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Ladovská zima v Albrechticích nad Orlicí
Již mnoho let nepamatují občané
Albrechtic nad Orlicí takovou zimu,
jaká je letos. Po prosincovém rozpačitém začátku se hned v lednu dalo
do sněžení a bylo pořádně vydatné.
V několika dávkách, kdy chumelilo
i několik dní po sobě, zasypal naši
obec sníh souvislou vrstvou dosahující průměrné výšky cca 40 cm. Úžasná byla zejména první dávka sněžení,
která začala od 9. ledna, kdy krásný
bílý sníh zasypal nejen domy a zem,
ale i stromy, na kterých vydržel několik následujících dní. Myslím, že v té
době byly Albrechtice zachumelené,
tak říkajíc, jako v pohádce.
Vydatné sněžení však nepřineslo pouze krásné zimní scenérie, ale
také množství práce a starostí nám
všem. Mnoho z nás muselo každý den
u svých domů vyhazovat nové a nové
příděly sněhu, až mnozí sousedé na
sebe ani přes hromady sněhu neviděli. V té době jsem si často po ránu
zabrumlal něco neveselého a nepěkného, ale po krátkém rozcvičení
s vyhrnovákem sněhu v ruce bylo
zase vše fajn. Vždyť ta zimní čistota
byla tak oslnivá a krásná. Koneckonců
sníh k zimě přeci patří. Kolikrát jsme
si v minulosti říkali, když sněhu bylo
pomálu: „jo, to za našich mladých let,
to bejvávaly zimy, panečku“.
Pokud jsme se každý musel starat
o čistotu svých dvorků, tak obec na
tom nebyla jinak. Měla však několikrát více povinností a s tím spojených
starostí. Úklid chodníků, místních
komunikací a shazování sněhu a rampouchů z obecních budov probíhal v
lednu a únoru takřka nepřetržitě, až
nakonec nebylo ani kam sníh vyhr-
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novat. Sněhové mantinely, které byly
místy vysoké i přes metr, bránily technice v průjezdu. Odhrnutý sníh se po
průjezdu pluhu sesypával zpět a nebo
jej musela obsluha traktůrku ručně
vyházet, aby se dalo pokračovat v čištění chodníku.
Ještě, že nás v tom občané nenechali samotné.
Děkuji proto upřímně všem občanům, kteří nám pomáhali odklízet
sníh z chodníků, průjezdů k domům
apod. A nebylo jich málo. V této souvislosti nemohu jinak, než vzpomenout na obrovské úsilí pana Balvína

z ulice Na Drahách, který měl vždy
chodník již ráno perfektně vyklizený
– čistý od sněhu a suchý. Však taky
několikrát pracoval v průběhu celé
noci. O tomto nasazení vědí své i pracovníci firem Roman Schrom – Autodoprava ze Žďáru nad Orlicí a Tereza
Proche-Akebia, kteří zajišťovali úklid
místních komunikací a chodníků.
Byli to právě oni, kteří několikrát celé
noci jezdili a vyhrnovali přívaly sněhu
a udržovali chodníky a cesty čisté.
Vím, někdo může říci, že za to byli
placeni. To je pravda, ale musím říci,
že to byly peníze zasloužené a těžce vydělané. Zatímco jsme my spali,
oni mrzli na traktoru a vyhrnovali
chodníky.
Jejich práce však nebyla marná.
Pokud jsem slyšel, tak drtivá většina
našich občanů i návštěvníků Albrechtic kladně hodnotila, jak máme chodníky a cesty uklizené. Na této skutečnosti nemůže změnit nic ani to,
že několik kritických připomínek se
v průběhu zimy objevilo. Některé mne
mrzely, protože byly neobjektivní
a sobecké. Ale i to patří k vypjatým
situacím, a o ty v letošní zimě nebyla nouze. Dnes je alespoň z mé strany
vše zapomenuto.
Pokud vzpomínám na všechny, kteří se letos podíleli na zvládání sněhové kalamity, tak nemohu zapomenout
na naše hasiče, zaměstnance úřadu -

Jardu Kupku, pana Mlse, Hutlu a také
některé dobrovolníky.
Opět se ukázalo, že mít v obci aktivní hasiče, je pro starostu výhra. Upřímně si vážím všech našich hasičů, kteří
za tuto zimu několikrát nastoupili
a dělali vše, co bylo potřeba. Od shazování sněhu ze střech obecních budov
i budov občanů, otloukání rampouchů, vyhrnování chodníků, odstraňování zlomených stromů až po čerpání
kaluží z tajícího sněhu. Musím říci, že
jsem s nimi strávil několik pracovních
dní a bylo mi s nimi vždy fajn.
Sympatické také bylo, když nám
přišel někdo pomoc sám od sebe, jako
např. Milan Zeman, Jára Janků ze Štěpánovska, Víťa Khýnu, Petr Kadečka
nebo můj syn Tomáš.
Pro mne osobně to byly krásné chvíle, protože jsem měl hřejivý
pocit, že nejsem na celý problém
pouze sám se zaměstnanci obce, ale
že je nás na to víc. Však jen díky této
široké spolupráci jsme letošní ladovskou zimu v Albrechticích zvládli. Je
to výsledek společné práce, a proto
se z ní radujme společně a těšme se
i na další příležitosti, kdy budeme
v takovéto souhře řešit jiné problémy, které nám přinese budoucí život
v Albrechticích.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce č. 23 ze dne 9. 3. 2010
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení z předešlých
zasedání zastupitelstva obce
b) informaci starosty obce o výsledku
termoměření v 12 b.j. v ulici Štěpánovská a možnosti získat dotaci „Zelená úsporám“ na případné zateplení
budov
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) výstavbu kanalizačního sběrače „B“ v
k.ú. Albrechtice nad Orlicí v trase od
restaurace U Krbů po křižovatku ulic
Na Hrázce a Na Návsi u restaurace U
Kateřiny. Současně schvaluje finanční
spoluúčast na této stavbě do výše 2,6
mil. Kč formou investičního příspěvku DSO Křivina. Investiční příspěvek
by byl kryt úsporami z minulých let
b) pronájem části pozemku p.č. 433 v
k.ú. Albrechtice nad Orlicí o výměře
900m2 společnosti Ekostavby Brno,
a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno za účelem zřízení technického zázemí pro
stavbu „Orlice, Albrechtice nad Orlicí, protipovodňová ochrana obce“, za
roční nájemné ve výši 10 800,- Kč.
Současně pověřuje radu obce ke
schválení nájemní smlouvy, která
bude v souladu s tímto usnesením
c) prodej pozemků p.č. 37/1 o výměře

922 m2, 38/1 o výměře 590 m2, 38/2 o
výměře 549 m2 a 41/8 o výměře 213
m2, všechny v k.ú. Albrechtice nad
Orlicí Královéhradeckému kraji za
smluvní cenu 150,- Kč/m2 s podmínkou, že dojde před prodejem pozemků k výstavbě kanalizačního sběrače
uloženého do těchto pozemků a současně dojde k dohodě s vedením PO
ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí o rozsahu požadovaného rozšíření školního
areálu. Zastupitelstvo obce současně
zmocňuje radu obce k realizaci všech
potřebných úkonů směřujících k naplnění tohoto usnesení
d) prodej pozemku p.č. 117/1 v k.ú.
Albrechtice nad Orlicí o výměře 676
m2 za smluvní cenu 270 400,- Kč
manželům Petře a Ing. Petru Černým,
V Kopečku 292, Albrechtice nad Orlicí. Současně pověřuje radu obce k realizaci všech potřebných úkonů souvisejících s realizací tohoto usnesení
e) veřejnoprávní smlouvu s městem
Týniště nad Orlicí na vykonávání
přenesené působnosti podle zákona
200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků ve znění
přílohy tohoto usnesení
f) zařazení komunikací v ulicích Na
Výsluní, V Borku, Zahradní, Na Návsi
a Luční do sítě „místních komunikací
III. třídy“. Bližší pozemková specifikace místních komunikací tvoří přílohu

tohoto usnesení
l) nákup pozemků p.č. 54/11, trvalý
g) výsledek hospodaření Příspěvkové
travní porost o výměře 200m2, 102/7,
organizace Základní škola a mateřská
trvalý travní porost o výměře 723m2,
škola Albrechtice nad Orlicí za rok
102/8, ostatní plocha o výměře 769
m2, 103/7, orná půda o výměře 47m2,
2009 ve výši + 90 756,33 Kč
103/8, orná půda o výměře 335m2,
h) příděl do rezervního fondu Příspěv103/9, orná půda o výměře 847m2,
kové organizace Základní škola a
103/2, ostatní plocha o výměře 371m2,
mateřská škola Albrechtice nad Orlicí
103/3, trvalý travní porost o výměře
ve výši 26 432,- Kč
1292m2, 103/4, trvalý travní porost o
i) navýšení příspěvku zřizovatele Příspěvkové organizaci Základní škola a
výměře 736m2 a 103/5, ostatní plocha
mateřská škola Albrechtice nad Orlicí
o výměře 83m2 od spolumajitelek paní
pro rok 2010 o 31 000,- Kč. Uvedený
Evy Burešové, 1. Máje 75, Albrechtice
objem finančních prostředků je ponen.O a paní Dany Valentové, Mládežchán k vlastnímu využití dle potřeb
nická 918, Holice za smluvní cenu 173
organizace, např. na zlepšení prostředí
391,- Kč. Současně pověřuje starosv budově základní školy a na školní
tu obce k podpisu příslušných kupzahradě
ních smluv ve znění přílohy tohoto
j) úpravu rozpočtu obce č. 1/2010 ve
usnesení
znění přílohy tohoto usnesení
k) nákup pozemků 32/17, vodní plocha
3. Zastupitelstvo obce nařizuje:
o výměře 71 m2 , 32/18, vodní plocha a) Příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad
o výměře 122 m2 , 177/6, trvalý travOrlicí odvod z výsledku hospodaření
ní porost o výměře 428 m2 a 180/11,
organizace za rok 2009 do rozpočtu
trvalý travní porost o výměře 47 m2,
zřizovatele ve výši 64 324,33 Kč, splatvšechny v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
ný nejpozději do 31. 3. 2010
od spolumajitelů manželů Hrabákových, Na Návsi 1, Albrechtice n.O. a
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
paní Dagmar Šarfové, Na Hrázce 230,
Albrechtice nad Orlicí za smluvní a) starostovi obce vypsat nejpozději v květnu 2010 výběrové řízení na
cenu 33 400,- Kč. Současně pověřuje
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
starostu obce k podpisu příslušných
bydlení
kupních smluv ve znění přílohy tohoOÚ
to usnesení

