Ročník XLI

Číslo 1 - 2012

Náklad 650 ks

Rozpočet obce na rok 2012
Vážení čtenáři, v tomto příspěvku
bych vás rád seznámil se schváleným
rozpočtem obce na rok 2012. Předpokládám, že mnozí z vás, kteří se
o dění v obci zajímáte, na tyto informace čekáte.
Nejprve stručně o přípravě rozpočtu obce. Jako každý rok, se rozpočtového procesu – přípravy rozpočtu, účastnili všichni zastupitelé,
členové výborů zastupitelstva, komisí
rady, příspěvková organizace ZŠMŠ
Albrechtice n.O., zájmové organizace
a zaměstnanci obecního úřadu. Z
jejich podnětů a zkušeností byl sestaven návrh příjmů, režijních výdajů
rozpočtu a seznam dalších požadavků
do rozpočtu obce na rok 2012. Tak
jako každoročně byl tento seznam nad
rámec možností samotného rozpočtu,
a proto bylo přistoupeno při jeho
schvalování k redukcím požadavků. Přesto mohu zodpovědně
říci, že všechny základní funkce naší obce budou plně finančně
zajištěny a nehrozí zásadní problémy s chodem úřadu, jednotky
požární ochrany, provozu ZŠMŠ
Albrechtice n. O., hřbitova, ani úklidu
obce, likvidace odpadů atd. Všechny zájmové organizace obdrží od
obce příspěvky na činnost, i když
v některých případech bylo přistoupeno k meziročnímu snížení příspěvku
o 10%. Jsme si vědomi, že pro tyto
subjekty je každá koruna z obecního
rozpočtu důležitá. Celkový vývoj příjmů, ale i tlak na zvyšování režijních
výdajů obce nás však bohužel nutí při-

stoupit k redukci výdajů i v této oblasti. Podotýkám, že tak činíme neradi
a rádi bychom, aby všechny zájmové organizace v naší obci pracovaly
i nadále. Zvláště pak ty, které se věnují
práci s mládeží. Těmto organizacím
bychom chtěli v průběhu roku uvolnit finanční prostředky, které získáme
za provoz výherních přístrojů v naší
obci. Tyto prostředky by byly účelově
vázány na podporu činnosti mládeže.
Poněkud složitější situace je u výdajů spojených s údržbou majetku obce
a s investičními výdaji. Vzhledem ke
stagnaci příjmů a nárůstu režijních
výdajů na tyto výdaje zbývá rok od
roku méně peněz. Zatím jsme tyto výpadky schopni alespoň částečně hradit ze zdrojů vytvořených v minulosti.
Pro informaci v tabulce „Seznam
požadavků do rozpočtu na rok 2012“,
jsou uvedeny všechny požadavky
vznesené účastníky rozpočtového
procesu. Barevně odlišené jsou ty, co
byly v rozpočtu schváleny.
Celkový schválený rozpočet je uveden v tabulkách rozpočtové příjmy
a rozpočtové výdaje. Schodek rozpočtu bude uhrazen z výsledku hospodaření obce z minulých let. Úplné
členění rozpočtu až na položky je
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo
na webových stránkách obce. V případě zájmu jsem připraven každému
občanovi obce vysvětlit všechny dotazy související se schváleným rozpočtem obce na rok 2012.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Seznam požadavků do rozpočtu obce na rok 2012
Název - účel výdaje

Neinvestiční Investiční
výdaj
výdaj

PD na stavbu "Přestavba na
školní družinu Albrechtice"

65 000

Územní plán obce
TJ Sokol - údržba sokolovny,
kurtů a podpora sportovní
činnosti
SK Albrechtice - příspěvek
na údržbu travnatých ploch,
reprezentaci na Štítu, podpora
mládeže

370 000
43 000

Poznámka
Schváleno ZO
14. 12. 2011
Uzavřena smlouva
o dílo v roce 2011
požadavek 53 000 Kč
v roce 2011 47 600 Kč

128 000

požadavek 150 000 Kč
v roce 2011 142 000 Kč

ČZS - nákup elektrického drtiče
na ovoce

10 000

požadavek 10 000 Kč
v roce 2011 3 000 Kč

MOČRS Týniště- rybářské závody
mládeže

3 000

návrh 3 000 Kč
v roce 2011 3000 Kč

5 000

návrh 10 000 Kč
v roce 2011 2 000 Kč

SDH Albrechtice- slavnostní
uniforma, prapory, činnost

MS Zelené háje- krytina na
střechu odchovny bažantů,
zradidlo srnčí zvěře

9 000

požadavek 28 000 Kč
v roce 2011 10 000 Kč

Orientační běh - na činnost

10 000

požadavek 10 000 Kč
v roce 2011 20 000 Kč

8 000

odhad 15 000 Kč

Úprava hasičského vleku pro
přepravu čerpadel do ČJ

30 000

odhad 30 000 Kč

Úprava stezky do Borku-lavička,
odpadkové koše

10 000

odhad 10 000 Kč

Nástavba na vlek za malotraktor

Pořízení nové digitální ústředny
veřejného rozhlasu

50 000

Oprava střechy na čp. 302

odhad 50 000 Kč

50 000

odhad 50 000 Kč

220 000

odhad 220 000 Kč

7 000

odhad 7 000 Kč

Oprava zdi okolo
hřbitova,výměna dveří a okna v
márnici, oprava sloupu u vstupní
brány

40 000

odhad 40 000 Kč

Drobné opravy zpevněných MK

200 000

odhad 200 000Kč

Výměna oken v čp. 71 - školní
družina a MŠ

100 000

odhad 100 000 Kč

Výměna oken v čp. 275, přízemí
- POKUD OBDRŽÍME DOTACI Z
POV

100 000

odhad 100 000 Kč

Oprava MK K Soutoku

200 000

odhad 200 000Kč

Rekonstrukce MK Na Návsi

250 000

odhad 250 000 Kč

Výměna svítidel veřejného
osvětlení 10 kusů - Květná,
Poštovní, Lesní

20 000

odhad 20 000 Kč

Oprava střechy a zateplení nad
PC učebnou v budově čp.48,
oprava vikýřů na plechové střeše
Oprava elektroinstalace v
moštárně

Rekonstrukce chodníku v ulici
Zahradní
Rekonstrukce MK V Borku
Oprava omítek na čp. 98,141,302

200 000

odhad 200 000Kč

1 000 000

odhad
1 000 000 Kč

200 000

PD pro stavbu Chodník pro
pěší a cyklisty ACE-TNO/POKUD
BUDOU VYŘEŠENY POZEMKY
POD STAVBOU

odhad 200 000Kč
smluvní cena
65 000Kč

65 000

Oprava nátěru plechové střechy
na budově čp. 48

100 000

odhad 100 000 Kč

Rekonstrukce chodníku v ulici
1. Máje - dokončení akce z roku
2010

200 000

odhad 200 000Kč

PD na projekt "Bezpečná cesta
do školy" (přechody pro chodce,
snížení obrubníků, informativní
radar, snížení rychlosti před
fotbalovým stadionem)

50 000

odhad 50 000 Kč

CELKEM dle druhu výdaje*

1 743 000 2 000 000

CELKEM

3 743 000 Kč
-

výdaje schválené v rozpočtu obce
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Rozpočet obce na rok 2012
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
7 212 000

3399

Záležitosti kultury, církví a sděl. Prost.

115 000

Transféry, dotace

337 580

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

181 000

Nedaňové příjmy

1 537 213

3429

Zájmová činnost a rekreace

Hodnota

3612

Bytové hospodářství

328 900

122 493

3613

Nebytové hospodářství

215 500

2 500

3631

Veřejné osvětlení

210 000
115 500

Para

Název paragrafu

0

Půjčky z FRB

1012

Podnikání v restr. v zeměděl. a potrav.

1014

Ozdrav. hosp. zvířat,..

1032

Podpora ostatních produkčních činností

2219

27 000

500

3632

Pohřebnictví

91 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

39 000

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 000

3721

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

20 000

3314

Činnosti knihovnické

2 000

3722

Odvoz komunálních odpadů

632 000

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

12 000

3723

Sběr a odvoz ostatních odpadů

218 000

3399

Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

8 000

3744

Protierozní, lavinová opatření

3612

Bytové hospodářství

857 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.

3613

Nebytové hospodářství

160 000

4357

Domovy

40 000

3632

Pohřebnictví

13 000

4359

Ost. Služby a čin. V oblasti SP

20 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

21 000

5212

Ochrana obyvatelstva

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování kom. odpadů

3745

73 000
398 500

5 000

3 000

5512

Požární ochrana

284 000

97 000

6112

Zastupitelstva obcí

958 000

Péče o vzhled obcí

1 000

6171

Činnost místní správy

6171

Činnost místní správy

4 500

6310

Příjmy a výdaje z úvěrových operací

58 500

6310

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

22 550

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

61 000

6402

Finanční vypořádání minulých let

118 670

6409

Ostatní činnosti

30 000

Kapitálové příjmy

8 500

Para

Název paragrafu

3639

Komunální služby a územní rozvoj

PŘÍJMY CELKEM

Kapitálové výdaje

1 130 000

Hodnota

Para

Název paragrafu

8 500

2212

Silnice

2219

Záležitosti pozemních komunikací jn.

50 000

3113

Základní školy

65 000

3635

Územní plánování

3639

Komunální služby a územní rozvoj

65 000

3744

Protierozní, lavinová i požární ochrana

80 000

9 095 293

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Běžné-provozní neinvestiční výdaje

