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DVOUMĚSÍČNÍK OBCÍ KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, PASTVINY, ČESKÉ PETROVICE

foto Josef Kvičera

Vážení spoluobčané,
přejeme vám všem krásné
a klidné prožití vánočních svátků.
Do nového roku přejeme všem
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky
a vzájemného porozumění,
vaši starostové obcí.
Lenka Ševčíková, Ladislav Škůrek a Luboš Lux
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Zas věčné kolo roku
hraje svou prosincovou sloku
v tónině starých koled…
Stavidla lidských emocí
se na krátký čas zvednou
a v roce aspoň jednou
obnaží naši duši…
Jiskřičky v očích dětí
povzdechy, jak ten čas letí,
…však babičce to sluší!
Vůně vanilkových rohlíčků
a pár těch dárků v balíčku
tam pod stromečkem čeká.
A když pak v kruhu rodiny

Orl
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VÁNOČNÍ

Obec

pomalu končí rok, který budeme hodnotit jako těžší, vzhledem k tomu, že
byl ovlivněn nemocí koronaviru a mnozí z nás zažili smutné chvíle. Ale život
v obci se nezastavil, mnozí zažívali pocit radosti z uzdravení, z narození dětí,
z dokončené práce…. Velmi si vážím lidí, kteří nabízí pomoc, jsou tolerantní
a ohleduplní. Přála bych si, aby všichni byli zdraví a šťastní. Za obec se snažíme být tomu nápomocni.
Lenka Ševčíková

icí

Vážení občané Klášterce,

zní „Neseme vám noviny“
i slza z oka skane…
Nikdy nechybí vzpomínka
na naše milované.
Doby, kdy táta i maminka
tu byli s námi pospolu…
Kdy vstát po jídle od stolu
mohla jen hospodyně.
Pak s dětmi na širokém klíně
nás všechny kolem bavila.
To byla tenkrát idyla!
Dnes je to zase jiné…
Co dělat, život plyne,
a třeba to tak brát.
Vánoce má každý rád…
Ať nikdy nezmizí tu
čas sklizně lidských citů.
Josef Kvičera: VYZNÁNÍ ( 2008 )

Poděkování

Vždy rádi zveřejňujeme krásné básně a fotografie
pana Mgr. Josefa Kvičery. V adventním čase rozjímání Sousedské listy opět rozkvétají poezií a uměleckým zobrazením našeho kraje.
Vážený pane Kvičero, vážíme si Vašeho umění,
přejeme Vám a paní Kvičerové hodně zdraví,
štěstí a pohody!

AKTUALITY
z Klášterce nad Orlicí:
začala klasická zima a s tím spojené „radosti“ okolo údržby komunikací, obec má plán zimní údržby
dle důležitosti komunikací, údržbu zajišťuje vlastním traktorem a technikou sjednanou s firmou
Živa, přesto v době silného sněžení není možno
mít všechny silnice „suché“, proto žádám řidiče,
aby při extrémních podmínkách byli tolerantní,
zvážili nutnost své jízdy, měli na autech dobré
pneumatiky, nasadili si řetězy či použili posyp připravený v posypových nádobách. Aby mohla zimní údržba dobře probíhat je také nutno, aby řidiči

přemýšleli, kde odstaví svá auta, aby auta nebránila průjezdu zimní techniky s radlicí a množstvím
hrnutého sněhu.
Odpadové hospodářství: museli jsme obecně závaznou vyhláškou od nového roku znatelně zvýšit
poplatek za odpady, stát na obce v tomto směru
přenáší nemalou odpovědnost, a podmínky budou tvrdší rok od roku, likvidace odpadu včetně
dopravy je a bude čím dál tím dražší. Zamysleme
se prosím všichni, zda musíme tvořit tolik odpadu
a když už ho vytvoříme, zda ho správně vytřídíme!
V příštím roce 2022 čeká Klášterec velká stavební
akce dostavby kanalizace, píši o tom v samostatném článku
Přeji všem jen to dobré
Lenka Ševčíková, starostka obce
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Dostavba kanalizace v Klášterci nad Orlicí v roce 2022

Od roku 2016 se obec snaží o dobudování kanalizace v částech obce, kde jsou splnitelné podmínky
přiznání dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Po zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a jeho vyřízení, byla zpracována dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení
bylo obci vydáno 9. 6. 2021 a dne 13. 7. 2021 nabylo právní moci.
Na základě jednání se společností VaK Jablonné nad Orlicí, která vlastní ČOV, kanalizaci a vodovod
v Klášterci nad Orlicí, byla připravena společná zakázka na akci „Klášterec nad Orlicí – intenzifikace
ČOV a dostavba kanalizace I. Etapa“. Na tuto zakázku bylo vypsáno zadávací řízení, ve kterém bylo
hodnoceno 5 nabídek, nejvýhodnější nabídku podala společnost PROFISTAV Litomyšl a.s. + K&K
TECHNOLOGY a.s. se sídlem Cerekvice nad Loučnou. Vysoutěžená zakázka má 2 podprojekty: Podprojekt č. 1 „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Klášterec nad Orlicí“ za cenu 34,3 mil. Kč bez DPH a
podprojekt č. 2 „Klášterec nad Orlicí – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí“ za cenu 39,2 mil. Kč bez DPH. Výše dotace od SFŽP ČR na uznatelné náklady činí 63,75
% po splnění všech podmínek. Dle propočtů všech nákladů a předpokladu získání dotace bude muset
Obec Klášterec nad Orlicí za dostavbu kanalizace zaplatit částku 17 mil. Kč. Zastupitelstvo obce plánuje
financování akce ve výši 10 mil. Kč z úspor Obce a 7 mil. Kč z úvěru.
Dle smlouvy o dílo začne realizace akce v dubnu roku 2022. Všichni občané, kterých se stavba dotýká,
byli v rámci stavebního řízení seznámeni se všemi skutečnostmi. Výstavba kanalizace se ale dotkne celé
obce, všichni budou po dobu stavby vnímat zvýšený stavební ruch v obci, trasy kanalizace jsou vedeny
v místních komunikacích, tím bude omezena doprava apod.
Dle časového harmonogramu by měla být hlavní stavební část položení kanalizace hotová do konce roku 2022, v roce 2023 bude následovat konečná úprava povrchu komunikací. Na přiložené
mapě jsou vyznačeny trasy budované kanalizace.
Vážení občané Klášterce, z výše uvedeného je jisté, že se jedná o největší stavební investiční akci
s podílem obce za několik desetiletí. Věřím, že všichni chápete nutnost řešení odkanalizování odpadních vod s napojením na ČOV z částí obce, kde je to reálně možné. Věřím, že s vaší pomocí tuto
náročnou akci v příštím roce dobře zvládneme.
Bc. Lenka Ševčíková, starostka obce
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ORDINACE LÉKAŘŮ
v Klášterci nad Orlicí

v ROCE 2022 – 1. 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.
Leden: 10. 01. 24. 01. Duben: 04. 04.
Únor:
07. 02. 21. 02. Květen: 02. 05.
			
16. 05.
30. 05.
Březen: 07. 03. 21. 03. Červen: 13. 06.
				
27. 06.
MUDr. Jana Haltmar – praktický lékař pro děti
a dorost: úterý 1x za měsíc – 12,30 -15,00 hod.
Leden: 11. 01. Duben: 05.04
Únor:
08. 02 Květen: 03. 05.
Březen: 08. 03 Červen: 14. 06.

