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III. Obecní plavba po Orlici

V neděli 15. července proběhla
již třetí „Obecní plavba po Orlici“.
Dalo by se říci, že jako ty předešlé,
i tato přinesla něco nového. Tentokrát
to nebylo jenom kladné a příjemné.
Začněme však od začátku. Pro pořadatele byla příjemným překvapením
účast a také další nové tváře. Přineslo
to pochopitelně větší starosti, neboť
jsme museli objednat 11 kánoí, 4 nafukovací pálavy a 5 raftů pro 63 dospělých a několik děti. Což už je pěkná karavana. Někteří z účastníků byli
na vodě poprvé, další jsou již zkušení
vodáci. V určenou hodinu se měli
všichni dostavit na start plavby a do
té doby mělo být zaplaceno půjčovné.
A tady už začaly drobné nepříjemnosti. Pravdou je, že nakonec všichni
zaplatili, ale protože nebyli někteří na
místě včas, už jsme měli nahnáno, neboť objednanou loď musíme zaplatit,
ať už jede nebo nejede. Ale počáteční
nepříjemnosti byly společně zahnány

a mohlo se vyplout. Dopředu byly naplánovány přestávky s odpočinkem
a opékáním buřtů, osvěžením atp.
Tady už začaly větší problémy. Představa pořadatelů byla taková, že celá
kolona pojede pěkně pohromadě, nebude se závodit, ti zdatnější vždy někde počkají na zbytek a poplave se dál.
V loňském roce se to dařilo, ale úsek
do Krňovic je těžší a delší. Také počasí
nebylo ideální, i když mohlo být hůř.
A tak na první zastávce u Kánského
mostu už byli naši vodáci tak roztažení, že jsme se některých nedočkali,
což se nám později vymstilo. Podle
časového odhadu se však muselo
plout dál. Přestávky se prodlužovaly,
čekalo se na ty slabší a nezkušené,
nakonec i to bylo příčinou, že se dojíždělo do cílové stanice se značnou
prodlevou a tak téměř celou výpravu
postihl velmi silný a hustý déšť.
Ti, kterým se podařilo cestou po
vodácku „udělat“, byli prochladlí,

a tady se projevily všechny chyby,
kterých jsme se všichni společně dopustili. Podle plánu trasy měla plavba
končit na pravém břehu na tábořišti
před Krňovickým mostem. Tam však
plavbu ukončila jenom část výpravy.
Další plavbu ukončili o 150 metrů
dál na levém břehu za mostem. Toto
bylo příčinou, že jsme se nemohli dopočítat zapůjčeného materiálu. Plavci ponechali lodě na místě bez ladu
a skladu a spěchali se skrýt před nepříjemným deštěm.
Další nedotaženou organizační
chybou byla doprava zpět. Neměli
jsme přehled, kdo už odjel domů, kdo
ještě vůbec nedoplul a stále jsme se
nemohli dopočítat nejenom účastníků, ale ani lodí. Nakonec se potvrdila ta ne ještě nejčernější skutečnost.
Ztracení plavci na kánoi se našli, ale
jejich zapůjčená loď nikoli. V Krňovicích nakonec zbylo pár ochotných
dobrovolníků, kteří čekali a čekali

a hlavně pomohli pracovníkům Rampasportu naložit všelijak poházené
lodě. Pořekadlo - konec dobrý, všechno dobré v tomto případě neplatí.
Konec dobrý ano, nakonec si většina
pochutnala na výborných kuřatech
u pana Krba. Ale ztracenou laminátovou loď, kterou si Rampasport cení na
15.000,- Kč musíme uhradit.
Celou plavbu monitoroval p. Milan Myšík (škoda, že nemohl zachytit
zloděje, kteří kánoi ukradli). Obrázky
najdete na jeho webu, na který se dostanete přes stránky obce.
Další IV. Obecní plavba proběhla
19. srpna - opět opakování z Kostelce
ke Kulaté bábě a musíme se vyvarovat
chyb, které se ve třetí plavbě ukázaly
v plné nahotě. Dalším Obecním plavbám – Ahooooj!
Za kulturní komisi
Jaroslav Hlušička
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Z jednání rady obce
(za období červen – červenec 2012)
Rada obce schvaluje:
• úpravu rozpisu rozpočtu č. 2/2012
v členění na položky, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, do výše
hodnot upraveného rozpočtu obce
schváleného zastupitelstvem obce
usn. č. 218/13/2012,
• udělení věcných darů v hodnotě 500,- Kč za dosažení vynikajících výsledků ve školním roce
2011/2012 těmto žákům 5. ročníku ZŠ Albrechtice n. O.: Adamu
Hemelíkovi, Na Hrázce, Albrechtice n. O., Dominice Vondráčkové, Týniště n. O., Karině Štanderové, Štěpánovská, Albrechtice n.
O., Lence Sedláčkové, Pod Strání,
Albrechtice n. O., Ondřeji Jaroměř-

Albrechtice n. O. a to v souladu se • informace starosty obce o daňoskému, Týniště n. O.,
vé výtěžnosti obce k 30. 06. 2012
situací dle přílohy č. 6 tohoto usne• smlouvu o uzavření budoucí
a o novele zákona o rozpočtovém
sení. Současně pověřuje starostu
smlouvy o zřízení věcného břeurčení daní,
obce k vydání souhlasného stanomene na pozemku par. č. 94/8 na
• informaci předsedy kontrolního
viska pro SK Albrechtice n. O.,
akci „Cyklostezka Albrechtice n.
výboru zastupitelstva obce o výO.“ mezi Obcí Albrechtice n. O. • úpravu rozpisu rozpočtu č. 3/2012
sledku kontrolní činnosti v oblasti
v členění na položky, ve znění přía Římskokatolickou farností, Týevidence a vymáhání pohledávek.
lohy č. 1 tohoto usnesení, do výše
niště nad Orlicí (ve znění přílohy
hodnot upraveného rozpočtu obce
č. 5) a pověřuje starostu obce k jejíRada obce souhlasí:
schváleného zastupitelstvem obce
mu podpisu,
• s úpravou cesty - válcování povrchu
usn. č. 234/14/2012.
• uzavření smlouvy o dílo na opravu
komunikace na protipovodňové
a zateplení střechy na čp. 48 (buhrázi nad elektrárnou na náklady
Rada obce bere na vědomí:
dova ZŠ) s firmou Říčař Martin,
obce a ukládá starostovi projednat
KLEMPÍŘSTVÍ – POKRÝVAČ- • informace jednatele a ředitele spos Povodím Labe s. p. tento záměr
lečnosti LD Vysoké Chvojno s. r. o.
STVÍ, Čestice ve výši 161.220,- Kč
a v případě kladného stanoviska zapana Radomíra Charváta o škodě
a pověřuje starostu obce k podpisu
jistit jeho realizaci.
na lesním majetku obcí obhospotéto smlouvy,
dařovaném společností,
• umístění přístřešku o rozměrech
OÚ Albrechtice nad Orlicí
6,5 x 20 m v areálu fotbalového hři- • zprávu Waza security za měsíc květen a červen 2012,
ště na pozemku p. č. 261/2 v k. ú.