2 135 000

Hodnota
500 000

370 000

8 462 642

Para

Název paragrafu

Hodnota

1012

Podnikání a restr. V zemědělství

1 000

1014

Ozdrav.hosp. zvířat, veterinární péče

8 000

VÝDAJE CELKEM

9 592 642 Kč

FINANCOVÁNÍ

28 000

Para

275 000

8123

Dlouhodobé přijaté finanční prostředky

0 Kč

Ostatní záležitosti poz. komunikací

60 000

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých půjček

-639 700 Kč

2333

Úpravy drobných vodních toků

15 000

3113

Základní školy

3114

Základní školy speciální

10 000

3314

Činnosti knihovnické

85 500

3326

Obnova hodnot místního kulturního povědomí

3341

1032

Podpora ostatních produkčních činností

2212

Silnice

2219

1 695 742

Název paragrafu

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Rozpočet 2012

-639 700 Kč

SALDO ROZPOČTU

1 000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

9 095 293 Kč

Rozhlas a televize

13 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

9 592 642 Kč

3349

Ostatní záležitosti sděl. Prostředků

65 500

FINANCOVÁNÍ

3391

Mezinárodní spolupráce v kultuře

40 000

PŘEBYTEK/SCHODEK

-639 700 Kč
-1 137 049 Kč

Číslo 1 - 2012
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Z jednání rady obce
vč. příslušenství (žerď, stojan) za • konečnou výši cen vodného a
stočného pro rok 2012 – cena pitcca 22 tis. Kč u společnosti Velebný
né vody ve výši 39,50 Kč a vody
Ústí nad Orlicí a ukládá starostovi
Rada obce schvaluje:
odkanalizované ve výši 40,40 Kč
obce předložit radě obce konkrétní
• uzavření dodatku č. 11 s firmou
vč. DPH stanovené firmou AQUA
cenové nabídky, včetně vizualizace
Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, kde
servis Rychnov nad Kněžnou
praporu na jeho pořízení
je stanovena cena odpadu v celkové
výši 768,30 Kč a pověřuje starostu • Zprávu o hospodaření a Zprávu o • výsledky finančních kontrol provedené finančním výborem obce Alčinnosti ZŠMŠ Albrechtice nad Orobce dodatek smlouvy podepsat
brechtice nad Orlicí v protokolech
licí za rok 2010/2011
• dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ze  
z finančních kontrol nebyly shledne 6.3.2007 Obec Albrechtice n.O. • Seznam schválených investičních a
dány závady v čerpání účelových
neinvestičních výdajů na rok 2012
a SK Albrechtice n.O. ve výši 18
příspěvků
doplněný o zodpovědné osoby za300,- Kč a pověřuje starostu obce
jišťující jejich realizaci – viz. přílo- • rozpočet na akci „Přestavba bytu
podepsáním dodatku
školní družiny vč. přístavby v ZŠ
ha č. 5
• poskytnutí příspěvku Klubu dětí
Albrechtice nad Orlicí na pozema mládeže Hradec Králové na čišku parc. č. st. 51 zpracované arch.
tění koryta řeky Orlice – 5.ročník Rada obce souhlasí:
Adamcem. Stavební náklady jsou
ve výši 5000,- Kč a ukládá staros- • s výší neinvestičního příspěvku 118
celkem 1 743 914,- Kč
524,-Kč na 21 žáků, kteří navštěvují
tovi obce zajistit realizaci tohoto
ZŠ Týniště nad Orlicí a mají trva- • inventarizační zprávu o provedení
rozhodnutí
inventarizace Obce Albrechtice nad
lé bydliště v Obci Albrechtice nad
• uzavření nájemní smlouvy s OrlicOrlicí za rok 2011
Orlicí a doporučuje zastupitelstvu
kou zemědělskou, a.s. Týniště nad
obce částku 118 524,- Kč zařadit do • zprávu Waza security za měsíc
Orlicí o pronájmu obecních poúnor 2012
upraveného rozpočtu obce
zemků o celkové výměře 5,9 ha ve
znění přílohy č. 1 usnesení
Rada obce doporučuje:
• uzavření dodatku ke smlouvě o Rada obce bere na vědomí:
zápůjčce modulu informačního • podrobné informace starosty obce • zastupitelstvu obce schválit společné memorandum Obce Albrechtice
ohledně nově zpracovaného návrsystému NUNIS – eDok – Elektron.O., Domova důchodců Albrechtihu obytného souboru „Na Květné
nické dokumenty s prodloužením
ce n.O. a společností Dobré bydlení
Albrechtice nad Orlicí“ ve spozápůjčky do 30.6.2012, ve znění
s r.o. Hradec Králové ohledně společném zájmu Obce Albrechtice
přílohy č. 2 a ukládá starostovi obce
lečného zájmu – výstavba obytného
nad Orlicí, Domova důchodců Aldodatek podepsat
souboru „Na Květné Albrechtice
brechtice nad Orlicí a firmy Dobré
• uzavření smlouvy o dílo č. 108/12
nad Orlicí“ a ukládá starostovi obce
bydlení s.r.o. Hradec Králové
s firmou Envidens, s.r.o. Rychnov
memorandum podepsat
nad Kněžnou, ve znění přílohy č.3 • informace ohledně daňové výtěžnosti v roce 2011 a mírného nárůs- • zastupitelstvu obce schválit OZV č.
a pověřuje starostu obce k jejímu
1/2012 o místním poplatku za protu ve výši 18 648,- Kč oproti roku
podpisu
voz systému shromažďování, sběru,
2010
• výrobu slavnostního praporu obce
(za období leden 2012 – březen 2012)

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
znění přílohy č. 2
• zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu mezi Obcí Albrechtice
nad Orlicí a DSO Křivina. Uzavřením darovací smlouvy bude na
DSO Křivina převeden majetek ve
výši 5 664 393,80 Kč, jedná se o vodovody a kanalizace
• zastupitelstvu obce projednat a
schválit dohodu ohledně pronájmu
pozemků obce Albrechtice nad Orlicí Honební společnosti Albrechtice nad Orlicí
• zastupitelstvu obce schválit obecně
závaznou vyhlášku obce č. 2/2012,
která ruší obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2010 o místním
poplatku za provozovaný hrací
přístroj
Rada obce ukládá:
• starostovi obce připojit se k petiční akci obce Velhartice ohledně
schválení „Koncepčního záměru
reformy sytému financování regionálního školství“, které by bylo pro
malé obce nevýhodné
• starostovi obce zjistit podrobnější informace ohledně květnového
neoficiálního pozvání delegace do
Wörglu
Petra Kučerová,
OÚ Albrechtice n.O.

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(výtah z usnesení ZO ze dne 19.1.2012
a 16.2.2012)

Albrechticích nad Orlicí, ve znění přílohy č. 7 tohoto usnesení.

164/10/2012 Zastupitelstvo obce 169/10/2012 Zastupitelstvo obce deschvaluje obecně závaznou vyhlášku klaruje připravenost jednat o změnách
obce č. 1/2012 o místním poplatku za smluv –„Smlouva o budoucím uzavřeprovoz systému shromažďování, sběru, ní kupních smluv a nájmu pozemků“
přepravy, třídění, využívání a odstra- uzavřené dne 22.4.2009 se společností
ňování komunálních odpadů ve znění Dobré bydlení s.r.o. Hradec Králové a
„Plánovací smlouva akce Obytný soupřílohy č. 5 tohoto usnesení.
bor Pod Strání-Albrechtice nad Orlicí“
167/10/2012 Zastupitelstvo obce uzavřené dne 17.5.2010 se společností
schvaluje změnu využití pozemků, pů- Dobré bydlení s.r.o. Hradec Králové.
vodně určených pro výstavbu „Obytného souboru Pod Strání-Albrechti- 170/10/2012 Zastupitelstvo obce deklace nad Orlicí“ tak, že nově zde bude ruje připravenost jednat o prodeji pomožné stavět rodinné domy, bytové zemků potřebných k realizaci záměru
domy pro podporované bydlení i ob- „Park pro seniory Pod Strání-Na Květjekty občanské vybavenosti související né“ subjektům, které se budou podílet
s realizací výstavby bydlení pro seniory na jeho realizaci.
– tzv. „Park pro seniory Pod Strání-Na
Květné“ (pracovní název) v provede- 171/10/2012 Zastupitelstvo obce povění a rozsahu dle přílohy č. 6 tohoto řuje starostu obce jednáním v přípravné fázi projektu „Park pro seniory Pod
usnesení.
Strání-Na Květné“.
168/10/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis společného memoranda o 176/11/2012 Zastupitelstvo obce bere
spolupráci mezi obcí Albrechtice nad na vědomí výroční zprávu předsedy
Orlicí, Domovem důchodců Albrech- KV ZO o činnosti výboru v roce 2011
tice n.O. a společností Dobré bydlení ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
s.r.o. Hradec Králové k realizaci záměru výstavby „Park pro seniory Pod 177/11/2012 Zastupitelstvo obce schvaStrání-Na Květné“ (pracovní název) v luje plán činnosti KV ZO na rok 2012

ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Schválené výdaje: 9 592 642,- Kč
Financování:		 - 639 700,- Kč

180/11/2012 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí výroční zprávu předsed- 187/11/2012 Zastupitelstvo obce
kyně FV ZO o činnosti výboru v schvaluje krytí rozpočtového schodku
roce 2011 ve znění přílohy č. 3 tohoto ve výši 1 137 049,- Kč z výsledku hospodaření obce z minulých let.
usnesení.
181/11/2012 Zastupitelstvo obce schva- 188/11/2012 Zastupitelstvo obce
luje plán činnosti FV ZO na rok 2012 schvaluje příspěvek zřizovatele pro PO
ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí na rok
ve znění přílohy č. 4 tohoto usnesení.
2012 ve výši 909 742,- Kč.
183/11/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření PO ZŠMŠ 189/11/2012 Zastupitelstvo obce
Albrechtice nad Orlicí za rok 2011 ve schvaluje realizaci investičních a neinvýši +118 669,58 Kč a rozhodlo jej celý vestičních akcí uvedených v příloze č. 8
tohoto usnesení.
převést do rozpočtu zřizovatele.
184/11/2012 Zastupitelstvo obce uklá- 192/11/2012 Zastupitelstvo obce schvadá ředitelce PO ZŠMŠ Albrechtice nad luje začlenění pozemků ve vlastnictví
Orlicí provést odvod výsledku hospo- obce, přehledně uvedených v příloze
daření PO ZŠMŠ Albrechtice nad Or- č. 10 tohoto usnesení, do Honebního
licí za rok 2011 ve výši 118 669,58 Kč společenstva Albrechtice nad Orlicí,
do rozpočtu zřizovatele a to nejpozději se sídlem Žďár nad Orlicí čp. 82, Žďár
nad Orlicí.
do 29.2. 2012.
186/11/2012 Zastupitelstvo obce 193/11/2012 Zastupitelstvo obce bere
schvaluje rozpočet obce na rok 2012, na vědomí pozvání do Wörglu na 5.
v členění na paragrafy, ve znění přílo- května 2012 a schvaluje delegaci v pohy č. 5 – rozpočtové příjmy, přílohy č. čtu 8 členů (3 zástupci hasičů, starosta
6 – rozpočtové výdaje a přílohy č. 7 – obce, zastupitelé, zástupci klubu přátel
Wörglu a tlumočnice).
financování takto:
OÚ
Schválené příjmy: 9 095 293,- Kč
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Financování obce
V tomto příspěvku bych rád našim
čtenářům přiblížil problematiku tvorby příjmů obce, ze kterých jsou financovány všechny potřebné výdaje.
V zásadě bych rozdělil příjmy na tři
skupiny. Do první patří příjmy, které jsou sdíleny se státním rozpočtem.
Jedná se především o výnosy z těchto daní: - daň z příjmu právnických
osob, - daň z příjmu fyzických osob ze
závislé práce, - daň z příjmu fyzických
osob srážková,- daň z příjmu fyzických
osob samostatně výdělečně činných, daň z přidané hodnoty a daň z příjmů
právnických osob za obce.
Sdílení těchto daní je upraveno zákonem o rozpočtovém určení daní.
V poslední době jste možná zaznamenali snahu starostů o změnu parametrů ovlivňujících dělení těchto výnosů
ve prospěch obcí. Důležité je si uvědomit, že tyto příjmy představují cca 74%
všech příjmů naší obce. V roce 2012
se jedná o částku 6,699 mil. Kč (cca
6 699,- Kč/občana obce).
Do této skupiny příjmů patří i výnosy z různých poplatků, například
za odpady, psy apod. ve výši cca 5,7%
všech příjmů. V roce 2012 se jedná
o výnos ve výši 0,513 mil. Kč.
Zejména z této první skupiny příjmů je financován rozvoj obce, kultura
a zájmová činnost.
Druhou skupinou příjmů jsou ostat-