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Z jednání rady obce
(za období leden – březen 2010)

projektu „Vodácká řeka Orlice“ v příAlbrechtice n.Orl. a pověřuje starostu
rodním parku Orlice ze dne 11.1.2010
obce k podpisu smlouvy
a souhlasí s umístěním informační
- předloženou žádost SK Albrechtice
tabule v rámci projektu „Vodácká řeka
n.O. o poskytnutí mimořádné dotace
Rada obce schvaluje:
Orlice“ dle předložené dokumentace
z rozpočtu obce ve výši 5 000,-Kč na
- uzavření smlouvy s firmou Ekostavpokrytí škod způsobených sněhovou - žádost firmy Ekostavby Brno a.s. ze
by Brno, a.s. na odběr násypového
dne 17.12.2009 o pronájem pozemků
kalamitou (oplocení areálu). Současmateriálu na stavbu protipovodňoobce pro stavbu „Orlice, Albrechtice
ně doporučuje SK Albrechtice nad
vých hrází ve znění přílohy č. 5 tohonad Orlicí, protipovodňová ochrana“a
Orlicí pojistit majetek proti živelným
to usnesení a pověřuje starostu obce
rozhodla ji řešit poplatkem za užívání
pohromám
k jejímu podpisu
veřejného prostranství podle OZV č.
organizací
ZŠMŠ
- seznam členů požární jednotky SDH - příspěvkové
5/2006
Albrechtice nad Orlicí vést od 1.1.2010
Albrechtice nad Orlicí na rok 2010
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - výsledky termoměření domů čp. 318
– viz. příloha tohoto usnesení a soua 324 a ukládá referentu majetkové
a to v souladu s § 9 odst. 3, písmeno c)
časně je zprošťuje povinnosti platit
správy objednat zpracování orienzákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v
poplatek za likvidaci TKO v obci
tačního rozpočtu na zateplení těchto
platném znění
Albrechtice nad Orlicí
domů, včetně výměny skel ve střeš- cenu motohodiny cisterny Mercedes - mýtní těžbu borového lesa v prostoru
ních oknech, a o obsahu tohoto usnemezi hlavní silnicí na Vysoké ChvojBenz ve výši 500,-Kč/mth. Cena se
sení a výsledku termoměření inforno, příjezdovou komunikací ke hřišti
použije při výpočtu nákladů spojemovat nájemníky všech 12 nájemních
až po elektrickou přípojku (vrchní
ných s provedením technického zásadomků
vedení) od lesních školek do budovy
hu cisternou na základě žádosti fyzicSK. Současně ukládá starostovi obce - oznámení Lesů ČR, s.p., lesní správa
kých nebo právnických osob
Choceň, , o provedení těžby lesních
zajistit potřebné úkony ke splnění
- zřídit nové stanoviště na tříděný
porostů na pozemcích KN 247/1 a
tohoto usnesení
odpad v ulici Květné (papír, plasty,
258/1 v k.ú. Albrechtice n.O. (ulice
sklo bílé, sklo barevné) a posílit stanoLesní a část pozemku v Borku)
Rada obce bere na vědomí:
viště na tříděný odpad V Borku přidáLD Vysoké
- odpověď Dopravního inspektorátu - informaci jednatele
ním kontejneru na plast a papír
Chvojno s.r.o. pana Radomíra CharPolicie ČR Rychnov n.Kn. na parko- navýšení nákladů na stavbu „Stavební
váta o problémech způsobených ledvání vozidel u Domova důchodců
úpravy školní jídelny v Albrechticích n.
novou sněhovou kalamitou
Albrechtice nad Orlicí. Rada obce
O. na výdejnu obědů“ dle přílohy tohoukládá místostarostovi toto stanovis- - stížnost p. Jakuba Nimse, Poštovní
to usnesení a doporučuje zastupitelstvu
158, na úklid sněhu ze dne 29. 1. 2010
ko otisknout ve zpravodaji a písemně
obce zahrnout tyto výdaje do upravea odpověď starosty obce ze dne 29. 1.
sdělit vedení Domova důchodců, aby
ného rozpočtu obce na rok 2010
2010
zaměstnanci parkovali na parkovišti
- dodatek č. 7 smlouvy o odběru
- stížnost obyvatelů řadového domu
před restaurací U Kateřiny
a uložení odpadu v roce 2010 se spol.
v ulici Štěpánovská čp. 264 - 267 na
- oznámení MÚ Kostelec n.O., odboru
Odeko, s.r.o. ze dne 1. 1. 2010
parkování nákladních automobilů
životního prostředí, o zahájení řízení
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing.
a pověřuje místostarostu obce, aby
ve věcí vydání závazného stanoviska k
arch. Robertem Chládkem na Změnu
písemně informoval dotčené řidiče o
umístění informačních tabulí v rámci
č. 3 Územního plánu sídelního útvaru

názoru rady obce, že prostory autobusových zastávek nejsou vhodné pro
parkování nákladních automobilů
- dopis od pana Miroslava Uchytila,
člena Rady Královéhradeckého kraje,
týkající se napojení objektů budovaných v rámci stavby „Dostavba
Domova důchodců Albrechtice n.O.“
na budoucí kanalizaci v Albrechticích
n.O. a pověřuje starostu obce odesláním odpovědi
- žádost ZŠMŠ Albrechtice n.O. o pronájem tělocvičny v budově základní
školy pro cvičení žen a ukládá místostarostovi obce připravit na příští
zasedání rady obce návrh cen za pronájem tělocvičny v základní škole a
zasedací místnosti v budově obecního
úřadu
Rada obce doporučuje:
- zastupitelstvu obce schválit výstavbu
kanalizačního sběrače od restaurace U
Krbů po křižovatku ulice Na Hrázce a
Na Návsi (u restaurace U Kateřiny) za
finanční účasti obce v předpokládané
výši cca 2,25 mil. Kč.
- zastupitelstvu obce schválit prodej
pozemků p.č. 37/1, 38/1, 38/2, 41/8
v k.ú. Albrechtice n.O. Domovu
důchodců Albrechtice n.O. po vybudování kanalizačního sběrače na těchto pozemcích s tím, že dojde současně
k dohodě s vedením ZŠMŠ o rozsahu
požadovaného rozšíření školního
areálu
- zastupitelstvu obce schválit zahájení
výstavby kanalizace – sběrač „B“
Petra Kučerová, OÚ
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Nové informace o plánované výstavbě kanalizace
Již mnoho let se v naší obci mluví
o výstavbě kanalizace. V první
polovině devadesátých let minulého
století se podařilo vystavět za
státní prostředky kanalizační páteř
vedoucí z Borku přes čerpací stanici
v ulici Luční do ČOV v Týništi n.O.
Od této doby uplynulo již mnoho
let, ale žádný další kanalizační
sběrač se nepodařilo postavit.
Pozitivní snad na celé situaci je
fakt, že dnes má DSO Křivina
vydaná všechna potřebná povolení
k zahájení dostavby kanalizace v
naší obci.
Jak již několik let informuji, snaží
se tento subjekt zajistit finanční
zdroje na realizaci vyprojektované
stavby, nebo alespoň její části. I přes
maximální snahu vedení DSO Křivina se však dodnes nepodařilo zajistit ani korunu z dotačních zdrojů,
bez kterých tuto finančně náročnou
stavbu nejde postavit. Z rozpočtu
DSO Křivina se do projektové dokumentace a přípravy žádosti o dotaci
z Operačního programu životní prostředí vložilo od roku 2005 několik
miliónů korun. Správcem tohoto
programu je SFŽP pod MŽP ČR.
Bohužel organizačně je vodohospodářský systém v našem okrese uspořádán tak, že nelze splnit podmínky
SFŽP a tím získat již přislíbenou
dotaci. Situace došla až tak daleko, že valná hromada DSO Křivina
schválila 17.2. 2010 ukončení aktivit
k získání těchto prostředků. Hlavním
důvodem je nemožnost zkrátit dobu
platnosti provozní smlouvy s firmou
Aquaservis, a.s. Rychnov n.K., což
je hlavní podmínka SFŽP. Kromě
toho je ale stále mnoho nejasností
souvisejících s budoucím provozem
nové kanalizace. Podle současných
pravidel pro financování budoucího