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 14. 06. 2012 a 19. 07. 2012)
211/13/2012 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace místostarostky obce z konání valné hromady
MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. Kostelec nad Orlicí a o stavu hospodaření od roku 2007 do roku 2010
a rozšiřování hranic.
212/13/2012 Zastupitelstvo obce
pověřuje místostarostku obce zastupováním Obce Albrechtice nad
Orlicí na valných hromadách MAS
NAD ORLICÍ s platností do 31. 12.
2014.
213/13/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2011,
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.
215/13/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje realizaci těchto akcí:
a) instalace dopravního značení ke
hřišti SK Albrechtice nad Orlicí –
snížení rychlosti – pořizovací náklady cca 18.000,- Kč.

b) dokončení opravy chodníku ze
zámkové dlažby na návsi před hasičskou zbrojnicí, náklady na opravu chodníku 27 000,- Kč.
216/13/2012 Zastupitelstvo obce zamítá žádost pana Jiřího Koblmüllera, bytem Na Hrázce, Albrechtice n.
O. o pořízení retardéru v ulici Na
Hrázce, protože umístěním retardéru by nedošlo ke zlepšení stávající dopravní situace.
217/13/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu dopravního značení v ulici Na Hrázce umístěním
dvou dopravních značek „průjezd
zakázán“.
220/13/2012 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí nabídku společnosti Marius Pedersen a. s., Hradec
Králové a nezávaznou indikativní
nabídku společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Praha
na koupi majoritního podílu ve
společnosti ODEKO s. r. o., Týniště
nad Orlicí.
221/13/2012 Zastupitelstvo obce

PILATESOVA
METODA CVIČENÍ
Pilatesova metoda je jedním z nejúčinnějších fitness programů, které se
v průběhu století objevily. Tato metoda cvičení, ač vznikla již před sto lety,
se dnes cvičí téměř beze změny. Řadí
se k nejpopulárnějším cvičebním
programům, protože přináší výsledky, může se mu věnovat každý a je to
příjemné cvičení na celý život.
Pravidelné cvičení vás naučí
koncentraci, plynulosti, přesnosti, při cvičení si „vyčistíte“ mozek a zapomenete na každodenní starosti. Současně zdokonalíte
a zpevníte choulostivé partie střední
části těla, zlepšíte držení těla. Po cvičení budete v sobě cítit více energie
a sebevědomí.

Dnes je tato metoda cvičení zařazována do všech fitness programů
a stává se pro ně prakticky nezbytná.
V roce 1959 Joseph Pilates (tvůrce
a zakladatel metody) v interview řekl:
„Pohyby jsou určené k odlehčení srdce, plic a jater, které jsou sužované
moderním každodenním životem…“
A proto neváhejte a přijďte se podívat na ukázkovou hodinu cvičení
Pilatesovy metody v pondělí 10. září
v tělocvičně Základní školy Albrechtice nad Orlicí od 18,00 hodin.
Cvičení bude dále pokračovat 2x
týdně v pondělí a ve čtvrtek.
Bližší informace a dotazy:
Renata Beková – 773 769 960

č. 4 tohoto usnesení a pověřuje staschvaluje prodej části svého obchodrostu obce k jejímu podpisu.
ního podílu ve společnosti ODEKO
s. r. o., Týniště nad Orlicí v mi- 229/14/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje
uzavření
smlouvy
nimální výši 51,25%. Současně
č. POV2012/101/KO/NEINV na
ukládá starostovi obce předložit na
poskytnutí dotace z programu obnejbližším zasedání zastupitelstva
novy vesnice Královéhradeckého
obce konkrétní podklady potřebné
kraje na projekt „Zateplení objektů
k realizaci tohoto usnesení.
ve vlastnictví obce – částečná výmě222/13/2012 Zastupitelstvo obce bere
na oken v čp. 275 a čp. 71“ ve znění
na vědomí informaci starosty obce
přílohy č. 1 tohoto usnesení. Současo průběhu zpracování ÚP Albrechně pověřuje starostu obce k jejímu
tice n. O.
podpisu.
223/13/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje půjčku z FRB panu Ivo 233/14/2012 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace starosty obce
Zemanovi, 1. Máje 107, Albrechtice
ohledně uzavření dětského hřiště
nad Orlicí na opravu fasády domu
ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí.
čp. 107.
224/13/2012 Zastupitelstvo obce 236/14/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje realizaci instalace mobischvaluje půjčku z FRB paní Zuliáře – vybavení pro dětské hřiště
zaně Ehlové, Na Výsluní 287, Alv areálu na návsi do výše 50 tisíc Kč.
brechtice nad Orlicí na výměnu
Současně ukládá starostovi obce
oken a vchodových dveří v čp. 287.
a předsedovi kontrolního výboru
227/13/2012 Zastupitelstvo obce
zastupitelstva obce akci zrealizovat.
schvaluje uzavření Smlouvy o spoOÚ Albrechtice nad Orlicí
lupráci s Dobrým bydlením s. r. o.,
Hradec Králové ve znění přílohy
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Rozhovor se starostou obce
Přinášíme Vám pravidelný rozhovor se starostou naší obce. V případě,
že byste se chtěli do této rubriky zapojit i Vy, čtenáři našeho zpravodaje,
můžete zasílat své dotazy elektronickou i korespondenční cestou na kontaktní adresy Obce Albrechtice nad
Orlicí (uvedeno v tiráži zpravodaje).
1. Pane starosto, chtěla bych se
zeptat na Váš názor ohledně dodržování, respektive nedodržování,
rychlosti motorových vozidel v naší
obci, jmenovitě v ulici Pardubické.
Tímto problémem se zabýváme již
delší čas. Měli jsme připravenou instalaci radaru i do ulice Pardubické,
ale ta byla z několika důvodů odložena. Prvním důvodem je zajištění takzvaných „rozhledových parametrů“.
Ty jsou nezbytné pro jeho dobrou
a bezchybnou práci. Současně musí
být v dosahu zdroj elektrické energie. Dále musí být umístěn v souladu
s pravidly pro dopravní značení na
pozemních komunikacích. Tyto tři
podmínky se v místě plánované instalace – u autobusové zastávky v Borku,
nepodařilo skloubit a vyřešit. Proto
zde nebyl nakonec radar umístěn. Je
pravda, že dnes, po pokácení lesa, je
situace jiná.
Protože se v současné době na obec
obraceli občané s žádostmi o omezení
rychlosti na cestě k fotbalovému hřišti, rozhodlo zastupitelstvo obce o provedení úpravy dopravního značení.
Úpravou se omezuje rychlost vozidel
na 50 km/hodinu již před vjezdem na
hřiště v Borku. Pokud budou řidiči
dopravní značení respektovat, bude
bezpečněji jak na příjezdu na fotbalové hřiště, tak i v ulici Pardubické.
2. V současné době lidé jezdí na
dovolenou do zahraničí a mnohdy
neznají své okolí. Vy osobně, máte
nějaký typ na výlet?
Nevím, zda-li jsem ten pravý pro
takto položenou otázku. Já sám vím,
že na mnohých místech v blízkém
i vzdáleném okolí jsem ještě nebyl.
Před dvěma roky manželka navrhla, že to napravíme a budeme jezdit
každý měsíc na výlety. Bohužel
realita je jiná. Pokud bych ale měl za
sebe nějaká místa doporučit, tak by to
mohl být například Kuks, Krkonoše,
zvláště Černá Hora, kterou miluji od
dětství. Zajímavý je Veselý kopeček
u Chrudimi, nádherné jsou Beskydy
i Jeseníky, kam občas zavítáme při návštěvě příbuzných.
Krásně je ale také u nás. Zejména
projížďky po cyklotrasách v lesích
okolo obce máme s manželkou velmi rádi. Pohled na Orlici a její nivu
z bývalého tábora na Sutých březích je
podle mne jedinečný. Nebo jsme s celou rodinou a přáteli jeli na kolech po
Hradečnici do Bělče, tam jsme si dali
kvasnicové pivo a zpět jsme se vraceli
údolní nivou po Orlické naučné stezce přes Štěnkov a Petrovice. Bylo to
super. Krásný výlet je také cyklostez-

