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Zimní údržba komunikací

Letošní zima je bohatá na sníh
a náledí a způsobuje v mnohých městech i obcích složité situace. Nejinak
je tomu v naší obci. Zeptali jsme se
proto pana starosty Jaromíra Kratěny,
jakým způsobem obec zajišťuje zimní
údržbu místních komunikací a odklízení sněhu z chodníků.
Pane starosto, kdo zajišťuje v obci
zimní údržbu místních komunikací?
Většina občanů ví, že již několik let
zajišťuje v zimním období sjízdnost
místních komunikací společnost
ODEKO, s.r.o. Týniště nad Orlicí.
Podle mého soudu je tato služba poskytována kvalitně a včas. Ani v tak
náročné zimě, jako je ta letošní, se
nevyskytly závažnější problémy při
zajišťování průjezdnosti místních
komunikací. V případě potřeby se
prováděl také posyp komunikací. Ten
zajišťovali zaměstnanci obce.
Říkáte, že služba je prováděna
kvalitně, ale v některých částech obce
byly komunikace málo prohrnuté.
Je pravda, že někde se taková místa
našla. Zpravidla se však ale jednalo o
důsledek parkování automobilů před
domy. Nejhorší situace byla podle
mne v ulici Na Výsluní a Spojovací.
My jsme na začátku zimy i v jejím
průběhu několikrát upozorňovali
řidiče, aby při intenzivním sněžení
neparkovali na cestě. V případě, že
tak musí učinit, jsme je žádali, aby
uklidili neodhrnutý sníh ze silnice
ručně.
... pokračování na str. 5

N 
Problémy s nákladní
dopravou

... str. 5

Albrechtice získávají
novou tvář
... str. 12

Masopustní průvod opět
vylepšen
... str. 13
Děkujeme všem čtenářům
albrechtického zpravodaje, kteří
zaplatili dobrovolný příspěvek
na vydávání našeho zpravodaje
v roce 2006.
Redakce

J. Horák při úklidu sněhu z chodníků

Nová rubrika

Co zajímá naše čtenáře?
Vážení čtenáři albrechtického
zpravodaje, nabízíme vám novou
rubriku v našem zpravodaji, která
by měla otevřít prostor pro získávání informací o dění v naší obci.
Touto cestou bychom chtěli navázat neformální diskusi na jakékoliv téma, které souvisí s životem
v naší obci a blízkém okolí. Na
dotazy jsou připraveni odpovídat
jak zástupci samosprávy, tak i za-

Náklad 630 ks

městnanci obecního úřadu. Bude
záležet pouze na vás, zda o uvedený způsob získávání informací budete mít zájem. Své dotazy můžete
zasílat poštou nebo e-mailem na
adresu albrechtice@wo.cz. Dotaz i
odpověď zveřejníme v nejbližším
vydání zpravodaje, případně i na
internetových stránkách naší obce
(www.albrechtice-nad-orlici.cz).
Jaromír Kratěna

Rozpočet obce na rok 2006
Rozpočet je významným nástrojem pro každý subjekt, který chce
zodpovědně, hospodárně a účelně
hospodařit se svými finančními
prostředky. U obcí je tato povinnost
založena i zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech
České republiky. Kompetence ke
schvalování rozpočtu má pouze
zastupitelstvo obce. V naší obci byl
rozpočet schválen 28. 2. 2006. Na
některé podrobnosti rozpočtu obce
jsme se zeptali starosty obce pana
Jaromíra Kratěny.
Pane starosto, jakým způsobem se
připravuje rozpočet naší obce?

První návrh rozpočtu je připravován ve dvou základních rovinách.
První rovinu tvoří vstupní údaje
vyplývající z obecně daných skutečností. U příjmů se jedná zejména
o všechny daňové příjmy, jejichž
objem je dán zákonem o rozdělení a
určení daní, známé dotace od státu
či kraje a příjmy založené na základě
uzavřených smluv nebo známých
závazků z let předešlých. Podobně je
tomu u výdajů, kde je nutné zabezpečit v první řadě dostatek finančních
prostředků na zajištění chodu obce.
... pokračování na str. 3
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Ze zasedání rady obce Albrechtic nad Orlicí
(od 21. 11. 2005 do 6. 2. 2006)
• RO schválila smlouvu s firmou
EKO-KOM o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů
na rok 2006, včetně dodatku č. 1
a plné moci pro společnost ODEKO, s.r.o.
• RO doporučuje zastupitelstvu
předložený investiční záměr „Rekonstrukce areálu v Borku pro
účely veřejně přístupného sportoviště“ schválit a požádat o dotaci
z grantových programů Královéhradeckého kraje.
• RO zamítla žádost o příspěvek pro
Asociaci rodičů a přátel tělesně
postižených dětí ČR - Radost Prostějov z důvodu, že již podporujeme
sdružení tělesně postižených dětí
Orion.
• RO doporučuje dále rozhodovat o
využití investičního úvěru pouze
mezi KB, a.s. a Českou spořitelnou, a.s.
• RO bere předloženou výroční
zprávu o činnosti Základní školy
Albrechtice nad Orlicí za školní
rok 2004/2005 na vědomí bez při-

pomínek.
• RO schvaluje předloženou kupní
smlouvu s manželi Hrabinovými
na nákup pozemku a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
• RO schvaluje TJ Sokol použití
nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté dotace
v roce 2005 na údržbu budovy
sokolovny.
• RO schvaluje dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě na pronájem nebytových
prostor pro DSO Poorlicko a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
• RO schvaluje vyřazení majetku
(starého učitelského stolu) z evidence majetku Základní a mateřské
školy Albrechtice nad Orlicí.
• RO schvaluje záměr na vystrojení
a vycvičení 4 – 5 členů požární
jednotky SDH Albrechtice nad
Orlicí za účelem posílení požární
jednotky SDH Týniště nad Orlicí
a pověřuje starostu obce k jednání
v této záležitosti.
• RO bere na vědomí poděkování od
sdružení Orion za sponzorský dar
poskytnutý v roce 2005 a dopo-

Kruhová křižovatka
na přeložce silnice II/305
V minulých vydáních zpravodaje
jsme vás informovali o probíhajících
pracích na přípravě dokumentace
k územnímu řízení na stavbu přeložky silnice II/305 mezi Týništěm a
Albrechticemi.
V této přípravné fázi obec poukázala na některé nedostatky
stávajícího návrhu řešení a vyzvala
pořizovatele dokumentace k jejich
odstranění. Jednalo se zejména o
rozsah zásahů do vlastnických práv
majitelů pozemků a nemovitostí,
kteří jsou dotčeni navrhovaným
řešením. Cílem bylo tyto zásahy do
vlastnických práv majitelů nemovitostí minimalizovat a vytvořit tak
co nejlepší předpoklady pro zdárné
projednání stavebního záměru.
Dalším požadavkem obce bylo
navrhnout v prostoru restaurace

U Pošty takové napojení přeložky na
stávající silnici, při kterém by nedošlo k nadměrnému ohrožení chodců
např. vlivem rychlé jízdy řidičů.
Oba požadavky se podařilo skloubit
v novém návrhu, který projednalo a
schválilo zastupitelstvo obce. Jedná
se o kruhovou křižovatku v prostoru
stávajícího objektu čp. 11. Toto řešení bylo vybráno ze tří předložených
variant. Další dvě varianty řešily křižovatku standardním způsobem, to je
napojením vedlejší silnice na hlavní.
V těchto variantách však vznikaly
nebezpečné situace jak pro řidiče,
tak i pro chodce. Domníváme se, že
vybraná varianta kruhové křižovatky
nejlépe splňuje předpoklady pro bezpečnost všech účastníků silničního
provozu.
Jaromír Kratěna

Děkujeme za úklid chodníků
Ráda píšu tento článek, protože
vždy je lepší pochvala než výtka.
Celá léta, až do vysokého stáří jsem
já i další staří lidé museli odklízet
sníh z chodníků a sypat proti skluzu.
Někdy jsem to těžkou zvládla, mám
chodník do dvou ulic, ale byla to naše
povinnost.
Dnes ještě třeba ráno ležím a slyším, že už jede odhrnovač a mám
já, ale i všichni mladší odhrnuto. Při

letošní kruté zimě to byla jistě těžká
práce i pro pana Horáka, zaslouží si
dík.
A nejen to, ale v létě nám mládež
čistí chodníky od plevele.
Je dobře, že máme takové vedení
na obecním úřadě, vážíme si toho.
Podle toho vypadá i naše obec.
Děkuji.
V. Bidlová

•

•

•

•

•

ručuje zastupitelstvu obce schválit
v rozpočtu obce na rok 2006 dotaci
na činnost zájmovému sdružení
Orion ve výši 3 000 Kč.
RO jednomyslně schvaluje podání
žádosti o grant na rekonstrukci
veřejného sportoviště v areálu fotbalového hřiště v Borku.
RO jednomyslně schválila aktualizovaný seznam členů výjezdového
družstva SDH Albrechtice nad
Orlicí.
RO schvaluje snížení ceny knihy
Albrechtice n.Orl. na 400 Kč/kus
a schvaluje darování knihy s vepsaným věnováním nově narozeným
občanům obce.
RO schvaluje, aby členové výjezdového družstva SDH byli osvobozeni od placení poplatku za likvidaci
TKO v roce 2006.
RO doporučuje zastupitelstvu
obce schválit předložený a upravený návrh textu obecně závazné
vyhlášky č. 1/2006 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích obce a č. 2/2006 o
místních poplatcích.

• RO schvaluje návrh předložené
smlouvy o dílo na Studii úprav
MŠ a školní jídelny a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
• RO schvaluje příspěvek na neinvestiční výdaje v ZŠ na rok 2006 ve
výši 6 170 Kč/žáka.
• RO bere na vědomí předložené varianty řešeními budoucí křižovatky
u restaurace U Pošty a doporučuje
zastupitelstvu obce přijmout řešení
s kruhovým objezdem.
• RO rozhodla odepsat nedobytnou
pohledávku p. Apoštola za ubytování v chatkách v roce 2004 ve výši
580 Kč.
• RO schvaluje dodatek č. 3 smlouvy
o odběru a uložení odpadu se společností ODEKO, s.r.o. na rok 2006
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
• RO schvaluje podání žádosti o
dotaci ZŠ a MŠ Albrechtice nad
Orlicí na provoz a správu internetu
do škol.
Jiří Betlach, místostarosta

Oznámení váženým občanům
V areálu vodního díla Albrechtice nad Orlicí probíhá rekonstrukce,
která si klade za cíl zvýšit bezpečnost výroby elektrické energie v souladu s předpisy Evropské unie.
Současně dojde k nárůstu výkonu vodní elektrárny při zaručení
lepší spolehlivosti dodávek elektrické energie.
Termín realizace: 1. 10. 2005 - 30. 6. 2006
Pro více informací je možné dohodnout přímo osobní konzultaci
na vodním díle. Nutné telefonické objednání na čísle 495 768 325

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální
rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nabídka
Obecní úřad Albrechtice n. O. nabízí všem čtenářům zpravodaje:

• DVD Albrechtice nad Orlicí

z oslav 725. výročí první zmínky o obci, cena 150,-Kč/kus.

• knihu „Albrechtice nad Orlicí“
za zvýhodněnou cenu 400,-Kč/kus.