Přestože ekonomická situace není
příznivá pro realizaci větších akcí
v roce 2012, rozhodlo zastupitelstvo
obce o přípravě několika významných
investičních akcí. Možné se někdo ptá,
proč investovat do přípravy akcí, na
jejichž realizaci stejně nemáme prostředky. Na jedné straně správná úvaha, na straně druhé, je naší povinností
nepromarnit čas, který máme určený
k plnění pracovních povinností pro
naši obec, nesedět a nečekat až bude
lépe. Vycházíme totiž z názoru, že štěstí přeje připraveným. Nyní krátce ke
konkrétním akcím.
Přestavba bytu na školní družinu
v čp. 48.
V loňském roce schválilo zastupitelstvo obce studii přestavby bytu školníka v základní škole, kterou by měla
vzniknout nová školní družina. V současné době jsou děti navštěvující školní
družinu soustředěny v jedné místnosti
provozně propojené se školní jídelnou.
Ta je prostorově malá, což způsobuje
provozní komplikace při plnohodnotné využití jak jídelny, tak zejména družiny. V případě nepříznivého počasí je
souběh provozu jídelny a družiny na
hranici technických i uživatelsko-organizačních možností těchto prostor.
Přitom o družinu je mezi rodiči žáků
velký zájem.
Vlastní stavba by spočívala v přestavbě bytu a vybudování propojovacího objektu s vestibulem základní školy

ní neinvestiční příjmy, představující roku 2001, zjistíme, že ve sledova- a přitom dokázala pečovat udržitelcca 17% všech příjmů. V roce 2012 se ném období se vystřídaly dva základ- ným způsobem o svůj stávající majejedná o částku 1,537 mil.Kč. Ty ve vět- ní trendy. První trend představoval tek, potřebuje na tyto aktivity ročně
šině případů tvoří protistranu obcí vy- stabilní meziroční nárůst příjmů minimálně 1,5 – 2,0 mil. Kč nad rámec
naložených výdajů na správu majetku a trval od roku 2001 do roku 2008. běžných režijních výdajů. Pro infora provozních výdajů obce. Významnou V tomto období si také naše obec vy- maci, v letošním roce na tyto výdaje
položkou jsou příjmy spojené s vlast- tvořila finanční rezervy, ze kterých zbylo pouze cca 0,65 mil. Kč. Zbytek
nictvím majetku, např. 12 RD v ulici dnes všichni žijeme. Druhý trend byl potřebných výdajů je hrazen z výsledŠtěpánovské, nebytových prostor, lesů nastartován v roce 2009, kdy došlo ku hospodaření obce z minulých let.
k dramatickému propadu příjmů ve Tyto zdroje jsou však omezené.
apod.
Pro naši obec, zrovna tak jako pro
Třetí skupinou jsou dotace od státu, výši cca 1 mil. Kč, který se dodnes
krajů, případně jiných poskytovatelů. nepodařilo vyrovnat. Mezi roky 2010 všechny okolní obce je tudíž zásadní,
Státem poskytovaná dotace na výkon a 2011 vzrostly daňové příjmy o pou- aby vláda změnila zákon o rozpočpřenesených kompetencí státu a na hých 0,019 mil. Kč. Konkrétní vývoj tovém určení daní ve prospěch obcí.
školství tvoří pouze 3,3% ze všech pří- daňových příjmů je uveden v grafu Pokud se tak v brzkých letech nestane,
budou mít obce problémy se zajištění
jmů. V roce 2012 to je 0,338 mil. Kč. pod textem.
Ptá-li se někdo z čtenářů, proč služeb, které po nich občané požadují.
Přitom jenom výdaje na školství předJaromír Kratěna
stavují částku 17,7% rozpočtových o této problematice píši, odpovím jedDaňové
příjmynaší
v letech
2 4 218
287 4 696 961
5 392 892
5 723
194 mohla
6 512 924
6 489 069
384 6 762
032
starosta
obce
noduše.
Aby
obec
zajistit
ales-6 916 918 7 581 209 6 428 904 6 743
režijních
výdajů
obce.
Konkrétně
1,695 mil. Kč v roce 2012. Do této sku- poň minimální rozvoj svého území
piny by patřily i další účelové dotace,
Daňové příjmy v letech 2001 - 2011
které může obec v průběhu roku získat.
Ty jsou však výlučně použity na spolu- 8 000 000
financování, v dotaci specifikovaných 7 000 000
výdajů obce. Celkové saldo obce proto
6 000 000
pozitivně neovlivňují, spíše naopak.
Z výše uvedeného je patrné, že roz- 5 000 000
voj naší obce je z více jak 70% závislý 4 000 000
na ekonomických výsledcích národ- 3 000 000
ního hospodářství a také na nastavení
koeficientů dělících daňové výnosy 2 000 000
1 000 000
mezi stát, obce a kraje.
Podíváme-li se na vývoj daňových
0
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příjmů, které naše obec přijala od

Investiční rozvoj v roce 2012

v přízemí. V propojovací části by byla
též nová šatna. Přístavba by byla provedena za budovou v prostoru stávající
zahrady školníka. Plánem letošního
roku je pořízení stavební dokumentace
a získání stavebního povolení na tuto
stavbu.
Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice n.O. – Týniště n.O.
I letos budeme dále usilovat o vyřešení majetkových poměrů dotčených
plánovanou stavbou. V současné době
hledáme možnosti, jak směnit dotčené
pozemky a tím získat souhlas vlastníka
se stavbou. Pokud se tento záměr podaří úspěšně zrealizovat, budeme pokračovat v přípravě stavby dál. Prvním
krokem bude dokončení stavební projektové dokumentace a zahájení stavebního řízení s cílem získat na stavbu
stavební povolení.
Bezpečná cesta do školy.
Tento projekt vychází ze stejnojmenného projektu, který realizovali žáci
naší základní školy v loňském roce.
Jedná se o řešení výstavby několika
přechodů nebo míst k přecházení silnice v naší obci. Jak název projektu sám
říká, cílem je vytvořit podmínky pro
bezpečné přecházení silnic a to nejen
pro děti. Zastupitelstvo tuto myšlenku
převzalo a doplnilo ji o bezbariérovou
úpravu hlavních chodníků v ulici Na
Drahách, 1.máje a Pardubické. V rámci projektu bychom též umístili další

informativní radar, tentokrát do ulice
Pardubické na příjezdu do obce od Vysokého Chvojna. Nezávisle na přípravě
technického řešení výše popsaných
staveb požádáme o snížení rychlosti
před vjezdem do fotbalového areálu.
Polyfunkční soubor objektů „Pod
Strání a Na Květné v Albrechticích
nad Orlicí“
V prosinci schválilo zastupitelstvo
obce podpis společného memoranda
mezi Obcí Albrechtice n.O., společností Dobré bydlení s.r.o., Hradec Králové
a Domovem důchodců Albrechtice
nad Orlicí, ve kterém se všichni aktéři
zavazují postupovat ve shodě a vzájemné spolupráci při přípravě a následně i
výstavbě polyfunkčního souboru objektů na uvedených lokalitách.
Co se vlastně skrývá pod tímto nelibě znějícím názvem staveb? Jedná
se o kombinovanou výstavbu objektů
pro bydlení, podporované bydlení a
sociální péči. Objekty pro bydlení by
byly určeny pro individuální bydlení
občanů formou osobního vlastnictví.
Objekty pro podporované bydlení by
byly přednostně určeny pro seniory
ve věku 70 a více let, které by užívali
formou nájmu. Objekty pro sociální
služby by byly tvořeny třemi pavilony
pro pacienty postižené Alzheimerovou
chorobou. Koncepce staveb by měla
zajistit klidné bydlení, v rodinných domech nebo bytech přiměřeně vybavených podle účelu poslání. Pro seniory

bychom tím chtěli vytvořit alternativu
mezi jejich stávajícím bydlením v rodinných domech a domovem důchodců, zpravidla mimo naši obec. Rádi
bychom tak nabídli našim seniorům
možnost klidného dožití v naší obci,
v nízkonákladových bytech s dostupnou sociální i zdravotní péčí. Bydlení
by bylo soustředěno do dvou bytových
domů o osmi bytech. Součástí stavebního konceptu je i veřejně přístupná
ordinace lékaře, společenské prostory
pro setkávání a trávení volného času,
poskytování obědů a terénních pečovatelských služeb. Svoji polohou je
lokalita předurčena pro klidné bydlení
v blízkosti obchodů, školy, pošty a přírodních krás v blízkém okolí naší obce.
V současné době se pracuje na technických detailech komplexu, které
musí splňovat požadavky všech tří aktérů memoranda. Vedle toho se hledají
možnosti financování tohoto významného záměru.
V případě, že bychom společně tento
záměr zrealizovali, život v naší obci by
dostal další rozměr. Další v tom smyslu, že by naši občané mohli žít v obci
od svého narození až do smrti a to i v
případech, kdy by z jakéhokoliv důvodu nemohli dožít ve svých stávajících
domech. Náklady k bydlení v podporovaných bytech podléhají regulovanému nájmu, což je po této stránce dělá
dostupnými širokému spektru seniorů.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Z činnosti kulturní komise
Kulturní komise se sešla v měsíci lednu a zhodnotila svou činnost v oblasti pořádání kulturních akcí v uplynulém roce. Mezi
zdařilé akce můžeme počítat již
tradiční bowlingový turnaj o pohár starosty, masopust pořádaný
základní a mateřskou školou,
den dětí také pořádaný základní
a mateřskou školou a dále mikulášský a čertovský rej v restauraci U Krbů. Nově pořádané akce
jako byla plavba po Orlici, výlov
albrechtického brouzdálka a následné rybí hody jste ocenili hojnou účastí. Plavba po Orlici se
pro velký zájem opakovala ještě
jednou. Obnovit tradici stavění
a kácení máje nám pomohl divadelní soubor Temno z Týniště a
hudba pana Plašila. Za krásného
počasí na sokolském hřišti nám
předvedla skupina historického
šermu pod vedením pana Kroupy šermířské umění. Předvánoční divadlo v restauraci pana
Krba se již také pomalu stává
tradicí a jsme rádi, že se těší velké
návštěvnosti.
Všechny kulturní akce byly pořádány ve spolupráci se zájmovými organizacemi v obci.
Kulturní komise na svém lednovém setkání na základě zkušeností z pořádání kulturních akcí
z minulého roku a již tradičních
akcí sestavila plán kulturních
akcí pro rok 2012, který schválilo zastupitelstvo obce na svém
zasedání a vyčlenilo z rozpočtu
obce 80 tisíc Kč. Tento plán bude
během roku upravován. Úpravy
se dozvíte na našich webových
stránkách, www.albrechtice-nad-orlici.cz a hlášeních v místním
rozhlase.
Za kulturní komisi
Renata Beková

Přehled plánovaných akcí v roce 2012
Název akce

Pořadatel akce

14. 01. 2012

Termín

myslivecký ples

MS Zelené háje

0

04. 02. 2012

hasičský ples

SDH Albrechtice

0

18. 02. 2012

rybářský ples

MOČRS Týniště

0

18. 02. 2012

masopust

ZŠ a MŠ Albrechtice

Kratěnová S., Lochman

6000

leden, únor

bowlingový turnaj

KK

Beková

4000

09. 03. 2012

společenský ples

DD Albrechtice

Jana Tichá

10. 03. 2012

dětský karneval

ZO KSČM Albrechtice

Jaroslav Hlušička

1000

29. 04. 2012

stavění májky

TJ sokol

Šenk J.