kou na Vysoké Chvojno do arboreta.
V jeho blízkosti je nový zookoutek
Lesního družstva Vysoké Chvojno
s jelení zvěří a daňky.
Hrady a zámky v okolí snad ani doporučovat nemusím.
O cestovní ruch se také zajímám
jako organizátor procesů, které mají
cestovní ruch v našem okolí propagovat a přibližovat turistům místním i těm vzdáleným. Z této pozice
mohu doporučit, aby každý, kdo chce
poznávat např. kraj Orlických hor
a Podorlicka navštívil webové stránky
Destinační společnosti Orlické hory
a Podorlicko www.orlickehory-cz.
info, kde nejdete mimo jiné i různé
typy na výlety. Kromě těchto stránek
je k dispozici nespočet jiných, kde si
lze najít mnoho dalších typů ať v Krkonoších, Českém ráji nebo kdekoliv
jinde v naší republice.
3. Končí období prázdnin, doby –
kdy se to všude hemží dětmi. Myslíte
si, že je v naší obci pro ně dostatečné
vyžití?
V průběhu roku je k dispozici dětské hřiště v areálu základní školy. Na
fotbalovém hřišti je dětský koutek
pro děti, jež přišly do areálu se svými
rodiči. O prázdninách je situace komplikovanější tím, že je zavřeno dětské
hřiště ve škole. Po prázdninách se ale
vše vrátí do normálu.
Jinak, pokud bych hodnotil naši
občanskou vybavenost zaměřenou na
mládež, tak si myslím, že je přiměřená
poptávce. Určitý požadavek na umístění zařízení pro děti vznikl nedávno
od občanů z návsi. Ten je v řešení.
Domnívám se také, že naše děti
mohou volný čas strávit při aktivitách
organizovaných základní školou, SK
Albrechtice, Orientačními běžci i TJ
Sokol. Ti starší by mohli být třeba hasiči apod. Myslím si, že každá zájmová
organizace v obci by uvítala příliv našich mladých do svých řad.
Navíc žijeme na břehu krásné řeky
Orlice, na okraji nádherných lesů
s množstvím cyklotras, kde si všichni mohou přijít na své. Myslím si, že
není nutné budovat další vybavenost
pro děti, jako tomu je ve městech
nebo obcích, kde nemají na dosah
přírodu. Mnoho generací dětí v přírodě donedávna vyrůstalo a rozhodně
se nedá říci, že by jim po této stránce
něco chybělo.
Ve svém názoru se však mohu mýlit. Potom je možné na dané téma
diskutovat s konkrétními zájemci nad
konkrétními návrhy, což ostatně nabízím dlouhodobě i v jiných případech.
4. V sousedním Týništi je v poslední době patrný nárůst nových
pracovních míst. Tím může dojít
i k přílivu nových zájemců o bydlení
jak v Týništi, tak i v okolí. Má obec
připraven nějaký záměr v bytové výstavbě, který by mohl těmto případným zájemcům nabídnout?
Pokud by skutečně rozvoj pracov-

ních příležitostí v Týništi nebo i okolí
takové potřeby vyvolával, byla by to
pro nás pozitivní zpráva. Určitě jste již
zaznamenali, že obec připravuje společný projekt se soukromým investorem na výstavbu rodinných domů
a domů pro seniory v lokalitě Pod
Strání. Pokud bude růst zájem o bydlení v blízkém okolí Týniště, bude
naše obec v brzké době připravena.
5. V posledním čísle zpravodaje jste věnoval velkou pozornost
dlouholetým partnerským vztahům s městem Wörgl. Přestože přínos partnerství je pro naše občany
v mnoha směrech nezpochybnitelný,
někteří si myslí, že pozitiva z něho
plynoucí jsou určena pouze pro „vybrané“ občany. Co si o tomto názoru
myslíte?
Vím, že takové názory v obci jsou.
Osobně mě to vždycky zamrzí, když
se s nimi setkám, ale nevím, jak je
změnit. Od samého počátku vzniku partnerství se snažím, aby profit
z něho měla naše obec jako celek. Domnívám se, že v mezích možností se
to v průběhu let daří. Neznám v okolí
obec nebo město, které by se mohlo
pochlubit tak aktivním partnerstvím
jako my. Mám na mysli především
mnoho našich občanů, které jsme do
Wörglu v průběhu partnerství vyvezli. Budou jich bez nadsázky desítky.
Zástupci zájmových organizací, fotbalisti, umělci, děti školou povinné,
pedagogický sbor, hasiči a také zájemci o lyžování. Je jich mnoho, ale
není to celá vesnice. Bohužel to není
v mých silách a obávám se, že ani
nebude v silách kohokoliv. Co v našich silách je, je abychom pokračovali
a umožnili dalším občanům nebo
skupinám občanů se na partnerství
podílet. Můžeme například do budoucna připravit projekty nové, na
kterých se budou účastnit i ti, kteří
zatím stáli opodál. Vše záleží pouze
na naší aktivitě, jak se bude partnerství dále vyvíjet. Dobrou zprávou pro

mne je, že v obci pracuje Klub přátel
Wörglu, který je otevřen pro všechny
občany. Předsedkyní je paní Zuzana
Ehlová a místopředsedou pan Zdeněk
Boudek. Pokud má kdokoliv chuť se
zapojit, je vítán. V příštím roce se u
nás bude konat oslava 20. výročí vzájemné spolupráce a budu velice potěšen, pokud se stane oslavou nás všech.
6. Ještě poslední otázku. Nejaktuálnější novinkou, kterou jsem se dozvěděla je, že budete spolu se starostou
Nové Vsi kandidovat v letošních krajských volbách. Je to skutečně pravda?
Znamená to, že chcete se svojí funkcí
starosty naší obce již skončit?
K první otázce. Ano, je to pravda.
Přestože jsem před dvěma roky ukončil své členství v ODS a dodnes jsem
tzv. bezpartijní, byl jsem osloven skupinou „nadšenců“, abych za ně kandidoval do krajských voleb. Musím
říci, že jsem tři měsíce tuto nabídku
zvažoval a nakonec ji přijal. Ne proto,
že by mě funkce starosty byla málo
a chtěl bych jít za „lepším“ na „Kraj“,
ale proto, že mi není jedno, v jaké politické situaci všichni žijeme. Ať chci
nebo ne, jsem politik, a proto je mojí
povinností se pokusit, abychom my
i naše děti žili v lepším politickém
prostředí, v lepší společnosti než, bohužel, dnes žijeme. Vím, že to mnozí
mohou hodnotit jinak, ale toto je skutečný důvod proč jsem kandidaturu
přijal.
K druhé otázce týkající se setrvání
ve funkci starosty. Již v letech 2004 –
2008 jsem byl krajským zastupitelem
a také jsem zůstal starostou obce. Na
tom se nic nemění ani tentokrát. Pokud bych byl náhodou do zastupitelstva kraje zvolen, tak bych primárně
neusiloval o uvolněnou funkci a dál
bych chtěl zůstat starostou obce až
do dalších obecních voleb. Pak již to
bude záležet pouze na voličích naší
obce, kdo bude dále starostou.
Děkuji za rozhovor.
Alena Mylerová

Výzva rodinám
s malými dětmi - 5. ročník
soutěže Obec přátelská rodině
Obce a města mohou i letos získat dotaci na aktivity podporující
rodiny a titul Obec přátelská rodině roku 2012. Již pátý ročník celostátní soutěže pořádá Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR. Vítězným obcím bude rozděleno celkem
6 milionů Kč.
V této soutěži předkládá každá
zúčastněná obec plán rozvoje rodinné politiky, kde se obec snaží
podpořit rodiny s dětmi a zajímat
se o jejich potřeby.

Rada obce na svém srpnovém
zasedání projednávala možnost
zapojení obce Albrechtice n. O. do
této soutěže. Sděluji vám tuto informaci a ráda uvítám vaše nápady
na podporu rodin s dětmi v naší
obci. Může se jednat o zavedení
dětského centra, nabídky zájmových činností nebo cokoli jiného.
Vaše nápady, návrhy jsou vítány!
Renata Beková
místostarostka obce
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Vážení čtenáři zpravodaje,
tento příspěvek bych chtěl zaměřit na skutečnost, že všichni jsme
soustavně atakováni různými nabídkami, které ve své podstatě jsou
mnohdy obyčejnými podvody na
nás spotřebitelích. Sám jsem byl již
„obelhán“ také a svým ústním – telefonním souhlasem jsem si objednal
službu, které jsem posléze litoval.