provozu obsažených v tzv. finančním modelu, který bude závazný
pro všechny budoucí provozovatele,
vychází, že cena stočného by byla o
několik desítek korun za m3 vypuštěné vody vyšší než
v současném režimu společné ceny
v rámci celé vodohospodářské soustavy. Důvodem je podmínka, že kanalizace nebo ČOV postavená z této
dotace, bude muset být samofinancovatelná. To znamená, že pořízení
a provoz investice za více jak 130
mil. Kč by museli uhradit pouze
obyvatelé a podnikatelé napojeni
na tento nový kanalizační systém.
Zatímco nyní, kdy na nové investice nejsou používány výše uvedené
finanční prostředky, se každá nová
investice zahrnuje do provozování
a též financování v rámci celé vodohospodářské soustavy provozované fi. Aquaservis, a.s. Ve vztahu k
ceně platí pravidlo, čím více odběrů
vody, tím nižší cena za m3 odebrané
(vypuštěné) vody.
Z důvodů výše popsaných, rozhodla
valná hromada DSO Křivina podat
žádost o dotaci na MZE ČR. Zde
se dají zajistit finanční prostředky
za podstatně příznivějších podmínek
ve vztahu k budoucímu provozu. Pro
nás, občany požadující napojení na
kanalizaci, by to znamenalo nižší
cenu za budoucí stočné. V cestě zde
nestojí ani žádné podmínky vázající
se na úpravu provozních smluv s fi.
Aquaservis, a.s. Nevýhodou však je,
že míra podpory je nižší než u dotací
ze SFŽP. Pro porovnání v příslibu
dotace ze SFŽP se jednalo o dotaci ve
výši cca 72% uznatelných nákladů,
zatímco u MZE by se mohlo jednat
o dotaci ve výši cca 40 - 50%. Z tohoto
důvodu bylo nutné snížit v žádosti
o dotaci na MZE náklady projektu tak,

aby DSO Křivina byl schopen stavbu
dofinancovat. Možnosti Křiviny
ve vztahu ke schopnosti splácet
úvěr jsou totiž omezeny na částku
maximálně do cca 42 mil. Kč. K tomu
je přizpůsobena i cena redukovaného
projektu, která je nyní stanovena
v rozpočtových cenách na výši cca
80 mil. Kč.
Pro Albrechtice to znamená
redukci kanalizačních sběračů na

rozsah uvedený na obrázku pod
tímto textem. Tento redukovaný
rozsah výstavby kanalizace již
schválilo zastupitelstvo obce i valná
hromada DSO Křivina. O tom, jak
dopadne samotná žádost o dotaci
na MZE budete informováni po
rozhodnutí jejího poskytovatele.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Zpráva o bezpečnostní situaci Pozvánka
(za II. pololetí roku 2009 v době ho trestného činu, kdy se jednalo
od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009) o majetkovou trestnou činnost. V
katastru obce Albrechtice nad Orlicí,
V měsíci leden 2010 bylo provede- byly také šetřeny dva přestupky, kdy
no vyhodnocení bezpečnostní situaci v prvním případě se jednalo o přeza období II. pololetí roku 2009, tedy stupek proti majetku a ve druhém
od dne 1. 7. 2009 do dne 31. 12. 2009. případě o přestupek proti občanskéNa územním obvodu Obvodní- mu soužití. Z uvedeného vyplývá, že
ho oddělení Policie ČR Týniště nad bezpečnostní situace ve Vaší obci se
Orlicí bylo v uvedeném období šet- výrazně zlepšila. Tímto bych chtěl
řeno celkem 86 případů podezření ze občanům obce poděkovat za jejich
důsledný přístup při ochraně osobspáchání trestného činu.
Za II. pololetí roku 2009 je celko- ního majetku. I nadále však platí
vá objasněnost v teritoriu OO PČR obezřetnost při parkování vozidel
Týniště nad Orlicí 54,84 %, v okrese a jejich zabezpečení před případRychnov nad Kněžnou je objasně- nou krádeží věcí z vozidel, kdy tato
majetková trestná činnost byla velnost 56,59 %.
Pokud se jedná o přestupky, je na kým problémem ve Vaší obci.
Rád bych Vás informoval o možOOP Týniště nad Orlicí za druhé
pololetí roku 2009 evidováno celkem nosti navštívit internetové stránky
policie, kde se na adrese http://www.
199 přestupků.
V katastru obce Albrechtice nad policie.cz/clanek/obvodni-odeleniOrlicí došlo ke spáchání jedno- tyniste-nad-orlici.aspx dozvíte aktu-

ální informace ze služebního obvodu
OO PČR Týniště nad Orlicí.
Pokládám za důležité Vás informovat, že od 1.1.2010 došlo ke změně trestního zákona, který je taktéž dostupný na internetové adrese
http://www.policie.cz/clanek/vybrane-zakony-cr-815149.aspx. Popřípadě je možno získat informace přímo
na služebně OO PČR Týniště nad
Orlicí.
I nadále platí možnost využívání
elektronické pošty na OOP Týniště
nad Orlicí, mail: rkooptyn@mvcr.
cz. Na uvedenou adresu lze zasílat
veškeré dotazy a informace potřebné
pro dobrou spolupráci mezi občany
obce Albrechtice nad Orlicí, Vaším
obecním úřadem a OOP Týniště nad
Orlicí.
komisař npor. Šimon Zdeněk
prap. Škop Pavel, inspektor

14. Velká cena Nové Vsi
v motokrosu do 50 ccm
Dne 14. 5. 2010 proběhne již 14.
Velká cena Nové Vsi v motokrosu
do 50 ccm v motokrosovém areálu U
stánku na Nové Vsi (u Albrechtic nad
Orlicí).
Více informací na tel.: +420 604 652
227, e-mail: cerman.88@seznam.cz,
podmínky pro závodníky naleznete
na www.novavesring.cz
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Přezdívky - pokračování
Posledně jsem skončil po ulici
1. máje od hřbitova u školy. Školu
a školní přezdívky bych nechal
jako samostatnou kapitolu. I když
vlastně hodně přezdívek vzniklo již
ve školních lavicích, jako posledně
zmíněný Čárik. A tak pokud bychom
vyrazili od „babky Škrondy“, tak
nejprve by na rohu byl Mráva. To
mohlo
vzniknout
nadměrným
kázáním o mravnosti a nebo podobně.
Dále po ulici 1. máje se dostáváme do
prostoru okolo domova důchodců. A
tam kdysi žil a bydlel Petikorunka.
Je to napsané správně. Bez háčku,
neboť člen PS VB při kontrolách
takto hovořil: „ Nesvítíš – tak to bude
petikorunka.“
Rovněž v tomto v prostoru
bydlel pan Špička, ne příjmením ale
přezdívkou. Jak vznikla? Jednoduše.
Byl brusič skla a tak měl ruce neustále
mokré od vody, kterou se chladil

„verštat“. (pro dříve narozené – verštat
je název celé soustavy, kde se brousil
olovnatý křišťál, hřídel s brusným
kotoučem, káď do které stále stékala
voda a opěry pro ruce.) A protože byl
náruživý kuřák, tak musel používat na
cigarety špičku. A protože ji používal
i mimo zaměstnání byla přezdívka
na světě. Později již jako trenér „B“
mužstva měl ještě jednu a to Major
Zeman podle 30 případů. V současné
době tam také žije Bača. A podobně
jako v jiných rodinách je Bača starší a
Bača mladší. Ten mladší má nakonec
těch přezdívek víc a jedna hezčí než
druhá. Je zajímavé, že Bača je nejen v
Albrechticích, ale i ve Žďáru. Přitom
na sto procent vím, že ani jeden neměl
nic společného s ovcemi. A nebo že by
jo?
Tam, kde dnes žije Bača starší
bydlel v minulém století Šourek a jak
to bývá měl i druhou přezdívku „Silná

levačka“. Jak tak putuji po ulici 1.
máje začínají se mi ty přezdívky nějak
míchat dohromady. To proto, že jak se
vzdaluji od Návse a od řeky, kde jsme
se pohybovali nejvíce a nejčastěji,
zjišťuji přezdívek málo bydlících, ale
používaných třeba při sportu a nebo
od provozovaného řemesla. Podle
vykonávaných prací nebo řemesel
byly zajímavé: Barvoprsk, Plechoťuk,
Kazidřívko, Kolomoták a nebo třeba
Kozičkář, ale i Kůžičkář.
Kolomotáků bylo také několik,
znám nejméně dva.
Některé
přezdívky
vznikaly
podle předlohy se jménem slavných
sportovců. Tak třeba zrovna Tíťa měl
druhou přezdívku, pokud vím, Faceti,
ale byl i Findejs, Ragulin, Bergr,
Gajdůšek a také Boby Charleston no
a zkráceně Bobik byl na světě. Také
v Teplicích začínal slavný fotbalista
Dukly Praha – Knebort. Jakou měl

přezdívku? Světe div se Kendy. Jeden
teplický fotbalista se přiženil do
Albrechtic a Kendy tu žije dodnes a
dědí se s dědy na vnuka. A když jsme
u kopané, nebylo divu, že brankař
dostal Prohazovačka a nebo Sejto. I
když mu toho zas toliká nepropadlo,
ale kamarádi jsou kamarádi. Také
svého času hráč, který rád podržel
míč namísto přihrávky byl Kličkali.
No vida a tak jsem se přes Kendyho
dostal Ke Křížku a teď bych se měl
rozhodnout, jestli Tyršovou nahoru
do Borku a nebo jestli dále po ulici
1. Máje. A tak já si vezmu pauzu a
mezi uzávěrkou dalšího zpravodaje
se to vytříbí. Třeba mě také pamětníci
upozorní na přezdívky, které
jsem zapomněl a nebo které už si
nepamatuji.
šev

