říjen
SOUSEDSKÉ LISTY

2021

č. 165
1

DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

„Revitalizace budovy MŠ – Klášterec nad Orlicí“
slavnostní otevření 8. 10. 2021
V období duben – září roku 2021 proběhla kompletní rekonstrukce vnitřních prostor Mateřské školy
Klášterec nad Orlicí. Budova byla postavena v akci „Z“ v roce 1978. V roce 2008 proběhla I. etapa
rekonstrukce, kdy byla na budově zhotovena valbová střecha, byla provedena výměna oken a budova
byla zateplena. V roce 2019 byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci vnitřních prostor a rozvodů.
Na podzim roku 2020 byl vysoutěžen dodavatel akce – stavební firma STATING s.r.o. se sídlem v Hradci
Králové. Celkové stavební náklady akce činily 9 432 635 Kč, na rekonstrukci se Obci podařilo získat
dotaci z Ministerstva finanční ČR ve výši 7 838 952 Kč.
V rámci akce byly provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny, bylo upraveno sociální zázemí
včetně instalace nové sanitární techniky, byly upraveny některé vnitřní dispozice, opraven povrch stěn,
vybourány poškozené původní podlahy, instalovány nové vnitřní dveře a výdejní okna v kuchyni. Nově
byl instalován zdroj vytápění 2 x tepelné čerpadlo vzduch voda a 3 vzduchotechnické jednotky, které
budou pomocí rekuperace zajišťovat čistý vzduch v prostorách školky.
Projekční práce:
Zhotovitel:
Stavební dozor:
Koordinace akce:

Ing. Miroslav Stejskal, Ing. Martin Bažant, p. Jan Honig, p. Josef Vídeňský
STATING s.r.o., stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Hudec, Ing. Oldřich Hovorka
TENDRA s.r.o., Ondřej Šimek
Bc. Lenka Ševčíková, starostka akce
Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.
Lenka Ševčíková, starostka obce
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Hospodaření s odpady
v obci Klášterec nad Orlicí

Vážení čtenáři, spoluobčané,

AKTUALITY
z Klášterce nad Orlicí:
z byla dokončena oprava místní komunikace

proti ČOV a oprava plochy před novým hřbitovem

z pokračuje výstavba dvou polních cest na Lhotce
z naše půjčovna knih má nové webové stránky

https://knihovnaklasterecnadorlici.webk.cz/,
najdete na nich i online katalog knih
z děkuji p. Mgr. Josefu Kvičerovi za rok výstavy
jeho fotografií v Obecním domě, každý měsíc
v roce zapůjčil fotografie k aktuálnímu ročnímu
období
z děkuji rodině Rousových z Jedliny čp. 9 za nátěr
kaple sv. Petra a Pavla na Jedlině
Přeji všem hezký podzim
Lenka Ševčíková, starostka obce

mnozí z vás si možná po přečtení titulu článku
„hospodaření s odpady“ řeknou, jaképak hospodaření. Odpad je zpravidla něco, co zbude po
lidské činnosti, je třeba se toho „něčeho“ zbavit
a je po starostech. Bohužel takto ještě mnoho
občanů uvažuje a v odpadových nádobách to
přesně vidíme. Naopak hospodaření s odpady je
stále významnější pojem a podle toho bychom se
měli všichni ke vzniklým odpadům chovat.
Zejména nový zákon o odpadech, platný od
1.1.2021 klade maximální důraz na třídění a
využívání odpadů. Nastavil velmi přísná kritéria
vytřídění odpadů už počínaje rokem 2021. Tato
kritéria jsou přímo závislá na finančních nákladech a produkci odpadu v obci. Zákon také řeší
dlouhodobá kritéria procent vytřídění odpadů.
A právě zde vidíme zatím zásadní problém vztahu
občanů k hospodaření s odpady. Stále zjišťujeme
v odpadových nádobách určených na třídění
jednotlivých složek odpad, který tam nepatří.
Mohl bych uvést řadu konkrétních příkladů –
v nádobách na směsný odpad, ale i ve velkých
kontejnerech u bytových domů se stále opakuje
nevytříděný plast, papír, ale i objemnější věci –
matrace, dřevo, pneumatiky,...! V poslední době
se pytle se směsným odpadem objevují v popelnicích na papír. Můžu pokračovat – papírové
krabice nejsou sešlapány a tím prakticky vyplní
popelnici (např. celá krabice od štípačky na dřevo
na stanovišti Lom). Bohužel je někdo schopen do
velké popelnice na SKO navézt hlínu, kameny a
navrch popel a pak tuto popelnici nezvedne ani
popelářské auto. Opět stanoviště Lom. Ze strany
zastupitelstva obce i obecního úřadu se odpadům
věnujeme průběžně. Přesto se někdy stane, že stanoviště odpadových nádob vypadá jako skládka.
Stávalo se letos hlavně v letní sezoně. Není to však
vždy tím, že by kapacita nádob byla malá, ale tím,
že odložený odpad není vytříděný. Kdyby totiž byl
plast v plastu, papír v popelnici na papír, plechové
nádoby v popelnici na plech, tak by i popelnice na
SKO (černé) stačily!
Snížení produkce odpadů už v domácnostech a
jejich důsledné třídění je jediná cesta ke splnění
cílů třídění a využití odpadů dle nového zákona o
odpadech (dále jen „zákon“). Pro příklad lze uvést
následující údaje, zejména tzv. „Třídící cíle obce“,
tedy aby oddělené soustřeďování recyklovatelné

SOUSEDSKÉ LISTY

3

složky komunálního odpadu tvořily k roku 2025
alespoň 60%, k roku 2030 alespoň 65 % a k roku
2035 alespoň 70% z celkového množství komunálních odpadů. Způsob výpočtu stanoví vyhláška.
A právě k důrazu na třídění se vztahuje už jeden
ukazatel pro letošní rok. Je to množství komunálního odpadu vypočtené podle přílohy č. 12
zákona, jako násobek počtu obyvatel obce – pro
rok 2021 je to maximálně 200 kg odpadu na obyvatele. Pokud obec uloží na skládku více jak 200
kg odpadu na obyvatele, zaplatí za skládkovací
poplatek 800,-Kč/tunu místo dosavadních 500,Kč/tunu. Je třeba dodat, že ukazatel množství uloženého odpadu na skládku na obyvatele se bude
v následujících letech snižovat. Až do roku 2029 o
10 kg/rok (2029 činí průměr 120 kg).
Zastupitelstvo obce musí v průběhu měsíce října
a listopadu projednat a přijmout nové obecně
závazné vyhlášky (OZV). OZV o systému nakládání s odpady v obci a OZV o místním poplatku

za provoz systému nakládání s odpady. Jelikož
se náklady na provoz systému stále zvyšují a dle
společnosti EKOLA tomu tak bude i v roce 2022,
projedná zastupitelstvo zvýšení poplatku na rok
2022. Předpokládá se částka 720,- Kč.
Na závěr článku trochu statistiky: za měsíce leden
až září bylo v obci vyprodukováno: 136 tun SKO,
15 tun plastů, 11 tun papíru, 15 tun skla, také
bylo odvezeno 16 tun velkoobjemového odpadu.
Celkem obec za odvoz a skládkování zaplatila
790.258,-Kč firmě Ekola a 20.982,-Kč firmě Suroviny Plundra za odvoz skla. Z obce bylo také TS
Žamberk odvezeno 20 tun bioodpadu za náklady
50.050,-Kč.
Závěrem článku mi dovolte poděkovat všem, kteří
k odpadům přistupují zodpovědně, odpady třídí a
mnohdy pomáhají udržet pořádek na stanovištích
sběrných nádob. Abychom však dosáhli cílů stanovených zákonem, musí se tak chovat všichni.
Zpracoval: Z. Bureš

INFORMACE
z jednání zastupitelstva

z bere na vědomí informace o průběhu rekon-

obce Klášterec nad Orlicí

Jednání dne 1. 9. 2021
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
z bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 ze dne
30. 6. 2021 v celkové výši 327 060 Kč
z bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ze dne
18. 8. 2021 v celkové výši 165 361,64 Kč
z schvaluje rozpočtové opatření č. 6 ze dne
31. 8. 2021 v celkové výši 6 074 539 Kč
z schvaluje uzavření postupní smlouvy mezi
Obcí Klášterec nad Orlicí a firmou Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ 48173398
o převodu práv a povinností ze stavebního povolení na investiční akci „Klášterec nad Orlicí –
splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na
ČOV Klášterec nad Orlicí“
z bere na vědomí uzavření dodatku č. 5 Dohody
o povolení vstupu do objektu Celní správy České
republiky v Klášterci nad Orlicí
z schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti vedení vodovodní a kanalizační přípojky
přes pozemek parc. č. 1971/2
z bere na vědomí zprávu ředitelky MŠ o zajištění
školního roku 2021-2022
z schvaluje čerpání investičního a rezervního
fondu MŠ, dále schvaluje použití části provozních
prostředků na nákup vybavení MŠ dle žádosti

