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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

Ve čtvrtek 5.8. ve 14:30 hod zavítal do Klášterce nad Orlicí Peace Run neboli Mírový běh. Setkání
zástupců obce a veřejnosti s běžci Mírového běhu se uskutečnilo u Obecního domu č.p. 167.
Peace Run je štafetový běh s hořící pochodní, který již proběhl přes více než 140 zemí světa. Tato výjimečná sportovní a společenská událost se koná od roku 1987 a je slavnostně zahajována před budovou
OSN v New Yorku. Poté mezinárodní tým běžců přináší planoucí pochodeň míru a harmonie v průběhu
osmi měsíců do více než 80 zemí světa. Tímto způsobem si každoročně předá pochodeň z ruky do ruky přes
milion lidí. Hlavní myšlenkou a jediným cílem tohoto
projektu je posilovat atmosféru dobré vůle, přátelství
a porozumění mezi lidmi a národy bez ohledu na politickou, kulturní, náboženskou nebo etnickou
příslušnost. Peace Run založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy (1931-2007), který službě ideálům
světového míru a harmonie věnoval celý svůj život. Svou životní filozofií, dílem a neúnavným úsilím
inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur, za což obdržel mnohá mezinárodní ocenění.
V roce 2021 se běží přes Česko speciální trasa dlouhá více než 700 km v termínu 1.-12. srpna, která propo-
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juje Slovensko, Rakousko, Polsko a Německo. Více na www.mirovybeh.cz. Byli jsme rádi, že trasa letošního Mírového běhu vedla přes obec Klášterec nad Orlicí a organizátoři si vybrali naši obec k malé zastávce.
Zájemci z řad sportovců a hlavně děti z lyžařského oddílu Sokola se v části obce přidali k běžcům a mohli
běžet s Mírovou pochodní. Přidali se tak k mnoha významným osobnostem a k milionům lidí na celém
světě, kteří již pochodeň drželi. Organizátoři akce po ukončení etapy znovu děkovali za velmi vřelé přijetí
v Klášterci a vyjádřili obdiv nad množstvím běžců, kteří se k nim i přes nepřízeň počasí přidali.

Děkuji všem, kteří pomohli s organizací akce a věřím, že sport a Klášterec budou vždy patřit k sobě.
Lenka Ševčíková, starostka obce
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Aktuality z Klášterce nad Orlicí:
z pokračuje rekonstrukce vnitřních prostor ma-

teřské školy

z úprava nového hřbitova bude pokračovat opra-

vou plochy před hřbitovem

z probíhá rekonstrukce jedné kmenové třídy v ZŠ
z byla dokončena výměna oken v přístavbě ZŠ
z bude zahájena oprava místní komunikace proti

ČOV

z byla zahájena výstavba dvou polních cest na

Lhotce
Přeji všem hezký závěr prázdnin.
Lenka Ševčíková, starostka obce

ORDINACE LÉKAŘŮ v Klášterci n. O.
v roce 2021 – 2. pololetí
V Obecním domě čp. 167 v Klášterci nad Orlicí
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.
Září:
06. 09.
20. 09.
Říjen:
04. 10.
18. 10.
Listopad: 01. 11.
15. 11.
29. 11.
Prosinec: 13. 12.
27. 12.
MUDr. Jana Haltmar
– praktický lékař pro děti a dorost:
úterý 1x za měsíc – 12,30 -15,00 hod.
Září:
07. 09.
Říjen:
05. 10.
Listopad: 02. 11.
Prosinec: 14. 12.
Leden:
25. 1. 2022

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
I v letošním roce budou zahrádkáři
v Klášterci nad Orlicí
provozovat moštárnu.
Zahájení provozu
bude podle zájmu pěstitelů.
Domluvit se lze s paní Marií Luxovou,
tel. 739 948 877 nebo 465 637 466.
Výbor ZO ČZS

NOVÝ HŘBITOV

vybudování centrální cesty, obnova zeleně
V letošním roce došlo na novém hřbitově k vybudování centrální cesty a obnově zeleně. Dále proběhla výměna oplocení a zhotovení záhonu zeleně
nad hřbitovem. V nejbližší době proběhne i úprava
plochy před hřbitovem. Děkuji všem, kteří se na
díle podíleli: zemní práce, pokládku dlažby a nové
oplocení provedl Jaroslav Hovad, rizikové kácení
původní výsadby provedl Jaroslav Sklenář a Radek Moravec, novou výsadbu provedl p. Martin
Svoboda.
Lenka Ševčíková, starostka obce

DAR PRO MORAVU
postiženou tornádem

Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19:20 hodin večer extrémní bouře
s krupobitím a tornádem.
V dotčených obcích bylo poničeno asi 1200 staveb, včetně veřejných, zemědělských a průmyslových budov, dále velký počet stromů a vozidel.
Silně zasažena byla i infrastruktura. V průběhu
večera a následujícího dne bylo ošetřeno několik
set zraněných osob, některé osoby i zemřely. Jednalo se o historicky nejsilnější evidované tornádo
na českém území.
Bezprostředně po ničivém tornádu se zvedla vlna
solidarity. Naše obec se rozhodla finančním darem pomoci jedné z nejvíce postižených obcí. Zastupitelstvo obce schválilo obci Moravské Nové
Vsi finanční dar ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu obce.
Občané Klášterce přispěli částkou 23 tis. Kč.
Moravské Nové Vsi, tak bude z Klášterce zasláno
73 tis. Kč.
Děkuji všem dárcům za jejich příspěvek či jinou
pomoc lidem postiženým tornádem na Moravě.
Jsem ráda, že zde žijí lidí, kteří mají soucit a jsou
ochotni pomoci.
Lenka Ševčíková, starostka obce
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Poděkování do rodné vsi.
Dne 24.6. tohoto roku se jižní Moravou prohnalo tornádo o nebývalé síle. Bohužel se nevyhnulo
ani našemu domu a místu mého současného pobytu Moravské Nové Vsi. Zasáhlo také vedlejší
domy a vesnice, zpustošilo pás o šířce několika stovek metrů a délce cca 25km. Naštěstí jsme
s rodinou přežili ve zdraví a škody jsou jen na majetku našeho domu a domu rodičů manželky.
Rád bych touto cestou poděkoval zastupitelstvu obce za přímou pomoc obci Moravská Nová Ves,
dále také občanům Klášterce, známým, kamarádům a všem lidem, kteří nám pomohli finančně, materiálně a morálně. V neposlední řadě děkuji mojí blízké rodině a širokému příbuzenstvu
za okamžitou pomoc.
S pomocí Vás všech domy opravíme a budeme věřit, že se taková katastrofa nebude již nikdy
opakovat. Ještě jednou děkujeme a této pomoci si moc vážíme.
Navždy v srdci Klášterák,
Michal Mitvalský s rodinou

Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 29. 6. 2021
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
z po projednání dle § 17 odst. 7) písm. a) záko-

na č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění a § 43
a § 84 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje závěrečný účet
hospodaření obce za rok 2020 včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
ze dne 8. 6. 2021 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad
z schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020
z bere na vědomí zprávy předsedů kontrolního
a finančního výboru a uložené úkoly pro tyto
výbory
z bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce
za 2. čtvrtletí roku 2021 na straně příjmů je rozpočet plněn na 56 % na straně výdajů na 38 %
z schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ze dne 22. 6.
2021 v celkové výši 1 886 726 Kč
z rozhodlo vyhovět žádosti Masarykovy základní
školy Klášterec nad Orlicí o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 412 060 Kč na
financování projektu Rekonstrukce kmenové
učebny druhého stupně ZŠ
z schvaluje účelové poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí ve výši 412 060 Kč (slovy čtyři
sta dvanáct tisíc šedesát korun českých) v roce
2021 Masarykově základní škole Klášterec nad
Orlicí, IČ 75018047
z schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou dle
§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád o poskytnutí návratné finanční výpomoci

z rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad
Orlicí uzavřenou mezi poskytovatelem Obcí
Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021 a příjemcem
Masarykovou základní školou Klášterec nad
Orlicí, IČ 75018047 ve výši 412 060 Kč (slovy
čtyři sta dvanáct tisíc šedesát korun českých),
předmětem smlouvy je účelové poskytnutí návratné finanční výpomoci na realizaci projektu
Rekonstrukce kmenové učebny druhého stupně
ZŠ
z schvaluje navýšení závazného ukazatele pro
Masarykovu základní školu Klášterec nad Orlicí o částku 223 666,00 Kč. Celkově bude závazný ukazatel hospodaření ZŠ pro rok 2021
ve výši 1 873 666,00 Kč s účelovým určením
1 610 000,00 Kč na provozní výdaje,
40 000,00 Kč na vrátného, 223 666,00 Kč na
rekonstrukci kmenové učebny
z bere na vědomí informace o průběhu rekonstrukce vnitřních prostor MŠ, souhlasí s výměnou vnitřních dveří za nové
z bere na vědomí sdělení o poskytnutí dotace
z Ministerstva financí na akci „Revitalizace
budovy MŠ – Klášterec nad Orlicí“ ve výši
7 838 952 Kč
z schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 12/20 se zhotovitelem revitalizace MŠ,
STATING s.r.o., předmětem dodatku je úprava
článku 5 bodu 5.3. text fakturace
z schvaluje odstoupení od žádostí o poskytnutí
dotace na projekt “Instalace tepelného čerpadla v budově MŠ“ č. projektu CZ.05.5.18/0.0/
0.0/19_121/0010465 a projekt „Instalace VZT
jednotek v budově MŠ“ č. projektu. CZ.05.5.18
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/0.0/0.0/19_121/0010464 . Dále souhlasí s odstoupením od smluv uzavřených s Tendra s.r.o.
na základě podpořených žádostí v OPŽP, které
nebyly doposud naplněny.
z bere na vědomí informace starostky obce z jednání VH Sdružení obcí Orlicko a informaci
o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2020“ bez výhrad valnou
hromadou svazku konanou dne 15. 6. 2021.
z bere na vědomí informace starostky obce z jednání svazku Rozvoj regionu obcí pod Zemskou
branou a informaci o schválení závěrečného
účtu svazku bez výhrad výborem svazku dne
24. 6. 2021
z bere na vědomí informace starostky z jednání
VH společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. dne 29. 6. 2021
z schvaluje přidělení bytů
z souhlasí s návrhem oddělení pozemků k prodeji
s bytovým domem čp. 188
z schvaluje uzavření smlouvy mezi ČR – HZS
Pardubického kraje a Obcí Klášterec nad Orlicí
o bezúplatném převodu vozidlové radiostanice
HT 6991DC PEGAS a montážní sady HT 1108
A MATRA do vlastnictví obce
z schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. 202102 na
akci oprava komunikace parc. č. 1987/4 v k. ú.
Klášterec nad Orlicí se zhotovitelem JD Dlouhý s.r.o., Vračovice – Orlov 41, Vysoké Mýto,
IČ 27500403 za cenu 633 440 Kč bez DPH
a ukládá starostce podepsat smlouvu o dílo
z schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. 202105 na
akci oprava povrchu a odvodnění prostoru před
novým hřbitovem se zhotovitelem JD Dlouhý s.r.o., Vračovice – Orlov 41, Vysoké Mýto,
IČ 27500403 a ukládá starostce podepsat
smlouvu o dílo
z schvaluje poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku z rozpočtu obce pro
Sdružení obcí Orlicko, IČ 70951993 na nákup
sněhového pásového vozidla – rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop v oblasti Bukové
hory a Suchého vrchu
z schvaluje uzavření smlouvy o zajištění lidové
technické zábavy s firmou p. Bohumila Dubského, IČ 72837314 na období 2022 – 2024
z souhlasí s umístěním dalšího kontejneru
na oděvy, obuv a textil firmy TextilEco a.s.,
IČ 28101766 za poplatek 1200 ročně
z schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 11/2020 mezi Obcí Klášterec nad Orlicí a Josefem Vymetálkem, IČ:16807367, dodatkem se prodlužuje termín dokončení díla nejdéle do 31. 7. 2021

5
z schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě

o zřízení věcného břemene a dohody o umístnění stavby č. IV-12-2022746/SOBS VB/2 Klášterec nad Orlicí, par. č. 1134/22, kNN mezi Obcí
Klášterec nad Orlicí a ČEZ Distribuce, a.s., dotčený pozemek parc. č. 1985/1 v k. ú. Klášterec
nad Orlicí, za jednorázovou náhradu ve výši
5800 Kč
z bere na vědomí informace o předběžné kalkulaci nákladů výstavby domu s pečovatelskou
službou
z schvaluje vyhlášení záměru a podmínky prodeje pozemku za účelem výstavby rodinného
domu parc. č. 3257/11 o výměře 1090 m²,
orná půda
z bere na vědomí informaci o vydání stavebního
povolení na akci „Klášterec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na
ČOV Klášterec n. O.“
z schvaluje poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč obci
Moravská Nová Ves
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

Není to tak dávno...

(86)

Maršíkova hospoda

Málokteré stavení v Klášterci je obestřeno tolika
příběhy jako Maršíkova hospoda, číslo 31. Její
stáří nelze dohledat, prvním jistým datem, kdy už
stála, je rok 1771. Tehdy proběhlo první číslování domů a číslo 31 nevybočuje z postupné číselné
řady na pravém břehu Orlice. Ani obyvatele není
možné zjistit. První zaznamenanou osobou je
Rozina, vdova Ledvinová, rodem Augustina Kodytka, které se zde před rokem 1780 narodilo pět
dětí. V další generaci tu bydlí jeden ze synů, Josef,
narozený 1785. Následuje nájemník Karel Toman
s manželkou, ale ten 1830 umírá ve věku 29 let.
Tady vstupuje na scénu Martin Maršík z Maletic
se svou ženou Alžbětou. Rozhodně nebyl z Pastvin, jak nám sděluje ve svých pamětech Doleček
81. Maršík byl patentální invalida (vojenský vysloužilec, zraněn v boji) a jako poškozený dostal
do pronájmu hospodu, kde chyběl hospodský.
Jenže jeho manželka Alžběta umírá hned v dalším
roce 1831. 16.7.1833 se koná svatba Maršíka
s vdovou po Karlu Tomanovi. Tady vzniklo ne-

SOUSEDSKÉ LISTY

6

Vojtěch Toman s vnoučaty v USA.
měnné označení Maršíkova hospoda, přezdívka se
přenesla i k Tomanům na Pustinu. Martin Maršík
umírá 1.12.1858. Hospodu dál vede Karel Toman
mladší, narozený 1827, který objevil manželku
pod Jedlinou v čísle 66 (u Šrolerů) Kajetánu Dolečkovou. Po dceři Františce (zemřela v sedmnácti) se jim narodil 4.3.1867 syn Vojtěch. O tom už
toho víme více.
Vojtěch měl první ženu Annu Rousovou č.51 a s ní
tři děti, které později zmizely do Ameriky, druhý
sňatek měl ve 34 letech a bral si devatenáctiletou
Marii Severýnovou z č.32. Opět měli tři děti –
Božku, zemřela mladinká půl roku po svém snoubenci Pepovi Tomanovi ze Lhotky. Oba byli zapálení sokolové. Jarku, který po požití chemikálie,
která ho měla vysvobodit z vojny, umíral několik
let. Hrob mají společný ve Zbudově, úplně nahoře.
Leopold zůstal bez sourozenců, matka začala pít.
Nekonečné drama se podepsalo na rozpadu rodiny, rodiče se rozvedli. Otec přenechal hospodu
manželce, sám si ponechal chalupu s polem č.29 a
11.2.1932 odjel za dětmi z prvního manželství do
USA. Ještě z Hamburku volal Marii, ať všeho nechá a přijede za ním…Vojtěch potom žil u syna Josefa v Oregonu, kde je také pochován. Osamocený

