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Náklad 650 ks

Proč stavíme protipovodňové hráze
Tento nadpis může pro mnohé
čtenáře znít nepochopitelně. Přesto
jsem jej použil a v tomto příspěvku to
i zdůvodním.
Mnozí naši občané ještě nezapomněli
a zřejmě do smrti nezapomenou,
na děsivou povodeň v roce 1997,
kdy byly desítky domů zatopeny
povodňovou vodou. Od tohoto
roku se zastupitelstvo obce, s velkou
podporou občanů, snažilo vybudovat
takové protipovodňové hráze, které by
obec od další velké povodně ochránily.
Cesta ke stavbě současných hrází byla
zdlouhavá, ale dovedla nás až k jejich
realizaci.
Albrechtice n. O. jsou jednou z mála
obcí v naší zemi, které se podařilo
„dosáhnout“ na dotační prostředky a
stavět dílo v hodnotě desítek miliónů
s pouhou 5% finanční spoluúčastí.
Přeloženo do konkrétních čísel to
znamená, že na stavbu o realizační ceně
32 754 873,- Kč (bez DPH) přispívá
obec ze svého rozpočtu částkou
1 629 000,- Kč.
Výběrovým řízením se navíc
podařilo vybrat dodavatele, který
předložil z deseti uchazečů výrazně
nejnižší nabídku. Pro srovnání,
nejdražší nabídka byla ve výši
46 495 726,- Kč.
Zdálo by se, že občané Albrechtic
n.O. mají důvod ke spokojenosti
a mohou se těšit z toho, že jejich obydlí
budou ochráněna před účinky stoleté
povodně. Vždyť každý rok, se všichni
děsíme nad záběry z velkých povodní,
které pustoší obrovská území naší
země i sousedů v Polsku, Německu,
Rakousku a jinde.
Jaká je však realita? Místo podpory
této, pro občany tak důležité stavby,
se v obci stále více a častěji hovoří
o její předraženosti, megalomanských
rozměrech, zbytečnosti a žijí zde
i odborníci, kteří své spoluobčany
přesvědčují o tom, že oni by to dovedli
vymyslet lépe a snad i levněji. Přiznám
se, že jsem překvapen, že řeči tohoto
typu mají v obci takový zvuk. Nevím
také přesně, kdo je jejich autorem
a kdo je po obci jen šíří, ale mrzí mne,
že je slyším stále častěji. Bohužel ne od
jejich autorů a obhájců, ale od jiných
spoluobčanů, kteří mi je tlumočí a ptají
se, co je na nich pravdivého.
O tom, že někdo z naší obce má
vážný zájem stavbu hrází revidovat,
není pochyb. Není to dávno, co mi volal
redaktor Bílek z MF Dnes a ptal se mne
přesně na tyto otázky, zda stavba není

předražená, zda její parametry nejsou
megalomansky navržené a tak dále.
Po zodpovězení jeho dotazů jsem se
zeptal, co jej k těmto otázkám přivedlo.
Odpověď mne zarazila. Údajně si
některý albrechtický občan u pana
redaktora objednal prošetření celé
stavby. Nevím proč zrovna redaktor
Bílek by měl prošetřovat stavbu hrází
v naší obci, ale asi je pro objednatele
tím správným odborníkem.
Pro všechny, kteří si o stavbě chtějí
udělat vlastní úsudek, uvedu několik
faktů:
1. Stavba hrází byla zastupitelstvem
obce zadána tak, aby splňovala
parametry komplexní ochrany
občanů před stoletou povodní.
2. Projekční činnost zajišťuje odborná
firma Agroprojekce Litomyšl spol.
s r.o.
3. Investorem stavby je Povodí Labe
s. p. Hradec Králové, obec je tzv.
navrhovatelem stavby podílející se
na její realizaci ve výši 5% z ceny
díla.
4. Dodavatel stavby byl vybrán
výběrovou
komisí
složenou
investorem (Povodím Labe) z deseti
účastníků výběrového řízení. Jedná
se o profesionály ve svém oboru,
kteří mají za sebou několik velkých
vodohospodářských staveb.
5. Dodavatelská cena je o 13 740 853,Kč levnější než nejdražší předložená
nabídka.
6. Parametry hráze (výška, sklony hrází
a doprovodné objekty) vycházejí
z poznatků odborníků a respektují
technické normy a předpisy našeho
státu.
7. Betonové zdi budou, až na drobné
výjimky,
obsypány
zeminou
a zatravněny.
8. Po dokončení stavby hrází bude
provedena masivní výsadba nové
zeleně (keře, stromy).
9. Povodeň v roce 1997 měla parametry
sedmdesátileté povodně, nikoliv,
jak se mnozí občané domnívají,
povodně stoleté.
10. Každý, kdo má zájem se o stavbě
dozvědět další konkrétní a pravdivé
informace, může kdykoliv přijít na
obecní úřad.
Pro lepší názornost, je rozsah stoleté
povodně znázorněn na přiloženém
obrázku. Věřím, že každý si svůj dům
na něm najde a zjistí, zda se jej ochrana
před povodněmi dotýká či nikoliv.
Vážení čtenáři a spoluobčané, na
závěr tohoto příspěvku vás chci ujistit,
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že snahou moji i všech zastupitelů po
celých třináct let přípravy stavby hrází
bylo najít takové řešení, které bude pro
naši obec bezpečné, udržitelné a bude
v souladu s obecně platnými předpisy
našeho státu. I přes dílčí výhrady

k realizované stavbě se domnívám, že
tyto požadavky současná stavba splňuje.
Přejme si proto, ať je brzy dokončena
a může plnit svoji ochrannou funkci.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Končí volební období 2006 - 2010
V říjnu letošního roku skončí
volební období současnému zastupitelstvu obce. Po volbách, které se
konají 15. a 16. října 2010 bude zvoleno zastupitelstvo nové, včetně starosty
obce. Rád bych při této příležitosti v
krátkosti shrnul naše působení v obci
a poděkoval zastupitelům a všem dalším členům komisí i zaměstnancům
obce, se kterými jsem po čtyři roky
mohl řídit naši obec.
Pro mne osobně to bylo již páté
volební období. Tak jako ve všech
předcházejících se nám všem podařilo vytvořit dělný tým, který bez rozdílu politické příslušnosti, či volebního
programu svých volebních stran, měl
po celou dobu na mysli pouze jediné
a tím bylo uspokojovat potřeby vás,
občanů Albrechtic. Jak se nám to společně dařilo, víte nejlépe sami.
Na omluvu všem těm, kterým
jsme nemohli splnit jejich oprávněné požadavky, bych chtěl říci, že nás
to vždy mrzelo. Obecně však platí, že
uspokojit každého ve všech směrech
se asi nepodaří nikomu a nikdy.
Obec je jako rodina. Každý z jejich
členů má své potřeby, přání a cíle.
Ve správně fungující rodině se však
všichni musí podřídit jedné hlavní
věci a tím je zajištění udržitelného
chodu domácnosti. Vždy musíme
mít dostatek peněz na nákup stravy, plynu, elektřiny, vody, na úhradu
nájemného a na běžné opravy svého
majetku, či vzdělávání svých dětí.
Teprve po jejich zajištění přicházejí
na řadu nákupy nových věcí, nákladné opravy, investice do nového majet-

ku nebo zábava. Všichni dobře víme,
že ani v našich rodinách neumíme
při dodržování výše uvedených zásad
uspokojit všechny členy domácnosti.
Přesto se nestává, že by spolu jednotliví členové domácnosti nemluvili
nebo proti sobě brojili. Taková rodina
by se velice rychle rozpadla. Ne jinak
je tomu v případě občanského soužití
v kterékoliv obci. Naše zastupitelstvo
se proto ve svých rozhodnutích řídilo
výše uvedeným principem a snažilo
se po celé volební období zajistit
udržitelný chod naší obce.
Jen díky tomuto přístupu jsme měli
vždy dostatek finančních prostředků
na zajištění všech základních funkcí, které obec musí svým občanům
garantovat (veřejné služby na obecním
úřadě, osvětlení obce, odvoz odpadů,
úklid a péče o veřejnou zeleň, provoz
hřbitova, knihovny, zajištění provozu
školských zařízení,…). Měli jsme rovněž dostatek prostředků na realizaci
rozsáhlých oprav (výměna vodovodu,
rekonstrukce školní jídelny, …) a zbylo i dostatek peněz na investování do
nového majetku (na garáž pro hasičskou techniku, na kanalizaci, protipovodňové hráze, nové vodovody,
veřejná osvětlení a rozvody NN a také
na nákup pozemků pro rozvoj obce,
…). Finančně i lidsky jsme pomáhali
všem zájmovým organizacím, které
v naší obci působí a vytvářejí tak pro
všechny z vás příležitosti k zábavě a
aktivnímu využití volného času. Přitom všem jsme vám mohli půjčovat
na opravy vašeho majetku. I při takto aktivní politice předáváme obec

finančně zdravou, s dobrým jménem
a dostatkem peněz na další volební
období.
Tento výsledek čtyřletého vládnutí
byl dosažen mimo jiné také proto, že
všichni zastupitelé „táhli za jeden provaz“. Já sám si této skutečnosti upřímně vážím a přál bych všem budoucím
starostům naší obce, aby mohli pracovat ve stejných podmínkách porozumění, důvěry a pracovního nasazení.
Děkuji proto našim zastupitelům
Jiřímu Betlachovi, Zdeňku Boudkovi, Dušanu Drahokoupilovi, Petru
Kačínovi, Jiřímu Kapuciánovi, Miloši Koblmullerovi, Jaromíru Krbovi,
Jiřímu Proche, Danutě Prokůpkové,
Kamilu Šínovi, Marii Šťovíčkové,
všem zvoleným na kandidátce ODS a
také panu Petru Černému, Jaroslavu
Hlušičkovi a Jiřímu Kouckému, kteří byli zvoleni na kandidátce KSČM,
za čas věnovaný správě naší obce, za
korektní a zodpovědný přístup k řešení všech problémů.
Rád bych také poděkoval všem členům komisí, kteří pomáhali jakýmkoliv způsobem vytvářet dobré vztahy
mezi úřadem a občany i těm, kteří
dbali na dodržování zákonů a plnění usnesení orgánů obce. Za všechny
bych rád jmenovitě poděkoval paní
Miluši Zemanové, Jaroslavě Krčmářové, Zuzce Khýnové a dalším členkám
SPOZu, za jejich obětavou a dlouholetou práci při zajišťování občanských
obřadů a návštěv u našich jubilantů.
Děkuji také paní Jaroslavě Svobodové
za správu naší knihovny a vedení kroniky obce.