čj. 155/21

strukce vnitřních prostor MŠ

z bere na vědomí informaci o předběžném výpo-

čtu nákladů na víceprací a přípravě dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo
z bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ o zajištění
školního roku 2021-2022
z bere na vědomí informace o přípravě prodeje
bytových jednotek v domě čp. 188 a informace
z odhadu stanovení ceny
z souhlasí se zadáním zpracování rozpočtu kompletní rekonstrukce bytu č.1 Lhotka 27
z bere na vědomí informaci o zadání zpracování
architektonické a dopravní studie prostoru centra
obce mezi ZŠ a MŠ
z bere na vědomí informaci o přípravě nových
vyhlášek v oblasti odpadového hospodářství obce
z schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování
ideální jedné poloviny pozemku parc. č. 3241/7 se
všemi oprávněními a povinnostmi
z bere na vědomí informace o průběhu realizace
2 polních cest v části obce Lhotka
z schvaluje prodej pozemku parc. č. 3257/11 o
výměře 1090 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 celkovou cenu
643 100 Kč vč. DPH
z bere na vědomí informaci o možnosti získání
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dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku v roce 2022, dofinancování bude obec řešit
při sestavování rozpočtu na r. 2022
z schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi
Obcí Klášterec nad Orlicí a Sdružením místních
samospráv, z. s., IČ 75130165 o zaslání daru na
účet zřízený pro Obec Moravskou Novou Ves ve
výši 73 tis. Kč
z nesouhlasí se zřízení sjezdu přes pozemek parc.
č. 3173 a 1226/5
z podporuje a doporučuje, aby oprava střechy
kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí
byla i v roce 2022 podpořena z Programu záchrany
architektonického dědictví MKČR. V případě realizace se Obec bude podílet na financování akce
dle svého usnesení č. 78/19 a podmínek poskytování dotace z rozpočtu obce v daném roce.
z bere na vědomí informace o zpracování on-line
katalogu knih naší půjčovny knih a o založení
webových stránek půjčovny.
z

Jednání dne 20. 9. 2021
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
z bere na vědomí informace o průběhu a dokončování akce „Revitalizace budovy MŠ – Klášterec
nad Orlicí“ včetně informace o vyúčtování více
a méně prací, zastupitelstvo schvaluje uzavření
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 12/20 se zhotovitelem revitalizace MŠ, STATING s.r.o., předmětem dodatku je úhrada víceprací ve výši 597 263
Kč bez DPH
z schvaluje rozpočtové opatření č. 7 ze dne
15. 9. 2021 v celkové výši 445 000 Kč
z bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu
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z schvaluje prodloužení náj. smlouvy, byt čp.

195/2, o 12 měs., tedy do 31.10.2022, byt čp.
196/6, o 6 měs., tedy do 30.04.2022 s podmínkou
přihlášení se k TP
z bere na vědomí informace o vyúčtování tepla za
topnou sezónu 2020-2021 v bytových domech a
kalkulaci ceny dodávky tepla v r. 2022
z schvaluje Prohlášení o vzniku bytového spoluvlastnictví v budově čp. 188 na pozemku č.
st. 416 jehož součástí je budova čp. 188, dále
k pozemkům p.č. 1351/20 a p.č. 1351/21 sloužící
k zajištění práva přístupu k budově, to vše v katastrálním území Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec
nad Orlicí
z schvaluje nabídku koupě bytové jednotky č.
188/1, 188/2, 188/3 a 188/4 nájemcům, kteří
bytové jednotky nyní užívají na základě nájemní
smlouvy viz příloha č. 3.
z schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace u projekční kanceláře Ing. Jiřího Adamce
z Letohradu, IČ 12984973 na rekonstrukci
komunikace a chodníku MK 7c, 8c - p.p.č.2318 a
2319/12 včetně zajištění stavebního povolení za
celkovou cenu 178 tis. Kč
z schvaluje investiční záměry ZŠ a MŠ do projektu MAP II.
z bere na vědomí informaci o plánu personální
změny na místě polesného k 1. 1. 2022
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

PODNIKÁTE, ČI PLÁNUJETE PODNIKAT?
Nabízejí pomocnou ruku
Starostka obce se setkala s Hankou Štěpánovou, předsedkyní správní rady P-PINK a projektovou
manažerkou pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje.
Položila jí několik otázek.
Můžete nám trochu představit, co jste za firmu?
Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším zájmem. Celý název je Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích v Domě techniky a organizace pracuje pro území celého Pardubického kraje. Naším úkolem je pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání.
To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst dál?
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je několik zaměstnanců, které to v současné práci nebaví a chtěli by
začít podnikat. Zajímavé to může být i pro šikovné studenty, kteří již v době studia chtějí začít pracovat
„na svém“.
Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli by to zkusit uplatnit jako podnikání, ale neví jak na to?
Napadá mě při vaší otázce takový příklad: Nějaká žena dovede péct úžasné trubičky, všichni to chválí a
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ona neví, zda by se tím mohla uživit. A láká ji to. Tak podobným lidem nabízíme AKADEMII ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ.
To zní vznešeně, ovšem nevím, zda by tato žena našla odvahu se přihlásit.
Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto případě nahrál na smeč. Zájemce nemusí ani opustit
svůj dům a může se vzdělávat. Jedná se o sérii online přednášek od zkušených lektorů z praxe. Pokud
nebudou mít zájemci čas poslouchat přednášku „na živo“, tak si ji mohou vyslechnout ze záznamu.
Co když jsem váhavý střelec a nechci hned tolik času věnovat školením před začátkem podnikání,
je i jiná možnost?
Ano, zájemce o podnikání může u nás v inkubátoru v Domě techniky, kde P-PINK sídlí, absolvovat
pohovor o svém záměru. Dojde tak k odpovědi, zda je reálné začít nakládat se svým nápadem. Kontaktovat nás můžete na info@p-pink.cz
Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky probíhají
online každé 3. úterý v měsíci napříč rokem 2021 vždy od 9:00 hodin. Témata například: podnikatelský
plán, finance, komunikace, právo, marketing offline, pojištění, měkké dovednosti, obchod a marketing
online. Přihlásit se můžete přes naše webové stránky nebo využijte přiložený QR kód. Na váš e-mail pak
zašleme informace k probíhajícím akcím i již proběhlé přednášky rovněž zájemcům rádi zašleme.
Máte pro existující podnikatele něco opravdu zajímavého?
Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ a „PINKubační program“. Oba jsou určeny pro intenzivní,
komplexní a dlouhodobější systematickou práci s konkrétním projektem, kde výsledkem je prosperující
firma.
Informací je spousta, ale co když potřebuji s někým z P-PINK mluvit, zeptat se, než se přihlásím na
jakýkoli webinář a podobně. Nebo když potřebuji něco jiného kolem podnikání?
Pokud potřebujete poradit, co je pro vás vhodné a jaká nabídka akcí běží, nebo hledáte kontakt na nás,
tak sledujte naše stránky p-pink.cz a náš FB P-PINK. Nabízíme i další služby jako například sdílené
kanceláře, virtuální sídlo firmy atd.
Nic není zadarmo, kolik korun zájemci o služby P-PINK zaplatí?
P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého kraje. Naše aktivity jsou hrazeny z valné části
Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal i co se týče
rozvoje podnikatelského prostředí. Většina našich služeb je zdarma. Některé služby jsou zpoplatněné,
ovšem za velmi přívětivé ceny. Inkubátor poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí
formou sdílených kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro jakoukoli organizaci jednorázový či
opakovaný pronájem jednací místnosti a konferenční místnosti. Podnikatelským subjektům nabízíme
také zřízení virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK.
Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc nepotřebují, ale rádi by své zkušenosti předávali dál,
mohou se na vás obrátit?
Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. Ty pak zapojujeme do našich aktivit
a mohou tak předávat dál své získané zkušenosti.

Dne 24. 11. vzpomeneme 10. výročí úmrtí
paní Jarmily Dolečkové z Klášterce.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina
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Není to tak dávno...

(87)

Jan Wagner

Často se pozastavuji nad tím, jak velice ochotně
zapomínáme. Nejen na události, ale i na krajany,
kteří ve svém životě dokázali neskutečné věci.
Jejich vrstevníci jim často nesahali ani po kolena.
Snad bychom je měli více připomínat.
Jan Wagner se narodil 5. května 1883 ve staré
pastvinské hospodě č.30, kde působil rod Wagnerů v několika generacích. Tady prožíval své
mládí malý Honzík se svým bratrem Josefem,
později hostinským, a dalšími třemi sestrami. Kde
přičichl k elektřině, to se už nedozvíme. Faktem je,

