současné době probíhají v kostele i přiléhajících prostorách opravy i údržba. Hlavní část nákladů
hradí český stát prostřednictvím Ministerstva kultury. Dále každoročně uvolňuje ze svého rozpočtu pravidelnou finanční částku obec Klášterec n. Orlicí a část nákladů hradí také dobrovolní dárci. Je jich sice
méně než dříve, ale jejich pomoc je také velmi vítána.
O uvedených akcích, které jsou v posledních desetiletích v kostele prováděny, bylo psáno průběžně v minulých vydáních SL a jsou patrné při návštěvě kostela. Není snadné udržovat památkový objekt, který
v současném centru obce stojí již více jak 700 let, je dominantou obce a místem setkávání věřících i milovníků historie.
Všem, kteří zajišťují konání bohoslužeb, údržbu i zvelebování našeho kostela, patří upřímné díky
a uznání.
Pozn. autora: část textu je citována ze starých písemností, proto se některé obraty mohou současnému čtenáři zdát trochu krkolomné.
Jindřich Kalous st.

8

Jak to vidím já…
Olga Kalášková

Už je to přes rok,
co jsme začali vnímat zprávy o jakémsi novém viru
šířícím se z daleké Číny do celého světa. Netrvalo
dlouho a v naší zemi se objevil - koronavirus. Od
12. 3. 2020 vyhlásila vláda ČR nouzový stav. Pro
občany to znamenalo omezení volného pohybu, povinnost nosit ochranu nosu a úst,
zákaz shromažďování, zákaz bohoslužeb, zákaz
cestování, uzavření většiny obchodů a uzavření škol.
Všichni jsme doufali, že život se brzy vrátí do obvyklých kolejí. V našich obcích proběhla velká vlna solidarity a vzájemné pomoci. Dodržovali jsme opatření a snažili se tak chránit sebe navzájem. Když byl
nedostatek roušek, mnoho žen se zapojilo do šití,
a roušky se pak rozdávaly potřebným.
Většina z nás si začala uvědomovat, jak prostorné
a krásné prostředí naše obce obklopuje a jak díky
tomu o něco lehčeji prožíváme dobu, která nás
v dnešním uspěchaném světě vrací k úvahám o smyslu života a řádu světa a ke zkvalitňování vztahů
mezi námi.
Když se situace začala zlepšovat, opatření se uvolňovala a také děti se nám od května 2020 začaly
postupně vracet do škol. Těšili jsme se na léto a očekávali, že od září začne obvyklý podzim se spoustou
akcí. Jak jsme se mýlili…Děti byly ve škole jen několik týdnů a znovu začala tzv. distanční výuka a opět
přísnější pravidla pro provozování či úplné uzavření
obchodů, podniků, kin i divadel, kadeřnictví, kaváren a restaurací i řemeslných dílen.
S podobnou situací se snad nikdo z pamětníků ještě
nesetkal. Rostl a roste také počet různých názorů
na řešení, a s tím souvisí i určité rozdělení společnosti. Vládní opatření, která si mnohdy protiřečí
a nejsou uspokojivě objasněna, mnoho radosti nikomu nedělají. Naši vládní političtí představitelé
ztrácí autoritu a bohužel i důvěru občanů.
Mnozí již poznali nevyzpytatelnost viru. Začal napadat více věkových kategorií a různě se projevoval
v průběhu onemocnění - u někoho lehce a dalšího
zasáhl těžce až fatálně. I v našich vesničkách odešli
někteří naši drazí v souvislosti s covidem… Rozloučit se s nimi mohli jen nejbližší z rodiny. Sousedé
a spoluobčané jistě byli alespoň v mysli při loučení.
Smutno je nám po našich přátelích…
V těchto dnech čekáme s napětím, jak se bude situace s covidem vyvíjet dále. Je za námi poslední nouzový stav a děti, alespoň ty nejmenší, se postupně vra-
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cejí do škol, ovšem musí podstoupit testování stejně
tak jako zaměstnanci z podniků a firem.
Jsme propojeni společnými těžkostmi a zároveň
jsme rozděleni a odděleni. Snad týden co týden si
říkáme, že se těšíme, až se budeme moci zase setkávat… a až to skončí…, a unavuje nás, že se zase nic
nezměnilo. Nevidíme do budoucnosti a netušíme,
kdy skončí naše únavná cesta, covidovým údolím“
a kdy rozčarování vystřídá radost a naděje.
I když náš život patrně nebude vypadat jako dřív,
přejme si, abychom přesto tvořivě nacházeli a realizovali nové plány, projekty, sny a přání a hledali to
nejlepší ve vztahu k sobě, lidem, přírodě a k Bohu.
Olga Kalášková