Knihovna Albrechtice - nabídka pro čtenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím polohu, mnohým ženám tak notoricky známé.
Vám několik titulů :
„Druhé líbánky“ – J. Trollopeová.
Z angl. orig. V okamžiku, kdy posledPro děti :
ní z jejich sotva dospělých dětí opouští
„Rozpustilá ozvěna“ – Ivona rodinné hnízdo, vstupuje dlouholeté
Březinová. Pohádky pro začínají- manželství herečky Edie a hereckého
cí čtenáře : Něco se stalo, Záhadné agenta Russella do nové životní etapy.
Vyrovnat se s tím není ani pro jednozmizení,Zmatené telefony a další.
ho z nich lehké.Russel chce mít svou
„Bašta fidli trumpeta“ – J. Žáček ženu jen pro sebe, zatímco Edie se
– Olga Ptáčková. Povídačky a říkanky najednou cítí nepotřebná, prázdná a
opuštěná, stejně jako se zdá být opušpro nejmenší.
těný jejich rodinný dům.
Znamená odchod dětí z domova
„Julie na koňské farmě“ – Ch. Gohlová. Z německého orig. Zase ta Julie, konec manželství, nebo se můžeme
zase už vězí v maléru ! povzdychne si těšit na druhé líbánky?
nejednou Stefanie, výborná jezdkyně
a chovatelka koní,která nezkušenou,
„Nevěstin náhrdelník“ –Kat Marale učenlivou adeptku jezdeckého
sportu nejen vytahuje z průšvihů, ale tin. Z angl. orig. Viktorie se snaží
chránit svou křehkou sestru Blaire
také ji pomáhá rozumět koním.
před úmysly chlípného otčíma, baro„Nejtěžší překážka“ – Zuzana na z Haewoodu. Dívky vidí spásu v
Francková. Dívčí román. Petra a Pav- útěku, ale na ten jim scházejí peníze.
la vyrůstají na statku svých rodičů a Neohrožená Victoria sebere baronovi
mají se rády tak, jak to mezi dvojčaty velmi vzácný šperk, než však spolu s
bývá obvyklé.Ovšem pouze do chví- Blaire stačí uskutečnit svůj plán, dojde
le, kdy k nim tak trochu neobvyk- k incidentu, který je doslova vyžene z
lým způsobem přibude kůň jménem domova.Victoria na poslední chvíli
Princ, který jim všem úplně změní ubrání sestru před baronovou posedlostí jen díky tomu, že ho napadne a
život.
zraní. Poté dívky uprchnou do Londýna. Ve chvíli, kdy už málem proPro dospělé :
padnou beznaději, nečekaně získají
„Radosti a strasti ženy v domác- zaměstnání v domě jistého mladého
nosti“ – Alena Hrachovcová. Kniha hraběte.Nebude zde na obě krásky
je věnována popisům životních situ- číhat další nebezpečí? Jaké úmysly má
ací, které zná z domova každá žena. hrabě, který se netají tím, že by přiJsou to prozaické zážitky z kuchyně, vítal nezávazný flirt? Přicházejí různá
z práce i z dovolené, na které autor- překvapení pro obě strany, je třeba se
ka pohlíží s nadhledem a ukazuje, že rozhodnout a hlavně rychle jednat
vlastně každá žena by se mohla stát – jenže to leckdy není vůbec snadné,
uznávanou spisovatelkou, protože zvlášť když do hry vstoupí láska…
„Doktorka Valerie“ – G. Schlogel.Z
chování dětí, manžela nebo spolupracovníků je, bez ohledu na zeměpisnou angl. orig. Doktorka Valérie je mladá

půvabná kardioložka, která se nezištně stará o chudé obyvatele na Guadeloupu. Exotický ostrov v Antiláchch
s luxusními hotely a překrásnými
plážemi je sice pro smetánku rájem na
Zemi, ale současně také místem, kde
se domorodci tísní ve slumech, sužováni bídou, organizovaným zločinem
a zlými kouzly. Jednoho dne je lékařka
ve své ordinaci nalezena mrtvá. Kdo
měl zájem odstranit tak dobrou duši?
Z vraždy je obviněna stará podivínská
stařena. Ale Ludovicův instinkt napovídá, že případ zdaleka není uzavřen.

Při pátrání mu házejí klacky pod nohy
jak gardisté, tak mocní tohoto města,
a množí se nenadálá úmrtí.

„Horká stopa“ – Kateřina Janouchová. Katty, 43 let, najde u sebe
doma ve vaně nahého muže. Je mrtvý.
Určitě existuje nějaké logické vysvětlení, proč tam leží i proč ho někdo
zastřelil. Ale jaké? A co tomu řekne
policie? A, což je ještě důležitější, co
tomu řekne její přecitlivělá pubertální
dcera? Kattty se proto rozhodne, že se
těla raději zbaví a ukryje ho ve sklepě.
Vzápětí ji v prádelníku mezi spod„Vdovy“ – McBain – Z angl. orig. ním prádlem čeká nález snad ještě
Jsme opět v 87. revíru, kde je zločin překvapivější…
na denním pořádku. Nejdřív přijde o
Přijďte si vybrat, určitě najdete kniživot mladá krásná milenka bohatého
pána. Kdo ji podřeže a zohaví. Vyšet- hu, která Vás zaujme.
řování se vleče. Potom přijde na řadu
Na shledanou v knihovně každou
onen bohatý pán. Kdosi ho zastřelí.
Když je pak zastřelena i jeho součas- středu od 17ti do 19ti hodin se na Vás
ná manželka, padá největší podezře- těší
ní na jeho bývalou. Ale v okamžiku,
Jaroslava Svobodová
kdy kulka usmrtí i ji, začíná detektiv
knihovnice
Steve Capella znovu a téměř od nuly.
O čem svědčí pozoruhodná erotická
korespondence, nalezená v bytě prvWeb naší knihovny :
ní zavražděné?A jsou známi všichni
www.knihovnaano.wz.cz
odesilatelé a adresáti?
A přitom by Capella nejraději
vyšetřoval úplně jiný případ. Brutální
vraždu svého otce…

„Vraždy na molu“ – K. Bruen.
Z angl. orig. Soukromý detektiv Jack
Taylor je alkoholik a jeho „kancelář“
trvale sídlí v tradiční irské hospodě u Grogana. Tam ho jednoho dne
vyhledá matka mrtvé dívky, jejíž smrt
gardisté, Taylorovi bývalí kolegové,
smetli ze stolu jako sebevraždu. Matka je přesvědčena,že se dívka sama
neutopila, a chce, aby Taylor zjistil
pravdu. Ten se nerad ujímá případu.
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Bowlingový turnaj „O pohár starosty“
I v letošním roce organizovala kulturní komise turnaj družstev v bowlingu „O pohár starosty“.
Kdo si někdy zkusil tuto zajímavou hru, lehce jejímu kouzlu propadne. A tak se není co divit, že zájemců
a soutěžních družstev stále přibývá. V
příštích ročnících se musejí stanovit
přísnější pravidla, aby se nestávalo,
že za jmenovitě stanovené družstvo
nastoupí někdo, kdo nemá nic společného se členstvím v uvedeném spolku
nebo komisi. Stejné je to i z odpovědností startujících, kteří v základních
kolech postoupili do finále, ale ve
finále už hraje družstvo v úplně jiném
složení. To pro příští ročníky nebude
možné.
Turnaj probíhal tradičně v Bowling clubu u nádraží v Týništi. Do
soutěže se přihlásilo 24 družstev a tak
byla rozlosována do tří vyřazovacích
kol. Z každého kola postupovaly první tři družstva.
První kolo se odehrálo 15. ledna
od 19.00 hodin. Jako první postupující byly družstva: Hasiči 2 (Ehl M.
Holánek M. Prokůpek D.) s náhozem
836 bodů, druzí Sokol 3 (Barták A.
Bek M. Voda T.) o 16 bodů méně tedy
820 bodů třetí postupující jsou Hasiči 3 (Buneš P. Dostál D. Urbánek J.) s
náhozem 732 body.
Druhé kolo proběhlo o měsíc
později 12. února. V tento termín se
s technických důvodů nemohli účastnit sokolové a tak místo nich zaskočilo družstvo Sokolovny, nic méně
byl pouze lichý počet družstev. Lichý
počet vůbec neovlivnil bodový zisk
ostatních soutěžících a tak opět byly
k vidění pěkné „hody“. Z této skupiny po téměř čtyř hodinové bitvě
postupovali:
Z prvního místa SK oddíl kopané 1 (Strnad M. Čepelka J. Jaroš J.)
876 bodů, druzí SK oddíl kopané 3
(Kchop R. Dobiáš T. Zeman P.) 813
bodů – loňští vítězové, třetí Domov
důchodců 1 ( Vacek K. Tichá J. Lochman M.) 762 bodů.
Ani třetí kolo, které bylo pořádáno týden po kole druhém, neobešlo se bez technických překážek a tak
opět soutěžil lichý počet družstev.
I tak byly opět k vidění hezké hry.
Postupovali: první - Kulturní komise
( Šín K. Novák J. Boudek Z.) náhozem
783 body, druzí: Domov důchodců 2
(Kupcová J. Nosková A. Čermáková
J.) 719 bodů, třetí: Finanční výbor (
Kapucián J. Prokůpek V. Horáková J.)
718 bodů.
Protože jsou v Bowling clubu k
dispozici dvě dráhy, je neekonomické, aby soutěžil lichý počet družstev.
Proto pořadatelé rozhodli, že postoupí jedno družstvo ze čtvrtého místa
ve skupině s nejvyšším náhozem ze
tří čtvrtých družstev. Desátým postupujícím se tedy stalo družstvo Orientačního běhu 2 (Černý P. Kadečka P.
Kupka J.) s dosaženým počtem 691
bod.
V pátek 5. března se uskutečni-


lo finále 5. ročníku turnaje o „Pohár
starosty“ tříčlenných družstev v
bowlingu.
V ročníku 2010 postoupilo do
finále 10 družstev. Hned po prvním
duelu bylo podle dosažených výsledků jasné, nejen že bodové zisky budou
vysoké, ale i to, že mužstva se na finále
řádně připravila. A tak již od prvních
soubojů se na číselné tabuli objevovala skutečně čísla vysoká. Atmosféra a prostředí bylo výborné. Nejvíce
bylo slyšet povzbuzování a ovace při
dosaženém „strike“ ze strany domova důchodců. Není divu, měli také
podstatně silnější zázemí než ostatní družstva. A měli také ve svých
družstvech osobnosti, které svým
výkonem tvořili výkonnostní špici
letošního turnaje.
Naopak, jak to ve sportu bývá,
jiným favoritům se nedařilo. A protože
se jedná o soutěž družstev, je nutné,
aby celé družstvo podalo vyrovnaný
výkon. A pokud někdo podá vysoce
nadprůměrný výkon, jako třeba ing.
Karel Vacek – 193 body – má jeho
družstvo velkou šanci na vítězství. A
tak se i stalo.
Držitelem putovního poháru
turnaje za rok 2010 se stalo družstvo
Domova důchodců 1 – ve složení:
Ing. Mgr. Karel Vacek, Bc. Jana Tichá,
Miroslav Lochman - náhozem úctyhodných 877 bodů.
Na druhém místě družstvo Hasičů 3 v původním složení: Petr Buneš,
Dušan Dostál, Jirka Urbánek - ti
docílili 815 – ti bodů o 62 shozených
kuželek méně.
A jako třetí jediné čistě „ženské“
družstvo Domova důchodců 2. Děvčata už sice nedosáhla na 800 – set
bodovou hranici, ale 785 jim na třetí
místo celkově stačilo. Rázem vzniklo
podezření, jestli náhodou nemají dole
v domově důchodců místo prádelny

Předání putovního poháru vítěznému družstvu turnaje v bowlingu

bowlingovou dráhu. Na dalších místech již nebyly bodové rozestupy až
tak velké.
Kromě putovního poháru, který
je v držení vítězného družstva dostala všechna družstva na prvních třech
místech malé poháry a diplomy jako
upomínku na tento ročník a dárkové
baličky aby v ceně byly také nějaké
„naturálie“.