že v době jeho dětství málokdo tušil, co vůbec ta
elektřina je. Snad jen skutečnost, že při hospodě
byla i kovárna, mohla za to, že se klučina šel učit
zámečníkem do firmy, která ovlivnila celý jeho
dlouhý život - Křižík Praha. Kluk byl šikovný a
zvídavý, firma mu umožnila vystudovat i střední
školu. Později začal se svými společníky podnikat na Moravě v elektrotechnickém průmyslu.
V Olomouci založil firmu Wagner a spol. Po první
světové válce inspiroval svého bratra Josefa, tehdy
už hostinského, k postavení malé elektrárny pod
Lhotkou. Josef najal dělníky a začal kopat široký
náhon k elektrárně, ale stop stav stavebním pracem
v roce 1924 akci ukončil. To už bylo rozhodnuto o
stavbě přehrady. V roce 1927 byla zaváděna elektřina i do Klášterce. Z několika firem si klášterští
vybrali dodavatele domovních instalací a motorových přípojek firmu Wagner a spol. Olomouc. Byl
to náš člověk. Pracovitost a aktivity Jana Wagnera
jsou obdivuhodné. V příštích letech otevřel další
závody, mezi ně patří Mohelnice (výroba motorů),
Postřelmov (výroba elektroměrů), Isolit v Jablonném nad Orlicí a menší provozovnu v Letohradě
(dnes učiliště OEZ). Všechny tyto závody fungují
dodnes, prošly mnoha změnami a nejvíce známé
byly pod hlavičkou MEZ a OEZ. Jan byl dvakrát
ženatý, první žena mu zemřela a zůstali dva
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synové Jan a Ivan. Ing. Ivan Wagner ještě po válce
vedl letohradskou firmu (dnes učiliště). Učiliště
vychovalo pěknou armádu řemeslníků v oboru
nástrojař, zámečník, elektrikář, soustružník a dalších, mnoho jich bylo z Klášterce, Pastvin a okolí.
I já jsem prošel učilištěm a bývalé absolventy
jsem denně potkával v podniku OEZ. Jan Wagner
přinesl do našeho kraje pokrok, práci pro tisíce
lidí, výrobky z jeho firem nesly známku kvality a
spolehlivosti. Rozvaděče fy Wagner pracovaly
na pastvinné přehradě do osmdesátých let, kdy
byly vyměněny v rámci rekonstrukce. Na rodné
Pastviny nikdy nezapomněl. Pozdní léta svého
života trávil se svou druhou ženou Márinkou na
chatě v Pastvinách U kapličky, na zimu odjížděli
do olomouckého bytu. U kapličky měl i svou meditační místnost, suchý záchod na stěnách polepený
pohlednicemi od kamarádů z celého světa. Býval
také nimrodem a často ironicky vzpomínal na
to, jak mu v roce 1948 revoluční orgány nejdřív
sebraly flinty a pak teprve fabriky. Wagnerovi si
č. p. 30 přenesli za zatopené hospody na křižovatku a tak mohl Jan Wagner svůj dlouhý a plodný
život dožít opět na čísle 30. Zemřel16. října 1972
ve věku 89 roků a to už bude napřesrok 50 let.
Pochován je v Pastvinách v rodinném hrobě. Snad
se mi podařilo připomenout pár vzpomínek na
vzácného člověka. Článek vznikl ve spolupráci
s Mirkem Wagnerem.
Miloš Sibera

Co? Kde? Kdy?
Se děje a řeší v Pastvinách?

– pokračování…
Dovolím si navázat na článek stejného názvu uveřejněný v předchozím srpnovém vydání našeho
zpravodaje. V druhé polovině září a v průběhu
října jsme měli možnost popasovat se v Pastvinách s několika odstávkami elektrické energie.
Dodávka byla přerušována v různých termínech,
v různých částech obce a dokonce i v různých
časech během dne. Důvodem pravděpodobně byla
nutnost technické údržby systému.
Jak jistě všichni víte, obec není vlastníkem distribuční sítě, není ani jejím provozovatelem a
nevybírá žádné finanční prostředky za dodání
elektřiny. Nemá tedy z tohoto pohledu vůči odběratelům el. energie žádný vztah, ani povinnosti.
V jarních měsících se přesto obec snažila informovat občany o rozhodnutí společnosti ČEZ - nový
způsob komunikace se zákazníky:

Oznámení o odstávkách jsou od 1. 1. 2021
poskytovány 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.
Výše uvedená informace vyšla v Sousedských
listech, byla tehdy zadána do aktualit obce (které
může kdokoli sledovat i odebírat na svůj email)
a dále byla zveřejněna na vývěskách obce. Na
internetových stránkách obce (vpravo dole) byl
umístěn odkaz na ČEZ, kde je možné získávat
podrobné informace o odstávkách. Z mého
pohledu obec udělala (aniž by tuto povinnost
měla) maximum pro to, aby občané kteří chtějí
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informace o odstávkách, k nim měli jednoduchý
přístup.
Přesto jsem byl v několika případech osočen od
občanů, kteří si (dle jejich sdělení) řádně platí
daně, že nebyli řádně informováni o odstávce elektřiny. Chápu rozhořčení, pokud si na konkrétní
den naplánujete práci, nebo pozvete řemeslníka.
Nechápu ale, proč by v tomto případě za Vaši neinformovanost mohl starosta, nebo zastupitelstvo.
Toto je konkrétní praktický případ, kterému lze
lehce předejít. Pokud se sami nebudete zajímat,
co?, kde?, kdy?.... pravděpodobně se informací o
dění v obci nedočkáte. Je tomu třeba jít aktivně
naproti. Ale to už bych se opakoval.
L.Škůrek, starosta

KOMUNÁLNÍ ODPAD
v Pastvinách od 1.1.2022

Téma řešení nastavení odpadového hospodářství
od 1.1.2022 zastupitelstvo opětovně projednávalo
prakticky na každém svém zasedání v letošním
roce. Probíhalo vyhodnocování různých možností
a porovnávání způsobů, které zvolili v sousedních
obcích. Byl zvažován svoz dům od domu, pořízení
nádob pro každou domácnost i pořízení vlastní
svozové techniky. Byly shromažďovány informace
a porovnávání reálnosti zavedení způsobů, které
fungují v okolních obcích. Každá obec je specifická a každé zastupitelstvo to řešení přizpůsobuje
svým možnostem a potřebám. Nelze tedy jít a
pomyslně to řešení od někoho opsat. Pastviny
jsou specifické i množstvím a hustotou zástavby
rekreačních objektů. Naše úvahy o nastavení sběrných míst bylo nutné konfrontovat s možnostmi
svozových společností a povinnostmi, které obcím
ukládá příslušný zákon.
Stávající dispozice, úzké přístupové komunikace,
roztříštěnost zástavby a naopak místy nadměrná
hustota zástavby (zejména rekreačních objektů),
odlehlost některých částí obce a rozdělení obce
vodní nádrží neumožňuje klasické nastavení
svozů, tak aby si každý poplatník řešil své nádoby
(popelnice). Bohužel běžná svozová technika se
do mnoha míst ani nedostane. Toto řešení by bylo
nejspravedlivější a nutilo by každého zodpovídat
za své nádoby a jejich obsah a věnovat se třídění
odpadu. Pokud bychom část obce (tam kde bez
problémů zajede svozová technika) vyřešili nádobami ke každému č.p. a část obce, kde to není
možné obsloužit touto technikou nechali ve stávajícím režimu, bylo by to samozřejmě nespravedlivé

a nepřineslo by to požadovaný efekt.
Jako smysluplné se jeví zachovat některá sběrná
stanoviště a zřízení kontrolovaného sběrného
místa (areál bývalé dílny Líšnické a.s.) s nastaveným režimem a otvírací dobou. Dalším vhodným
opatřením je zrušení, nebo přesun nádob (červené
kontejnery) na směsný odpad na stanovištích U
Konzumu, Parkoviště v centru, U Panelu, Bouchalův kopec, Na staré cestě, tak aby nebyly u
hlavní silnice, nebo na odlehlém místě. Nezbytnou
součástí těchto opatření bude osvěta, tak aby se
problematika třídění odpadů dotýkala každého.
Konečné řešení bude odsouhlaseno s příslušnou Obecní vyhláškou, kterou bude nutné před
koncem roku 2021 vydat.
Problematika je složitá, řešení není jednoduché
a je velice těžké to popsat a vystihnout v krátkém
článku.
Zkusím tedy alespoň zjednodušeně popsat
cíl. Do roku 2025 by měl být obcí splněn limit
stanovený zákonem – Z celkového množství
komunálního odpadu za kalendářní rok musí v
obci být 60% vytříděno (papír, železo, sklo, plasty,
bioodpad, textil, atd.) a 40 % je přípustné množství směsného. Do roku 2030 by mělo být z ročního celkového množství komunálního odpadu
vytříděno 65% a do 2035 musíme ročně vytřídit
dokonce 70 %. V reálu to odpovídá skutečnosti,
že každé 1 osobě by na směsný odpad měla stačit popelnice o objemu 60 l na kalendářní měsíc.
Vše ostatní co vyprodukujeme bychom měli být
schopni vytřídit a odložit prostřednictvím příslušných nádob k dalšímu zpracování.
Nejen že jsme nuceni zákonem snižovat množství odpadu, ale i skládkovné (poplatek EKOLE
za uložení směsného odpadu) se s tímto zákonem již od letošního roku zvýšilo (dříve 500,-/t,
v letošním roce 800,-/t) a bude stoupat každým
rokem dál. Proto je v zájmu obce množství
tohoto odpadu v budoucnu co nejvíce snižovat.
Nikdo za nás (za obec) náklady na třídění, svoz
a likvidaci odpadů nezaplatí, bude tedy nutné i
zvýšit stávající poplatek za likvidaci odpadů. Již
nyní, při částce 450,- Kč za osobu (poplatníka),
obec řešení likvidace, třídění a svozu odpadů
významně dotovala částkou cca 330.000,(kalkulace za rok 2020), tedy před zdražením
skládkovného. Připravujme se tedy, že budeme
muset od roku 2022 sáhnout hlouběji do kapsy.
Pro Vaši představu – zdražení poplatku o
100,- Kč přinese do rozpočtu obce navíc cca
70.000,- Kč.
L. Škůrek, starosta
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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 30. 8. 2021
přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
z 2021.6.1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku

Luxovou a Lubomíra Zverce.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 23.8. 2021.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.3. schválilo souhlas s podáním žádosti
na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod
zemědělských pozemků dle § 7 odst. 1 písm. e)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a odsouhlasilo jejich
bezúplatný převod/nabytí do vlastnictví obce
Pastviny. Předmětem žádosti a následného převodu jsou pozemky parc. č. 1016/4 trv. travní
porost o výměře 1161 m2, parc. č. 1021 trv.travní
porost o výměře 1530 m2 , parc. č. 5726 trv. travní
porost o výměře 495 m2, vše kat. území Pastviny u
Klášterce nad Orlicí. Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem příslušných smluvních ujednání.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.4. schválilo uzavření Příkazní smlouvy se
společností HS Occasion, s.r.o., IČ: 02796040, se
sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, Praha 1.
Předmětem je poradenská, analytická a konzultační činnost včetně související administrativy za
účelem získání finančních prostředků z evropských či jiných dotačních titulů na realizaci projektu: „Pastviny – splašková kanalizace s likvidací
splaškových vod na ČOV Klášterec nad Orlicí“.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.5.1. projednalo žádost Projekční a inženýrské kanceláře ENPRO, IČ: 11073888, o předběžné stanovisko ve věci prodloužení vodovodu
podél místní komunikace MK9c (podél bývalého
areálu AMK Žamberk) ze dne 17.8.2021. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodloužení vodovodu a
jeho uložení do obecního pozemku přilehlého ke
komunikaci, případně do pozemku, na kterém je
umístěna MK9c, pokud dojde k prodloužení do
sousedící chatové lokality. Součástí prodloužení
vody bude hydrant pro účel zabezpečení požární
vody v lokalitě. Vodovod v této lokalitě vlastní a
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provozuje společnost VAK Jablonné nad Orlicí
a.s.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.5.2. v návaznosti na projednání bodu
2021.6.5.1. bylo zastupitelstvem stanoveno, že
otázka výše finančního podílu obce na nákladech
na vybudování prodloužení vodovodu podél
místní komunikace MK9c bude projednána, až
bude zpracován rozpočet a budou známy celkové
náklady na stavbu.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.1. schválilo podání žádosti o zařazení
účelové komunikace UK6 (označení v pasportu
komunikací) do kategorie místních komunikací.
Jedná se o přístupovou komunikaci do lokality u
hřbitova na obecním pozemku parc. č. 2154/1,
ostatní plocha, kat. území Pastviny u Klášterce
nad Orlicí,
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.2. schválilo uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace z programu „Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje“ s Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822,
předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace
z rozp. prostředků Pardubického kraje na akci:
„Geodetické zaměření vodovodu Pastviny“. Výše
poskytnuté podpory je 39.767,- Kč.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.3. v návaznosti na přijaté usnesení č.
2021.2.5.4.3. ze dne 29.3.2021 ve věci zpracování
„Změny č. 2 Územního plánu obce Pastviny“
zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 25/19 se zhotovitelem SURPMO,a.s., IČ: 01807935. Předmětem je textová
změna specifikace Etapy I. a na to navazující
změny termínů. Ostatní ujednání, včetně ceny
zůstává beze změn.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.4. zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č.5 ze dne 20.7.2021
z 2021.6.6.5. na základě žádosti SK Žamberk,
z.s., IČ: 44473966, Hlavní 121, 564 01 Žamberk,
ze dne 3.8.2021, zastupitelstvo souhlasí s realizací akce: „Zateplovací fasáda loděnice Pastviny
ev.č.229“ a odsouhlasilo spolufinancování akce
z rozpočtu obce ve výši 10 % z celkových nákladů.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.6. na základě ústního podnětu P.B.
se zastupitelstvo seznámilo s Nájemní smlouvou
č. 99 N 02/50 ze dne 15.3.2002 (včetně Dodatků
č.1 a č.2) uzavřenou mezi obcí Pastviny a ČR-Státním pozemkovým fondem a následně schválilo
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stanovisko, že smluvní vztah nebude vypovězen.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.7. na základě žádosti společnosti
VIZIONA s.r.o., provozovatele Hotelu Pastviny,
zaevidované pod Č.j.: OBPA 249/2021, zastupitelstvo schválilo zpevnění povrchu stávající hliněné pěšiny štěrkodrtí na obecním pozemku parc.
č. 463/27 k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí
v délce 70 m, propojující lokalitu na Bouchalově
kopci. Celkové předpokládané náklady jsou do
30.000,- Kč. Podmínkou realizace je souhlas
vlastníka navazujících pozemků parc. č. 463/42
a 543/3.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.8. zastupitelstvo schválilo uzavření
Smlouvy o odchytu, umístění a zajišťování
veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata
odchycená na území měst a obcí s provozovatelem příslušného zařízení Unie práv zvířat z.s., IČ:
01834274, Srbce 39, Luže.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.9. na základě žádosti vlastníka vodovodu schválilo zastupitelstvo uzavření smlouvy
s L.Š., bytem Pastviny 92, o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni – služebnosti inženýrské sítě v souladu s § 1260 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákon v platném znění,
přes část poz. parc.č. 5714 ostatní plocha, kat.
území Pastviny u Klášterce nad Orlicí, s oprávněným. Část pozemku, která bude zatížena VB je
vymezena GP č. 1201-21/2021 ze dne 15.4.2021.
hlasování: pro – 2,5,6,7, proti – 0, zdržel se – 1,
omluveni – 3,4
z 2021.6.6.10. schválilo doplnění usnesení č.
2021.3.5.13. ze dne 17.5.2020. Ruší se Fond kulturních a sociálních potřeb a finanční prostředky
budou převedeny do rozpočtu obce
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.11. vzalo na vědomí Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření obce Pastviny ze dne
30.8.2021.
z 2021.6.6.12. schválilo z á m ě r propachtovat pozemky parc. č. 5003 trvalý travní porost o
výměře 4920 m2 a část parc. č. 5048 orná půda o
výměře 2942 m2, oba v k.ú. Pastviny u Klášterce
nad Orlicí ve vlastnictví obce, zapsaných na LV
č. 10001 pro k.ú. Pastviny u Klášterce nad Orlicí.
Pachtovné bude stanoveno v souladu s vyhláškou
Ministerstva zemědělství č. 403/2017 Sb.
hlasování: pro – 1,2,5,6,7, proti – 0, omluveni – 3,4
z 2021.6.6.13. v tomto bodě – Řešení nastavení
odpadového hospodářství od 1.1.2022 v Pastvinách, zastupitelstvo opětovně projednávalo a
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vyhodnocovalo možnosti obce. Stávající dispozice, úzké přístupové komunikace, roztříštěnost
zástavby a naopak místy nadměrná hustota
zástavby (zejména rekreačních objektů), odlehlost
některých částí obce a rozdělení obce vodní nádrží
neumožňuje klasické nastavení svozů, tak aby
si každý poplatník řešil své nádoby (popelnice).
Bohužel běžná svozová technika se do mnoha
míst ani nedostane. Toto řešení by bylo nejspravedlivější a nutilo by každého zodpovídat za své
nádoby a jejich obsah, věnovat se třídění odpadu.
Pokud bychom část obce (tam kde bez problémů
zajede velké svozové auto) vyřešili nádobami
ke každému č.p. a část obce, kde to není možné
obsloužit touto svozovou technikou nechali ve
stávajícím režimu, bylo by to samozřejmě nespravedlivé a nepřineslo by to požadovaný efekt.
Jako smysluplné se jeví zřízení kontrolovaného
sběrného místa (areál bývalé dílny Líšnické a.s.)
s nastaveným režimem a otvírací dobou. Dalším
vhodným opatřením je zrušení, nebo přesun
nádob (červené kontejnery) na směsný odpad na
stanovištích U Konzumu, Parkoviště v centru, U
Panelu, Bouchalův kopec, tak aby nebyly u hlavní
silnice, nebo na odlehlém místě. Nezbytnou součástí těchto opatření je osvěta, tak aby se problematika třídění odpadů dotýkala každého. V tomto
bodě, v rámci projednání nebylo přijato usnesení.
Konečné řešení této problematiky bude odsouhlaseno s příslušnou Obecní vyhláškou, kterou bude
nutné před koncem roku 2021 vydat.
starosta: Ladislav Škůrek

Mistrovství České republiky
na 5 km v Pastvinách
18.-19. září se na Pastvinské přehradě konalo
dvoudenní Mistrovství České republiky na 5 km.
Po dlouhých desetiletích se do Pastvin konečně
vrátil podnik se špičkovými parametry, kde byly
k vidění vrcholné výkony nejlepších českých
a moravských závodníků.Veškeré zázemí pro
závody bylo na Petrově palouku, poblíž přehradní
hráze, avšak ideální podmínky pro fandění našli
diváci i naproti na Šlechtově palouku. V krásných
přírodních scenériích byly na naší přehradě k
vidění strhující sportovní výkony. Mládež z KVS
Žamberk se mezi ostatními opět neztratila. Hned
v sobotu se Patrik Bříza v kategorii benjamínků
stal mistrem republiky na singl kanoi (C1) a Jan
Kraus ve stejné disciplíně v žácích pak vybojoval
stříbro! Kamila Šímová finišovala na skvělém
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4. místě mezi ženami na C1 a Veronika Břízová
dojela v závěsu pátá. Naši benjamínci a benjamínky na debl kajaku (K2) jeli závod s hromadným startem se staršími ročníky a proto se jim
nepodařilo probojovat až na stupně vítězů. Mezi
veterány ale překvapil Petr Bříza skvělým 5. místem! V neděli dopoledne si náš líšnický tandem Veronika Břízová s Kamilou Šímovou - dojely na
debl kanoi (C2) pro suverénní vítězství na trati 5
km a zaslouženě se staly mistryněmi republiky!
Odpoledne nás ještě potěšil Patrik Bříza, který
si s parťákem z Plzně na C2 dojel pro stříbrnou
medaili. Mezi benjamínky na kajaku pak naše
děti vyjeli ještě několik solidních umístění v první
desítce a dokázaly se tak prosadit ve velmi početném poli startujících dětí.