PŮJČOVNA KNIH

v Klášterci nad Orlicí v roce 2022
V Obecním domě čp. 167 v Klášterci nad Orlicí
bude knihovna otevřena:
pravidelně ve středu v sudých týdnech
v čase 15:00-16:00 hod.
Leden 12. 1. 26. 1.
Červenec: 13. 7. 27. 7.
Únor 9. 2. 23. 2.
Srpen:
10. 8. 24. 8.
Březen 9. 3. 23. 3.
Září:
7. 9. 21. 9.
Duben 6. 4. 20. 4.
Říjen:
5. 10. 19. 10.
Květen 4. 5. 18. 5.
Listopad: 2. 11. 16. 11.
					 30. 11.
Červen 1. 6. 15. 6. 29. 6. Prosinec: 14. 12. 28. 12.

Pozor na lákavé nabídky
podomních prodejců

Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů,
kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také
moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od
lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují ko-

nec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních
prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na
dodávky energií. Dalšími a častými praktikami
jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků,
služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se také
setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které
na první pohled vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech,
kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se
domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o
kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého
zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry.
V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence

INFORMACE OD HASIČŮ
I letos bohužel musíme informovat o tom, že se
hasičský ples v lednu konat nebude. Držíme se ale
stále myšlenky jej uspořádat někdy později. O tom
budeme případně včas informovat.
Co se pravděpodobně konat bude, je Tříkrálová

sbírka. V Klášterci by se mělo chodit 9.1.2022.
Vychází se kolem 10.hodiny od kostela. Pokud nebudete doma, nebo k Vám naši králové nedorazí,
je možnost darovat i online a veškeré detaily naleznete na stránkách www.trikralovasbirka.cz
Za Sbor dobrovolných hasičů bych Vám chtěla
popřát krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku jen to nejlepší a především hodně
zdraví.
Petra Luxová
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Poděkování polesnému p. Sklenářovi
Lesy Obce Klášterce nad Orlicí o výměře 103 ha byly v době od 1. 5. 1993 do 31. 12. 2021 v péči polesného pana Jaroslava Sklenáře st. Zastupitelé na svém jednání 1. 12. 2021 vyslechli jeho zprávu o stavu
lesního hospodářství a poděkovali panu Sklenářovi za 28 roků odborné péče o obecní lesy. Jeho práce
pro les, kterou dělal s láskou, si vždy velmi vážili.
Přejeme panu Sklenářovi do dalších důchodových let hodně zdraví a pohody.

Informace z jednání zastupitelstva obce Klášterec nad Orlicí
Jednání dne 3. 11. 2021
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
z bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce
za 3 čtvrtletí roku 2021 na straně příjmů je rozpočet plněn na 82,7 %, na straně výdajů na 57,5 %
z bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 ze dne
27. 10. 2021 v celkové výši 301 061,29 Kč
z schvaluje dle § 3 zák. č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled rozpočtu Obce Klášterce nad Orlicí
na roky 2022 - 2025
z souhlasí s umístěním stavby RD na poz. parc.
č. 660/28 ve vzdálenosti 1 m od hranice pozemku obce parc. č. 2352/1 a umístění opěrné zdi ve
vzdálenosti 0,7 m od hranice pozemku obce parc.
č. 2352/1
z vzdává se předkupního práva k nemovitosti
parc. č. 3257/3 pro případ převodu nedílné jedné
poloviny na druhého spoluvlastníka
z souhlasí s uzavřením nové pojistné smlouvy na
majetek obce u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
od 1. 12. 2021
z bere na vědomí informaci o převzetí dopravního automobilu Ford Transit pro jednotku SDH
a souhlasí s uzavřením havarijního pojištění s úrazovým pojištěním přepravovaných osob u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
z bere na vědomí informace firmy Ekola a.s. o likvidaci odpadů v r. 2022 ve vztahu k odběratelům

z schvaluje dodatek č. 2 mezi firmou TextilEco

a.s. a obcí Klášterec nad Orlicí o likvidaci textilu

z schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství od 1. 1. 2022
z schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, kterou zvyšuje cenu poplatku za odpad na 720 Kč ročně na poplatníka od 1. 1. 2022
z schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu
čp. 195/7 na dobu neurčitou
z schvaluje přidělení bytu čp. 196/2 o vel. 1+1
a bytu čp. 192/11 o vel. 1+1
z schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytových jednotek č.188/1, 188/2, 188/3 a 188/4,
včetně pozemku parc. č. st. 416, pozemku parc.
č. 1351/20 a pozemku parc. č. 1351/21 vše zapsáno na LV 1143 v obci a k. ú. Klášterec nad Orlicí
z bere na vědomí informace o výsledku zadávacího řízení a plánu realizace akce dobudování kanalizace v obci v roce 2022
z ukládá finančnímu výboru svolat schůzku a ve
spolupráci s kontrolním výborem a výborem rozvoje obce naplánovat financování akce dobudování kanalizace
z schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 7DHM
210200 mezi Povodím Labe, st. p. a Obcí Klášterec nad Orlicí na pronájem části pozemku parc. č.
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632/2 (hřiště u ZŠ) v kat. území a obci Klášterec
nad Orlicí o velikosti 5000 m²
z rozhodlo vyhovět žádosti Římskokatolické farnosti Klášterec nad Orlicí o individuální dotaci
ve výši 100 000 Kč na účel opravy střechy kostela
Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí, restaurování bočního oltáře sv. Anny a úhradu autorského
dozoru
z souhlasilo s prodloužením pracovního poměru
pracovníka obce na úklid do 30. 11. 2021
z schvaluje darování 60 ks kompostérů o objemu
800 l občanům, s kterými byla uzavřena smlouva
o výpůjčce a darování
z bere na vědomí informace o pokračování zpracování architektonické studie prostoru mezi ZŠ
a MŠ
Jednání dne 1. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Klášterec nad Orlicí:
z bere na vědomí zprávy předsedů kontrolního
a finančního výboru o činnosti v 2. pololetí roku
2021
z bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 ze dne
10. 11. 2021 v celkové výši 223 000 Kč
z bere na vědomí informace o možnosti zhodnocení volných finančních prostředků obce
z schvaluje dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., do
doby přijetí rozpočtu obce na rok 2022, hospodaření obce dle následujících pravidel rozpočtového provizoria: nezbytné výdaje zajišťující provoz
obce ve výši 1/12 skutečnosti r. 2021 měsíčně,
pravidelné platby dodavatelům, zálohové financování MŠ a ZŠ ve výši na první čtvrtletí r. 2022 MŠ
200 tis. Kč, ZŠ 330 tis. Kč, úhrada akcí schválených
zastupitelstvem v minulém období, splátky přijatého úvěru
z schvaluje plán inventur za rok 2021 dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
a prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků v platném znění a bere na
vědomí složení inventarizačních komisí příspěvkových organizací MŠ a ZŠ. Zastupitelstvo obce
schvaluje členy ústřední inventarizační komise
a členy inventarizační komise č. 1 až 4 uvedené
v plánu inventur za rok 2021
z schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu příjmů a výdajů obce Klášterec nad Orlicí uzavřenou podle § 10a) zákona č. 250/2000 Sb. mezi poskytovatelem Obcí
Klášterec nad Orlicí, IČ 00279021 a příjemcem
Římskokatolickou farností Klášterec nad Orlicí, IČ 44469900 ve výši 100 000 Kč, předmětem
smlouvy je účelové poskytnutí dotace na „Opra-
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vu střechy kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci
nad Orlicí, restaurování bočního oltáře sv. Anny
a autorský dozor“
z schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o úvěru ze dne 29. 6. 2015 mezi Obcí Klášterec nad Orlicí a TJ Sokol Klášterec nad Orlicí IČ
61234699 o trvalém prominutí úroků z půjčky od
roku 2021
z schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2023487/VB/01, Klášterec nad
Orlicí, par. č. 311/8, kNN, která zatíží pozemek
obce parc. č. 2243/1 za jednorázovou náhradu
ve výši 2000 Kč + DPH
z bere na vědomí uzavření pojistné smlouvy na
majetek obce včetně MŠ a ZŠ u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. od 1. 12. 2021
z schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dodávce tepelné energie č. 32/2019/TH/Ž mezi
Správou budov Žamberk s.r.o., IČ: 25280091
a Obcí Klášterec nad Orlicí
z schvaluje prodloužení nájemních smluv k bytům čp. 200/4, 201/1
z bere na vědomí informace o zpracování
rozpočtu rekonstrukce bytu č.1 v čp. 27 Lhotka
a schvaluje provést poptávkové řízení na realizaci
rekonstrukce
z schvaluje cenu za úhradu dopravy a uložení
směsného komunálního odpadu firmou Ekola
od 1. 1. 2022
z bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služby likvidace použitého rostlinného oleje s firmou Černohlávek Group s.r.o.
z schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o převzetí bioodpadu a dopravy s firmou TS Žamberk s.r.o.
z bere na vědomí vyúčtování dotace obchodního
družstva Konzum na provoz prodejny v části obce
Zbudov za rok 2021 dle uzavřené smlouvy a souhlasí s úhradou 112.930 Kč
z souhlasí s testovacími jízdami soutěžního vozu
společnosti Racing Services s.r.o. v průběhu roku
2021 na katastru obce Klášterec nad Orlicí
z schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o poskytování služeb za provoz mapového serveru
GObec ze dne 29. 9. 2015 s firmou GPlus s.r.o.,
IČ: 45537691
z bere na vědomí plán zimní údržby komunikací
v období 2021 - 2022
z souhlasí s podáním žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na opravu komunikace k novému
hřbitovu
z bere na vědomí další postup při zpracování
architektonické studie prostoru mezi ZŠ a MŠ