Moje poděkování za spolupráci
a uznaní za práci ve prospěch občanů
naší obce patří též hasičům, zvláště
pak panu starostovi Radku Lochmanovi, veliteli Josefu Jaklovi, zástupci
velitele Romanu Šalatovi , bývalému
veliteli Vladislavu Dostálovi i všem
dalším členům požární jednotky, kteří pomohli vždy tam, kde jsme na to
nestačili svými silami.
Do celého týmu lidí, kteří čtyři roky
pracovali pro rozkvět naší obce, patří také zaměstnanci obecního úřadu.
I těm patří můj dík. Jako starosta naší
obce jsem jim byl po čtyři roky nadřízeným. Všem bez rozdílu děkuji za
to, že naší obci věnují tolik své životní i profesní energie a že jsem se na
ně mohl vždy spolehnout. Jedná se
jak o úředníky obecního úřadu, tak
i o všechny, jež pečují o vzhled a čistotu naší obce, nebo o chod knihovny,
či hřbitova.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat i vám občanům naší obce za to, že
v drtivé většině respektujete základní
zásady občanského soužití, respektujete obecně závazné předpisy a spoluvytváříte pěkný vzhled naší obce péčí
o svůj majetek. Pokud jste někdy měli
pochybnosti o správnosti našich rozhodnutí doufám, že si i přesto k sobě
udržíme kladný vztah, založený na
porozumění a toleranci zrovna tak,
jako v každé dobře fungující rodině.
S přáním všeho dobrého
Jaromír Kratěna
starosta obce

Sdružení nezávislých kandidátů Albrechtice nad Orlicí se představuje
Sdružení nezávislých kandidátů
Albrechtice nad Orlicí se představuje
Pro letošní komunální volby vzniklo nové volební uskupení s názvem
„Sdružení nezávislých kandidátů
Albrechtice nad Orlicí“. Ve své podstatě
se jedná o volební subjekt, který naváže
na dosavadní práci kandidátů, dříve
volených na kandidátce ODS a bude v
dobrém slova smyslu v ní pokračovat.
Část kandidátů má s prací v zastupitelstvu obce dlouholeté zkušenosti a je
schopna garantovat návaznost na dříve
vykonané. Naopak od nových mladých
kandidátů lze očekávat příliv nových
myšlenek a pracovních postupů.
Všichni nezávislí kandidáti jsou připraveni vytvořit akční a kompetentní
tým, který ve všech směrech bude
schopen zajistit správu naší obce v dalším volebním období. Věkový průměr,
41,2 roků navíc naznačuje, že se jedná
o perspektivní tým, který v případě,
že se osvědčí, bude schopen vytvořit
i základ pro další kandidátky v naší
obci.
Jaké jsou programové cíle nezávislých kandidátů?
Základním cílem v tomto volebním období bude rozvíjet občanskou
společnost v naší obci. Rádi bychom
udrželi a dále rozvíjeli dobré vztahy

mezi vedením obce a občany, které
jsou založeny na důvěře a vzájemném
porozumění. Budeme hledat nové
způsoby pro lepší informovanost
občanů prostřednictvím moderních
komunikačních prostředků, osobním
kontaktem s občany i prostřednictvím
Místního zpravodaje.
Budeme dále pokračovat v politice
udržitelného hospodaření naší obce
s cílem vytvářet maximum finančních
zdrojů na řešení rozvojových aktivit
požadovaných našimi občany. Mezi
rozvojové priority v tomto volebním
období řadíme dokončení stavby protipovodňových hrází, pokračování
ve výstavbě kanalizace, rekonstrukci
chodníků a nezpevněných komunikací, výstavbu chodníku pro pěší a cyklisty do Týniště n.O., přípravu výstavby
rodinných domů v lokalitě Pod Strání,
rekonstrukci a novou výstavbu odpočinkového areálu v základní škole
a vybudování multifunkčního hřiště
pro veřejnost. V mezích kompetencí
naší obce budeme usilovat o výstavbu
kruhové křižovatky na I/11 u Týniště
nad Orlicí a o údržbu silnice II/305
mezi Albrechticemi a Týništěm.
Budeme i nadále finančně i lidsky
podporovat činnost zájmových organizací v naší obci. Zvláštní podporu

chceme věnovat spolkové činnosti
místních hasičů a zkvalitňování technické vybavenosti požární jednotky.
Budeme podporovat i realizovat
aktivity vedoucí k obnově a doplnění veřejné zeleně v obci, zejména pak
v prostoru nových protipovodňových
hrází, v parku u elektrárny, na návsi,
u hřbitova a na hrázce.
Budeme rovněž podporovat a sami
aktivně udržovat místní tradice.
Výše uvedený výčet priorit je zákla-

dem naší činnosti, kterou bychom
v případě zvolení do zastupitelstva
obce realizovali. Kromě toho jsme připraveni reagovat i na nové podněty,
které se v průběhu volebního období
objeví.
Pokud vám naše názory a návrhy
připadají zajímavé, přijďte 15. nebo 16.
října k volbám a podpořte svým hlasem kandidátku Sdružení nezávislých
kandidátů Albrechtice nad Orlicí.
Vaši nezávislí kandidáti.

Kandidátní listina Sdružení nezávislých
kandidátů Albrechtice nad Orlicí
1. Jaromír Kratěna, 50 let, technik bez politické příslušnosti
2. Danuta Prokůpková, 48 let, technik bez politické příslušnosti
3. Petr Kačín Ing., 44 let, podnikatel bez politické příslušnosti
4. Renata Beková, 40 let, účetní bez politické příslušnosti
5. Miloš Koblmüller Ing., 24 let, marketing. prac. bez politické příslušnosti
6. Lenka Bričová, 23 let, asistentka bez politické příslušnosti
7. Radek Lochman, 33 let, truhlář bez politické příslušnosti
8. Jiří Betlach, 52 let, úředník člen ODS
9. Jiří Kapucián, 55 let, bank. poradce bez politické příslušnosti
10. Dušan Drahokoupil Ing., 50 let, podnikatel bez politické příslušnosti
11. Marie Šťovíčková Ing.,51 let, státní úřednice bez politické příslušnosti
12. Marek Frič, 35 let, obchod. zást. bez politické příslušnosti
13. Zdeněk Boudek, 46 let, technik bez politické příslušnosti
14. Jaromír Krb, 60 let, podnikatel bez politické příslušnosti
15. Kamil Šín, 44 let, obchod. zást. bez politické příslušnosti
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Volební program ODS splněn
– bylo splněno
rem zastupitelstva obce, odbornými komisemi rady obce)- bylo - budeme podporovat rozvoj turismu s cílem maximálně využít přisplněno
rozenou atraktivitu blízkých lesů a
- obecně závaznými vyhláškami,
řeky Orlice- plněno prostřednickomisí pro projednávání přestupVážení občané - voliči,
tvím DSO Poorlicko i účastí obce
ků – bylo plněno
jménem zvolených kandidátů za
v projektu Vodácká Orlice
ODS, kteří byli ve funkcích ve volebHospodaření s majetkem obce
ním období 2006-2010, bych vás
Školství
chtěl seznámit s plněním tehdejšího
Zajistíme efektivní nakládání
volebního programu.
Budeme vytvářet podmínky pro
V tomto volebním období měli s majetkem obce
kandidáti zvolení za ODS v zastupi- - uvážlivé nákupy a prodeje majet- trvalý a udržitelný rozvoj stávajících
školských zařízení.
ku- bylo průběžně plněno
telstvu obce 12 členů z 15. Z tohoto
- zahájíme rekonstrukci školní
obecního
majetku
poměru je zřejmé, že plnění voleb- - pronájmy
kuchyně a jídelny- bylo splněno
a půjčky občanům na opravy bytoních slibů a zodpovědnost za celkový
Budeme podporovat všechny aktivého fondu – byly poskytovány
chod obce v tomto období spočívala
vity, které povedou k rozšiřování
Finanční hospodaření obce založíplně na těchto zastupitelích. Nic na
nabídky na využívání volného
této zodpovědnosti nemění ani sku- me na optimálním a bezpečném
času mládeže – průběžně plníme
tečnost, že tři kandidáti za KSČM, využívání všech dostupných finančve spolupráci se školou a zájmovýkteří v zastupitelstvu zasedali, v drti- ních zdrojů s cílem maximálně podmi organizacemi.
vé většině podporovali a nebo vhod- pořit rozvoj obce – bylo splněno,
ně doplňovali návrhy zastupitelů za obec disponovala průběžně několika
Životní prostředí
miliony na rozpočtové rezervě, které
ODS.
Jak jsme se tedy vypořádali s ji umožnily operativně využívat všech
Budeme prosazovat taková opatnabídek k realizaci rozvojových aktinaším volebním programem?
vit obce (stavby protipovodňových ření, která zajistí zdravé životní prostředí pro současné i budoucí obyvahrází, vodovodů, kanalizace atd.)
Komunikace s občany
tele obce
- prostřednictvím svých zástupců
Rozvoj obce
Budeme nadále využívat všech přív Dobrovolném svazku Křiviležitostí a technických možností ke
na budeme aktivně podporovat
Budeme usilovat o všestranný rozvzájemné informovanosti o problédostavbu kanalizace na celém územech, potřebách, úspěších, plánech voj obce s cílem trvale zvyšovat počet
mí obce – plněno částečně, realii vlastní činnosti samosprávných spokojených obyvatel i návštěvníků
zován kanalizační sběrač B v délce
obce.
orgánů obce
cca 600m
- vydáváním Zpravodaje, aktuál- - výkupem pozemků a výstavbou
technické vybavenosti vytvoří- - prostřednictvím svých zástupců ve
ním provozováním internetového
společnosti ODEKO s.r.o. Týniště
me podmínky pro rozvoj bytové
portálu obce, provozem veřejného
nad Orlicí budeme dbát na kvalivýstavby v lokalitě Albrechtice
rozhlasu – bylo splněno
tu a rozvoj poskytovaných služeb
–Střed- bylo splněno, lokalita je
- tradičním setkáváním zástupců
v odpadovém hospodářství – bylo
takřka zastavěna novými domy
obce s občany při různých přísplněno
- využijeme všech dostupných možležitostech- bylo splněno
ností k řešení nevyhovujícího - zajistíme současnou kvalitu a roz- průzkumy veřejného mínění
sah údržby veřejné zeleně, poddopravního spojení s Týništěm
a ankety zaměřené na zjišťování
poříme aktivity, které povedou
nad Orlicí – plní se v podobě přípotřeb občanů- bylo splněno
k výsadbě nové veřejné zeleně
pravy stavby chodníku pro pěší a
- při přípravě významných akcí
– bylo plněno částečně, veřejná
cyklisty
ustavíme pracovní a konzultační
zeleň bude vysázena po stavbě
- po realizaci kanalizace zahájíme
skupiny - bylo splněno
protipovodňových opatření
rekonstrukce místních komunikací a chodníků v ulicích Na návVeřejný pořádek
Kultura, sport a společenský
si, Na Písku, K Soutoku a v ulici
Zahradní – nebylo splněno, v těch- život
Budeme prosazovat dodržování
to ulicích se nepodařilo vybudovat
obecně platných předpisů upravujíBudeme podporovat stávající
kanalizaci
cích soužití občanů, jejich bezpečnost a ochranu soukromí a majetku - zrealizujeme výměnu azbestoce- bohatý kulturní a společenský život
mentového vodovodního potrubí organizovaný kulturní komisí rady
- úzkou spoluprací s Policií ČR- bylo
obce a zájmovými organizacemi
– bylo splněno
splněno, rozšířeno o smluvní spolupráci s bezepečnostní agenturou - zahájíme realizaci komplexních - výlety do divadel, tradiční společenské a sportovní akce- bylo
protipovodňových opatření s
WAZA SECURITY
plněno
důrazem na ochranu obyvatel a
- kontrolní činností samosprávných
jejich majetku proti stoleté vodě - vzdělávací a naučné akce – plněno
orgánů obce (Kontrolním výbo-

