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Náklad 600 ks

Úspěchy našich malých „ALBRECHŤÁKŮ“
Mistrovský titul minipřípravek V HOKEJBALU
Rakovník 15. až 16. června
Letošek byl pro hradecký hokejbal
zcela výjimečný. Naši muži se ze šestého místa dostali do finálových klání
s Vlašimí, avšak skončili pod vrcholem. Mladší dorost obhájil pozici ze
základní části a skončil na bramborové čtvrté příčce, stejnou zeleninu
měli obrazně na krku i mladší žáci,
kteří ovšem postupovali ze třetí příčky
regionu. Bronzové medaile potom vybojovala přípravka, ale vrchol sezóny
měl teprve přijít. Hradec má po dlouhých letech čekání konečně REPUBLIKOVÝ TITUL! Zasloužila se o to
naše nejmladší generace hráčů – minipřípravky, kde byly zastoupeni nejen
hráči z Hradce Králové, Třebechovic,
Týniště nad Orlicí, ale i ALBRECHTIC NAD ORLICÍ.
Odjezd
I když už od ranního odjezdu byly
drobné komplikace a v Praze jsme se
zdrželi o půl hodiny, nakonec jsme
přijeli včas. I zkoncentrovat jsme se
dokázali v dostatečné míře, možná i
proto, že předešlé utkání se o trošku
protáhlo.
Na tento tým kluků, se kterými
jsem mohl jet na toto turnajové mistrovství České Republiky, jsem čekal
celou svou asi tak desetiletou trenérskou kariéru.
Základní skupina
V základní skupině se našich deset hráčů a Robin Švagr (Týniště nad
Orlicí) v brance utkali třikrát. Nejpr-

ve zdolali Kelty Nižbor 2:0, když už
diváci při hradecké drtivé převaze ani
nedoufali, že některá z 30 šancí skončí
brankou. Ve druhém utkání s domácím Rakovníkem byl obraz hry stejný, branky jsme se však brzy dočkali
a postupně narůstalo ono sebevědomí
i skóre zápasu až na konečných 7:0.
Tady bych rád zmínil, že náš nejmladší
hráč roč. 2006 Matyáš Bek (Albrechtice nad Orlicí) byl precizní v plnění
taktických úkolů a v zápase dal hned
dvě branky! Oba zmínění soupeři měli
mladší mužstvo a bezpochyby méně
zkušené. Prověrka naší připravenosti
měla přijít v zápase s Autosklo Pardubice. Pardubice vedly, když tři čtvrtiny zápasu byly aktivnější, rychlejší a
řekněme více svěží. Našim borcům se
však přesto podařilo vyrovnat, a když
se podruhé netrefil ani jeden z celků,
následovaly samostatné nájezdy, ve
kterých hned dva pardubičtí střelci
zvládli svůj úkol s bravurou a my tak
ztratili první body. Nakonec jsme tedy
ve skupině obsadili druhé místo.
Semifinále
V semifinále nás čekal druhý z pardubických celků, silný Svítkov. I v tomto zápase dal první branku soupeř.
Naši borci dlouho nemohli odpovědět
a dostat se do souvislejšího tlaku. Minutu a půl před koncem zápasu musela
přijít hra bez brankáře, ve které jsme
se prosadili a vyrovnali stav na 1:1.
V prodloužení jsme měli tři brankové
příležitosti, ale neproměnili jsme je.
Proto přišly nájezdy, ve kterých uspěli

Jirka Felcman a Tadeáš Kulhánek, soupeř nedokázal dostatečně odpovědět,
tak jsme se mohli radovat z postupu
do finále, kam k překvapení všech na
vrub favorizovaných Pardubic postoupili Ježci z Heřmanova Městce.
Nutno dodat, že první čtyři týmy
byly vyrovnané a jen maličkosti rozhodovaly o výhrách. Nakonec obě semifinále dospěla až do samostatných
střílení.
Finále
Finálové utkání se nakonec i přes nepřízeň počasí v pauze mezi dešti odehrálo za skoro sucha. Ježci v něm byli
na začátku aktivnější a měl jsem pocit,
že naši borci se nemohou vzpamatovat
z nečekaně rychlého začátku utkání.