SOUSEDSKÉ LISTY
z schvaluje vyhlášení nabídky prodeje osobního

dopravního automobilu VW Transporter, r. výroby 1996
z bere na vědomí zprávu polesného p. Jaroslava
Sklenáře o stavu lesního hospodářství obce za
rok 2021, dále bere na vědomí ukončení jeho pra-
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covního poměru ke dni 31. 12. 2021 a děkuje mu
za 28 let péče o obecní lesy
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

Vítání občánků v Klášterci nad Orlicí
Na neděli 7. listopadu 2021
připravil Sbor pro občanské záležitosti v Klášterci n.
O. slavnostní vítání nových
občánků obce. Vzhledem
k tomu, že poslední vítání se konalo v říjnu roku
2020, bylo k vítání pozváno
12 dětí, které se narodily za
uplynulých 12 měsíců.
I vzhledem k počtu pozvaných dětí s rodiči bylo
vítání uspořádáno ve dvou
skupinách. Program vítání
byl obdobný jako v minulosti. Po úvodním přivítání
rodičů s dětmi a ostatních
hostů předsedou SPOZ
Z. Burešem vystoupila
děvčata ze ZŠ v Klášterci s přednesem básniček,
hudbou doplnila paní učitelka Kalášková, která spolu
s dětmi program připravila.
Zejména pak k rodičům
vítaných dětí promluvila
svým slavnostním proslovem paní starostka Bc. Lenka Ševčíková. Následně byli
rodiče požádáni o podpis
do pamětní knihy – kroniky vítání občánků. Závěr
setkání byl věnován přípitku starostky obce s rodiči a
společnému fotografování.
Slavnostní vítání nových
občánků obce do života je
vždy milá společenská událost a příležitost setkání představitelů obce s rodiči dětí. A tak byli do společnosti kláštereckých občanů přivítáni: Marek Kučírek, Michal Buryška, Anastázie Tomanová, Hektor Kachel,
Kateřina Břízová, Oliver Honzák, Kristýna Sabotová a Aleš Kalous.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Zpracoval: Z. Bureš
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starý dům č.85 ve dvacátých letech

Není to tak dávno…

( 88 )

U GRÝNŮ

V říjnu 2008 jsem napsal do Sousedských listů článek o trafice na kláštereckém náměstí. Slovo trafika
jsme tenkrát neužívali, všichni chodili nakupovat do boudky, kterou tam v předválečném období postavil Antonín Kalous (starý Grýna), otec obchodníka Zdenka Kalouse. Antonín byl podnikavý, při stavbě
pevnosti Adam provozoval pro dělníky kantýnu a po té si postavil v Klášterci i onu trafiku. Nějaké peníze
asi vydělal, netrvalo dlouho a koupil zchátralou budovu č. 85, kde bydlela stará Tomanka. V tomto domě
vznikla v pronajatých přízemních místnostech v roce 1923 první mlékárna v Klášterci. Tehdy veškeré
zařízení fungovalo pouze na ruční pohon. Ale už o dva roky později se mlékařské zařízení stěhovalo do
nové budovy, dnešní Živy.
Počátkem roku 1939 začal Grýna starý barák bourat, nejprve polovinu a na uvolněném místě hned vyrůstala první polovina nového domu. Hned potom pokračoval v bourání druhé poloviny starého, aby
mohl dostavět nový. Stavba nebyla vůbec jednoduchá. Bouraná chalupa byla hodně vystrčená do silnice,

okopávání stráně

výstavba opěrné zdi, právě vyrůstají schody
do tzv. svobodárny
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za ní vedla původní silnice k Hornímu konci a Grýna musel s novou stavbou o několik metrů couvnout.
To znamenalo odkopání obrovského množství zeminy a zpevnění obnaženého svahu opěrnou zdí z kamene. Z přiložených fotografií je zřejmé, že to byla velice těžká práce pro mnoho lidí. Novostavba byla
asi největším obytným domem v Klášterci, v přízemí vznikla velká prodejna a sklady, ve vyšších podlažích byt majitele a nájemní byty, kde se vystřídalo v příštích desetiletích několik rodin.

stavba napůl

snímek z balkonu č.95 u Lýrů

Po válce se Grýna z Klášterce odstěhoval, ale to už byl syn Zdenek v zajetí obchodní vášně. Dostal totiž
nejlepší možnou školu, vyučil se v Žamberku u Mazurů a to už něco znamenalo. Zdenek se svou paní
pracoval v prodejně dlouhá léta, vždycky slušný, usměvavý, sehnal lidem nemožné! To, co nikde nebylo,
koupili lidé v Klášterci, v nejlepší prodejně v širokém okolí. A neprodávaly se jen potraviny a potřeby pro
domácnost. V nabídce byly i motocykly, televizory a mnoho jiných věcí. Ve stejném přízemí byl i menší
obchod s textilem, kde vládla dlouhá léta Marta Kodytková. Později Zdenek Kalous přešel na pojízdnou
prodejnu, se starším autobusem předělaným na prodejnu textilu objížděl po vesnicích široké okolí a
opět měl davy spokojených zákazníků. Tak tomu bylo ostatně u Kalousů vždycky.
Miloš Sibera