Knihu i DVD si lze zakoupit na obecním úřadě nebo po
tel. domluvě (tel. 494 371 425) je možné zaslání i na dobírku.

Číslo 1 - 2006

Strana 3

ZPRAVODAJSTVÍ

Rozpočet obce Albrechtice na rok 2006

...pokračování ze str.1

Pracovně tomu říkáme režijní
část rozpočtu. Sem patří zejména
výdaje na zajištění čistoty a pořádku v obci, na veřejné osvětlení,
na údržbu majetku obce, na zajištění chodu školských zařízení,
knihovny, hasičů, kulturní komise,
SPOZu a podobně. Zařazují se
sem také požadavky vznesené zastupiteli obce, které jsou nezbytné
z pohledu uspokojení základních
potřeb občanů obce. V druhé fázi
se rozhoduje o použití finančních prostředků na významné
opravy, investice a také například
o příspěvcích jiným subjektům
z rozpočtu obce a podobně. Pokud
jsou výdajové potřeby v daném
roce vyšší než umožňují rozpočtové příjmy nebo ušetřené peníze
z minulých let, rozhoduje se v této
fázi i o zapojení dalších finančních
zdrojů jako jsou účelové dotace
nebo úvěry.
Kdo se podílí na přípravě rozpočtu?
Příprava rozpočtu je kolektivní
dílo, na kterém se podílejí zaměstnanci obecního úřadu, zastupitelé,
ředitelka školských zařízení, knihovnice, velitel hasičů, zástupci zájmových organizací, zprostředkovaně
i občané obce a další.
Kdo připravuje vlastní návrh
rozpočtu k projednání v orgánech
obce?
V naší obci tuto práci dělá vždy
starosta.
Mohou se občané přímo zapojit
do diskuse o podobě rozpočtu? Pokud ano, tak kdy a jak?
Jistě. Občané mají právo vědět,
jaký rozpočet bude zastupitelstvo
schvalovat. Proto je obec povinna
vyvěsit návrh rozpočtu nejméně 15
dní před projednáním v zastupitelstvu na úřední desce. Po celou dobu,
kdy je návrh rozpočtu zveřejněn,
i při projednání na zastupitelstvu,
mohou občané vznášet své připomínky přímo nebo prostřednictvím
zastupitelů.

Rozpočet obce na rok 2006
PŘÍJMY
Název paragrafu

VÝDAJE BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ - REŽIE OBCE

Upravený
rozpočet 2005

Návrh
rozpočtu 2006

Daňové příjmy

6 988 060 Kč

7 287 300 Kč

1,04

Běžné příjmy
neinvestiční

1 408 149 Kč

1 389 100 Kč

0,99

Běžné příjmy investiční

425 000 Kč

0 Kč

0,00

Dotace

565 695 Kč

151 930 Kč

0,27

9 386 904 Kč

8 828 330 Kč

0,94

PŘÍJMY CELKEM

Index
06/05

Rozpočet obce na rok 2006
VÝDAJE BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ - REŽIE OBCE
Název paragrafu

Ostatní finanční
operace
CELKEM NEINVESTIČNÍ

55 000 Kč

59 000 Kč

107,27

123 760 Kč

120 000 Kč

96,96

5 476 160 Kč

5 062 250 Kč

92,44

VÝDAJE BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFÉRY - REŽIE OBCE
Název paragrafu

Upravený
rozpočet 2005

Návrh
rozpočtu 2006

Index
06/05

Základní školy

918 610 Kč

1 076 080 Kč

117,14

Speciální školy

15 000 Kč

10 000 Kč

66,67

Knihovny

2 000 Kč

2 000 Kč

100,00

Domovy důchodců

2 000 Kč

2 000 Kč

100,00

Sociální pomoc
občanům

10 000 Kč

10 000 Kč

100,00

Požární ochrana

1 500 Kč

1 500 Kč

100,00

400 Kč

500 Kč

125,00
54,57

Upravený
rozpočet 2005

Návrh
rozpočtu 2006

Zemedělství

11 000 Kč

9 000 Kč

81,82

Chov zvířat

3 000 Kč

3 000 Kč

100,00

11 000 Kč

5 000 Kč

45,45

Silnice

268 500 Kč

85 000 Kč

31,66

Finanční vypořádání

20 025 Kč

10 928 Kč

Chodníky, zastávky
apod.

114 500 Kč

108 000 Kč

94,32

Zájmové organizace

482 358 Kč

160 000 Kč

26 600 Kč

39 203 Kč

147,38

1 478 493 Kč

1 312 211 Kč

88,75

Pěstební činnostlesnictví

Index
06/05

Pojištění majetku

Dopravní obslužnost

55 000 Kč

5 000 Kč

9,09

Odvádění odpadních
vod

14 500 Kč

10 000 Kč

68,97

Úpravy vodních toků
Základní školy
Knihovny

2 000 Kč
51 000 Kč

2 000 Kč

0 Kč

1 000 Kč

Obnova kulturních
památek

1 000 Kč

1 000 Kč

100,00

Veřejný rozhlas

8 000 Kč

8 500 Kč

106,25

66 000 Kč

61 000 Kč

92,42

Kultura, SPOZ

171 000 Kč

110 000 Kč

64,33

Bytové hospodářství

778 000 Kč

418 750 Kč

53,82

76 500 Kč

87 500 Kč

114,38

2 000 Kč

12 000 Kč

600,00

114 000 Kč

107 000 Kč

93,86

14 000 Kč

12 500 Kč

89,29

Nebytové hospodářství
Rozvoj bydlení
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

117,89

Výstavba inženýrských
sítí

1 500 Kč

Územní rozvoj, bydlení,
služby

13 500 Kč

8 000 Kč

59,26

Odvoz komunálních
odpadů

542 000 Kč

586 000 Kč

108,12

Protierozní opatření

6 500 Kč

2 500 Kč

38,46

Veřejná zeleň

382 500 Kč

355 500 Kč

92,94

Sociální péče

10 000 Kč

10 000 Kč

100,00

Pečovatelské služby

60 000 Kč

65 000 Kč

108,33

162 900 Kč

166 500 Kč

102,21

Požární ochrana

CELKEM TRANSFÉRY

VÝDAJE BĚŽNÉ INVESTIČNÍ

3,92

72 500 Kč

Zpravodaj

Ostatní činnosti

25 000 Kč 1250,00

61 500 Kč

Kronika

Veřejná správa

Název paragrafu

Upravený
rozpočet 2005

Návrh
rozpočtu 2006

Bytové hospodářství

0

16 200 Kč

Investiční rezerva
CELKEM TRANSFÉRY

Index
06/05
0,00

5 238 000 Kč
0 Kč

5 254 200 Kč

0,00

FINANCOVÁNÍ
Název paragrafu
Splátky HÚ 12 RD
Investiční úvěr
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Upravený
rozpočet 2005

Návrh
rozpočtu 2006

280 000 Kč

402 756 Kč

0 Kč

0 Kč

280 000 Kč

402 756 Kč

Index
06/05
143,84

143,84

42 000 Kč 2800,00
SALDO
Název paragrafu

Upravený
rozpočet 2005

Rozpočet
2006

Index
06/05

PŘÍJMY

9 386 904 Kč

8 828 330 Kč

94,05

VÝDAJE BĚŽNÉ
NEINVESTIČNÍ

5 476 160 Kč

5 062 250 Kč

92,44

VÝDAJE BĚŽNÉ
NEINVESTIČNÍ
TRANSFÉRY

1 478 493 Kč

1 312 211 Kč

88,75

VÝDAJE BĚŽNÉ
Stalo se někdy, že by takovéto
0 Kč
5 254 200 Kč
0,00
INVESTIČNÍ
Zastupitelstvo obce
814 000 Kč
846 000 Kč
103,93
připomínky k návrhu rozpočtu
FINANCOVÁNÍ
280 000 Kč
402 756 Kč
143,84
Místní správa
1 459 500 Kč
1 639 000 Kč 112,30
z řad občanů zazněly?
Přímo od občanů ne. Zastupitelé
SALDO
CELKEM
2
152
251
Kč
-3
203
087
Kč
-148,82
Finanční operace
22 500 Kč
19 000 Kč
84,44
však návrh rozpočtu projednávají
detailně, položku po položce a
je pravděpodobné, že při tomto mi finančními zdroji?
zdroje. Proto je zastupitelstvo při- Rozhodující bude, zda se podaří
projednávání uplatňují i názory
Obec za uplynulé roky ušetřila praveno v případě potřeby jednat získat dotace na kanalizaci a vodoobčanů.
celkem 4 658 000 Kč, které hodlá s vybranou bankou o úvěru. Pra- vod. To budeme vědět až v dubnu.
investovat do svého rozvoje. S ohle- covně se uvažuje o částce 5 mil.
Pane starosto, děkujeme
Bude obec v letošním roce čerpat dem na množství plánů, které máme , Kč. Konkrétní částka však vyplyne
za rozhovor.
úvěr? Nebo vystačí se svými vlastní- se však jedná o nedostatečné ze stavu příprav plánovaných akcí.
Redakce
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Místní knihovna v Nové Vsi

V roce 2005 bylo v Místní knihovně v Nové Vsi registrováno 23 čtenářů. Ne všichni jsou pravidelnými návštěvníky, ale na druhou stranu si na
některé legitimace půjčuje knihy více
členů rodiny včetně dětí. V loňském
roce knihovnu navštívilo 103 čtenářů,
kteří si vypůjčili celkem 374 knih.
Z toho dospělí 299 knih krásné literatury, 30 knih naučné literatury, děti
si vypůjčily 38 knih krásné literatury
a 7 knih naučné literatury. Půjčuje se
1x za 14 dní v pátek od 18 – 19 hodin.
Z Městské knihovny v Týništi n. O.
byly během roku zapůjčeny 3 soubory
čítající 183 knih. Koncem roku byla
knihovna dovybavena dalšími 6 stojany s policemi na knihy.
V současné době z dětských knih
nabízíme encyklopedie Průvodce
světem dinosaurů, Planeta Země,
Velké divy světa, Živý svět, Průvodce
vesmírem, Velká obrazová dětská

encyklopedie atd. Žáci i studenti
zde mohou najít spoustu poznatků
k rozšíření svých vědomostí.
Středoškoláci si mohou ke svému
studiu vypůjčit třídílné Balajkovy
Dějiny české literatury. Menším
dětem nabízíme knihy jako Punťa,
Tintin v Americe, knihy Ondřeje
Sekory, Václava Čtvrtka, Františka
Nepila, Miloše Macourka, výbory
z pohádek a další.
I dospělí zde mohou najít knihy
podle svých zájmů: 100 nejkrásnějších
měst světa, Nejúžasnější výstupy
světa, Všechno o zahradě, Jak
pěstovat pokojové rostliny, pětidílnou
zeměpisnou encyklopedii, Státy světa,
Receptář prima nápadů, Bylinář atd.
Ženám mohu nabídnout knihy Nory
Robertsové, Jeana Plaidyho, Daniele
Steelové, Julie Garwoodové, Joy
Fieldingové, Robina Cooka.
Z nových knih bych třeba

upozornila na román Randalla Wallace Pearl Harbour, příhody výtečného
vypravěče se smyslem pro černý humor Michaela Sparrowa v knize Další
příhody venkovského lékaře, příběh
o lásce M. Axelssonové Dubnová
čarodějka nebo román Posedlí o ženě
ohrožované neznámým psychopatem, o strachu a o naději od britského
spisovatele Patricka Lynche.
Na závěr prosím všechny, kdo
delší dobu nevyužívali služeb
místní knihovny, aby si do konce
června 2006 obnovili členství.
Registrovaným členům mohu zajistit
konkrétní knihy, které si chtějí přečíst
nebo které potřebují ke svému studiu.
Knihovna je otevřena i pro obyvatele
chatové oblasti, kterým připomínám,
aby při první návštěvě nezapomněli
na občanský průkaz.
Na stávající i nové čtenáře se těší
Mgr. Jarmila Kchopová
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Balkónové květiny
Zeleninová sadba
Ovocné dřeviny
Okrasné keře, jehličnany,
trvalky, traviny, vřesy,
bylinky
Travní směsi
Substráty Rašelina Soběslav
Hnojiva a přípravky na
ochranu rostlin
Zahradnické nářadí Fiskars
Skleníky ZD Dolní Újezd
Mulčovací kůra