I všechna ostatní družstva bojovala
a přesto, že nedosáhla na jmenovaná
přední umístění, zaslouží uznání za
finálovou účast - TJ Sokol 3, SK oddíl
kopané 1, Hasiči 2, SK oddíl kopané
3, Finanční výbor, Kulturní komise,
Oddíl orientačního běhu 1.
Na závěr: „Sláva ročníku 2010“ „Ať
žije ročník 2011“
Jaroslav Hlušička

Druhé místo v turnaji obsadilo družstvo Hasičů 3

Na třetím místě se umístilo „ženské“ družstvo Domova důchodců 2
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Skvělé divadelní představení
V lednu k nám do školy přijelo
divadlo.
Příběh začal tím, že se pihovatý
kluk Jirka houpal na staré prolézačce a ta na něj spadla. Nemohl se
najednou hýbat a byl hrozně vystrašený. Všichni jsme ztuhli a čekali, co
bude dál. Přijela záchranka a Jirku
odvezla do nemocnice. Měl poraněnou páteř, nemohl se hýbat, s nikým
nechtěl mluvit, ani s maminkou , ani
s tatínkem. Jednou za ním přišel pán
v podivném oblečení. Zeptal se Jirky,
proč je tak smutný a on řekl, že nemá
žádného kamaráda. Pán se chvíli
rozmýšlel a pak ho napadl výborný
nápad. Vyrobil Jirkovi koníka ze staré
dřevěné berle. Pak odešel a nechal Jirku s koníkem o samotě. Jirka se hned
začal s koníkem kamarádit. Představovali si, jak budou jednou spolu jezdit po holých pláních. I s maminkou
a tatínkem začal Jirka zase mluvit
a chtěl se uzdravit. Když ho z pokoje
odvezli na operaci, zřízenec vyhodil
koníka na smetiště, myslel, že je to
jen stará berle. Jirka začal chodit, ale
moc se mu po koníkovi stýskalo. Ten
si mezitím našel na smetišti kamaráda krysáka a postěžoval si mu, že
ztratil kamaráda, který ho moc potřebuje. Krysák se hned dal do pátrání.
Zavolal své kamarády a hledali tak
dlouho, až Jirku našli. A tak se Jirka s velkou loutkou, několika maňásky nás chvílemi mrazilo a hned jsme se ře dopadlo a všem se divadlo moc
s koníkem šťastně setkal.
a jednoduchými rekvizitami.
zase smáli s krysáky.
líbilo.
Celý příběh hrál jen jeden herec
Byl to poučný příběh, při kterém Všechno díky kamarádství dob- Barbora Fedrselová, žákyně 5. ročníku

Karneval na ledě
Ve čtvrtek 28. ledna se na školním
kluzišti uskutečnil karneval na ledě.
Všichni měli za úkol přinést si vyrobenou nebo koupenou masku – nejlépe tu, ve které půjdou na Masopust.
Ve škole jsme měli možnost si masku

dodělat, no a samozřejmě jsme si měli
přinést brusle.
Když byli všichni v maskách,
shromáždili jsme se a karneval na
ledě mohl začít. Hráli jsme hry a tancovali, každý měl možnost předvést

to, co umí. Když mladší děti odešly
na oběd zkoušeli jsme my starší i těžší
věci.
Karneval na ledě byl o tom, abychom si zvykli na masku, kterou
budeme mít na Masopustu a hlavně,

abychom si zpříjemnili poslední den
1. pololetí. Domů jsme si totiž nesli
pololetní vysvědčení.
Všichni jsme si to na ledě pořádně
užili.
Kristýna Blechová, žákyně 5.ročníku

Číslo 1 - 2010
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Masopust 2010

V sobotu 6. února v 10 hodin
vyšel od školy masopustní průvod.
Byl dlouhý asi 100m (na volné ulici). Zastavoval celkem na pěti místech.Veselí bylo tradičně ukončeno
v restauraci u Krbů, kde na všechny
čekala jitrnice a kobliha. Po celou
dobu nám vydrželo počasí bez deště.
Jakub Chmelík,
žák 5. ročníku
Masopust je svátek humoru
a konzumace masa, po kterém následuje 40 dní půstu až do Velikonoc.
Zúčastnil jsem se průvodu masek
jako postava vodníka, zelený od hlavy až k patě, zelený klobouk s pentlemi, zelený frak se šosem a barevnými
květy v klopě.
Masopust se vydařil, došli jsme
až ke Krbům a všechno maso jsme
snědli.
Ondřej Balcar,
žák 5. ročníku

Jak jsem si užila zápis
4. února v 15 hodin se uskutečnil
zápis do první třídy.
Já a moji spolužáci z 5. ročníku
jsme se převlékli do různých kostýmů, já jsem byla šašek a vypadala
jsem opravdu srandovně. Přišel první z deseti prvňáčků a mně naskočila
tréma, ale za chvíli jsem poznala, že
je to zábavné.Seděli jsme na koberci,

říkali dětem barvy vlaštovek a ony je
po nás házely. Předali jsme dárky,
poslali jsme nastávajícího prvňáčka
k paní Karáskové na malování a přijali dalšího. Nakonec jsme se všichni
sešli v hale a řekli si své zážitky.
Moc se mi to líbilo a doufám
že dětem taky.

Kluziště
Od poloviny ledna jsme měli na
školním hřišti led. Chtěli jsme si
bruslení užít bez úrazu a proto jsme
si na pondělním zahájení určili pravidla: na ledě jsme se museli chovat
ohleduplně, levá část byla určena
těm, kteří se chtějí klouzat a pravá
část byla na bruslení, hokej se mohl
hrát od 18:00 až do 19:00 hod.,
poslední na kluzišti musí led dát do
pořádku atd. Na hřišti se dokon-

ce odehrál i školní karneval, který
si všichni užili. Led se musel udržovat upravený a bezpečný. O to se letos
staral školník pan Sychra. Bruslili
jsme celý měsíc. Pak bohužel nastalo
teplo a led se roztál. To však nevadí
a příští rok se těšíme na další!
Leona Juráčková
žákyně 5. ročníku

Sáňkování
Během týdne nachumelilo tolik dili, běželi jsme do školy. Sáňkování
sněhu, že jsme se s paní učitelkou roz- jsme si dost užili a nebyli jsme ani
hodli, že půjdeme sáňkovat. Jak bývá trochu unavení!
u nás zvykem běželi jsme celou cestu
Barbora Fedrselová
až na Hrázku.Tam začalo naše oblíbežákyně 5. Ročníku
né sáňkování.Když jsme se dost vyřá-

Rada školního okénka
zpravodaje:
Světluše Kratěnová, Jan Chmelík, Barbora Fedrselová, Kristýna Blechová,
Leona Juráčková, Viktorie Kačínová, Eva Temňáková, Dominika Vacková, Jan
Smutný, Ondřej Balcar
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Stavba protipovodňových hrází v plném proudu
V posledním vydání zpravodaje
jsem informoval o tom, že bude zahájena stavba protipovodňových hrází.
Jsem rád, že dnes vám mohu sdělit,
že stavba hrází se již rozběhla a je
v plném proudu. I když počasí je
zatím zimní, byla již provedena
skrývka ornice na hrázi podél ulice Na
Hrázce, byl vyhlouben nový příkop
pro přeložení albrechtického potoka
a byla zahájena stavba hrázové propustě a čerpací jímky pod paní Strnadovou. Postupně se bude stavební
činnost rozšiřovat na celou stavbu
a to podle schváleného harmonogramu.
Dokončení stavby podle
tohoto harmonogramu by mělo být v
červnu 2011. Převážná část hrází však
bude stát již letos. Stoprocentní protipovodňovou ochranu však budou
hráze zajišťovat až po jejich úplném
dokončení a vystrojení, což bude až
v příštím roce.
Podrobné seznámení všech vlastníků nemovitostí dotčených stavbou
hrází, ale i sousedů a všech zájemců z řad občanů se uskutečnilo dne
4. března 2010 v restauraci U Krbů.
V naprosto zaplněném sále byla
účastníkům setkání nejprve shrnuta celá historie přípravy stavby, její
základní technické parametry a nakonec byla předvedena podrobná video
presentace celé stavby.
Na závěr této odborné části setkání
s občany bylo řečeno starostou obce
i zástupcem dodavatele stavby, že v
průběhu výstavby hrází bude uzavřena pro veřejnost místní komunikace
Na Hrázce a část ulice Luční. Jedná
se o to, že tyto místní komunikace budou v průběhu času součástmi
stavby, kde platí přísná bezpečnostní
opatření. Současně bylo řečeno, že