Jak jsem potkal Covid

Všichni jsme již unavení a otrávení z informací a zpráv o Covidu, počtech nakažených a hospitalizovaných, o výskytu různých mutací viru, apod. Nicméně mezi těmito otravnými a negativními informacemi
se objevují i zprávy pozitivní o účinnosti vakcín. Novináři sice dle mého názoru dávají více prostoru
odpůrcům (antivaxerům) a jimi pořádaným demonstracím. Zpochybňování čehokoli je divácky vždy
zajímavější. Ale statistická čísla hovoří jasně.
Život mne naučil při řešení problémů a rozhodování o různých věcech, ať už soukromých či v zaměstnání, snažit se poohlédnout a poučit se ze zkušeností jiných, tak abych jak se říká neobjevoval již věci
dávno objevené a vyzkoušené. Dovolím si zde podělit se s Vámi o mou zkušenost téměř 50-ti leté osoby,
očkované 2-mi dávkami. Covid mi byl potvrzen PCR testem 1. prosince. Zdravotní potíže spočívaly
v celkové únavě, bolesti hlavy, kloubů a zvýšené teplotě. Mnou zvolená léčba cca 2 x denně Paralen. Toto
trvalo 3 dny, čtvrtý den začaly potíže odeznívat. Od té doby trávím již bez problémů povinnou 14-ti denní
karanténu doma. Díky počítači, telefonu a internetu mohu bez větších obtíží úřadovat, aniž by byl nějak
výrazně omezen chod obecního úřadu.
Třeba tato moje zkušenost napoví váhajícím, zda se nechat očkovat. Za mne je to jednoznačné. Při vědomí, že nic není stoprocentní a nějaké komplikace se mohou v jednotlivých případech objevit vždy (třeba
i po lékařském zákroku u zubaře), jsem přesvědčen že očkování je v současné době jediná racionální
cesta, jak se postupně přibližovat k „Normálnímu životu“. Mám za sebou v celku „Normální průběh
chřipky“.
Na závěr mi dovolte Vás všechny pozdravit a popřát Vám klidné prožití vánočních svátků
a v průběhu roku 2022, ať nás potkává jen to dobré.
L. Škůrek, starosta
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Nebojte se požádat o pomoc
Pečujete o staršího, nebo jinak znevýhodněného
člena Vaší domácnosti? Ubývají Vám s věkem síly
a hůře se pohybujete? Vrátili jste se Vy, nebo člen
Vaší domácnosti z nemocnice a potřebujete v rámci rekonvalescence pomoc a podporu?
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PASTVINY
VÁM JI NABÍZÍ.
Jako terénní sociální služba Vám veškerou pomoc
a podporu poskytneme u Vás doma, ve Vašem přirozeném prostředí a společnými silami tak oddálíme případný odchod (Váš, nebo Vašeho rodinného příslušníka) do pobytového zařízení.
(Služby nejsou určeny pouze seniorům, ale i jinak znevýhodněným osobám, např. zdravotně, či
mentálně…)
Pomůžeme Vám s běžnou údržbou domácnosti,
v oblastech péče o vlastní osobu a osobní hygieny,
nebo poskytneme podmínky pro osobní hygienu.
Zajistíme Vám stravu a podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady apod.).
Kontaktujte sociální pracovnici na telefonním
čísle 730 899 903, nebo navštivte webové stránky www.zemska-brana.cz a zjistěte více informací o službách.
Společnými silami to zvládneme…
Mimo sociální služby nabízíme i
základní sociální poradenství ZDARMA

Ježíškova
vnoučata
opět obdarovala Naše klienty…
Ne všichni klienti Pečovatelské služby v Pastvinách mají milující a fungující rodinu. Právě pro ně
jsou tu již páté Vánoce Ježíškova vnoučata, která i
letos nadělovala dárečky a s nimi spojenou radost
a úsměvy na tvářích všech obdarovaných, za což
jsme všichni nesmírně vděční.
V této poněkud zvláštní době je krásné vidět, že
lidskost, dobrosrdečnost a touha po dobrých skutcích stále existuje. Berme tyto vlastnosti (nejen)
jako Vánoční poselství do nadcházejícího období.
Jménem všech pracovníků Pečovatelské služby
Pastviny Vám přeji krásné a pohodové Vánoce a
do Nového roku jen to nejlepší.
Bc. Olga Klimešová, DiS.
Vedoucí a sociální pracovnice PS Pastviny
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Pro účely hlasování jsou zastupitelům přidělena
tato čísla 1 – Ladislav Škůrek, 2 – Tomáš Brak, 3
– Pavlína Faltusová, 4 – Pavel Friml, 5 – Veronika
Luxová, 6 – Miroslav Lux, 7 - Lubomír Zverec
Zastupitelstvo obce Pastviny dne 11. 10. 2021
přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
z 2021.7.1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku

Luxovou a Pavlínu Faltusovou.
hlasování: pro – 1,3, 4,5,6, proti – 0, omluveni – 2, 7
z 2021.7.2. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 4.10. 2021.
hlasování: pro – 1,3, 4,5,6, proti – 0, omluveni – 2, 7
z 2021.7.3. schválilo záměr prodat pozemek
parc. č. 2177/1 – trvalý travní porost, v k.ú.
Pastviny u Klášterce nad Orlicí ve vlastnictví obce,
zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Pastviny u
Klášterce nad Orlicí, o výměře 90 m2 za cenu 100,Kč/m2, náklady na vklad do KN uhradí kupující.
hlasování: pro – 1,3, 4,5,6, proti – 0, omluveni – 2, 7
z 2021.7.4.1. v rámci projednání nastavení
obecního systému odpadového hospodářství od
1.1.2022, v návaznosti na legislativní změny,
zastupitelstvo schválilo navržené opatření směřující ke snížení množství směsného (netříděného)
odpadu. Specifikace konkrétních opatření je přílohou zápisu.
hlasování: pro – 1,3, 4,5,6, proti – 0, omluveni – 2, 7
z 2021.7.4.2. zastupitelstvo odsouhlasilo, že
obec Pastviny se nestane členem spolku „NAŠE
ODPADKY, z.s.“, IČ: 10722289.
hlasování: pro – 1,3, 4,5,6, proti – 0, omluveni – 2, 7
z 2021.7.5.1. projednalo Žádost o odkup budovy
č.p.94 (restaurace Na Vleku) v obci Pastviny a
následně odsouhlasilo, že není v zájmu obce tuto
nemovitost odprodat.
hlasování: pro – 1,3, 4,5,6, proti – 0, omluveni – 2, 7
z 2021.7.5.2. odsouhlasilo odmítnutí pořízení
elektronického Automatického informačního asistenta (služba chatbot) pro potřeby návštěvníků
internetových stránek obce.
hlasování: pro – 1,3, 4,5,6, proti – 0, omluveni – 2, 7
z 2021.7.5.3. schválilo uzavření smlouvy o propachtování pozemků 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
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Sb. Záměr byl schválen usnesením č. 2021.6.6.12.
dne 30.8.2021.
hlasování: pro – 1,3, 4,5,6, proti – 0, omluveni – 2, 7
z 2021.7.5.4. projednalo žádost L.K a S.K. o
souhlas s vybudováním el. přípojky na poz. p.č.
231/2, kat. úz. Pastviny u Klášterce nad Orlicí,
kterou podal 21.11.2018. V prosinci 2018 byl
žadatel požádán o projektovou dokumentaci a
současně mu byly sděleny podmínky za kterých
bude možné vydat souhlasné stanovisko obce,
včetně následného uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě. Projektová dokumentace nebyla předložena, přípojka byla žadatelem
vybudována na jaře 2019. Zastupitelstvo pověřilo
starostu podáním žádosti o informaci na Stavební
úřad Žamberk, zda byla tato přípojka vybudována
v souladu s příslušnou platnou legislativou. Na
následujícím zasedání bude věc znovu projednána. V bodě nebylo přijato usnesení.
z 2021.7.5.5. projednalo záměr směnit (odprodat) některé zemědělské pozemky za účelem
následné koupě budovy (zemědělská stavba, bez
č.p., objekt nevyužívané dílny Líšnické a.s.) na
stav. parc. č. 652, kat. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí. Zastupitelstvo pověřilo starostu
podáním žádosti o informaci, jaká je požadovaná
prodejní cena objektu. V bodě nebylo přijato
usnesení.
z 2021.7.5.6. zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 17.9.2021
starosta: Ladislav Škůrek
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 – Jaroslav Vašina
Zastupitelstvo obce Pastviny dne 22. 11. 2021
přijalo na svém zasedání tato