Návrhy a realizace okrasných
zahrad a veřejné zeleně.
Údržba travnatých ploch
a zeleně.
Vazba a aranžování květin.
tel.: 494 372 493, 607 821 885
www.akebia.cz

Kni h ov na Albre chti c e - nabí d k a pro č tenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím ochrana zvířat.
Vám několik titulů:
„Zvěrolékař a kočičí historky“ – J.
Pro děti:
Herriot. Z angl. orig. Při svých každodenních objížďkách krajem se J.
„Už sněží, už chumelí“ – M. Herriot často setkával se starými
Kratochvíl. Sněží! Chumelí! Už to lidmi žijícími v malých chaloupkách
padá! Tak se raduje školák Dušan, s kočkou schoulenou u krbu nebo na
protože ví, že se zimou přichází i čas jejich klíně. Byl to zemědělský kraj, a
neobyčejných, krásných zážitků, čas tak měl nejvíce pacientů mezi ovcemi,
vyprávění i vymýšlení, čas napjatého vepři a skotem, sem tam léčil i koně.
očekávání i rozpustilého veselí. Až Kočky byly všude na každém hospoprožijete báječnou zimu s Dušanem dářství. Byly živoucím zabezpečovaa jeho malou sestrou, budete se na ni cím zařízením proti myším a vedly
těšit stejně jako oni.
nezávislý život. Na sklonku svého
života, jako vyjádření obdivu ke kočPro dospělé:
kám sestavil autor tuto knihu příběhů
o kočkách a jejich hravé družnosti a
„Na slzy nebyl čas“ – E. Brabcová. touze po svobodě a samostatnosti.
Hezký a vtipný Vašek Anně
imponoval, krásné auto a večeře ve
„Další, prosím…“ – C. Berndt.
dvou, jakou nikdy nepoznala, se jí Paměti zvěrolékaře.„Člověk by neměl
líbily. – Tak idylicky začíná vztah být a snad – doufám – není bytost jen
studentky medicíny a mladého praktická. Dobrý vztah k psovi je cosi
obchodníka s auty. Láska, která duchovně cennějšího a bohatšího, než
hory přenáší! Život tak idylický vztah např. k automobilu, tak běžný,
ovšem většinou nebývá (alespoň ne a tak všem pochopitelný.“ O koupi
pořád) a ani Anna nemá to štěstí být psa, o rasách a vlastnostech, o péči o
výjimkou…
něho, desatero přikázání pro majitele
psa, věrnost až za hrob.
„Proudy z červené země“ můj
život lovkyně velké zvěře v Africe.
„Nostradamus“ – David Ovason.
Z dánského orig. N. Bergová. Jako Z angl. orig. Poprvé v historii bylo
osmnáctiletá poprvé vstoupila na s pomocí počítačové techniky možné
červenou africkou půdu, aby se ověřit Nostradamovy předpovědi.
stala profesionální lovkyní. Poutavě Ukazuje se, že jde o největšího provypráví o životě v Tanzanii, všímá si roka od dob biblických. Předpověděl
života domorodců, citlivě popisuje den a téměř i hodinu, kdy má zemřít,
africkou přírodu a její obyvatele, předpověděl, že Británie bude svým
epizody z lovu i setkání s loveckými impériem po třista let ovládat svět a
hosty. Hluboce a velmi racionálně tuto roli převezmě ve dvacátém století
rozebírá pojmy ochrana přírody a Amerika, že Edward VIII. bude pod-

porovat záměry nacistického Německa, dokonce přesně datoval začátek a
konec první a druhé světové války…
Proroctví také dokazují nad veškerou
pochybnost, že je možné předpovědět
budoucí události několik století předtím, než se stanou.

„Rodinný dům s mansardou“ – A.
Kertész. Z maď. Orig. Karlu Burianovi nechybělo mnoho do padesátky,
když se podruhé oženil s Alžbětou,
dívkou, která byla vychovávána velice
přísným, despotickým otcem. Pro
svou novou rodinu proto postavil domek s mansardou. Do továrny, kde je
Burian uznávaným a váženým dílovedoucím, přichází nový zaměstnanec,
mladý Rom Pavel, kterému Burian
nabídne, aby se nastěhoval do jejich
mansardy, která je beztak prázdná.
Alžběta a Pavel se do sebe zamilují,
jenže všichni protagonisté reagují
zcela jinak, než je obvyklé…

„Pláč ve tmě“ – P. Watt. Z angl.
orig. Australští farmáři si objednávají
vyhnání Aboriginců z jejich původních území. Za označením vyhnání se
však neskrývá nic jiného než totální
vyhlazení domorodých kmenů. Při
jedné takové čistce se stávají svědky
masakru také Wallarie a Tom. Přísahají pomstu Macintoshovi, který
masakr zosnoval. Příběh se odehrává
„Stín vítěze“ – Ch. Carter. Z franc.
na pozadí skutečných historických orig. Před J. K. se otvírá skvělá buudálostí.
doucnost: díky vynikajícímu plnokrevníkovi J. zvítězí na proslulých
„Byl
jsem
letcem
R.A.F.“ dostizích. Tento milovník koní však
– L. Konrádová. Kniha vzpomí- neví, že v záloze číhá vrah, který
nek Jaroslava Nováka, navigátora se rozhodl změnit běh osudu a zabritského vojenského letectva R.A.F. sít mezi chovatele koní hrůzu. Na
za druhé světové války. Novák, scénu přichází skotský hradní pán
třiaosmdesátiletý Čech, žijící nyní lord Percival, stejně výstřední jako
v Austrálii, líčí své dětství, vstup brilantní kriminalista, aby s pomocí
k českému letectvu, první okamžiky A. D. superintendanta Scotland Yardruhé světové války, okolnosti útěku du, vyřešil krutou trojnásobnou vraždo Francie přes Slovensko a Balkán. du. Percivalova znalost lidí se střetává
Hlavně se však věnuje důležité životní s démonickou vůlí vraha…
etapě, kdy vstoupil do britského letectva a zúčastnil se bitvy o Anglii. Po
slavném vítězství líčí období deziluze
v poválečném Československu, které
nevyhnutelně vedlo k jeho emigraci Přijďte si vybrat, určitě najdete knihu,
nejprve do Jižní Afriky a následně
která Vás zaujme.
do Austrálie, kde žije dodnes. Ovšem
Na shledanou v knihovně každou
Novák nepřerušil zcela kontakty středu od 16 do 18 hod. se na Vás těší
s rodnou zemí, protože zde stále žije
Svobodová J., knihovnice
část rodiny.
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PROBLÉMY S NÁKLADNÍ DOPRAVOU
Zhoršujícím se technickým stavem silnice č. II./305 mezi Týništěm
nad Orlicí a Albrechticemi se naše
obec zabývá již několik let. Bohužel
však bez většího úspěchu.
Usnesením zastupitelstva ze dne
27. 9. 2005 byl uložen radě obce úkol
vyvolat jednání s kompetentními
orgány o opravě uvedené části komunikace.
Jednání za účasti odboru dopravy
a silničního hospodářství městského
úřadu Kostelec nad Orlicí, správce
komunikace SÚS (Správa a údržba
silnic) Rychnov nad Kněžnou a dopravního inspektorátu Policie ČR
z Rychnova n. K. se konalo počátkem
listopadu na Obecním úřadě v Albrechticích nad Orlicí.
Všechny strany se shodly na tom,
že technická a šířková dispozice daného úseku silnice neodpovídá zvýšenému provozu nákladní dopravy
a problémy s opotřebením povrchu
komunikace se již ve velké míře přenesly do obce samé.
Při zasvěceném rokování byly
vzneseny naše požadavky:
• doplnění dopravního značení zajišťující zákaz vjezdu vozidel nad
celkovou hmotnost 19 t přijíždějících do obce z okresu Pardubice a
z Borohrádku
• provedení opravy komunikace „na
mostech“
• zvýšení nepravidelné kontroly
Policie ČR zaměřené na dodržování povolené hmotnosti jízdních
souprav.
Zástupce Policie ČR přislíbil provádění kontrol se zaměřením na dodržování povolené hmotnosti projíždějících vozidel, připomněl však
nutnost provést kroky k doznačení
upozorňující na omezení tonáže.
Dle pracovníka SÚS Rychnov

nad Kněžnou nelze za současných
povětrnostních vlivů provést opravu
prasklin na vozovce, potvrdil však
rozšíření a zpevnění krajnic v úseku
silnice mezi jednotlivými mosty.
Výsledek tohoto jednání: dopravní
značka omezující hmotnost vozidel
bude z konce Albrechtic ve směru
do Týniště přemístěna do středu
obce, dále bude provedena kontrola
dopravního značení na příjezdových
komunikacích do Albrechtic od
Borohrádku a z okresu Pardubice.
V případě neoznačení omezení tonáže bude návrh řešen s majetkovým
správcem SÚS RK a v úseku Pardubického okresu bude navrhovaná
úprava postoupena na odbor dopravy
Městského úřadu Holice.
Od Borohrádku omezení tonáže
není, proto bude dodatečné osazení
potřebných dopravních značek provedeno správcem komunikace SÚS
Rychnov nad Kněžnou. K doznačení ve směru od Vysokého Chvojna bylo správním úřadem města
Kostelec n. O. svoláno další jednání,
které se konalo na MÚ Holice. Návrh
byl osadit před křižovatku u fotbalového hřiště ve Vysokém Chvojně
(vlevo výjezd na Albrechtice, vpravo
na Borohrádek) návěstí informující
řidiče, že z důvodu hmotnosti je
omezen průjezd přes Albrechtice nad
Orlicí.
S odůvodněním špatného technického stavu a šířkového uspořádání
silnice Vysoké Chvojno – Borohrádek byl dopravním inspektorátem
Policie ČR v Pardubicích předložený
návrh zamítnut.
MÚ Kostelec nad Orlicí proto
požádal odbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o pomoc a svolání
jednání o této problematice na úrovni

krajů. K „velkému“ jednání o umístění jedné dopravní značky ve Vysokém
Chvojně se sešli zástupci Policie ČR
z Rychnova nad Kněžnou a Pardubic,
Policie ČR Správy Východočeského
kraje, odboru životního prostředí a
stavebního úřadu MÚ Holice, odboru
dopravy a silničního hospodářství
MÚ Kostelec n. O., odboru dopravy
a silničního hospodářství KÚ Pardubice a Hradec Králové, SÚS Pardubického a Královéhradeckého kraje, SÚS
divize Rychnov n. K. a obce Albrechtice nad Orlicí.
I když SÚS Rychnov n. K. navrhla,
že instalaci navrženého dopravního
značení v Pardubickém kraji provede
na své náklady, stanovisko Policie ČR
Pardubického kraje bylo s odvoláním
na již dříve specifikované důvody
záporné.
I při tomto jednání nedošlo k do

hodě. Výsledek jednání: odbor dopravy a silničního hospodářství MÚ
Kostelec nad Orlicí oficiálně písemně
požádá obor životního prostředí a
stavební úřad MÚ Holice o stanovení dopravního značení ve Vysokém
Chvojně. Rozhodnutí o umístění dopravní značky se plně ponechává na
příslušném dopravním úřadě…
Bohužel však zařechtal úřední šiml
a odbor dopravy kosteleckého úřadu
obdržel z Holic oficiální zamítavé
stanovisko.
Omezení
tonáže
nákladních
souprav přijíždějících od Vysokého
Chvojna bude bohužel provedeno
až v Albrechticích, těžká doprava
tak bude odkloněna přes celou obec
směrem na Borohrádek.
Jiří Betlach
místostarosta