ZPRAVODAJSTVÍ

Pozor na podvodníky

Bohužel se zdá, že těchto ataků
bude spíše přibývat než naopak.
Buďme proto všichni obezřetní ke
všemu, co je nám nabízeno, aniž bychom si to sami přáli nebo vybrali.
Pokud se necháte nachytat, neztrácejte hlavu a obraťte se třeba na pana
Josefa Černého, který zastupuje spotřebitele v jejich sporech s prodejci
služeb nebo obchodníky. Ne vždy

vám bude schopen problém vyřešit,
ale jak ho osobně znám, vždy se vám
pokusí pomoci. Proto jsme jej také
požádali o spolupráci, na kterou souhlasně přikývl. V dnešním i v dalších
zpravodajích vás bude informovat ve
své poradně pro spotřebitele o tom,
jak se zachovat v případech, kdy jsme
byli podvedeni nebo účelově zmanipulováni k uzavření závazků, které
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jsou pro nás nevýhodné.
Můžete také prostřednictvím zpravodaje pokládat panu Černému dotazy, na které byste chtěli odpovědět.
Tato forma by pomohla všem, kteří
zpravodaj odebíráme.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Poradna pro spotřebitele
Funguje v naší obci již šestým rokem a za tu dobu bylo zodpovězeno
emailem, telefonicky, písemně, na
přednáškách i osobně několik tisíc
dotazů z celé ČR. Dříve byla součástí
Sdružení obrany spotřebitelů ČR, které ovšem skončilo v insolvenci, takže
od roku 2009 pracuje samostatně.
Nejčastěji poskytuji základní informace o reklamačním řízení, o délce
záruční doby, o lhůtě k vyřízení reklamace nebo o podmínkách odstoupení
od kupní smlouvy, o zamítnutých reklamacích, o nákupech přes internet,
atd. Velkou část případů tvoří problémy s podomními prodejci, nechvalně
známými předváděcími akcemi, na
které senioři i přes veškerá upozornění a varování stále jezdí, podepisují
tam bez přečtení nevýhodné smlouvy,
kupují předražené výrobky, o kterých
doma zjistí, že je vlastně vůbec nepotřebují a že stejný výrobek koupí
v běžném obchodě za čtvrtinu ceny.
Kromě seznámení klienta s potřebnou částí legislativy, navrhuji vhodný
postup jednání a zajištění důkazů.
Konzultace má charakter doporučení.
Cílem existence poradny je tedy šíření právní osvěty a pomoc poškozeným občanům, zejména těm, kterým
by se nevyplatilo – vzhledem k ceně
věci – vyžádat odbornou právní a tudíž výrazně dražší pomoc. Pokaždé
to samozřejmě tak jednoduše nejde a
vyhledat pomoc právníka je nezbytné,
ale mnohdy stačí kupujícímu vysvětlit, jak se má v určité situaci zachovat,
co nemá podepisovat, který § má na
nepoctivého obchodníka „vytáhnout“
a je pomoženo. Mnozí obchodníci
totiž využívají neznalosti kupujících
a zkouší na ně různé finty, které jdou
někdy až za hranici zákona. Často ale
stačí, když mu kupující ocituje mnou
doporučený §, prodejce zjistí, že má
proti sobě člověka, který svá práva
zná a tak raději couvne. Ideální ale samozřejmě je - nestydět se a zeptat se
předem, na co je třeba se při reklamaci připravit a nechat se vybavit informacemi předem, prostě vždy je lepší
problémům předcházet, než je později řešit. Proč se nezeptat předem, rady
jsou poskytovány zdarma.
Stále častěji se ale na poradnu obracejí i prodejci, kteří si mnohdy nejsou jisti, jak mají některou reklamaci
vyřešit, aby se nedostali do rozporu se
zákonem. Dříve byli přesvědčeni, že
bojujeme proti nim, nyní už alespoň

část z nich pochopila, že naše rady
jsou zcela objektivní a že pokud se
na stejný problém zeptá prodávající
nebo kupující, musí dostat shodnou
odpověď. Poznávám to i podle toho,
že dříve chodil poměrně velký počet
vyčítavých a někdy i urážlivých emailů od prodejců, kteří se cítili dotčeni,
že je házíme všechny do jednoho pytle a že jak k tomu přijdou ti poctiví
atd. Ono na tom možná něco bylo,
protože o těch poctivých se nemluví.
Nebo že by tady platilo pořekadlo o
potrefené huse?
Je pravdou, že práce v této poradně
mne osobně například zcela odradila
od nákupu přes internet a je to právě
proto, že slyším pouze o těch nepoctivých prodejcích a přesto, že jsem
přesvědčen, že 95% internetových
prodejců je solidních, osobně mám
z takového nákupu obavy. Tím ale
nechci nikoho od nákupu přes internet odrazovat, třeba dopadne dobře a
když ne, přijde za mnou.
Zájem o služby poradny neustále
roste, počet dotazů každým rokem
stoupá, protože dobrá situace našeho
trhu v oblasti spotřebitelských práv
je stále ještě hudbou, zřejmě hodně
vzdálené, budoucnosti.
Jako preventivní činnost pořádám
přednášky pro kluby seniorů, žáky
středních škol v celém Královéhradeckém kraji. Rady můžete slyšet v
pracovních dnech v 6.30 hod. a 10.20
hod. v Českém rozhlase Hradec Králové v pořadu „Dobrá rada“, každou
středu v internetovém radiu Dechovka, každý měsíc v ČRo2 a ČRo
Pardubice.
V této souvislosti se mne hodně občanů ptá, jestli ty dobré rady jezdím
„vysílat“ do Hradce každý den, nebo
jak se to vlastně dělá – takže tady je
vysvětlení:
Tyto krátké, dvou až tříminutové
rady, jsou předtáčeny v hradeckém
rozhlase vždy jednou za měsíc. Dotazů je ve skutečnosti samozřejmě daleko víc než jeden denně, ale mnohdy se
v různých obměnách opakují, takže se
v zájmu posluchačů, společně s moderátory rozhlasu (viz foto) snažíme
vybírat stále nějaké nové, neotřepané.
Delší pořady jako Radioporadna, Kontakty dvojky na ČRo2 nebo
Máme hosty v pardubickém rozhlase
jsou samozřejmě živé, což se pozná
podle toho, že posluchači své dotazy
volají přímo do vysílání. Z této mojí