Ovšem již v první půli jsme dokázali
vstřelit branku v oslabení a krůček po
krůčku jsme kráčeli snít svůj sen. Když
jsme přidali v druhé ještě jeden, zdálo
se být jasno. Čas vzal ale snad zpětnou
rotaci, zdálo se, že vůbec neutíká. Ještě
teď mě v uších zní, jak rodiče nechali
všechny své síly a hlasivky fandění.
V závěru zápasu jsem zažil nejšťastnějších šest čísel: 5, 4, 3, 2, 1 a 0…
Náš titul ještě zvýraznil fakt, že
jsme v individuálních cenách získali
nejlepšího obránce – Jirka Felcman
a nejlepšího brankáře –Robina Švagra,
pro kterého to byla zápasová premiéra
na tomto postu.
(pokračování na str. 12 )

Třetí zprava - Matyáš Bek

Taneční skupina SMOT
Na podzim roku 2012 se trenérka
dětí z taneční skupiny SMOT Jiřina Bednářová rozhodla přihlásit tři
choreografie různých věkových kategorií do 6. ročníku celorepublikově
vyhlášené soutěže O taneční skupinu roku (vedle každoročně úspěšně
absolvovaných regionálních soutěží
jako O rychnovský pohárek, O hronovské jablíčko…). Konkurence byla
opravdu veliká. První regionální
kolo (celkem jich bylo 7) probíhalo
v březnu 2013 v Chrudimi. Všechny
tři freestylové choreografie soutěžily
v rámci základní ligy ve věkové kategorii baby děti - s vystoupením
Šmloulinky a klouzačka (4 – 7 let),
děti – Pohodička u rybníčka (8 – 11
let) a juniorky – Colourdisco show

(12 – 15 let). Vítězství se všemi třemi
choreografiemi znamenalo postup
do dalšího kola na mistrovství Čech
do Prahy, kde bylo vybíráno ze stále
silnější konkurence, z každé kategorie 7 postoupilo na mistrovství České
republiky. Neuvěřitelné se stalo skutečností a kategorie baby děti a děti
se dostaly do samého finále Taneční
skupiny roku 2013. Choreografie Juniorek – Colourdisco show – i přes
svou preciznost provedení a snahu,
bohužel nepostoupila. Pro náročnost
soutěže baby děti následující finálové
kolo v Praze už neabsolvovaly.
Děti s vystoupením Pohodička
u rybníčka na velké finále do Prahy
v květnu vyrazily.
(pokračování na str. 12 )



Členky SMOT - Michaela Hořínková a Karolínka Mylerová
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Z jednání rady obce
a pověřuje starostu obce podepsáním smluv.
• Smlouvu o nájmu pozemku p. č.
Rada obce schvaluje:
115/1 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí
Rozpis rozpočtu obce na rok 2013
se společností DIMATEX CS, spol.
v členění na položky v rozsahu a obs r. o., se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž
jemech dle přílohy č. 1 tohoto usnenad Nisou, za účelem umístění konsení – příjmy a v rozsahu přílohy
tejneru na tříděný odpad – použitý
č. 2 – výdaje.
textil.
Uzavření darovací smlouvy s občanským sdružením Klub dětí • Řád veřejného pohřebiště v Albrechticích nad Orlicí ve znění přílohy č. 1
a mládeže Hradec Králové na čištětohoto usnesení.
ní koryta řeky Orlice – 6. ročník ve
výši 5 000,- Kč, ve znění přílohy č. • Dodatek č. 2 mandátní smlouvy
s Geriatrickým centrem Týniště n. O.
3 a ukládá starostovi obce smlouvu
ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení.
podepsat.
Přijetí cenové nabídky firmy ČEZ
Prodej, s. r. o., Praha na dodávku Rada obce neschvaluje:
elektřiny na období 01. 09. 2013 – • Uzavření rámcové smlouvy na čištění komunikací v obci Albrechtice n.
31. 12. 2014 formou uzavření doO. s firmou Odeko, s. r. o., Týniště n.
datku č. 1 ke stávající smlouvě o
O. z důvodu nepřiměřené frekvence
dodávce elektrické energie s touto
čištění komunikací a vysokých ročspolečností.
ních nákladů za tuto službu.
Zveřejnění výzvy pro podání žádostí o půjčky z fondu rozvoje bydlení
podle stejných pravidel jako v roce Rada obce projednala:
• Závěrečný účet obce Albrechtice
2012.
nad Orlicí za rok 2012 a neshledala
Uzavření smlouvy o poskytnutí nežádné nedostatky, dále doporučuje
investičního transferu neziskovým
závěrečný účet obce zastupitelstvu
organizacím:
obce schválit bez výhrad.
Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí ve výši 5 000,- Kč
a Český rybářský svaz, MO, Tý- Rada obce rozhodla:
niště nad Orlicí ve výši 3 000,- Kč • Nebude uplatňovat právo zápisu
(za období únor 2013 – květen 2013)