I
SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÉ REPUBLIKY OTEVŘELO PORADNU PRO SPOTŘEBITELE
Kde Vám pomůžeme vyřešit vaše problémy při nákupech,
opravách a reklamacích
Kancelář se nachází v Týništi nad Orlicí, Čapkova 803, 300 metrů
od nádraží ČD vedle sídla POLICIE ČR,
SE SVÝMI DOTAZY SE NA NÁS MŮZETE OBRACET :
osobně po telefonické dohodě na uvedené adrese každou středu
od 15 - 17 hod
telefonicky: 494 371 638, každý všední den 8- 17 hodin nebo
494 530 595,
faxem:
494 530 595 nebo 494 371 638
e-mailem: hradec@spotrebitele.info
písemě:
Poradna SOS, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, Na
Drahách 70
za sdružení: Josef Černý - Koordinátor pro královéhradecký kraj

Zimní údržba místních komunikací v Albrechticích

... pokračování ze str. 1
Bohužel se tak nedělo, a proto
v některých místech obce vznikly
v průběhu zimy malé problémy.
V mnohých městech a obcích
musejí vlastníci domů odklízet sníh
z chodníků sami. V naší obci však
úklid sněhu z chodníků zajišťovala
obec. Není to zbytečné plýtvání penězi obce?
To je otázka, kterou se zabývala
několikrát za zimu i rada obce. Obec
je povinna se postarat o úklid veřejných prostranství, tedy i chodníků,
kde nejsou žádné domy a nebo jsou
ve vlastnictví obce. K tomu jsme
uzavřeli smlouvu o zimní údržbě
chodníků se soukromou osobou,
která službu zajišťovala. Na začátku
zimy se na nás obrátilo poměrně
hodně našich seniorů, zda bychom

i pro ně nezajistili údržbu chodníků, protože již na tuto práci nestačí.
Rada rozhodla, že těmto žadatelům
vyhoví. Nakonec se však zjistilo, že
pokud budeme našim seniorům zajišťovat úklid, tak budeme projíždět
čistící technikou prakticky celou
obec. Z tohoto důvodu se nakonec
rozhodlo, že jsme čistili všechny
chodníky. Pravdou je, že tato služba
díky dlouhé zimě nebyla laciná. Na
druhé straně jsme měli všechny
chodníky po celou zimu čisté.
Uvažujete o tom, že byste v příštím roce na tomto způsobu zajištění
zimního úklidu chodníků něco měnili?
Zatím je příliš brzo na jednoznačnou odpověď. Jsou před námi také
volby a o tomto problému již budou
rozhodovat nově zvolené samo-

správné orgány obce. Osobně si myslím, že pro občany je lepší, když mají
chodníky čisté a relativně bezpečné
v celé obci. Vždycky se totiž stane,
že někdo nemůže chodník z různých
důvodů vyčistit. Sníh se sešlape,
namrzne a potom trvá dlouho než
se odstraní. Z tohoto důvodu bych
významným způsobem nic neměnil
ani v příští zimě. Co mně však mrzelo, že někteří občané si vstřícnost
obce vysvětlili tak, že jsme povinni
jim chodník před domem vyčistit
a pokud se tak nestalo v ranních
hodinách, dávali svoji nevoli hlasitě
najevo. Přitom je obecné povinnosti
uklidit sníh z chodníku před svým
domem nikdo nezbavil.
Říkáte, že majitel domu je povinen
uklízet sníh z chodníku před domem?
Z čeho tato povinnost vyplývá?

Tato povinnost je zakotvena v zákoně o pozemních komunikacích,
kde se uvádí, že vlastník nemovitostí
přilehlých ke komunikacím (chodníkům) je zodpovědný za škodu
vzniklou v závadách ve schůdnosti.
Zákon rovněž umožňuje obcím
vydat nařízení, ve kterém stanoví
konkrétní způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti místních
komunikací. V tomto nařízení obce
lze stanovit i povinnost občanů sníh
odklízet. Po letošních zkušenostech,
by obec před příští zimou takovéto
nařízení vydat měla. Mohla by v něm
například upřesnit kdy a v jakých
případech je občan povinen sám
sníh odklidit, aniž by čekal na úklid
ze strany obce.
Děkuji za rozhovor.
Redakce
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Nově vydaná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů
V minulém vydání Místního zpravodaje byla zveřejněna obecně závazná
vyhláška obce Albrechtice nad Orlicí
č. 2/2005 o pravidlech pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
Dle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byl určitý text uvedené vyhlášky v rozporu se zákonem. Bylo nám
vytknuto, že nemůžeme ve své obecně
závazné vyhlášce přistupovat k úpravě
problematiky, která je již regulována zákonem nebo obecně závazným právním
předpisem.
Text vyhlášky byl proto upraven a
obecní zastupitelstvo vydalo pod číslem
1/2006 novou vyhlášku o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství,
kterou v plném znění zveřejňujeme.
K uvedené vyhlášce jsou zpracovány
„Doplňující informace z platných
zákonů a vyhlášek“, s kterými by všichni
chovatelé psů i ostatní občané měli být
seznámeni.
Původní vyhláška je v platnosti od
10. listopadu loňského roku, ale je vidět,
že ji řada chovatelů ani nečetla.
Doporučuji dostatečně prostudovat a
pak dodržovat jak vyhlášku, tak i výtah z
platných zákonů.
Jiří Betlach, místostarosta
Obecně závazná vyhláška obce
Albrechtice nad Orlicí č.1/2006 o
pravidlech pro pohyb psů na veřejném
prostranství
Zastupitelstvo
obce
Albrechtice
nad Orlicí se na svém zasedání dne 1.
2. 2006 usneslo vydat na základě § 24
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. i)zákona č. 128/
2000 o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1 - Předmět a působnost
Tato obecně závazná vyhláška upravuje
pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství na správním území obce
Albrechtice nad Orlicí.
Článek 2 - Závaznost
Tato obecně závazná vyhláška je
závazná pro všechny chovatele psů,
kteří se zdržují na správním území obce
Albrechtice nad Orlicí.
Článek 3 - Vymezení pojmů
1. Chovatel psa je každá právnická
nebo fyzická osoba, která drží nebo
chová psa nebo jej trvale nebo dočasně
přemísťuje.
2. Pes zvláštního určení je pes lovecký,
slepecký,
zdravotnický,
asistenční,
služební pes Policie ČR a ozbrojených sil
podle zvláštních právních předpisů.
3. Veřejným prostranstvím jsou
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
4. Veřejná prostranství se zvýšeným
soustředěním osob jsou:
a) sportovní areál SK Albrechtice
b) sportovní areál TJ Sokol
c) prostor před samoobsluhou
d) parkoviště u samoobsluhy
e) prostor před obchody v čp. 98, 302,

141
f) v letních měsících (červen, červenec,
srpen, září) prostor v délce 150 m pod a
nad jezem u albrechtické elektrárny do
vzdálenosti 10 m od břehu řeky Orlice
5. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
6. Náhubek je prostředek uzpůsobený
k zajištění tlamy psa.
7. Volný pohyb psa je situace, kdy pes
není veden na vodítku.
Článek 4 - Povinnosti chovatelů
1. Chovatel psa je povinen zejména:
a) zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platnou
identifikační známkou
b) zamezit volnému pohybu psa na
veřejném prostranství obce
c) zamezit volnému pohybu psa na
veřejném prostranství se zvýšeným soustředěním osob a nasadit mu náhubek
Článek 5 - Zákaz pohybu psů
Zakazuje se přivádět nebo přinášet
psy na hřbitov, květinové záhony, do
parčíku před základní školou, do parčíku
u čp. 141, do areálu základní a mateřské
školy, do prostoru pomníku padlých a
dalších míst označených značkou zákaz
vodění psů.
Článek 6 - Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky
je přestupkem podle zvláštního právního
předpisu8), nejde-li o trestný čin.
Článek 7 - Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení článku 4 odst. 1,
písm. b), c) této obecně závazné vyhlášky
se nevztahuje na chovatele těchto psů
zvláštního určení:
a) zdravotnické
b) služební psi Policie ČR a
ozbrojených složek státu
c) psi lovečtí, pokud jsou používáni
k lovu na honebních pozemcích
Článek 8 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně platná vyhláška
č. 2/2005 o pravidlech pro pohyb psů
na veřejném prostranství ze dne 10. 11.
2005.
Článek 9 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Doplňující informace z platných
zákonů a vyhlášek k obecně závazné
vyhlášce č. 1/2006 o pravidlech pro
pohyb psů na veřejném prostranství
Občanský zákoník č. 47/1992 Sb.
§127 (1) Vlastník věci se musí zdržet
všeho, čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného nebo čím
by vážně ohrožoval výkon jeho práv.
Nesmí nad míru přiměřenou poměrům
obtěžovat sousedy hlukem, prachem,
popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy,
pevnými a tekutými odpady, světlem,
stíněním a vibracemi, nesmí nechat
chovaná zvířata vnikat na sousedící
pozemek a nešetrně, popřípadě v
nevhodné roční době odstraňovat ze své
půdy kořeny stromu nebo odstraňovat
větve stromu přesahující na jeho
pozemek.
§420 (1) Každý odpovídá za škodu,
kterou způsobil porušením právní
povinnosti.
Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.