1000

30. 04. 2012

čarodějnice

KK

květen

střelba vzduchovkou

Zodpovědná osoba

Náklady

0

3000
Bartoš

26. 05. 2012

kácení májky

KK, SDH Albrechtice

5000

16. 06. 2012
(23. 06. 2012)

tour de cnipe

KK

23. 06. 2012

den dětí

SK

Hlušička

červen

den dětí

ZŠ a MŠ Albrechtice,
KD Týniště-Temno

Kratěnová S.

14. 07. 2012

plavba po Orlici

KK

Hlušička a Krb

3500

18. 08. 2012

plavba po Orlici

KK

Hlušička a Krb

3500

léto

divadlo Praha

KK

Beková

září

kufrování

orient.

Kupka

září

výlet pro seniory

KK

Kratěna

08. 09. 2012

hasičská soutěž

Hasiči

Lochman

2500

29. 09. 2012

Posvícení

KK

Hlušička

5000

29. 09. 2012

Posvícení

KK

Krb

5000

3500

20000
0

10. 11. 2012

výlov

obec

Kratěna

17. 11. 2012

rybí hody

obec

Krb

5000

1/2 prosince

divadelní představení

KK

Kratěna

6000

mikuláš

KK

prosinec

0

5000

17. 12. 2012

posezení obec

obec

Kratěna

0

02. 12. 2012

rozsvícení stromku

KK

Kratěna

2000

Výdaje celkem

81000

Likvidace odpadů na skládce v Albrechticích n. Orlicí - Nové Vsi
Je pravděpodobné, že mnozí již
máte přehled o službách, které pro
občany obce poskytuje společnost
ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí na
skládce v Albrechticích nad Orlicí
- Nové Vsi. Přesto mi dovolte je zopakovat ve formě možných dotazů
k této problematice.
1. Jaké odpady lze svépomocí vyvážet na skládku odpadů?
Na skládce lze likvidovat běžný komunální odpad, velkoobjemový odpad z domácností, stavební suť, cihly, beton, zeminy, ojeté pneumatiky,
bioodpad.
2. Kolik korun stojí uložení jednotlivých druhů odpadů?
Komunální odpad – 1,9 Kč/kg,
Velkoobjemový odpad z domácností

– 1,9 Kč/kg, Pneumatiky – 4,2 Kč/kg ností – např. skříně, koberce, postele,
Stavební suť, zeminy, cihly, beton – matrace a další složky komunálního
odpadu, které se nevejdou do nádob
0,54 Kč/kg, Bioodpad – 0,42 Kč/kg
na likvidaci odpadů v rámci svozu.
3. Přispívá obec nějakým způso- Vždy je však potřeba tento velkoobbem na likvidaci odpadů na skládce? jemový odpad dovést k likvidaci ve
Obec plně hradí za své občany vý- vytříděném stavu. Bude-li tento oddaje za uložení bioodpadu a velkoob- pad součástí komunálního odpadu
(rozhodnutí provede provozovatel
jemového odpad.
skládky při přejímce) uhradí poplatek
4. Kdo je občanem obce, za kterého za uložení občan při jeho přejímce.
obec hradí likvidaci odpadů?
6. Na koho se může občan obrátit,
Je to občan, který má v obci trvalé
bydliště a tuto skutečnost prokáže ob- pokud má nějaké problémy s likvidačanským průkazem (pasem) provozo- cí odpadu?
V prvé řadě vždy na provozovavateli skládky.
tele skládky – společnost ODEKO
5. Co spadá do kategorie velkoob- s.r.o., Týniště nad Orlicí, telefon –
494 371 003, dispečer na skládce
jemový odpad z domácností?
V podstatě se může jednat o jaké- - 494 372 182, nebo na vedoucího
koliv nepotřebné vybavení domác- provozu pana Jiřího Šubrta – telefon

603 520 974. V případě, že na těchto kontaktech nepochodí, pak volejte
starostu obce – telefon – 725 081 092.
7. Lze si objednat u společnosti
ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí kontejner na likvidaci odpadů, odvoz
odpadů nebo dopravu materiálu?
Ano, všechny tyto služby a ještě
další, společnost ODEKO s.r.o. poskytuje. Objednat ji lze jednoduše na
telefonech společnosti, nebo přímo
na skládce odpadů.
Pokud máte k zodpovězení ještě
jiné dotazy, kontaktujte prosím starostu obce.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Rozhovor se starostou obce na aktuální téma
Pane starosto, ráda bych Vám polo- Orlicí. Ještě k výsledku konkurzu bych
žila několik otázek na aktuální témata, chtěl říci, že si vážím všech uchazeček,
které se k nám do konkurzu přihlásily.
která v naší obci znějí.
Bylo pro mne těžké jich devatenáct od1. Mohl byste našim čtenářům říci, mítnout, ale pracovní místo bylo pouze
jak probíhal konkurz na administra- jedno. Doufám jen, že všechny „neúspěšné“ uchazečky se na mne nebudou
tivní pracovnici obecního úřadu?
Vzhledem k tomu, že stávající pra- proto zlobit. Paní Mylerové i zaměstcovnice, slečna Kučerová, půjde v červ- nancům obecního úřadu bych chtěl
nu na mateřskou dovolenou, bylo nutné popřát, aby budoucí spolupráce byla
za ni zajistit náhradu. Na zveřejněnou oboustranně úspěšná a obci prospěšná.
výzvu zareagovalo 20 uchazeček z Al4. Nyní dotaz z jiné oblasti. V pobrechtic a okolních obcí a města Týniště
n.O. Podle dodaných strukturovaných slední době se ve sdělovacích prostředživotopisů z nich bylo vybráno 9 ucha- cích často hovoří o zvyšování ceny
zeček, které nejlépe splňovaly předpo- za likvidaci odpadů. Musí se občané
klady pro tuto funkci a ty byly pozvány obávat zdražení poplatku za likvidaci
odpadů?
k pohovorům na obecní úřad.
Naše obec se dlouhodobě snažila
2. Jakým způsobem probíhaly poho- přenášet náklady za likvidaci odpadů
do výše poplatků. Vždy jsme říkali, že
vory s uchazečkami?
Praxe na našem obecním úřadě je kolik odpadu si v obci vyprodukujeme,
taková, že pracovní místa jsou obsazo- takové peníze musíme za jeho likvidaci
vána na základě výsledků dosažených uhradit. Tento logický trend byl přerupři ověřování praktických dovedností, šen z důvodu dosažení přípustné výše
znalosti dané odbornosti a také podle poplatku a to 500,- Kč/osobu a rok. Pro
schopnosti komunikovat při pohovo- informaci, skutečné náklady spojené
ru. Ověření odborných znalostí bylo s likvidací komunálních odpadů v roce
prováděno pracovníky obecního úřa- 2010 představovaly poplatek ve výši cca
du a skládalo se ze psaní volného textu 640,- Kč/osobu a rok. V roce 2011 došlo
na PC, přepisování vzorového textu na k navýšení ceny o cca 4% a v roce 2012
PC, diktátu a práce s Excelem. Každá o cca 8%. Jinými slovy, současné platby
část byla bodována podle jednotných poplatků jsou řádově o cca 200,- Kč nižpravidel. Ústní pohovor jsem vedl já ší, než jsou skutečné náklady obce. Pos radním panem P. Kačínem, přičemž dle některých informací bude v brzké
všechny uchazečky dostaly stejné zá- době schválena novela zákona o místkladní otázky, případně individuálně ních poplatcích, kde bude přípustná
doplňkové dotazy. Z hodnocení jed- výše poplatku zvýšena až na 1200,- Kč/
notlivých částí konkurzu bylo stanove- osobu a rok. Tím by se zastupitelstvu
no pořadí uchazeček. Protože kvalita obce otevřela možnost upravit výši povětšiny uchazeček byla vysoká a rozdíly platku za likvidaci odpadů na skutečmezi prvníma dvěma byly malé, sta- nost placenou obcí. Jak nakonec bude
novili jsme první v pořadí po společné rozhodnuto, nemohu dopředu odhadokonzultaci zaměstnanců úřadu, radní- vat. Rozhodně však nedojde k úpravě
poplatků v letošním roce.
ho pana Kačína a mne.
5. Co způsobuje nejvíce nárůst ná3. Kdo je tou šťastnou osobou, která
nastoupí za slečnu Kučerovou na její kladů na likvidaci odpadů?
Budete se možná divit, ale je to zepozici?
Nejlepší byla podle všech hodnotitelů jména stát. Ten totiž zatěžuje každou
paní Alena Mylerová z Albrechtic nad vyprodukovanou tunu komunálního

Bowlingový turnaj
Sedmý ročník bowlingového turnaje o pohár starosty obce je již za námi.
Opět to byla velice zajímavá podívaná. Do finále se ze 16 družstev mohlo
dostat jen osm týmů, které se o pohár
utkali v pátek 3.února 2012 v Bowling klubu v Týništi nad Orlicí. Turnaj byl opravdu velice napínavý, ale
vítěz mohl být jen jeden a tím se stal
zaslouženě tým Sokol 1 s 907 body, na
druhém místě skončil loni bronzový
Sportovní klub 1 (868 bodů) a třetí
místo obsadil Sokol 2 (826 bodů).
Jaký bude osmý ročník Bowlingového turnaje o pohár starosty obce a
zda vyhrají sokolové nebo fotbalisti
se při vyrovnanosti týmů neodvážíme
ani odhadovat, ale jistě to bude opět
napínavý souboj.