11

“KVS Žamberk - oddíl rychlostní kanoistiky”, kde
se dozvíte z naší činnosti určitě více, než se vejde
do tohoto krátkého článku. Například i to, že v
soutěži Talent 2020, jehož vyhodnocení nedávno
proběhlo v Divišově divadle v Žamberku, zabodovala Silvie Černohousová 2. místem a Patrik
Bříza dokonce vyhrál sportovní kategorii do 14
let! To že se daří, je nejenom výsledkem snažení
všech ze závodního oddílu, ale také tím, 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.Na konci tohoto
článku chceme velmi poděkovat obci Pastviny za
podporu, které se nám po celý rok dostávalo.
za KVS Žamberk, Petr Stránský

Mistrovství České republiky ve vytrvalosti. Hned
následující víkend se konal závěrečný závod Českého poháru mládeže a Mistrovství ČR oddílů ve
vytrvalosti. Na tyto závody jsme odcestovali sice v
nekompletním složení, ale přesto jsme výsledkově
nestrádali. Patrik Bříza si vyjel dva tituly mistra
republiky a jeho kamarád Honza Kraus získal dva
bronzy! Veronika Břízová se na náročné 5 kilometrů dlouhé trati umístila na skvělém 4. místě.
V neděli, na závodě s hromadným startem, si
naopak pro 4. místo dojela Kamila Šímová, Veronika projela cílem šestá.
68. ročník Nymburské 500 a Sprinty a dlouhé
tratě na Pastvinské přehradě. Ranní teploty
blízké nule, ale my jsme ještě přesto vyrazili v
sobotu 9. října na odložené závody do Nymburka a
v neděli pak opět na Pastvinskou přehradu, kde se
konaly poslední závody této velmi dlouhé sezony.
Sluníčko nás nakonec zahřívalo po oba dva dny
a možná i proto se nám skvěle dařilo. Dalšími 46
medailovými umístěními jsme v bodovaném žebříčku oddílů poskočili vzhůru a po zásluze jsme s
velkým náskokem obhájili skvělé 3. místo. Před
námi skončili už jen takové ikony české kanoistiky
jako jsou Nymburk a Černožice! No a věřte tomu
nebo ne, po dlouhé a vyčerpávající sérii soutěží se
už snad všichni těší na trochu toho zaslouženého
podzimního odpočinku.
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

Závodní sezóna kanoistiky
už skončila

Malý souhrn jak vše dopadlo. Karolína Málková
se probojovala na mistrovství Evropy do Polské
Poznaně, kde skončila na K2 10. místem a na K4
1. místem. Také náš oddíl SK Žamberk zastupovala na mistrovství světa v Portugalsku. Kde si
v Montemoru na K1 utrhla 5. místo a na K4 10.
místo. Nominovala se také na olympijské naděje
v Račicích s umístěním 5,5,4 a se sestrou Nikolou
na K2 klapnul bronz. V Račicích na mistrovství
republiky si vybojovala 3x zlato, 1x stříbro a 1x 5.
místo. Pastviny také hostily mistrovství republiky
dlouhých tratí, kde byla 1x zlatá 1x bronzová.
Nikola Málková se také nominovala na olympijské
naděje do Račic, kde byla 1x 10. místo a se sestrou
Karolínou na K2 4. místo a již zmiňovaný bronz.
Na mistrovství republiky v Račicích si vyjela 1x
zlato a 5,6,7,8. místo. Černožice stříbro a 2x
bronz. Sezemice 2x zlato a Pastviny mistrovství
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ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce České Petrovice
ze dne 7. 9. 2021
Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Brandejsová Jitka
Ověřovatelé: Fišer Dušan, Rous Antonín ml.
Omluveni:
Hlasování: Pro x Proti x Zdržel se

republiky 2x 4. místo. Pastviny 2x stříbro.
Anežka Larishová si na mistrovství republiky
v Račicích vybojovala 6., 9. a 11. místo. Černožice
4. místo a 1x bronz. Sezemice 2x 4.místo a mistrovství republiky na Pastvinách dojela 11. a 26.
místem. Pastviny 4.a 6. místo.
Jakub Larish si na mistrovství republiky v Račicích vybojoval 4. a 17. místo. Černožice 1x zlato,
1x stříbro a 14.místo. Sezemice 1x zlato a 2x
6. místo. Mistrovství republiky na Pastvinách
dopadlo 20. a 22. místem. Nymburk 2x 4. místo a
Pastviny 1x stříbro a 1x bronz.
Tomáš Faltus si na mistrovství republiky v Račicích vyjel 4. a 2x 6. místo. Černožice 1x bronz a 2x
4.místo. Sezemice 1x stříbro 1x 6.místo. Mistrovství republiky na Pastvinách vybojoval 1x stříbro
1x 12. Místo. V Nymburku si vyjel 1x bronz a 6. a
7. Místo. Na Pastvinách 2x zlato a 1x stříbro.
Chtěli bychom poděkovat všem dětem za jejich
úspěchy a vytrvalost, všem rodičům za podporu
a pochopení. Trenérům za čas a trpělivost. Všem
chci poděkovat za pomoc s přípravami na mistrovství republiky dlouhých tratí na Pastvinské
přehradě a panu Prokopcovi za finanční dar pro
děti.
Pavlína Faltusová

1. Program jednání + kontrola z minula
Starosta seznámil s programem jednání a požádal
o hlasování o programu.
z Kontrola z minula
z Projednání vyvěšeného záměru na prodej části
pozemku č. 418/1
z Územní plán obce
z Informace k záměru výstavby ČOV
z Cenová nabídka k nákupu kontejnerů na sběrné
místo odpadu
z Schválení nové obecní vyhlášky na daň z
nemovitosti
z Nájemné v obecních bytech
z Výběr nájemce do obecního bytu v čp. 162
z Různé
• Spolupodílení na opravách cesty k Čejkovým
• Informace k malované mapě
• Cenová nabídka na elektroinstalaci
v teletníku od pana Vymetálka
• Stav hospodaření k 31. 8. 2021
Návrh usnesení 01/09/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje program zasedání.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 01/09/2021 bylo schváleno.
2. Projednání vyvěšeného záměru
na prodej části pozemku č. 418/1
Starosta předložil k projednání vyvěšený záměr na
prodej části pozemku č. 418/1 ve vlastnictví obce
České Petrovice za účelem vybudování přístupové
účelové komunikace. K vyvěšenému záměru se
přihlásili tři zájemci – manželé Sodomkovi, pan
Živčák a pan Buřival. Proběhla diskuze k záměru
a podmínkám prodeje. Vyvstaly otázky technického provedení. Obec do příště připraví smlouvu
o smlouvě budoucí s podmínkami pro prodej.
Návrh usnesení 02/09/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice odkládá projednání záměru na příští zasedání.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 02/09/2021 bylo schváleno.
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3. Územní plán obce
Starosta předložil další informace k tvorbě
územního plánu. Budou osloveni projektanti na
zhotovení nového územního plánu pro naši obec.
Zastupitelé schválili pana Žďárského jako konzultanta pro spolupráci s vybraným projektantem.
Dále schválili jako pořizovatele MěÚ Žamberk,
odbor stavebního úřadu a územního plánování.
Návrh usnesení 03/09/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje pana Žďárského jako
člena zastupitelstva pro spolupráci s projektantem.
Zastupitelstvo obce České Petrovice schvaluje pořizovatelem MěÚ Žamberk, odbor stavebního úřadu
a územního plánování.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 03/09/2021 bylo schváleno.
4. Informace k záměru výstavby ČOV
Starosta seznámil zastupitele s dalším vývojem
ohledně ČOV. Proběhne schůzka se zájemci, kteří
se přihlásili do projektu. Plánovaná schůzka proběhne na chatě u koupaliště a bude účastníkům
včas oznámena
Usnesení 04/09/2021: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci ohledně dalšího
vývoje výstavby ČOV.
5. Cenová nabídka k nákupu kontejnerů
na sběrné místo odpadu
Pro budoucí sběrné místo bude obec potřebovat
kontejnery pro tříděný odpad. Pořídit potřebujeme
kontejner na papír, plasty, dělený na bílé a barevné
sklo a na železo. Starosta předložil zastupitelům
cenovou nabídku od pana Šulce z Mladkova na
kontejnery bez přepážky (plast, papír) v ceně
65 600 Kč bez DPH, nižší bez přepážky (železo)
v ceně 52 600 Kč bez DPH a s přepážkou (sklo)
v ceně 73 950 Kč bez DPH.
Návrh usnesení 05/09/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje pořízení 4 kontejnerů na
papír, plast, sklo a železo pro budoucí sběrné místo
v teletníku.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 05/09/2021 bylo schváleno.
6. Schválení nové vyhlášky na daň
z nemovitosti
Starosta předložil zastupitelům k projednání a
schválení novou obecní vyhlášku č. 2/2021 O
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Dojde oproti stávající vyhlášce k zařazení
zdanění koeficientem 1,5 násobku v bodě b, c,
d, v § 11 odst. 1. Zastupitelstvo obce se shodlo,
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že nebude občany zatěžovat navýšením daně
z nemovitostí, které slouží k trvalému bydlení.
Nová závazná vyhláška bude přílohou zápisu.
Návrh usnesení 06/07/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje novou obecně závaznou
vyhlášku obce České Petrovice č. 2/2021.
Hlasování: 8 x 0 x 1
Usnesení 06/09/2021 bylo schváleno.
7. Nájemné v obecních bytech
a obecních pozemků
Nájemné v obecních bytech máme 27 Kč za m².
Začínají se zvětšovat náklady na údržbu a opravy
v obecních bytech. Starosta předložil zastupitelům k diskuzi možnosti rozmezí zvýšení nájemného. Návrh na zvýšení nájemného je 32 Kč za m²
od 1. 1. 2022.
Dále bylo zvýšeno nájemné na pozemek parkoviště, který má na zimní sezónu pronajatý Ski areál.
Návrh na zvýšení je 20 000 Kč.
Návrh usnesení 07/09/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech na 32 Kč za m² a nájemné za parkoviště
pro Ski areál na 20 000 Kč a pověřuje starostu
k vypracování dodatků k nájemním smlouvám
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 07/09/2021 bylo schváleno.
8. Výběr nájemce do obecního bytu v čp. 162
Starosta předložil zastupitelům k výběru 4 žádosti
na nájemce do volného bytu v čp. 162. Zájem mají
p. Mitvalský, pí. Morávková, pí. Introvičová a pí.
Verichová. Při hlasováni byl vybrán p. Mitvalský
a jako první náhradnice pí. Morávková. Byt bude
k nastěhování od 1. 10. 2021, dále byl návrh na
stanovení vratné kauce na byt v částce 12 000 Kč.
Návrh usnesení 08/09/2021: Zastupitelstvo
obce vybralo žádost p. Mitvalského za určených
podmínek.
Hlasování: 7 x 0 x 2
Usnesení 08/09/2021 bylo schváleno.
9. Různé
Starosta předložil zastupitelům k diskuzi žádost
pana Novotného na opravu cesty k Novotným
(býv. Čejkovým). Cesta je obecní, za roky zarostla
travou, obec je ochotna podílet se na opravě
nájezdu ze silnice na příjezdovou komunikaci
nákupem materiálu v hodnotě 20 000 Kč.
Návrh usnesení 09/09/2021: Zastupitelstvo obce
schvaluje podíl na opravu nájezdu cesty k Novotným
nákupem materiálu v hodnotě 20 000 Kč
Hlasování: 7 x 1 x 1
Usnesení 09/09/2021 bylo schváleno.
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Starosta seznámil zastupitele s modelem malované mapy připravované svazkem obcí Rozvoj
regionu obcí pod Zemskou branou. Zastupitelé
si prohledli mapu a připomínkovali její vzhled
v místě vztahující se k naší obci.
Usnesení 10/09/2021: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci ohledně malované mapy připravované svazkem obcí Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení cenovou nabídku od pana Vymetálka na kompletně
novou elektroinstalaci v teletníku. Navrhovaná
cena je 172 000 Kč bez DPH.
Návrh usnesení 11/09/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje cenovou nabídku na elektroinstalaci v hodnotě 172 000 Kč bez DPH od pana
Vymetálka.
Hlasování: 9 x 0 x 0
Usnesení 11/09/2021 bylo schváleno.