§ 47 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo
d) znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení nebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství,
(2) Za přestupek podle odstavce 1
písmeno a) až d) lze uložit pokutu až
1 000 Kč,
§ 49 (1) Přestupku se dopustí ten, kdo
b) jinému z nedbalosti ublíží na
zdraví,
(2) Za přestupek podle odstavce 1
písmeno b) a c) lze uložit pokutu do
3 000 Kč,
Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.
§ 10 (1) Je zakázáno vlastníkům
domácích zvířat, včetně zvířat ze
zájmových chovů a zvířat z farmových
chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v
honitbě mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího.
§ 14 (1) Myslivecká stráž je oprávněna
e) usmrcovat v honitbě toulavé
psy, kteří mimo vliv svého vedoucího
ve vzdálenosti větší než 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení
pronásledují zvěř; pokud je tato
nemovitost umístěna na oploceném
pozemku, počítá se vzdálenost od jeho
oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje
na psy ovčáckých a loveckých plemen, na
psy slepecké, zdravotnické, záchranářské
a služební; usmrcovat kočky potulující
se v honitbě ve vzdálenosti větší než
200 m od nejbližší nemovitosti sloužící
k bydlení; pokud je tato nemovitost
umístěna na oploceném pozemku, počítá
se vzdálenost od jeho oplocení,
(2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa
nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře
nebo označené zvíře z farmového chovu
zvěře, je povinna o tom neprodleně
informovat jeho vlastníka, pokud je
známý, a sdělit mu místo usmrcení
zvířete a popřípadě jej na toto místo
doprovodit.
§ 44 (1) Loveckým psem se rozumí
pes loveckého plemene uznaného
Mezinárodní kynologickou federací
(FCI) s průkazem původu, který složil
příslušnou zkoušku z výkonu. Potvrzení
o složené zkoušce vystavené jejím
pořadatelem je veřejnou listinou.
§ 63 (1) Orgán státní správy myslivosti
uloží pokutu
b) až do výše 30 000 Kč fyzické osobě,
která se dopustí přestupku tím, že nesplní
nebo poruší povinnosti uvedené v § 5
odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo § 14
odst. 1 písm. a) až d).
3) Byl-li přestupek spáchán opakovaně,
lze uložit pokutu až do výše, která je
dvojnásobkem částky uvedené v odstavci
1 nebo 2.
Zákon o veterinární péči č. 166/1999
Sb.
§ 3(1) Pro účely tohoto zákona se
rozumí
a) chovatelem každý, kdo chová nebo
drží zvíře nebo zvířata anebo s nimi
obchoduje,
§ 4 (1) Chovatel je povinen
a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich
biologické potřeby, fyziologické funkce
a zdravotní stav,

b) sledovat zdravotní stav zvířat,
v odůvodněných případech jim včas
poskytnout první pomoc a požádat o
odbornou veterinární pomoc,
f) zajistit, aby byli psi a některá další
zvířata držená v zajetí ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok
očkováni proti vzteklině,
g) zajistit, aby bylo neprodleně veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo
člověka nebo s ním přišlo do přímého
kontaktu způsobem nebo za okolností,
které mohou vyvolávat podezření z onemocnění vzteklinou.
§ 71(1) Okresní veterinární správa
uloží pokutu
a) až do výše 10 000 Kč fyzické osobě,
která není podnikatelem, a dopustí se
přestupku tím, že nesplní nebo poruší
povinnosti chovatele uvedené v § 4
odst. 1,
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
č. 246/1992 Sb.
§ 6 Nikdo nesmí zvíře opustit s
úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat.
§ 24 Obce
a) projednávají přestupky na úseku
ochrany zvířat,
b) ukládají pokuty chovatelům podle §
27 tohoto zákona.
Obecně závazná vyhláška č.5/2003o
místních poplatcích
Čl. 1 (1) Obec Albrechtice nad Orlicí
zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
Čl. 2 Poplatku podléhají psi starší tří
měsíců.
Čl. 3 Poplatek ze psů platí držitel
psa. Držitelem je fyzická osoba nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Albrechtice
nad Orlicí.
Čl. 7 Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa, jehož držitelem je fyzická
osoba mající trvalý pobyt v domech
s méně než 3 byty a právnické osoby
200 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa,
jehož držitelem jsou osoby uvedené
v písm. a) 300Kč
c) za psa,jehož držitelem je fyzická osoba
mající trvalý pobyt v domě s více než
3 byty 500 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa,
jehož držitelem jsou osoby uvedené
v písm. c) 600,-Kč
e) za psa, jehož držitelem je poživatel
starobního, invalidního, vdovského
a vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů anebo poživatel
sirotčího důchodu 100 Kč
f) za druhého a každého dalšího
psa, jehož držitelem je osoba uvedená
v písm. e) 300 Kč
Čl. 9 Od poplatku je osvobozen držitel
psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního předpisu¹)
b) osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob
c) osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.
Jiří Betlach, místostarosta

Číslo 1 - 2006
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Kulturní kalendář DSO Orlice a DSO Poorlicko • duben - červen 2006
Datum
1. 4. 2006
1. 4. 2006
2. 4. 2006
7. -9. 4. 2006
7. -9. 4. 2006
15. 4. 2006
15. 4. 2006
21. 4. 2006
22. 4. 2006
22. - 23. 4. 2006
23. 4. 2006
29. 4. 2006
29. 4. 2006
29. 4. 2006
30. 4. 2006
30. 4. 2006
30. 4. 2006
30. 4. 2006
30. 4. 2006
30. 4. 2006
30. 4. 2006
30. 4. 2006
duben 2006
1. 5. 2006
1. 5. 2006
6. 5. 2006
7. 5. 2006
8. 5. 2006
13. 5. 2006
13.5.2006
13.5.2006
14.5.2006
19. -21. 5. 2006
19. -21. 5. 2006
20. 5. 2006
20. 5. 2006
20. 5. 2006
26. -28. 5. 2006
27. 5. 2006
27. 5. 2006
27. 5. 2006
květen 2006
květen 2006
3. 6. 2006
3. 6. 2006
3. 6. 2006
4. 6. 2006
10. 6. 2006
10. 6. 2006
10. 6. 2006
12. 6. 2006
16. 6. 2006
17. 6. 2006
17. 6. 2006
18. 6. 2006
23. -25. 6. 2006
24. 6. 2006
24. 6. 2006
24. 6. 2006
24. 6. 2006
24. 6. 2006
24. 6. 2006
25. 6. 2006
červen 2006
červen 2006
červen 2006

Název akce
Finále Vč. Oblasti ve volejbale žen v hale
Splutí náhonu Alba - zahájení sezóny
Finále Vč. Oblasti ve volejbale mužů v hale
Velikonoce svátky jara - výstava řemesel
Soutěž o nejlepší sadu kraslic
Slavnostní otevření Rozhledny Vrbice
Zahájení sezóny na veřejném tábořišti - hraje Makadam
Pavouček pro štěstí /opereta - muzikál/
XXXVII. Ročník turnaje ve volejbale ”O vepřové speciality”
Splutí řek pod Orlickými horami
XXXVII. Ročník turnaje ve volejbale ”O vepřové speciality”
Večer poezie a hudby
Pálení čarodějnic na veřejném tábořišti
Pálení čarodějnic
Stavění máje
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic na plácku u OÚ
Pálení čarodějnic
Čarodějnice
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Velikonoční výstava a trhy
Putování ke studánkám
Divadelní scénka s kácením máje
Grilovaná kuřata - Country Bratři
Jarní pouť na Homoli
Big - Band mladých
Okresní soutěž hasičů, večer zábava
Grilovaná kýta - Country Tomy
27. ročník srazu vodáků v “litickém oblouku” na Divoké Orlici
38.ročník distančního závodu” O vodácký štít Týniště n/O”
Potštejnská pouť
Rytířské slavnosti
Grilovaná kuřata - Country Ještětice
Podorlická liga hasičského sportu
Setkání důchodců /s hudbou a tancem/
31. ročník Festivalu trampských písní
Dětský den - grilovaná kuřata - Kalumet
Šumná Orlice - 4. ročník
Mladá scéna - divadlo
Zájezd na Veselý kopec
Nohejbalový turnaj neregistrovaných
Setkávání - akce propagující stezku Dr. G. Jarkovského
Grilovaná krůta - Country Band
Dětský den
Dětský den
Fotbalový turnaj starých gard - Memoriál Jardy Marčíka
Grilovaná kuřata - Country Špunt
Oblastní kolo ve vybíjené ASPV
Dětský den
XXV. Ročník noční nohejbalový turnaj trojic
Prima prvňák - grilovaná kuřata-Fanda Band
Benefiční koncert
Koncert skupiny “Gema“ Vítání léta na Homoli
Setkání parohatých měst
Letní slavnost u lesní studánky
Rytířské slavnosti - Country Kalumet
Soutěže hasiči
Netradiční Albrechtické přebory posádek AVIA DA 12 aneb “ukaž, co umíš”
XXXI. Ročník dříve narozených
Pouťová zábava
Krajské kolo vesnických družstev mužů a žen
Myslivecký den, chata Na Třešňovce
Rozloučení se školním rokem
Tenisový turnaj pro členy Sokola

Místo konání
Sportovní hala Čestice
SK Týniště nad Orlicí
Sportovní hala Čestice
Sál U Lva Častolovice
Sál U Lva Častolovice
Obec Vrbice
Vochtánka, Potštejn
Sál U Lva Častolovice
Sportovní hala Čestice
SK Týniště nad Orlicí
Sportovní hala Čestice
Galerie V. Hudečka Častolovice
Vochtánka, Potštejn
Hoděčín
Olešnice - Hoděčín
Tutleky
Krchleby
Potštejn, Na Bělisku
Bolehošť, hřiště - Lipiny
Albrechtice n.Orl. park u elektrárny
RZ Radost Horní Jelení
hřiště na “Tůmovce” Žďár nad Orlicí
DPS Sokolovna, Horní Jelení
Záměl
Olešnice - Hoděčín
Vochtánka, Potštejn
Homol
Sokolovna Častolovice
Krchleby - přírodní areál Brumbárov
Vochtánka, Potštejn
SK Týniště nad Orlicí
SK Týniště nad Orlicí
Potštejn
Hrad Potštejn
Vochtánka, Potštejn
Rájec
Hospoda Pod Kaštany Žďár nad Orlicí
Sokolovna a koupaliště Horní Jelení
Vochtánka, Potštejn
Kostelec nad Orlicí
Sál U Lva Častolovice
Hřibiny - Ledská
Sokolské hřiště Albrechtice nad Orlicí
Vrbice
Vochtánka, Potštejn
hřiště na “Tůmovce” Žďár nad Orlicí
RZ Radost Horní Jelení
Albrechtice nad Orl. - hřiště V Borku
Vochtánka, Potštejn
Sportovní hala Čestice
Bolehošť, hřiště - Lipiny
Sportovní hala Čestice
Vochtánka, Potštejn
Galerie V. Hudečka Častolovice
Homol
Horní Jelení
Krchleby - přírodní areál Brumbárov
Vochtánka, Potštejn
Záměl
Albrechtice n.Orl. park u elektrárny
Sportovní hala Čestice
Hospoda Pod Kaštany - Žďár nad Orlicí
Sportovní hala Čestice
Olešnice - Hoděčín
Zdelov
Sokolské hřiště - Albrechtice nad Orlicí

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB  duben - červen 2006
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hod
Datum

Jméno lékaře

Adresa ordinace

Telefon

01. 04.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

02. 04.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

08. 04.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

09. 04.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

15. 04.

MUDr. Ježková Marie

Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí

494 321 511

16. 04.

MUDr. Kahlerová Blanka

J. Pitry 448 , Opočno

494 667 123

17. 04.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 202

494 596 174

29. 04.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169 , Vamberk

494 541 663

30. 04.