USNESENÍ
z 2021.8.1. zvolilo ověřovateli zápisu Veroniku

Luxovou a Pavlínu Faltusovou.
hlasování: pro – 1,2,3,4,5,6, proti – 0, zdržel se – 7, omluveni – 0
z 2021.8.2 člen zastupitelstva Jaroslav Vašina
složil slib zastupitele ve smyslu ust. § 69 odst. 2
zákona o obcích a převzal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.
z 2021.8.3. schválilo program jednání zveřejněný na úřední desce dne 15.11. 2021.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
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z 2021.8.4. na základě požadavku vlastníků

pozemků vedených na LV 929 pro kat. území
Nekoř, zastupitelstvo schválilo připravovaný
záměr a dává souhlas ve věci připojení těchto
pozemků, patřících k areálu bývalého kempu
AMK Žamberk, nově ke kat. úz. [718238] Pastviny u Klášterce nad Orlicí.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.5. schválilo Zjednodušený plán investic
a oprav majetku obce Pastviny na 2022.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.1. vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 27.10.2021.
z 2021.8.6.2. schválilo prodej pozemku parc.
č. 2177/1 – trvalý travní porost, v k.ú. Pastviny
u Klášterce nad Orlicí ve vlastnictví obce, zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Pastviny u Klášterce
nad Orlicí, o výměře 90 m2 za cenu 100,- Kč/m2,
náklady na vklad do KN uhradí kupující. Záměr byl
schválen dne 11.10.2021 usnesením č. 2021.7.3.
a následně zveřejněn v souladu s ustan. § 39 zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.3. schválilo v rámci řešení projektových příprav na vybudování komunikace ke
stavebním parcelám 1778/5, 1778/14 a 1778/15
odkup části pozemkové parcely 1778/11, trval.
travní porost o výměře 5 m2, vše kat. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí. Část pozemku určená
k odkupu je vymezena GP č. 1208-182/2021,
vyhotoveným GEODET.ka s.r.o. Odkup části
pozemku je nutný pro zabezpečení dostatečné
výměry pozemku určeného pro komunikaci. Přijetím tohoto usnesení je zneplatněno usnesení
zastupitelstva č. 2021.3.5.1. ze dne 17.5.2021.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.4. schválilo uzavření Kupní smlouvy
s Jindřichem Škapcem, bytem Pastviny 34, na
odkup 5 ks betonových panelů za cenu 1.500,- Kč.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.5. schválilo uzavření smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122020015/VB/7 Pastviny, par.č. 5134, rNN, kNN
se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
zastoupené na základě plné moci společností
VČE-montáže, a.s., IČ: 25938746, zastoupené
na základě plné moci společností Geodézie Česká
Třebová s.r.o., IČ: 26010623 se sídlem Palackého
297, Česká Třebová.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.6. schválilo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2022855/SOBS VB/02 se
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společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, zastoupená
Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ: 28791274,
sídlem Strojnická 1646, Rychnov nad Kněžnou.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.7. schválilo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022929/
VB/1a, Pastviny, par. č. 5254/3, vNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, zastoupenou společností K energo s.r.o., IČ: 27494683,
Nádražní 346, Lanškroun.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.8. schválilo „Plán inventur majetku
obce za rok 2021“.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.9. zastupitelstvo schválilo na základě
žádosti Z.B. finanční podporu ve výši 50% doložených přímých nákladů na pořízení svodnic,
umístěných na příjezdové zpevněné ploše, obecní
poz. parc. č. 1245/5, k.ú. Pastviny u Klášterce nad
Orlicí. Doložené náklady jsou ve výši 10.529,24 Kč.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.10. zastupitelstvo obce Pastviny
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.11. zastupitelstvo obce Pastviny
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.12. schválilo poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu obce ve výši 50.000,- Kč na
transparentní účet č. 123-5253460227/0100 zřízený v rámci veřejné sbírky „Mateřská škola Skipi
s.r.o.“ evidované KÚ Pardubického kraje pod spis.
značkou SpKrÚ 79581/2021 OOPKŽÚ OVV.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.13. zastupitelstvo zvolilo předsedu
kontrolního výboru Bc. Tomáše Braka.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
z 2021.8.6.14. schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu místní komunikace (MK2c
– označení v pasportu komunikací) v úseku od
napojení na II/312 k č.p. 33 , dotační program
Ministerstva pro místní rozvoj 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT
117d8210A.
hlasování: pro – 1,2,3, 4,5,6,7, proti – 0, omluveni – 0
starosta: Ladislav Škůrek

Prožijte 20 let v Zátiší
Mnozí z Vás se možná udivili nadpisem, kterým
jsme v letošním roce zvali návštěvníky do okolí
pěchotního srubu KS 46 V Zátiší. Zdá se to neuvěřitelné, ale na jaře tohoto roku uplynulo dlouhých
20 let od prvních rekonstrukčních počinů pěchotního srubu. Takové výročí jsme se rozhodli oslavit
25. 9. 2021, kdy jsme si skoro na den přesně připomněli také všeobecnou mobilizaci armády republiky Československé v roce 1938.
Velkolepé přípravy probíhaly již od letošního jara.
Do objektu se nám podařilo sehnat repliky muničních truhlíků na náboje a dokončena byla také
replika skříně na vařič s bezpečnostním uzávěrem.
O další společné brigádě se pracovalo ve střelecké
místnosti, zde prošlo úpravami oplechování stěn
a elektroinstalace. Dále jsme zakoupili repliku postele, která je umístěna v ubikaci velitele a v průběhu jara jsme zadali výrobu dalšího pevnostního
nábytku, který byl pořízen díky příspěvku obce
České Petrovice. V ubikacích v dolním patře přibyla dřevěná polička a stojan na zbraně. Významnou
novinkou bylo též osazení plastových replik hlavních zbraní v pravém křídle objektu. Věřte, že je to
jen malý výčet toho, co se za letošek událo.
První otevírací den letošní sezóny byl na přelomu
července a srpna, kdy pro nás bylo velkým překvapením, kolik návštěvníků k nám přišlo. Naše
celoroční snažení však především směřovalo ke
čtvrtému zářijovému víkendu.
Polovičním úspěchem každé dobře připravené akce
je počasí. Sobotní ráno se neslo v duchu čerstvého
větříku, který postupně slábnul. Návštěvníci začali
přicházet až po desáté hodině, což nám velice pomohlo, jelikož jsme měli drobné problémy se škrábáním brambor na bramboráky, avšak okolo oběda vše již frčelo naplno. U prvního stanoviště (pod
smrkem) si návštěvníci mohli prohlédnout výstroj
a výzbroj československé armády. Během celého
dne probíhaly prohlídky částečně zrekonstruovaného pěchotního srubu KS 46 V Zátiší, kde nechyběla závěrečná prezentace, jak se objekt měnil
v průběhu dvaceti let. Samozřejmě také v letošním
roce se v pevnostním trojboji soutěžilo o skvělé
ceny. Vyvrcholením celé akce byla dvakrát opakovaná vojensko-historická ukázka, která diváky
přenesla do září roku 1938, kdy docházelo k přepadům četnických stanic a hraničních přechodů
německým obyvatelstvem.
Po náročném programu návštěvníci zajisté ocenili
nevšední občerstvení v podobě langošů, bramboráků se zelím, klobás či párku v rohlíku. Na dračku
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šly též muffiny s figurkou vojáčka a domácí koláče.
Pomyslnou třešničkou na dortu byly již tradiční
ostré fazole „chilli con carne“, které se našemu
kuchaři letos opět povedly. K večeru dorazili potulní muzikanti s harmonikou a kytarou a o zábavu tedy nebyla nouze.
V sobotu večer jsme se také zapojili do celorepublikové akce Světla nad bunkry, kdy jsme nasvícením
pěchotního srubu připomněli všeobecnou mobilizaci v září 1938. I tento úkol jsme zvládli, a tak

ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce České Petrovice
ze dne 2. 11. 2021
Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Luboš Lux
Ověřovatelé: Bílek Václav, Buryška J.
Omluveni: Fišer Dušan, Brandejsová J., Rous A.
Hlasování: Pro x Proti x Zdržel se
1. Program jednání + kontrola z minula
Starosta seznámil zastupitele s programem jednání a požádal o hlasování.
z Kontrola z minula
z Smlouva o smlouvě budoucí
z Nová obecní vyhláška o odpadech
z Územní plán obce
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mi nezbývá než poděkovat všem, kteří se na akci
podíleli. Poděkovat všem návštěvníkům za jejich
podporu a že se k nám stále rádi vrací. Rád bych
také poděkoval majitelům pozemků, na kterých
pěchotní srub leží a majitelům přilehlých pozemků za spolupráci a pochopení pro dobrou věc.
Velké díky též obci České Petrovice za každoroční
podporu činnosti klubu.
Pevně věřím na další shledání a těším se na další
21. rok v Zátiší.
Petr Šejbl, za Spolek vojenské historie Zátiší
Žádost na přípojku vody k parcele č. 732/3
Příprava investičních záměrů na rok 2022
Komplexní pozemkové úpravy v obci
Různé
• Výdaje nad rámec schváleného rozpočtu
• Informace z porady starostů v Žamberku
• Plánovaná výstavba DČOV
Návrh usnesení 01/11/2021: Zastupitelstvo
schvaluje program jednání
Hlasování: 6 x 0 x 0
Usnesení 01/11/2021 bylo schváleno

z
z
z
z

2. Smlouva o smlouvě budoucí
Na základě vyhlášeného záměru prodeje části
pozemku č.418/2 byla vypracována smlouva o
smlouvě budoucí mezi obcí České Petrovice a
manžely Sodomkovými a Živčákovými. Zastupi-

14

SOUSEDSKÉ LISTY

telstvo nechá body ve smlouvě přepracovat a po
úpravách bude předložena ke schválení na příštím
zasedání.
Usnesení 02/11/2021: Zastupitelstvo obce zašle
k přepracování smlouvu o smlouvě budoucí právníkovi a rozhodnutí odsouvá na příští jednání.

obyvatel. Zastupitele do příštího zasedání připraví
podklady k projednání žádosti
Usnesení 05/11/2021 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informaci ohledně přípojek vody z vodovodního řádu obce a rozhodnutí odkládá na
příští zasedání

3. Nová vyhláška o odpadech
Starosta upozornil zastupitele, že je nutné vytvořit novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech
dle nového odpadového zákona. Dále jsme byli
upozornění kontrolním orgánem, že máme vyhlášku v rozporu, protože máme dvojí ceny a to
nelze. Ceny musí být stejné jak u trvale bydlících
poplatníků tak u chalupářů. Je vysoký tlak na třídění odpadů a jsou nastavovány limity směsného
odpadu na poplatníka. Pokud nedocílíme každý
rok snížení tvorby směsného odpadu, obec bude
za nadlimitní produkci tvrdě doplácet, což se bude
promítat do zdražování poplatků. Je potřeba, aby
obec více motivovala občany ke třídění
Usnesení 03/11/2021 Zastupitelstvo bere na
vědomí informaci ohledně nové vyhlášky o odpadech a starosta připraví podklady na další jednání

6. Příprava investičních záměrů na rok 2022
Zastupitelstvo obce se na zasedání zabývalo investičními záměry na rok 2022. Je potřeba investovat
do budovy obecního úřadu, oprav komunikace
k Voksom, dokončit stavební úpravy sběrného
místa, opravit sakrální památky u Páchů a pod
Kašparovou chatou, výstavba ČOV.
Návrh usnesení 06/11/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje investiční záměry opravy budovy
obecního úřadu, opravu komunikace k Voksom,
opravu sakrálních památek a schvaluje zahrnout
investiční záměry do žádostí o dotace
Hlasování: 6 x 0 x 0
Usnesení 06/11/2021 bylo schváleno

4. Územní plán obce
Starosta předložil zastupitelům cenovou nabídku
na zpracování územního plánu od paní Ing. arch.
Dagmar Vaníčkové. Paní Vaníčková již v minulosti zpracovávala náš územní plán a byla s ní velice
dobrá spolupráce. Starosta zjišťoval informace
ohledně dotačních možností na částečné financování z grantu. Pardubický kraj nebude vyhlašovat
dotační titul na tvorbu územních plánů a bohužel
dotační titul MMR zatím nebyl vypsán
Návrh usnesení 04/11/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje jako projektantku nového Územního plánu obce České Petrovice. Zastupitelstvo
schvaluje pořizovatelem MěÚ Žamberk, odbor
stavebního úřadu a územního plánování.
Hlasování: 6 x 0 x 0
Usnesení 04/11/2021bylo schváleno
5. Žádost na přípojku vody k parcele č. 732/3
Starosta předložil zastupitelům žádost pana projektanta Fojtíka na přípojku vody s obecního vodovodního řádu k parcele č. 732/3. Máme velké
rozdíly ve spotřebě vody v sezónních a mimo sezónních měsících je potřeba zhodnotit kapacitu,
aby byly zaručeny dodávky a hlavně právně zajistit
maximální odběry od odběratelů. S určitostí víme,
že nemůžeme připojovat velké odběratele. Máme
požadavky na osm nových přípojek od místních