tato bezpečnostní opatření se budou
vztahovat i na jiné části katastru obce,
které budou dotčeny stavbou. Ve
všech případech bude zákaz vstupu
na staveniště vyznačen zákazovými
a informačními tabulemi.
Na závěr setkání proběhla diskuse,
ve které zodpověděli zástupci projektanta, dodavatele stavby, starosta
obce i zástupce Povodí Labe, s.p.
Hradec Králové dotazy občanů. Celé
setkání proběhlo v klidné atmosféře,
ke které přispělo i občerstvení, které
všem účastníkům setkání hradil dodavatel stavby.
Pro informaci všech čtenářů zpravodaje uvádím některá fakta, která
zazněla na jednání:
Historie výstavby protipovodňových hrází
- zahájení výstavby první části
nových hrází bylo v roce 1998.
Jednalo se o hráz v ulici Na Hrázce od hlavní silnice II/305 po paní
Dernerovou
- následovalo přerušení prací z důvodu vlastnických vztahů k pozemkům pod
hrázemi v ulici
Na Hrázce – tento stav trval až
do roku 2008
- v mezidobí byla zahájena příprava
stavby hráze V Lukách – územní
řízení probíhalo
v letech 20012005 a skončilo úspěšným vydáním
územního rozhodnutí na stavbu
- vodoprávní řízení pro hráz
V Lukách navazovalo na vydání
územního rozhodnutí a
probí- - v roce 2006 došlo ke změně dosahalo v letech 2005 – 2006 – vodovadního konceptu projektované
právní rozhodnutí nebylo vydáno
protipovodňové
ochraopět pro
nesouhlas vlastníka
ny obce, ustoupilo e od výstavpozemků s touto stavbou
by dílčích částí hrází a přešlo se
k výstavbě
komplexní protipovodňové ochrany obce, kterou dnes
realizujeme
- v letech 2006 – 2009 probíhala příprava stavby – návrh řešení, výkupy pozemků, územní rozhodnutí,
vodoprávní rozhodnutí a zajištění
financování stavby
- prosinec 2009 – zahájení výstavby
komplexních
protipovodňových
opatření
Parametry stavby



Hrázové stavidlo

Ministerstva zemědělství ČR „Podpora prevence před povodněmi II“
a také z vkladů dalších účastníků
v tomto složení:
Obec Albrechtice n. O.
cca 1,60 mil. Kč
Město Týniště n.O. cca 0,06 mil. Kč
Povodí Labe s.p. cca 0,45 mil. Kč
KÚ KHK
cca 0,25 mil. Kč
Dotace
cca 32,7 mil. Kč
Navrhovatelé stavby:
Obec Albrechtice nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí
Investor stavby:
Povodí Labe s.p., Hradec Králové

- délka hrází 1 728 m (od hřbitova do
Projektant stavby:
Štěpánovska)
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.,
- šířka hrází v koruně od 30 cm do Litomyšl
3,5m
Dodavatel stavby:
- výška hrází proměnlivá dle terénu
Ekostavby Brno a.s., Brno
až do cca 3 m
- přeložka albrechtického potoka
342 m
Jaromír Kratěna
- 6 vakuových uzávěrů
starosta obce
- 3 čerpací jímky
- 1 bezpečnostní přeliv
Cena stavby
- cca 39,4 mil. Kč včetně DPH



Výkop pro potok

Upozornění pro občany:

v průběhu výstavby hrází bude pro
Financování stavby je zajiště- veřejnost uzavřena místní komunikano zejména z dotačního programu ce Na Hrázce a část ulice Luční.
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Volební rok 2010
Rok 2010 je rokem volebním. Tento
fakt asi zná každý čtenář zpravodaje.
Přesto mi dovolte sdělit několik informací, vázajících se k nadcházejícím
volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí.
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu české republiky se budou
konat od pátku 28. května 2010 do
soboty 29. května 2010. V naší obci
bude, jako vždy, zřízen jeden volební okrsek s jednou volební místností,
která bude umístěna v budově Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.

Volební komise bude mít pět členů a zapisovatele. Předseda volební
komise a jeho zástupce se volí na prvním zasedání komise, které se musí
konat nejpozději do 7. května 2010.
Voliči, kteří se nebudou moci ze
zdravotních důvodů dostavit do
volební místnosti osobně, mohou
požádat slečnu Petru Kučerovou o
návštěvu volebních komisařů s přenosnou urnou u sebe doma. Hlasovací lístky obdrží všichni voliči v obci do
předepsaného termínu prostřednictvím poštovní doručovatelky domů.
Volby do zastupitelstev obcí se

budou konat v říjnu 2010. Organizačně budou zajištěny podobně jako
volby květnové. Bude jeden volební
okrsek a jedna volební místnost. Bližší
harmonogram těchto voleb sdělíme
později. Volit se bude pravděpodobně opět patnáctičlenné zastupitelstvo
obce. Schválení tohoto počtu podléhá
usnesení zastupitelstva obce, které
bude učiněno na nejbližším zasedání.
V souvislosti s organizováním obou
voleb bych chtěl požádat čtenáře, aby
pokud budou mít zájem, se přihlásili
do okrskové volební komise. Stává se
totiž pravidelně každé volby, že poli-

tické strany nominují pouze část členů komise a zbytek musím jmenovat
sám. Přihlásit se můžete do 30. dubna
2010, slečně Petře Kučerové na telefon
494 371 425, nebo osobně na podatelně obecního úřadu. Domnívám se, že
členství v komisi zvládne takřka každý. Zajímavá je zejména skutečnost, že
za pár hodin strávených v poklidném
prostředí volební místnosti obdrží
každý člen komise finanční odměnu.
Předseda cca 1 600,- Kč a členové cca
1300,- Kč.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Lavička a houpačka před domem v Lesní ulici č.p. 224
lavička sloužily cca 33 let nejen mé Dopis starosty obce ze dne 28.1.2010 občanům ulice Lesní:
rodině , ale i spoluobčanům s dětmi.
Věc: Informace o mýtní těžbě v a volný pohyb této kolové techniky
Vím i o lidech z Týniště n.O., Štěpáv prostoru těžby dříví.
ulici
Lesní
novska , kteří se rádi zastavili, poseděOsobně jsem si vědom toho, že
li, pohoupali svá dítka i vnoučata.
s
ohledem
na současnou povětrnostní
Vážený
pane,
Velice prosím za pochopení.
s odkazem na dopis Lesů ČR, s.p., situaci, je požadavek správce lesa
Jaroslava BRIČOVÁ s rodinou lesní správa Choceň, ze dne 26.1.2010 na vyklizení uskladněného dřeva
Vás tímto informuji o plánu správce splnitelný jen při vašem maximálním
Dopis z Lesní správy Choceň ze dne 26.1.2010 starostovi obce: lesa provést v okrajové části lesního pracovním nasazení. Z tohoto důvodu
porostu podél ulice Lesní mýtní jsem se osobně snažil u správce
a odstavování vozidel na PUPFL žádá- těžbu.
Vážený pane starosto,
lesa vyjednat co nejdelší oddálení
oznamujeme Vám záměr provede- me o informování občanů o záměru
Z pohledu správce lesa se jedná termínu zahájení těžby. Výsledkem
ní těžby lesních porostů, které těsně provedení těžeb a neodkladné nutnosti o řešení kalamitní situace vzniklé jednání je dohoda, že bude technika
navazují na intravilán obce Albrechti- odstranění palivového dřeva, houpa- v lednu letošního roku po silném pracovat nejprve na majetku Lesního
ce nad Orlicí. Jedná se o lesní pozem- ček a ostatních zařízení z pozemků na sněžení. Dle sdělení správce lesa družstva V. Chvojno a teprve poté
ky p.p.č. dle KN 247/1 a 258/1 v k.ú. nichž budou prováděny těžební zása- i podle mých poznatků, mnozí bude provedena těžba v ulici Lesní.
Albrechtice nad Orlicí. Porosty jsou hy. Chceme se tak vyhnout jakémukoli z Vás reagovali na tento kalamitní Odhadem se jedná o třetí-čtvrtý
poškozené sněhovou kalamitou z možnému poškození majetku občanů stav požadavkem na jeho urychlené týden v únoru 2010.
minulých dní. Stromy jsou nahnuté a následným možným sporům, byť se řešení.
Vzhledem k tomu, že obec nemá
a dochází k pádu větví či celých stro- jedná o neoprávněné umístění věcí na
S ohledem na způsob provedení více možností jak ovlivnit rozhodnutí
mů a tím ohrožení na zdraví, životě pozemku se správě LČR. Spolu s výše plánované mýtní těžby a existujícímu správce lesa a správce lesa je
či majetku. Naší snahou je toto rizi- uvedenou těžbou bude dále prováděn ohrožení majetku a zdraví lidí se zodpovědný za hospodaření v lese
ko minimalizovat a nejvhodnějším individuální výběr poškozených stro- správce lesa rozhodl tuto situaci ve všech souvislostech, je třeba brát
řešením vážného stavu je odkácení mů po ploše porostů navazujících na řešit neprodleně a to i při vědomí jeho výzvu k odklizení vašeho dřeva,
pruhu o šířce cca 35 m podél komu- soustředěné těžby.
určitých těžkostí, které může jeho dalších předmětů a skládek vážně
nikací a zástavby. Z tohoto důvodu
rozhodnutí pro vás vyvolat. Jedná se a zrealizovat je do výše uvedeného
je nutné odstranit hráně dřeva, které K těžbě dojde v první polovině měsíce zejména o požadavek na odklizení termínu zahájení těžby.
jsou složeny v lesním porostu podél února tohoto roku.
V příloze zasílám na vysvětlenou
uskladněného dřeva z předmětného
za Lesy České republiky, s.p., lesní lesního pozemku. Tento požadavek dopis z Lesní správy Choceň ze dne
Lesní ulice. Jedná se o dřevo občanů
správa Choceň
Albrechtic, bydlící v této ulici.
je vyvolán zejména tím, že vlastní 26. 1. 2010.
S ohledem na již dříve udělený souS pozdravem
těžba lesa bude provedena speciální
Martin Lacina, revírník lesní technikou vyžadující přístup
hlas LČR, LS Choceň ve věci řešení
Jaromír Kratěna, starosta obce
neoprávněného skladování materiálů
Na základě dopisů, které jsou součástí mého příspěvku, dávám všem
spoluobčanům na vědomí, že houpačka v lese již není. Lavička bude též
námi odklizena, jakmile České lesy
odstraní na ní vyvrácený strom. Je mi
to upřímně moc a moc líto, že muselo k tomuto dojít, neboť houpačka i