Z natáčení v rozhlase



Foto rozhlas

činnosti samozřejmě vyplývá občasná
nepřítomnost v obchodě.
Problémy jsou samozřejmě s financováním, ale ty jsou dnes všude. Tady
musím připomenout, že v posledních
dvou letech podpořila naši činnost
věcným darem a finančním příspěvkem i Obec Albrechtice n. O., které
patří moje poděkování.
Současně využívám této příležitosti, abych čtenáře seznámil s novou vyhláškou o označování pečiva. Mnoho

lidí se totiž domnívá, že pečivo koupené v marketu (teplé a voňavé) je
čerstvé a právě upečené a ono to není
tak docela pravda. Takže změna ve
značení pečiva v obchodech:
Od 01. 08. 2012 platí nová vyhláška
o označování pečiva. Ta se týká především marketů, které mají vlastní
pekárnu, lépe řečeno dopékárnu.
... pokračování na str. 5
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Poradna pro spotřebitele
... pokračování ze str. 4
V marketech se můžeme totiž setkat (aniž to mnoho kupujících dosud tušilo) vlastně s trojím druhem
na první pohled stejného pečiva a sice
s tím opravdu čerstvě upečeným, které
je ovšem dovezeno z klasické pekárny,
druhá možnost je pečivo, které bylo
přivezeno jako zmrazený polotovar
a v marketu bylo rozmrazeno a upečeno
a konečně takové, které bylo do marketu dovezené již upečené, zmrazené

a tady bylo pouze rozmrazeno. Ono na
první pohled vypadá lákavěji, protože je
ještě teplé a voňavé, nevýhodou ovšem
je, že nevydrží, protože rychleji mizí
jeho vlastnosti. No a v čem vlastně spočívá ta nová vyhláška, když tomu takhle
bylo i dosud?
Do 30. 07. 2012 mohly být jednotlivé
druhy na regálech pomíchány a všechno pečivo mohlo být označeno jako čerstvé, i když to v případě toho rozmrazeného nebyla pravda. Od 01. 08. musí

být jasně a viditelně označeno, o jaké
pečivo se jedná, aby spotřebitel věděl, co
kupuje. Vyhláška, se kterou přišlo Ministerstvo zemědělství, se však prodejcům
pochopitelně příliš nezamlouvá, protože nebudou moci nově používat slova
“čerstvý“ pro pekařské výrobky, které
prošly zmrazením. Týká se to nebaleného chleba, pečiva i zákusků a dortů.
Naopak, o pobytu v mrazicím boxu
musí prodejci spotřebitele povinně
informovat označením „rozmrazeno“

nebo „ze zmrazeného polotovaru“. Zákaz používání slova čerstvý pro rozmrazené pečivo má svůj význam, protože
rozdílně připravované typy výrobků
se totiž liší jak svými vlastnostmi, tak
také svým složením. Proto, aby mohlo být pečivo zmrazeno a opět tepelně
regenerováno, musí těsto obsahovat
řadu pomocných látek, jako jsou
enzymy, emulgátory, stabilizátory
a kypřidla.
Josef Černý

Vzpomínka na jednoho z nás
Jak to v životě lidském chodí, jedni
přicházejí a druzí odcházejí. Zatímco
příchod nového občánka na svět je věcí
veskrze radostnou, odchod na „věčnost
boží“ je událostí smutnou. Obojí však
patří k životu. Rozdíl však je v tom, že ti
narození začínají svůj životní příběh teprve psát, ti co nás opouštějí, podepisují
doslov. Obsah každého životního příběhu je věcí toho kdo jej psal. Pokud nás
svým příběhem oslovil, zůstane v nás
na něho vzpomínka, pokud ne zanikne
v prachu.
Jak stojí ve smutečním oznámení,
dne 1. srpna 2012 nám nečekaně zemřel …. Pan Milan Hejčl. Osobně se

řadím k těm - NÁM, kterým Milánek,
jak jsme mu familiárně říkali, zemřel.
Jeho životní příběh měl mnoho zápletek a nepřísluší mi o nich cokoliv psát.
Jedné jeho životní epizody se však dotknu a to té, kterou psal, když bydlel v
naší obci. Prožil v ní totiž jen o pár let
více, než já. Přestože jsem jej dlouhá léta
osobně neznal, jako člověka jsem jej po
celou tu dobu vedle sebe vnímal. Často
totiž stával před domem – Domovem
důchodců, ve kterém bydlel a s úsměvem zdravil kolemjdoucí. S mnohými
prohodil pár slov, usmál se a rozloučil
se slovy, mějte se pěkně a pozdravujte
své blízké.

Když jsem začal dělat starostu obce,
poznali jsme se při mých návštěvách v
Domově důchodců blíže a najednou
jsem patřil mezi ty, které s úsměvem
zdravil a přál mé rodině vše dobré. V té
chvíli jsem se cítil poctěn a byl jsem rád,
že jsem se zařadil mezi ty, které osobně
zná. Snad to někomu připadá nemožné,
ale je to tak.
Otázka zní, proč právě mě Milan
Hejčl takto lidsky oslovil a proč ne
mnoho jiných, které jsem za svůj život
poznal? Odpověď je jednodušší než by
se mohlo zdát. Protože uměl rozdávat úsměv, byl neskutečně pozorný ke
všem, které znal a nikdy se nestalo, že by

se mračil anebo hlasitě nepozdravil. Byl
jednoduše slušným člověkem, albrechtickým patriotem, pozorným a taktním
spoluobčanem.
Chci mu proto touto cestou naposledy poděkovat za všechny krásné pocity,
které ve mně setkání s ním vždy vyvolávalo a chci mu poděkovat také za jedno
životní poznání: „Člověk nemusí vždy
dělat velké skutky, aby se stal velkým
člověkem“.
Vážený pane Milane, děkuji za sebe
i moji rodinu, že jsem mohl být při tom,
když jste psal svůj životní příběh.
S úctou Jaromír Kratěna
občan Albrechtic nad Orlicí

K zamyšlení ..., aneb „jedním uchem dovnitř a druhým ven“
Nedávno jsem se, bohužel, dozvěděla jednu nemilou a politováníhodnou zprávu, že nás opustil občan
s velkým „O“, pan Milan Hejčl z Domova důchodců v Albrechticích n. O.
Odchod pana Hejčla je pro mne ale
také „konec starých časů“ v obci. Byl
to takový „Oldřich Nový“ Albrechtic.
Člověk, který si vždy vzpomněl na
jmeniny, či narozeniny, vždy měl zájem o lidi okolo sebe. Znal hodně dětí
ze ZŠ a MŠ, které si s ním povídaly
přes plot a měly ho rády a on je. Kolik
lidí znáte, kteří si nevaří jen svou kašičku za svými ploty? Kteří mají zájem
o dění okolo sebe? Kteří se na Vás ráno
usmějí a popřejí hezký den? Je jich
opravdu málo a snad, troufám si říci,
čím dál méně... I proto jeho odchod
vnímám jako velkou ztrátu. Žijeme
zde na malé vesnici, kde by si lidé měli
pomáhat, podporovat se, znát se, smát
se na sebe, žít pospolu...., zajímat se
o dění kolem sebe, což se děje asi už
jen v pohádkách a jestli - tak je to
výjimka. Ve velkých městech se lidé
neznají, nevědí ani kdo žije s nimi
na jednom poschodí v činžovním
domě... Je velká troufalost chtít žít
v určité harmonii, kterou dříve vesnice vynikaly nad městy? Proč se na
vesnici, kde je cca tisíc obyvatel lidé
již neznají? Proč o starých časech umí
pohovořit již jen rodáci dříve narození? Proč, když jdete o víkendu po
obci, téměř nevidíte venku děti, které
jsou převážně zalezlé u PC? Proč, když
po někom něco chcete, či potřebujete, musíte mít po ruce tisíc domluv

