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Číslo 1 - 2013

Náklad 600 ks

Masopust 2013
Před desátou hodinou vrcholí přípravy. Někdo se ještě rychle obléká, paní Drábková maluje poslední
tváře, muzikanti už vyhrávají a paní
Sychrová a Jaroměřská nabízejí horký
čaj. Řadíme se, dostáváme povolení
od pana starosty a hurá do vesnice.
Dlouhý průvod doráží nejprve ke
Krčmářovým. Za masopustní halekačky dostávají děti výborné domácí
koblihy, muzikanti hrají k tanci. Náš

učitelský sbor se stihne vyfotit s paní
Krčmářovou a musíme dále. Za chvíli
už nám mávají obyvatelé domova důchodců. Jsme rádi, že je můžeme na
chvíli potěšit. V ulici 1. máje máme
ještě jednu tradiční zastávku. Pan
Šmída má pro nás nachystané pěkné
povídání a ostatní členové rodiny už
nabízejí dobroty. I tady muzikanti zahrají a i oni jsou odměněni. V Tyršově ulici nám děti mávají z okna, my

vyjdeme kopeček a v Zahradní už
nás s otevřenou náručí a spoustou
dobrůtek vítají Formanovi a Kačínovi. Na naše krásné masky si posvítilo
i sluníčko. Scházíme dolů Pardubickou a zabočujeme k Šínovým. Tentokrát nás ale s bohatým občerstvením
vítá hospodyně Kamilka a hospodář
Nadík. I tady je moc dobře, ale my
musíme dál. Spěcháme ke Krbovým.
Pan hospodský ani tentokrát nezkla-

mal. Před krásnými starými kulisami
jsou prostřeny stoly plné jitrnic a koblih. Jitrnice vyrostly i na větvích lípy.
Poslední písnička a tanec.
Končí dopoledne plné veselí, radosti a dobré nálady. A ten, kdo ho
zakončil zabijačkovými pochoutkami
v restauraci U Krbů, nelitoval. Vše
bylo výborné.
				 Světluše Kratěnová

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 2

Číslo 1 - 2013

Z jednání rady obce
(za období prosinec 2012 – leden
2013)
Rada obce schvaluje:
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
zimní údržbu chodníků v obci ze
dne 31. 08. 2011 uzavřenou s firmou
Jiří Proche, Albrechtice nad Orlicí ve
znění přílohy č. 1 usnesení a pověřuje
starostu obce k jeho podpisu.
• Žádost paní Aleny Prošvicové na
proplacení dodávky a montáže žaluzií do oken v pronajatých místnostech – kadeřnictví v čp. 275 ve výši
do 2 500,- Kč.
• Uzavření smlouvy o udělení souhlasu pro úkony současné i budoucí v souladu s ustanovením § 46
zák. č. 458/2000 Sb., energetický
zákon, ve znění pozdějších zákonů, viz. příloha č. 1 tohoto usnesení
a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy.
• Smlouvu o dílo s panem Kosinkou,
Lesní školky, Veliny na zimní údržbu 2012 - 2013 ve znění přílohy č. 2

•

•

•

•

partnerů.
tohoto usnesení. Současně pověřuje
Rada obce bere na vědomí:
• Uzavření smlouvy o dodávce plystarostu obce k jejímu podpisu.
nu ke všem odběrným místům • Informace starosty obce o daňové výUzavření dodatku č. 1 smlouvy se
těžnosti obce k 31. 10. 2012.
ve správě obce i Základní školy
společností Ekopart, s. r. o., Vamberk
a mateřské školy Albrechtice n. O. se • Informace MAS Nad Orlicí, Kosna zajištění likvidace elektroodpadu
telecké Horky č. p. 57, o vypisovaspolečností Quantum, a.s., Vyškov s
z obce, ve znění přílohy č. 7 tohoto
ných projektech, vyhlášení výzev
podmínkou dodržení smluvních cen
usnesení a pověřuje starostu obce
a dále o hospodaření společnosti za
uvedených v nabídce ze dne 22. 01.
k jeho podpisu.
rok 2012 a ukládá starostovi obce za2013, viz. příloha č. 6. Současně rada
Poskytnutí příspěvku na vyhlášepracovat do návrhu rozpočtu obce na
obce pověřuje starostu obce k podní ankety Nejúspěšnější sportorok 2013 příspěvek na činnost spopisu příslušných smluv s prodejcem
vec Rychnovska roku 2012 ve výši
lečnosti ve výši 20,- Kč/osobu obce.
plynu.
3 000,- Kč.
Pravidla bowlingového turnaje • Schvaluje uzavření dodatku č. 5 se • Smlouvu č. 3/2013 se spol. Odeko, s.
r. o., Týniště n. O. na zajištění služeb
společností WAZA security, spol.
o pohár starosty obce, který se uskuv oblasti nakládání s odpady, včetně
s r. o., Praha ke smlouvě o poskytteční v únoru roku 2013 a pověřuje
dodatků č. 1, 2 a 3 – viz. příloha č. 2
nutí bezpečnostní služby uzavřené
místostarostku obce realizací kultura ukládá starostovi obce ji předložit
dne 08. 01. 2009 ve znění přílohy č.
ní akce.
k projednání zastupitelstvu obce na
7 tohoto usnesení a pověřuje starostu
Žádost Domova důchodců Albrechjeho nejbližším zasedání.
obce k jeho podpisu.
tice nad Orlicí o narovnání vlastnické
hranice mezi pozemky st. 110 a par- • Schvaluje úpravu rozpisu rozpočtu • Předložený návrh úpravy přírodního
parku u elektrárny a ukládá starostoobce č. 8/2012 v členění na položky,
celou č. 39/24 na straně jedné a povi obce jej zařadit do seznamu akcí
ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení,
zemkem st. 75 a parcelou č. 39/11 na
v návrhu rozpočtu obce na rok 2013.
do výše hodnot upraveného rozpočstraně druhé dle přiloženého návrhu
OÚ Albrechtice nad Orlicí
tu obce schváleného zastupitelstvem
GP (viz. příloha č. 1) souhlasným
obce usnesením č. 288/18/2013.
prohlášením obou zúčastněných

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 13. 12. 2012 a 24. 01. 2013)
275/17/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu „Technologické
centrum ORP Kostelec nad Orlicí
a eGovernmentové služby ve správním
území ORP“ s Městem Kostelec nad
Orlicí ve znění přílohy č. 4 tohoto usnesení. Současně pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
276/17/2012 Zastupitelstvo obce
neschvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje na rok 2013 - životní prostředí – ochrana přírody
na projekt „Rekonstrukce parku
u elektrárny“.
277/17/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí dotace a smlouvu
o neinvestiční dotaci v požární ochraně
na výdaje jednotky SDH Albrechtice
nad Orlicí č. RR/2012/186-SDH/MV/3,
ve znění přílohy č. 5 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
278/17/2012 Zastupitelstvo obce
neschvaluje nákup pozemků p. č.
235/6 o výměře 18 524 m2, 237/6
o výměře 1 250 m2, 234/2 o výměře 61
m2 v k. ú. Albrechtice n. O.
285/17/2012 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí odpovědi starosty obce
na dotazy zastupitelů ohledně zimní
údržby obce.
286/17/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové provizorium obce
na rok 2013 ve znění přílohy č. 13 tohoto usnesení.
289/18/2013 Zastupitelstvo obce
ověřuje návrh územního plánu Albrechtice n. O. dle § 54 odst. 2) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a neshledalo žádný rozpor s Politikou územního

rozvoje ČR 2008, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje,
se stanovisky dotčených orgánů ani se
stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 13. 07. 2012, č.
j. 11776/UP/2012/Sm.
290/18/2013 Zastupitelstvo obce
souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání a návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního
plánu, tak jak je uvedeno ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení.
291/18/2013 Zastupitelstvo obce
vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c)
a § 43 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 171 a následujících zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, jako opatření
obecné povahy č. 1/2013 územní plán
Albrechtice n. O., vypracovaný panem
Ing. arch. Robertem Chládkem, Jižní
870, 500 03 Hradec Králové.
292/18/2013 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí ukončení platnosti
územního plánu sídelního útvaru Albrechtice n. O., schváleného zastupitelstvem obce Albrechtice n. O. dne
19. 02. 1998, včetně změny č. 1 ÚPSÚ
schválené dne 13. 12. 2001, změny č.
2 ÚPSÚ schválené dne 27. 09. 2005
a změny č. 3 ÚPSÚ vydané dne 17.
12 2009, a to ke dni nabytí účinnosti opatření obecné povahy č. 1/2013
o vydání územního plánu Albrechtice
n. O.

294/18/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje Povodňový plán, včetně příloh povodňového plánu 1 až 16, vyjma
přílohy č. 8 a to: Plán evakuace obyvatelstva v případě povodňových rizik.
295/18/2013 Zastupitelstvo ukládá
starostovi obce předložit na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce přílohu
č. 8 Povodňového plánu obce Albrechtice nad Orlicí – Plán evakuace obyvatelstva v případě povodňových rizik.
296/18/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření Smlouvy č. 3/2013
na zajišťování služeb v oblasti nakládání
s odpady se společností ODEKO, s. r. o.,
Týniště nad Orlicí ve znění přílohy č. 3
tohoto usnesení.
OÚ Albrechtice nad Orlicí
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Několik slov k roku 2012
Vážení
spoluobčané,
čtenáři
zpravodaje,
přestože rok 2012 již patří minulosti,
dovolte mi k jeho průběhu malé zamyšlení. Měl-li bych uplynulý rok jednoduše charakterizovat, řekl bych, že to byl
„Rok příprav a zábavy“. Možná to pro
mnohé z Vás zní poněkud nezvykle,
možná i nejasně. Pokusím se tedy tento
slogan vysvětlit.
Jak to v životě obcí chodí, jsou roky,
kdy se věci tzv. hýbají, realizují se různé akce a staví se stavby. Takové roky
provází občany zpravidla čilý stavební
ruch, který vnímají všude kolem sebe.
Rok 2012 takovým rokem nebyl.
Neznamenalo to však, že by se orgány obce unavily a po aktivních letech,
přišlo období odpočinku. Ba naopak.
Pouze objem práce se přesunul z ulic
a veřejných prostranství více na obecní
úřad.
Co se tedy v roce 2012, ve prospěch
budoucího rozvoje obce, udělalo?
V prvé řadě probíhal proces pořízení a projednávání nového územního
plánu. Při přípravě rozvojových aktivit
v naší obci, jsme totiž v některých případech narazili na nesoulad záměru se
schváleným územním plánem. Hlavní důvod pořízení nového územního
plánu však byla změna zákona, která
nám ukládala nejpozději do roku 2015
přijmout nový územní plán. Proto jsme
neváhali a začali co nejdříve. Poslední
veřejné projednání územního plánu
proběhlo v prosinci 2012. Dnes (28.