Pořadí finálové skupiny:
1. Sokol 1: 907 bodů (Michal Sršen,
Josef Šenk, Kamil Šín); 2. Sportovní
klub 1: 868 bodů (Rostislav Kchop,
Ondra Velíšek, Pavel Zeman); 3. Sokol 2: 826 bodů (Martin Bek, Aleš
Barták, Jan Gluch); 4. Hasiči 1: 786
bodů (Josef Jakl, Jiří Urbánek, Petr
Buneš); 5. Sportovní klub 2: 734 bodů
(Jiří Jaroš, Jan Ruml, Duha Petr); 6.
Domov důchodců 1: 731 bodů (Slávek
Lochman, Karel Vacek, Jana Tichá); 7.
Orientační běh 1: 630 bodů (Petr Kadečka, Lukáš Sojka, Jaroslav Kupka);
8. Hasiči 2: 626 bodů (Ruda Moravec,
Petr Nesnídal, Mirek Holánek)
Lenka Bričová,
předsedkyně kulturní komise

odpadu uloženou na skládce správními poplatky. Dále zvýšil od roku 2012
DPH z 10% na 14%. Dalším ovlivňujícím faktorem jsou ceny PHM, které
stát rovněž výrazně zdaňuje. Navíc se
uvažuje o dalším zatížení komunálního
odpadu ukládaného na skládky novým
poplatkem na výstavbu spaloven. Jeho
výše by mohla být až 300,- Kč za tunu.
Jednoduchým přepočtem zjistíme, že
realizací tohoto záměru by došlo k navýšení poplatku v Albrechticích n.O. o
cca 70,- Kč/osobu.
6. Má obec možnost zajistit likvidaci
komunálních odpadů jiným způsobem, než jejich uložením na skládku?
Bohužel, v současné situaci nikoliv.
Jediné dostupné spalovny jsou v Liberci, Praze a Brně. Náklady na likvidaci
odpadů tímto způsobem dosud vycházely dráž než jejich uložení na skládku
v Křovicích u Dobrušky. Pokud by však
došlo ke zmíněnému zpoplatnění, budeme určitě hledat tu nejlacinější variantu likvidace odpadů.
7. A ještě jeden dotaz. Dozvěděli
jsme se, že zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu s městem
Týniště nad Orlicí, kterou se rozšiřuje
působnost Městské policie Týniště n.O.
i na území naší obce. Můžete nám říci,
co je důvodem této spolupráce?
Ano, v současné době je v právní
moci veřejnoprávní smlouva a městská
policie může působit i na našem území.
Příčiny, které vedly zastupitelstvo obce
k tomuto kroku, jsou zejména v oblasti preventivní. Chceme především, aby
městská policie řešila případy, kdy dochází k porušování obecně závazných
vyhlášek obce, dopravních předpisů,
případně porušování veřejného pořádku. Ve všech těchto případech dochází
zpravidla k páchání různých přestupků.
Současná agenda přestupkového řízení
je administrativně složitá a v případě,
že se občan dopouští takového chování
je potřeba kvalifikovaně a právně čistě
zasáhnout. V minulosti se nám totiž

stalo, že i jasně spáchaný přestupek se
nepodařilo, v případě podání odvolání
pachatele, obhájit. Důvody k uznání
odvolání byly zpravidla v oblasti důkazního řízení, případně v drobných
administrativních pochybeních správního orgánu. Z důvodu důkazní nouze
byla také část přestupků odložena. To
vše bychom chtěli eliminovat výkonem
městské policie.
8. Za jakých podmínek bude městská policie v naší obci působit?
Případný policejní zákrok bude proveden na základě žádosti, kterou je podle smlouvy oprávněn vznést starosta
obce. V tomto případě bude takovýto
policejní úkon zpoplatněn v hodinové
sazbě podle aktuálního ceníku.
9. Jak často si myslíte, že bude městská policie v naší obci působit?
Z povahy věci je zřejmé, že to bude
záležet výlučně na chování nás, občanů
obce. Pokud nebude docházet k výše
uvedeným příčinám, které nás vedli
tuto službu smluvně zajistit, není důvod, proč by Městská policie Týniště
n.O. v naší obci zasahovala. Doposavad
patříme ke klidným obcím a já si nepřeji nic víc, než abychom takovou zůstali
i nadále.
10. Z dříve poskytnutých informací
víme, že v obci již nyní působí bezpečnostní agentura WAZA. Bude v obci
působit souběžně s městskou policií
nebo spolupráce s ní bude ukončena?
Ano, v obci působí a bude působit i
bezpečnostní agentura WAZA. Její působnost a kompetence jsou odlišné od
městské policie. WAZA se soustřeďuje především na ostrahu nemovitého
majetku obce. K tomu také kontroluje
dodržování veřejného pořádku. Musím říci, že efektivně. Přirozeně, nelze
vyloučit ojedinělé problémy. Celkově
však máme s působením této agentury
v obci dobré zkušenosti.
Děkuji za rozhovor
Redakce MZ
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
VÁNOČNÍ POŘAD
Jako každoročně, tak i tento školní
rok si žáci ZŠ za přispění dětí z MŠ
připravili vánoční pořad v restauraci
U Krbů. Ten letošní nesl název Světové Vánoce. Po milém úvodu dětí z MŠ
nás žáci ve svém vystoupení seznámili
s tradicí slavení Vánoc v některých
zemích světa. Nechyběly ani tradič-

ní české Vánoce. Všichni přítomní
– a byl jich opět plný sál – si mohli
s dětmi zazpívat známé vánoční koledy. Celé vystoupení bylo příjemným
zastavením v předvánočním shonu
a děti byly po zásluze odměněny velkým potleskem.
Jana Karásková

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
Toto milé a hřejivé zastavení
v naší uspěchané době se stává již
hezkou tradicí. Děti dramatického
a pěveckého kroužku naší školy si
každoročně připraví komponovaný program plný písní, povídání
a vinšů a při doprovodu majestátních varhan se vždy vytvoří nádherná atmosféra. Letos ještě byla

umocněna i pěknou návštěvou rodinných příslušníků a ostatních diváků, kteří odcházeli na závěr akce
s úsměvem na tváři a hřejivým
pocitem v srdci. A o to nám přece
jde – rozdat ostatním trochu toho
křehkého lidství a tepla…
Eva Drábková

BRUSLENÍ

V únoru při tělesné výchově
jsme šli s paní učitelkou bruslit.
Led ještě netál, proto se nám bruslilo dobře. I počasí se vydařilo, takže jsme si to moc užili.
Josef Otava, žák 5. ročníku

V pondělí a v pátek při tělesné výchově se vydal 5. a 4. ročník
bruslit. Teple oblečeni jsme se vy-

dali na Hrázku. Bruslilo se dobře,
pouze někde byly menší nedostatky jako např. tráva v ledě, atd.
Mnoho z nás už bruslit umělo, ale
byli i tací, kteří bruslit neuměli.
Bruslení nás moc bavilo a doufáme, že půjdeme i příští rok.
Karina Štanderová, Martina
Zdražilová, žákyně 5. roč.

Plavecký výcvik

Dne 14. 2. 2012 jsme zahájili
každoroční výuku plavání.
Po příjezdu do nového plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou nás spolu s 25 metrů dlouhým
plaveckým bazénem a brouzdalištěm zaujal i krásný výhled do zasněžené zahrady.

Pod dohledem plaveckých instruktorů trénujeme plavecké styly,
hrajeme hry a dovádíme ve vodě.
Při poslední, desáté, lekci výuky plavání získá každý z nás
„Mokré vysvědčení“ od samotného vodníka!
žáci 3. ročníku

KOUZELNÝ VÝLET DO PRAHY
V magickém čase adventním
podnikl dramatický kroužek naší
školy výlet do předvánoční Prahy.
Jak se říká – všechno nám hrálo
do karet – počasí, spoje, atmosféra plná očekávání.. A to kouzelné
očekávání se splnilo vrchovatě.
Můžete posoudit: děti si prohlédly
muzeum Karlova mostu, kde byly
instalovány nejen živé, papírové,
ebenové, perníkové,.. atd. betlémy,
ale hlavně – světový unikát, který
je též zapsán v Guinessově knize
rekordů – slámový betlém v nadživotní velikosti (tedy musím podotknout, že i pro mne to byl nevídaný zážitek). Poté děti nasedly do
vyhřáté lodě a kroužily po hladině

Vltavy. Od průvodkyně se dozvěděly hodně zajímavých informací.
Okouzleni plavbou jsme se prošli
Staroměstským náměstím, kde
probíhaly předvánoční trhy a kulturní akce. Trošku unaveni jsme
zasedli do křesel v Divadle Kollowrat a shlédli příběh na motivy
Ch. Dickense „Sen noci vánoční“.
Po cestě ztemnělou Prahou jsme
se svěřili vlaku a dorazili ve zdraví
domů.
Na závěr je třeba moc poděkovat manželům P + P Černým, kteří
nám na náš nezapomenutelný zážitek finančně přispěli – moc si toho
vážíme.
Eva Drábková

Letošní masopust
Tradiční masopustní průvod byl
letos naplánován na 10 hodinu dne
18. února.
Nejprve nás zastavil pan starosta
a povolil nám tuto akci. Vše probíhalo vesele. Počasí nám přálo. Zastavovali jsme u některých domů,
kde jsme za písničku a halekačky
dostali něco dobrého na zub.
Veselí jsme zakončili zastávkou
v restauraci U Krbů, kde nás také
čekalo pohoštění.
Masopust jsme si moc užili a
děkujeme všem, kteří se na jeho
organizaci podíleli.
Daniel Jakl, žák 4. ročníku

Dne 18.2.2012 jsme vyšli od
školy.
Zastavil nás pan starosta , protože si myslel, že budeme dělat neplechy, ale když viděl masky, tak si
vzpomněl, že je masopust. Cestou
se stavěla auta a kominík vybíral
peníze, zpívaly se písně a halekačky. Zastavili jsme se u několika
domů a masopust ukončili u pana
Krba.
Děkujeme všem, co se masopustu zúčastnili.
Lukáš Bartoš,
žák 4. ročníku
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Cestovní doklady pro děti do 15 let
(převzato ze zpravodaje Města Kostelec nad Orlicí, aktualizace k 1. 1.
2012)
Zápisy dětí v cestovních pasech
rodičů pozbývají platnosti dnem
26. 6. 2012 !!!
V případě vycestování musí mít od
27. 6. 2012 občan ve věku 0 – 15 let
svůj cestovní doklad !!!
Ukončení zápisu dětí do cestovních
pasů dle zákona č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb. o
cestovních dokladech.