částečně, dle dostupnosti nabídky
Budeme se aktivně podílet na údržbě kulturního dědictví na území
obce
- péče o místní hřbitov a památník
padlích- bylo splněno
- pomoc při údržbě kostela sv. Jana
Křtitele – bylo plněno podle možností obecního rozpočtu a potřeb
Římskokatolické farnosti Týniště
nad Orlicí
Spolupráce s partnery
Budeme aktivně podporovat rozvoj spolupráce obce se všemi partnery, které povedou ke zvyšování kvality každodenního života občanů obce
- podpora činnosti zájmových organizací působících na území obce
– bylo splněno
- spolupráce s městem Týniště nad
Orlicí a okolními obcemi na rozvoji mikroregionu Poorlicko- bylo
splněno, starosta byl předsedou
svazku
- další rozvíjení partnerských vztahů s městem Worgl- bylo splněno
Jak je patrno z výše uvedeného
zhodnocení volebního programu
kandidátů za ODS, byl tento program, podle mého soudu, splněn.
Jako předseda MS ODS Albrechtice nad Orlicí tímto děkuji všem
zastupitelům, zvoleným za ODS, za
příkladnou prezentaci politiky ODS
a za práci odvedenou ve prospěch
občanů naší obce.
Místní sdružení ODS Albrechtice
nad Orlicí nemá pro nadcházející volby do obecního zastupitelstva
obce Albrechtice nad Orlicí svoji
samostatnou kandidátní listinu. Bezvýhradně však podporujeme kandidátku „Sdružení nezávislých kandidátů Albrechtice nad Orlicí“, kde
kandiduje i člen MS ODS Albrechtice nad Orlicí pan Jiří Betlach.
Žádám vás proto, abyste ve volbách do zastupitelstva obce Albrechtice nad Orlicí, tuto kandidátku
podpořili.
Jménem všech kandidujících, vám
děkuji za projevenou důvěru. Jsem
přesvědčen, že všichni navržení kandidáti vaši důvěru opět nezklamou.
Zdeněk Bureš, předseda MS ODS
Albrechtice n. O.

Komunální volby 2010 - KSČM
Opět po čtyřech letech končí jedno volební
období a jsou tu
volby pro období další. A stejně
jako v uplynulých
letech navrhuje
základní organizace Komunistické
strany Čech a Moravy v Albrechticích své kandidáty do obecního
zastupitelstva. Znovu se potvrdi-

la skutečnost, že komunální politika je o něčem jiném, než boj o
koryta ve vysoké politice, tak jak
ji sledujeme na nejvyšší úrovni. V
naší obci se řešily všechny problémy bez emocí, bez zpolitizování
a ve prospěch obce a našich občanů.
Věříme, že tento způsob řešení bude
i v budoucnu a že nenastane situace,
která by znemožnila další spolupráci
mezi zastupiteli zvolenými z různých
kandidátek v naší obci.

Jak se nám ve spolupráci s ostatními zastupiteli dařilo plnit program
od roku 2006:
Při tvorbě, schvalování a čerpání
rozpočtů obce, prosazovat účelovost,
hospodárnost a efektivitu
vynakládaných prostředků.
Naši zastupitelé podpořili schválení rozpočtů. Hospodaření obce bylo
po celé volební období vyrovnané,
spíše plusové, takže jsou připraveny
prostředky na další rozvoj obce bez

zadlužení.
Chceme podporovat rozvoj obce,
přípravu dalších pozemků pro
výstavbu bytů a občanské vybavenosti a k tomu podporovat dokončení kompletního odkanalizování
obce.
Podařilo se téměř zastavět prostor v Albrechticích - střed, kde
již stojí moderní domky a další se
dokončují.
(pokračování na str. 4)
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Komunální volby 2010 - KSČM
(pokračování ze str. 3)
Je připravena k výstavbě lokalita
Pod Strání, kde ve spolupráci s developerskou firmou bude stát dalších
30 domů. Nepodařilo se zajistit prostředky na dokončení kompletního
odkanalizování obce, proto se musí
kanalizace budovat po etapách. To se
daří, je hotova část od restaurace „Na
Drahách“ až po restauraci „U Kateřiny“ včetně napojení školy a Domova
důchodců.
Prosadit dokončení připravených
protipovodňových opatření, jejich
zdokonalení a údržbu.
Ve spolupráci s Povodím Labe byla
získána dotace a stavba protipovodňových opatření probíhá. Má být
kompletně dokončena v roce 2011.
Podporovat činnost organizací
a spolků, zejména těch, které pracují
s mládeží.
Naši zastupitelé podpořili rozpočet
i rozpočtová opatření.
V každém ročním rozpočtu je
rozpočtována nemalá částka, kterou
zmíněné organizace čerpají na svoji
činnost.
Ve zvyšování péče o starší a zdra-

votně handicapované občany prosadit
vybudování bezbariérového přístupu
do samoobsluhy.
Přes veškerou snahu vedení obce,
zejména místostarosty pana Boudka,
nebyla možná dohoda s Orlickým
konzumem. Je připravena projektová
dokumentace, mohlo by se požádat
o stavební povolení, leč Orlický konzum požaduje, aby modernizaci jeho
majetku hradila obec.
Zlepšit zajištění a spokojenost
občanů na úseku pořádku, bezpečnosti a klidu v obci.
Rada obce a zastupitelstvo uzavřelo smlouvu s bezpečnostní agenturou
Waza Security. Její přítomnost v obci
je rozhodně znát a i když jsou ještě
drobné nedostatky, klid a pořádek v
obci se konsolidoval.
Chceme, aby přízeň občanů ke
KSČM byla vyjádřena hojnou účastí
ve volbách i tím, že podpoříte naše
kandidáty. Je jejich zájmem podporovat vše dobré, co je nutné zabezpečit a pokračovat v nastoupené cestě
v rozvoji a rozkvětu obce. Z výše uvedených řádků nemáme důvod nijak
měnit naše programové cíle, které
jsme plnili a nebo se snažili plnit

v předešlých volebních obdobích.
Ve volebním období 2010 – 2014
budeme ve spolupráci s ostatními
prosazovat:
- při tvorbě, schvalování a čerpání
rozpočtů obce, prosazovat účelovost, hospodárnost a efektivitu
vynakládaných prostředků
- v rámci finančních možností obecního rozpočtu podporovat dokončení připravených projektů na úpravu
návsi, rekonstrukci parku.
- pokračovat v bezplatné distribuci albrechtického zpravodaje, jako
hlavní možnosti informování občanů o dění v obci. Budeme požadovat, aby vedení obce uveřejňovalo ve
zpravodaji komentáře k rozhodnutím rady a zastupitelstva.
- v žádném případě nezvyšovat daň z
nemovitostí, vybrané finanční prostředky směrovat do vylepšování
infrastruktury obce.
- chceme podporovat rozvoj obce, přípravu dalších pozemků pro výstavbu bytů a občanské vybavenosti a k
tomu podporovat dokončení kompletního odkanalizování obce

- v rámci finančních možností obce
podporovat činnost organizací
a spolků, zejména těch, kteří pracují s mládeží, tak aby byla zlepšena
společenská aktivita většiny občanů
a udržovat podporu jejich činnosti minimálně na stejné výši. Zvlášť
budeme podporovat maximální
materiální rozvoj SDH jako jediné
složky schopné řešit kalamitní situace v obci.
- podporovat zdravé formy kulturního, sportovního a zájmového vyžití
obyvatel, zvlášť se zaměřením na
mládež a podporu rozvoje turismu,
zejména vodáctví.
- pro bezpečnost chodců a cyklistů
podporovat výstavbu cyklostezky
do Týniště a vybudování kruhového objezdu na křižovatce silnic
II/305 a I/11
Naši kandidáti:
Jaroslav Hlušička, Ing. Petr Černý, Vojtěch Hrin, Vladislav Dostál,
Jiří Fišer, Jaroslav Zeman, Mgr. Josef
Novák, Eva Slaninová, Voda František, Václav Voborník, Ludvík Bureš,
Rudolf Moravec, Jiří Dolínek, Vlasta
Šmídová, Miloslav Špička.