7. Komplexní pozemkové úpravy
Na základě jednání s paní Ing. Jelínkovou s pozemkového úřadu bylo obci navrhnuto aby byly
v obci provedeny komplexní pozemkové úpravy
v extravilánu. Jsme jedna z posledních obcí, kde
nejsou dokončeny pozemkové úpravy. Nejsou zde
dokončeny příděly z dob po válce, kdy se osídlovala obec. Je potřeba za obec podat žádost.
Návrh usnesení 07/11/2021: Zastupitelstvo
obce schvaluje podat žádost o komplexní pozemkové úpravy na Pozemkový úřad
Hlasování:5 x 0 x 1
Usnesení 07/11/2021bylo schváleno
8. Různé:
Výdaje obce nad rámec schváleného rozpočtu
Starosta obce seznámil zastupitelé s investicemi nad rámec schváleného rozpočtu. Byla nutná oprava obecního traktoru a přípravy na STK
63 000 Kč. Dále byla nutná výměna svítidel v hasičské zbrojnici a v obchodě potravin, kde nám
nezávisle začaly hořet zářivky a při té příležitosti
jsme vyměnili svítidla na chatě u koupaliště v celkové hodnotě 35 000 Kč a bylo zadáno dokončení
zábradlí na nakládací rampě obchodu potravin
a zábradlí na vstupním schodišti.
Návrh usnesení 08/11/2021: Zastupitelstvo
schvaluje investice nad rámec schváleného rozpočtu
Hlasování: 6 x 0 x 0
Usnesení 08/11/2021 bylo schváleno
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- Informace s porady starostů ORP Žamberk
Starostové dostali informace dozorem Ministerstva vnitra ke změnám obecně závazných vyhlášek, p. Fikejs seznámil starosty vybraných obcí,
kde budou provedeny kontroly krizové připravenosti zástupci HZS Pardubického kraje, naše
obec bude kontrolována 24. 11., starosta Žamberk Ing. Jedlička seznámil starosty s plánovanými investicemi ohledně dopravy, koupaliště a zimního stadionu, p. Bc. Šťovíček seznámil starosty
s problematikou nového stavebního zákona, od
1. 1. 2022 by měl vzniknout nový nejvyšší stavební
úřad v Ostravě, který bude vydávat nové prováděcí
vyhlášky a ty budou řešit, kde budou a nebudou
stavební úřady zrušeny. U nás se to týká Letohradu a Jablonného zde budou asi zrušeny.
Usnesení 09/11/2021 Zastupitelstvo bere na vědomí informace s porady starostů obcí pro ORP
Žamberk
- Informace k výstavbě DČOV v obci
Při kontrole pozemků plánovaných DČOV byly
zjištěny nesrovnalosti v pozemcích ČOV, která je
u bytového domu čp. 162, kde bylo zjištěno, že
pozemek, na kterém by měla být čistírna je nevyjasněný majitel. Po kontrole ostatních obecních
pozemků bylo zjištěno, že i pozemky pod chatou u
koupaliště jsou napsány na osoby, které jsou v seznamu Úřadu pro zastupování státu jako osoby
nedostatečně identifikovatelné. Díky panu Adlerovi jsme zjistili, že to jsou osoby, které byly odsunuty po válce zpět do Německa. Bylo započato
jednání na Úřadě pro zastupování státu o úplatném převodu do majetku obce. Plánované schůzky s občany zapojenými do projektu se posunují
na leden. Vše pokračuje a schvalovací řízení běží.
Usnesení 10/11/2021 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace ohledně přípravného řízení
domovních čistíren
Ověřili: Luboš Lux
Zapsal: starosta obce

ZÁPIS
z jednání zastupitelstva obce České Petrovice
ze dne 24. 11. 2021
Přítomni: viz prezenční listina
Zapisovatel: Brandejsová Jitka
Ověřovatelé: Bílek Václav, Rous Antonín ml.
Omluveni: Fišer Dušan
Hlasování: Pro x Proti x Zdržel se
1. Program jednání + kontrola z minula
Starosta seznámil s programem jednání a požádal
o hlasování o programu.
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Kontrola z minula
Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Stav hospodaření k 21. 10. 2021
Nová obecní vyhláška o odpadech
Žádost o přípojku vody na parcelu 732/3
Plán zimní údržby na období 2021/2022
Žádost pana M. Baiera
Různé
• výroční zasedání
• nové webové stránky
Návrh usnesení 11/11/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje program zasedání.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 11/11/2021 bylo schváleno.

z
z
z
z
z
z
z
z

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Předseda finanční komise Hovad M. předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2022, který byl
vytvořen finanční komisí, paní účetní a místostarostou obce. Všechny položky byly řádně konzultovány.
Návrh rozpočtu na rok 2022
Příjmy: ....................3 150 000 Kč
Výdaje: ..................13 689 600 Kč
Schodek: ...............10 539 600 Kč
Na financování schodku budou použity finanční prostředky našetřené z minulých let a úvěr na
realizaci ČOV.
I když vypadá plánované hospodaření nevyrovnané, zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu
jednohlasně, protože schodek vznikl tím, že je připraveno financování akcí, které budou zařazeny
do dotačních titulů a financování úvěrem. Dotace
nemohou být započítány jako plánovaný příjem
v rozpočtu. Návrh rozpočtu bude přílohou zápisu
Návrh usnesení 12/11/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje návrh rozpočtu na rok
2022.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 12/11/2021 bylo schváleno.
3. Informace ohledně stavu hospodaření obce
k 31. 10. 2021
Příjmy celkem: ............ 3 088 134,02 Kč
Výdaje celkem: ............ 2 626 997,53 Kč
Přebytek: ....................... 461 136,49 Kč
Stav finančních prostředků k 31. 10. 2021
Stav účtu KB: ..............................4 438 506,32 Kč
Stav účtu ČNB: ............................. 742 619,93 Kč
Stav pokladny: ................................ 99 986,00 Kč
Zůstatek úvěru: ....................................... 0,00 Kč
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Nezaplacené poplatky: ...................... 6 884,00 Kč
Nezaplacené nájemné po splatnosti: ........ 0,00 Kč
Nezaplacené faktury po splatnosti: ..... 23 423,74 Kč
Splátkový kalendář – zbývá k zaplacení: ..... 0,00 Kč
Usnesení 13/11/2021: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informaci ohledně stavu
hospodaření obce k 31. 10. 2021.
4. Nová obecní vyhláška o odpadech
Starosta předložil k projednání a schválení nové
znění Obecně závazné vyhlášky obce České Petrovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vzhledem ke zvyšujícím se cenám za likvidaci odpadu a nutnosti
sjednotit platby byla zvýšena částka za odpady na
550 Kč. Vyhláška byla dále doplněna o potřebné
body v souladu s § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení 14/11/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce České Petrovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Hlasování: 7 x 1 x 0
Usnesení 14/11/2021 bylo schváleno.
5. Žádost o přípojku vody na parcelu 732/3
Starosta a místostarosta byli pověřeni zjištěním
dalších potřebných informací k rozhodnutí o připojování k obecnímu vodovodu. Hlasování bylo
odloženo na další zasedání.
Usnesení 15/11/2021: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informace o stavu vodovodu a vody přesouvá jednání o žádosti na příští
zasedání.
6. Plán zimní údržby na období 2021/2022
Starosta předložil zastupitelům ke schválení plán
zimní údržby komunikací na rok 2021-2022. Plánem údržby se stanoví, jakým způsobem a v jakém
pořadí budou udržovány místní komunikace. Dokument bude přílohou zápisu a bude vyvěšen na
úřední desce obce.
Návrh usnesení 16/11/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje návrh plánu zimní údržby
na období 2021/2022.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 16/11/2021 bylo schváleno.
7. Žádost pan M. Baier
Starosta předložil zastupitelům k projednání žá-