Informace ohledně stavu hospodaření obce k 31. 8. 2021
Předseda finančního výboru předložil zastupitelům
informace o stavu hospodaření obce k 31. 8. 2021.
Příjmy celkem: .................................... 2 332 372,91 Kč
Výdaje celkem: .................................... 1 959 301,02 Kč
Přebytek:.......................................................................
373 071,89 Kč
Stav finančních prostředků k 31. 8. 2021
Stav účtu KB: ...................................... 4 394 700,87 Kč
Stav účtu ČNB: ..................................... 698 360,78 Kč
Stav pokladny: ........................................ 29 260,00 Kč
Zůstatek úvěru:................................................. 0,00 Kč
Nezaplacené poplatky: ............................... 7 534,50 Kč
Nezaplacené nájemné po splatnosti: ................ 0,00 Kč
Nezaplacené faktury po splatnosti: .......... 11 132,50 Kč
Splátkový kalendář – zbývá k zaplacení: ...........0,00 Kč
Usnesení 12/09/2021: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci ohledně stavu
hospodaření obce k 31. 8. 2021.
Zapsala Jitka Brandejsová

Rodila mě Filomena

Bývala nepostradatelnou v Českých Petrovicích a okolí.
Kdo? Filomena Adlerová, která zde bezmála půl století
dělala porodní bábu. Bez ohledu na počasí, roční dobu
a minimální vybavení přiváděla na svět děti všude tam,
kde byla potřeba. Na své straně měla jen zkušenosti
a touhu pomáhat.
Filomena se narodila 1. srpna 1877 do rodiny českého
zahradníka Josefa Vodičky v Jedlině, malé osadě lesních
dělníků na svazích Orlických hor. Už v kolébce jako by jí
určili osud, vždyť svatá Filomena je patronka novorozenců, pomocnice proti neplodnosti a ochránkyně
mladých manželů. Než se však vydala na cestu svého poslání, musela si ještě počkat. Ve čtyřiadvaceti
letech se provdala za Němce Ferdinanda Adlera z nedalekých Českých Petrovic a společně začali žít v
domě číslo 83. Za devět měsíců už kolébala v náručí prvorozenou dcerku Marii a po ní šly na svět vždy
s dvouletými rozestupy postupně další čtyři děti. V té době už však za sebou měla také první porod jako
pomocnice, uprostřed zimy roku 1905 asistovala při cestě na svět Josefu Krausemu a tím zahájila svou
dlouhou kariéru porodní báby.
Na saních nebo lyžích
Malý Josífek se bohužel nedožil ani jednoho roku, i to byla součást života v drsných podmínkách nejen
Orlických hor, ale všech odlehlých končin zkraje 20. století. Poznala to také sama Filomena, když během
dvou let přišla o dvě ze svých pěti dětí. Ale na dlouhý smutek neměla čas, další novorozenci spěchali na
svět a potřebovali její pomoc. Rodilo se stále, ve zdejších kopcích byly běžné početné rodiny se spoustou
dětí. Jakmile přicházelo další, musela porodní bába vyrazit stůj co stůj. V zimě ji vozili za porody na
saních nebo prý vyrážela do kopců sama na lyžích. A když se dostala včas na místo, oblékla si svůj bílý
plášť, tím ale podobnost se studovanými doktory také končila. Tam, kde je dnes v pozoru připravený
zdravotnický tým lékařů a sester na specializovaném pracovišti, měla tato hřmotná, dobře stavěná žena
jen své silné ruce a nasbírané zkušenosti. Její vlastní děti často musela v tu chvíli hlídat její sestra. Otec
rodiny, zedník Ferdinand, totiž pravidelně odcházel na měsíc i déle za prací do „Prajzu“, do Kladska,
aby vydělal nějaký peníz.
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Drama v Sudetech
A do toho kolem nich spěchalo dvacáté století se svými vrtochy a změnami, které tak moc zasahovaly do
životů lidí v Sudetech. Po staletí tu žily dva národy v pospolitosti a vzájemné pomoci, měly co dělat, aby v
drsných podmínkách vůbec přežily. Češi si brali Němky, Němci zase Češky (Filomena a Ferdinand toho
byli důkazem), a rodily se jim děti jako obrázek. Všechno se změnilo koncem 30. let, kdy začali vesnice
obcházet ordnéři, přišlo odtržení Sudet a druhá světová válka. Ferdinand Adler zemřel v zimě roku 1942
a Filomena v té době chodila k porodům do německých rodin i s obavami. Měla strach, aby jí nešťastnou
náhodou nějaké nezemřelo a oni ji nenařkli, že to jako Češka udělala schválně. Možná to byly zbytečné
obavy, vždyť lidé ji tu stále chovali v úctě. To doba, ta byla zlá a sváděla k podobným myšlenkám.
Po válce pokračovala ve své profesi dál a odrodila dokonce vlastního vnuka. Když se doba nachýlila, přivezl její syn Alfons, olomoucký hodinář, svou ženu do Českých Petrovic, aby ji svěřil do těch nejlepších
rukou. V tuhé zimě roku 1947 museli nastávající maminku vést na saních, které se v hlubokých závějích
převrhly, ale nakonec všechno dobře dopadlo. To už se ale pomalu nad porodními bábami schylovalo.
Petrovičtí nezapomínají
Po válce nastal rozmach zdravotnictví a většina
porodů se přesunula do rukou doktorů a lépe vybavených nemocnic. Porodní báby, či hebamme, jak
se jim tu po staletí říkalo německy, přestávaly být
potřeba, až vymizely úplně. Filomena Adlerová
ukončila své poslání kolem roku 1950 a za 45 let
své kariéry mohla přivést na svět k tisícovce dětí.
Až do konce svých dní žila v domě číslo 83. Odešla
pokojně v úterý 21. května 1963 v požehnaném
věku 85 let.
V Českých Petrovicích ji místní dodnes znají,
pamatují si ji jako Adlerku a z vděčnosti jí nezapomínají zapálit svíčku na hrobě. Dokonce lidé, které
přivedla na svět, stále žijí mezi námi. A tak pokud k nim patříte, nebo máte na Filomenu vzpomínku v
rodinném fotoalbu či se u vás doma o ní traduje příběh, ozvěte se Tomáši Adlerovi (ceske.petrovice@
tiscali.cz), který ze střípků vzpomínek dobrých lidí skládá příběh této jedinečné ženy, své prababičky.
Autoři: Tomáš Adler, Miloslav Jančík