Ukliďme Česko
v Pastvinách
Přesto, že počasí nebylo v sobotu 27. března přívětivé, vyrazilo v Pastvinách do boje s odpadky
a nepořádkem 11 dospělých a 13 dětí. Parta pod
vedením svolavatelky akce Bohunky Zvercové,
si rozdělila úseky a účastníci prakticky téměř na
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celém katastru obce proběhli obecní komunikace
a přilehlé pozemky. Výsledkem bylo 16 naplněných pytlů, které svezli vlastními auty na sběrná
místa. Hojná účast byla překvapením. V době covidových opatření a zákazů, byla vyhlášená akce
pro účastníky evidentně vítanou změnou v trávení
volného času a všichni se domů jistě vraceli s dobrým pocitem.
Všem si dovoluji touto cestou poděkovat, vážím
si jejich vynaložené námahy a prostředků ve prospěch nás všech.
L. Škůrek, starosta

Odpadkové koše
v zátopě
Od malička mne doma i ve škole učili, že na každém výletě nebo při pobytu v přírodě (na houbách,
na rybách, na procházce) se každý musí o své odpadky, vypité lahve, prázdné plechovky, ubrousky
a pytlíky od svačiny postarat. Sbalit je do batohu,
nebo do kapsy a následně doma, nebo na místě
tomu uzpůsobeném odpadky odložit, prázdné lahve vrátit do obchodu. Copak to dnes již neplatí???
V době, kdy se pro obce sběr, třídění, odvoz
a likvidace odpadů stává čím dál větším, složitějším a nákladnějším problémem, přece nebudeme
návštěvníky pastvinské přehrady hýčkat a umísťovat odpadkové koše podél břehů nádrže.
V průběhu mého starostování jsem byl již několikrát nabádán k řešení této věci a žádán o zakoupení a rozmístění odpadkových košů v zátopě,
v místech využívaných ke slunění, koupání a rybaření. Asi nikdo, kromě starosty si neuvědomí, že to
není jen o nákupu a rozmístění nádob. Popelnice
je potom třeba pravidelně kontrolovat a vyvážet,
nebo měnit pytle. Na většinu těch míst není ani
možné dostat se tam nějakou svozovou technikou.
Na podzim je třeba nádoby uschovat a případně
udělat servis poničených. Na jaře dokoupit ty které byly zničeny, nebo ukradeny a znovu rozmístit.
Zaznamenal jsem případy, kdy nezištně, z vlastní
vůle, byl v minulosti odpadkový koš umístěn některým z našich chatařů, na některém z oblíbených míst. Jistě chvályhodná snaha. Zaznamenal
jsem časem ale i plné neodnesené pytle roztrhané
zvěří, včetně roztahaných odpadků po lese, nebo
příbřežním palouku. Ani koš vhozený do vody,
na jaře při nízkém stavu hladiny nalezený v bahně dna, není výjimka. Pokud budeme investovat
a rozmísťovat nádoby na odpad tam, kam podle
mého názoru nepatří, nedivme se, že přestává pla-
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tit pravidlo, že každý se musí o svůj odpad postarat především sám. Nebudeme tím vychovávat veřejnost správným směrem a rozhodně to bude čím
dál dražší… Když už si tu dobrůtku, nebo pitíčko
umíme přinést, proč bychom si tedy ten prázdný
pytlík, nebo vypitou plechovku neuměli zase odnést… Nevidím v tom nic složitého a je to levné
řešení.
L. Škůrek, starosta

Větve do BIOODPADU NE!