dosti pana Miroslava Baiera. Jedna žádost byla
na prominutí nájemného za parkoviště v zimním
období 2021, která byla ovlivněna vládními nařízeními kvůli covid-19.
Druhá žádost byla na zrušení věcného břemene
na již zaniklé obecní studny na pozemku pana
Baiera. Zastupitelstvo souhlasí vyhovět žádosti na
náklady žadatele.
Návrh usnesení 17/11/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje žádost pana Baiera o
prominutí nájemného za pronájem parkoviště
v zimním období 2021.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 17/11/2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení 18/11/2021: Zastupitelstvo obce
České Petrovice schvaluje žádost pana Baiera o zrušení věcného břemene na obecní studny na náklady
žadatele.
Hlasování: 8 x 0 x 0
Usnesení 18/11/2021 bylo schváleno.
8. Různé
Proběhla diskuze k termínu a realizaci plánovaného výročního zasedání obce.
Usnesení 19/11/2021: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informace ohledně plánovaného výročního zasedání zastupitelů.
Starosta informoval zastupitele o realizaci nových
webových stránek pro obec. Je potřeba zvětšení
jejich kapacity pro vkládání dokumentů, zlepšení
funkčnosti, inovace vzhledu a modernizace.
Usnesení 20/11/2021: Zastupitelstvo obce České
Petrovice bere na vědomí informace ohledně realizace a spuštění nových webových stránek obce.
Zapsal: Luboš Lux, starosta obce

Dobrý den,

zdravím všechny čtenáře Sousedských listů.
Předem bych měl osvětlit situaci, mé jméno je
František Hebr, jsem student Gymnázia Žamberk
a jako takovému se mi naskytla příležitost účastnit
se výměnného pobytu v partnerském městě Rice
Lake a studovat na místní střední škole. No a můj
pobyt zde trvá přesně 108 dní a ještě mě přibližně
dalších pět měsíců čeká, takže jistě pochopíte, že
mám za takovou dobu značný počet zážitků.
Začnu tím, že život za velkou louží je hodně odlišný a není to jen o jazyku, na který mne naše školství poměrně solidně připravilo. Stále si dokážu
vybavit pocit, který jsem měl první den, když si mě
vyzvedla moje host rodina, která se mě ujala na
první půlrok. Připadal jsem si zkrátka jako v americkém filmu, domy, ulice, auta, lidi, všechno bylo
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rozdílné od toho, na co jsem zvyklý. Fakt je ale ten,
že si člověk na všechno zvykne velmi rychle a něco
z prvu tak neobvyklého zevšední.
Zkušenost je to pro mě jiná i než pro většinu studentů našeho gymnázia, neboť většinou jezdili do
Rice Lake nejméně dva, ale pro mě to nakonec
dopadlo tak, že jsem tu z České republiky jediný.
Střední škola tu funguje takovým způsobem, že si
studenti sami volí čtyři předměty na každých devět týdnů, ty se potom každý den opakují ve stejném pořadí a na každý z nich je vyhrazena hodina
a půl. Pro mě to tak znamená, že si vybírám takové předměty, které bych neměl šanci si v našich
končinách vyzkoušet. Zabývám se, nebo jsem se
zabýval keramikou, vařením, španělštinou nebo
třeba mytologii.
Nedílnou součástí školy jsou také sportovní aktivity, které jsou od České republiky rozdílné v tom,
že místo aby studenti patřili k různým klubům, tak
je všechno v režii školy. To znamená, že studenti
mají možnost si vybrat z široké nabídky sportů,
Vážení a milí přátelé!
Děkujeme za vše v uplynulém roce,
věřte, nevěřte, budeme s Vámi i na Vánoce.
I na Štědrý den bude bubnovat tambor,
že nejlepší sváteční salát
je z našich brambor.
Přejeme krásné Vánoce s vločkami štěstí,
zabalené kouzlem lásky,
přikryté peřinou splněných snů
a plamínky pohody a zdraví
po celý příští rok 2022.
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kterému se potom věnují prakticky každý den po
dobu tří měsíců. Já jsem si tedy vybral fotbal, ve
kterém se nám poměrně dařilo, a teď hraji basketbal.
Ještě vám shrnu pár zásadních věcí, které jsem tu
zažil. Například jsem byl na zápase amerického
fotbalu s diváckou kulisou 70 000 lidí, vykoupal
jsem se v Hořejším jezeře, které je jedno z největších na světě, oslavil jsem Díkuvzdání, Halloween
a příští týden mě čeká dovolená na Floridě. Přes
všechno tohle si často vzpomenu na naši krásnou
vesnici a nemůžu se dočkat, až zase půjdu se psem
na procházku na Horní konec, do Potoků a potom
obloukem kolem Bednářova statku, kolem kostela
po mostě a zpátky domů.
Obávám se že jsem zanechal víc otázek než odpovědí, a kdyby vás můj život zde zajímal víc do detailu, můžu vám doporučit buď Žamberské listy, kam
přispívám každé dva týdny, nebo ty samé texty na
internetových stránkách Gymnázia Žamberk.
František Hebr
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RODINNÝ KLUB DOMINO
Zveme všechny maminky s dětmi předškolního a mladšího školního věku ke scházení se v klášterském
rodinném klubu DOMINO. Setkáváme se každé čtvrteční odpoledne v nově vymalovaných prostorech
plných hraček v Obecním domě. Přijďte si s dětmi pohrát.

Vážení a milí čtenáři Sousedských listů,

chtěla bych Vám za naši redakci moc poděkovat
za čtenářskou přízeň a za spolupráci při vzniku jednotlivých čísel.
Velmi si vážíme vašich příspěvků, v nichž informujete o dění v naší obci
a o práci ve škole, školce a o činnosti jednotlivých spolků a těšíme se
na společnou práci i v novém roce.
Přejeme vám krásné a klidné prožití Vánoc a hodně zdraví,
štěstí, laskavosti, pochopení a radosti v novém roce.
Olga Kalášková
Data uzávěrek jednotlivých čísel v roce 2022: 16.2., 13.4., 15.6., 17.8., 12.10., 7.12.
Příspěvky zasílejte přímo na e-mail: sousedskelisty@seznam.cz
nebo je doneste na obecní úřad v Klášterci.
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NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
V pátek dne 19. 11. 2021 se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili divadelního představení v Klicperově divadle v Hradci Králové. Benátský kupec od Williama Shakespeara v moderní úpravě všechny
zaujal. Především nástup asi dvacetiletých mladíků s popelnicí a za velkého rámusu hned v úvodu představení v některých žácích vyvolal strach, neboť seděli přímo pod jevištěm. Pak už vše probíhalo v klidu.
Představení opravdu zaujalo velkou část mladých diváků, což je důkazem toho, že je William Shakespeare i po staletích stále aktuální.
Mgr. Kateřina Xaverová

Co děláme o Adventu
a o Vánocích
První adventní svíčku zapálím,
hlavně ať dům nepodpálím.
Je čas jít ven,
sáňkujem a bobujem,
postavíme sněhuláka,
stavím ho já a moje kamarádka.
Co děláme za zvyky?
My zdobíme stromek,
bude plný baněk,
Hanka hází střevícem,
ten ji míří hezky ven.
Rozkrojíme jablíčko,
doma bude štěstíčko,
pust dodržím,
zlaté prase uvidím.
Anna Urbanová
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Hodně štěstí a zdraví do nového roku přejí žáci a zaměstnanci
Základní školy v Klášterci nad Orlicí.

Krásné Vánoce přejí děti ze školky.
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