MUDr. Kašparová Helena

Smetanovo nábř. 334 , Vamberk

494 501 711

01. 05.

MUDr. Lehký Bořivoj

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

06. 05.

MUDr. Loukota Jan

R.Drejsla 619 , Dobruška

494 621 665

07. 05.

MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

08. 05.

MUDr. Nentvichová Eva

K.Michla 942 , Dobruška

494 623 775

13. 05.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

14. 05.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Potštejn 317

494 546 544

20. 05.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448 , Opočno

494 667 628

21. 05.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209 , Častolovice

494 322 706

27. 05.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209 , Častolovice

494 322 706

28. 05.

MUDr. Ptačovská Eva

Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí

494 321 740

03. 06.

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

04. 06.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

10. 06.

MUDr. Stejskalová Věra

zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek

494 381 263

11. 06.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

17. 06.

MUDr. Světlíková Lada

Tyršova 515 , Opočno

494 667 553

18. 06.

MUDr. Šmídová Alena

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

24. 06.

MUDr. Štěpánová Jiřina

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 692

25. 06.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

Lékařská služba první pomoci
v Rychnově nad Kněžnou na rok 2006
ON RYCHNOV NAD KNĚŽNOU a.s., Jiráskova 506
Dospělá LSPP v Rychnově nad Kněžnou
Dispečink: 494 535 444, 494 502 271
pondělí - pátek

sobota, neděle, svátky

ambulance

16:00 - 22:00 hod

8:00 - 22:00 hod

návštěvní služby

16:00 - 22:00 hod

8:00 - 22:00 hod

Po 22:00 hodině u závažných stavů budou pacienti ošetřeni v odborných ambulancích nemocnice RK.

ON RYCHNOV NAD KNĚŽNOU a.s., Jiráskova 506
Dětská LSPP v Rychnově nad Kněžnou
Dispečink: 494 535 444, 494 502 271
pondělí - pátek
v ambulanci dětského odd.
nemocnice RK
návštěvní služby

sobota, neděle, svátky
16:00 - 22:00 hod

8:00 - 22:00 hod
nejsou

Ve všední dny a mimo tyto ordinační hodiny dětská oddělení oblastních nemocnic v rámci ústavní pohotovostní služby
Po 22:00 hodině u závažných stavů budou pacienti ošetřeni v odborných ambulancích nemocnice RK.

V případě ohrožení života volejte zdravotnickou záchrannou službu tel. č. 155
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Albre cht i ce z í skáv ají nov ou t v ář

Po dlouhém zvažování představitelů obce o způsobu využití
hospodářského objektu čp. 11 bylo
nakonec rozhodnuto, že bude zbourán. Původní záměr zastupitelstva
obce a dobrovolných hasičů byl využít část objektu na novou garáž pro
hasičskou techniku včetně vytvoření
sociálního a technického zázemí pro
hasiče. Rozpočtové náklady na rekonstrukci však převýšily možnosti
obce, a proto nakonec zastupitelstvo
obce rozhodlo o likvidaci tohoto
historicky zajímavého hospodářského objektu.

V archivu stavební dokumentace
na obecním úřadě jsou uloženy
písemnosti související s uvedeným
objektem, datované poprvé k roku
1905, kdy pan Jan Tyl žádal obecní
úřad v Albrechticích nad Orlicí o
povolení k přestavbě domu čp. 11 a
přístavbě chlévů.
Z žádosti citujeme:
“ Slavnému obecnímu úřadu v Albrechticích!
V úctě podepsaný zamýšlí přestavěti
čís. (50.) 11. které jest za sešlé k čemuž
také chci přistavěti chlévky pro vepřový dobytek a protož žádám slavný

obecní zastupitelstvo aby k čeli tomu
nařidila komisi a mně povolení ku
stavbě udělila.
V Albrechticích nad Orlicí dne
12. května 1905.“
Stavební povolení tehdy pan
Jan Tyl získal a budovu přestavěl.
V pozdějších letech se statek dále
rozrostl až do dnes známé velikosti.
V té době patřil určitě k jednomu
z největších statků postavených
v naší obci. Bohužel se jej však nepodařilo do dneška zachovat v provozuschopném stavu, a proto došlo
k jeho zbourání.

Hospodářský objekt č.p. 11 před demolicí

Průběh demolice č.p. 11

Velká část objektu č.p. 11 je odstraněna

Nový pohled na kostel sv. J. Křtitele

Na části uvolněného prostoru se
plánuje výstavba kruhové křižovatky
pro napojení přeložky silnice II/305.
Zbytek pozemku bude možné v budoucnu využít pro stavbu.
Zbouráním
hospodářského
objektu čp. 11 přišly nenávratně
Albrechtice nad Orlicí o jednu zajímavou zemědělskou stavbu. Získaly
však novou tvář v podobě nečekaně
krásného pohledu na kostel sv. Jana
Křtitele.
Jaromír Kratěna

Vyčištění Orlice pod albrechtickou elektrárnou
V letošní zimně došlo po několika
letech opět k pročištění Orlice pod
albrechtickou elektrárnou. Těžbu jesepu tentokrát nefinancovalo Povodí
Labe, s.p. Hradec Králové, ale nový
majitel elektrárny pan Čáp z Hradce
Králové.
V této souvislosti je dlužno říci, že
pan Čáp za pomoci finanční podpory z fondů Evropské unie provedl
rekonstrukci technologické části
elektrárny, v důsledku které došlo
ke zvýšení bezpečnosti provozu a
zvýšení výkonu elektrárny.
Jaromír Kratěna

Bagrování jesepu pod elektrárnou
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Do hospody nejen za pivem - fotograficky

Floorbal - každou středu probíhá na sále v restaraci U Krbů nelítostný souboj dvou mužstev: Plyn Vondruška a Albrechtičtí berani.

Hřiště u školy - výborné kluziště po celou zimu
Kluziště u ZŠ
Letošní zima nám umožnila přímo rekordní dobu bruslení. Vždyť
už v polovině ledna bylo možné vyzkoušet si na krásném kluzišti, jestli
jsme nezapomněli to, co jsme se vloni na bruslích naučili. Bruslit mohli
opět všichni, kdo neměl svoje brusle,
mohl si nějaké vypůjčit u vychovatelky ŠD paní Drábkové. Bruslilo se
o velké přestávce, při hodinách tělocviku i odpoledne. Na ledu se konala
i oslava pololetního vysvědčení. Děti
na sebe navlékly všelijaké kostýmy a
na ledě soutěžily, tancovaly nebo se
jen tak projížděly. Podle toho, co pak
děti 5. ročníku psaly v dopise svému
kamarádovi, si letos všichni užili
bruslení dosytosti.
O udělání kluziště a perfektní
údržbu se po celou zimu staral pan
J. Fišer. Mockrát děkujeme.
Ještě teď je možné se na ledu klouzat, ale všichni už se těšíme na jaro.
Informace o provozu školního
hřiště.
Školní hřiště je v době mimo
vyučování a provozu MŠ přístupné
i veřejnosti. Maminky s dětmi budou
moci využít pískoviště, děti mohou
sportovat na hřišti. To vše je však
možné jen za předpokladu, že zařízení školního hřiště nebude záměrně
ničeno a všichni budou udržovat
pořádek. Všechna pravidla jsou
uvedena na provozním řádu, který je
umístěn na budově skladu. Pro starší
děti pak jedna poznámka závěrem
– v celém areálu platí zákaz kouření
a užívání alkoholických nápojů.
Světluše Kratěnová,
ředitelka školy

Školní kluziště - děti na školním kluzišti při maškarním reji
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Masopustní průvod opět vylepšen ...
Již potřetí se naše škola pustila
společně s kulturní komisí OÚ do
pořádní masopustního průvodu.
Tentokrát jsme se do vesnice vydali
s dovolením pana starosty v sobotu
25. února. Průvod masek procházel
vesnicí a na různých zastávkách
zazpíval masopustní popěvek obohacený veselými říkadly. Dostalo se
nám i skvělého pohoštění, za což
všem panímámám a hospodářům
ještě jednou děkujeme. A čím byl
letos průvod vylepšen? Přidali se
k nám ještě čtyři muzikanti (J. Vošlajer, A. Závodní, M. Török a S. Brádle),
kteří nakonec hráli i na vepřových
hodech v restauraci U Krbů. Opět
nám přálo i počasí – celé dopoledne
nás doprovázelo sluníčko. Prostě nálada byla výborná.
Světluše Kratěnová

Masopustní průvod

Zahájení masopustu na dvoře školy

Cesta za vzděláním

(aneb různé informace z výchovně vzdělávacího procesu v naší škole)
Na úvod:
V této rubrice (ráda bych, aby se
stala pravidelnou) bychom chtěli
informovat ty, kteří o to mají zájem,
jakými cestami se ubírá vzdělávání
v naší škole, co je pro nás prioritou, co
nového děláme nebo připravujeme.
Stejně jako ostatní školy jsme začali
s přípravou svého školního vzdělávacího programu. Budeme podle něj
učit od září školního roku 2007/2008
a zatím je před námi hodně práce. Na
různých seminářích získáváme nové
poznatky a nápady, postupně získáváme představu o tom, jaký bychom
chtěli náš vzdělávací program mít.
Některé poznatky jsou však realizovatelné ihned a protože máme pocit, ba
jsme přesvědčeni o tom, že se jedná o
věci velmi důležité, na nic nečekáme a
zavádíme je hned do praxe.
Dnes tedy o sebehodnocení.
Už poněkolikáté jsme pro naše
děti připravili čtvrtletní vysvědčení, kde nebylo jen hodnocení od
paní učitelky, ale objevila se i část
nazvaná sebehodnocení. Tato část
se během hodiny, kterou jsme hodnocení věnovali, zaplnila spoustou
sluníček. U každého sluníčka bylo

i uvedeno, čeho se hodnocení
v tomto sluníčku týká (třeba vyjmenovaných slov, chování ke spolužákům…) Dětem jsme vysvětlili, že
každé sluníčko mohou vybarvit, ale
než se do vybarvování pustí, musí
se zamyslet, do jaké míry se jim dařilo právě to, čeho se dané sluníčko
týká, zvládnout. Pokud vše zvládaly
perfektně a mají pocit, že to, co mají
umět, umí, vybarví sluníčko celé.
Někdo však vybarví sluníčka jen
půlku – má ještě před sebou hodně
práce. Zároveň děti učíme i mluvit
o tom, co zvládají a co jim dělá potíže. To vše vede děti k tomu, že si
dokáží zformulovat, co se jim ještě
nedaří a hlavně, co udělat pro to, aby
to příště bylo lepší.
Nechceme být školou, ve které dítě
pasivně přijímá známky od učitele a
myslí si o nich své. To, když se dítě
ohodnotí samo, má pro něj daleko
větší význam.
Sebehodnocení však u nás není
jen čtvrtletním tématem. Zařazujeme jej i v běžných hodinách. Samozřejmě, že se mu děti musí učit
a také musí znát, jaká platí pravidla,
jaká jsou kritéria hodnocení. Jeden

příklad: při hodině čtení jsme dali
hlavy dohromady a zformulovali,
co je důležité splnit, aby se o někom
dalo říct, že čte opravdu pěkně. Ani
jsem nevěřila svým očím, jak rychle
se velký plakát plnil různými hesly.
A hlavně…hned při následujícím
čtení děti svůj výkon perfektně
okomentovaly a byly schopny si dát
i známku.
Jiné způsoby sebehodnocení využíváme v českém jazyce, v matematice.
Po zkušenostech, které jsme získali, jsme mohli přistoupit k další
novince. Tou byly společné schůzky
učitelky, rodičů a dítěte, které nahradily u dětí ze čtvrté a páté třídy
klasickou konzultaci o prospěchu
a chování dítěte pro rodiče. Samozřejmě byly schůzky časově náročnější a byli jsme zvědaví na reakci
rodičů. Ti však přišli se svými dětmi
v hojné míře a děti jen zářily, jak jsou
důležité a jak je fajn, že se nemluví
o nich bez nich. Dokázaly toho
o sobě spoustu říct, možná se někdo
vyhnul i nepříjemné debatě, která by
po klasickém „rodičáku“ doma následovala. Vše se totiž řešilo na místě,
hledaly se příčiny a hlavně možnosti,

Kam zamířila koleda ?