Opět je tu jaro, opět jsou v plném proudu práce na
zahradách a v sadech a opět je tu ten stejný problém s bioodpadem (tráva, listí, větve). Všichni,
kdo obecní systém sběru a svozu využíváte, dodržujte prosím stanovené podmínky. Potřebné informace jsou opakovaně zveřejňovány, jsou dostupné na internetových stránkách obce a dokonce
jsou vylepeny na určených kontejnerech. Pokud
nejsou větve nasekány na drobno, nebo seštěpkovány a jsou v kontejneru uloženy společně s trávou
a listím, musí se celý obsah v kompostárně vyložit a zpravidla ručně přebrat. To bohužel musí
udělat náš zaměstnanec, který tam nevytříděný
bioodpad přivezl. V případě, že větve, nebo keře
vytržené vcelku, neumíte spotřebovat (např. rozřezat a spálit v kamnech, či při opékání špekáčků),
nebo nemáte možnost je nasekat, nebo štěpkovat,
můžete je odvézt na obecní skládku větví u kravína na Vitanově. Zde budou následně jednorázově
zpracovány. NEDÁVEJTE VĚTVE DO KONTEJNERU
NA BIOODPAD!!! Pokud zaznamenáte hříšníka
s větvemi u kontejneru na bioodpad, informujte
ho prosím o výše uvedeném, pravděpodobně to
nečetl!!!
Možná si někdo z Vás nyní ťuká na čelo, protože
články s obdobným tématem, prakticky ve stejném znění, zveřejňuji opakovaně. Bohužel, stále
je mezi námi spousta těch co jsou rádi, že se o jejich odpad někdo postará, ale nerespektují stanovená pravidla. To že to za ně někdo musí přetřídit
a dál zpracovat za obecní peníze, tedy peníze nás
všech… je jim jedno. Jinou možnost, než opakovat stanovené podmínky a pravidla stále dokola,
nemám.
Informace o rozmístění kontejnerů na BIOODPAD v Pastvinách pro rok 2021 naleznete na internetových stránkách obce v záložce „Odpadové
hospodářství“ a na obecní vývěsce. Všem Vám,
kterým to není jedno a snažíte se nám práci a řešení likvidace odpadů (všech odpadů) svým odpovědným přístupem ulehčit, „Děkuji“.
L. Škůrek, starosta Pastviny
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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 8. 2. 2021 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
• 2021. 1. 1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku
Luxovou a Pavlínu Faltusovou.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
• 2021. 1. 2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 1. 2. 2021.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
• 2021. 1. 3. zastupitelstvo vzalo na vědomí informace související se změnami v odpadovém
hospodářství, od 1. 1. 2021 je v platnosti nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. V průběhu roku
2021 bude třeba přijmout opatření, tak aby obec
splnila povinnosti stanovené tímto zákonem. Dále
bude nutné přijmout nové Obecně závazné vyhlášky řešící sběr, třídění a nakládání s odpadem
a výběr s tím souvisejících poplatků.
• 2021. 1. 4. schválilo uzavření Dodatku č. 3 ke
smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 03. 2016 a jejímu
• Dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018 a Dodatku č. 2
ze dne 23. 4. 2020, předmětem změny je výpůjčka střední části pozemku parc.č. 1796/2 v k.ú.
Pastviny u Klášterce nad Orlicí a další změna prvku smlouvy je úprava (omezení) přípustné doby
využívání dané části pozemku v průběhu letní
sezony.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
• 2021. 1. 5. 1. schválilo uzavření smlouvy o odborné pomoci s Městskou knihovnou Žamberk,
• IČO: 72068256, v oblasti nákupu knih do výměnného fondu.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
• 2021. 1. 5. 2. schválilo poskytnutí peněžitého
daru ve výši 10.000 Kč příspěvkové organizaci ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, IČ:
00196096, se sídlem: Za Kopečkem 353, 564 01
Žamberk. Prostředky budou určeny výhradně na
plnění závazků sociální služby poskytované léčebným ústavem v průběhu kalend. roku 2021.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
• 2021. 1. 5. 3. schválilo poskytnutí peněžitého
daru ve výši 5.000 Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Česká Třebová, Domov pro seniory,
IČ: 70933341, se sídlem: Bezděkov 918, 560 02
Česká Třebová. Prostředky budou určeny výhrad-
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ně na plnění závazků v souvislosti s poskytováním
pobytové sociální a zdravotní služby v průběhu
kalend. roku 2021.
hlasování: pro – 1,2,5,7, proti – 3,4,6, omluveni – 0
• 2021. 1. 5. 4. schválilo na základě žádosti L.B.
evidované pod Č. j.: OBPA 13/2021 uzavření
smluv o nájmu části pozemku k nepodnikatelskému užívání dle ust. § 2201 a násl. občanského
zákoníku. Předmětem je nájem částí poz. parc.
č. 459/1, 5709 a 910/2 v k.ú. Pastviny u Klášterce
nad Orlicí, které jsou využívány pro umístění kontejnerů na komunální odpad. Nájemné za každé
jednotlivé místo bylo stanoveno ve výši 3.000 Kč
za kalendářní rok. Podpisem smluv s jednotlivými vlastníky bude ukončena platnost stávajících
smluv uzavřených v roce 2011.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
• 2021. 1. 5. 5. schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 50/1 o výměře
1014 m2, ostatní plocha ve vlastnictví obce, zapsaný na LV č. 10001 pro k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí za cenu 17.280 Kč, stanovenou
znaleckým posudkem 1397/37/2020 ze dne
18. 12. 2020. Kupující uhradí náklady za vklad
do KN. Záměr prodeje byl schválen 18. 12. 2020
usnesením č. 2020. 10. 5. 10. a následně v souladu
s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích vyvěšen
od 21. 12. 2020 do 6. 1. 2021 na ÚD obce.