Doklad o státním občanství České
republiky
/§ 21 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů/
1) je občan povinen doložit při vydání prvního cestovního pasu, v případě že nemá trvalý pobyt na území
České republiky
2) se vyžaduje od občana, který má
trvalý pobyt na území České republiky, ale vznikly důvodné pochybnosti
o jeho státním občanství

Cestovní pas se strojově čitelnými
Cestovní pas bez strojově čitelúdaji a nosičem dat s biometrickými ných údajů a bez nosiče dat s biomeúdaji (biometrický snímek obličeje a trickými údaji
otisky prstů)
občané 0 – 15 let správní poplatek
Občané 0 - 15 let správní poplatek 1.000,-Kč
100,-Kč, platnost cestovního pasu je 5
platnost cestovního pasu je 6 měsílet
ců, vydává se ve lhůtě 15 dnů
(orgán příslušný k vydání cestovního pasu může rozhodnout o skončení
Podmínky žádosti: zákonný záplatnosti cestovního pasu, pokud jeho stupce předloží svůj občanský průkaz,
držitel podstatně změnil svou podobu 2 fotografie dítěte odpovídající soui před uplynutím platnosti cestovního časné podobě /35mm x 45mm/, origidokladu)
nál rodného listu dítěte a v kanceláři
vyplní žádost; podpis dítěte na žádosti
vydává se ve lhůtě 30 dnů
se vyžaduje v případě, že se dítě umí
podepsat
Podmínky žádosti: zákonný zástupce předloží svůj platný občanský
Doplňující informace:
průkaz a přivede s sebou dítě na pořía) neumí-li se dítě podepsat, podzení snímku s originálem jeho rodné- pis držitele v rámečku žádosti o pas
ho listu /nebo musí mít dítě zapsané zůstává bez podpisu – žádost podává
v občanském průkazu/
zákonný zástupce dítěte, který se prokáže občanským průkazem,
b) cestovní doklad přebírá zákonný
Doplňující informace:
a) u tohoto typu cestovního pasu zástupce
c) místo zákonného zástupce může
žadatel = dítě nevyplňuje tiskopis žádosti ani nedokládá fotografie – veš- podat žádost pěstoun; osoba, které byl
keré údaje, pořízení obrazuj obličeje a občan mladší 15 let svěřen do výchopořízení otisků prstů se zpracovávají vy; ředitel zařízení pro výkon ústavní
elektronicky /otisky prstů se pořizují výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují
žadateli staršímu 12 let/,
b) místo zákonného zástupce může na základě soudního rozhodnutí o
podat žádost pěstoun; osoba, které byl občana mladšího 15 let – tyto osoby
občan mladší 15 let svěřen do výcho- připojují k žádosti souhlas zákonného
vy; ředitel zařízení pro výkon ústavní zástupce s jeho ověřeným podpisem /
výchovy anebo zařízení pro děti vyža- souhlas se nevyžaduje, pokud je jeho
dující okamžitou pomoc, které pečují opatření spojeno s překážkou těžko
na základě soudního rozhodnutí o překonatelnou/,
občana mladšího 15 let – tyto osoby
d) neplatné cestovní pasy se odepřipojují k žádosti souhlas zákonného vzdávají bez zbytečného odkladu na
zástupce s jeho ověřeným podpisem / městský úřad, který jej vydal nebo na
souhlas se nevyžaduje, pokud je jeho matriční úřad.
opatření spojeno s překážkou těžko
Doklad o státní občanství České
překonatelnou/,
c) cestovní doklad přebírá zákonný republiky
/§21 odst. 2 zákona č. 329/1999
zástupce; pěstoun; osoba, které byl
občan mladší 15 let svěřen do výcho- Sb., o cestovní dokladech, ve znění
vy; ředitel zařízení pro výkon ústavní pozdějších předpisů/ se nevyžaduje
výchovy anebo zařízení pro děti vyža- od občana, který má trvalý pobyt na
území České republiky, ale vznikly
dující okamžitou pomoc
d) vyzvednutí cestovního pasu je důvodné pochybnosti o jeho státním
možné pouze osobně na místně a věc- občanství
ně příslušném obecním úřadu obce
Občanský průkaz
s rozšířenou působností,
e) neplatné cestovní pasy se odeObčané 0 – 15 let
správní povzdávají bez zbytečného odkladu na
městský úřad, který jej vydal nebo na platek 50,-Kč, platnost občanského
průkazu 5 let
matriční úřad
…

(orgán příslušný k vydání občanského průkazu může rozhodnout o
skončení platnosti občanského průkazu, pokud jeho držitel podstatně
změnil svou podobu i před uplynutím
platnosti občanského průkazu)
vydává se ve lhůtě do 30 dnů
Podmínky žádosti: zákonný zástupce předloží svůj platný občanský
průkaz a přivede s sebou dítě na pořízení snímku + originál rodného listu
dítěte
Doplňující informace:
a) u tohoto typu občanského průkazu žadatel = dítě nevyplňuje tiskopis žádosti ani nedokládá fotografie
– veškeré údaje, pořízení obrazu obličeje a případně vlastnoruční podpis
dítěte určený k digitálnímu zpracování se zpracovávají elektronicky,
b) za občana mladšího 15 let žádá
zákonný zástupce; místo zákonného
zástupce může podat žádost pěstoun;
osoba, které byl občan mladší 15 let
svěřen do výchovy; ředitel zařízení pr
výkon ústavní výchovy nebo zařízení
pro děti vyžadují okamžitou pomoc,
které pečují a základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let –
tyto osoby připojují k žádosti souhlas
zákonného zástupce s jeho ověřeným
podpisem /souhlas se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou/,
c) za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož
způsobilost je omezena tak, že není
způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven

/v tomto případě je vhodné se dotázat na městském úřadě na podrobné
informace/,
d) požádat o vydání občanského
průkazu může občan u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
e) občanský průkaz přebírá zákonný zástupce; pěstoun; osoba, které byl
občan mladší 15 let svěřen do výchovy; ředitel zařízení pro výkon ústavní
výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
f) občanský průkaz lze převzít u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz
převzít u příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností,
g) přebírající občan si při převzetí
občanského průkazu zvolí bezpečnostním osobní kód, který je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic
/slouží k autentizaci při elektronické
identifikaci držitele/
Doklad o státním občanství České
republiky
/§ 5 odst. 1, písm. c) zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů/
1) je občan povinen doložit při vydání prvního cestovního pasu, v případě že nemá trvalý pobyt na území
České republiky
2) se vyžaduje od občana, který má
trvalý pobyt na území České republiky, ale vznikly důvodné pochybnosti
o jeho státním občanství
Bližší informace poskytne paní Helena Slezáková, MÚ Kostelec nad Orlicí,
tel. 494 337 258, e-mail: hslezakova@
muko.cz

Poplatek za likvidaci odpadů
Sleduji v televizi různé zprávy,
které nám mohou posloužit. Jedna
z nich je platba za likvidaci odpadů. My starší a staří budeme platit
o 100,-Kč méně než normální rodina. Není to mnoho, ale důležité
je, že se o nás přemýšlí. Kde žije je-

den starý člověk, dává tu popelnici
1-2x za měsíc, kdežto rodina má
popelnici plnou každý týden, což
je samozřejmé.
Takže dík aspoň za pochopení a
tu stovku.
V. Bidlová

DROBNÉ OPRAVY PRÁDLA
(zkracování nohavic, výměna zipů, apod.)
Provádí M. Šalatová, V Kopečku 308,
Albrechtice nad Orlicí
Tel.: 732 488 071
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů Albrechtice n.O.
Albrechtičtí hasiči odstartovali
nový rok výroční valnou hromadou,
která se konala na sále v restauraci
U Krbů. Dostavila se většina členů
JSDH Albrechtice a zástupci hasičů
z okolních sborů. Hodnotila se činnost jednotek za uplynulý rok, který
byl jak pro naši jednotku, tak i pro
okolní sbory pestrý. Hovořilo se o
problémech, plánech a zážitcích z výjezdů a výcviku. Na oplátku i členové
našeho sboru se účastnili výročních
schůzí hasičů v Borohrádku, Žďáru
nad Orlicí a Týništi nad Orlicí. Další akcí, kterou hasiči v Albrechticích
každoročně pořádají je hasičský ples.
Ten letošní se konal 4. února opět
v restauraci u Krbů a byl velice vydařený. K tanci a poslechu skvěle hrála
skupina Pokrok a na účastníky plesu
čekala i bohatá tombola.
Činnost výjezdové jednotky ovlivnila sněhová nadílka. Sněhu nena-

padlo moc, ale jeho rychlé tání vlivem
vysokých teplot způsobilo zvýšení
hladiny řeky Orlice. Bylo potřeba
uzavřít některé hrázové propustě a
instalovat ponorné čerpadlo v ulici
Na Hrázce. 2. Března vyjížděla naše
jednotka k prvnímu letošnímu zásahu. Jednalo se o zahoření sazí v komíně rodinného domu ve Štěpánovsku.
Bylo provedeno sražení sazí a vyčištění komínového tělesa. Událost se obešla beze škody na majetku.
Josef Jakl
velitel JSDH Albrechtice n.O.
Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat
paní Lence Tvrdé, za pomoc při pečování o ztraceného pejska umístěného
v obecním kotci.
Josef Jakl
velitel JSDH Albrechtice n.O.

KNIHOVNA – nabídka pro čtenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím jího povrchu. Život v hlubinách oceánů je však dosud málo známý. Kniha
několik titulů :
představuje nejzajímavější živočichy
z obrovského množství mořských
Pro děti :
organismů.
„Pohádek jako kvítí“ – J.Š. Kubín.
Pro dospělé :
Jsou tu obsaženy : V království dne
a noci, O krásné Jašince, U veselého
„Jedovatá slova“ – P. Evans. Jak
věnce, Škubánek, Nebeský mlýnek,
Pokořená princezna a mnoho dalších. rozpoznat verbální násilí a jak na ně
reagovat.
Je na vás partner naštvaný nebo
„Top testíky pro holky“ + tipy a
triky jak být krásná, in a v pohodě. rozčilený několikrát týdně? Popírá, že
Jsi v pohodě pro kluky a pro svý ká- by byl naštvaný, když očividně je?
Téměř každý už slyšel o někom
mošky? Udělej si pár testíků a poznáš,
jak jsi na tom. Dočteš se, jak bojovat nebo zná někoho, kdo žije ve verbálse špatnou náladou, jak pečovat o ním urážlivém vztahu – pokud v něm
své ruce a vlasy i leccos užitečného o dokonce sám není. V této knize namódě. Dozvíš se i vše o znamení, ve jdete potvrzení a pochopení toho, že
chyba není ve vás, a také povzbuzení,
kterém ses narodila.
Kniha pro všechny holky, které když se rozhodnete pro změnu.
chtějí být in!
„Chytrá žena pro manžela přes
„Blonďatá Kerolajn“ - Březinová plot skočí“ – A. Jakoubková. Statut
I. Tři kamarádky opět na cestě – už svobodné matky s dvojčaty sice Klás vysněnými princi ? Už jsou zase tady ra nebere nijak dramaticky, ale přece
! Černovláska Fany, blondýnka Sim- jen by se ráda vdala, měla manžela a
ka zrzka Nikol. Tentokrát podnikají úplnou rodinu. Když potká Přemysla,
výpravu do zasněné krajiny pod Ještě- přeskočí jiskra….
dem. A mají pestrý „pánský“ dopro„Neříkej ne“ – O. Chytková. Kniha
vod. Kraj Karoliny Světlé však jako
by očaroval především Nikol, kterou líčí komplikované vztahy v dnešní rotrápení s láskou vžene do trojúhelní- dině, kdy prarodiče vychovávají vnučku podobnému tomu, jaký před léty ky, tedy dcery svých dvou dcer, jimž
prožívala i slavná spisovatelka. Jak to ztroskotala jejich manželství. Jedna
z vnuček je nadanou začínající housNikol zvládne?
listkou a jen obtížně v čase dospívání
„Záhada jezera Tanu –Ten“ – J. nachází cestu ke své biologické matce,
Hanzlík. Dobrodružná kniha pro která by si ji ráda zase vzala za svou.
kluky
„Fenomén Bohdalka“ – Kopecká
„Pět neděl v balonu“ - . J. Verne.
S. J. Bohdalová je živel, který nelze
Dobrodružná kniha pro kluky.
spoutat. Jsem si vědoma toho, že i
„Tajemný život moří a oceánů“ tento knižní příběh z jejího profesio– J. a L. Knotkovi. Zemi nazýváme nálního a soukromého života při sobě
modrou planetou, protože voda moří drží jen díky pevné knižní vazbě. Je
a oceánů pokrývá přes 70 procent je- to pestrá skládačka pořízená k jejím