Letošní tříkrálové zpívání dětí
z dramatického a pěveckého kroužku ZŠ bylo nejen velmi poetické
a kouzelné, ale i ekonomicky úspěšné. Uznejte, že vykoledovaných
726 Kč není zanedbatelná částka.
Ovšem nastala otázka – co s ní
uděláme? Protože si děti penízky
samy vykoledovaly, chtěla jsem, aby
si také samy o útratě rozhodly. Byla

jsem mile překvapena, že nemyslely
pouze na sebe, ale na děti více potřebné.
Odhlasovaly si, že věnují hry
a sladkosti svým kamarádům do
Dětského domova v Potštejně.
Samy dárky nakoupily a předaly
paní ředitelce dětského domova
(viz. fotografie). Předávání bylo
slavnostní, protože proběhlo na

scéně Kulturního domu v Týništi
n. O., kde jsme společně navštívili
představení hry Meresjev.
Tříkrálové dětské koledování
začíná mít u nás příjemnou tradici.
Jen věřím, že až příště zpívající děti
půjdou podvečerní vesnicí, nebude
je provázet jenom blikání televizních obrazovek za zavřenými okny.
Eva Drábková

jak co zlepšit. Ne že by po těchto
schůzkách bylo vše na sto procent,
ale rozhodně je to dobrá cesta.
Vše, o čem jsem v předešlých
řádcích psala, by mělo vést k tomu
nejdůležitějšímu – k poznání každého dítěte, že se učí pro sebe, že se
zlepšuje a ví toho čím dál tím více a je
hlavně na něm, jak bude připraveno
pro další život. Zatím k tomu ještě
potřebuje pomoc ostatních (a slovo
pomoc bych několikrát podtrhla),
ale to nebude trvat pořád. Až si tohle
každý uvědomí, budeme všichni zase
o kousek dále.
Na závěr trochu teorie, možná
i shrnutí toho, o čem jsem psala.
„Proč je sebehodnocení tak významné?
Smyslem sebehodnocení je přivést žáka k posouzení, uvědomění si
úrovně svého rozvoje, naučit se formulovat opatření, která pro svůj další rozvoj učiní a následně posoudit
svůj vlastní pokrok. Tím ho přivést
k autoregulaci svého učení a zodpovědnosti za své výsledky.“ Citace
z materiálu ZŠ a MŠ Řeznovice.
Světluše Kratěnová
ředitelka školy
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Ohlédnutí za Sportovním dnem občanského sdružení Orion
Dne 10. 9. 2005 od 10 hodin se na
kurtech a hřišti albrechtické Sokolovny konal již čtvrtý ročník Sportovního dne občanského sdružení Orion,
tak zvaný Orion Cup. Sešlo se nás
celkem 55 lidí. Zvláštním hostem byla
paní Vitvarová Zuzana a její rodina.
Paní Vitvarová je zástupkyní hradecké sekce sdružení APLA /Asociace
pomáhající lidem s artismem/. Náš
Sportovní den se jí líbil a na příští
rok byla dohodnuta spolupráce na
Sportovním dni. Jako každý rok nám
přálo počasí a z bílých mráčků na nás
svítilo sluníčko.
Každá rodina okamžitě odnesla na
připravený stůl dobrůtku do soutěže o
nejlepší kuchařku. Po uvítání dostaly
děti lísteček, na který se zapisovaly
zdolané soutěže a vrhly se je plnit.
U tomboly se střídaly děti, jež si za
svůj výkon vybíraly věci, které se jim
líbily.
Nejednalo se pouze o dovednosti
sportovní. Nejvíce času trávily lovením rybiček, které se daly chytit pouze v klidu. Soutěž trošku ztěžoval vítr,
který občas slabě profoukl, ale všichni
ulovili alespoň jednu rybku. Dále se

skákalo v pytlích a na skákacích balónech, házely se kroužky na připravené
tyčky, shazovaly se plechovky, házely
se míčky do úst panáků, shazovaly
kuželky, nosil se míček na pálce od
líného tenisu, chodilo se na chůdách
nebo probíhala překážková dráha.
Soutěž vymysleli a také připravili naši
kamarádi z rychnovského Domu dětí
a mládeže a Ekoniky. Po soutěžích
nám také pomohli počítat tenisový
turnaj.
Po rozebrání všech cen přišla na
řadu soutěž o Nejlepší kuchařku.
Děti ochutnávaly tak svědomitě, až je
rodiče, kteří během soutěže nemohli
ochutnávat, museli napomínat, že na
ně nezbyde. Mezi dobrotami byly také
jednohubky polité čokoládou, malinová a borůvková buchta, sušenky
a různé sladké cukroví, ale našlo se
tu také něco slaného. Všem maminkám vyfoukla cenu sedmnáctiletá
Míša Jelínková a její pizzičky. Odměnou za její kuchařský um byla nová
zástěra a usměvavá vařečka.
Během soutěže o Nejlepší kuchařku se rozjel tenisový turnaj dospělých
a začaly se okrajovat krůty. Tuto

ňamku si nikdo nenechal ujít,
takže se během chvilky kolem kastrolu s okrájeným masem vytvořila
tlačenice. K pití byly bublinkové
limonády různých příchutí. Jinak
se zobaly zbytky cukroví, které po
ochutnávání porotců vypadalo jako
po nájezdu.
Během dopoledne byla dětem
k prohlédnutí připravená sanitka. Pan
řidič je nechal sednout si za volant
nebo prozkoumat vybavení. Dětem
se sanitka velmi líbila a všechny si ji
řádně prohlédly.
Tenisový turnaj dospělých byl
velmi napínavý. Po urputných bojích
se dostali do finále pan Řehák a pan
Hájek. Tento zápas byl vyrovnaný, ale
nakonec zvítězil pan Řehák z Doudleb
nad Orlicí. Dětskou kategorii jednoznačně vyhrála a převálcovala svým
výkonem soupeře Adéla Schnaubertová z Albrechtic nad Orlicí. Vítězové
dostali ručně malovaná trička s logem
Orion Cupu.
Poděkování patří těmto sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by
se Sportovní den nemohl uskutečnit:
Obecní úřad Albrechtice nad Orli-

cí, fa. RWT, s.r.o. RK – pan Rojek,
fa. Espo, fa. PSV Dobruška, fa. Charvát z Doudleb n. Orl., pan David
– Dopravní zdravotnická služba,
p. Nosek, p. Weniger, p. Beran, p. Barták, pí. Jalůvková.
Poděkování za vynikající občerstvení patří p. Sychrovi, pí. Sychrové
a p. Duckému.
Postižené děti zase dokázaly, že si
zaslouží žít mezi tzv. normálními lidmi a nepatří do ústavů sociální péče.
Za sdružení Orion
Adéla a Radka Schanubertovy

I
Drobné opravy prádla (zkracování nohavic, výměna zipů apod.)
nabízí M. Šalatová, V Kopečku
308, Albrechtice n. Orl., tel.: 737
269 831
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší množství
i pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti. Informace na tel. : 724
229 292

Zpráva o činnosti TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí

Koncem starého a začátkem nového roku se naše činnost zaměřila především na dokončení všech
prací týkajících se rekonstrukce
podlahy v tělocvičně. Jakmile firma
provedla výměnu podlahy a obložení, uskutečnilo se několik brigád.
Došlo při nich na odstranění některých drobných závad, k namontování nářadí zpět do tělocvičny
a nakonec proběhl celkový úklid.
Mezitím ještě proběhla oprava
a vymalování stěn, výměna bočních
dveří a ochranných sítí v oknech.

V sobotu 14. ledna se tedy mohla tělocvična uvést do provozu.
Slavnostního otevření se zúčastnili starosta Albrechtic p. Kratěna,
starosta župy Orlické p. Tokoš,
členové výboru Sokola a další členové TJ Sokol. Všichni doufáme,
že tělocvična bude dobře sloužit
svému účelu a že si k nám rádi přijdou zacvičit jak sportovní oddíly,
tak i široká veřejnost. Dalším našim úkolem bude zlepšení zázemí
sokolovny co se týče sociálního
zařízení a šatny.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se alespoň částečně
podíleli na celkově dvouleté rekonstrukci tělocvičny, kdy již v loňském roce byly vyměněny okna
a proběhla oprava stropu.

Oddíl volejbalu muži

Naši volejbalisté se v letošním
roce opět účastní v rámci přípravy na jarní sezónu tradičního
Zimního poháru pořádaného
Okresním volejbalovým svazem.
Do letošního ročníku se přihlásilo šest družstev okresní divize.
Změna nastala pouze v systému
celého turnaje, kdy hrají vždy tři
a tři nalosovaná družstva mezi
sebou ve dvou tělocvičnách. První zápasy jsme odehráli 28. ledna
v čestické hale za účasti domácích
hráčů a Borohrádku. Bohužel
naši hráči nejprve podlehli Česticím 0:3 a poté i Borohrádku
1:2.
Sestava: Bartoš P., Kupka L.,
Rejzek I., Růžička L., Sikora M.,
Málek M. Druhé zápasy se uskutečnily 11. února v tělocvičně
v Záměli, kde jsme hráli proti
Vamberk „B“ a opět s Borohrádkem. V prvním zápase jsme porazili Vamberk 2:1, s Borohrádkem
jsme po vyrovnaném utkání
prohráli 1:2. Bohužel tyto zápasy
jsme odehráli pouze v pěti hráčích.
Sestava: Rejzek I., Růžička L., Sikora M., Sluka P., Starý P.
Poslední část zimního poháru odehrajeme patrně začátkem
března.
Sluka Pavel

Slavnostní otevírání tělocvičny (zleva p. Tokoš, Sluka, Kratěna)

Po slavnostním otevření byla tělocvična ihned využita ke sportování mládeže
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Orion plete košíky

I přes obrovské kupy sněhu začíná
na členy sdružení Orion dýchat jaro
a jarní nálada. Aby si jaro alespoň
trošičku přiblížili, rozhodli se, že si
zkusí uplést košíky z pediku. Tato
akce se uskutečnila v albrechtické
základní škole 25. února 2006, kam
přijelo šestnáct zájemkyň i zájemců o
košíkářské umění.
Všichni se báli, že jim to nepůjde,
ale pod taktovkou zkušeného pletaře košíků pana Píče se jejich obavy
ukázaly jako zbytečné. Zpočátku se
pedik choval jako živý, ale po chvíli
ho všichni zkrotili a jejich výtvory
začínaly nabírat určitou podobu a
tvar. Košíkářští učni si mezi sebou
také popovídali a práce jim při tom
šla rychle o ruky. Podle rychlosti a šikovnosti pletení si Orioňáci odnášeli

pletené mísy, košíky, ošatky, podsady
pro velikonoční ozdoby nebo rozpletené začátky, které si doma dopletou,
až budou mít čas. Ale musí mít na paměti několik zásad pletení, aby jejich
snaha měla nějaký výsledek!
Všem účastníkům této akce se
pletení moc líbilo a všichni při
loučení říkali, že si celé dopoledne
velmi užili a už se těší na další arteterapie Orionu. Ať už další pletení
košíků nebo drátkování, ubrousková
technika, malování na hedvábí či
modelování z hlíny.
Velice děkujeme ředitelce albrechtické školy paní Kratěnové, která
Orionu zapůjčila prostory školy.
Za sdružení Orion
Adéla Schnaubertová

Košíky vyrobené dětmi ze sdružení Orion

Oddíl orientačního běhu Albrechtice n. O.