hlasování: pro – 2,3, 4,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 1
2021. 1. 5. 6. vzalo na vědomí, že oba subjekty
Líšnická, a. s., IČ: 25922921 a ŽIVA zemědělská
obchodní, a. s., IČ: 60917598, ve věci chybně
stanovených pronajatých výměr části poz. parc.
č. 5048 kat. úz. Pastviny u Klášterce nad Orlicí, souhlasí s uzavřením dodatku ke stávajícím
smlouvám. Předmětem dodatků bude úprava
skutečně užívané výměry – snížení o 63 m2 u obou
uvedených subjektů.
2021. 1. 5. 7. schválilo neúčast obce Pastviny na
projektu - vydání dětských omalovánek „Bezpečně na silnici“ s možností propagace obce, připravovaném IV-Nakladatelství, s. r. o., Boettingerova
2716/18a, Plzeň.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
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 29. 3. 2021 přijalo na svém zasedání tato
USNESENÍ
• 2021. 2. 1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku
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Luxovou a Pavlínu Faltusovou.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 22. 3. 2021.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 3. schválilo Inventarizační zprávu za
rok 2020
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 4. zastupitelstvo obce vydává v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 1. schválilo uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č. j. UZSVM/
HUO/1160/2021-HUOM s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předmětem
smlouvy je bezúplatný převod objektu hasičské
zbrojnice č. p.160 na st. parcele č. 260, k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí, do vlastnictví obce
Pastviny.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 2. schválilo upuštění od uplatnění sankce stanovené v odst. X. Smlouvy o dílo
č. 2/6/2018 ze dne 3. 7. 2018, uplatnitelné za nedodržení termínu stanoveného Dodatkem č. 1 ze
dne 27. 11. 2018, Dodatkem č. 2 ze dne 4. 9. 2019,
Dodatkem č. 3 ze dne 1. 7. 2020 a Dodatkem č. 4
ze dne 14. 10. 2020 této smlouvy, uzavřené s SB
projekt, s. r. o., IČ: 27767442.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 3. schvaluje uzavření Dodatku č. 5
ke Smlouvě o dílo č. 2/6/2018 ze dne 3. 7. 2018,
uzavřené s SB projekt, s. r. o., IČ: 27767442. Předmětem dodatku je změna termínu předání PD na
20. 8. 2021.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 4. 1. schvaluje doplnění probíhající
„Změny UP č. 2 obce Pastviny“, kat. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí. Doplnění obsahuje
tento bod (změnu):
1. změna – pozemk. parc. 468/1 druh poz. trvalý
travní porost vedená na LV 57, zařadit do ploch
smíšených obytných – venkovských.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 4. 2. schvaluje zrušení usnesení
č. 2019. 5. 4. 2. 1. ze dne 3. 9. 2019.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 4. 3. schvaluje, na základě doporučení MÚ Žamberk, Oddělení územního plánování, zpracování „Změny č. 2 Územního plánu obce
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Pastviny“ zkráceným postupem podle § 55a zák.
č. 183/2006 Sb. stavebního zákona. Náklady na
pořízení změny uhradí obec Pastviny.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 5. schválilo uzavření Dodatku
č. 1 Smlouvy o zimní údržbě komunikací ze dne
27. 11. 2017 uzavřené s M.Z. sídlo: Nekoř 29, IČ:
75562499. Předmětem dodatku je navýšení sjednané ceny za motohodinu provádění údržby na
částku 750 Kč (bez DPH).
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 6. vzalo na vědomí, Rozpočtové
opatření č. 1 ze dne 27. 1. 2021 a Rozpočtové
opatření č. 2 ze dne 8. 3. 2021.
• 2021. 2. 5. 7. zastupitelstvo schválilo zamítnutí
poskytnutí příspěvku ve výši 3.000 Kč na provoz
Linky bezpečí, z.s.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 3, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 8. schválilo poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu obce ve výši 3.000 Kč na
transparentní účet č. 123-1932090207/0100 zřízený v rámci veřejné sbírky „Pro Verunku“, evidované KÚ Pardubického kraje pod spis. Značkou
SpKrÚ 92270/2020 OOPKŽÚ OVV.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 9. schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – Služebnost inženýrské
sítě, přípojka elektrické energie, ve smyslu ust.
§ 1267 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zákoník, na dobu
neurčitou. Věcným břemenem bude zatížen služebný pozemek ve vlastnictví obce, poz. parc.
č. 1188/1 kat. území Pastviny u Klášterce nad
Orlicí, v rozsahu GP č. 1192-240/2020 ze dne
16. 11. 2020.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 10. schválilo z á m ě r prodeje
části poz. parc. č. 1188/1, ostatní plocha, kat.
území Pastviny u Klášterce nad Orlicí, o výměře
cca 1800 m2.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 11. schválilo podání žádosti o dotaci
z rozpočtových prostředků Pk v rámci programu:
Podpora zpracování strategických dokumentů
obcí Pardubického kraje, na geodetické zaměření
vodovodu, tedy podklad s informacemi o poloze,
rozsahu a stavu majetku, které jsou nutné pro hospodárnou správu a údržbu majetku.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
• 2021. 2. 5. 12. schválilo předložené plány kontrol Kontrolního výboru a Finančního výboru na
kalendářní rok 2021.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6,7, proti – 0, omluveni – 4
starosta: Ladislav Škůrek
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ČEZ Distribuce, a. s.