01. 2013) Vám mohu sdělit, že obec má
schválený nový územní plán.
Souběžně s prací na územním
plánu, probíhaly práce spojené s výkupy pozemků a zpracováním projektové dokumentace k územnímu
řízení na stavbu „Chodník pro pěší
acyklistyAlbrechtice n. O. –Týništěn.O.“
I tento úkol se podařilo do konce roku
takřka celý splnit. Projektová dokumentace je hotová a nyní čekáme na
dořešení majetkoprávních vztahů
k poslednímu pozemku pod stavbou.
Předpokládám, že do konce února 2013
bude podána na tuto stavbu žádost
o vydání územního rozhodnutí.
Kromě výše uvedených staveb
byla zpracována také dokumentace na úpravu bytu ve škole na školní
družinu. Součástí tohoto záměru je
i nové stavební propojení mezi vestibulem základní školy a bývalým bytem
školníka. U této stavby bylo zahájeno
v prosinci územní řízení, které v současné době stále probíhá.
V průběhu celého roku běžela různá
stavební řízení na technickou infrastrukturu v lokalitě Pod Strání, kde by
se měl v budoucnu stavět nový areál pro
seniory a nové rodinné domy. Do konce
roku se podařilo i tato řízení dokončit
a přiblížit se tak významně k zahájení
vlastní realizace tohoto rozsáhlého stavebního záměru.
Stranou nebyla ani příprava stavby
kanalizace, kterou připravuje Dobrovolný svazek obcí Křivina v přímé

spolupráci s naší obcí. V průběhu roku
bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby, které bylo úspěšně dokončeno. Tato stavba má již z dřívějška
vydaná a platná všechna potřebná povolení. V realizaci ji nyní brání pouze
její nevyjasněné financování. I zde se
však můžeme v brzké době dovědět
nové pozitivní zprávy.
Mimo stavební aktivity jsme na závěr
roku také zahájili práce na novém povodňovém plánu obce. Po dokončení
protipovodňových opatření bylo nutné
stávající plán upravit na nové skutečnosti. I tento dokument je k dnešnímu dni zastupitelstvem obce schválen,
vyjma jedné z četných příloh. Jedná se
o evakuační plán, který bude pro svoji
složitost schválen dodatečně.
Mimo uvedených administrativních
prací a prací na přípravě nových staveb,
provedla obec několik oprav svého majetku, v celkovém objemu cca 718 tisíc
korun. Jednalo se především o opravy
obecních budov, místních komunikací
a hřbitova.
Kromě výše uvedených výdajů
a prací však obec zajišťovala další běžnou údržbu svého movitého majetku
a celou řadu dalších, pro občany, nezbytných služeb.
I přes toto úspěšné úsilí se nepodařilo zrealizovat všechny plánované akce.
Přehled schválených a skutečně zrealizovaných akcí je uveden v samostatné
tabulce.
Po finanční stránce je obec na rok

2013 dobře zajištěna. Zůstatek na běžném účtu obce k 31. 12. 2012 činil více
jak 4,2 mil. Kč.
Druhá část úvodního sloganu k charakteristice roku 2012 zněla, že to byl
rok „zábavy“. V této souvislosti bych
připomněl velký počet společenských
a kulturních akcí, které se v naší obci
uskutečnily. Prakticky každý měsíc, někdy i častěji, se v obci pořádala nějaká
aktivita pro veřejnost. Podstatné a po
dlouhé době nové je, že se těchto akcí
účastní stále více lidí. Osobně mám
velkou radost z toho, že se na mnohých
z nich mohu potkat se stále větším počtem spokojených spoluobčanů. Věřte,
že to je pro mne, ale i pro všechny pořadatele, ta nejlepší odměna za odvedenou práci při jejich přípravě a vlastním
pořádání. Právě v tomto kontextu patří
všem pořadatelům mé upřímné díky,
které zastupitelstvo obce navíc ocenilo
mnohými odměnami.
Přejme si všichni navzájem, ať
trend vzrůstající vzájemné sounáležitosti a otevřené komunikace trvá
i v roce 2013. Základem každé zdravé
občanské společnosti je totiž informovanost partnerů, důvěra a vzájemná
spolupráce. To vše se nejlépe buduje a rozvíjí při osobních setkáních
a společných aktivitách.
Nevyhýbejme se jim proto ani v roce
2013, ať se nám v Albrechticích dobře
žije.
S přáním všeho dobrého v roce 2013
Jaromír Kratěna, starosta obce

Seznam schválených investičních a neinvestičních výdajů
na rok 2012, včetně osobní zodpovědnosti za jejich realizaci
Název výdaje

zodpovídá

Stav realizace k 31.12. 2012

PD na stavbu "Přestavba na školní družinu Albrechtice"

Kratěna

splněno

Územní plán obce

Kratěna

splněno

Nástavba na vlek za malotraktor

Kratěna

splněno

Úprava hasičského vleku pro přepravu čerpadel do ČJ

Kratěna

splněno

Oprava střechy na čp. 302

Kupka

odloženo na 2013

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

Kratěna

splněno

Oprava elektroinstalace v moštárně

Kupka

splněno

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

Kupka

splněno částečně

Drobné opravy zpevněných MK

Kupka

splněno

Výměna oken v čp. 71 - školní družina a MŠ

Kupka

splněno

Výměna oken v čp. 275, přízemí

Kupka

splněno

Oprava MK K Soutoku

Kratěna

nesplněno

Rekonstrukce MK Na Návsi

Kratěna

odloženo usnesením zastupitelstva na 2013

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

Kupka

splněno částečně

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

Kratěna

splněno částečně

Zaměření chodníku Na Drahách po jeho rekonstrukci

Kupka

splněno

Výměna osvětlení v jedné třídě ZŠ

Kupka - Sychra

splněno

Úsporné žárovky v ZŠ - výměna I. etapa

Kupka - Sychra

splněno

"Neoprávněné" užívání pozemků obce - podklady pro řešení

Kupka

splněno částečně

Chodník pro pěší a cyklisty - majetkové záležitosti

Kratěna

splněno částečně
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Ocenění zaměstnanců a spolupracovníků obce
Již několik let se koná na závěr roku
společenské setkání zastupitelů obce
se zaměstnanci a spolupracovníky
obce. Cílem tohoto společenského
setkání je poděkovat všem, kteří se
v uplynulém roce podíleli na správě naší obce a ty nejaktivnější z nich
odměnit.
Důležitým momentem takovýchto
setkání je také přímý osobní kontakt
mezi samosprávnými orgány obce
a veřejností, kterou zde zastupují
dobrovolní členové komisí a výborů,
zástupci zájmových organizací působících v obci, zástupci organizací
působících v obci a také podnikatelé.
Společenské setkání na závěr roku
2012 se uskutečnilo 13. 12. 2012 v restauraci u Krbů. Zúčastnilo se jej celkem 61 účastníků. Program setkání
byl tradiční. Nejprve starosta obce
zhodnotil uplynulý rok, přičemž se

věnoval jak problematice obce, tak
i problematice zájmových organizací,
základní školy, mateřské školy i Domova důchodců Albrechtice n. O. Po
té následovalo ocenění jednotlivých
občanů obce. Finanční dar obdrželo
celkem 27 občanů obce. Poděkování
zastupitelstva obce za různé zásluhy
obdrželo 7 občanů a čestné uznání
jeden občan.
Na závěr oficiální části popřál starosta obce všem přítomným krásné
Vánoce, hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím roce, poděkoval všem přítomným za spolupráci a vyjádřil naději, že i rok 2013 proběhne v duchu
tradičně dobrých vztahů mezi obcí,
jejími spolupracovníky a podnikateli.
Společná večeře a neformální diskuse zakončila toto příjemné setkání
na závěr roku.
Redakce MZ Albrechtice nad Orlicí

Poděkování zastupitelstva obce za rok 2012
Jméno - příjmení
Jiří Koblműller
Mgr. Romana
Blažková
Jana Sychrová
Miroslav Sikora

Zdůvodnění
za dlouholetou a obětavou práci ve výboru SK
Albrechtice
za zastupování ředitelky ZŠMŠ Albrechtice n. O. v době
její nemoci
za vedení finančního hospodářství ZŠMŠ
Albrechtice n. O. v době nemoci ředitelky
za dlouholetou aktivní činnost v TJ Sokol Albrechtice
a příkladnou reprezentaci obce Albrechtice n. O.

Hana Džbánková

za příkladnou práci ve prospěch obce Albrechtice n. O.

František Mls

za příkladnou práci ve prospěch obce Albrechtice n. O.

Jaroslava Kupková

za aktivní práci v kulturní komisi rady obce
a MO ČZS Albrechtice n. O.

Čestné uznání zastupitelstva obce za rok 2012
Vlastimil Václavek

za dlouholetou příkladnou práci ve prospěch SK
Albrechtice a reprezentaci obce Albrechtice n. O.