Vyjádření k parkování vozidel
u domova důchodců
(odpověď od Krajského ředitelství
policie Východočeského kraje, Územního odboru vnější služby Rychnov
nad Kněžnou, dopravní inspektorát)



Mýtní těžba v ulici Lesní

Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Východočeského
kraje, Územní odbor vnější služby,
dopravní inspektorát v Rychnově nad
Kněžnou k Vámi zaslané stížnosti
uvádí, že bylo provedeno posouzení
parkování vozidel na místě samém z
hlediska bezpečnosti silničního provozu za účasti místostarosty pana
Hlušičky. Zde bylo zjištěno, že vozidla

parkující na silnici č. II/305 v jednom
směru jízdy neporušují ustanovení
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích v platném
znění, neboť zde při stání zůstává alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy.
Pro snížení parkujících vozidel na silnici č. II/305 by bylo vhodné zřídit v dostupné vzdálenosti pro
zaměstnance a návštěvníky domova
důchodců, školy a školky parkoviště.
npor. Ing. Rudolf Petřík,
vedoucí odd. DI
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Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí

Vážení spoluobčané,
letošní zima si pro nás nachystala
překvapení v podobě sněhové nadílky.
Z počátku vše vypadalo krásně, avšak
s přibývajícími centimetry napadaného sněhu přibývaly i starosti s jeho
úklidem.
Naše jednotka proto byla požádána
panem starostou o pomoc při úklidu
sněhu z komunikací a střech některých budov v naší obci. Zejména pak
z budov základní a mateřské školy,
kde si mnozí z řad hasičů sáhli téměř
na dno svých sil. Vše začalo 9. ledna,
kdy jednotka asistovala při úklidu
chodníků v obci. Následující den se
situace opakovala a 11. ledna k tomu
přibyla již zmíněná střecha základní
školy, jejíž úklid nám komplikovaly
anténní rozvody a hromosvod.
Vyjížděli jsme i na požádání občanů, kteří měli strach
o svá obydlí. Jednalo se především
o velké vrstvy sněhu na přístřešcích
a odstranění ledu z okapů. První den
v únoru na nás čekala opět budova
školy a nebezpečné rampouchy hrozící pádem na chodník. V souvislosti se sněhovou nadílkou jsme měli
i několik výjezdů vyhlášených operačním střediskem HZS. Za celý loňský

rok naše jednotka vyjížděla celkem
ke třem takovým událostem. Během
dvou měsíců v letošním roce vyjížděla
již k šesti událostem. Ve třech případech to byl spadlý strom přes silnici
ve směru na Vysoké Chvojno a v jednom případě šlo o odstranění nebezpečných rampouchů z okapu. Dne
19. ledna nás vyslalo operační středisko HZS do chatové oblasti v Nové
Vsi k otevření zabouchlých vchodových dveří jedné z chat, za kterými se
nacházela asi dvouletá holčička.
Zatím poslední událostí byl výjezd
k požáru hospodářského stavení v
Nové Vsi, kde jsme zasahovali společně s jednotkami z Rychnova nad
Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Borohrádku, Častolovic a Třebechovic pod
Orebem. Pro náš cisternový automobil
Mercedes darovaný přáteli z rakouského Wörglu byl tento požár premiéra. Dokázal však, že i po šestatřiceti
letech od jeho vyrobení dokáže být
plnohodnotným hasičským vozem.
Práce bylo za první dva měsíce
opravdu dost. Ale byly i příjemnější aktivity. Jednou z nich byl hasičský ples v restauraci U krbů, který se konal 30. ledna. Díky kapele,
která hrála opravdu skvěle, bohaté
tombole a výtečnému občerstvení
z kuchyně pana Krba, to byl opravdu
vydařený ples.
Závěrem bychom Vám rádi popřáli
mnoho úspěchů a radosti v roce 2010
a doufáme, že se budeme shledávat
pouze u příjemných událostí.
Josef Jakl,
Velitel Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Albrechtice n. O.

Poděkování
Protože byla letošní zima k nám
důchodcům opravdu nepříznivá, bylo
pro mě velkým překvapením, když u
naší těžko přístupné branky zastavilo
auto albrechtických hasičů a vyskákali čtyři mladí i rozesmátí členové
zdejšího sboru dobrovolných hasičů
a že na popud obecního úřadu jdou
odházet neúnosnou vrstvu sněhu ze

střechy chatrného dřevníku. Než jsem
se nadála, byl sníh odházen a protože
si chlapci – hasiči nic nechtěli vzít,
děkuji jim i všem, co se na této akci
podíleli. Pro nás přestárlé je takováto
pozornost našich představitelů obce i
členů hasičského sboru velice ceněna.
Ještě jednou všem srdečný dík.
Marie Vlčková, čp. 109

O hasičích trochu jinak
O hasičích se v našem zpravodaji
píše pravidelně. Většinou se jedná o
informace související s jejich záslužnou činností, případně v souvislosti
s pořádáním různých společenských
nebo soutěžních akcí. Málo kdo však
ví, jak tato organizace funguje, kdo je
starostou sboru dobrovolných hasičů,
velitelem požární jednotky nebo jejího družstva apod. Smyslem tohoto
příspěvku je vnést do této problematiky více světla.
Předně, dalo by se říci, že z organizačního i funkčního pohledu působí v
naší obci dvě skupiny hasičů.
Jednu organizační skupinu tvoří
členové zájmového sdružení „Sboru
dobrovolných hasičů Albrechtice nad
Orlicí“. Pro srovnání bychom tuto
organizaci mohli přirovnat, ke kterékoliv jiné zájmové skupině, jakou jsou
například rybáři, myslivci či sportovci. V tomto zájmovém sdružení
je organizováno 42 členů. V čele stojí volený starosta sboru, jednatel a
pokladník. Přirozeně, že všechny tyto
členy sdružuje zájem o hasičská témata, ať vlastní prevence proti požárům,
hasičský sport, nebo aktivní účast při
boji s požáry. V dnešní době též i boj

s dalšími přírodními živly a s tím spojená ochrana obyvatelstva. Svoji činnost si financují z vlastních příspěvků,
darů apod.
Obsazení funkcí
Starosta SDH: Radek Lochman
Jednatel SDH: Roman Šalata
Pokladník SDH: Vladislav Dostál
Druhou organizační skupinou
hasičů v naší obci jsou členové „Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Albrechtice nad Orlicí“ (dále
jen JSDH). Tato JSDH je zřízena
obcí, jako její organizační složka.
V čele jednotky stojí velitel, zástupce
velitele a velitelé družstev. Všechny
tyto funkce jsou jmenovány starostou obce po projednání v radě obce.
Rada obce schvaluje i celkové složení
jednotky, tedy včetně dalších funkcí,
kterými jsou strojníci a hasiči. Zpravidla je JSDH obsazena členy SDH –
zájmového sdružení, nebo je členství
v JSDH s nimi konzultováno. Zejména
pak funkce velitele jednotky je obsazena v dohodě se sborem a v tomto
případě navíc i se souhlasem ředitele
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Obec financuje veškerou činnost
JSDH a zodpovídá za školení jednotlivých funkcionářů, za zdravotní
prohlídky i pojištění hasičů. Přímým
nadřízeným veliteli JSDH je starosta
obce.
Po stránce výkonu požární ochrany
je naše jednotka začleněna do Plánu
požární ochrany Královéhradeckého
kraje, který sestavuje a řídí Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého
kraje. V něm je naší jednotce určena
primárně ochrana obyvatel a jejich
majetků na území naší obce. Ve výjimečných případech může být naše
JSDH vyslána na území jiných obcí.
Vzhledem k tomu, že naši hasiči
jsou dobře vyzbrojeni i vystrojeni,
mají hasící techniku a jsou spolehliví,
stává se stále častěji, že jsou vysíláni
k požárům i mimo náš katastr. Od listopadu 2009 se tak již stalo čtyřikrát,
z toho třikrát k požáru budov. Takovou aktivitu mnozí, i déle sloužící
hasiči, zatím nezažili. Mimochodem
i to je výsledek jejich kvalitní a zodpovědné práce. Není žádným tajemstvím, že z okolních sborů právě naši
hasiči vyjíždějí ke všem poplachům
včas a ve velkém počtu.

Složení JSDH Albrechtice nad Orlicí:
Velitel jednotky Josef Jakl,
Albrechtice
Zástupce velitele a velitel družstva
Roman Šalata, Albrechtice
Velitel družstva Roman Kuzma,
Albrechtice
Strojníci Rudolf Moravec, Jiří Proche, Petr Buneš, Michal Ehl, všichni
z Albrechtic
Hasiči Vladislav Dostál, Jiří Dolínek, Jaroslav Horák, Jaromír Vondruška, Svatopluk Myler, Radek Lochman, Jiří Urbánek, Dušan Dostál
a Miroslav Holánek, kromě dvou
posledně jmenovaných jsou všichni
z Albrechtic.
Doufám, že jsem tímto příspěvkem
přispěl k lepšímu pochopení, poněkud složité organizace hasičů v naší
obci. Pokud tedy budu příště hovořit nebo psát o hasičích v souvislosti
s řešením nějakých krizových situací, budu mít zejména na mysli hasiče
z JSDH Albrechtice, kteří organizačně
a velitelsky podléhají obci a HZS Královéhradeckého kraje.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Číslo 1 - 2010
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Zájezd do Wörglu


V únoru tohoto roku uspořádali
albrechtičtí hasiči pod vedením Radka Lochmana, Jaromíra Vondrušky
a Romana Kuzmy lyžařský zájezd o
našeho partnerského města Wörglu.
Pro velký zájem se uskutečnili 2 termíny, a to 5. – 9. 2. 2010 a 24. – 28. 2.
2010. Počasí nám docela přálo, nálada panovala po celou dobu výborná.