informace o plánovaných odstávkách elektřiny
Vážení občané, společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
která řeší opravy a modernizaci sítí již nebude informovat veřejnost o odstávkách elektřiny způsobem na který jste zvyklí. Již nebude probíhat výlep papírových letáků na sloupech a vývěskách,
upozorňujících na odstávku v konkrétních lokalitách a částech obce.
Oznámení o odstávkách jsou od 1. 1. 2021 poskytována pouze elektronickým způsobem. Každý zákazník si může ZDARMA sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému
místu e-mailem nebo SMS na www.cezdistribuce.
cz/sluzba. Dále budou tyto informace k dispozici
také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním
odstávky. Pro občany Pastvin, chataře a chalupáře byl zřízen na elektronických stránkách obce
(v dolní části), odkaz přímo na ČEZ pro získávání
informací o odstávkách v obci.
Ladislav Škůrek, starosta

Zápis z jednání zastupitelstva
obce České Petrovice
ze dne 23. 3. 2021
Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Luboš Lux
Ověřovatelé: Hovad Martin,
Omluveni: Brandejsová Jitka
Hlasování: Pro x Proti x Zdržel se
1. Program jednání
• Kontrola plnění usnesení z minula
• Smlouva s firmou Ekola České Libchavy
• Změny v odpadovém hospodářství a jejich dopad na platby za likvidaci a skládkování dle nového odpadového zákona
• Nabídka firmy Solution na zpracování nového
strategického rozvojového plánu obce na další
dotační období
• Cenová nabídka na podání žádosti o dotaci
a následný dotační marketing
• Informace k domovním čistírnám
• Různé:
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- Informace ohledně respirátorů pro trvale bydlící občany 60+
- nová orientační mapa financovaná Svazkem
obcí pod Zemskou brannou
- Digitalizace historických filmů ze sbírky pana
Hovada
Návrh usnesení 01/03/2021:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 01/03/2021 bylo schváleno
2. Smlouva s firmou Ekola České Libchavy
Dle nového odpadového zákona, který byl schválen na konci roku 2020 je obec povinná vést agendu odpadu, který je ukládán na skládku a jednou
za čtvrt roku odvádět poplatky životnímu prostředí. Aby nedocházelo k přelévání peněz z účtů od
Ekoly na Obec a z obce na Životní prostředí, firma Ekola nabídla obcím, kteří ukládají odpad na
skládku firmy Ekola zprostředkovat financovaní
poplatků napřímo a agendu uloženého množství
odpadu do centrálního registru ISPOP
Návrh usnesení 02/03/2021: Zastupitelstvo
schvaluje smlouvu s firmou Ekola na agendu odpadů, které se ukládají na skládku
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 02/03/2021 bylo schváleno
3. Informace ohledně nového odpadového
zákona
Jelikož v roce 2030 skládkování odpadů musí být
omezeno na 10 % dnešního množství je potřeba výrazně omezit směsný odpad a převychovat
všechny občany k většímu a důslednějšímu třídění odpadů. Na tuto skutečnost reagovala vláda
a schválila nová pravidla pro odpadové hospodářství. Problém začíná v tom, že původce odpadů je
vždy Obec. Záleží jenom na obci, jak bude motivovat občany k lepšímu třídění. Pro letošní rok je
daná hranice produkce směsného odpadu na limit
200 kg na trvale žijícího občana. Pro naší obec
je limit max 32 t roční produkce, kterou budeme
ukládat na skládku za 500 Kč/t. Za každou další
tunu nám musí Ekola účtovat 800 Kč/t. Každý
další rok se bude limit snižovat o 10 kg na občana a skládkování zvyšovat o 100 Kč/t. Produkce
komunálního odpadů v naší obci je 41 t, což je 9 t
nad limit. Letos poplatky pro občany za likvidaci
odpadů jsou stejné jako minulý rok, ale všechny
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obce musí na novelu zákona reagovat a pro příští
rok musí být schváleny nové vyhlášky, strategie
a ceny.
Usnesení 03/03/2021: Zastupitelstvo bere na vědomí nové informace ohledně nových povinností,
které vyplývají z novely zákona o odpadech