Leopold pomáhal matce, později měl se ženou dva
syny. Manželství nebylo zrovna šťastné, často se
stěhovali, několikrát začínali nové podnikání, ale
poválečný režim v Československu jim nepřál.
Polda zkoušel štěstí v různých oborech, ale jeho
největším památníkem zůstává chata Kašparka na
Adamu, kterou postavil těsně před válkou. Synové dostali jména po předcích, Leopold a Jaroslav.
Oba synové navštívili rodný Klášterec po mnoha
dlouhých létech v roce 2009. Já jsem se to dozvěděl, když už byli na zpáteční cestě, Leoš do Prahy,
Jaroslav přejmenovaný na Jerome do USA, kde
žije v Denveru, Colorado od roku 1967. Protože
mám k rodině Tomanů vřelý vztah díky mé matce, chtěl jsem s nimi mluvit. Bratry jsem dohonil
v Žamberku na hotelu, předal jim svou emailovou
adresu a nabídl spolupráci v pátrání po předcích.
Leoš zemřel nečekaně po návratu do Prahy, Jaroslav našel mou adresu v Americe až po čtyřech
létech a teprve potom nastala čilá korespondence,
výměna informací, fotografií a dokumentů. Zároveň probíhaly naše dlouhé besedy přes aplikaci
Skype. Jarka vzpomínal na Klášterec a sousedy,
já průběžně luxoval archívy. Oba jsme se obohatili
o nekonečné množství informací.
V roce 2015 mě Jarka požádal, abych se postaral
o jeho dceru Lucii Milch, která už neumí česky,
a kterou vypraví na cestu do Klášterce, aby prvně

Marie Tomanová (stará maršicka)
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Co? Kde? Kdy?
Se děje a řeší v Pastvinách?

Lucie Milch u hrobu předků
a v kostele u štítku c.31

spatřila místa otcova mládí. Cesta se uskutečnila,
Lucie spala v chatě, kterou postavil její děd, se
mnou navštívila památná místa – Maršíkovu hospodu, Zemskou bránu, kostel, hřbitov a další. O
vše se živě zajímala a jistě si odnesla mnoho zajímavých poznatků o své rodině. Pro mě to znamená krásný pocit, že mám dobré přátele za oceánem
a do mého archívu připutovalo mnoho poznatků
a dokumentů, o kterých se mi nemohlo ani snít.
Klášteráci se potkávají všude.
Miloš Sibera

S Lucii Na Drahach

Poslední dobou se setkávám s výtkou, že naši občané nejsou dostatečně informováni o dění v obci.
V dnešní době je to pro mne dost nepochopitelné.
Já to samozřejmě vidím pohledem osoby, která se
podrobně každou věcí zabývá, zkoumá a připravuje na schválení v zastupitelstvu a následně řeší
zabezpečení realizace, včetně zákonem stanovených povinností dodržení účelnosti, efektivnosti a
transparentnosti. Mám tedy informací nadbytek.
Přesto si myslím, pokud se na věc podívám pohledem řadového občana, že Obecní úřad je otevřen
pro všechny prakticky denně (nejen v úředních
dnech), nic tedy nebrání veřejnosti se přijít informovat.
Informace o řešených problémech a plánovaných
projektech jsou schopni podat i zastupitelé. Není
dokonce ani nutné přijít osobně, dnes již prakticky každý vlastní telefon, lze to tedy řešit i tímto způsobem. Další možností je využití dotazu
prostřednictvím emailu. Všeobecné informace
o rozpočtu, pronájmech, prodejích, nákupech,
záměrech, schvalovaných projektech a různých
smlouvách souvisejících s provozem obce jsou
průběžně zveřejňovány na úřední desce (samozřejmě i na té elektronické na webu obce). Usnesení zastupitelstva, kterými jsou schvalovány
jednotlivé kroky v rámci vlastní realizace projektů
a záměrů, schvalování podání žádostí o dotace,
schvalování smluv o poskytnutí dotace, schvalování smluv o dílo, apod., jsou také zveřejňovány
na úřední desce (včetně elektronické) a následně
i v občasníku Sousedské listy. Z toho, co je schváleno v usneseních a zveřejněno na ÚD, lze lehce
odvodit co se děje, co se plánuje, co se nakupuje,
co se prodává, co se realizuje, kdo to bude stavět,
nebo opravovat. Zasedání zastupitelstva a projednávání schvalovaných věcí jsou veřejná, termín a
program jednání je vždy předem zveřejněn tak, jak
ukládá povinnost stanovená zákonem č.128/2000
Sb. o obcích, lze tedy čerpat informace přímo při
projednávání.
Dalším zdrojem informací o dění v obci nebo souvisejících věcech jsou aktuality na internetových
stránkách obce. Zájemce o tyto informace může
stránky navštěvovat dle svého uvážení, nebo se
může přihlásit k odběru aktualit a nově vložené
informace mu budou automaticky doručovány na
jeho email. Na internetových stránkách obce byla
zřízena i záložka „Info od starosty“ kam se sna-
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žím, když uznám za vhodné, že by se to mohlo někomu hodit, vkládat méně podstatné informace.
Chtěl bych tímto všechny ujistit, že se snažíme
veřejnost informovat o všem a pokud možno
aktuálně a transparentně.
Na základě výše uvedeného souhrnu možností
čerpání informací o dění v obci si dovoluji konstatovat, že kdo má zájem o informace – lehce
si zvolí způsob, jak je získat, dokonce u toho ani
„nemusí vytáhnout paty z baráku“. Zastupitelstvo bylo zvoleno Vámi a je tu pro Vás, takže se
bez obav ptejte.
L.Škůrek, starosta

Proočkovanost v Pastvinách

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

z 2021.5.5.2. schválilo uzavření smlouvy o zří-

Zastupitelstvo obce Pastviny
dne 28. 6. 2021 přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
z 2021.5.1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku

Luxovou a Pavlínu Faltusovou.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7
z 2021.5.2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 21.6. 2021.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7
z 2021.5.3. udělilo souhlas s celoročním hospodařením obce a schválilo závěrečný účet obce
Pastviny za rok 2020, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez
výhrad a účetní závěrku obce zpracovanou ke dni
31.12.2020.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7
z 2021.5.4. v rámci projednání problematiky řešení financování záměru odkanalizování obce, zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh Příkazní smlouvy
s HS Occasion, s.r.o., IČ: 02796040 a uložilo starostovi získat doplňující informace k čl. III. a čl. VII.
předmětné smlouvy. Další postup bude řešen na
následujícím zasedání zastupitelstva.
z 2021.5.5.1. schválilo uzavření smlouvy s D.K.
o správcovství hřiště a pozemku U Kapličky.
Předmětem ujednání je pozemek parc. č. 1503/8,
ostatní plocha, kat. území Pastviny u Klášterce nad
Orlicí, a hřiště na něm umístěné. Součástí smlouvy
je Provozní řád hřiště. Cílem je udržovat pozemek
včetně hřiště pro potřeby veřejnosti. Správcovství
i užívání pozemku jehož součástí je hřiště, je bezplatné.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7