•

•

•

•

•

předkupního práva k pozemkům • Inventarizační zprávu o provedení
inventarizace Obce Albrechtice nad
dotčených veřejně prospěšnými
Orlicí za rok 2012 – viz. příloha č. 2.
stavbami do katastru nemovitostí
dle §101 zák. č. 183/2006 Sb., staveb- • Informace ohledně konání 40. ročníku Štítu Albrechtic, který se bude
ní zákon.
konat 22. 06. 2013 v Albrechticích u
Českého Těšína.
Rada obce doporučuje:
• Zastupitelstvu obce schválit inves- • Návrh KÚ Pardubického kraje odbor
životního prostředí a zemědělství na
tiční příspěvek na nákup traktoru ve
vyhlášení zvláště chráněného území
výši 90 tis. Kč pro SK Albrechtice nad
– přírodní rezervace Buky u VysokéOrlicí a zařadit finanční prostředky
ho Chvojna a ukládá starostovi obce
na nákup traktoru do rozpočtu obce.
zjistit do příštího zasedání rady obce
názor ostatních spoluvlastníků na
Rada obce revokuje:
tento záměr.
• Usnesení č. 623/52/2013 a schvaluje
realizaci opravy veřejného osvětlení • Výzvu starostů pro zastupitele obcí
v Královéhradeckém kraji ohledně
budoucího cyklochodníku do Týnišautobusové dopravy a souhlasí s přitě n. O. ve variantě: nové výložníkové
pojením obce k této výzvě. V této
sloupy, nová svítidla, přidání světla
souvislosti pověřuje starostu obce
u mostu přes Orlici s podzemním
k podpisu výzvy.
vedením nn. Současně schvaluje
zadání zpracování projektové do- • „Druhou zlínskou výzvu“ týkající
se přerozdělování evropských prokumentace na tento stavební záměr
středků a pro nejasnost jejího obsaspolečnosti SB Projekt, Kasárenská
hu rozhodla, že se obec k této výzvě
4063/4, Hodonín a pověřuje starostu
nepřipojí.
obce k podpisu smlouvy.
• Návrh směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozRada obce bere na vědomí:
sahu obcí Albrechtice nad Orlicí, ve
• Změny související se zajištěním doznění přílohy č. 5 tohoto usnesení a
pravní obslužnosti na území Králodoporučuje ji zastupitelstvu obce ke
véhradeckého kraje v roce 2013 zaschválení.
slané firmou OREDO, s. r. o., Hradec
OÚ Albrechtice nad Orlicí
Králové.