průzkumy. Čas se nám krátí, ale máme zatím dostatek času a věříme, že žádost podáme v termínu.
Zastupitelé se dalším postupem budou zabývat na
dalším zasedání a shromáždí potřebné smlouvy.
Usnesení 06/03/2021: Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace ohledně DČOV v obci

4. Nabídka firmy Solution na vypracování
strategického rozvojového dokumentu
Jelikož nám v roce 2022 končí platnost strategického rozvojového dokumentu obce, který je
vyvěšen na úřední desce obce, přicházejí různé
nabídky na jejich vypracování. Firma Solution by
nám takový dokument vypracovala za nabídkovou
cenu 15 000 Kč. Byl by to sedmdesáti stránkový
dokument o nové strategii rozvoje v obci na dobu
deseti let. Některé dotační fondy vyžadují takto
obsáhlé informace o obci, abychom mohli čerpat
dotace.
Návrh usnesení 04/03/2021: Zastupitelstvo obce
neschvaluje nabídku firmy Solution na vypracování nového strategického rozvojového dokumentu
obce. Ale zastupitelstvo se bude na dalších zasedáních zabývat strategií rozvoje obce pro další roky
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 04/03/2021 bylo schváleno

7. Různé:
- Respirátory pro trvale žijící občany
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pořídit respirátory pro trvale žijící občany 60 +. Budou nakoupeny
respirátory FFP2 a distribuovány k občanům. Na
obecním úřadě jsou respirátory připraveny i pro
občany, kteří by byli v nouzi a respirátory potřebovali.
Návrh usnesení 07/03/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje nákup respirátorů pro trvale bydlící občany 60 + a na sklad jako rezervu pro občany
v nouzi
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 07/03/2021 bylo schváleno

5. Nabídka na zpracování žádosti o dotaci
a následný dotační management
Starosta předložil nabídku pana France na
zpracování žádosti o dotaci, cenový marketing,
zprostředkování výběrového řízení na dodavatele ČOV, pomoc při výběru technického dozoru
a celkové profinancování na dotačním fondu
v částce 50 000 Kč.
Návrh usnesení: 05/03/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje nabídku pana France na dotační
marketing a poradenství při čerpání dotace z dotačního fondu ministerstva Životního prostředí
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 8X0X0
Usnesení 05/03/2021 bylo schváleno
6. Nové informace ohledně výstavby
domovních čistíren v obci
Na projektu domovních čistíren v obci probíhají další práce, jelikož nás Povodí Labe nepustí
do místního potoka. Musí být naprojektovány
vsakovací drenáže a provedeny hydrogeologické