Ze zasedání zastupitelstva obce
(usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce č. 25 ze dne 26. 8. 2010)
1. Zastupitelstvo
vědomí:

obce

bere

na

a) zprávu o plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva obce
b) informaci starosty o přípravě
podání žádosti o dotaci na zateplení budovy a výměnu oken čp. 275 a
souhlasí, aby byl tento bod stažen
z programu jednání
c) informaci starosty a referenta
majetkové správy související s
řešením problematiky neoprávněných záborů pozemků (PK) 142 a
141/4 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
– viz. příloha tohoto usnesení.
Současně zastupitelstvo obce konstatuje, že část pozemku (PK)
142, v současné době užívaná
panem Jiřím a paní Milenou
Betlachovou, Na Výsluní, je stále majetkem obce a nesouhlasí s jejich názorem obsaženým
v dopise ze dne 30. 6. 2010, že užívaná část pozemku byla vydržena
dle občanského zákoníku. V této
souvislosti zastupitelstvo obce
zmocňuje starostu obce a advokátní kancelář JUDr. Švandrlík k
jednání s manžely Betlachovými
o způsobu řešení tohoto problému
d) informaci o průběhu stavby „Orlice, Albrechtice nad Orlicí, povodňová ochrana“.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uza-

vřené dne 13. 5. 2010 se společností Ortogonal s. r. o. ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a pověřuje
starostu obce k jeho podpisu
b) Studii pro územní řízení na stavbu
„Chodník pro pěší a cyklisty
Albrechtice nad Orlicí – Týniště
nad Orlicí“ s podmínkou, že
projektant do předloženého návrhu
zapracuje a vyřeší požadavky
vlastníků stavbou dotčených
pozemků (minimalizace záboru
pozemku (PK) 90/11, zajištění
přístupu k pozemkům 103/3 a
(PK)90/11)
c) prodej části pozemku p.č. 265/3
v k. ú. Vysoké Chvojno o výměře
6 m2 za odhadní cenu (dle nového
GP se jedná o pozemek p. č. st. 243)
společnosti Wotan Forest Service,
a. s., Rudolfovská tř. 202/88, České
Budějovice.
d) prodej částí pozemku p. č. 127/37 v
k. ú. Albrechtice nad Orlicí
manželům
Kačarasovým
a manželům Tvrdým, Na Výsluní,
Albrechtice nad Orlicí za prodejní cenu 170,- Kč/m2 s podmínkou
finanční spoluúčasti na úhradě
nákladů vzniklých s realizací tohoto usnesení. Konkrétní podíl na
úhradě nákladů stanoví svým rozhodnutím rada obce. Kupní cena
jednotlivých částí pozemku bude
stanovena na základě vyhotoveného GP
e) dohodu o úhradě škod vzniklých
stavbou protipovodňové hráze
panu Liboru Zástěrovi ve znění
přílohy tohoto usnesení a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu

f) úpravu rozpočtu obce č. 3/2010 ve
znění přílohy tohoto usnesení
g) úhradu rozpočtového schodku
ve výši 1 971 608,- Kč z výsledku
hospodaření obce z minulých let
h) navýšení příspěvku zřizovatele pro
PO ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí o
20.000,- Kč na úhradu odstupného.
Celková upravená výše příspěvku
zřizovatele činí 958 020,- Kč
i) opravu chodníku před čp. 141
v rozsahu celkového nákladu na
tuto opravu do 100 000,- Kč
j) zpracování
projektové
dokumentace na půdní vestavbu v
hasičské garáži u pana Jana Maliny,
Albrechtice nad Orlicí
k) realizaci výstavby kanalizačního
sběrače BIV, dle projektové
dokumentace
vyhotovené
společností VK CAD Choceň,
s podmínkou, že náklady na
stavbu sběrače budou uhrazeny
v rámci schváleného rozpočtu obce
na rok 2010. Současně zmocňuje
starostu obce k činění všech úkonů
souvisejících s realizací tohoto
usnesení
l) dodatek č.1 ke smlouvě o spolufinancování stavby „Orlice,
Albrechtice nad Orlicí, povodňová ochrana“ viz. příloha usnesení
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu
m) poskytnutí investiční dotace
Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého
951, Hradec Králové na financování stavby „Orlice, Albrechtice
nad Orlicí, povodňová ochrana“ prostřednictvím Smlouvy
o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu obce Albrechtice nad
Orlicí, jejíž návrh tvoří přílohu tohoto usnesení. Současně
zmocňuje radu obce k projednání
a schválení konečného znění této
smlouvy
n) zpracování všech potřebných podkladů pro výkup části pozemku
p.č. 39/12 v k.ú. Albrechtice nad
Orlicí (GP, odhad, zpracování kupní smlouvy) a ukládá radě obce je
předložit na nejbližší zasedání
zastupitelstva obce k projednání
o) výrobu leteckého snímku podle
předlohy č. 1779
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) radě obce připravit podklady pro
prodej částí pozemků (PK) 142
a 141/4 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
(GP, návrhy kupních smluv apod.)
v nejbližším možném termínu
(s ohledem na probíhající digitalizaci katastrální mapy obce)
b) předsedovi Kontrolního výboru prověřit situaci okolo dešťové
kanalizace procházející přes pozemek manželů Ehlových, Na Výsluní, z pohledu splnitelnosti jejich
požadavků, uvedených v průvodní
zprávě
4. Zastupitelstvo obce zamítá:
a) žádost o půjčku pana Karla Berana, 1. Máje 61, Ace na stavbu kanalizační přípojky
OÚ
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Jak to vidí občané Albrechtic nad Orlicí
V červenci letošního roku proběhlo
po 12 letech další dotazníkové šetření
o tom, jak se žije Albrechťákům v jejich
obci. Dotazník obsahoval 34 otázek a
byl anonymní. Celkem bylo rozdáno
do domácností 360 výtisků, zpět se
jich vrátilo 100, což bylo bezmála 28%.
Z pohledu počtu odpovídajících osob
odpovědělo 187 občanů, což je 18,5%
občanů obce.
Z výše uvedeného vyplývá, že zájem
o projevení názoru má necelá pětina
našich občanů, což je na první pohled
málo. Ze statistického hlediska však
dotazníkové šetření nedopadlo tak špatně a jeho výsledky se má smysl zabývat.
Většinovým respondentem účastnícím se na šetření byla žena, žijící v obci
více jak deset let, ve věku vyšším než 35
let, respektive více než 60 let, se středoškolským vzděláním, pracující v administrativě nebo, která je v důchodu.
Pokud pracuje, tak vyjíždí za zaměstnáním mimo obec, nepodniká a její
měsíční hrubý příjem je v rozmezí

8 – 15 tisíc Kč.
Naprostá většina respondentů tráví
svůj volný čas v naší obci a to buď doma
na zahradě, v obecních parcích, na hřišti, nebo v okolních lesích a u Orlice.
Nejméně se našim občanům líbí před
kostelem a restaurací U Kateřiny, v okolí
betonárky a „prasečáku“ a trápí je vykácený les V Borku. Rovněž negativně
vnímají prostory, kde probíhá výstavba
hrází. Jako nejčastější příčiny nespokojenosti našich občanů s životem v obci
byly uváděny: příliš velký dopravní
ruch, absence kanalizace, nízká nabídka
práce, špatně slyšitelný rozhlas, špatný
stav místních komunikací a chodníků,
absence dětského hřiště.
Naproti tomu nejvíce oceňovanými
hodnotami obce je blízkost přírody,
kvalita občanské vybavenosti a vzhled
obce. Více než 87% respondentů je s
životem v obci velmi nebo celkem spokojena a 84,5% občanů by nechtěla bydlet jinde než v naší obci.
Přibližně polovina respondentů

nakupuje v obci a druhá v místě svého
zaměstnání nebo vyjíždí do nákupních
center.
V obci by podle respondentů našly
uplatnění autoservis, mandl, železářství,
trafika, zdravotní středisko, lékárna,
zelenina, večerka, hračkářství. Nejvíce
by v obci byly využívány služby zahradnictví, malíř, topenář, opravna obuvi,
kol. Žádaná je i cukrárna-kavárna,
pekárna, pedikúra.
Pro budoucí rozvoj obce je podle
respondentů nejdůležitější zlepšení péče
o památky a životní prostředí, vybudování kanalizace, zlepšení dopravního
spojení s okolními obcemi, nová bytová výstavba a zlepšení stavu místních
komunikací a chodníků. Takřka polovina respondentů je ochotna pomoci obci
prací ve volném čase.
V oblasti kultury si nejvíce respondentů přeje udržovat a dále rozvíjet staročeské slavnosti, založení spolku přátel
obce, a pořádání přehlídek uměleckých
souborů, festivalů a tanečních zábav.

O činnosti volených orgánů je velmi
dobře nebo dobře informováno takřka
70% respondentů. Informace nejčastěji
čerpají z Místního zpravodaje (78,1%),
na internetu (16%) a osobním stykem se zástupci obce 18,7%. Zasedání
zastupitelstva se respondenti neúčastní
nejčastěji proto, že důvěřují voleným
zástupcům (44,9%) anebo nemají čas
(30%). 10% respondentů uvádí, že
zasedání jsou zdlouhavá a nezajímavá.
Takřka polovině respondentů vyhovují
zasedání na obecním úřadě, 37% by je
naopak uvítalo v restauraci U Krbů.
Z důvodu zajištění klidu v neděli a o
svátcích by 34,2% uvítalo přijetí obecně závazné vyhlášky o omezení hluku,
proti by bylo 15% a 41,7% hluk nevadí
anebo na věc nemají žádný názor.
Výše uvedené vyhodnocení dotazníkového šetření je provedeno formou
výtahu. Úplné vyhodnocení je k dispozici na www.albrechtice-nad-orlici nebo
na obecním úřadě.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad albrechtice nad Orlicí
podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona
č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou (dále jen
„katastrální úřad“) č. j. OO-4/2009-607
oznamuje, že v budově Obecního úřadu
Albrechtice nad Orlicí, místnost - zasedací místnost v 1. poschodí, v oobdobí
od 18. 10. 2010 do 1. 11. 2010, vždy v
pracovních dnech pondělí a středa od
8:30 do 17:00 hod a v ostatních pracovních dnech od 8:30 do 15:00 hod bude
vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním
na digitalizovanou katastrální mapu
(dále jen „obnovený katastrální operát“)
v katastrálním území Albrechtice nad
Orlicí obce Albrechtice nad Orlicí.
Ve dnech 18. - 22. 10. 2010 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních
dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba

18. 11. 2010. nebude-li pravomocně
nice v terénu neexistují a jsou sloučepověřená obcí (dále jen „zaměstnanec
rozhodnuto o některých námitkách,
ny do větších půdních celků, pokud
obce“). V případě, že zaměstnanec obce
je katastrální úřad oprávněn vyhlásit
to umožňuje kvalita jejich zobrazení
nebude při nepřítomnosti zaměstnance
platnost obnoveného katastrálního
v grafickém operátu dřívější pozemkatastrálního úřadu schopen poskytoperátu s tím, že tuto okolnost vyznakové evidence (§ 13 katastrálního
nout zájemci požadované údaje o jeho
čí v katastru. Po nabytí právní moci
zákona), přitom tyto parcely jsou
vlastnictví, bude možné po předchozí
rozhodnutí o námitkách kastrální
zpravidla označeny novými parcelnídohodě nahlédnout do obnoveného
úřad toto upozornění odstraní (§ 17
mi čísly, aby se zabránilo duplicitě a
katastrálního operátu na katastrálním
odst. 1 katastrálního zákona).
nedošlo při majetkoprávních převopracovišti.
6. Dnem vyhlášení platnosti obnovenédech k záměně parcel.
Vlasníci nemovitostí a jiní oprávnění
ho katastrálního operátu se dosavad(dále jen „vlastníci“) se upozorňují na 4. Vlastníci mohou během vyložení
ní katastrální operát stává neplatným
obnoveného katastrálního operátu
tyto skutečnosti:
a nadále se používá obnovený katasta ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy
1. Obnovou katastrálního operátu nerální operát (§ 17 ost. 2 katastrálního
skončlo jeho vyložení, podat námitky
jsou dotčena vlastnická ani jiná práva
zákona).
proti obsahu obnoveného katastrálk nemovitostem zapsaná v katastToto oznámení se doručuje veřejnou
ního olperátu. O podaných námitru nemovitostí (§ 15 katastrálního
kách rozhoduje katastrální úřad (§ vyhláškou v souladu s ustanovením § 25
zákona).
16 odst. 3 katastrálního zákona). V zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
2. Výměra parcely je evidována
této době mohou vlastníci ohlásit znění pozdějších předpisů.
s přesností danou metodami, kte• všem vlastníkům, kteří mají v obci
případnou změnu osobních údajů
rými byla zjištěna; jejím zpřesnědoloženou průkazem totžnosti. Neú- trvalý pobyt nebo sídlo
ním nejsou dotčeny právní vztahy k
• všem vlastníkům, u kterých není
čast vlastníků a jiných oprávněných
pozemku[§27 písm. g) katastrálního
při vyložení operátu není překážkou katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý
zákona].
pro vyhlášení platnosti obnoveného pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených
3. V obnoveném katastrálním operátu
důvodů nemůže katastrální úřad doručit
katastrálního operátu.
je doplněna dosud platná katastrální
mapa zobrazením hranic zeměděl- 5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obno- toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastveného katastrálního operátu dnem rálního zákona.
ských a lesních pozemků, jejichž hra-

Myslivecké sdružení Zelené háje informuje o své činnosti
Vážení spoluobčané, jak jsme informovali v minulém zpravodaje, tak bychom Vás rádi i nadále informovali o
své činnosti.
Díky sněhové kalamitě, která nás
postihla v letošním roce, jsme museli
opravit veškerá myslivecká zařízení,
jednak zásypy pro pernatou zvěř tak
i veškeré vypouštěcí zařízení, která
využíváme k odchovu bažanta obecného obojkového v celkovém počtu 1500
kusů. Byla provedena oprava a příprava odchovny na Nové Vsi pro odchov
kachny divoké a bažanta. V průběhu
roku zajišťujeme krmení pro zvěř, kte-

rou musíme přikrmovat, tj. od srpna
zvěř pernatou a od září zvěř srnčí, aby
se tato zvěř zdárně připravila na zimu
a vytvořila si dostatečné tukové zásoby.
Na základě zkušeností z minulého roku
jsme nakoupili dostatečné množství
jadrných krmiv. Přičiněním členu
sdružení usušili dostatečné množství
objemového krmiva jak vojtěšky, tak i
sena. Na těchto společních brigádách
jsme odpracovali celkem 2000 hodin a
přispěli jsme k zdárnému chodu tohoto
mysliveckého sdružení.
Blíží se podzim a tak se připravujeme na sezónu honů na drobnou zvěř.

Na těchto honech se všichni sejdeme
v přátelském a kamarádském duchu
a zhodnotíme vše, co se nám povedlo
udělat v letošním roce a co ne. Samozřejmě k těmto akcím patří dodržování
mysliveckých zvyků. Tyto hony jsou
pro všechny členy odměnou za práci,
kterou pro myslivost vykonali. Samozřejmě je to i ekonomická stránka našeho sdružení, zajistit dostatečné finanční
prostředky na další rok z toho důvodu
dva hony prodáváme podnikatelům.
Dále se pomalu a jistě blíží plesová
sezóna a tím i příprava plesu, který je
velmi oblíbený širokou veřejností. Rádi

bychom tuto tradici zachovali i nadále,
ale již v této doby probíhají přípravy na
tuto velmi navštěvovanou akci, která se
uskuteční dne 22. 1. 2011 v restauraci
Na Drahách.
Naše myslivecké sdružení také vlastní traktor a v případě že potřebujete
něco dovést tak je tento traktor k dispozici všem občanům obce. V případě
zájmu volejte na telefonní číslo 604 818
509 a zde se dozvíte podrobnosti.
V příštím vydání zpravodaje
nashledanou.
Za výbor MS
Štrombach Josef
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Mgr. Otavová se svými prvňáčky

1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok. V MŠ, kde se
o prázdninách natíralo, malovalo
a měnilo linoleum, je přihlášeno
38 dětí, v ZŠ – také vylepšené částečným vymalováním a drobnými

opravami - začínáme se 62 dětmi.
V mateřské škole pracují podle
vlastního školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v
základní škole postoupilo vyučování
podle školního vzdělávacího progra-

mu pro základní vzdělávání „Školda“ roku přejeme? Hodně zdraví a chuuž do čtvrtého ročníku, jen pátý roč- ti do školní práce, co nejvíce dobré
ník se ještě učí podle osnov základní nálady a pozitivního myšlení.
školy. Také školní družina má svůj
Světluše Kratěnová
vzdělávací program „Klubko“.
ředitelka školy
Co si nejvíc do nového školního

Týden vzdělávání dospělých
Od 8. do 12. listopadu 2010 se
v Královéhradeckém kraji uskuteční
Týden vzdělávání dospělých. Tento
ročník organizačně zabezpečují úřady práce v Královéhradeckém kraji,
tedy i Úřad práce v Rychnově nad
Kněžnou.
Mottem letošního ročníku Týdnů
vzdělávání dospělých je heslo „Vzděláváním ke zvyšování produktivity“.
Hlavním cílem této významné celorepublikové akce je motivace potenciálních účastníků celoživotního vzdělávání, vzdělavatelů a zaměstnanců
k účasti ve vzdělávání dospělých.
Pro občany všech věkových kategorií, ať zaměstnané nebo nezaměstnané, kteří mají chuť se vzdělávat, mají
chuť učit se novým věcem, nebo si
jen chtějí zpříjemnit den zajímavou
přednáškou, pracovníci Úřadu práce
v Rychnově nad Kněžnou ve spolu-

práci s dalšími organizacemi připravili opravdu zajímavý program.
Můžete se těšit na přednášky, dny
otevřených dveří, semináře, ukázkové hodiny kurzů a mnoho dalšího
– a to vše zcela zdarma. Tyto akce se
uskuteční ve vlastních prostorách jednotlivých institucí. Některé instituce
však nemají vlastní prostory natolik
velké, aby pojaly větší počet lidí, proto
pro tento účel uvolní vlastní prostory
i úřad práce.
Program se v současné době vytváří, ale již nyní můžeme prozradit, že
se do programu zapojí mnoho vzdělávacích, ale i zájmových institucí. Jsou
mezi nimi např. o.s. Péče o duševní
zdraví, Agapé, o. s. – občanská poradna, Pferda o. s., knihovny, mateřská
centra, OKO – vzdělávací a rozvojové
centrum, sdružení Splav, domy dětí
a mládeže, Bazén v Rychnově nad

Kněžnou, autoškoly, střední školy
a další.
V rámci Týdnů vzdělávání se představí také Úřad práce v Rychnově
nad Kněžnou. Obsah jednotlivých
seminářů a přednášek se bude týkat
např. informací o službách úřadu
práce, dovedností nutných k úspěšnému hledání zaměstnání, moderních informačních zdrojů, job clubů,
rekvalifikací, osobní dokumentace
– životopisů, motivačních dopisů atd.
Dále připravujeme setkání u kulatého stolu zástupců významných firem
z regionu, ředitelů středních škol
a výchovných poradců.
Sledujte tisk a výlepní plochy, již
brzo se dozvíte podrobný program
pro náš okres. Věříme, že si v bohatém
programu Týdnu vzdělávání dospělých vybere opravdu každý. Všichni
jste srdečně zváni!

V případě jakýchkoli dotazů nás
neváhejte kontaktovat na níže uvedená telefonní čísla.
Lada Doležalová, DiS.,
tel. 950 159 283
Mgr. Naděžda Martincová,
tel. 950 159 231

SENIORKY – ZPRÁVA
PRO VÁS !!!
Přijďte si s námi protáhnout své
tělo a nenechat ho ztuhnout !
Cvičíme každá to, co nám naše tělo
dovolí.
Chodíme cvičit do školy každé pondělí a čtvrtek od 17ti do 18ti hodin.
Těšíme se, že rozšíříte naše řady.
Vlasta a její cvičenky
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Přezdívky – 4. pokračování
V posledních vzpomínkách jsem
začal u Křížku a zmínil jsem se, že
nevím proč zrovna u Křížku, že tam
žádný nepamatuji a ani na fotografiích jsem ho nenašel. A vida, hned
se ozval pamětník, který ví, že tam
křížek stával, jeho fotografie je
v Albrechtické kronice a v současné
době stojí na hřbitově. Potom jsem
prošel a skončil téměř na konci Tyršovy a tak zbývá Spojovací, konec
Tyršovy a Borek. Když tak procházím Spojovací, přichází mi na mysl
jenom Míja a o něm už jsem se zmiňoval, že tedy vznikl dětskou výslovností jména Míra. Jak se jmenuješ?
Míja. A tak se vracím na konec Tyršovy a rázem se mi vybavuje, že jsem
vlastně zapomněl na Boreckého starostu a na pana Polínka, což je jeden
a tentýž. Tak na rohu potom bydlí
pan Kardinál a to po svém jmenovci.
Přímo naproti a teď si nejsem jistý,
jestli když prodával dole v obchodě, jestli jsme mu říkali Prťa a nebo
jestli tato přezdívka patřila někomu
jinému. Vždyť přece prťavec byl švec
a pokud vím, tak tam bydlí bývalý
koželuh dnes důchodce a sběratel
historie obce. Přeběhnu silnici na
Vysoké Chvojno a jsem v Borku.
Borek už se sakra změnil od dob, kdy
jsme tam pobíhali mezi borovicemi.
Tam v tom prostoru už dnes borovice nejsou. Ale přezdívky zůstaly.