100 let Jiráskovy horské cesty
Jiráskova horská cesta (JHC) byla dálková trasa vyznačená červenou značkou Klubem českých turistů. Vedla z Nového Města nad
Metují do Jablonného nad Orlicí, ale slavnost otevření se konala
31. 7. 1921 na chatě Panoráma v Dříši (Dešné v Orlických horách)
za účasti Aloise Jiráska, kterému byla věnována k jeho 70. narozeninám. Tehdy byla Panoráma centrem české turistiky v Orlických
horách a nebylo lepší místo kde slavnost uspořádat, přestože to
nebylo na trase JHC. V průběhu časů byla trasa prodloužena na jih
do Litomyšle, kde Jirásek učil a na sever do Broumova, kde Jirásek studoval nižší gymnázium a název zkrácen na Jiráskova cesta.
Duchovní otec JHC Jindřich Štemberka řekl při slavnostním otevření: ,,Mohli jsme vůbec tu cestu s úchvatným rozhledem do Čech,
i Kladska, do malebného rámce, v němž jako drahokamy jsou zasazena místa jeho básnických výtvorů, mohli jsme ji nazvat jiným jménem? Cesta Jiráskova povede k Masarykově chatě, a my tím symbolem chtěli jsme budoucím pokolením
ozřejmiti ohromný význam Jiráskův v době, kdy se bořil starý svět, kdy se tvořila nová Evropa a kdy po
staletích utrpení se budovala česká svoboda, jak o tom snívaly vážné hlavy písmácké, jež právě Jirásek
tak geniálně dovedl vylíčiti a učiniti nám drahými. Buď zdráv, ty kraji, nad jiné vyvýšený a posvěcený!
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Jako spasitelská hvězda nad Betlémem
bude nad horami Orlickými do příštích
věků zářiti jméno Jiráskovo. Kéž září
a svítí na volnou českou zemi, na
šťastný český lid!“
Odbor KČT České Petrovice vznikl
nedávno - 20. 20. 2020. Bylo ale jasné,
že hlavní náplní prvního roku činnosti
bude připomínka výročí 100 let od otevření JHC. Ještě v zimě jsme začali pracovat na velkoplošném plakátu (160 x
80 cm) s výškovým profilem a historií
JHC. Pracovní verze plakátu s námi
putovala od 2. do 6. července z Litomyšle do Broumova po trase dnešní Jiráskovy cesty a máme na ní razítka všech
míst, která jsme navštívili. Vylepšenou
verzi jsme věnovali 30. 7. při slavnostním znovuotevření Jiráskova domu potomkům J. V. B. Pilnáčka,
kteří ji přijali s velkým vděkem. 15. 8. bylo možné se mimo jiné projít po trase JHC z Č. Petrovic na
Čihák, zhlédnou výstavu k historii JHC a získat výroční razítko. 21. 8. jsme se s plakátem zúčastnili
vernisáže výstavy k 170. letům od narození A. Jiráska v Regionálním muzeu Litomyšl a dostalo se nám
pochvaly od předsedy Společnosti Aloise Jiráska.
Martin Hovad, předseda KČT, odbor Veverka České Petrovice

Chata KČT Na Čiháku

Posledního srpna skončila nájemní smlouva paní
Dáše Bartošové a o prodloužení už nepožádala.
KČT, odbor Veverka České Petrovice poděkoval
za vše co Bartošovi na Čiháku vykonali pro turisty
i obyvatele osady a při rozlučkové akci 28. srpna
jsme umístili na chatu smaltovaný znak KČT.
Nový nájemce otevřel v polovině září. Nyní je
chata zavřená kvůli nutným opravám interiéru.
Otevřeno bude nejpozději na začátku listopadu.
Aktuální informace budou na www.chatanacihaku.cz a telefonním čísle +420 773 955 004.
Za KČT Martin Hovad

Farnost a obec ČESKÉ PETROVICE
VÁS ZVE NA

PODZIMNÍ KONCERT

SOPRÁN: MARIE NOVOTNÁ
VARHANY: ONDŘEJ MEJSNAR

+ HOSTÉ

6. LISTOPADU 2021
OD 17:00
KOSTEL ČESKÉ PETROVICE

NA PROGRAMU J. S.

BACH,

W. A. MOZART A DALŠÍ

VSTUPNÉ

DOBROVOLNÉ

SOUSEDSKÉ LISTY

17

MILOSTIVÉ LÉTO
SMAŽTE DLUHY U STÁTU
BEZ ÚROKŮ A PENÁLE

Vztahuje se na dluhy vůči
veřejné správě - stát, kraje,
města, obce a jejich organizace.

Kromě původního dluhu stačí
doplatit 750 Kč (907,50 Kč vč.
DPH) za zastavení exekuce.

Zbylé penále, úroky a
takzvané příslušenství vám
bude veřitelem odpuštěno.

Vypořádání dluhu je možné
uplatnit od 28. října do 28. ledna

Kontaktujte co nejdříve svého
exekutora. Tato možnost se
nebude opakovat.
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Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, jak určitě víte, že nedílnou součástí spolupráce školy s vaším dítkem
je Spolek rodičů, přátel a dětí školy (SRPDŠ). Jak je z názvu patrné, tak právě bez Vás spolek
nikdy nemůže fungovat. Spolek se zabývá zlepšením podmínek dětí ve škole a pomáhá žákům
především materiálně. Pomocí různých akcí jako je třeba dětská burza, školní ples, nebo Vaším
příspěvkem získává organizace finanční prostředky. Díky těmto prostředkům má právě Vaše dítko
levnější školní výlety, zimní kurzy lyžování, pomůcky, nebo jiné. A právě to slovíčko „JINÉ“ je
podnětem pro Vás. Jsi rodič, kterému není jedno, kam jdou tyto peníze? Myslíš si, že bys mohl
třeba jen drobným nápadem přispět? Znáš někoho, kdo má dobré nápady a mohl by nám pomoci,
ale nemá dítě ve škole. To vůbec nevadí. Přijďte se podívat alespoň jedenkrát na naši schůzi, čeká
Vás seznámení s novými, vtipnými a krásnými lidmi, kterým není jedno, co se děje ve škole i mimo
ni. Bude-li žárlit tvůj protějšek, vezmi ho s sebou.
SRPDŠ Klášterec nad Orlicí z.s.

Dne 1. 10. 2021 se konal Den otevřených dveří v Živě, na Zbudově, v Klášterci nad Orlicí. Této akce
se zúčastnily všechny třídy naší školy. Krásné modré nebe přálo pěší výpravě za poznáním a dobrodružstvím. Po příchodu jsme byli uvítáni naší průvodkyní, která nás provedla areálem. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací o chovu telátek a kraviček. Poté jsme se přesunuli do bramborárny, kde
nám paní představila různé odrůdy brambor. Teď už všichni víme, jaké jsou ty nejlepší na hranolky či
bramborový salát. Některým žákům byly darovány pytle, ve kterých si mohli odnést domů pár brambor
na přípravu hranolek. Na závěr naší exkurze jsme navštívili místní ,,kiosek“, kde jsme měli možnost
ochutnat lahodný bramborák a završit to coca-colou.
Děkujeme Živě za velmi zajímavou exkurzi a příjemně strávené dopoledne.
Michaela Hála, M.A.
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Návštěva Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně
Ve středu 6. 10. 2021 navštívili vybraní žáci z 8. a 9. ročníku naší školy, kteří přemýšlejí, kam nasměrují
své kroky po ukončení základního vzdělání, Střední školu zemědělskou a veterinární v Lanškrouně –
Dolním Třešňovci. Spolu s námi se exkurze zúčastnili i žáci ze základních škol v Králíkách a v Jablonném
nad Orlicí. Po přivítání byli žáci rozděleni do několika skupin a vydali se na soutěžně vzdělávací pouť
po budově školy a po školním areálu. Každá skupina prošla několika stanovišti, kde byly připraveny
poučné, ale především zajímavé úkoly.
Naše skupinka zahájila soutěž praktickými ukázkami a soutěžními otázkami z chemie. Pracovalo se
samozřejmě s chemikáliemi, ale také s kameny a ohněm. Následovalo zoologické „puzzle“. Podle připravené kostry krávy jsme měli pojmenovat jednotlivé kosti a určit, kam na kostře patří, poznat kostry
dalších zvířat a ptáků, rozpoznat zvířecí žaludky a ptačí vajíčka. Nejvíce nás asi překvapila pestrost tvarů
a barevná škála slepičích vajec. Na dalším stanovišti jsme „si hráli“, se zavázanýma očima jsme poznávali po hmatu předměty a sestavovali dvojice stejných tvarů. Předměty byly rozděleny do tří kategorií
obtížnosti – tu nejtěžší poskládali do konce pouze tři žáci, mezi nimi i Jitka Kalousová. Kromě toho
jsme se dozvěděli i mnoho pro nás nového o výcviku asistenčních psů. Další úkoly na nás čekaly venku
v areálu školy. Nejprve tedy velice atraktivní řízení traktoru pod vedením pana instruktora. Není vůbec
jednoduché vykroužit osmičku a projet slalom mezi kužely. Ale zvládli to všichni, nikdo žádný kužel
neporazil. Na dalších stanovištích jsme poznávali plodiny pěstované na polích, navštívili jsme dvorek
s drůbeží i ohradu s výběhem pro kozy, ovce a osla. Ty jsme si mohli i nakrmit. Největší zážitek nám
přinesl kravín. Zde jsme si prohlédli nejen ustájení krav, ale i dojírnu. Zkusili jsme si na modelu kravského vemene podojit krávu, ochutnali jsme čerstvě nadojené mléko a krávy se od nás nechaly i pohladit.
Nejvíce nadšení způsobila telata, zejména to ani ne týden staré.
Prožili jsme velice příjemné dopoledne, odvezli si (kromě bagety a drobného občerstvení) spoustu
zážitků a někteří možná i inspiraci při rozhodování o dalším studiu.
Mgr. Kateřina Xaverová
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Hasičské ohlédnutí za létem a co přinesl podzim