Rozhovor se starostou obce

3. Jaká opatření by se realizovala při
V tradiční rubrice zpravodaje jsme
tentokrát položili starostovi obce tyto extrémní povodňové situaci a co si lze
za extrémním stavem představit?
otázky:
Extrémním stavem máme na mysli
1. Pane starosto, na posledním zejména zvláštní povodeň způsobenou
lednovém zasedání zastupitelstva například protržením hrází na Pastvinobce jste mimo jiné projednávali ské přehradě nebo vodním díle Hvězda.
i nový povodňový plán obce. Můžete Podle hydrologů by protržení hrází uveříci, jaké nové skutečnosti jsou v něm dených vodních děl hrozila v albrechtické části spojené Orlice stoletá povoobsaženy?
Přestože máme v provozu nová deň. Přestože naše hráze jsou s rezervou
komplexní protipovodňová opatře- projektovány na stoletou povodeň, bylo
ní, je nutné vědět, jak je používat, jak by nezodpovědné při průchodu takovéa kdy s nimi manipulovat a také musí- to povodně nečinně přihlížet a čekat jak
me být připraveni na extrémní situace, to dopadne. Extrémní ohrožení může
které v souvislosti s přírodními jevy také nastat i při průchodu menších poi v souvislosti s technickými parametry vodní, pokud by z jakýchkoliv důvodů
protipovodňových hrází mohou nastat. došlo k poškození protipovodňových
Povodňový plán konkretizuje, při jaké hrází. Pro takovéto případy jsou v popředpovědi a hladině řeky se uzavírají vodňovém plánu popsána preventivní
jednotlivé uzávěry, instalují se protipo- opatření na ochranu našich obyvatel
vodňové vaky a zejména, kdy se zavírají spočívající v provedení evakuace občastavidla na albrechtickém potoce. Pro nů z rizikového území.
občany Na Návsi je důležitý zejména
4. Nyní z jiné oblasti. Jak hodnotíte
poslední údaj. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že stavidla na potoce se budou bezpečnostní situaci v naší obci?
Nemám dosud od Policie ČR inforuzavírat v případě, kdy předpokládaná
povodeň bude vyšší než třetí stupeň po- mace o počtu přestupků a trestných
vodňové aktivity, což je 370 cm na lati činů spáchaných na našem území v roce
u „Jiruškova mostu“ v Týništi n. O. Pro 2012. Domnívám se však, že patříme
informaci poslední povodeň měla kul- mezi bezpečná místa pro život. Nerad
bych to však zakřiknul. Obec sama je
minaci na cca 355 cm.
v této oblasti aktivní. Z preventivních
2. Není to příliš pozdě? Vždyť při důvodů na našem území působí soutéto povodni může dojít k částečnému stavně bezpečnostní agentura WAZA.
vylití albrechtického potoka na někte- Pro případ nečekaných případů narušování veřejného pořádku máme uzaré zahrádky.
Pokud bude prognóza povodně na- vřenou veřejnoprávní smlouvu o spoznačovat, že bude překonán třetí stu- lupráci s Městskou Policií Týniště nad
peň povodňové aktivity, bude stavidlo Orlicí. Přirozeně nemohu ani zapomespuštěno již dříve, aby k tomuto jevu nout na dlouhodobě dobré vztahy s OO
nedošlo. Je potřeba vědět, že pokud se Policie ČR Týniště n. O. Pokud by však
uzavřou tato velká stavidla, je nutné do občané věděli o nějakých bezpečnostčerpací jímky osadit ponorná čerpa- ních rizicích v naší obci, bylo by dobré
dla a zajistit jejich spuštění. Vzhledem mě o nich v předstihu informovat.
k technické náročnosti této operace
5. Přestože ještě není schválen rozstanovilo zastupitelstvo obce jako rozhodnou výšku hladiny právě dosažení počet obce na rok 2013, můžete nám
říci, zda-li se bude v letošním roce statřetího stupně povodňové aktivity.
vět „Chodník pro pěší a cyklisty“ do

Týniště n. O.?
Jsem přesvědčen, že ano. Je to priorita, kterou již v loni vyhlásilo zastupitelstvo obce. Protože jsme v roce 2012
ušetřili, máme na stavbu i dostatek
vlastních zdrojů. Pokud nenastanou
nečekané problémy v územním a stavebním řízení, věřím, že letos stavbu
zahájíme.
6. Jak to vypadá se stavbou
kanalizace?
Zde budu opatrnější. Jednak ji nepřipravuje naše obec, ale Dobrovolný svazek obcí Křivina a za druhé
není stále jasné, z jakých zdrojů by se
stavba realizovala. V současné době
nemáme žádné nové informace o případném poskytnutí dotace. Pravdou
je, že stále hledáme s kolegou starostou Matičkou (Týniště nad Orlicí)
i jiné zdroje na financování této stavby. Nechme se tedy překvapit, jak to
dopadne. Více snad v dalším vydání
zpravodaje.

7. Ještě poslední dotaz. Co bude
obec dělat pro omezení provozu nákladních automobilů na silnici do Týniště n. O.? A může vůbec něco dělat?
Mnoho toho popravdě dělat nemůžeme. Nákladní dopravu z R35 na
Opočno a Žamberk není kam odklonit.
Dokud nebude v Borohrádku zvětšen
viadukt, nemohou tato vozidla jezdit
z Holic přes Borohrádek na Čestice.
V minulosti jsme se neúspěšně snažili zabránit vjezdu nákladních vozidel
z R35 instalací dopravních značek ve
Chvojenci. Dopravní policie v Pardubickém kraji však s instalací dopravních
značek nesouhlasila.
Omezení tonáže na mostech přes Orlici je permanentně porušováno.
V posledním týdnu měsíce ledna,
jsem se však domluvil s vedoucím Dopravní policie Rychnov nad Kněžnou,
na zahájení vážení nákladních vozidel.
Moc si od toho neslibuji, ale je to určitý
způsob, jak prostřednictvím sankcí donutit řidiče jezdit jinudy.
Děkuji za rozhovor. -AM-

CzechPoint
Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vám připomenout,
že na obecním úřadě provádíme
ověřování podpisů a listin (legalizace
a vidimace) a ověřené výpisy z centrálních registrů prostřednictvím
Czech POINTU.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech
POINT je projektem, jehož cílem
je zredukovat přílišnou byrokracii
ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží
jako asistované místo výkonu veřejné
správy, umožňující komunikaci se
státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data a ne občan“.

Co poskytuje Czech POINT?
Výpis z Katastru nemovitostí, výpis
z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis z Rejstříku trestů
právnické osoby, výpis z bodového
hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku, datové schránky atd.
Upozornění: Výpisy, které získáte
na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití
listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro Vaši
listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci
nebo apostilizaci, je nutné získat ji u
vlastníka dané agendy (např. výpis z
KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku
trestů).
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Na počátku roku 2013
Každý rok v prvním vydání zpravodaje Vás seznamuji se záměry zastupitelstva obce v oblasti investic, kulturního vyžití a dalších aktivit, které by
se měly zrealizovat. Letošní rok je tak
trochu výjimečný, neboť tento příspěvek píši ve fázi, kdy ještě není schválen rozpočet obce. Přesto si dovolím
v psaní tohoto příspěvku pokračovat
a sdělit alespoň několik osobních pohledů na realitu i budoucnost života
naší obce.
Přestože mám jen minimální možnost se s Vámi, občany naší obce,
oficiálně bavit o Vašich problémech,
snažím se je vnímat všude tam, kde
o nich lze slyšet. V obchodě, v restauraci, při společenských akcích,
v základní škole, případně i z Vašich
připomínek při návštěvě úřadu apod.
Z těchto dílčích informací jsem si
sestavil asi takovýto žebříček Vašich
aktuálních potřeb:
1. Řešit bezpečné propojení mezi
Týništěm nad Orlicí pro pěší
i cyklisty.
2. Snížit množství nákladních automobilů projíždějících naší obcí.
3. Zlepšit stav komunikace a mostů
na cestě do Týniště nad Orlicí.
4. Zvýšit bezpečnost chodců v obci
kontrolou rychlosti motorových
vozidel, vytvoření dalších přechodů pro chodce případně instalací
retardérů apod.
5. Provést rekonstrukci nezpevněných místních komunikací v obci
na zpevněné.
6. Pokračovat ve výstavbě splaškové
kanalizace.
7. Pokračovat v rekonstrukci asfaltových chodníků a chodníků

z dlaždic.
8. Vytvořit lepší podmínky pro využití volného času pro matky s dětmi, seniory a neorganizované
skupiny mládeže (veřejná sportoviště, dětské koutky apod.)
9. Omezit parkování osobních vozidel na veřejných komunikacích.
10. Rychleji reagovat na opravy veřejného osvětlení, provést výměnu
svítidel a v některých případech
i doplnit veřejné osvětlení o další
světla.
11. Vytvořit lepší podmínky pro mimoškolní aktivity v areálu základní školy přestavbou bytu školníka
na školní družinu.
12. Dále a více podporovat činnost
zájmových organizací působících
v obci.
13. Více postihovat spoluobčany, kteří znečišťují veřejná prostranství,
neodkládají vytříděný odpad do
správných nádob.
14. Postihovat majitele psů za znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy.
15. Lépe se starat o některá veřejná
prostranství – např. Na Návsi,
v ulici Na Hrázce.
Je pravděpodobné, že uvedený výčet není úplný. V tom případě bych
byl rád, kdybyste mně další podněty
ke zlepšení Vašeho života v Albrechticích sdělili osobně nebo mně je napsali. Ve výčtu předpokládaných potřeb jsem také neuváděl dílčí potřeby
jednotlivců.
Pokud bychom nechali výše uvedené aktuální potřeby ocenit, došli
bychom zcela jistě k částce několika
desítek miliónů korun, kterými obec