a argumentů, aby to pro Vás udělal?
Proč každého musíte přemlouvat
k činnostem, které by měli udělat rádi
a sami od sebe? Pojďme nad tímto zapřemýšlet a vymyslet, jak by se nám
tu mohlo žít lépe! Nebuďme jako
v písničce od T. Kluse „Ti, co řeší vše
v pajzlu u piva“ a začněme něco dělat
proto, abychom si nemuseli stěžovat
na veřejných prostranstvích a v obchodech, ale abychom byli spokojeni
tam, kde žijeme a jednou mohli říci,
ano, ten život mi za něco stál, něco je
za mnou vidět, něco jsem dokázal...
Je jedna vesnice, nebudu ji jmenovat, kde se toto alespoň částečně děje.
Všichni se znají a vše řeší spolu...
Akce typu kácení máje, střílení před
svatbou, veřejná zasedání zastupitelstva, hasičské soutěže, čarodějnice....
Účastní se těchto akcí všichni, téměř
bez výjimek. Nikdo se nestydí před
nikým, umějí se zasmát sami sobě,
nikdo se nepředvádí, všichni jsou na
jedné lodi... Kdybychom alespoň částí
dokázali to, co nejmenovaná vesnice,
bylo by nám lépe. Je zvláštní doba,
všichni si postěžují na ne zcela správných místech, kde si jen uleví, ale,
bohužel, nic tím nezmůžou. Zavřou
za sebou dveře domovů a hudrují.
Málokdo se umí postavit a začít věci
řešit. Málokdo myslí na ostatní a ne
jen na sebe. Málokdo se na Vás usměje a projeví zájem o to, jak žijete. Proč
mizí ti „gentlemani ze staré školy“
a nemají za sebe náhradu?
Alena Mylerová
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Zakončení školního roku 2011-12 na ZŠ Albrechtice nad Orlicí
Závěr školního roku v naší škole byl
jako vždy programově nabitý.
Žáci se především věnovali svým
znalostem a výsledkům v jednotlivých předmětech. 5. ročník dobře
předvedl své znalosti v M, ČJ a AJ při
celoplošném testování žáků v ČR.
Sportovnímu zápolení v tomto
školním roce udělali tečku nejlepší
sportovci školy ve Čtyřboji v Rychnově nad Kněžnou, kde změřili své síly a
získali další zkušenosti.
8. června žáci 4. ročníku úspěšně
zakončili absolvované hodiny Dopravní výchovy psaním testů pod
dohledem strážníka městské policie.
Poučná byla také beseda o aktuálních
problémech, které policie řeší v souvislosti s dětmi a mládeží.
Poslední zdařilý projekt letošního školního roku byl věnován výletu
ZŠ. Děti zaměřily svá poznávání na
zámek Kuks, tvorbu sochaře Matyáše Brauna a jeho betlém u Žirče, povídaly si o Jánských Lázních a Černé
hoře, na kterou vyjely Černohorským
expresem – lanovkou.
Kulturní život na naší škole završilo
pohádkově laděné divadelní předsta-



Pohádka ve škole



Albrechtický slavík

vení našich „dramaťáků a zpěváků“.
Všem se moc pohádka i písničky líbily. Výlet Dramatického a Pěveckého
kroužku na Divadelní pouť v Hradci
Králové byl pro děti za odvedený výkon jistě velkou odměnou. Pěvecká
soutěž Albrechtický slavík byla poslední školní soutěží tohoto školního
roku. Objevili jsme nové pěvecké talenty a radovali se z výkonů zpěváků.
Před toužebně očekávaným odevzdáváním učebnic a závěrečným
„zúčtováním“ jsme si ještě stihli vyzkoušet situaci, která by mohla nastat
za mimořádných událostí – evakuace,
ošetření zraněných, pochod na určité
místo. Letošní turistický výlet jsme
směřovali na Novou Ves. Děti se dobře připravily a správně zodpověděly či
zvládly úkoly s touto tematikou.
Na závěrečném shromáždění školy
28. června jsme školní rok shrnuli, zavzpomínali na jednotlivé akce, zdary
i nezdary. Tradičně jsme také vyhodnotili soutěž ve sběru léčivých bylin a
pomerančové kůry. Byli jsme potěšeni
i návštěvou pana starosty, který nám
poděkoval za celoroční práci a jako
zástupce obce odměnil „jedničkáře“



Závěrečné shromáždění

z řad odcházejících žáků 5. roční- tostně se vracet.
Krásné slunečné prázdniny – nejen
ku peněžním poukazem. Tak trochu
smutnou tečkou bylo loučení s našimi Vám, „páťáci“, hodně sil a elánu do
„páťáky“. Ti si sfoukli symbolických 5 dalších let – všem!
svíček na dortu za roky, které prožili
Za ZŠ Albrechtice n. O.
na naší škole. Snad budou na albrechtickou školu rádi vzpomínat a příleži						 R. Blažková
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Knihovna
Vítám Vás v knihovně a nabízím ně- jí, nutí ji k různým obscénnostem. Po
každém návratu z rodiny musí dívka
kolik titulů:
klukům platit výpalné…
Pro děti:
„Já, Klára a spousta průšvihů“ – Ko„Růžová kniha pohádek“ – Řeháčková V. Barbie. Ahoj, vítáme Tě mendová J. Veselý román o děvčeti,
v pohádkovém světě plném fantazie! které se rozhodne oklamat partu kluků
V této Růžové knize bude tvou prů- tím, že se střídavě vydává za své dvojvodkyní princezna Amálie z králov- če. Je to zábavná hra, plná nečekaných
ství Arkádie. Bude ti vyprávět čtyři po- zvratů, překvapivých situací, úhybných
hádky: Žabí princ, Princezna se zlatou manévrů a ovšem – i se spoustou průpláštěnkou, Amélie a medvěd a Most švihů. Hra, která jednoho krásného
dne dospěje ke svému konci. Předčasskřítků.
nému – ale šťastnému…
„Zlata u oltáře“ – McKayová H. Blí„Tajemství mrtvého bodu“ - Pellen
ží se svátek zamilovaných a všechno je
vzhůru nohama. Růža ostošest vyrábí B. E. Byla tam silnice a pak už nebylo
valentýnky, Indigo láká Sáru na disko- nic. Na víc se děti nepamatují. V té zlé
téku a Šafránka sbalí nejpraštěnějšího chvíli Alice a Brice ztratili rodiče i dva
kluka z celé školy. Ale největší překva- velké bratry a rázem jakoby se propadli do jiného světa. Ocitli se v blahobytpení všem připraví Zlata.
ném, leč chladném a odměřeném pro„Hra o Elišku“ – Řeháčková V. středí svých prarodičů.
To bylo před devíti lety. Teď už je jim
Eliška je nalezené dítě vyrůstající
v dětském domově. V deseti letech o ni třináct. Jaký div, že se stále víc zajímaprojeví zájem bezdětní manželé. Ně- jí o tu strašnou událost? Chtějí vědět,
které děti z domova jí šanci přejí, jiné kdo ji zavinil. Otec? Nebo jiná osoba?
naopak závidějí.
„Kočovníci severu“ – Curwood J. O.
Dva z výrostků, o které nikdo zájem
neprojevil, zuří. Ze vzteku si vezmou Půvab arktické přírody, život divoké
Elišku do parády, osahávají ji, svléka- zvěře, přátelství člověka a zvířete, boj

Osmisměrka
Vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás zpestření
Místního zpravodaje – osmisměrku
a omalovánky pro děti. Doufáme,
že Vám tato novinka udělá radost
a uvítáme všechny Vaše náměty
a eventuálně připomínky k našemu

zpravodaji. Správné znění tajenky
zasílejte do 10. 09. 2012 na adresu albrechtice@nadorlici.cz nebo
je možno ji osobně doručit na OÚ.
Z úspěšných luštitelů vylosujeme
3 výherce, které odměníme drobnými předměty.
Redakce MZ

ADEPT,
AKORDEON,
ARSEN, BARVA,
DAREBA,
DOPROSTŘED,
DRNKOT,
DUBINA,
DYSPNOE,
EKRAN,
FARMÁŘI,
FÉTOR, FILMY,
FORTE, FYZIK,
HLADOMORNA,
CHVOST, IONTY,
IROVÉ, JÍCEN,
JÍZDA, KANON,
KAPSLE,
KARAKAN,
KLIMA, KLOPS,
KLOUN,
KLUZÁK,
KOKTAT, KOMUNITA, KRČEK, LETNA, LIKÉRY, MANITOU,
MEČOUN, MEZEK, NÁSKOKY, NÁTĚLNÍK, NEDOPLATEK, NEMOC, NENAVODITI, OBČAN, OBTÍŽE, ODLIV, OLTÁŘ, ONUCE,
ORKÁN, OVANY, PAPÍR, PERZIÁN, POPELKA, POSEČKAT, PRINC,
PRYSKYŘICE, PŘEDEPSAT, RADIČ, RAMPA, RETKO, REŽNÁ,
ROKLE, RYPÁK, SALIT, SALONY, SPONY, SRPEČEK, STOPAŘ,
STRŽE, SUKNO, SVATYNĚ, SVÉST, TKÁNĚ, TŘASK, TŘESÁK, UBYTOVNA, UMĚNÍ, ÚŽLAB.
P. Valéry: Historie je věda o tom,... dokončení v osmisměrce.