A tak tam do dnes žije Chocholouš
, ale také Vrabec nebo Ptáčník. Také
Ptákosvaz, ale to je spíše přezdívka
klubu chovatelů – též Bobkaři. Přezdívku mu udělil sám Doktor Solfernus. Hned vedle bydlel Laos. Dnes
už je v Týništi na Modráku, neboť
domek po mámě pro… no asi prohospodařil. Těsně před ním bydlel
Čapík, ať je mu země lehká, byl to
šikovný řemeslník, strojař. Naproti
to se skutečně muselo přes les, bydlel Sůra. Nechyběl snad na žádném
fotbale a pokřikoval na rozhodčího:
„tak to pískej, vždyť to je sůra“ (rozuměj: surovost). Jiní nositelé se do
tohoto prostoru přistěhovali. Místo borovic stojí tři bytovky a v nich
mimo jiné žili a nebo žijí: Zápaďák,
vše na západ bylo jeho žití vzor, pan
Kláda, ne že by byl chlap jako poleno, ale povoláním řidič a vozil z lesa
dřevo. Zajímavý je také Elektrický
řezník. Nebyl to řezník na elektriku,
ale když člověk spojí dvě řemesla do
sebe, vznikne takovéhle spojení. Také
se přistěhoval Kačena. To bylo ještě
v době, kdy hrával fotbal. Kačena je
anglicky tuším duck. No a přezdívka
byla na světě. Ještě nesmím zapomenout, že vzadu v současné době bydlí
Patolog, i když jako řidič toho s mrtvými moc společného nemá a vedle
málo známý Zubodravec, ale ten
vlastně bydlí v katastru Štěpánovska.

A vrátím se na kraj Borku a půjdu
pomalu dolů po Pardubické na roh
se Zahradní. Tam bydlel kdysi i pro
mě už je to dávno Doktor Falta. Obětavý správce hřiště, na zápasy vždy
chodil s brašnou označenou Červeným křížem a nás kluky honil ze
hřiště: „ i ty jeden kluku sakramentská, hrom tě ťuk, jedeš s tím kolem
ze hřiště !“ Dnes na tom místě žije
Vojta. Celý rok je Vojta a 19. března
Josef. Nebo také celý rok Trumbera.
Již jsem se zmínil, že někteří řemeslníci dostávají přezdívky podle své
práce a naproti Trumbelovi bydlí
Kolomoták. Když se pustím Zahradní ulicí, nejprve po pravé ruce vzpomenu, že tam bydlí Ježdík. Rovněž
jedna děděná přezdívka po tátovi.
I když táta v době, kdy hrával fotbal,
tuším, že středního útočníka, míval
také přezdívku Pupíček. Kousek od
něho dále po Zahradní kdysi a zase
to není až tak dávno, bydlel Krutihlav. Vzadu, kde se Zahradní stáčí
zpět na Pardubickou, žije spokojeně
Mrcínek. Známá to přezdívka. Ale
skutečně nevím, jak k ní přišel. Protože si na další přezdívky z této ulice
nemohu vzpomenout, vrátím se na
Pardubickou a opět musím vzpomínat na albrechtickou kopanou,
výborného tvůrce hry Bádu. Pokud
byste si chtěli pochutnat na dobrém
vínku, zajeďte k Bádovi do Dobrušky

do sklípku. Pomalu se budeme blížit
k samoobsluze a tam již těch přezdívek také mnoho nepamatuji a nebo
si je nemohu vybavit. Po pravé ruce
Koňa. Byli tři bratři a jestli se říkalo
Koňa všem třem a nebo jenom některému, to si nevzpomínám. Asi šlo o
zkrácené příjmení, jak si ho kamarádi
zjednodušili. Ještě zaběhnu do ulice
Na Písku a až na konci najdu Cikána, také přezdívka děděná po tátovi.
Kousek blíž bydlel Bezprst. Pan Bezpalec už také není mezi námi. Pracoval jako obsluha elektrárny a často tam chodili občané pro nějakou
technickou pomoc, nabíjeli se tam
baterie atp. Jednou jsem v elně něco
potřeboval a povídám pane Bezprst
…… a už jsem svoji žádost nedopověděl. „Já ti dám Bezprst – chuligáne
jeden“. Ale jinak to byl hodný člověk
a i tentokrát mě do elektrárny pustil.
A já jsem se dozvěděl, jak se vlastně
jmenuje doopravdy. A tak jsme došli
k samoobsluze a ještě nesmím zapomenout na dalšího fotbalistu, který
již také není s námi a to Vráťa. Protože kopal v době učení v Gotvaldově
a tam s ním působil budoucí reprezentant byla přezdívka jednoduchá
a Vráťa - Gajdůšek po návratu válel
po vyučení za Albrechtice. A dále se
vydáme zase někdy příště.
šev

Knihovna - nabídka pro čtenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím
Vám několik titulů :
Pro děti :
„Jedna dvě, Honza jde“ – Eislerová J. Nejkrásnější česká říkadla, hádanky, písničky, rozpočítadla
a koledy. Je určena dětem od 2 let
a jejich rodičům.
„Puk a duha“ – Streit J. Skřítek
Puk dostal od Krále skřítků dovolenou, aby podnikl cestu do říše lidí.
Měl vypátrat, jak lidé žijí a čím se
zabývají. Vybral si dva dobré průvodce : Dana, moudrého starého skřítka,
který již dříve navštívil lidský svět
a věděl mnohé o tomto zvláštním
pokolení.Druhý se jmenoval Vandro a byl to bystrý skřítek s velkýma
nohama a rukama. Když tito tři přišli
na zem, zastavili se pod kopečkem…
„Kateřina v zemi Ásů“ – Košinová M. Čiperná a zvídavá holčička
Kateřina se o prázdninách vydává
s rodiči na Island – do překrásné,
tajemstvím opředené země plné
ledu a ohně, kolébky obrů, skřítků
a moudrých, krásných Ásů, vládců
světa a vesmíru.
„Jak
vyčarovat
superkluka“
– Brezina T. Klukům vstup zakázán!
Jen pro čarodějnice.

tu jí natolik učarují, že se rozhodne v
divoké zemi nějaký čas zůstat. Když
„Jako Romeo a Julie“ – Brandejso- pozná domorodého průvodce Adavá I. Roman s Lucií se do sebe zami- ma, doufá Esmé, že našla pozemský
lují na první pohled. Netuší však, že ráj.
mezi jejich rodinami vládne nenávist
„Kočka, která shodila bombu“
podobně jako mezi rody Monteků
a Kapuletů ve známé Shakespea- – Braun L.J. Obyvatelé Pickaxu
rově hře. Když se jejich známost, dychtivě očekávají začátek festivalů
nebo spíše totožnost, provalí, štěstí k oslavě 150. výročí založení města.
se k Lucii a Romanovi obrátí zády. Uprostřed příprav navštíví QwilleDokáží oba hrdinové překonat dáv- rana ctižádostivý architekt Harvwy
nou tragédii a její následky, dokáží Ledfield. Koko se však v jeho přítomse bránit trochu zcestným názorům nosti chová velice podivně a není
to jen kvůli starostem v Pickaxu.
svých nejbližších?
Pletařka se vzácnými schopnostmi
„Prvorozená“ – Robertsová N. Na předpoví vraždu a jistá žena si udělá
stavebním pozemku v malém měs- víkendový výlet do Pickaxu až z Kalitě narazí dělníci na kosterní nález. fornie, aby zanechala Qwilleranovi
Vyjde najevo, že jde o lidské ostatky, vzkaz….
které jsou staré
„Cesta k vrcholu“ – Hájková A.
bezmála pět tisíc let.Nově otevřené naleziště ihned vzbudí pozornost Cesty k vrcholu jsou různé stejně
odborníků i medií ale vyvolá také tak, jak různé jsou vrcholy. Vrchomnohé spory s obyčejnými lidmi. lem zdolání mohou být nejvyšší hory
Mladá archeoložka Callie je na mís- světa, úspěšná kariéra nebo spokojeto přizvána jako expert na dávnou ný osobní život. K dosažení vrcholu
historii, avšak sama ještě netuší, jak je zapotřebí nejen fyzické zdatnosti,
odborných znalostí, umění jednat
málo toho ví o vlastní minulosti.
a vycházet s lidmi, je nutno neustá„V žáru Afriky“ – Mariano F. Po le hledat, poznávat, mít trpělivost
smrti svého otce se Esmé vydá na a pokoru.
Do této knihy si vybrala autorka
dovolenou do Keni, aby se zotavila
z bolestné ztráty a nasbírala nové síly. osobnosti, které ji zaujaly přístupem
To, co však v Africe nalézá, je zcela k životu, svými znalostmi i zkušenový život. Krásy černého kontinen- nostmi. Těchto lidí si váží nejen za to,
Pro dospělé :

čeho dosáhli ve své profesi, ale také
pro jejich lidské vlastnosti.
Jsou to : Jiří Adamec, Pavel Bém,
Karel Gott, Dagmar Kludská, Kristián Kodet, Martin Kratochvíl, Jakub
Ludvík, Felix Slováček, Petr Šimůnek, Pavel Šporcl, Karel Vágner,
Pavel Vrba.
„Pekelný paraván“ – Parkerová I.J. Chytrý a napínavý příběh ze
starého Japonska. Vládní činovník
se zálibou ve vyšetřování záhadných zločinů stráví cestou domů ke
smrtelné posteli své staré, zahořklé
matky noc v horském chrámu, kde
shlédne paraván, který neuvěřitelně
věrně zobrazuje pekelné hrůzy. Jeho
krátký pobyt je zkomplikován vraždou mladé překrásné ženy. Začnou
se mu mísit osobní a pracovní zájmy
a postupně se zamotává do složité
pavučiny klamu a zla. Nakonec je do
případu osobně zapleten i on a jeho
nejbližší.
Na shledanou v knihovně každou
středu od 17ti do 19ti hodin v letním
období a od 16ti do 18ti hodin v zimní období se na Vás těší
Svobodová Jaroslava
knihovnice
Web naší knihovny :
www.knihovnaano.wz.cz