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 28. 02. 2013, 11. 04. 2013 ní. Současně zmocňuje starostu obce brechtice nad Orlicí schvaluje zastupok podpisu této darovací smlouvy.
a 30. 05.2013)
vání obce JUDr. Pavlem Švandrlíkem,
advokátem, se sídlem Na Lávkách 778,
314/20/2013 Zastupitelstvo obce 517 41 Kostelec n. Orl. na valné hroma297/19/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje přílohu č. 8 Povodňového bere na vědomí návrh starosty obce na dě společnosti ODEKO, s. r. o., Týniště
plánu obce Albrechtice nad Orlicí - zorganizování centrálního výběru do- nad Orlicí ve věci vyslovení souhlasu
Plán evakuace obyvatelstva v případě davatele elektrické energie pro občany. s převodem obchodního podílu na
povodňových rizik ve znění přílohy č. Realizaci záměru rozhodlo zatím odlo- ostatního společníka a jinou osobu a
žit na neurčito.
1 tohoto usnesení.
učiněním rozhodnutí o přistoupení
nového společníka - Města Horní Jele315/20/2013 Zastupitelstvo obce ní do společnosti ODEKO, s. r. o. dle
301/19/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočet obce na rok 2013 schvaluje úpravu rozpočtu obce č. předloženého návrhu uvedeného v přív členění na paragrafy a to ve struktu- 1/2013 ve znění přílohy č. 4 tohoto loze č. 3 tohoto usnesení a pověřuje
ře a objemech uvedených v příloze č. 3 usnesení takto, upravené příjmy 10 282 starostu obce k udělení a podpisu této
tohoto usnesení. Celkové rozpočtové 164,-Kč, upravené výdaje 12 751 plné moci advokátovi k zastupování
příjmy schvaluje ve výši 9 782 670,- Kč, 211,- Kč.
obce Albrechtice nad Orlicí na valné
rozpočtové výdaje ve výši: 12 097 326,hromadě společnosti ODEKO, s. r. o.
329/21/2013 Zastupitelstvo obce
Kč, financování ve výši: - 665 100,- Kč a
schodek rozpočtu ve výši 2 979 756,- Kč. schvaluje celoroční hospodaření obce a
337/21/2013 Zastupitelstvo obce
Závěrečný účet obce za rok 2012, včet- ukládá starostovi obce zrealizovat vý302/19/2013 Zastupitelstvo obce ně Zprávy o přezkoumání hospodaření běrové řízení na zimní údržbu chodníschvaluje krytí rozpočtového schodku obce za rok 2012 bez výhrad.
ků a cest na rok 2013 a 2014.
ve výši 2 979 756,- Kč z výsledku hos330/21/2013 Zastupitelstvo obce
podaření obce z minulých let.
340/21/2013 Zastupitelstvo obce Alschvaluje vypořádání hospodářského brechtice nad Orlicí schvaluje zařazení
310/20/2013 Zastupitelstvo obce výsledku z hlavní činnosti obce za rok správního území obce Albrechtice nad
schvaluje přijetí daru od TJ Sokol Al- 2012 – zisk ve výši 550 110,55 Kč – přebrechtice nad Orlicí, 517 22 Albrechti- vedením na účet „Nerozdělený zisk,
Všem našim čtenářům přejeme
ce nad Orlicí, IČ 15040992, spočívající neuhrazená ztráta minulých let“.
příjemně strávené léto a dovolev darování pozemku st. 208 o výměře
nou plnou slunce, pohody a krás331/21/2013 Zastupitelstvo obce
362 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
ných zážitků.
budovy čp. 203 objekt k bydlení – so- nesouhlasí se stanovením průzkumkolovny na stavební parcele st. 208, po- ného území Hradecko, Pardubicko pro
Zaměstnanci
zemků p. č. 127/2 o výměře 1455 m2, turecko-americkou firmu SouthOil,
OÚ Albrechtice nad Orlicí.
lesní pozemek a 127/8 o výměře 5 283 s. r. o., se sídlem Bělehradská 314/18,
m2, sportoviště a rekreační plocha vše 140 00 Praha 4. a schvaluje zamítavé
v k. ú. Albrechtice nad Orlicí za pod- stanovisko obce ve znění přílohy č. 2
mínek uvedených v darovací smlouvě, tohoto usnesení.
332/21/2013 Zastupitelstvo obce Alkterá tvoří přílohu č. 2 tohoto usnese-