Po ukončení sezóny jsme si několik dní odpočinuli. Po krátké pauze
jsme se opět vrhli do přípravy na
nadcházející sezónu. Paní ředitelka
Kratěnová nám umožnila trénovat
v tělocvičně zdejší základní školy.
Cvičit chodíme každý čtvrtek od
šesti do osmi hodin.
31. prosince jsme se na Sutých
březích zúčastnili „Hledání poslední
kontroly“, kde jsme také ukončili
rok 2005. V odpoledních hodinách
jsme se všichni rozešli do svých
domovů a oslavovali příchod roku
2006. Během ledna jsme se na Suté
Břehy vrátili. Tentokrát to nebylo
v podobě oslav, nýbrž v podobě
soustředění. Naše pozvání přijal
i Tomáš Leštínský z oddílu Dobrušky.
Na první večer byl připraven „Noční
běh“ , kterého jsme se zúčastnili všichni. Pozdě večer se nám za zvuku kytary sladce usínalo. Druhý den jsme se
brzy ráno za mrazivého počasí museli
zúčastnit „sprintu“. Sprint je krátká
trať, při které jsme měli kontroly rozestavěné poblíž tábora a museli jsme
je oběhnout v co nejkratším čase.
Navečer si na nás Jarda připravil testy
zručnosti. V této hře uspěli všichni,

někteří s většími obtížemi. Od deseti
jsme hráli pantomimu. V nedělním
dopoledni jsme si na závěr soustředění oběhli „třicetiminutovku“, což je
obíhání kontrol po areálu tábora. Po
obědě se konalo vyhlášení nejlepších
za celý víkend. Odpoledne jsme se jen
těžko mezi sebou loučili, ani s chatou
jsme se nechtěli rozloučit.
Do našeho tréninkového plánu
jsme zahrnuli také bruslení. Navštívili
jsme rybník na Nové Vsi a kluziště u
školy. Jakmile mrazy pominuly, začali
jsme opět běhat po albrechtickém
okolí.
Zanedlouho nám začíná nová
sezóna. První závody pořádá náš
oddíl. Shromaždiště plánujeme na
Sutých březích. Přípravy jsou v plném
proudu. Všechnu odpovědnost si
tentokrát na svá bedra vzal Jaroslav
Kupka, který je zároveň ředitel závodu a stavitel tratí. Vítězslav Khýn je
hlavním rozhodčím.
Doufáme, že se nám tato sezóna
povede alespoň stejně dobře jako ta
minulá.
Lucie Špačková
Marie Horká

Příprava na závody

Vzpomínka na pana Zdeňka Pišla
Dál budou ve větru
šumět koruny borovic,
oko diváka nad zelení
u srdce hřát,
dál na hřišti v Borku
fotbal se bude hrát.
Dál přijde ten,
který tuto krásnou hru má rád,
nám ale bude chybět,
velký nadšenec, dobrý člověk,
kamarád

Konec roku 2005 přinesl do našich
řad, příznivců fotbalu nepříjemnou
zprávu, že nás navždy opustil náš
dlouholetý kamarád a přítel Zdeněk
Pišl. Jeho jméno je dlouhodobě spjato
s funkcí sekretáře oddílu kopané a
činnosti okresního a krajského fotbalového svazu. Odešel člověk, který
byl nejen dobrým funkcionářem,ale i
přítelem. Na jeho práci budeme dlouho vzpomínat.
Sám Zdeněk se již velmi těšil na to,

jak koncem roku ukončí svoji pracovní činnost a bude si užívat důchodu.
Bohužel, jeho zdravotní stav udělal
jeho plánům přítrž a on nás opustil
navždy.
Ceníme si jeho práce pro oddíl a jsme
mu za ni vděčni. Zaslouží si naši vzpomínku a plné uznání.
Děkujeme mu za všechny jeho přátele, kamarády, za jeho dlouholetou
práci pro oddíl kopané.
SK Albrechtice n.Orl.
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Kulturní akce Albrechtic n. O.

V měsíci únoru jsme uspořádali
zájezd pro naše občany do pražského divadla Metro na komedii Tanec
mezi vejci. V jednu hodinu odpolení
jsme vyrazili luxusním autobusem
zn. Iveco směr Praha. Autobus byl
stejně jako vloni opět plně obsazen.
Cesta nám příjemně ubíhala. Na
benzinové čerpací stanici Shell před
Prahou jsme se krátce občerstvili a
rychle pokračovali do matičky Prahy. Divadlo se nachází na Národní
třídě nedaleko Národního divadla,
kde autobusy a jiná těžší vozidla nesmějí parkovat, a tak jsme si udělali

malou procházku krásnou Prahou.
Po shlédnutí úspěšné a výborně
herecky obsazené komedie jsme se
stejnou cestou odebrali zpět k autobusu. Domů jsme dorazili ve zdraví
a dobré náladě kolem deváté hodiny.
Někteří z nás navštívili restauraci
Na Drahách, kde jsme si dali něco
k snědku a shlédli hokejové utkání
našich borců s Rusy o bronzovou
olympijskou medaili.
Pro velký úspěch celé akce se cca
za tři měsíce chystáme zájezd do
některého z pražských divadel ještě
jednou zopakovat.

Kromě zájezdu do divadla vás srdečně zveme na tyto akce:
• Tradiční pálení čarodejnic 30. 4.
2006 v parku u elektrárny a na
fotbalovém hřišti v Borku
• Staročeské posvícení 30. 9. 2006
• Čertovská veselice s mikulášskou
nadílkou v sále restaurace Na Drahách 3. 12. 2006
• Předvánoční posezení s občany na
sále restaurace na Drahách 9. 12.
2006
Kamil Šín,
předseda kulturní komise

Společenská kronika
Vítáme na svět:
Martin Fletcher, nar. 15. 11. 2005
Luděk Žaba, nar. 18. 11. 2005
Natálie Žabová, nar. 18. 11. 2005
Barbora Luňáčková, nar. 25. 12. 2005
Adrian Ježek, nar. 6. 2. 2006
Rozloučili jsme se:
Zdeněk Pišl, nar. 1944
Jaroslav Hájek, nar. 1914
Marta Bezpalcová, nar. 1912
Miroslava Dvořáčková, nar. 1923
Vladimír Jakubec, nar. 1948
Milada Syrovátková, nar. 1923
Marie Bezvodová, nar. 1917
Danica Pechová, nar. 1926
Miloš Kovář, nar. 1948
Řekli si „ano“
Lucie Vystavělová a Petr Brož
K 28. 02. 2005 měla naše obec 1044
obyvatel.
Přání
Dne 13. 2. 2006 oslavila své 84. narozeniny paní Jiřina Urbánková z Nové
Vsi. Tímto bychom jí chtěli popřát hodně
zdravíčka, štěstíčka a energie do dalších
let. To vše jí přejí
Urbánkovi, Ungrádovi,
Živcovi a pravnouček Davídek

Návštěva pražského divala Metro

Poděkování:

Koule jsou vrženy
Dne 6. ledna 2006 se sešli zástupci zájmových organizací, aby se utkali ve druhém kole
prvního ročníku turnaje v bowlingu O pohár
starosty.
V šest hodin večer v bowlingovém klubu
v Týništi nad Orlicí zahájili boj o pohár starosty
hráči družstva SK Kopané 1 na první dráze a
družstva Mateřská škola + školní jídelna na
dráze druhé.
Většina družstev nastoupila ve stejném složení jako v prvním kole, aby obhájila své umístění
nebo ještě postoupila vpřed v celkovém pořadí.
Všichni ze sebe vydali maximum.
Výkonnost hráčů očividně stoupla, což se
projevilo ve výsledcích druhého kola i v celkových výsledcích 1. ročníku. Bohužel se nemohli dostavit hráči družstev TJ Sokol 2 a Hasiči 4,
což je vyřadilo z boje o celkové pořadí, ačkoli
si v prvním kole nevedli špatně.
Večer zakončilo slavnostní vyhlášení výsledků 1. ročníku turnaje. V bouřlivé atmosféře přebírali hráči své trofeje.
Děkujeme zúčastněným za obětavé sportovní výkony a příjemné společenské zážitky.
Nashledanou ve 2. ročníku turnaje O pohár
starosty!
Jarda Kupka

Turnaj v bowlingu „O POHÁR STAROSTY”
konečné pořadí družstev v 1. ročníku
Název družstva

1. kolo

2. kolo

celkem

1

Domov důchodců 1

430

435

865

2

Hasiči 2

347

368

715

3

Hasiči 1

312

342

654

4

Oddíl orientačního běhu

336

313

649

5

Zastupitelstvo obce

357

265

622

6

Kulturní komise

297

312

609

7

Hasiči 3

266

334

600

8

SK Kopané 1

289

298

587

9

Domov důchodců 2

315

271

586

10

Rada obce

290

277

567

11

TJ Sokol 3

264

263

527

12

TJ Sokol 1

264

229

493

13

MŠ + školní jídelna

176

217

393

14

Základní škola

157

188

345

15

TJ Sokol 2

256

0

256

16

Hasiči 4

191

0

191

Děkuji panu starostovi Kratěnovi, paní
Khýnové a známým za milé přání a dar
k mým narozeninám.
Kašparová Vlasta
Děkuji paní Urbánkové a panu Betlachovi za milou návštěvu a dárky k mým
narozeninám.
Dernerová Růžena
Srdečně děkuji panu Kapuciánovi
z obecního úřadu a paní Krčmářové ze
sboru pro občanské záležitosti za milé
přání a dárek k narozeninám.
Bízová Věra
Srdečně děkuji panu Betlachovi za OÚ
a paní Müllerové za SPOZ za milé posezení a blahopřání, dárek a květiny k mým
90. narozeninám.
Červenka Oldřich
Rády bychom touto cestou poděkovaly
zástupcům obecního úřadu v Albrechticích n. O. – p. starostovi Jaromíru
Kratěnovi a paní Mileně Zemanové za
předvánoční návštěvu naší maminky p.
Anny Uhlířové v Geriatrickém centru
v Týništi n. O. Maminka byla jejich milou
návštěvou i dárkovým balíčkem velice
potěšena.
Dcery s rodinami.
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