ke dni 13. 7. 2021

Věk

počet
obyvatel

počet
NEočkovaných

očkovaní
v %

60 +
50 – 59 let
30 – 49 let
16 – 29 let
do 16 let

106
45
91
58
64

25
22
41
51
64

76,4 %
51 %
54,9 %
12,1 %
0%

Zdroj: odbor zdravotnictví Pard. kraje,
zveřejnil: L.Škůrek, starosta

zení práva odpovídajícího věcnému břemeni
– služebnosti stezky v souladu s § 1274 zákona
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění,
přes části poz. parc.č. 210/1 trvalý travní porost
a parc. č. 381/1 trvalý travní porost, kat.území Pastviny u Klášterce nad Orlicí, s oprávněným KVS
Žamberk, z.s., IČ: 05512433. Části pozemků zatížené VB jsou vymezeny GP č. 1200-121/2021 ze
dne 23.3.2021.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7
z 2021.5.5.3. zastupitelstvo obce bere na vědomí
informaci starosty obce o schválení „Závěrečného
účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 2020“
bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne
15.6.2021.
z 2021.5.5.4. zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č.4 ze dne 28.5.2021.
z 2021.5.5.5. zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že výbor svazku obcí „Rozvoj regionu
obcí pod Zemskou branou“ dne 24.6.2021 schválil závěrečný účet svazku za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020 bez výhrad.
z 2021.5.5.6. schválilo smlouvu o poskytnutí
mimořádného investičního členského příspěvku Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo nám. 166,
Žamberk, IČ: 70951993 ve výši 10.920,- Kč. Příspěvek je určen na nákup sněhového pásového vozidla – rolby na úpravu lyžařských běžeckých stop
v oblasti Bukové hory.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7
z 2021.5.5.7. zastupitelstvo schválilo poskytnutí
daru ve výši 1.000,- Kč, Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR z.s., Klub RADOST, IČ: 47922281, se sídlem Barákova 23, 796
01 Prostějov. Prostředky budou určeny na zabezpečení akcí pro zdravotně postižené děti a mládež
v roce 2021.
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hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7

z 2021.5.5.8. zastupitelstvo schválilo poskytnutí

finančního příspěvku (daru) ve výši 49.000,- Kč (7
x 7.000,- Kč) , který bude prostřednictvím Sdružení místních samospráv (SMS) ČR, z.s. Nábřeží
599, Zlín - Prštné, IČ: 75130165, na základě darovacích smluv přerozdělen na bezplatné transparentní účty zřízené pro obce Jihomoravského
kraje, postižené vichřicí v červnu 2021, Lužice,
Hrušky, Moravská Nová Ves, Hodonín Bažantnice,
Týnec, Tvrdonice, Mikulčice. Občané obce Pastviny, kteří budou mít zájem, mohou touto cestou darovat obci Pastviny finanční obnos, který následně
obec daruje SMS ČR, z.s. na konkrétně zřízené účty
pro postižené obce.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7
z 2021.5.5.9. schválilo s účinností od 1.9.2021
zvýšení ceny vodného (pitné vody) ze současných
37,19 Kč/m3 včetně DPH na cenu 38,- Kč/m3 včet-
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ně DPH. Cena stočného zůstává ve stanovené výši
19,- Kč/m3 včetně DPH.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7
z 2021.5.5.10 schválilo uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a
zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s.,IČ: 27257843. Uzavření smlouvy je odůvodněno nutností aktualizace
a zapracování legislativních změn, které jsou dány
novou odpadovou legislativou.
hlasování: pro – 1,2,3,5,6, proti – 0, omluveni – 4,7
Na závěr jednání, mimo jiných témat souvisejících s provozem a fungováním obce, proběhla tak
jako na všech letošních zasedáních široká diskuze
na téma řešení nastavení systému shromažďování, třídění a svozu komunálního odpadu v obci.
V tomto bodě nebylo přijato usnesení.
starosta, Ladislav Škůrek

Zprávy z Klubu vodních sportů Žamberk
Vážení čtenáři, Klub vodních sportů Žamberk vás
srdečně zdraví a přináší vám zprávy ze světa rychlostní kanoistiky.
Teď už to můžeme říci nahlas, epidemie koronaviru je po dlouhých měsících na ústupu a my se
už můžeme věnovat organizovanému sportu
a práci s mládeží. Děti v oddílu se konečně dočkaly a mohly začít závodit, což je samozřejmě hlavní
motiv jejich tvrdého tréninku na vodě i na suchu.
Mezinárodní regata juniorů/U23 Bratislavě
Sezóna nám kupodivu začala v zahraničí a to
v Bratislavě, kam odcestovaly naše nejstarší svěřenkyně Kamila Šímová, Veronika Břízová a Silvie
Černohousová.
Na umělém kanálu Zemník u Bratislavy se o víkendu 29.-30.05.2021 konala Mezinárodní regata
juniorů/U23. Kamila ve finále na 1000 m obsadila solidní 5. pozici, ve finále na 500 m vybojovala
skvělé 4. místo a na 200 m byla pátá. Veronika na
1000 m získala tolik oblíbenou, ale zároveň skvělou bramborovou medaili, ve finále 500 a 200 m
byla šestá! Silvie se dokázala prosadit až do semifinálové rozjížďky na 200 m.
Český poháru benjamínků v Chomutově
O dalším víkendu, 5.-6. června 2021, se v Chomutově na Kamencovém jezeře uskutečnily závody
v rámci Českého poháru benjamínků.
Jednalo se o první závody našich benjamínků

(zleva) Kamila Šímová, Silvie Černohousová
a Veronika Břízová
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Závodní tým benjamínků KVS Žamberk ve složení (zleva) Jitka a Eliška Hartmanová, Denisa Břízová,
Barbora Krausová, Sára Kalousová, Radim Hubálek, Jakub a Tomáš Stránský, Patrik Bříza.
v tomto roce a teď už víme, že se nám na ně podařilo připravit na jedničku. Naše děti se v celorepublikové konkurenci určitě neztratily a dokázaly
vybojovat celkem 23 cenných kovů.
V říjnu se ještě budeme účastnit Velké ceny Sparty
v Praze, závodů v Nymburce a sezónu zakončíme
tradičními závody opět na Pastvinách. Tak nám
prosím držte palce!
Závodnímu oddílu se prostě daří a je to hlavně
výsledek snažení všech mladých závodníků. Neméně důležité je i to, že jako klub táhneme za jeden provaz. Trenéři, realizační tým a samozřejmě

rodiče dětí. Všichni tak vytváří skvělou atmosféru,
ve které je radost pracovat, což nebývá všude samozřejmostí. Byli bychom rádi, pokud našemu
počínání budete i nadále věnovat svou pozornost a
přízeň. Abyste nepřišli o žádné důležité informace
ze světa kanoistiky a dalších vodních sportů, chtěli bychom vás všechny poznat na naše internetové
stránky www.kvszamberk.cz a na náš facebookový profil “KVS Žamberk - oddíl rychlostní kanoistiky”, kde se dozvíte z naší činnosti určitě více, než
se vejde do tohoto krátkého článku.
Za Klub vodních sportů Žamberk
Petr Stránský