Zimní zájezd do Wörglu

Kromě lyžování jsme měli možnost
využít bazén, navštívili jsme místní
hasičskou zbrojnici a také jsme uspořádali karneval na lyžích, který měl
velký úspěch i místních obyvatel.
Všichni účastníci si zájezd velmi
užili a doufáme, že se příští zimu opět
takto setkáme.
Lochman R., Vondruška J., Kuzma R.

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat vi za skvělou organizační schopnost
starostovi SDH Albrechtice n.Orl. při zájezdu na báječném lyžování v
panu Radkovi Lochmanovi a organi- Rakousku.
zátorům p. Vondruškovi a p. KuzmoManželé Prokůpkovi



Karneval na lyžích

Začíná druhá polovina sezóny našeho oddílu
I když by se mnohým mohlo zdát,
že ten nadpis vzhledem k venku panujícímu počasí je jakýmsi žertem, není
tomu tak. Jako již každoročně, tak (
i letos začala všechna naše družstva
přípravu na fotbalové jaro již v měsíci lednu. Podívejme se trochu na jednotlivá družstva, na jejich přípravu
a zopakujme si umístění po podzimní části.
Družstvo přípravky, které vedou
trenéři Martin Blecha, Petr Bartoš
a Míša Jaroměřský, si opravdu letos
pospíšilo. S přípravou začali jako
vůbec první, trénují hlavně v tělocvičně a mají za sebou již dva přípravné halové turnaje. V tabulce jsou
po podzimu druzí.
Také jak mladší, tak i starší žáci
začali se zimní přípravou, také hlavně
v tělocvičně. Jak jistě víte, tuto soutěž
hrajeme společně se žáky z Čermné
nad Orlicí. Mladší žáky vedou pánové Matějka a Buben z Čermné, starší
potom Jiří Moravec a Zbyněk Trejtnar. Mladší žáci jsou po podzimu
druzí, starší potom jedenáctí.
K dorostencům přišel nově trenér
Karel Marčík, který si s sebou přinesl
spoustu zkušeností z trenérské práce
u ligových žen. I dorostenci začali nabírat fyzickou kondici, a to jak

v tělocvičně, tak i v terénu. Také se již
zúčastnili halového turnaje na Slavii Hradec, kde ze sedmi týmů sice
obsadili poslední místo, ale musíme
si uvědomit, že zde hrála družstva,
která své soutěže hrají minimálně
o třídu výše. Trenéra trochu mrzí tréninková morálka některých hráčů, a
tak doufá, že tato se výrazně zlepší.
Dorostenci jsou po podzimu devátí.
Patnáctého ledna začala s přípravou také obě mužstva dospělých.
Tentokrát oba trenéři zvolili model
společné přípravy, takže obě družstva
mají ze dvou tréninků v týdnu vždy
jeden společný a druhý samostatný.
V obou kádrech nedošlo k nějakým
výrazným změnám, „A“ mužstvo po
podzimu opustili hráči Vít a Čtvrtečka, nyní výbor jedná o posílení
mužstva na místě záložní řady.
U áčka zůstává jako trenér Rosťa
Kchop s vedoucím Milošem Koblmüllerem, béčko nadále povede
Laďa Daněk s vedoucím Jardou Hlušičkou. Béčko je po podzimu druhé,
áčko potom jedenácté. Trenéři apelují na hráče hlavně „B“ mužstva,
aby zlepšili svoji docházku při zimní
přípravě. To, co si chlapci řekli při
svém posezení po podzimní sezóně,
jako by nyní přestávalo platit.

Pokud počasí dovolí, „A“ mužstvo
by mělo začít mistrovské zápasy 21. 3.
v Babí, „B“ mužstvo 4. 4. doma
s Čermnou, dorost 20. 3. doma se
Solnicí a žáci 3. 4. v Meziměstí. Termín pro začátek přípravek ještě nebyl
stanoven.
Na závěr mi dovolte všem našim
družstvům i vedení popřát do jar-



ních bojů hodně sportovního štěstí,
aby naši fanoušci rádi nacházeli cestu na jejich zápasy do areálu V Borku, a hlavně, aby po skončení sezóny
nedopadla naše některá družstva
jako hřiště V Borku po zimní sněhové kalamitě.
-jn-

Škody v areálu SK po zimní kalamitě
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Ladovská zima v Albrechticích n. O. - fotogalerie

Číslo 1 - 2010

Společenská kronika
Vítáme na svět:
Karolína Vlková, nar. 31. 12. 2009
Lenka Matúšová, nar. 2. 2. 2010
Vít Zeman, nar. 23. 2. 2010
Rozloučili jsme se:
Marie Svobodová, nar. 25.12.1913
Marie Šimerdová, nar. 26.6.1925
Rudolf Klepáček, nar. 13.4.1956
Miroslávka Vlasáková, nar. 6.8.1922
František Marek, nar. 19.8.1932

počet obyvatel k 28. 02. 2010

bfdcfefdcb
1015
Vzpomínka:
Dne 3. 3. 2010 uplynulo už 25 let od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Františka
Vody. Vzpomínáme.
Synové s rodinami
Poděkování:
Děkuji paní Müllerové a paní Prokůpkové
za květiny a dárek k mému životnímu jubileu.
Byla to pro mě milá návštěva.
Božena Vlčková
Děkujeme všem přátelům, kamarádům
a známým za projevená slova útěchy a účast
na posledním rozloučení s naším drahým
dědečkem, tatínkem a manželem panem
Františkem Markem, který nás náhle opustil
dne 15. 2. 2010 bez slůvka rozloučení.
Zarmoucená rodina

Cyklisté z Albrechtic mají svůj dres
Všichni cyklisté z Albrechtic mají
možnost v nové sezóně na svých
vyjížďkách oblékat jednotný dres, který se hrdě hlásí k naší obci.
Dres je proveden v barvách znaku
Albrechtic nad Orlicí a jako hlavní
logo je na něm nápis Albrechtice nad
Orlicí. Logo doplňuje obrázek borovice s cyklistou. Borovice symbolizuje
nádherné lesy v okolí Albrechtic tak,
jak je to i ve znaku Albrechtic.
V současné době existuje design
dresu také pro provedení na cyklis-

tickou vestu, a zimní bundu. K tomu
patří také krátké nebo tříčtvrteční
kalhoty, případně i dlouhé-zateplené
kalhoty na zimu.
Ceník naleznete na www.kalas.cz
Vzhledem k tomu, že při odběru nad
10 ks je poskytnuta 10% sleva, rád pro
všechny zájemce zajistím hromadnou
objednávku.
Máte-li tedy zájem o „albrechtický“
dres, můžete mne kontaktovat na tel.
602 366 390.
Pavel Flégl

Navštivte nový kosmetický salon v Albrechticích n. O.
(vedle Domácích potřeb pana Černého)
- Nabízím ošetření kvalitní přírodní kosmetikou vhodnou i pro citlivou pleť, akné, problematickou pleť
(s ekzémy, s lehčí formou lupenky, seboreou, lupy, …)
- Depilace, epilace, barvení obočí a řas, poradenství
- K dispozici je kosmetický ozonizér (akné, lupy, problematická pleť) a kosmetický ultrazvuk (vrásky,
ochablá, povadlá pleť, tukové polštářky)
- Prodej přírodní a dekorativní kosmetiky (Saloos, Karel Hadek, For Life)
- Výhodné ceny
- Můžete se objednat na telefonu 728 513 002 nebo přímo v salonu
Otevírací doba:
PO 8.30 – 14.30 hod.
ÚT 8.30 – 14.30 hod.
ST 12.30 – 18.30 hod.
ČT 12.30 – 18.30 hod.
PÁ 8.30 – 12.30 hod. dále dle domluvy
www.kosmetikaolga.cz
Těší se na Vás Olga Fedrselová

Přání:
„Ať Ti dlouho září v očích plamínek, když
listuješ si albem vzpomínek, a ať každý Tvůj
skutek smysl má a do dalších let Ti sílu dá“.
Dne 13. února oslavila své významné životní
jubileum 88 let naše maminka, babička a prababička paní Jiřina Urbánková z Nové Vsi.
Do dalších let ji vše nejlepší přejí
rodiny Urbánkova, Ungrádova
a Živcovi + pravnoučata

Sdělení redakční
rady zpravodaje
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
dovolujeme si Vás i letos oslovit
s žádostí o finanční příspěvek na vydávání našeho zpravodaje v roce 2010.
Děkujeme všem, kteří nám již letos přispěli, k 15. 3. 2010 činí částka vybraná
na dobrovolných příspěvcích celkem
7 100,- Kč. Pro Vaši informaci uvádíme, že náklady na vydávání zpravodaje
v roce 2009 činily 42 820,-Kč, zpravodaj vydáváme v počtu 630 ks. Pokud se
nám rozhodnete na vydávání zpravodaje přispět, můžete tak učinit v hotovosti na obecním úřadě, převodem na
bankovní účet obce č. 21220571/0100,
v.s. 3349 nebo přiloženou poštovní
poukázkou. Předem moc děkujeme za
jakoukoliv výši příspěvku.
Redakční rada

Mimořádné vydání
zpravodaje
Uzávěrka mimořádného vydání
zpravodaje zaměřeného na volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
bude 30. 4. 2010. Nabízíme politickým
stranám možnost volební prezentace.
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