nedisponuje a v budoucnu ani disponovat nebude. Tuto realitu je nutné
přijmout a respektovat. Přesto jsem
přesvědčen, že obec bude mít na to,
aby krok za krokem řešila jeden problém za druhým a to z vlastních i dotačních zdrojů. Chce to však z Vaší
strany trpělivost a pochopení. Za
obec mohu říci, že se snažíme šetřit
režijní výdaje a zodpovědnou prací
všech zaměstnanců obecního úřadu
i volených orgánů obce aktivně postupovat vpřed.
Kromě výše uvedeného je však nutné mít také na paměti, že obec sama
vlastní velký soubor svého nemovitého a movitého majetku, o který se
musí starat. Například odpisy z něho
představují ročně částku více jak
1 mil. Kč. Jako správní hospodáři tuto
částku každý rok investujeme do jeho
údržby a obnovy. Jedná se o poměrně
velký rozsah drobných prací a služeb,
které musíme spolu se zaměstnanci připravit a zrealizovat. Věřte, že
v současných podmínkách enormní
byrokratizace všech procesů souvisejících s veřejnými prostředky to není
jednoduché.
Všichni známe přísloví, že nejen
prací živ je člověk. V Albrechticích
se jej snažíme naplňovat, jak nejlépe umíme. Říkám to na tomto místě
proto, abychom si již k výše uvedenému uvědomili, že obec neplní pouze
úkoly zajišťující hmotný rozvoj svého
území a péči o majetek, ale že je i nositelem kultury, základního vzdělání
a významným podporovatelem společenského života v obci. I tyto funkce vyžadují finanční výdaje, ale také
osobní nasazení konkrétních osob,

které jsou mnohdy stejné, jako při
zajišťování materiálních potřeb obce.
Vážení spoluobčané, vím, že jste se
v tomto příspěvku mnoho konkrétního o akcích roku 2013 nedověděli.
Jak jsem však v úvodu uvedl, není
ještě schválen rozpočet obce. Teprve
potom Vás budu moci informovat
konkrétně. Považoval jsem však za
správné Vám sdělit, že před projednáním rozpočtu obce o Vašich potřebách víme a že je budeme i v roce
2013 řešit.
Současně bych si přál, abyste věděli,
že možnosti obce řešit Vaše problémy
nejsou neomezené. Nechceme se nepřiměřeně zadlužit, a proto nemáme
k dispozici finanční prostředky na
vše, co je třeba v obci vyřešit.
Je správné také vědět, že kromě Vašich oprávněných potřeb musí obec
pečovat o svůj stávající majetek, musí
zajistit základní školní vzdělávání
našich dětí, podporuje společenský
a kulturní život v obci.
V neposlední řadě bych rád, abyste
také věděli, že veškeré Vaše potřeby
a další povinnosti, kterých je na obce
přenášeno ze všech stran stále více
a více, zajišťuje pouze omezený
a dlouhodobě stejný počet osob.
Přál bych si také, abyste nám věřili, že jsme dělali, děláme a budeme
dělat maximum pro to, aby se Vám
v Albrechticích nad Orlicí žilo dobře.
To považují zastupitelé obce i naši zaměstnanci za svůj prvořadý úkol.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Volba prezidenta republiky
První velkou událostí roku 2013
byla bezesporu volba prezidenta republiky. V prvních přímých volbách
se o tento úřad ucházelo celkem
9 uchazečů. Po prvním kole voleb již
zůstali pouze dva s největší podporou
voličů. Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Každý z nich si získal přízeň
u zcela specifické skupiny voličů.
Karel Schwarzenberg oslovil ve velké míře mladší voliče, umělecké kruhy a velkou část voličů, kteří si společně přáli vnést do politiky slušnost,
vzájemnou úctu, toleranci k různým
názorům a širokou spolupráci uvnitř
České republiky, ale i v rámci Evropy.
Společně v Karlu Schwarzenbergovi
viděli spíše prezidenta pokračujícího
v tradicích TGM a Václava Havla, než
Václava Klause. Autoritu, které věřili,
že by dokázala pozitivně působit na
změnu naší politiky, nepodplatitelnou
a pevnou ve svých názorech a postojích, autoritu se znalostí zahraniční
politiky a politických partnerů.
Ing. Miloš Zeman primárně oslovil
spíše starší generaci levicových voličů.
Část sympatizantů však měl i u mladších voličů. Další voliče získal přímou

podporou KSČM, ČSSD, Jana Fischera, Václava Klause a zejména díky
profesionálně vedené volební kampani. V ní prezentoval volby prezidenta
jako souboj levice proti pravici, skutečných Čechů proti zastáncům sudetských Němců a cizákům, „obyčejných lidí“ proti současné vládě, těch,
kteří umí česky a těm, kterým není
rozumět česky ani německy, byl zastáncem Pražanů a současně byl jeden
z nás venkovanů. Byl kandidátem pro
každého, koho svoji bezbřehou volební kampaní oslovil proti těm, které se
mu oslovit nepodařilo.
Přirozeně, že v důsledku takto diametrálně odlišných volebních kampaní, vznikly i výrazně odlišné skupiny
voličů, které způsobily výraznou polarizaci naší společnosti.
Více voličů získal a vítězem voleb se
stal Ing. Miloš Zeman. Přestože to na
věci nic nemění a výsledek voleb a budoucího prezidenta respektuji, jsem
rád, že v Albrechticích nad Orlicí vyhrál v obou kolech Karel Schwarzenberg. On sám i způsob vedení jeho
volební kampaně mi totiž bylo bližší.
Jaromír Kratěna

Výsledky volby prezidenta ČR
v Albrechticích n. Orl., konané ve dnech 11. - 12. 01. 2013
Počet voličů, zapsaných
ve stálém a zvláštním seznamu
Volební účast
Platné hlasy celkem
Číslo, jméno a příjmení kandidáta
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA
2. Ing. Jan Fischer, CSc.
3. Ing. Jana Bobošíková
4. Taťana Fischerová
5. MUDr. Přemysl Sobotka
6. Ing. Miloš Zeman
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz
8. Jiří Dienstbier
9. Karel Schwarzenberg

853
581 voličů
578 hlasů
Počet hl.
23
96
19
16
17
142
41
80
144

100%
68,11%
99,48%
%
3,98
16,61
3,29
2,77
2,94
24,57
7,09
13,84
24,91

Výsledky druhého kola volby
v Albrechticích n. Orl., konané ve dnech 25. - 26. 01. 2013
Počet voličů, zapsaných
ve stálém a zvláštním seznamu
Volební účast
Platné hlasy celkem
Číslo, jméno a příjmení kandidáta
6. Ing. Miloš Zeman
9. Karel Schwarzenberg

852

100%

546 voličů
546 hlasů
Počet hl.
264
282

64,08%
100,00%
%
48,35
51,65

škola
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Tříkrálové koledování
V úterý 8. ledna 2013 se v albrechtickém kostele v 17. 00 hodin konalo Tříkrálové koledování. Kostelíček
zářil a lidé se pomalu scházeli. Posadili jsme se do lavic a s napětím čekali na program, který si pod vedením paní Drábkové děti nacvičily.
Byl to úžasný podvečer plný lásky
a radosti, se kterou děti zpívaly a vy-

právěly. Tři králové s korunami na
hlavách, ostatní oblečeni v kožíškách
a šátcích nebo beranicích. Ke zpěvu
nádherně hrály varhany, které vytvářely krásnou atmosféru. Všichni jsme
si užívali klidu a pohody. Moc se nám
koledování líbilo. Byl to opravdu zážitek, děkujeme dětem a paní Drábkové.
Jana Drahokoupilová

Exkurze do hvězdárny
6. prosince jsme se společně se čtvrťáky vydali autobusem do hvězdárny.
Cestou nás provázela sněhová
vánice, ale k cíli jsme dorazili v pořádku. Chvíli jsme čekali ve vstupní
hale. Mohli jsme vhodit libovolnou
minci do modelu černé díry nebo
zjistit, kolik bychom vážili třeba na
Jupiteru. Za chvíli nás přivítal průvodce a zavedl nás do promítacího
sálu. Dívali jsme se, jak to vypadá ve
vesmíru a dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí. V další místnosti nám
náš průvodce ukazoval modely Země
Slunce a Měsíce, sledovali jsme jejich pohyby. Čekalo nás planetári-

um. To je místnost, kde je nad vámi
promítána noční obloha s hvězdami.
Ukazovali jsme si souhvězdí, hvězdy
a planety v různých ročních obdobích.
Pak jsme se šli podívat na dalekohled
a cestou jsme si mohli prohlédnout
kyvadlo. V místnosti s dalekohledem
nám průvodce ukazoval, jak dalekohled funguje. Bohužel, sněžilo a nic
nebylo vidět. Před odjezdem jsme si
ještě mohli koupit nějaký předmět
související s vesmírem.
Exkurze se nám moc líbila a děkujeme paní učitelce Beňové, že nás do
hvězdárny vzala.
Žáci 5. ročníku

Zápis do prvního ročníku

Učíme se i s počítači
K Vánocům jsme dostali nové
výukové programy na český jazyk,
matematiku, hudební výchovu, přírodovědu a vlastivědu. Už jsme stihli
vyzkoušet program vyjmenovaná slova, řešili jsme slovní úlohy, čeká nás
program o Evropské unii. Mně se nejvíce líbilo opravování chyb uprostřed

slov. Je to fajn, když se můžeme učit
zajímavě u počítače. Už se těším, až
splním všechny úkoly a „vylezu na pyramidu“. Naše velké poděkování patří
MUDr. Vaicové, která nám na tyto
programy dala sponzorský dar.
Věra Kolářová
žákyně 5. ročníku