„Utajené touhy“ – Barrett M. Anna
na život a na smrt, boj o zachování života a nakonec také smysl pro dobro řeší manželovu nevěru útěkem z domova. Přeje si být někde hodně daleko
a poctivost.
a udělat si už ve svém životě pořádek.
Útočiště najde v nepoužívané vile příPro dospělé:
„Neber si to osobně“ – Drezér E. tele v Portugalsku. Ale ani tam si vyKate je zdravotní sestra z pohotovost- touženého klidu neužije. Má neodbytního oddělení nemocnice v St. Louis, ný pocit, že ji v domě někdo pozoruje.
po autonehodě se však náhle ocitne na Poté záhadně zmizí její dcera.
opačné straně barikády. Probudí se na
„Uvidíš, zemřeš“ – Patterson J. Alenemocničním lůžku svého oddělení
a na nic si nevzpomíná. Paměť se jí xova neteř Caroline se stala jednou
sice postupně vrací, přesto Kate střída- z obětí organizovaného zločinu s prově upadá do kómatu. Když se jednou stitucí a všechny stopy vedou k záhadprobere z bezvědomí, zjistí, že rukama nému muži s maskou přezdívanému
tiskne hrdlo své ošetřující sestry. Je Zeus. Při vyšetřování však úřady Alexovi staví do cesty spoustu překážek,
mrtvá! A není jediná, kdo zemře.
až je z případu zcela odvolán. V době
„Stříbrná hladina“ – Lowell E. Cat je největšího zklamání se u jeho dveří
výborná fotografka, ale má se co ohá- objeví Carolinina kamarádka – jediná
nět, aby vyšla s penězi. Při fotografová- prostitutka, která přežila pohled na
ní na pobřeží se tak zabere do práce, Diovu tvář.
že si nevšimne přílivu, který hrozí zniPřijďte si vybrat, určitě najdete kničit všechny její přístroje. Naštěstí jí na
poslední chvíli pomůže náhodný ko- hu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
lemjdoucí. Ačkoliv Cat na muže dávno
zanevřela, na tohoto nemůže přestat středu v letním období od 17 – 19 hod.
myslet. Travis ji sice zachránil před a v zimním období od 16 – 18 hod. se
jistým bankrotem, teď ale kvůli němu na Vás těší
Svobodová J., knihovnice
ztrácí půdu pod nohama.
www.knihovnaano.wz.cz
pro děti
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Na zprůchodnění staré řeky ve Štěpánovsku by se mohlo začít pracovat
nejdříve na konci roku 2013.
Děkuji všem občanům ve Štěpánovsku, v Albrechticích nad Orlicí
a starostovi panu Kratěnovi, že mě
podpořili při sepisování petice v úsilí
o znovuzprůchodnění slepého ramene řeky Orlice. Těchto podpisů bylo
celkem 4000, což mě jako občana
Štěpánovska zavazuje, abych pomohl
toto dílo dokončit.
Všechny zúčastněné strany se na
kompromisní variantě dohodly už



Revitalizace řeky Orlice se zpozdila

v roce 2009, ale dodnes je zahájení
prací v nedohlednu. Sám vzpomínám
na časy, kdy nebyl problém starou řekou proplavat a zdejší vody byly plné
ryb. Dnes, zdá se, řeka umírá. To, že
celý projekt nabral zpoždění, připustil
i mluvčí Povodí Labe, s. p. pan Jirásek.
Zároveň ale odmítl, že by za tento stav
byl správce toku zodpovědný. Příprava revitalizace skutečně trvala dlouho,
avšak bylo to způsobeno vyřizováním
majetkoprávních záležitostí. Přesto
však nyní došlo k jistému pokroku.
„Před několika dny jsem obdržela žá-

Satelitní pohled na slepé rameno Orlice (zdroj Google)

dost o vyjádření ze strany zpracovatele
projektové dokumentace. Pokud bude
na podzim vyhlášena výzva k Operačnímu programu životního prostředí,
mohlo by Povodí Labe podat žádost
o dotaci ještě letos.“ Uvedla Marcela Hausvaterová z Agentury ochrany
přírody a krajiny, střediska v Hradci
Králové. Posun potvrdil i správce povodí. „Dokumentace pro udělení stavebního povolení je již hotová. Nyní
se žádá o stanoviska jednotlivých orgánů. Jakmile Státní fond životního
prostředí vyhlásí výzvu pro udělování



Současný stav

Číslo 3 - 2012

dotací, bude připravena podle jejich
požadavků příslušná žádost.“ Vysvětlil pan Václav Jirásek, tiskový mluvčí
Povodí Labe, s. p. Nicméně je jasné, že
práce v terénu nebudou zahájeny dříve než na konci roku 2013. Na tomto
termínu se jako na nejoptimističtější
variantě shodl zástupce Povodí Labe,
s. p. a pracovnice Agentury ochrany
přírody a krajiny. Původně avizovaný
začátek prací na přelomu roku 2012
a 2013 tak bude oddálen o celý jeden
rok.
Josef Uhlíř, Štěpánovsko
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První soutěž ženského družstva
Dne 14. 07. 2012 se konaly závody v požárním útoku v Kostelecké
Lhotě. Družstvo mužů se účastní
pravidelně, a tak jsme se nechaly
také zlákat na tyto jedinečné, vtip-

né závody. Letošní téma bylo Vinobraní. Velmi se nám líbila organizace a reálnost celé soutěžní dráhy.
Po startu jsme lisovaly hrozny ve
formě nafukovacích balónků a víno

se lilo i do kádě s vodou. Po odběh- bylo velmi úspěšným startem naší
nutí útoku jsme i „koštovaly“ náš nové soutěžní kariéry.
výrobek. Ačkoliv jsme si musely
zapůjčit jednu soutěžící z místního
Petra Šalatová
družstva, myslím, že naše 15. místo
SDH Albrechtice n. O.

Cyklovýlet Tour de cnipe
Sraz účastníků cyklistického výletu
byl vyhlášen Kulturní komisí OZ na sobotní dopoledne dne 16. 06. 2012 před
restaurací U Krbů. Bohužel se nás sešlo
pouze 8, což zřejmě zapříčinila lákavější
Cyklopárty na Nové Vsi, která byla pořádána tentýž den.
Povzbuzeni rozbíhajícím se krásným
dnem jsme vyrazili přes Týniště, lesem
k betonárce v Rašovicích, do Čestic,

přes kopec Strýc do Častolovic a dále
po cestě do Kostelce, kde byla naše první občerstvovací zastávka U splavu.
Dále jsme pokračovali loukou po
pravém břehu Orlice, za nádražím se
napojili na krásnou asfaltovou cyklostezku Grunda, jež nás rychle dovedla
do Doudleb. Podle Divoké Orlice jsme
pokračovali šotolinovou cyklostezkou
do Záměle a Potštejna.