Strana 8

Číslo 3 - 2010

ZPRAVODAJSTVÍ

K 90. výročí vzniku Červeného kříže na Rychnovsku
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou k
tomuto výročí právě vydal publikaci,
ojedinělou nejen v rámci Královéhradeckého kraje, kterou z dostupných materiálů – počínaje světových
a konče místních - zpracoval PhDr.
Josef Krám. Přehledně zpracované
kapitolky dávají nahlédnout do bohaté
a záslužné historie Červeného kříže
v Evropě, počínaje jeho počátky roku
1863, spojenými se jmény Jean Henri Dunant, Gustave Moynier, váleční
lékaři Louis Appian a Theodor Maunboir a velitel švýcarských jednotek
generál Henri Guillaume Dufour.
Podnětem založení Červeného kříže
byly obrovské počty zraněných na
obou stranách v bitvě u Solferina v
roce 1859, v níž padlo 40 tisíc vojáků.
Jean Henri Dunant, který se stal svědkem oné bitvy, po svém návratu do
Ženevy napsal knihu „Vzpomínky na
Solferino“.
Vznik
Červeného
kříže
v Československu byl spjat se jménem
Alice Masarykové. 1. února 1919 se
v pražském Obecním domě sešla přípravná schůzka sociálních pracovníků, která zvolila užší výbor a vyslala delegaci k prezidentu republiky
s žádostí o vyslovení souhlasu se vznikem Československého červeného
kříže a se jmenováním PhDr. Alice
Masarykové do funkce předsedkyně
ČSČK. 6. února prezident republiky
svým dopisem této žádosti vyhověl
a toto datum je považováno za oficiální datum založení ČSČK na území
Republiky československé, která tehdy zahrnovala Čechy, Moravu, české
Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou
Rus. Alice Masaryková pak byla 20
let jeho předsedkyní. Je vhodné zdůraznit, že nešlo o pouhé formální
obsazení předsednické funkce, jak by
se snad na první pohled mohlo zdát.
Alice Masaryková totiž měla v té době
již rozsáhlé zkušenosti ze sociální práce, ona se tak stala první a jedinou
předsedkyní ČSČK mezi světovými
válkami a tato organizace se doslova
stala jejím životem. Velmi se angažovala v ošetřovatelském školství. 1948
po komunistickém převratu odešla do
emigrace a od roku 1950 žila v USA.
Majetek v Československu jí byl po
emigraci zabaven. Zemřela 29. listopadu 1966 v Chicagu ve svých 87 letech.
Její urna byla v roce 1994 z iniciativy
ČSČK převezena do vlasti a uložena do
rodinného hrobu v Lánech.
My na Rychnovsku si připomeneme,
že rodina Masarykova měla svoji vilku
ve Dvorku, samostatné části Rybné
nad Zdobnicí ve směru na Slatinu nad
Zdobnicí.
Do června 1920 docházelo na Rychnovsku ke vzniku místních spolků
Československého červeného kříže.
Ten měl totiž jako organizace nového státu velkou podporu obyvatelstva
a do jeho řad se přirozeně zapojili
řadoví členové Vlasteneckého pomocného spolku. ČSČK se pak řadil

k velmi úspěšným národním společnostem Evropy a jeho aktivity v sociální oblasti, zdravotní výchově a školení
obyvatelstva i přípravě profesionálních
zdravotnických pracovníků či práci
s dětmi a mladými byly mezinárodně
oceňovány. 16. června 1920 se konala
valná hromada Československého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou
na obecním úřadu, který sídlil v nynější budově ZŠ Kolowratská. Nový spolek měl 124 členů přispívajících a 91
podporujících.
Publikace je už k dispozici na
městských úřadech v Rychnově nad
Kněžnou, Dobrušce a Kostelci nad
Orlicí, rozváží se do všech Místních
skupin každému z členů ČČK, 1000
ks se nyní rozděluje na čekárnách ve
Fakultní nemocnici a transfuzní stanici Hradec Králové (tam se bude
stále doplňovat), i na Magistrátu
v Hradci Králové, v informačních cen-

trech v okolí Rychnova, zdravotních ČČK v republice, ústředí ČČK v Praze
pojišťovnách, rozděluje se do čeká- a vyjde jako příloha Novin ČK.
Olga Rohrová, ředitelka úřadu
ren u obvodních i odborných lékařů
OS ČČK Rychnov n. Kn.
a dostávají ji všechny oblastní spolky

SBĚR OŠACENÍ A TEXTILU
Ve dnech 19. a 20. října 2010 od 15:00 do 17:00 hodin bude v čp. 141
(knihovna) v Albrechticích n.O. proveden humanitární sběr ošacení a textilu ve prospěch DIAKONIE Broumov.
Darovat je možno:
• Letní a zimní oblečení bavlněné (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky - vše funkční
• Peří, peřové a vatované přikrývky, polštáře a deky.
Věci, které brát nemůžeme:
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, lyže.
Věci předávejte v igelitových či papírových pytlích. Hygienický stav
a opotřebení ošacení i textilu by mělo odpovídat běžnému standardu.

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2010
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod
Datum

Jméno lékaře

Adresa ordinace

Telefon

02. 10. 2010

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

03. 10. 2010

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

09. 10. 2010

MUDr. Pokorná Jaroslava

Potštejn 317

494 546 544

10. 10. 2010

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

16. 10. 2010

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

17. 10. 2010

MUDr Ptačovská Eva

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

23. 10. 2010

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

24. 10. 2010

MUDr. Skřičková Zdena

Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

28. 10. 2010

MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

30. 10. 2010

MUDr. Vavřičková Hana

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 782

31. 10. 2010

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

494 667 553

06. 11. 2010

MUDr. Šmídová Alena

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

07. 11. 2010

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

13. 11. 2010

MUDr. Šťastná Ludislava

ZS Rokytnice v Orlických horách

494 595 292

14. 11. 2010

MUDr. Tancurinová Jana

Nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk

736 419 151

17. 11. 2010

MUDr. Tomanová Libuše

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 542 102

20. 11. 2010

MUDr. Tůmová Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

21. 11. 2010

MUDr. Valešová Pavla

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

27. 11. 2010

MUDr. Sudová Simona

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 031

28. 11. 2010

MUDr. Veselská Renata

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 781

04. 12. 2010

MUDr. Vyčítalová Marie

dr. Lützova 244, Vamberk

494 541 757

05. 12. 2010

MUDr. Zdeňka Jiří

Kvasinská 129, Solnice

494 596 732

11. 12. 2010

MUDr. Bahník František

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

12. 12. 2010

MUDr. Dušková Helena

Záhumenská 445, České Meziříčí

494 661 102

18. 12. 2010

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

19. 12. 2010

MUDr. Beránková Lucie

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orl.

494 371 783

24. 12. 2010

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

25. 12. 2010

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

26. 12. 2010

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

01. 01. 2011

MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 464, Dobruška

494 622 040

02. 01. 2011

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 539 225
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Z jednání rady obce (za období červen
– srpen 2010)

ručuje zastupitelstvu obce schválit
500,-Kč žákovi 5. ročníku Jakubovi
prodej části pozemku p.č. 265/3 v
Chmelíkovi za vynikající studijní
k.ú. Vysoké Chvojno
výsledky
- návrh referenta majetkové správy na - informaci starosty obce o výsledku
Rada obce schvaluje:
sběru dotazníkového šetření
rozšíření seče travnatých ploch v obci
(ulice Tyršova, Poštovní, Albrechti- - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
- předloženou smlouvu o dílo s firzhotovení dokumentace pro stavce – střed) a pověřuje místostarostu
mou Jan Votroubek – Energomonbu „Chodník pro pěší a cyklisty
obce a referenta majetkové správy
táže, Jiráskova 318, Rychnov nad
Albrechtice nad Orlicí – Týniště nad
k přesnému vymezení ploch
Kněžnou na projekt „Albrechtice
Orlicí“ a doporučuje jej zastupitelk sečení
nad Orlicí – technická infrastruktustvu obce schválit
ra, lokalita Albrechtice – střed, veřej- předloženou dokumentaci – pracovné osvětlení“ – viz. příloha usnesení Rada obce bere na vědomí:
ní verzi studie pro územní řízení na
a zmocňuje starostu obce k podpisu
stavbu „Chodník pro pěší a cyklisty
- informaci o průběhu průzkumu
smlouvy
ACE – TNO“
soch v kostele sv. Jana Křtitele
- žádost Občanského sdružení rodičů
- návrh ceníku jednotlivých druhů
v Albrechticích n. O.
a přátel dětí s handicapem ORION,
pozemků pro ocenění pozemků při
Jiráskova 1581, Rychnov nad Kněž- - zápis bezpečnostní agentury Waza
zařazování do evidence majetku
security za měsíc květen. Místostanou o finanční příspěvek na zajištěobce a při pořízení pozemku bezúrosta obce upozorní pana Bureše,
ní sportovního dne ORION CUP a
platným převodem a doporučuje ho
velitele zásahové jednotky Waza
schvaluje finanční příspěvek ve výši
zastupitelstvu obce schválit
security, že není nutné táborníky
2000,-Kč
- žádost SDH Albrechtice n. O.
vyhánět, ale pouze kontrolovat
- smlouvu se spol. Eko-kom, a. s.
o navýšení rozpočtu a požaduje
o výpůjčce nádob na tříděný odpad - návrh železničního jízdního řádu
po SDH upřesnění rozpisu nákla2010/2011
a pověřuje starostu obce k podpisu
dů. Rada obce rovněž doporučuje
- vědomí informaci starosty obce
smlouvy
zastupitelstvu obce schválit úhrao daňových příjmech obce za I.
- žádost Oblastní charity Červený
du nákladů na přípravu projektové
pololetí 2010
Kostelec o poskytnutí finančního
dokumentace
od
Občanského
příspěvku na provoz Domova svaté- - poděkování
sdružení Orion za poskytnutí - nabídku Poštovní spořitelny a pověho Josefa v Žirči a schvaluje poskytřuje místostarostu obce ke zjištění
finančního příspěvku na sportovní
nutí finančního příspěvku ve výši
dalších podrobností o nabízené spoden ORION CUP
2000,-Kč
lupráci, která by mohla být realizo- poskytnutí věcného daru ve výši - žádost LD Vysoké Chvojno a dopo-

vána nejdříve v roce 2011
Rada obce rozhodla:
- zadat ošetření stromů - 12 ks lip
u hřbitova, 1 ks kaštanu na křižovatce Tyršova, 1. Máje, firmě Green
servis, Josef Máslo, Křivice
- doplnit stávající sazebník za pronájem zasedací místnosti OÚ takto: pokud bude pronájem zasedací
místnosti delší jak 4 hodiny, bude
sazba nájemného při komerčním
využití 400,-Kč/den, při využití pro
akce nekomerčního charakteru,
nebo veřejně prospěšné – bude sazba pronájmu činit 200,-Kč/den
Rada obce zamítá:
- žádost firmy Cangor, a.s. o možnosti využití mobilních domů v obci.
V obci nejsou možnosti využití
těchto mobilních domů. Dopis odešle místostarosta obce
- nabídku firmy PROXIMA Bohemia
s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm na
zápis obce do publikace „Královéhradecký kraj – města a obce“. Obec
nemá zájem o zapojení do projektu
Petra Kučerová, OÚ