- Nová orientační mapa
Starosta představil nový projekt orientační mapy
o rozměru 100 X 150 cm, kterou bude financovat
Svazek obcí pod Zemskou brannou. Staré mapy,
které jsou poškozené od sluníčka se nahradí.
Manažer svazku bude jednat o dalším postupu a
financích. Každá obec si může nechat vytvořit svůj
návrh a mapu obce vložit do té společné
Usnesení 08/03/2021 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace o novém projektu orientačních map Svazku
- Digitalizace starých filmů
ze sbírky pana Hovada
P. Hovad nechal digitalizovat historické filmy, které má ve sbírce po dědovi. Celý projekt se blíží do
finále a obec bude mít digitalizované historické
události. Celý projekt bude stát 8000 Kč. Až budeme mít film k dispozici zastupitelstvo rozhodne,
jakou formou ho představíme občanům
Návrh usnesení 09/03/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje digitalizaci historických filmů za
cenu 8000 Kč
Hlasování 8X0X0
Usnesení 09/03/2021 bylo schváleno
Zapsal Luboš Lux
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Hody, hody… 5. 4. 2021 prosím odnes nepořádek z přírody
S podporou obce České Petrovice jsme se připojili k úklidu v rámci organizované akce www.uklidmecesko.cz. Dle letošního motta „před vlastním prahem a za humny“, bylo cílem uklidit hlavně podél cest
a vodních toků v blízkém okolí domova, při dodržení aktuálních protiepidemických opatření. Rukavice
a pytle na odpad si bylo možné vyzvednout v „Pytlomatu“ pod přístřeškem Chaty u koupaliště. Úklid se
podařil a 8 účastníků přineslo přes 70 kg odpadů, převážně plastových. Ale našla se i lyžařská hůlka,
žárovka, brýle, bota, hydraulická hadice a další „poklady“. Všem, kteří se na úklidu podíleli, ještě jednou
děkuji.
Kdyby se každý řídil iniciativou www.nejsemprase.cz, úklid by nebyl potřeba. Pravděpodobně se několik
čuňátek zase najde a za rok budeme muset vyrazit na úklid, snad už společně.
Martin Hovad, KČT odbor Veverka České Petrovice

Vzpomínka na Otu z Čiháku,

která vyšla v čísle 3/2021 časopisu
SMUTNÁ ZPRÁVA Z ČIHÁKU
Na Štědrý den uplynulého roku k nám doputovala smutná zpráva
z chaty KČT Na Čiháku. Ve věku nedožitých 73 let nečekaně zemřel
dlouholetý klubový chatař pan Otakar Bartoš. Pod jeho vedením se
chata krůček po krůčku neustále vylepšovala a ještě nedávno jsme spolu
spřádali další plány do budoucna. Stovky turistů a návštěvníků včetně
známých z okolí budou vzpomínat na milé pohostinství, které dokázal
u Zemské brány společně s rodinou připravit, ať už pro jednotlivé poutníky, anebo pro organizované skupiny. Čest jeho památce.
Ing. Rostislav Kašovský, předseda technické rady Klubu českých turistů
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Agroprodejna je tu stále pro vás
Covid necovid, stále jsme vám k dispozici s naší nabídkou zahradnických potřeb,
substrátů, krmiv, semen, cibule sazečky, sekaček, provzdušňovačů trávníku, řetězových pil, zahradních traktorů – především SECO, sortimentu VARI apod.
Respirátor nerespirátor, stále rádi vyslechneme vaše potřeby a pokud to půjde, co
nejlépe a nejrychleji je splníme.
Pravdou je, že letošní rok je dost specifický, protože dodavatelé občas nemají svůj
obvyklý sortiment skladem a také se řada položek poměrně silně zdražuje, přesto je
naší snahou vám vyjít co nejlépe vstříc.
V nadcházejícím období chceme navázat na úspěšný loňský rok a dále zajišťovat potřeby našich zákazníků. A to především v sortimentu VARI, HONDA, ECHO,
HECHT apod.
Zaměříme se na prezentaci a prodej elektrických pracovních vozidel ADVENTO, manažerských a seniorských vozíků SELVO i např. elektrických koloběžek.
Vážíme si důvěry, kterou nám dal jičínský výrobce zahradních traktorů SECO Industries, s. r. o., a budeme pokračovat v úspěšném prodeji v našem regionu.
Abychom rozšířili naše služby, navázali jsme spolupráci vedle přepravce zásilek PPL
CZ nově i s přepravcem DPD a stali jsme se jejich výdejním místem Pickup. Pokud
chcete poslat balík, je to možné, jen si vyberte přepravce. Zásilky můžeme přijímat
i vydávat, a to i na dobírku. PPL umožňuje i platbu platební kartou.
Velmi dobře také pracuje náš tým servisáků. Natolik dobře, že poptávka po jejich práci stále stoupá. Proto jsme se rozhodli tento tým rozšířit. I touto cestou oznamujeme,
že do našich řad hledáme nového servisního technika, který bude umět opravit malou
sekačku i velký traktor nebo jiný zemědělský a komunální stroj. Může být začínající po
absolvování vhodné školy tak i zkušený.
Nezapomeňte se podívat na naše inovované stránky www.technika-ziva.cz.
Jaru zdar!
Ing. Radek Bříza
Centrum zahradní a komunální techniky ŽIVA
tel. 734 323 428
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Celostátní soutěž ve finanční gramotnosti