Ve středu 30. ledna se v naší škole
uskutečnil zápis do 1. ročníku.
Z nás páťáků se staly pohádkové
bytosti - indiáni, vodníci, klauni, které děti zápisem provázely. Přišlo hodně dětí. Indiáni je přivítali a uvedli do
tříd. Tam už se děti s radostí pustily
do plnění úkolů od vodníků a klaunů.
S vodníky počítaly, kreslily dušičky
a určovaly tvary. U klaunů říkaly básničky nebo zpívaly písničky. Také házely šipky a určovaly barvy.
Ve volných chvilkách jsme se mohli

občerstvit sušenkami a pitíčky, které
nakoupila paní ředitelka a připravil
nám je náš zásobovač Danek. Paní
učitelka Beňová nám uvařila čaj.
K zápisu se dostavilo 15 dětí, a tak
jsme s naším pomáháním skončili až
před šestou hodinou.
Pro nás to byl velký zážitek a doufáme, že novým prvňáčkům se bude
v naší škole líbit.
Veronika Karásková,
Klára Pluhařová
a Dan Jakl žáci 5. ročníku
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Co má umět předškolák? Není toho málo.
Na přelomu ledna a února se z dětí
předškolního věku stávají „skuteční“
předškoláci. Už se byli podívat ve škole, byli u zápisu do 1. ročníku, možná
mají doma aktovku nebo aspoň penál.
Někteří se do školy těší, jiní si zatím
neumějí představit, co je tam čeká.
Poslední půlrok před nástupem do
školy je třeba nepromarnit. Mateřská
škola, která pracuje tak, jak jí určuje Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání, děti na školu
připravuje v dostatečně míře.
To, čemu říkáme příprava dítěte na
školu, je důležitou součástí předškolního vzdělávání. Ve formě her a dalších
činností probíhá po celou dobu, kdy
dítě do mateřské školy dochází. V posledním roce by měla být intenzivnější.
Učitelka by měla zvláště v této době
zkontrolovat, zda dítě v rozvoji a učení postupuje tak, jak má, zda dosahuje
v jednotlivých dovednostech úrovně,
kterou lze vzhledem k jeho individuál-

ním možnostem očekávat. V případě,
že zjistí nějaký problém, pomůže jej
dítěti zvládnout. To, že učitelka s dětmi cíleně procvičuje dovednosti, které
budou potřebovat pro školní práci, je
samozřejmou náplní její práce.
Jednou z oblastí, které je třeba před
nástupem do školy rozvíjet, je jemná
motorika a grafomotorika. Jemnou
motoriku lze rozvíjet i pomocí jednoduchých her s drobnými materiály.
Navlékání a přebírání korálků, tvorba
koláží z papírových útržků, kresba prstem do písku apod.
Další důležitou oblastí je sluchové
a zrakové vnímání, myšlení a řeč. Ty
můžeme procvičovat pomocí slovních
her, povídání nad obrázky, hledání
souvislostí a rozdílů. Tyto činnosti
můžeme zařadit třeba do vycházek.
Když budeme v lese poznávat stromy
a hledat společné znaky, trénujeme
nejen logické myšlení, ale i pozorovací
schopnosti a zobecňování.

Rozhovor s paní učitelkou
Karáskovou a prvňáčky
Paní učitelko, kde jste byla s prv- knihovna Týniště nad Orlicí pro
žáky prvních ročníků okolních škol.
ňáky 31. ledna?
Byli jsme v týnišťské knihovně.
Jak pasování probíhalo?
Každý malý čtenář poklekl před
Proč jste tam jeli?
Jeli jsme tam na pasování na pana krále, ten se ho dotkl mečem
čtenáře, které pořádala Městská a řekl, že ho pasuje na čtenáře.

I prostorovou a pravolevou orientaci můžeme trénovat na hřišti či v tělocvičně. Kluky baví hra „na auťáky“,
při které musejí jezdit podle pravidel
jednou doprava a dvakrát doleva.
Pravolevou orientaci procvičíme naprosto přirozeně i během převlékání
na vycházku, uklízení hraček, chystání
příborů.
Dítě, které odchází do první třídy,
by také mělo být otužilé. Neznamená
to ale, že musí odolat větru a dešti, jde
o otužilost jiného druhu. Školák se
totiž, ať chceme nebo ne, nikdy nevyhne drobnému nebo většímu selhání.
A to, aby ho neskolil první neúspěch,
trénujeme už ve školce. Samozřejmě to
neděláme tak, že bychom dětem třeba
trhali obrázky, které se jim nepovedly,
ale upozorníme je na to, že minule se
jim práce povedla lépe, dát jim najevo,
že úspěch „není zadarmo“.
Některé předškolní děti jsou šikovné, pěkně kreslí, znají už některá písHráli jste nějakou hru? Ne.

menka a číslice, ale nedokážou se zorientovat ve svém okolí. Proto nesmíme
zapomenout na sociální dovednosti
a orientaci v okolí, které jsou pro budoucího školáka důležité. Velmi užitečná je i exkurze do „velké“ školy. Je
třeba děti seznámit s tím, že „velká“
škola vypadá jinak než školka. Uvidí,
že ve třídě jsou lavice a tabule, mohou si zkusit do lavice posadit, psát na
tabuli.
Předškolák by měl vědět i to, jak se
jmenuje a kde bydlí, znát jména rodičů
a sourozenců.
Nesmíme ale zapomenout na jednu
důležitou věc – předškolák se sice už
chystá do školy, ale školák to ještě rozhodně není. Všechno úsilí o co nejlepší
přípravu do školy musíme neustále korigovat a zohledňovat, neboť předškolák si stále potřebuje hodně hrát, mít
možnost pohybového využití a také
odpočívat.
Ivana Kubcová ved. uč. MŠ
Každý dostal malý balíček s různými dárky.

Co se vám v knihovně nejvíce
Paní učitelko, koho byste vy palíbilo?
sovala na nejlepšího čtenáře naší
Nejvíce se nám líbilo divadlo.
první třídy?
Nejlepším čtenářem je Karolína
Jaké divadlo?
Bylo to maňáskové divadlo o přá- Diewocková, která už téměř plynule
telství zvířátek, hrálo ho Divadélko čte.
Děkujeme za rozhovor.
Batole z Opočna.
Jaromír Krb
a Filip Králík žáci 5. ročníku
Dostali jste nějakou odměnu?

Albrechtický masopust 2013
Náš tradiční masopust letos
vyšel na sobotu 9. února.
Ve škole jsme se už tři týdny před Masopustem všichni
pilně připravovali. Na zahájení
zazněla písnička Masopust slavíme, nic se nevadíme… a do
tříd jsme dostali plakátek s halekačkami. Tu naši srandovní
jsme uměli za chvíli a moc nás

to bavilo. Začali jsme přemýšlet, za co půjdeme. Při pracovních činnostech jsme si vyrobili
masky. Při čtení jsme si přečetli
text o masopustních tradicích
a maskách a pak jsme z něj vypisovali důležité informace.
Štěpán Kačín
a Jan Chmelík žáci 5. ročníku



Zimu v tělocvičně jsme si i letos zpestřili zimní olympiádou. Všechny
děti se snažily zvládnout co nejlépe opičí dráhu, menší děti co nejrychleji
zaběhnout sprint a starší děti rychle vyšplhat na tyči. Dnes 11. února na
společném zahájení čekaly už na vítěze provizorní stupně vítězů, diplomy,
medaile, odměny a potlesk. Od zítra jezdíme na plavání.
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PORADNA PRO SPOTŘEBITELE - slevy, slevy, slevy

Sleva, výprodej, doprodej a podobně jsou magická slova, kterými se nás
snaží prodejci nalákat do svých prodejen právě v tomto období. Kdo by
se na tyto výrazy nechytil. Vždyť v sezónních výprodejích lze někdy opravdu dobře nakoupit za zlomek původní
ceny. Je ale potřeba nakupovat s rozmyslem. Mnoho lidí totiž koupí něco
jenom proto, že je to levné a dotyčná
věc se pak doma válí, takže výsledkem
je vlastně prodělek.
Jaký je smysl těchto výprodejů? Podle prodejců je to vyprázdnění skladů
a regálů pro nové zboží, protože vše
morálně zastarává a tudíž bývá výhodnější se ho zbavit hned s určitou
slevou, než ho příští rok zlevňovat
ještě víc. Toto je samozřejmě pravda,
ale jenom poloviční. Druhým a neméně podstatným důvodem těchto
akcí, o kterém se ale nemluví, je nalákání zákazníka právě do této prodejny
a on už tam vždycky něco koupí. Samozřejmě zboží nejen zlevněné, ale
i nezlevněné a také zdražené, kterým
si obchodníci nenápadně a samozřejmě už bez reklamy, vyrovnávají prodělky ze slev.
Rád bych upozornil na nejčastěj-

Životní podmínky 2013 – výběrové
šetření v domácnostech.
Český statistický úřad organizuje
v roce 2013 v souladu se zákonem č.
89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice – EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013),
které navazuje na předchozí ročníky
tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické

ší triky prodejců, na které by si měli
kupující dát pozor. Většina se jich
každoročně opakuje a zdálo by se, že
už nic jiného ani vymyslet nelze, ale
protože český člověk je ve vymýšlení
nedostižitelný, objevují se i triky nové.
Asi největší pozor si musíme dát na
slovíčko „AŽ“, kdy prodejce napíše na
leták, na tabuli přede dveře nebo na
regál se zbožím nápis „sleva až 70%“.
Zboží s takovouto slevou budeme
pravděpodobně hledat marně a na náš
dotaz dostaneme obvykle odpověď, že
je již vyprodané. Ovšem pravda bývá
častěji taková, že tato sleva nikdy neexistovala. Skutečností také bývá, že
nejvyšší slevy jsou poskytovány pouze
na několik vybraných, zpravidla zcela
neprodejných (proč asi) a nekvalitních výrobků.
Dalším prohřeškem je, že zákazníci
nejsou dostatečně informováni o tom,
kolik konkrétní výrobek po slevě stojí. Prodejna sice může upozorňovat
na konkrétní procentní slevy, na zboží musí být ale vždy uvedená konečná cena po slevě. Jestliže je na etiketě
pouze informace, že se na zboží vztahuje například 70% sleva, obchodník
porušuje zákon, protože ze zákona je

povinen zlevněné zboží označit jak
původní, tak i novou cenou. Jen tak se
spotřebitel může správně rozhodnout,
zda si daný výrobek koupí nebo ne.
Stará cena by tedy měla být viditelná
a přeškrtnutá. Pokud není zboží takto označeno, vystavuje se obchodník
pokutě od České obchodní inspekce.
Dalším trikem, tentokrát ovšem
již trestným, je sleva jenom jako, kdy
prodejce původní cenu na cenovce
navýší, pak ji přeškrtne a jako novou
napíše tu, která tam byla původně,
takže se vlastně o slevu nejedná a některý prodejce se dokonce nenamáhá
ani tolik, pouze napíše na výrobek
magické slovo sleva nebo akce.
Velkým nešvarem je pomíchané
zboží zlevněné i nezlevněné, příkladem je regál s oděvy, na kterém je velký nápis sleva 70%, ovšem polovina
zboží v něm je za plnou cenu. Když se
zeptáte někoho z personálu, dostanete
naučenou odpověď, že oni nic, dělají
to zákazníci, kteří nevrátí zkoušený
oděv na místo, ze kterého ho vzali.
Může to být samozřejmě pravda, ale je
zajímavé, že to nikdy není obráceně,
tedy aby mezi nezlevněným zbožím
bylo zlevněné. Je tedy potřeba neřídit

se cenou na regále, ale cenovkou přímo na zboží, případně pokud se chceme vyhnout problémům u pokladny,
ověřit si cenu čtečkou čárového kódu,
která dnes ve většině marketů je.
Hodně prodejců také tvrdí, že na
zboží koupené ve slevových nebo výprodejových akcích je zkrácená záruka, případně není žádná. To je samozřejmě úplný nesmysl, i na toto boží je
běžná záruka v délce 24 měsíců.
No a na závěr jeden konkrétní příklad, jak jsou prodejci vynalézaví a jak
lze také naletět na označení „zlevněného“ výrobku: V marketu jsme chtěli koupit kromě jiných věcí dětskou
houpačku, u které jsme viděli slevu
z 299,- Kč na 199,- Kč. U pokladny
nám ale naúčtovali 299,- Kč, což jsme
ale zjistili až na parkovišti. Šel jsem
tedy s účtem hned k pokladně, odtud
jsem byl poslán na reklamace. Tam mi
řekli, že se mám naučit číst. Mezitím
se šla žena podívat znovu na cenu,
která byla opravdu 199,- Kč, ale pod
ní malými písmenky, že platí až od
následujícího dne. Nedalo se nic dělat, byla opravdu naše chyba, že jsme
si nápis nepřečetli pořádně.
Josef Černý

výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé
České republiky v 10 127 domácnostech, z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době
od 23. února do 12. května 2013 pro-

všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je
ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2013, které jim vydá
Krajská správa ČSÚ nebo průkazem
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita

požadavků zákona č. 89/1995 Sb.
o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů a podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování
jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16
zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

(Tajenka: ... ... než je nevíra ve velké lidi.) Prosím
smazat! Pokud nebude možno použít tajenku v tom
http://www.onlinekrizovky.cz/files_tiny/archiv_os
ČESKÝ STATISTICKÝ
ÚŘAD
http://www.detske-omalovanky.cz/wp-content/gal
speciálně vyškolených zjištěných údajů a získaná data jsou
situaci v celkem 30 evropských ze- střednictvím
http://www.detske-omalovanky.cz/wp-content/gal
mích. Dalším cílem je získat data pro tazatelů. Do šetření budou zahrnuty důsledně chráněna podle přísných

zábava
Vážení čtenáři,
jsme moc rádi, že se osmisměrka
u Vás setkala s kladným ohlasem.
Gratulujeme úspěšným luštitelům!
Uvítáme všechny Vaše náměty a eventuelně připomínky. Správné znění tajenky nové osmisměrky zasílejte do
15. 03. 2013 na adresu albrechtice@
nadorlici.cz, nebo je možné ji osobně

doručit na OÚ. Z úspěšných luštitelů
vylosujeme 3 výherce, které odměníme drobnými cenami.
Správné znění tajenky z minulého
čísla: Čínské přísloví: Lékař je jako
střecha, která tě chrání před deštěm,
ale ne před bleskem.
Redakce MZ

AFEKT, ARKUS, ASTMA, ATAKY, AUDIENCE, BALUSTRÁDA, BODEC,
BULKA, BULVA, CIMRA, DOHAD, EPILEPSIE, GAZOMETR, GULÁŠ, HLASY, HROMNICE, CHRONOLOG, CHVÁLA, CHVAST, ILUZE, INCEST, KALHOTKY, KARAS, KÁRKA, KARTY, KLAKSON, KLAMY, KLÁVESA, KLUCI,
KOALY, KOUZLO, KRŮTA, KUTNA, KVĚTÁK, LIÁNA, LINORYT, LVOUN,
MALPA, MEKKA, METAN, MONOPOST, MOROUS, OBVINĚNÍ, OKAPY,
OKRUH, OKTET, OKULÁRY, OLOVO, OPĚVOVATEL, ORCHESTR, OSIVO,
PARCELA, PÁSKA, PĚCHOVADLO, PITVA, PLAVKYNĚ, POHÁR, POKOŽKA, POMLČET, POMLK, PRVÁK, RACCI, RAŠIT, RENESANCE, RUSALKA
RYZEC, SKEČE, SKOPCI, SNAHA, SOUPISY, STEJNOST, TAINE, TOTIŽ,
UMĚNÍ, VENKOV, VÝROK, YSATY, ZDŮRAZNIT, ZOBÁK, ŽVÁSTY.
Tajenka: Nemůže člověk podat horšího důkazu o své malosti, ...
... dokončení v osmisměrce

Vážení čtenáři,
jsme moc rádi, že se osmisměrka u Vás setkala s k
eventuelně připomínky. Správné znění tajenky nov
osobně doručit na OÚ. Z úspěšných luštitelů vylos
Správné znění tajenky z minulého čísla: Čínské p
Redakce MZ

Číslo 1 - 2013
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Z činnosti kulturní komise
Ohlédneme-li se zpět do loňského
roku, můžeme s radostí říci, že většina
akcí pořádaných kulturní komisí byla
úspěšná. Pro letošní rok opět připravíme již tradiční akce, jako posvícení,

mikulášskou nadílku, atd., ale k tomu
přidáme i nováčky z loňského roku,
mezi které patří např. výlet pro seniory, výlet na kolech (Tour de cnipe)
a podobně. V tabulce u článku najdete

přehled všech akcí (včetně předběžDoufáme, že i v letošním roce se
ných termínů konání), které se KK s Vámi budeme moci při těchto příchystá pořádat a to jak samostatně, ležitostech setkávat a užijeme si spotak ve spolupráci s ostatními zájmo- lečně spoustu zábavy a hezkých chvil.
vými organizacemi v obci.
Za kulturní komisi Lenka Hrabalová

Přehled plánovaných akcí v obci Albrechtice nad Orlicí v roce 2013
Termín
konání

Název akce

Pořadatel akce

Termín
konání

Název akce

Pořadatel akce

12. 1.

Myslivecký ples

MS Zelené háje

červen

Výlet na kolech

Kulturní komise

18. 1.

Fotbalový ples

SK

13. 7.

Plavba po Orlici

Kulturní komise

9. 2.

Masopust

ZŠ a MŠ Albrechtice

srpen

Plavba po Orlici

Kulturní komise

9. 2.

Hasičský ples

SDH Albrechtice

7. 9.

Hasičská soutěž

Hasiči

23. 2.

Rybářský ples

MOČRS Týniště

28. 9.

Posvícení

Kulturní komise (i SK)

únor

Bowling

Kulturní komise

podzim

Výlet do divadla

Kulturní komise

2. 3.

Společenský ples

DD Albrechtice

červen/
podzim

Výlet pro seniory

Kulturní komise

3. 3.

Dětský karneval

ZO KSČM Albrechtice

listopad

Výlov

obec (i Kulturní komise)

duben

Čarodějnice

Kulturní komise

listopad

Rybí hody

obec (i Kulturní komise)

květen

Střelba vzduchovkou

Bartoš/Beran (i Kulturní komise)

prosinec

Rozsvícení stromku

obec (i Kulturní komise)

květen

Stavění májky

TJ Sokol (i Kulturní komise)

7. 12.