K obědovému stolování jsme využili pohostinnosti zahrádky Restaurace
Praha a posilněni pokračovali podle
břehu Orlice na stylové westernové tábořiště Vochtánka, kde měl náš výlet
bod obratu.
Při zpáteční cestě jsme u kostelecké vlakové zastávky projeli krásným
zámeckým parkem a shlédli zdařilou
rekonstrukci Zámku Kinských. Ještě

nedokončenou cyklostezkou Častolovice – Čestice – Lípa jsme se vrátili do
výchozího místa – restaurace u Krbů.
Na zahradě u piva došlo k hodnocení: krásný slunečný den, 50 km ideální
nenáročné trasy, žádný defekt ani úraz.
A co jiného si přát do dalšího cyklovýletu? Snad jen větší počet cyklistů.
Jiří Betlach
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39. ročník Štítu Albrechtic
Pro nás nebude patřit mezi nejúspěšnější. Neodjeli jsme sice v nejsilnějším složení, ale to mužstvo, které
nás nakonec reprezentovalo, nebylo
také nejslabší a jak se ukázalo během
turnaje, rozhodně mělo na víc.
Na neúspěchu se podílelo několik
faktorů. Jak je známo, když není trošičku štěstíčka… A my jsme ho skutečně neměli. To co našim klukům
nespadlo do branky, to se jen tak
nevidí. Pokračování mistrovských
zápasů. A když už byl brankář překonán, tak tam ještě zaskočil obránce
a nebo tyč.
Dalším byla skutečnost, že se hrálo pouze 2 x 15 minut. Pokud někdo
docílil branky, začal bránit.
Nejhorším faktorem bylo, že se
obě rozlosované skupiny hrály pouze na jednom hřišti. Nechceme se na
nic vymlouvat, podmínky byly pro
všechny stejné, ale hrát 8 zápasů na
jednom hřišti, nebylo šťastné řešení.
Mezi zápasy tím vznikala velká časová prodleva.
Tohoto 39. turnaje se zúčastnili:
Beran, L. Velíšek, O. Velíšek, Marčík,
Duha, Sršeň, Janeček, Vágner, Moravec, Jaroš, Pavlas, Chvojan, Barták,
Zeman.
Jedinou branku, které jsme docílili
ve hře vstřelil L. Sršeň.
Po příjezdu ze Štítu měli naši hráči
fotbalové prázdniny až do 18. srpna,
na kdy stanovili trenéři začátek letní
přípravy. Představa byla 4x týdně, 2x
trénink, 2x přípravný zápas. Do přípravy se zapojila většina těch, kteří to
s fotbalem myslí vážně. Ti ostatní ať
se raději věnují něčemu jinému, neboť svým výkonem na hřišti dobrý
kádr pouze otráví. Je jasné, že musíme přihlédnout k tomu, jak je kdo
zaměstnán, směnnost, dovolené atp.
Že by však ten, kdo chce hrát fotbal
a má ho rád, nenašel v přípravě cestu
na hřiště alespoň 2x v týdnu…?
Přípravné zápasy se nám dařilo vy-

jednat díky aktivitě našeho sekretáře
Jirky Koblmüllera podle představ a v
nich jsme podávali výkony jako na
houpačce, což však je v přípravném
období normální. Nejprve jsme porazili Dobrušku „B“ přesvědčivě 5:2,
následně podlehli Hornímu Jelení
0:7. Další zápas s Rychnovem „B“
jsme vyhráli 4:0 a v Holicích jsme
dostali další „sedmičku“, i když z
toho bohužel tři branky v posledních
5 minutách. V čase vzniku tohoto

článku jsme ještě podlehli Křivicím
2:4 a to by měla být tečka za přípravným obdobím. V neděli 5. srpna již
zahajujeme na ostro pohárové utkání
v Kostelci.
V letní přestávce jsme obnovili hostování hráčů Pavlase, Wajgla, Brandejse z Týniště, dorostence
Chvojana z Čermné. V jednání jsou
ještě Čtvrtečka z Přepych, Sršeň ze
Žďáru. Nově k nám na hostování
přichází brankař Šklíba z Týniště. Od

nás prodlužujeme hostování Malijovského do sousedního Žďáru. Tím
se dá říci, že se kádr hráčů podařilo
udržet i pro další část soutěže.
Na hřišti v Borku jsme vybudovali přístřešek, aby bylo kam se schovat pro případ nepříznivého počasí.
Společnými silami jsme zlepšili stav
obou hřišť a tak nic nebrání, abychom na první mistrovský zápas uvítali co nejvíce spokojených diváků.
-jh-
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Aktivní záloha ozbrojených sil ČR
pro zařazení do aktivní zálohy jsou:
Přemýšlíte-li o možnosti přihlásit se
zdravotní způsobilost a trestní bezdo aktivních záloh, navštivte Krajské
úhonnost žadatele; potřeba ozbrojevojenské velitelství Hradec Králové, kde
ných sil, tedy že je k dispozici volné
získáte všechny potřebné informace.
místo v jednotce AZ, pro kterou
• Kdo se může stát příslušníkem AZ?
uchazeč splňuje podmínky; uzavření
Příslušníkem aktivní zálohy může
dohody mezi žadatelem a KVV.
být občan ČR, který: dosáhne věku
18 let a nepřesáhne věk 60 let; písem- •  Kolik času činnost v AZ zabere? Za
standardních mírových podmínek
ně požádá krajské vojenské velitelství
musí příslušník AZ absolvovat kaž(KVV) podle místa trvalého pobydoročně cvičení v délce trvání do tří
tu o dobrovolné převzetí výkonu
týdnů.
branné povinnosti a o zařazení do
• Na jaké finanční náležitostí má
jednotky AZ.
příslušník AZ nárok? Při plnění
• Jaké další podmínky musí příslušpodmínek dohody o zařazení do AZ •
ník AZ splňovat? Další podmínky

Hradec Králové tel.: 973 251 442, 973
má voják nárok na odměnu ve výši
251 441, 973 251 410 fax: 973 251 472
500,- Kč měsíčně. Voják v AZ má při
e-mail:kvv.hradeckralove@army.cz
povolání na vojenské cvičení nárok
na poměrnou část dvojnásobného • Zánik branné povinnosti. Branná
povinnost zaniká dnem dosažení
základního měsíčního služného pověku 60 let.
dle dosažené hodnosti. Voják v AZ
má nárok na náhradu mzdy. Voják • Co dělat s vojenskou knížkou?
Vojenská knížka se na krajské vov AZ má při povolání na vojenské
jenské velitelství nevrací, zůstává
cvičení nárok na proplacení jízdného
nadále držiteli. Slavnostní setkání vydo místa určení nástupu na vojenřazeného ročníku z evidence - AČR
ské cvičení a zpět do místa trvalého
neorganizuje.
pobytu. Voják v záloze má po dobu
Převzato ze Zpravodaje Města
výkonu vojenského cvičení nárok na
Kostelec nad Orlicí
bezplatné stravování a ubytování.
Kontakt: Velké náměstí 33, 500 01

Společenská kronika
Řekli si „ano“:
Miloš Koblmüller a Karolína Hánlová
Sabina Bachtíková a Miroslav Hloušek
Vítáme na svět:
Karolína Orságová, nar. 31.05.2012
Alžběta Šenková, nar. 18.07.2012
Rozloučili jsme se:
Marie Cabalková, nar. 06. 11. 1933
František Farský, nar. 30. 09. 1928
Jakub Sedláček, nar. 23. 07. 1936

počet obyvatel k 31. 07. 2012
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Vzpomínka:
Dne 20. srpna 2012 to bude již 20 let, co
nás opustila naše milá maminka, babička
a prababička paní Marie Neudörflová.
Vzpomínají dcery s rodinami
Poděkování:
Za přání, dárek a květiny k mému životnímu jubileu děkuji za SPOZ paní
Jindře Červinkové a za OÚ paní Renatě
Bekové. Setkání bylo milé a srdečné, velmi se mi líbilo. Děkuji všem, kteří si na
mě vzpomněli.
Hana Marková
Děkuji touto cestou panu starostovi
Kratěnovi a paní Khýnové, zástupcům
OÚ a SPOZ za květiny, věcný dárek a milé
posezení u příležitosti mých narozenin.
Emilie Brůžková

19.
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