Dětský den na mléčné farmě v Českých Petrovicích
Dne 4.7 2021 proběhl za podpory obce České Petrovice na penzionu na Statku dětský den s ŽIVOU. Návštěvníci se mohli svést na koních, na hrnčířském kruhu si vytvarovat svůj hrníček, osli hrdinně snášeli
laskání, mazlení dětí i dospělých. S velkým úspěchem se setkala i ochutnávka sýrů z mlékárny Brazzale.
Přítomen byl i král perníků pan Pavel Janoš z Pardubic, který předával své perníčky vítězům dětských
soutěží. K prohlídce, osahání byli k dispozici travní traktůrky zn. KUBOTA. Celý den byl mimo jiné protkán vystoupeními taneční skupiny Alabama se svými country tanci. Probíhali různé soutěže dětí. Své si
našli rodiče i děti z nichž ty, které chtěly dostaly krásné malování na svůj obličej.
Vrcholem celé akce bylo vystoupení hudební skupiny MAXÍCI (pozůstatek skupiny Maximturbulenc)
a to i se svým hitem Jede, jede mašinka. K dispozici bylo i skvělé občerstvení z kuchyně pana Kačeny a
to ze surovin MASO – EKO. Součástí tohoto dětského dne byla mimo jiné i prohlídka mléčné farmy,
která proběhla ve třech turnusech. Farma patří svou nadmořskou výškou 650 m.n.m mezi nejvýše položené mléčné farmy v ČR. Účastníci prohlídky byli jak z blízkého okolí tak i od Poděbrad, Pardubic,
Ústí nad Orlicí či Hustopeče. Na farmě je ustájeno 500 černostrakatých holštýnských krav. Jejich mléko
právě končí v mlékárně Brazzale na výrobě sýrů GRAN MORAVIA či VERENY. Návštěvníci farmy si
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mohli pohladit telátka nebo se nechat od nich nechat olízat. Většina návštěvníků přímo na stáji nejvíce
obdivovala automatická drbadla, která mají krávy k dispozici. Byli také velmi překvapeni jakou pohodu,
čistotu a klid mají zvířata ve stáji. Velmi se zajímali o obojky, které přenáší informace o tom, kolik kráva
ušla metrů, jakou měla pohybovou aktivitu, jak dlouhý čas strávila žraním, jak dlouho ležela, kolik litrů
nadojila apod. Byli velmi překvapeni, že i v tomto sektoru je vysoký stupeň elektronizace a využití dat.
Že to není o ruční práci a vidlích, ale že se jedná vysoce sofistikované práce. A také, že krávy jsou hezká
zvířata, že je o ně velmi dobře pečováno, že jsou v pohodě.
Dětský den se vydařil, návštěva překonala všechna očekávání a tak zbývá jen poděkovat organizátorům
v osobě pana Kačeny a kolektivu Penzionu na statku, dále Zemědělskému svazu za krásné propagační
materiály, všem vystupujícím, kteří se podíleli na skvělé náladě a můžeme si přát více takových vydařených akcí.
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Zápis z jednání
zastupitelstva
obce České Petrovice
ze dne 22. 6. 2021
Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Luboš Lux
Ověřovatelé: Hovad M., Fišer D.
Omluveni:
Hlasování: Pro x Proti x Zdržel se
1. Program jednání + kontrola z minula
1. Program jednání + kontrola plnění usnesení
z minula
2. Smlouva s Pardubickým krajem na dotaci
z programu POV
3. Smlouva s Pardubickým krajem na dotaci
z programu Podpora obchodů na vesnicích
4. Účetní závěrka za rok 2020
5. Závěrečný účet za rok 2020 + výsledek kontrolního auditu
6. Informace z valné hromady Sdružení obcí Orlicko
7. Smlouva se Sdružením obcí Orlicko
8. Informace ze schůzky sdružení Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou
9. Územní plán obce České Petrovice
10. Přístřešek nad vstupem do kostela
Různé:
- Byty informace ohledně oprav
- Projednání rekreačních poplatků z pobytu
- Chata u koupaliště (projednání nájemného)
- Kaplička na Adamu (nutné opravy, nový správce)
Návrh usnesení 01/06/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje program jednání.
Hlasování: 8x0x0
Usnesení 01/06/2021bylo schváleno.
2. Smlouva s Pardubickým krajem na dotaci
s programu POV
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou na dotaci s programu POV Pardubického kraje ve výši
110 000 Kč na nákup nádob na tříděný odpad na
sběrné místo (teletník) a sběrná stanoviště.
Návrh usnesení 02/06/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem na
příjem dotace ve výši 110 000 Kč z programu POV.
Hlasování: 8x0x0
Usnesení 02/06/2021bylo schváleno.
3. Smlouva s Pardubickým krajem na dotaci
z programu Podpora obchodů na vesnicích
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou na do-
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taci s programu na podporu obchodů na vesnicích
v částce 25 000 Kč. Tato částka je podpora ve výši
50 % Pardubický kraj a druhou polovinu 25 000
Kč hradí obec. Podpora je pro chod obchodu důležitá, aby mohl i nadále sloužit občanům ke vší
spokojenosti.
Návrh usnesení 03/06/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem
na dotaci na podporu prodejny na vesnici v částce
25 000 Kč.
Hlasování: 8x0x0
Usnesení 03/06/2021 bylo schváleno.
V 19 30 příchod Jitky Brandejsové
4. Účetní závěrka za rok 2020
Starosta předložil zastupitelům k projednání účetní závěrku obce za rok 2020. Předložené podklady
ke schválení účetní závěrky byly vypracovány dle
směrnice obce pro schvalování účetní závěrky.
Návrh usnesení 04/06/2021: Zastupitelstvo
obce České Petrovice schvaluje účetní závěrku
obce za rok 2020, viz protokol jako příloha zápisu
Hlasování: 9x0x0
Usnesení 04/06/2021 bylo schváleno.
5. Závěrečný účet za rok 2020 + kontrolní audit
Starosta předložil zastupitelům závěrečný účet
obce za rok 2020, ke kterému nebyly vzneseny
žádné připomínky, a zprávu hospodaření obce za
rok 2020. Kontrola byla provedena pracovníky
Krajského úřadu Pardubického kraje dne 21. 5.
2021 s výsledkem zprávy: Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
Návrh usnesení 05/06/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce České Petrovice za rok 2020 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
České Petrovice za rok 2020 bez výhrad.
Hlasování: 9x0x0
Usnesení 05/06/2021 bylo schváleno.
6. Informace z valné hromady Sdružení obcí
Orlicko
Valná hromada Sdružení obcí Orlicko proběhla
dne 15. 6. 2021 v Českých Petrovicích. Na valné
hromadě byl schválen závěrečný účet Sdružení,
který byl řádně vyvěšen ve všech obcích Sdružení bez připomínek, dále byl schválen mimořádný
členský příspěvek ve výši 30 Kč/občana na nákup
rolby na běžecké tratě kolem Suchého vrchu, také
byla připomenuta vyhlášená sbírka na nákup rolby a starostové dostali za úkol oslovit místní podnikatele. V sobotu 19. 6. byly slavnostně otevřeny
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Singltrekové tratě na Suchém vrchu a bude dokončena cyklostezka Valdštejn – Šušek.
Usnesení 06/06/2021: Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informaci starosty obce o schválení
„Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko
za rok 2020“ bez výhrad valnou hromadou svazku
konanou dne 15. 6. 2021.
7. Smlouva se Sdružením obcí Orlicko
Zastupitelstvo projednalo smlouvu na poskytnutí
mimořádného příspěvku Sdružení obcí Orlicko
na nákup nové sněžné rolby na běžecké stopy na
Suchém vrchu v částce 30 Kč na trvale žijícího občana. Výše příspěvku činí 4890 Kč.
Návrh usnesení: 07/06/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje smlouvu na mimořádný členský
příspěvek na nákup rolby na běžecké stopy na Suchém vrchu ve výši 4890 Kč.
Hlasování: 9x0x0
Usnesení 07/06/2021bylo schváleno
8. Informace ze Sdružení obcí pod Zemskou
branou
Starosta seznámil zastupitele s plánovaným projektem malovaných informačních map svazku a
projednání studie výstavby nového domu pro seniory v Klášterci nad Orlicí.
Usnesení 08/06/2021 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace z jednání Svazku obcí pod
Zemskou branou.
9. Územní plán obce
Zastupitelstvo obce probíralo možnosti změn
v územním plánu obce. Po konzultační schůzce s panem Mimrou byly diskutovány možnosti úprav, které by si zastupitelé představovali
v územním plánu změnit. Územní plán je již
z roku 2009, takže určité změny jsou na místě. Na
obci jsou evidovány čtyři žádosti na změnu územního plánu od vlastníků pozemků
Usnesení 09/06/2021: Zastupitelstvo obce bere
na vědomí veškeré informace a rozhodnutí o změnách v územním plánu přesouvá na další zasedání.
10. Nabídka na zhotovení přístřešku před vstup
do kostela
Pan Mlynář M. předložil cenovou nabídku na zhotovení přístřešku nad vchodem do kostela za cenu
90 704 Kč.
Návrh usnesení 10/06/2021. Zastupitelstvo
obce schvaluje cenovou nabídku p. Mlynáře na
přístřešek před vchod kostela za cenu 90 704 Kč a
pověřuje starostu k sepsání smlouvy o dílo s termí-
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nem do 31. 8. 2021.
Hlasování: 9x0x0
Usnesení 10/06/2021 bylo schváleno.
Různé:
- Byty
Starosta informoval zastupitele o havarijních
opravách v bytech. Výměna bojleru v bytě nad
hasičskou zbrojnicí, opravy omítek na bytovém
domě 162, je potřeba vyměnit bojler na chatě u
koupaliště.
Usnesení 11/06/2021 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace o havarijních opravách
v obecních bytech.
- Správce kapličky na Adamu
Kapličku na Adamu dlouhá léta udržovali majitelé
Skiareálu, za což jim obec touto cestou děkuje. Jelikož je kaplička v majetku obce tak se sluší, aby se
o údržbu kapličky postarala sama obec. Paní Dvořáková se sama přihlásila o správcovství kapličky
a údržbu výzdoby v kapli. O osekání a úklid před
kaplí se postarají obecní zaměstnanci. Na údržbu a opravy kaple je v rozpočtu obce počítáno se
100 000 Kč. Ještě jednou děkujeme rodině Baierových za úklid a osekávání u kapličky.
Návrh usnesení 12/06/2021: Zastupitelstvo obce
schvaluje správkyní kapličky paní Dvořákovou.
Hlasování: 9x0x0
Usnesení 12/06/2021bylo schváleno.
- Chata u koupaliště
Zastupitelstvo projednávalo nájemné za půjčení
chaty u koupaliště. Jelikož nám vzrůstá náklad na
údržbu chaty a také bylo investováno do zlepšení
venkovního zázemí chaty, bylo navrhnuto zvýšení nájemného na 2000 Kč plus energie na víkend.
Pro členy organizací obce za 500 Kč plus energie
a organizace obce při pořádání kulturních akcí
100 Kč plus energie.
Návrh usnesení 13/06/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje zvýšení nájemného za chatu u koupaliště na 2000 Kč, pro členy organizací za 500 Kč
a organizace obce za 100 Kč plus energie. Počínaje datumem schválení usnesení.
Hlasování: 9x0x0
Usnesení 13/06/2021bylo schváleno.
- Poplatky z pobytu rekreantů
Pan Hovad předložil zastupitelům seznam ubytovatelů, kteří na webových stránkách nabízejí
ubytování za úplatu. Bylo konstatováno, že ne
každý se k poplatku hlásí a určitě není odváděna
skutečná částka od ubytovatelů, jaká by měla být.
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Pan Hovad připraví dopis pro ubytovatele. Tento
dopis obec zašle ubytovatelům s novou přihláškou
o rekreační poplatek. Starosta zjistí možnosti kontroly a možnosti vymahatelnosti poplatku.
Návrh usnesení 14/06/2021 Zastupitelstvo
schvaluje postup napsání dopisu a nové přihlášky
ubytovatelům.
Hlasování: 9x0x0
Usnesení 14/06/2021 bylo schváleno.