Mikuláš

Kulturní komise

květen

Kácení májky

Kulturní komise, SDH Albrechtice

prosinec

Vánoční divadlo

Kulturní komise

červen

Den dětí

ZŠ a MŠ Albrechtice, SK

prosinec

Ping pong

Kulturní komise

KNIHOVNA - nabídka pro čtenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím tajemného ducha! Náhlý konec Margarity Conolli! Velký neznámý…
Vám několik titulů:
Darebáci používají různé triky
a fígle – kdo pomůže Ditě a Filipovi ty
Pro děti:
případy rozlousknout?
„Nové příběhy s veselým kon„Záhada v cirkuse“ – Widmark M.
cem“ – Medvídek PÚ - nové příběhy
– Disney. Medvídek PÚ a jeho kama- V manéži CIRKUSU SPLENDIDO
rádi za Vámi přicházejí s pěti novými předvádějí kouzelník a klaun svoje
příběhy s veselým koncem. Zkusíte si umění. Diváci se dobře baví a netuší,
s nimi uspořádat hostinu pro všech- že se kolem nich děje něco nekalého.
ny smysly, zahrajete si v té nejtygro- V průběhu představení mizí peněženvitější kapele, pomůžete najít domov ky, telefony a náhrdelníky…
zbloudilému Hryzadlu a uspořádáte
„Létem políbená“ – Lanczová L.
velesoutěž v pouštění draků a nakonec si uvědomíte, k čemu všemu je Něco končí, něco začíná. Jednu školu
potřeba na první pohled docela oby- vystřídá škola druhá, po první lásce
přijdou lásky další, některá přátelství
čejná voda.
zůstávají, jiná končí a objevují se noví
„Čertovské pohádky“ – Teufel J. kamarádi a známí…
Čtyři roky strávené na střední hoNajdete tu pohádky: O pekle, Jak se
stavělo peklo, Čertí škola, Čertí slav- telové škole jsou pro sympatickou Jarnosti, Dva bratři, Zlatý vrch, Kupec ku, hlavní hrdinku nového románu,
a čert, Nemaluj čerta na zeď a mnoho už minulostí. Navazující studium na
vyšší odborné škole se zdá začátkem
dalších.
června budoucností prozatím hodně
„Jasný případ“ – Obrist J. 40 kri- vzdálenou a tři měsíce prázdnin na
minálních minipříběhů k řešení. dosah ruky. Jarka je tráví pracovně –
V detektivní kanceláři Šikula a spol. v kempu, kde šéfuje její otec, je takonepřetržitě zvoní telefony. Neustále vou „holkou“ pro všechno. Z původjsou voláni oba profesionálové k no- ních plánů, jak si tři nejsladší měsíce
vým případům: Zpropadená Quasi- v roce užije se svým klukem, dost bomodova banda je ve městě! Ztratil se lestivým způsobem sešlo a náhlá svoMarko Polo! Paní Mrkvičková vidí boda jí zase takovou radost nepřináší.

Pro dospělé:
„Trest života“ – Fieldingová J. Podivný život Gail plyne téměř idylicky.
Manželství s Jackem ji plně uspokojuje, s dětmi prožívá jen samé radosti.
To vše se náhle zhroutí jako domeček
z karet, když jejich mladší dcerku najde v nedalekém parku, kde si s oblibou hrávala, zavražděnou. Gail se ve
svém žalu začíná uzavírat přede všemi
a stále více podléhá pocitu, že vražda
její holčičky nebude nikdy pomstěna.
Ztrácí naději v policejní vyšetřování
a rozhodne se vraha své dcery vypátrat na vlastní pěst. Když má pocit, že
se blíží k cíli, koupí si zbraň…
„Kráska a špion“ – Allen G. Šarlota, mladá vdova, která se po dlouhé
době vypravuje na ples, ze zvědavosti
sleduje muže, který ji zaujal. Náhodou
přitom vyslechne rozhovor, který naznačuje, že se jedná o nebezpečného
zločince. Než však stačí cokoliv udělat, stává se jeho zajatkyní a je nucena
ho následovat, kam jí přikáže...

právě přivezli na operační sál. Žena
má četná vážná zranění, navíc je těžce
popálená. Jackson asistuje při složité
operaci na záchranu jejího života, ale
neprozradí svým kolegům, že pacientka je jeho současná láska.
„Dcera čarodějek“ – Terakowska
D. „Tak zalezte do těch pochmurných
ruin a propírejte mě! Pomlouvejte!
Pořád se děláte! Mručíte svá nekonečná tajemství, podezíravě na mě
pohlížíte a v očích máte střídavě hněv,
podezíravost nebo zklamání!“ Zvolala
dívka. …
„Konečně přes čtyřicet“ – Kubelka S. Nebojte se zralého věku, neboť
zralé ženě patří svět. Jen málo žen,
které překročí čtyřicítku, se ubrání
strachu z blížícího se stáří. Autorka
této knihy, rakouská novinářka, tento
strach vyvrací jako uměle vyvolaný
a zbytečný a zdůrazňuje silné stránky
a přednosti zralé ženy.
Přijďte si vybrat, určitě najdete knihu, která vás pobaví.

„Děsivý obraz“ – Gilder J. NapíNa shledanou v knihovně každou
navý thriller z lékařského prostředí.
Plastický chirurg Jackson končí služ- středu v zimním období od 16 – 18
bu v nemocnici a těší se domů. Těs- hodin se na Vás těší
Svobodová J., knihovnice
ně před odchodem ho však povolají
www.knihovnaano.wz.cz
k naléhavé operaci pacientky, kterou
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Březen v Orlických horách a Podorlicku

Vážení čtenáři,
opět Vás vítáme v pravidelné rubrice, kterou si pro Vás připravila
destinační společnost Orlické hory
a Podorlicko.
Na úvod bychom se s Vámi podělili
o jeden velký úspěch naší společnosti,
tedy spíše našeho nového webového
portálu www.mojeorlickehory.cz. Na
veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR BRNO, který se konal ve
dnech 17. - 20. 1. 2013 jsme převzali
cenu za 1. místo v kategorii „Nejlepší
turistický portál“, který jsme vyhráli
v 6. ročníku Velké ceny cestovního
ruchu. Už jste ho navštívili? Mimo
jiné zde najdete seznam slev a výhod,
které můžete v letošním roce využívat
díky speciální slevové kartě.

A teď bychom Vás rádi pozvali na
některé akce, které se u nás konají
v březnu:
Ještě zůstáváme na horách:
V Deštném v Orlických horách se
můžete těšit na nejprestižnější východoevropský závod O’Neill Soldiers
a to už od 28. 2. - 2. 3. 2013 a 16. 3.
2013 na událost s dlouholetou tradicí se zakončením zimní sezóny
Rampušák, kdy můžete vidět vládce
hor Rampušáka s Kačenkou a jeho
družinou.
V sobotu 23. 3. 2013 v Bartošovicích v Orlických horách pořádá Sdružení Neratov o. s. tradiční Velikonoční řemeslný jarmark, kde na Vás
čekají nejen ukázky řemesel.
www.mojeorlickehory.cz

Třídění odpadu - nápojové kartony a sklo
Nápojové kartony
Nápojové kartony, které jsou známé i jako tetrapaky jsou krabice na
mléko, džusy, víno a jiné potraviny.
Nápojové kartony jsou ze sedmdesáti
procent tvořeny vysoce kvalitním papírem, který obalu dodává potřebnou
tuhost, a dalšími vrstvami, jako jsou
polyetylenové fólie, případně hliníková fólie, které zajišťují nepropustnost
obalu vůči kapalinám, plynům, nebo
UV záření. Takto vrstveným obalům
se říká kompozitní, nebo také kombinované obaly. Právě proto, že jsou
tyto krabice vyráběny z velmi kvalitního papíru, jsou cennou surovinou
pro výrobu kvalitního recyklovaného
papíru. Proto se již od roku 2003 na
různých místech ČR sbírají, dotřiďují
a zpracovávají.
Použité nápojové kartony v domácnosti je dobré vypláchnout velmi
malým množstvím vody a nechat okapat, tak zabráníte případnému vzniku
zápachu a můžete je tak doma neomezeně dlouhou dobu skladovat. Pak
je již stačí odložit na správné místo.
Symbolem pro sběr nápojových kartonů jsou oranžové samolepky, které
označují nádobu, do které je možné
nápojové kartony odložit. Obce mají
několik možností, jak nápojové kartony sbírat. Jednak je možné kartony sbírat do samostatných nádob a
kontejnerů, jako například v Praze,
Liberci, či Olomouci, nebo do již stávajících kontejnerů na papír, nebo na
plasty. Tuto variantu zvolilo i město
Vysoké Mýto, která je z hlediska provozních nákladů nejlevnější. V takovém případě se jen na kontejner
s plasty nalepí oranžová samolepka
a nápojové kartony se mohou sbírat do
jedné nádoby společně s plastovými
obaly. Obsah barevných kontejnerů
se totiž v každém případě musí ještě dotřídit na dotřiďovací lince, kde
se musí zbavit nečistot, roztřídit na

jednotlivé druhy a slisovat, a teprve
potom je možné je předat k recyklaci.
V případě Vysokého Mýta se tak z obsahu žlutého kontejneru vytřídí jedna
hromádka navíc – nápojové kartony.
Nápojové kartony je možné sbírat
i do plastových pytlů, tato metoda je
vhodná hlavně do zástavby s rodinnými domy.
Vytříděné a slisované nápojové kartony se převážejí do papíren, kde se
rozvlákňují stejně jako sběrový papír.
Takto se získá velmi dlouhé papírenské
vlákno a výmět, tvořený polyetylenem
a někdy i hliníkem, který je možné
dále zpracovávat buď na nové výrobky,
nebo na jednotlivé suroviny, případně
se po důkladném vysušení mohou použít pro výrobu energie. V naší republice nápojové kartony zpracovávají papírny ve Větřní. Druhou variantou pro
recyklaci nápojových kartonů je výroba stavebních desek. Při tom se nápojové kartony nadrtí na malé kousky,
rozprostřou se do formy a při teplotách
přes 200°C se lisují. Roztavený polyetylen funguje jako pojidlo, které celou
desku pevně spojí. Výsledný materiál
se používá podobně jako sádrokarton,
ale vyrábějí se z něj i tepelně izolační
panely, ze kterých se staví celé domy.
V Česku už jich stojí několik desítek
a staví se nové. Celý systém provozuje společnost Flexibuild z Brna. Jedná se o technologii již vyzkoušenou
a fungující. V jiných zemích se do desek přidávají další plnidla a pak slouží k výrobě nábytku, školních lavic
a dalších výrobků.
Sklo
máme tu další, v pořadí druhý, díl
našeho seriálu o třídění odpadů. Dnes
se budeme věnovat třídění a zpracování skleněných obalů a skla.
Sklo, které se v domácnostech stává
odpadem, jsou převážně lahve od nápojů, zavařovací sklenice nebo rozbité
skleničky. Pro uložení těchto odpadů
je šikovným řešením plastová nebo kovová krabice, či kbelík i pevnější taška.
Místem, kde budete doma uchovávat

tříděný skleněný odpad před odnesením do kontejneru, může být komora
či sklep.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo
bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle
barev. Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného
kontejneru můžete také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru
vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité
skleničky.
Pokud na stanovišti kontejnerů je
pouze zelený kontejner na sklo, pak do
něj dávejte sklo bez ohledu na barvu.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
Do kontejnerů na sklo nepatří
keramika a porcelán. Nepatří sem
ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená
a pokovená

skla. Vratné zálohované sklo vracejte
zpět do obchodu. Používání tříděného skleněného odpadu představuje
ve sklárnách obrovské úspory energií
a také náhradu primárních surovin.
Do vsádky může přijít podle technologie 60 – 85% tříděného skla.
Střepy, které tvoří součást sklářského
kmenu, jsou společně s jeho dalšími
částmi taveny při teplotách kolem 800
- 1400°C. Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla je
fakt, že ho lze recyklovat neomezeně
stále dokola.
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve na minerálky,
alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky.
Sklo se dále používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového
skla nebo jako přísada do speciálních
druhů betonů a do brusných hmot.