osmdesátinám – z níž si obraz milo„Brokovnice“ – McBaine. Co se
vané herečky můžete dotvořit sami,
skrývá za tvářemi rozstřílenými broříká autorka knihy.
kovnicí ? Žena středních let s nožem
„Mrazivá noc“ –A. Indridason. zapíchnutým v hrudi vypadá ve smrti
Islandská detektivka. V Reykjaviku o něco lépe než dvojice manželů střeje jednoho mrazivého zimního dne lená z blízkosti do tváře brokovnicí.
nalezena mrtvola dítěte. KriminaPRO MATURANTY MÁME A
listé jsou doslova šokováni. Chlapec
tmavší pleti, který leží v zamrzlé ka- ZAJIŠŤUJEME KNIHY POVINNÉ
luži krve, byl zcela evidentně brutálně ČETBY.
zavražděn.
Přijďte si vybrat, určitě najdete kni„Sběratel kostí“ – J. Deaver. V zá- hu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
padní části New Yorku začal řádit
pomatený vrah, který své zohavené středu v zimním období od 16 – 18
oběti pohřbívá typicky morbidním hod. a v letním období od 17 – 19
způsobem. Záměrně za sebou nechá- hod. se na vás těší
Svobodová J.,knihovnice
vá drobné stopy, které dokáže rozlušwww.knihovnaano.wz.cz
tit jedině zkušený kriminalista Lincoln Rytme.

hlavní host

Karel
LOPRAIS
šestinásobný vítez rallye Dakar
a jeho závodní TATRA
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Historie rybářství v Albrechticích (zakončení)
V období let 1972 – 1973 dochází
za pomoci odborného konzultanta
k pronikavému zlepšení ve výrobě násad a tím dochází k finančnímu posílení místní organizace.
Při 50. výročí založení byla MO odměněna tak, že byla pověřena nejvyšším rybářským orgánem k uspořádání Mistrovství republiky v rybářském
trojboji. Toto obsahuje plavanou, přívlač a muškaření. Plavaná proběhla
v úseku nad elektrárnou k železničnímu mostu, přívlač pod elektrárnou
a muška na divoké orlici v Potštejně.
Byla to jedna z nejnáročnějších akcí,
velmi kladně hodnocena ústředními
orgány, které zanechala ve členech
soutěžní činnost jak v soutěžích lovu
ryb udicí, tak i rybolovné technice.
Rybolovná technika zapustila svoje
kořeny zejména mezi mládeží a soutěž o „Zlatou udici“ i v celostátních
kolech ukázala, že naše organizace
má několik talentovaných špičkových
závodníků, z nichž jeden se stal dokonce přeborníkem republiky v jedné
disciplíně.
K dobrým hospodářským výsledkům odchovu ryb přispěla i spolupráce s bývalým zemědělským družstvem Voděrady, kdy za naši pomoc
při žních a podzimních pracích jsme
dostávali zbytkové obilí pro výkrm
násad.

Dochází i ke strukturálním změnám ve výkonu rybářského práva
členů kdy po 13. Sjezdu Českého rybářského svazu v roce 1975 vstupuje
v platnost celokrajné hospodaření
a tím i celokrajná povolenka. Tato
změna odstranila hranice mezi revíry. Dříve tyto hranice byly mnohdy
důvodem sporů mezi organizacemi.
Změna umožnila sportovní rybolov
na revírech bez hranic v rámci celého
východočeského kraje.
Konec 70. a počátek 80. let lze charakterizovat velmi dobrými výsledky
ve výrobě násad a překračování hektarových výnosů.
Na výzvu 4. Sjezdu Českého rybářského svazu ke zvýšení výroby rybích
násad reagovala naše MO tím, že
vyzvala všechny MO v rámci České
republiky k překročení plánovaného
výnosu t 1 ha na 700 kg ryb. Nebyla to výzva nesplnitelná, neboť námi
skutečně dosahované výsledky za poslední 3 roky tuto hranici překračovaly. V roce 1985 činil výnos 837 kg
na 1 ha vodní plochy. Tyto výsledky
se kladně promítaly i do hospodaření
na revíru Orlice III. Byl každoročně
překračován zarybňovací plán kaprem a línem, které jsme sami odchovali. Tím se dařilo dosahovat i vyšší
výnosy z povodí, kdy v celostátním
průměru byl uváděn výnos 113,4 kg

a naše MO dosahovala 161,3 kg. Dalším ukazatelem bylo i množství úlovků na jednu povolenku, kde celostátní
průměr činil 14,23 kg a u naší MO to
bylo 17,47 kg.
Nemalou pozornost věnovala naše
organizace výchově mladé generace
budoucích rybářů, kde námi vedené
kroužky při domu mládeže byly hodnoceny jako jedny z nejlepších. V Albrechticích se kroužek pod vedením
zkušených scházel v zasedací místnosti OÚ. Vynaložený čas při výchově
mladých rybářů je zárukou toho, že
další generace týnišťských, albrechtických a petrovských budou pokračovat
v díle započatém v roce 1925.
Po roce 1990 začíná nastupovat
do výboru nová generace, začínají se
řešit problémy, se kterými se nikdy
MO nesetkala a to zejména v oblasti
restitučních nároků na část našeho
rybničního hospodářství. Toto nás
stálo a ještě bude stát nemalé finanční
prostředky. Jen díky dobrým výsledkům ve výrobě násad, pořádáním
kulturních akcí, z nichž zejména dnes
již tradiční rybářské závody jak pro
dospělé tak i pro mládež, přinášejí
potřebné finanční prostředky. Z těchto prostředků jsou hrazeny nákupy
pozemků rybničního hospodářství a
nutné opravy stávajících hrází rybníků a kbelů z nichž mnohé slouží té-

měř 50 let.
V roce 1991 převzal funkci předsedy
po dlouholetém členovi a předsedovi
Vladimíru Opatrném Jaromír Derner.
Na výroční schůzi v roce 1994 dochází
k další změně předsedy MO a do této
funkce je zvolen Jaroslav Čech.
Na konci minulého století se počet členů pohybuje okolo 300, má
dva kroužky mládeže a to v Týništi
a Albrechticích. Podařilo se provést
nejnutnější opravy havarijních hrází
jednotlivých pěti rybníků pomocí silničních panelů, což nás stalo nemalé
finance. Před MO stojí další nelehký
úkol, a to zejména dokončení majetkových záležitostí a výstavba nového
skladu krmiva. Současný stav je naprosto nevyhovující. Nyní vede MO
již druhý rok předseda Josef Kupka
a spolu s celým nově zvoleným výborem v roce 2010 řeší veškeré problémy, které s činností organizace
souvisí.
V tomto roce si také celá organizace
na výroční členské schůzi připomněla
85. výročí založení MO a lze jen popřát všem členům i výboru aby zdárně pokračoval v díle, které v roce 1925
začalo uskutečňovat 27 nadšenců, milovníků rybaření a přírody.
Petrův zdar!
Zpracoval Josef Marek
člen od roku 1954

Ohlédnutí za půlsezónou albrechtické kopané
Přestože kalendářní zima ještě
chvilku potrvá a ani ta opravdová
nejeví příliš snahy vzdát se své vlády, jaro, a tedy i to fotbalové se neúprosně hlásí. I když hřiště V Borku
je doposud ztuhlé přestálou zimou,
s trénováním se již započalo.
Naši dospělí („A“ i“B“ mužstvo-trénuje se dohromady) započali
se zimní přípravou, trénují třikrát
týdně, jednou v terénu, jednou v tělocvičně a v poslední době je to o víkendu fotbalové utkání zimního turnaje (viz bližší na našich webových
stránkách). Avšak docházka ať již na
přípravu, tak i na utkání není valná,
na zápasy se stěží odjíždí v jedenácti
lidech.
Také dorostenci pomalu začínají
s přípravou, neboť oni jsou první,
kteří do sezóny vstoupí mistrovským
utkáním.
Mládežníci se začínají připravovat
v tělocvičně, v průběhu zimy absolvovali přípravné zápasy pod střechou v hale.
Připomeňme si tabulkové postavení jednotlivých našich družstev
před jarní částí fotbalové soutěže.

Nové

„A“ mužstvo, které na podzim zahájilo po třech letech v okresním přeboru II. třídy, je v tabulce na pátém
místě s 27 body, avšak na druhého
v pořadí, Vamberk, ztrácí pouhé tři
body. Nebýt dvou nepovedených domácích utkání s Doudlebami a Kosteleckou Lhotou (obě přitom doma),
mohli na tom být daleko lépe.
Nepoměrně hůře je na tom naše
béčko, po podzimku, jehož závěr mu
hrubě nevyšel, je v OP III. třídy na
posledním dvanáctém místě se ziskem osmi bodů. Zkraje soutěže, kdy
hoši hráli pětkrát po sobě venku, nějaký ten bodík přivezli, doma to však
ke konci byla katastrofa. Musíme
doufat, že se jim podaří zabojovat a
tím i zabodovat v prvních pěti (a nejenom těch) jarních utkáních, která
hrají doma. I když s takovým přístupem k tréninku, nevím, nevím…
Dorostenci jsou na tom nepoměrně lépe, v dorostenecké krajské soutěži jsou po podzimu pátí se ziskem
22 bodů. Ti zahajují jako první, již
23. března, kdy na svém hřišti hostí souseda z tabulky, dvacetibodové
Doudleby.