V létě, jak mnozí z Vás zaznamenali, se podařilo uspořádat obě tradiční akce. V červenci Den dětí, kde
jsme byli potěšení velmi hojnou účastí zhruba 100 dětí jen na pohádkové stezce, kterou připravili starší
žáci a dorostenci. Na hřišti bylo plno dalších atrakcí a večer zábava. Vše velmi vydařené.
To akci Netradiční soutěž na konci léta narušilo
počasí. Od rána nám pršelo. Nebyly to žádné průtrže, ale byli jsme nuceni zrušit i večerní kapelu,
za což se omlouváme. Oproti jiným rokům bylo
sice závodních družstev i jednotlivců méně, přesto
se našemu domácímu družstvu žen (starší) podařilo v konkurenci šesti ženských družstev poprvé
v historii vyhrát. U mužů bylo na prvním místě o
pár vteřin družstvo z Líšnice a naši nejmladší muži
byli druzí.
Z pohledu mladých hasičů bylo léto klidnější.
První setkání bylo až 8.srpna, kdy nám začínal
týdenní tábor. Opět byl konaný na motokrosové
trati a opět jsme byli s prostorem velmi spokojení.
Děkujeme SMK Klášterec!! Možná si říkáte, že to není tábor bydlet takto za humny, ale věřte, že starostí
s přípravou je opravdu moc a tato varianta je obrovským ulehčením a důvodem toho, že byla ještě chuť
tábor pořádat. Letos jsme jako součást tábora měli výlet do Olympijského sportovního parku do Pardubic a pro všechny návštěvníky byla námi připravena ukázka požárního sportu. Přes velké obavy se toto
velmi povedlo a na kraji se o našem sboru i obcí ví zase o něco víc.
Září nám přineslo již pravidelné tréninky a nápor učení na říjnový branný závod. Ten se konal 9.10.
2021 v Dolní Čermné a měli jsme opravdu co dělat, abychom se vše naučili. Výsledky nejsou oslňující, ale podařené rozhodně jsou!! Družstvo starších 17. ze 60. a mladší 35. ze 48. Zdenda Kalous si
v jednotlivcích vyběhl 2. místo z 9. Loňské vítězství dorosteneckého družstva jsme zopakovat nemohli,
jelikož nám letos díky „hasičské byrokracii“ nedovolili odstartovat. Nedá se nic dělat, i těmito chybami
se učíme.
Závěrem bych chtěla zmínit často dotazovaný sběr papíru. Ano, sbíráme. Nejlépe v pátky nebo první
Petra Luxová
středu v měsíci k hasičárně, nebo po domluvě se mnou.
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Horňácké slavnosti
V letošním roce se již potřetí konali „Horňácké
slavnosti“. Společenská akce, která je pořádána
za účelem setkávání se všech, kteří mají vztah
k tomuto krásnému koutu Klášterce nad Orlicí.
Není vůbec podstatné, zda-li jste trvalé žijící nebo
chalupář. Není ani důležité zda-li Vás něco výrazně
spojuje s Horňákem a nebo jestli máte toto místo
pouze rádi. Důležité je, že se podařilo díky partě
skvělých lidí vytvořit akci, kde se všichni mohou
během krásného podzimního dne setkat, popovídat a s radostí nasát atmosféru krásné přírody,
dědictví historie našich předků i báječných lidí.
Každý ročník je výjimečný. Vždy je spojený s historií a poskytuje svědectví dřívějšího života místních
obyvatel. Atraktivní formou prezentuje činnosti a
zvyky. Nabízí náhled do života současných obyvatel a vytváří prostor pro sblížení. Vytváří novou
komunitu přátel a milovníků Horňáku.
Letošní ročník se nesl v duchu nového „Horňáckého znaku“. Slavnosti byly zahájeny slavnostním průvodem. Z Pustiny se k centru dění „U
sv. Františka“ vydal průvod zástupců místních
stavení. Každý si hrdě nesl cedulku s označením
čísla popisného. Téměř 100 účastníků průvodu,
mnozí v dobovém oblečení, zastupovalo více než
20 horňáckých chaloupek a statků. Doprovodný
komentář popisoval historii jednotlivých domů,
jejich obyvatel a objasňoval důvody přezdívek
pro jednotlivá stavení. Úžasná data pro tento
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komentář byla čerpána z kroniky a poznámek
věnované paní Kubrtovou z Horňáku.
Po příchodu průvodu na křižovatku U sv. Františka, byl u lípy, vysazené při příležitosti 100
let ČR, připraven hlavní bod letošního ročníku.
Tedy vysvěcení a odhalení zcela nového znaku
Horňáku.
Při prvních myšlenkách jak by měl nový znak
vypadat, padlo mnoho názorů, komentářů i myšlenek. A také se vypilo hodně piva v naší horňácké
klubovně „U Veterána“. Cílem všech zainteresovaných bylo navrhnout takový znak, který bude
hrdě reprezentovat. Bude vystihovat hlavní rysy
Horňáku a rovněž bude důstojnou prezentací
všech horňáckých aktivit. Bude zdobit většinu
místních stavení a bude symbolem pro všechny,
kteří se jej rozhodnou užívat. Z tohoto ambiciózního záměru vyplynul návrh oslovit odborníky,
kteří se tématikou zabývají. Byla oslovena společnost Velebný a Fám z Ústí nad Orlicí, která patří
mezi špičky heraldiků v České republice.
A nyní již zpět na slavnosti. O vysvěcení nového
znaku byl osloven náš dlouholetý přítel a člověk,
který dlouhá léta působil v Klášterci nad Orlicí a
proto je vždy rád, pokud může pomoci při aktivitách místních obyvatel. Tímto není nikdo jiný,
než velmi respektovaný pan farář z Neratova
Mons. Josef Suchár. Jeho slova o vztahu ke Klášterci i následný komentář k novému znaku byla
přesným odrazem hodnot, které jsou důvodem
pořádání našich slavností. Považovali jsme za
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velmi důležité, aby nový znak měl své kmotry. A
to takové, kteří budou symbolizovat nadčasovost
a vážnost nového znaku. Kmotry nového znaku
se tedy stali nejmladší a nejstarší občan Horňáku.
Paní Eva Faltusová (94 let) ze stavení č.p. 141 a
Aleš Kalous (28 dnů od narození), ze stavení č.p.
238. Po slavnostním odhalení znaku, po slovech
paní starostky Lenky Ševčikové a po zaznění
státní hymny se program přesunul na taneční
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parket a ke stolům plných dobrého jídla a pití.
Dalo by se říci, že je již zvykem, že většina místních
donese pečené buchty, koláče, cukroví. Úžasná
Jaruška Luxová napeče každoročně výborné perníčky. Ty letošní byly zdobené novým znakem.
A mnoho dalších přinese něco dobrého k snědku
nebo k pití. Všichni však přicházejí s dobrou
náladou a radostí z možností společného setkání.
K příjemnému odpoledni přispívá i doprovodný
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program, který byl i letos pestrý. Oldřich Dvořák z
Potoků uspořádal ochutnávku medoviny a domácího vína. Všechny přítomné seznámil s kouzlem
výroby domácích vín i dalších pochutin z darů
naší země. „Jawa jede k moři“ - Úžasná cesta plná
dobrodružství kláštereckých kluků, zaujala také
mnohé přítomné.
A pak se již slavilo, jedlo, pilo, tančilo. Taneční
soubor lidových tanců a unikátní cimbál, vytvářeli
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jedinečnou atmosféru. Guláš připravený Milošem Nekorancem a pečené maso od Pavla Šulce
nasytilo všechny přítomné. Tomáš Bartoš s Martinem Luxem nestíhali přerážet sudy piva. Bar na
Horňáku podával výbornou kávu a mnohé další
dobroty. Sluníčko svítilo a nikomu se nechtělo
domů. Posezení všech báječných lidí se protáhlo
až do pozdních nočních hodin. A tak je to dobře
a tak to má být.
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Věříme, že podobných akcí bude přibývat. Že si
lidé čím dál častěji budou nacházet cestu jednoho
k druhému. Že si budeme více vzájemně pomáhat
a častěji se navštěvovat. Že se budeme mít rádi
a respektovat se. Že se budeme mít v Klášterci
všichni tak dobře a užívat si radosti ze života, tak
jako to dělá ta parta nadšenců na „Horňáku“. A já
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bych jim všem chtěl tímto, za tuto skvělou práci,
ochotu a nadšení poděkovat.
Společně se těšíme na setkání s vámi na Horňáku
při dalších slavnostech a nebo kdykoliv, kdy
do tohoto krásného koutu Klášterce nad Orlicí
zavítáte.
Přeji všem krásné podzimní dny,
Míra Jirčík
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