Zápis z jednání zastupitelstva
obce České Petrovice
ze dne 26. 7. 2021
Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Brandejsová Jitka
Ověřovatelé: Břízová Marcela, Hovad Martin
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.
1. Kontrola z minula
2. Žádost manželů Sodomkových na prodej části pozemku č. 418/1 ve vlastnictví obce České
Petrovice
3. Projektový záměr a financování ČOV
4. Projednání nové vyhlášky na daň z nemovitosti
5. Územní plán obce
6. Cenová nabídka firmy Domet
7. Různé
Návrh usnesení 01/07/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje program zasedání.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 01/07/2021 bylo schváleno.
2. Žádost manželů Sodomkových na prodej
části pozemku č. 418/1
Starosta předložil k projednání žádost manželů
Sodomkových na prodej části pozemku č. 418/1
ve vlastnictví obce České Petrovice za účelem vybudování přístupové účelové komunikace. 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, za kterou obec obvykle prodává.
Návrh usnesení 02/07/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje vyhlásit záměr na prodej
části pozemku č. 418/1 v katastru obce České Petrovice.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 02/07/2021 bylo schváleno.
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3. Projektový záměr a financování ČOV
Starosta předložil zastupitelům další informace k ČOV. Předpokládaný projektový rozpočet je
8 200 000 Kč bez DPH. Proběhla diskuze o možnosti financování a plánovaném provozu obcí.
Zastupitelé se dohodli na dobrovolné registraci
plátců DPH, které napomůže financování. Dále
proběhla shoda na provozu ČOV i po povinné
lhůtě 10 let. V září proběhne schůzka pro občany
přihlášené do projektu a starosta byl pověřen připravením podkladů.
Návrh usnesení 03/07/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje registraci obce do registru
plátců DPH.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 03/07/2021 bylo schváleno.
4. Projednání nové vyhlášky na daň z
nemovitosti
Starosta seznámil zastupitele s možnostmi ohledně změn ve vyhlášce o dani z nemovitosti. Zastupitelé se během diskuze shodli, že berou informace na vědomí a další kroky odkládají na další
zasedání.
Usnesení 04/07/2021: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci ohledně změn
vyhlášky o dani z nemovitosti.
5. Územní plán obce České Petrovice
Po konzultační schůzce s paní Vaníčkovou bylo
rozhodnuto, že změny územního plánu by byly
rozsáhlé a bude lepší pořídit nový územní plán
pro naši obec. Pro financování nového plánu bude
obec žádat o dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj.
Návrh usnesení 05/07/2021: Zastupitelstvo obce
schvaluje pořízení nového územního plánu obce
České Petrovce.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 05/07/2021 bylo schváleno.
6. Cenová nabídka na vrata od firmy Domet
Starosta předložil zastupitelům cenovou nabídku
na patery sekční vrata s elektrickým pohonem na
budoucí sběrný dvůr v teletníku od firmy Domet.
Cena je 168 021 Kč s DPH.
Návrh usnesení 06/07/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje cenovou nabídky na patery sekční vrata v hodnotě 168 021 Kč s DPH od
firmy Domet.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 06/07/2021 bylo schváleno.
Zapsala Jitka Brandejsová
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„Zlatý zákon lásky zní: miluj a budeš milován.“
Dne 24.7.2021 proběhla v Klášteře na Hedeči
ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ LIBUŠE A LADISLAVA TOMANOVÝCH.
Krásná svatba proběhla na stejném místě jako před 50-ti lety, s replikou svatební kytice tehdy mladičké
nevěsty a nechybělo ani krásné koňské spřežení, za což patří velký dík panu Fajglovi.
Přejeme manželům (mamince a tatínkovi) hodně zdraví a ještě mnoho krásných společných let.
Jana, Láďa a Mirek s rodinami
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Muzikanti ze žamberské ZUŠ v Holicích
Konzervatoř Pardubice a Sdružení přátel konzervatoře v Pardubicích nás pozvaly na pátý ročník prázdninových interpretačních kurzů, které se konaly od 30.6. do 5.7. Předešlé ročníky proběhly ve znamení
smyčcových nástrojů. V letošním roce se hostitelským městem této akce stalo město Holice a hlavně
místní ZUŠ Karla Malicha, která disponuje novou, větší a výborně technicky vybavenou budovou školy.
Takže kromě smyčcových nástrojů se kurzy rozrostly o přítomnost nás, akordeonistů, a následně vytvořeného akordeonového orchestru.