Školáci z celé ČR se zúčastnili 10. ročníku soutěže finanční gramotnosti. Byly mezi nimi i tři žákyně 4.
ročníku naší školy - Radka Fišerová, Sára Dvořáková, Štěpánka Faltusová. V soutěži je čekaly otázky
z finančnictví a bankovnictví týkající se běžných životních situací.
Žákyně naší školy se probojovaly do krajského kola. Ve své skupině se umístily na pátém místě. Jen málo
je dělilo od postupu do kola celostátního.
Ještě jednou jim děkuji za poctivou přípravu, které věnovaly velice mnoho času.
Eva Papáčková, ZŠ Klášterec

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky obyvatelům Klášterce nad Orlicí se naše základní škola může v roce 2020 pochlubit sběrem
starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 1160 kg. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné
rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi
nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2020 k úspoře produkce CO2 o 13,84 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 6 ks

Nebylo nutné vytěžit 680,07 litrů ropy. Představte
si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna
po dálnici D1 a to 26 krát.
Došlo také k úspoře 7 000,76 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 7001 krát.
Podařilo se recyklovat 667,25 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 28 ks nových praček, bez nutnosti
těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 23,55 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
4187 1 € mincí, nebo 29,09 kg hliníku, který by
stačil na výrobu 1940 plechovek o objemu 0,33 l.

Velikonoční úkol

z pěstitelských prací zněl jasně: zasít a vypěstovat osení, ozdobit a poslat foto. Všichni žáci, kteří tento
úkol splnili, mají od paní učitelky pochvalu. Někteří se pustili i do „větší akce“ – například pečení mazance. Výsledkem je řada krásných fotek. Bylo by škoda nepodělit se alespoň o některé z nich. Tady jsou:

Terka Suchodolová (9. tř.)
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Kryštof Kalous (6. tř.)

Verča Dolečková (9. tř.)

Lucka Kotizová (9. tř.)
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Kuba Matějka (6. tř.)

Julie Kostelecká (6. tř.)

Bára Rousová (6. tř.)

Verča Rousová (9. tř.)
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VYDEJTE SE HLEDAT

Pokud máte pocit, že Vás (nebo vaši ratolest) láká
14 dní v duchu tradičních táborů. Neváhejte se
přidat. Nenabízíme sice výuku jazyků, ani kurzy
programování, či vojenský dril, co však můžeme
nabídnout je fajn parta vedoucích, která ví co dělá,
a program prošpikovaný táborovými aktivitami.
Určitě tedy nebude chybět posezení u táboráku
s kytarou, hry v lesích i na loukách, dokonce bude
i šance se naučit pár uzlů, morseovku nebo jak se
neztratit s mapou v ruce. Prostě klasika.
Že jste o nás ještě za těch 8 let neslyšeli. To není
možné! Chtělo by se zvolat, ale pravda je, že možné to nejspíš bude. Vzhledem k tomu, že nejsme
přidruženi žádné organizaci a naše tábory se
odehrávají poměrně daleko, pak jsme jistě mohli
vaší pozornosti uniknout. Nejsme však rozhodně
žádní nováčci (koneckonců máme na triku už 7
úspěšných táborů). Krom toho většina z nás začínala jako táboroví vedoucí pod křídly SVČ Animo
(za působení zde i po letech patří velký dík), tedy
těch zkušeností není málo.
Chcete-li se podívat, jak naše tábory vypadají
v akci určitě zavítejte na naše stránky www.taborovajizda.cz. Naleznete zde i odkazy na FB,
náš Youtube kanál a Instagram. Myslím, že jsme
v kyberprostoru zanechali celkem velké množství
materiálů — rozhodně dost na to, abyste si udělali
představu jak to u nás chodí a vypadá.

Poklad faraóna Achnatona
s Táborovou jízdou.
Již 8. ročník tábora

na Plátěné osadě ve Splzově
(v Českém ráji nedaleko Malé skály)

Táborová jízda má i pro letošní rok připravený tábor pro děti od 7 do 17 let. Tentokrát se s námi můžete podívat do starověkého Egypta, kde se ukrývá
poklad věhlasného faraóna Achnatona.

Co můžete od takové výpravy
očekávat?

Zábavy tolik, kolik jen úrodné nížiny Nilu mohou
nabídnout.
Dobrodružství, před kterým i Řekové blednou závistí
Hojnosti jídla a pití nevyjímaje.
SOUSEDSKÉ LISTY č. 162 - 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 16. 6. 2021. Cena: 10 Kč