Číslo 1 - 2013

Letošní rok jsme, jako obyčejně, začali výroční schůzí, kde se hodnotila
činnost SDH a výjezdové jednotky
za rok 2012. Za celý rok jsme udělali
dost práce a myslím, že se svými výsledky můžeme být spokojeni. Na rok
2013 máme spoustu plánů. Nejdůležitější je samozřejmě udržet výjezdovou
jednotku v akceschopném stavu, což
vzhledem ke stáří techniky a finanč-
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Z činnosti SDH Albrechtice nad Orlicí
ním možnostem není vždy úplně jednoduché, ale díky některým členům,
kteří hasičině obětují spoustu volného
času a podpory ze strany obce se to
zatím daří. Na výroční schůzi byli přítomni i zástupci SDH Žďár nad Orlicí
a Týniště nad Orlicí. Jejich návštěvu
jsme jim zanedlouho oplatili. Další
akcí, kterou musím zmínit je tradiční
hasičský ples. Konal se 9. února, kde

jinde, než v restauraci Na Drahách.
Účast byla hojná a podle ohlasů z řad
návštěvníků se opět vydařil.
V měsíci lednu došlo i k nepříjemné události. Vyjížděli jsme společně
s několika okolními jednotkami do
Štěpánovska k požáru rodinného
domu, kde hořela část střechy a mezistropní prostor. Byly nasazeny tři vodní proudy a jeden vysokotlaký vodní

proud na dohašení skrytých ohnisek.
Při požáru se jedna osoba nadýchala
zplodin hoření a byla předána záchranné službě. Podle vyjádření HZS
byla škoda vyčíslena na 800 000,- Kč
a uchráněné hodnoty činily 700 000,Kč. Příčina požáru je v šetření hasičů
a policie.
Josef Jakl
velitel JSDH Albrechtice n. O.

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB

stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou pro rok 2013. Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod

datum
16.02.
17.02.
23.02.
24.02.
02.03.
03.03.
09.03.
10.03.
16.03.
17.03.
23.03.
24.03.
30.03.
31.03.
01.04.
06.04.
07.04.
13.04.
14.04.
20.04.
21.04.
27.04.
28.04.
01.05.
04.05.
05.05.
08.05.
11.05.
12.05
18.05.
19.05.
25.05.
26.05.

jméno lékaře
MUDr. Ježková Marie
MDDr. Kačerová Veronika
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr Ptačovská Eva
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MDDr. Andělová Jana
Bahník Dent s.r.o.

adresa ordinace
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
Poliklinika Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
ZS Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

telefon
494 321 511
494 622 114
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
731 980 112
494 323 152

zpravodajství
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Albrechtická kopaná spí
Ale jenom obrazně. Po posledních
zápasech podzimu se ještě setrvačností „dojížděl“ pohyb po hřišti. Myšlenky však už směřovaly na zahájení
zimní přípravy. A také z toho důvodu si spánek vůbec nemohl dovolit
výbor. Ten se z počátku scházel stále
pravidelně, později podle potřeby.
Odpočinek byl nutný pro všechny,
hráče i funkcionáře. Ale najednou
jsme zjistili, že se neřešené úkoly začínají hromadit. Tak už od 14. ledna
se opět scházíme každý týden. Ale
popořádku.
Nejprve bylo potřeba zajistit halu
pro přípravu dospělých. Vzpomněli
jsme si pozdě, zamýšlené Čestice jsou
obsazené, stejně tak hala U Dubu a tělocvična ve škole v Týništi. Pravda, je
v záloze sokolovna, ale ta svými rozměry není ideální, ani vybavení k posilování není stoprocentní. Tak byla
nakonec od 29. ledna zajištěna hala

v Horním Jelení. I na sokolovnu došlo. Vedení mužstva zajistilo cvičitelku a hráči dostávají jednou týdně ve
středu pod jejím vedením do těla. Zatím s dobrým ohlasem. Také mládež
pod vedením M. Jaroměřského využívá domácí sokolovnu.
Stejně jako minulou zimu jsme zajistili účast v zimním turnaji PAMAKO v Pardubicích, kde bychom měli
obhajovat vítězství. A tak se o spánku
dá hovořit jenom u těch, kteří se do
přípravy nezapojili a na jaře se budou
divit, že se výsledky jaksi nedostavují.
Hráči sami přišli s iniciativou obnovit tradici kdysi slavných karnevalů
a plesů s tím, že po patnáctileté přestávce uspořádají „Ples fotbalistů“.
I s tím bylo dost starostí pro výbor,
i když kluci a jejich protějšky podstatnou část všeho vzali na sebe. A
poprali se s pořadatelstvím skutečně efektně. Kdo viděl připravený sál

a navštívil ples, musí přiznat, že to byl
jeden z nejhezčích v posledních plesových sezonách a že nasadili laťku
hodně vysoko.
I v našem areálu po zazimování nebylo vše na spaní. Ve stánku je třeba
zlepšit zázemí. A protože v zimě je
akcí méně, rozhodli jsme uspořádat
„Vepřové hody“. Zásluhou všech zainteresovaných se vydařily. Získali
jsme zkušenosti, návštěva byla slušná
a tak v měsíci únoru bude opakování.
Odstraníme nedostatky, aby naši hosté byli ještě spokojenější. Když jsme
u stánku, musím tlumočit poděkování stálých štamgastů, nechci napsat
„dědků“, oni se jimi rozhodně necítí
i když jsou. Rovněž chci poděkovat Evě Slaninové za její vstřícnost
a ochotu.
A tak jsem se pomalu prokousal
k věci, která fotbalovou veřejnost zajímá. Ale to jen krátce. V kádru hráčů

poděkovati. Děkuji Vám moc, za
tu pěknou společnost.
Josef Felcman, Nová Ves
Děkuji panu starostovi Jaromíru
Kratěnovi a paní Aleně Mülerové

zatím nejsou hlášeny žádné odchody
ani příchody. To je ovšem situace k 31.
01. Kádr „A-čka“ je ustaven, zimní přípravu vede trenér Rosťa Kchop s hrajícím asistentem Davidem Hořínkem.
Pro nás je stěžejní příprava valné
hromady, která proběhne v sobotu
16. února na hřišti, kde bude zvolen
nový výbor a kde se vytyčí další směr
albrechtické kopané ve dvou příštích
letech. Již dnes je jasné, že výbor bude
„proklatě“ omlazen, neboť většina zkušených funkcionářů končí. Ne se svojí
pomocí fotbalu, ale s funkcemi. A noví
funkcionáři musí zkušenosti nasbírat.
Závěrem - zahájení jarních částí
soutěží proběhne v březnu. První začínají naši dorostenci, potom „A-čko“
a další týden poté i B mužstvo. A s přibývajícím jarem se do soutěže zapojí
i ti mladí.
–jh-

za milé a srdečné přání, za věcné
a květinové dary k mým 85. narozeninám. Jejich návštěva mě velice
potěšila, strávili jsme příjemné
předvánoční odpoledne.
Ludmila Kotlantová

Společně životem

Společenská kronika
Rozloučili jsme se:
Václav Burket, r. 1926
počet obyvatel k 31. 01. 2013
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Poděkování:

Strašně jsem byl překvapen, co
se dělo, když kulatiny jsem měl, byl
jsem tak vyvalený, že slovo ze sebe
jsem nemohl dostati. Ještě teď se
z toho nemohu vzpamatovati, tak
touto cestou všem přátelům chci

Většina lidí zná maximálně diamantovou nebo zlatou svatbu. Výročí svatby je ale mnoho! Nevěříte?
Tak se přesvědčte! Kdy se slaví zlatá
svatba a kdy stříbrná svatba, po kolika letech je diamantová svatba?
1. rok - bavlněná svatba, 2. rok
- papírová svatba, 3. rok - kožená
svatba, 4. rok - květinová (ovocná) svatba, 5. rok - dřevěná svatba,
6. rok - železná (zinková) svatba,
7. rok - vlněná (měděná) svatba, 8.
rok - bronzová (plechová) svatba, 9.
rok - hliněná svatba, 10. rok - cíno-

vá (růžová) svatba, 11. rok - ocelová
svatba, 12. rok - hedvábná svatba, 13.
rok - krajková svatba, 14. rok - slonovinová svatba, 15. rok - křišťálová
(skleněná) svatba, 20. rok - porcelánová svatba, 25. rok - stříbrná
svatba, 30. rok - perlová svatba, 35.
rok - korálová (plátěná, lněná) svatba, 40. rok - rubínová svatba, 45.
rok - safírová svatba, 50. rok - zlatá
svatba, 55. rok - smaragdová svatba,
60. rok - diamantová svatba, 65. rok
- kamenná svatba, 70. rok - platinová
(blahodárná, briliantová) svatba, 75.
rok - korunovační svatba.
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