Žambereckou ZUŠ jsme zastupovali já, Adéla Luxová, Štěpán Beran a Martin Vicenec. A užívali
jsme si to opravdu neskutečně. A to nejen pracovně a umělecky, ale našli jsme zde nové přátele a
získali spoustu cenných zkušeností. Pro nás akordeonisty byl připraven opravdu nabitý a obohacující program. Ubytováni jsme byli v domě pro
mládež a o hladové žaludky se nám staral personál
kulturního domu hned vedle ZUŠ. Po příjezdu
se konalo slavnostní přivítání všech účastníků
v hlavním koncertním sále ZUŠ a poté už každý
aktivní hráč plánoval svůj individuální rozvrh. A
proč aktivní hráč? Akordeonisté byli ve dvou skupinách. Aktivní hráči a pasivní hráči. Aktivní hráč
měl v rozvrhu 4 hodiny s profesory Pardubické
konzervatoře a k tomu dvě hodiny nácviku v orchestru, zatímco pasivní hráč docházel pouze do
orchestru. Individuální výuka byla obohacena o
doprovodný program. Tím byly večerní koncerty,
kde vystupovali lektoři kurzů, ale i skvělé Wihanovo kvarteto nebo duo Fischer Jedlinský. Každý aktivní hráč měl denně hodinu s jedním ze tří
profesorů, kterými byli prof. Petr Zámečník, prof.
Antonín Dvořák a prof. Jakub Jedlinský. Mimo to
jsme měli všichni minimálně dvě hodiny samostudia. Od 16 do 18 hodin pak všichni docházeli
na hodiny orchestru, které trpělivě a statečně vedl
pan učitel Jaroslav Kubeček. Ten s radostí tvrdil,
že se mu splnil sen, nacvičovat s tak velkým akordeonovým orchestrem. Pět dní tvrdé dřiny jsme
zakončili velkým koncertem, za který jsme byli odměněni nekonečným potleskem diváků.

Letošní rok se od těch předešlých lišil pro nás
všechny. Většina z nás, školou povinných, se vždy
těšila na konec školního roku a začátek prázdnin,
že si konečně odpočine od kolotoče tréninků, soutěží a učení ve škole. Letos bylo vše jinak. Doba
„covidová“ nám přinesla spousty změn a změnila
určitě i nás. V době, kdy jsme v jiných letech začali
relaxovat, odpočívat a užívat si prázdniny, jsme se
s nadšením chopili svých nástrojů a pustili se do
práce. A viditelně nadšení byli i naši pedagogové.
Netajili se radostí, že pracují s mladými lidmi, kteří milují muziku a neváhají obětovat část prázdnin
pro rozvoj svých schopností a svého nadání. Mimochodem za rozvoj našich dovedností a talentu
rozhodně vděčíme především našim učitelům ze
žamberecké ZUŠ, paní Evě Steffkové a teď i panu
učiteli Václavu Bílkovi, za což jim velice a upřímně
děkujeme!
Adéla Luxová

Dětský domov VIZOVICE – poděkování
Jen pár zasvěcených ví, že v Klášterci máme patronku prázdninového týdenního pobytu dětí z vizovického dětského domova. Onou patronkou je
Irenka Pisarčíková. Ani ona neměla v dětství na
růžích ustláno, a proto se teď snaží dělat radost
dětem s podobným osudem.
Letos pořádala tuto akci již potřetí a přidávají
se k ní další a další lidé s dobrým srdcem. Spolu
s nimi připravila pro děti na celý týden opravdu
bohatý program. Za zvýhodněnou cenu bydlely
na chatě D. Ficnera v Pastvinách. Irenka se jim
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DO JÍDLONOSIČŮ NABÍZÍME S LÁSKOU DĚLANÁ HOTOVÁ JÍDLA

ZA 95Kč

Od pondělí do pátku poskytujeme

výběr ze 2 druhů hlavních jídel
a jednoho druhu polévky

postarala mimo jiné o obědy. Do přípravy pro- ner, Mirek Kalous, Mirka a Michal Moravcovi,
• iJídelní
lístekPavel
na další
týden budesedodán
každou Rous
středu st. i ml., kolektiv kuchyně paní
gramu se zapojila
a.s. ŽIVA.
Michalička
Vojtěch
• Platba se provádí za odebrané obědy každý pátek
věnoval dětem na
mléčné farmě v Českých Petro- Pisarčíkové, ale určitě i další. Bylo krásné vidět
• Doobjednat nebo zrušit jídlo je možné ten den do 8 hod.
vicích. Celní správa
připravila pro děti program se v očích těchto dětí radost a nadšení, a za to si jis• Zajišťujeme také rozvoz jídel až do Vašeho domu
soutěžemi a ukázkou výcviku psů pro vyhledávání tě všichni zúčastnění zaslouží náš respekt a velký
drog a peněz. Jan Faltus z Pokud
PastvinVás
zajistil
pro děti
DÍK!
tato nabídka
zaujala
budeme se na Vás těšit
prohlídku bunkrů a soutěž ve Děkujeme
střelbě ze vzduchovMimo tuto
akci připravuje
pro děti paní Pisarčíko
a přejeme DOBROU
CHUŤ
ky, která byla korunována rozdáním diplomů. vá dvakrát ročně balíčky se sladkostmi, se kterýV kláštereckém kostele se ujala dětí Stáňa
Brůno- UmiIRENY
je potom ve Vizovicích navštíví. Nejednou proJÍDELNA
Irena
Pisarčíková,
Klášterec nad
6, 561
82 Klášterec
nad Orlicí
vá, která je seznámila
s historií
a prohlédnout
si Orlicí
běhla
i sbírka
dětského
oblečení a hraček. Pokud
TELEFON: 702
380jakkoli
978 chtěli přispět i vy, obraťte se prosím
mohly i místní varhany.
byste
Kromě již zmiňovaných, se na této akci podíleli, přímo na paní Pisarčíkovou (mobil 702 380 978).
ať už finančně nebo organizačně, pan St. VágJana Luxová
DO JÍDLONOSIČŮ NABÍZÍME S LÁSKOU DĚLANÁ HOTOVÁ JÍDLA

ZA 95Kč

Od pondělí do pátku poskytujeme

výběr ze 2 druhů hlavních jídel
a jednoho druhu polévky

•
•
•
•

Jídelní lístek na další týden bude dodán každou středu
Platba se provádí za odebrané obědy každý pátek
Doobjednat nebo zrušit jídlo je možné ten den do 8 hod.
Zajišťujeme také rozvoz jídel až do Vašeho domu
Pokud Vás tato nabídka zaujala budeme se na Vás těšit
Děkujeme a přejeme DOBROU CHUŤ 

JÍDELNA U IRENY
Irena Pisarčíková, Klášterec nad Orlicí 6, 561 82 Klášterec nad Orlicí
TELEFON: 702 380 978
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Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody
(ČR, 4. 8. 2021) Celosvětový úklidový den 18. září se kvapem blíží! Český svaz ochránců
přírody vybízí dobrovolníky, aby si své úklidy zaregistrovali už nyní. V registraci na stránce
www.uklidmesvet.cz si totiž mohou požádat o pytle a rukavice, kterých je omezené množství.
Žádanka o materiál k úklidu končí 1. září! Začátkem srpna znovu přišel čas vyhlásit podzimní pokračování české verze celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Letos půjde již o 28. ročník! A
je vidět, že tato mezinárodní akce se pevně uchytila v povědomí českých ochránců přírody i dalších
dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc s nemalým podílem žáků základních, ale i mateřských škol.
„Jen tento rok bylo k dnešnímu dni po Česku zorganizováno přes 396 úklidových akcí. Na úklidu se podílelo
na 11 400 dobrovolníků a doufáme, že s podzimním termínem toto číslo výrazně vzroste,“ říká Veronika
Andrlová, která v Českém svazu ochránců přírody pracuje jako koordinátorka kampaně.
Do kampaně se po celé České republice může zapojit kdokoliv a to buď zorganizováním vlastní akce,
anebo účastí na akci vyhlášené v okolí. Pokud si chtějí lidé organizovat akci sami, je zapotřebí, aby se
přihlásili prostřednictvím webového formuláře na www.uklidmesvet.cz.
Ochránci přírody úklidové akce podpoří pytli a rukavicemi a jejich detaily zveřejní na internetových
stránkách a aktualizované „úklidové“ mapě. Tu mohou využít další dobrovolníci, kteří budou hledat
organizované úklidy ve svém okolí.
A stejně jako vždy, i na podzim budou úklidy provázet tematické soutěže, které budou zpestřením celé
kampaně. Lidé budou mít za úkol posílat fotografie či videa. Podrobnosti o soutěžích budou ochránci
přírody pravidelně zveřejňovat na stránkách www.uklidmesvet.cz.
„Máme radost, že se akce každým rokem rozrůstá a děkujeme všem dobrovolníkům za účast i propagaci
kampaně. Bez nich by to opravdu nešlo,“ říká na závěr Veronika Andrlová.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz
Ukliďme svět v roce 2021 podporují: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, ALPINE
PRO, DPD CZ, DB Schenker. Partnery akce se můžete stát i Vy! Děkujeme!