V okresních soutěžích máme také
družstva elévů a přípravky. Elévové
jsou se ziskem 24 bodů na šestém
místě z jedenácti družstev, přípravka
je na tom ještě lépe, se 45 body je na
místě čtvrtém z jedenácti týmů.
Uplynul rok od Valné hromady,
na které byl zvolen nový výbor. Stály
před námi nemalé úkoly, některé se
daří, jiné se nám nepodařilo zajistit.
Také práce 11 – ti členů výboru se
diametrálně liší. Někteří obětavě plní
svěřené úkoly, jiní nepovažují ani za
slušnost se omluvit za svoji neúčast.
Musíme výbor doplnit. Scházíme se
po celý rok pravidelně každý týden
v pondělí na hřišti. Pravidelnost
byla přerušena pouze o dovolených
a v zimní přestávce. Nedaří se nám
zajistit kronikáře oddílu a od doby,
kdy odešel Zdeněk Pišl, zeje v kronice díra a bude velmi těžké ji zacelit.
Rovněž se nám nedaří zajistit vedoucí mužstev, případně asistenty trenérů a tak znovu musím poděkovat
jednotlivým trenérům, kteří zajišťují
vše potřebné sami, na úkor svého
volného času. V tomto by nám mohli
pomoci bývalí fotbalisté, mnozí ještě

aktivní za Starou gardu, ale jaksi jim
něco chybí. 		
Podařilo se nám naopak založit
webovou stránku (skalbrechtice.
wz.cz), na které jsou všichni hráči a
členové SK, ale i ostatní široká veřejnost, seznamováni se všemi aktualitami a děním v oddíle. Také FAČR se
nám postarala o „zábavu“. Musíme
všem členům bývalého fotbalového
svazu vystavit nové přihlášky, ale
hlavně zaslat členský příspěvek ve
výši 50 Kč pro rok 2012 a 200 pro další léta. Spolu s oddílovým příspěvkem je toto další zatížení pro členy
oddílu. Zatímco jsme v minulých
letech dostávali prostředky z ČSTV,
v současné době není jasné, zda na
údržbu areálu a činnost pro mládež
něco dostaneme. Opět proto musíme poděkovat obci. Bez příspěvku
poskytovaného z rozpočtu obce bychom rozhodně nemohli sportovní
činnost provádět v takovém rozsahu.
Ještě znovu děkujeme i dalším, v porovnání s obcí drobným, ale pro nás
nesmírně cenným sponzorům.
-jn-,-jh-

w w w.a lbre cht ice-nad-orlici.cz
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IV. dětský maškarní karneval v Albrechticích nad Orlicí
Čtvrtý dětský maškarní karneval
v Albrechticích nad Orlicí se uskutečnil v sobotu 10. března 2012 v sále
místní restaurace U Krbů. Děti se těšily na Sněhurku, prince a jejich pohádkovou zemi, jenže nemoc nechodí
po horách, ale po lidech a navštívila
i Sněhurku. V ten nejnevhodnější čas
– den před karnevalem. Na pořadatelích, což jsou kulturní komise rady
obce, vedoucí restaurace pan Krb a
místní ZO KSČM, zůstalo zachránit
dětem odpoledne, na které se tolik
připravovaly jak ony, tak i maminky
při vytváření kostýmů. Ještě že albrechtičtí komunisté mají zkušenosti
se zachraňováním situace na poslední
chvíli / v loňském létě to bylo při opékání kuřat/. Zůstalo na nich nahradit
program a připravit soutěže a ceny
pro děti. Díky sponzorům – ing. Petru Černému, Radce Khýnové, Marii
Ondráčkové, okresnímu výboru ZO
KSČM, Lesoškolkám Řečany pí. Danutě Prokůpkové, RSDr. Zdenkovi
Markovi, Lesnímu družstvu Vysoké
Chvojno p. Radku Charvátovi, SK
oddílu kopané, Zelenina p. Vladimíru
Zábrodskému, finanční společnosti
AXA p. Jaroslavu Hlušičkovi ml. a
samozřejmě panu Jaromíru Krbovi se podařilo zajistit dostatek pěkných
cen, většinou samé dobroty pro mlsné
jazýčky, ale i pár plyšáků. Z nich toho
největšího dostal ten nejmenší, teprve
18 měsíční účastník, samozřejmě také
v masce. Skvělý nápad dodal Milan
Myšík – ještě před začátkem připravit
dětem na sál spoustu nafouknutých
balónků. To bylo radosti. Do konce

karnevalu sice nevydržel ani jeden,
ale nikomu to nevadilo. Hlavně, že
se tancovalo, soutěžilo a vyhrávalo
až do úplného vyčerpání cen. Celý
program moderoval předseda ZO
KSČM Jaroslav Hlušička. Na začátku
se sice omlouval, že bude takzvaně
vařit z vody, ale v té vodě našel zřejmě
hodně dobrých nápadů, podpořených
i hudbou DJ Tomína. Nejvíce překvapil hned v úvodu maminky, kterým
ještě dodatečně popřál všechno nejlepší k MDŽ a předal jim perníková srdce. Velice úspěšná byla soutěž
v pojídání koláčů pro všechny kategorie od malých dětí až po maminky
a tatínky. Celé odpoledne korunovalo
vyhlášení nejlepších masek. Porota to
měla opravdu těžké, protože kostýmy byly velmi nápadité. Po dlouhých
diskusích - z padesáti masek vybírali
šestnáct nejlepších - přisoudili první
místo včelce Máje, druhé krásné čertici a třetí malé Berušce. Všech 16 vybraných masek dostalo dárky.
Kromě poděkování sponzorům,
musíme také poděkovat všem, kteří
pomáhali přímo na sále při probíhající akci. U vstupu a presentaci Lenka
a Marek Sedláčkovi, u soutěží Marie
Ondráčková, Lenka Sedláčková, Zuzana Khýnová, u výdeje vysoutěžených odměn Jaroslav Hlušička ml.
Ani pomoc Evy Myšíkové při přípravě
sálu nebyla malá. Bez pomoci těchto
lidiček bychom těžko takovouto akci
dovedli zdárně uspořádat.
Je vidět, že dětský maškarní karneval si získal oblibu rodičů i dětí. Plný
sál a 50 krásných masek princezen, pi-

rátů, čertů, kovbojů, berušek, motýlů,
Takže za rok se těšíme zase na shleskřítků a různých zvířátek to jen po- danou už na V. dětském maškarním
tvrzuje. To je to co organizátory vždy karnevalu.
potěší a dá jim elán do další práce.
pořadatelé
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Webová presentace obce
Vážení čtenáři,
myslím, že všichni chápeme internet, jako významný informační nástroj, bez kterého si mnoho z nás již
nedovede představit normální život.
Nechci v tomto příspěvku vést polemiku nad vedlejšími vlivy, kterými
internet působí na naši mladou generaci, ale rád bych vyzvedl jeho schopnost informovat.
Naše obec již několik let provozuje
svoje webové stránky na adrese www.
albrechtice-nad-orlici.cz . V posledních měsících probíhá postupně aktualizace a modernizace těchto stránek.

Naší snahou je všem uživatelům zjednodušit orientaci a zpříjemnit práci
s tímto informačním médiem.
Prioritní snahou je provozovat
web v reálném čase s aktuálními
informacemi.
Protože vím, že co uživatel, to názor
na obsah, grafiku, třídění informací a
podobně, vložili jsme na stránky nový
modul „Anketa“, nově lze též reagovat
na aktuální témata v rubrice „Aktuality“, jsme připraveni spustit rubriku
„Diskusní fórum“. Dlouhodobě lze
vést prostřednictvím webu komunikaci na jakékoliv téma.

Využijte prosím těchto možností i
Vy a sdělte nám své názory na obsah
webu, předejte náměty na jeho obsahové zkvalitnění. Uvítáme také vaše
názory na dění v naší obci, včetně
upozornění na problémy, které vás
provázejí a jsou ve vztahu k obci.
Využijme tohoto moderního informačního prostředku ke zvýšení vzájemné informovanosti i vaší angažovanosti na dění v naší obci.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Číslo 1 - 2012

Společenská kronika
Vítáme na svět:
Lucie Bartošová, nar. 18. 12. 2011
Karolína Škopová, nar. 17. 1. 2012
Kateřina Burdová, nar. 7. 2. 2012
Rozloučili jsme se:
František Janouch, nar. 10. 2. 1922
Pavel Zahálka, nar. 23. 4. 1953
Marta Benešová, nar. 6. 9. 1922
Květuše Drahorádová, nar. 16. 6. 1936
Josef Škop, nar. 27. 8. 1933
D. Žaloudková, nar. 31. 12. 1928
Marie Balcarová, nar. 18. 5. 1925
Heinz Bartoš, nar. 14. 2. 1943
Eva Bednářová, 20. 3. 1934
Anna Drahotská, 9. 4. 1923
Milada Karasová, nar. 28. 5. 1926
Zdenka Uhlířová, nar. 25. 4. 1920

počet obyvatel k 29. 02. 2012
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Vzpomínka:
Dne 17. dubna vzpomeneme již desáté
smutné výročí, co nás náhle opustila naše
milovaná maminka a babička paní Květuše Kašparová z Albrechtic n.O. Děkujeme
všem, kdo jí věnují tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Dne 8.11.2011 tomu bylo 35 let, kdy zemřel pan Ladislav Krčmář. Dne 14.5.2012
tomu bude 5 let, kdy zemřela paní Anna
Krčmářová.
Stále vzpomínají syn Josef s rodinou a ostatní příbuzní.
Poděkování:
Děkuji za dary a květiny k mým 75.
narozeninám, za příjemné posezení a popovídání s paní Alenou Beranovou a paní
Bekovou.
Zdeněk Kuba
Chtěl bych touto cestou poděkovat zástupci obce paní Bekové a zástupci SPOZ
paní Khýnové za blahopřání a příjemné
posezení u příležitosti mého životního
jubilea.
Josef Štrombach
Děkuji paní Bekové a paní Krčmářové
za blahopřání, dárek, květiny a hezké posezení u příležitosti mých narozenin.
Ondřej Petrek

Poděkování redakce

19. 5. 2012 18. VELKÁ CENA NOVAVESRINGU
hlavní host

Karel LOPRAIS

šestinásobný vítěz rallye Dakar a jeho závodní TATRA

Děkujeme všem čtenářům albrechtického zpravodaje za poskytnutí dobrovolného finančního příspěvku na
vydávání zpravodaje v letošním roce.
Celkem byla vybrána částka ve výši
10 800,-Kč. Pro informaci uvádíme,
že průměrné náklady obce na vydání
jednoho čísla zpravodaje činí 16 000,Kč. Zpravodaj vychází čtyřikrát ročně
v nákladu 650 ks.
Redakce MZ
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