Odpadků se můžete zbavit elegantně

Odpadů neustále přibývá. Existuje
však možnost, jak se s nimi vypořádat
a jejich množství výrazně omezit.
Nejlepší je začít hned při nákupu…
- zkuste vybírat výrobky, jejichž obaly
se dají recyklovat,
- vybírejte výrobky s takovým obalem,
do kterého se dá koupit náhradní
náplň – například tekuté mýdlo,.
- raději sáhněte po větším balení – ze
tří malých půllitrových lahví je urči-

kou, archivujte elektronicky.
tě více odpadu než z jedné větší,
- nepoužívejte igelitové nákupní tašky, Kam s nimi, když doslouží?
mnohem lépe Vám poslouží taška
textilní. Pokud Vám právě nic jiného - vyhazujte papír do modrého, plasty do žlutého a sklo do zeleného
nezbývá, používejte igelitovou tašku
kontejneru,
doslova do roztrhání.
- pokud máte zahrádku, svůj organický odpad kompostujte,
Věci se dají používat více než
- staré televizory, počítače, pračky
jednou…
– zkrátka elektroodpad - patří na
sběrný dvůr nebo zpět do obchodu,
- svačina či oběd vám bude chutnat
lépe ze svačinového boxu. V tašce se - přemýšlejte, jestli věc, kterou chcete
vyhodit, přeci jenom ještě nemůžete
vám nepomačká a nebudete zbytečVy nebo někdo jiný využít.
ně plýtvat igelitovými či papírovými
pytlíky,
„Obecně nejhorší varianta je odha- pijete v práci vodu či kávu z automatu? Pijte ji z vlastního hrnečku. Stačí zovat odpadky na ulici nebo dokonce
jedna káva denně a měsíčně ušetříte ve volné přírodě. Správné není ani
házení všech odpadků do jednoho
víc než 20 plastových kelímků,
- nezapomínejte, že papír má vždy dvě pytle, nebo odpadkového koše. Jednostrany. Popsat se mohou klidně obě značně správné je třídit odpad a tím
umožnit jeho recyklaci. Rok od roku je
a spotřeba papíru bude poloviční,
- tiskněte jen to nejnutnější. Zamys- třídění odpadů jednodušší. Stále stoulete se nad každou vytištěnou strán- pá počet lidí, pro které je třídění odpa-

Autobusová zastávka
V Borku je krytá autobusová
zastávka. My starší, kteří ji využíváme, chodíme o pár minut dříve než
je potřeba. Postáváme 5 až 10 minut
do příjezdu autobusu. Většinu z nás
již bolí nohy, takže to čekání není
nic moc příjemného. A přitom stačilo tak málo – zmínit se před starostou o instalaci lavičky. Během dvou,

tří dnů pan Jára Kupka vše zařídil
a lavička na zastávce je. Vím, že
všechno třeba tak rychle nejde zařídit, ale v rámci možností jde skoro
všechno. Ale bez toho, aby si lidé
sami řekli, co potřebují, to nejde.
Děkujeme.
Obyvatelé Borku

dů naprosto přirozené. Tím se samozřejmě snižuje dopad činnosti člověka
na životní prostředí,“řekl Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKOKOM, a.s.
Jak si jednoduše poradit s odpady?
Raději volte vratný obal než obal na
jedno použití. Raději volte kontejnery
na tříděný odpad než obyčejný odpadkový koš. Raději volte obyčejný odpadkový koš než odhazování odpadků
volně na ulici či v přírodě.
Další informace o třídění odpadů
najdete na www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer
EKO-KOM, a.s.
tel.: 721 562 554,
e-mail.: pesek@ekokom.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí
Období uplynulé od předchozího
vydání zpravodaje bylo pro nás hasiče o poznání klidnější, než v první
polovině letošního roku. V průběhu
léta nám operační informační středisko Rychnov nad Kněžnou vyhlásilo „ pouze “ jeden výjezd , ale o to
smutnější. Jednalo se o asistenci při
hledání osoby utonulé v řece Orlici.
Ve spolupráci s JSDH Týniště nad
Orlicí byla osoba nalezena a předána policii ČR k dalšímu šetření.
Mezi naše veselejší a mnohem častější aktivity patří různé soutěže
a návštěvy u okolních sborů na různých oslavách a akcích pořádaných
zejména pro děti. Jedna taková se
konala 22. srpna v Horním Jelení pod názvem „ Den dětí s městskou policií “. Tuto akci každoročně
zajišťuje městská policie Praha a jsou
zde k vidění ukázky zásahů policie a
jejich nejrůznější technika. Náš sbor
byl požádán o předvedení techniky
a ukázku hašení, do kterého se zapo-

jila i naše koněspřežná stříkačka
„Barča“. Ta je díky láskyplné péči
pana Dostála a pana Mazače stále ve
výborném stavu a právem bývá na
mnoha akcích středem pozornosti. Týden po té jsme se do Horního
Jelení opět vrátili. Místní sbor dobrovolných hasičů slavil výročí 130 let
od svého založení. U této příležitosti
předvedli své nové hasičské vozidlo
CAS 24 na podvozku Tatra 815. Náš
Mercedes ukázkou vysokotlakého
hašení dostal příležitost ukázat, že
se mezi moderní technikou neztratí.
Velmi podobná akce se konala 18.září
v Borohrádku. Tam slavili také výročí 130 let od založení SDH. Ale nezapomínáme ani na děti z Albrechtic a okolí. Dne 28. srpna jsme byli
s naší technikou na hřišti za sokolovnou potěšit handicapované děti,
pro které sdružení ORION z Rychnova nad Kněžnou pořádalo ORION
CUP 2010. Děti ze základní a mateřské školy si 17. září přišli prohléd-

nout naší novou hasičskou zbrojnici
a techniku v ní uloženou. Samozřejmě nechyběla ani praktická ukázka hašení vysokotlakou proudnicí
a lafetovou proudnicí, což si děti
mohli sami vyzkoušet. Zúčastnili
jsme se také několika soutěží. Například v Panské Habrové, Olešnici
a Kostelecké Lhotě, kam jezdíme
pravidelně již několik let. I u nás
v Albrechticích se konal již sedmý
ročník soutěže „O pohár starosty “.
Počasí bylo krásné, atmosféra příjemná a občerstvení z udírny a grilu,
o které se postarali členové sboru a
jejich manželky či přítelkyně, bylo
vynikající. I přes to všechno a velkou
touhu zvítězit se nám nalepila smůla
na paty a pohár odcestoval do Panské
Habrové. Ale věříme, že příští rok
nám přijdete fandit a s vaší pomocí
se nám opět podaří vybojovat zlato.
Za SDH Albrechtice nad Orlicí
Josef Jakl

Číslo 3 - 2010

Společenská kronika
Vítáme na svět:
Viktorie Duhová, nar. 17. 6. 2010
Řekli si „ano“
Rudolf Klepáček a Michaela Klimešová
Rozloučili jsme se:
Julie Adamcová, nar. 1. 7. 1929
Jaroslav Hudec, nar. 12. 12. 1934
Jiří Řičař, nar. 4. 6. 1927
Ludmila Salabová, nar. 25. 4. 1930

počet obyvatel k 31. 08. 2010
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Vzpomínka:
Dne 1. 8. 2010 uplynulo 10 let o úmrtí naší
drahé manželky, babičky a prababičky paní
Česlavy Petrekové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Manžel a vnuk s rodinou
„Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný. Zdá se
mu o těch, které miloval a kteří milovali jeho.“
Dne 6. srpna uplynulo dlouhých 16 let, co
od nás odešel bez jediného slůvka rozloučení
můj milovaný syn pan ing. Václav Brůžek z
Albrechtic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu maminka
„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen hrst květů
a vzpomínat“.
Dne 16. srpna to byly již 3 roky, kdy nás
opustil náš drahý tatínek a dědeček pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Věnujte mu prosím s
námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou
Je to neuvěřitelné, ale 16.listopadu uplyne již
5 let, co nás opustila paní Jarmila Hlaváčková.
Chybí nám její humor a úžasná snaha neustále
někde pomáhat a povzbuzovat.
Vzpomínají kamarádky, přátelé a známí.
Poděkování:





Děti při exkurzi u SDH Albrechtice

Nový člen JSDH paní Drábková

Děkuji paní Miluši Zemanové a paní Jaroslavě Krčmářové za milý dárek a gratulaci k
mým 70. narozeninám. Měl jsem z toho velkou
radost, vážím si zdejší obce a žiji v Albrechticích velmi rád.
Milan Hejčl
Děkuji srdečně panu starostovi a členkám
obecního zastupitelstva – paní Prokůpkové
a paní Krčmářové za krásný dárkový koš, květiny a milé posezení u příležitosti životního
jubilea.
Miroslava Píčová
Děkuji panu Hlušičkovi za obecní úřad,
paní Krčmářové za SPOZ, panu Koblmüllerovi
a Štrombachovi za KSČM za dary a milé posezení k mým 75. narozeninám.
František Šmída
Děkuji paní Věře Dubcové a Jarmile Vanické za návštěvu a milé posezení u příležitosti
mých narozenin.
Josef Novák, Nová Ves
Za milé blahopřání, krásné květiny, dary a
příjemné posezení a povídání děkuji panu starostovi a paní Khýnové.
Jana Sedláčková



Ukázka hasení v H. Jelení
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