zveme Vás na

TRADIČNÍ SAMOSBĚR BRAMBOR DO KLÁŠTERCE NAD ORLICÍ
odrůdy: Ballerina
termíny: úterý

A/B

14. 9., čtvrtek 16. 9., sobota 18. 9. 2021,

vždy od 8.00 do 16.00 hod
kde: Klášterec nad Orlicí-Zbudov-pole za Severýnem
(cesta bude značena od kostela)

GPS 50.1004442N, 16.5444656E

Samosběr bude do vyprodání brambor.
Informace: 733 713 953, 735 177 534
Za nepříznivého počasí bude vyhlášen náhradní termín!!!

www.ziva.cz

SOUSEDSKÉ LISTY

Desátá Rock-sport party
V poslední červencovou sobotu se konal už 10.
ročník Rock-sport party. Jak se na jubileum sluší, byl asi ze všech nejlepší. V obsazení kapel,
v počtu návštěvníků, v jejich odezvě, v pomoci
sponzorů, v novinkách v programu, a nakonec i
ve spokojenosti pořadatelů. Jen pro připomenutí:
fotbalový turnaj byl uspořádán na větším hřišti, což bylo přehlednější pro diváky i fotbalisty a
sportovní úroveň stoupla. Nová soutěž „O krále
střelců“ byla hodně napínavá. Odpoledne dílničky a sportovní soutěže pro děti zaujaly více než
jsme předpokládali. Celkem fotbalový turnaj s
odpoledním programem přilákal více než 200 lidí,
včetně večerního programu pak můžeme mluvit o
účasti až 850 lidí. Večer zahájila ústecká Miagra
a splnila nevděčnou úlohu první skupiny víc než
dobře. Lucie revival předvedla, proč je originál
Lucie tak populární. XIII. století potěšilo jak znalce muziky, tak mnoho příznivců této kapely, mnohým z nich stálo za to přijet na tuto kapelu třeba
i ze vzdálenosti 50 km. Sabina Křováková zase
potěšila diváky Superstar, když předvedla rozdíl
mezi televizním vystoupením a živým koncertem.
Morčata na útěku byly pozvány na jubilejní ročník
jako nejúspěšnější kapela z minulých let a roli splnila víc než dobře. Nikdy jsem v Klášterci neviděl
tak naplněné řady před podiem už před začátkem
koncertu jako tentokrát.
Výběr kapel tedy vyšel dobře, uspokojil jak starší, tak mladé návštěvníky. Pro ty, kteří se v této
oblasti moc nepohybují, přidávám informaci, co
odráží výše vstupného. Ti, kteří občas nějaký koncert navštíví, vědí, že bylo relativně nízké. Kapely
každoročně své ceny navyšují, a pokud chceme do
Klášterce pozvat alespoň trochu známou skupinu,
je potřeba ji také zaplatit. Letos činil rozpočet na
kapely a podium se zvukem 175.000 Kč. Tedy vybrané vstupné i přes dosud největší návštěvu náklady na skupiny ani nepokrylo. K tomu musíme
přičíst náklady na reklamu, technické zabezpečení, autorská práva, elektřinu atd. Pořadatelé, jak
je na vesnici zvykem, pracují zdarma. Pokud by za
svou práci dostali byť jen minimální mzdu, byla
by celá akce ztrátová. Proto patří poděkování návštěvníkům, že přišli a nešetřili na vstupném ani
další útratě, a také sponzorům. Letos patří největší díky Kláštereckým masným pochoutkám, a to
jak za materiální, tak za finanční podporu.
Před 10 lety jsme začínali legendárním koncertem
Tří sester Banditos na valníku, pokračovali přes
neckyády, různé soutěže, fotbalové zápasy hoke-
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jistů, mexickou kuchyni až do současné podoby.
Slyšeli jsme za tu dobu více než 40 skupin, z nichž
některé u nás hrály 3x (Dukla vozovna, Stresor),
ale většina jen jednou. Nejméně dva interpreti patří k české hudební špičce (Aleš Brichta, Traktor).
Na RSP si zahrály i klášterecké kapely, Sedmikrásky, Metal blood a In Flus. Stylové složení bylo
hodně pestré, od klasického punku přes tvrdý

metal nebo rock´n´roll až po country rockovou
muziku. Zastoupení punkových a pop-punkových
kapel bylo asi nejpočetnější. Zpravidla v každém
ročníku hrála jedna revivalová (Green Day, Ozzy
Osbourne, Deep Purple, Motor Head, Lucie) nebo
zábavová (Stresor, Bladex, Drums & guitars) kapela. Je také potřeba připomenout, že zakladatelem a pořadatelem prvních ročníků byl hokejový
oddíl, poslední 4 roky se o akci starají fotbalisté.
Za 10 let se Rock-sport party stala největší akcí
svého druhu v regionu. A tak otázka, nejen pro pořadatele, je celkem jasná: Má se v nejlepším skončit anebo jedeme dál? A pokud dál tak co nového
přinést do nové dekády? Milý čtenáři, i na tvůj názor, třeba na facebooku, jsme zvědavi.
Za pořadatele T. J. Sokol
Jindra Kalous

SOUSEDSKÉ LISTY
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JAWA JEDE K MOŘI
Zdravím všechny čtenáře Sousedských listů. Zlá
doba je prozatím na ústupu a proto i my můžeme
po roční přestávce uskutečnit naší druhou výpravu
na motorkách Jawa Pionýr. Jak už název vypovídá,
pojedeme opět k moři. Nikoliv však na sever jako
v roce 2019, ale na východ. Naším letošním cílem bude rumunské přímořské město Constanta.
A cesta to bude opravdu dlouhá. Odjíždět budeme
v sobotu ráno 21.8.2021 v 8:00 hod od obecního
úřadu. Pokud vás naše cesta zajímá, nebo chcete
vidět, jak máme připravené stroje, popřípadě se
s námi rozloučit a popřát málo závad, určitě doražte. Moc nás to potěší. Kdo by náhodou nemohl, postačí sledovat Fcb stránky Jawa jede k moři,
kde už teď naleznete informace například o tom,
kdo se výpravy účastní. A každý den naší výpravy
tam v kostce shrneme to zajímavé, dramatické co
se nám v onen den událo. Koho bude zajímat dopodrobna, jak cesta probíhala, kde jsme spali, co
jsme jedli a jestli jsme narazili na medvěda či hraběte Draculu, tak toho zveme v pátek 10.9.2021
od 20:00 hod do Klášterecké sokolovny, kde Vám

uděláme přednášku se vším všudy co k tomu patří.
Vyprávění, fotky, videa, dotazy atd. Nebude chybět ani občerstvení v podobě točeného piva a něčeho k zakousnutí. Tak nám držte pěsti, ať se nám
cesta vydaří a společně se zase všichni vrátíme do
Klášterce. Za celý team Jawa jede k moři
Martin Sabota

Školní rok 2020/2021
v MŠ Klášterec n.O.

„…revitalizace budovy MŠ pokračuje“
Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor naší MŠ pokračuje podle plánu, děti budou do konce rekonstrukce chodit na Základní školu, kde je zajištěn náhradní provoz.
Dílo má být dokončeno do 30. 9. 2021, poté opět požádáme dobrovolníky o pomoc s nastěhováním
nábytku a zařizovacích předmětů zpět do školky. Věřím, že všichni ocení nově opravené prostory.
Lenka Ševčíková, starostka obce
SOUSEDSKÉ LISTY č. 164 - periodický tisk územního samosprávného celku, vydává Obec Klášterec n. O.
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