Orlicí do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS NAD
ORLICÍ na období 2014-2020 realizované Místní akční skupinou NAD ORLICÍ, o. p. s.
341/21/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje realizaci investičního záměru
– „Stavební úpravy stodoly – p. č. 11/5
na sklad protipovodňových prostředků“ v rozsahu návrhu situace (dispozice - garáž pro hasičskou techniku, sklad
protipovodňových prostředků, oplocení objektu) tvořící přílohu č. 5 tohoto
usnesení.
344/21/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje u příležitosti oslav 20. výročí
vzájemné spolupráce pozvání delegace
z partnerského města Wörgl v termínu
12. až 15. září 2013 v počtu do 20 členů a ukládá starostovi obce odeslat do
Wörglu oficiální pozvání.
OÚ Albrechtice nad Orlicí
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Rozpočet obce na rok 2013
Vážení čtenáři, občané Albrechtic
nad Orlicí,
každý rok vás informuji o tom, jaký
rozpočet byl zastupitelstvem obce
schválen. Ne jinak tomu je i letos.
Na úvod uvedu nejprve několik
obecných informací o uspořádání
a tvorbě rozpočtu. Vlastní rozpočet je vždy sestaven z příjmů, výdajů
a financování.
Příjmy se většinou odvozují od konkrétní rozpočtové a daňové politiky
státu (dotace a daňové výnosy ze sdílených daní). Dále pak od finanční politiky obce, která ovlivňuje zejména výši
příjmů z místních poplatků, nájemného, výnosy z prodeje majetku apod.

Výdaje se každoročně plánují podle konkrétních potřeb občanů obce,
obecního úřadu, organizací založených obcí a dalších subjektů, žádajících o finanční podporu z obecního
rozpočtu. Vznesené požadavky na
rozpočet v Albrechticích n. O. pak
dále dělíme na dvě základní skupiny.
V první skupině jsou zahrnuty výdaje nutné k zajištění běžného chodu
obce. Patří sem zejména provozní
výdaje obce, obecního úřadu, základní a mateřské školy, mzdové výdaje a výdaje na běžnou údržbu majetku obce a veřejných prostranství.
Tuto skupinu výdajů považujeme za
prioritní. Jednotlivé výdaje průběž-

ně optimalizujeme s cílem ušetřit co
nejvíce prostředků do druhé skupiny
výdajů.
Druhou skupinu výdajů tvoří investiční výdaje, výdaje na rekonstrukce, opravy, finanční dary a příspěvky. Tyto výdaje jsou navrhovány
tak, aby v pokladně obce vždy zůstávala dostatečně velká finanční rezerva pro krytí mimořádných událostí.
Zpravidla se jedná o částku od 500
tisíc Kč do milionu korun.
Ve financování se uvádějí zejména splátky jistin přijatých půjček.
Konkrétně jsou zde uvedeny splátky
hypotečního úvěru na dříve realizovanou stavbu 12 RD ve Štěpánovské

ulici a půjčky od Lesoškolek.
Konkrétní schválené rozpočtové
hodnoty příjmů, výdajů a financování uvádíme v tabulce na straně 4 .
Soupis schválených investičních
akcí, oprav a rekonstrukcí je uveden
v druhé, níže uvedené tabulce. Tento soupis je předpokládané maximum, které je obecní úřad schopen
v daném roce zrealizovat. Může se
však stát, že z nějakých důvodů se to
u všech plánovaných akcí nepodaří.
V tomto případě je však nutné nesplnění plánu zdůvodnit zastupitelstvu
obce.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Zodpovědnost za realizaci požadavků schválených v rozpočtu obce na rok 2013
Odvětví

Název požadavku

Neinvestiční
výdaj*

Investiční
výdaj*

Poznámka

Zodpovídá
za realizaci

Chodníky

Rekonstrukce chodníku - ul. Zahradní

200 000

Kratěna

Chodníky

Rekonstrukce chodníku 1. Máje - dokončení Bartoš H. -Bartoš P.

300 000

Kratěna

Pohřebnictví

Oprava hřbitovní zdi

Regionální rozvoj

Výkup pozemků pro potřeby obce

20 000

Kupka

Komunikace

Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice - Týniště

65 000 projektová dokumentace ke SŘ

Kratěna

Komunikace

Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice - Týniště

Školství

PD na stavbu "Přestavba na školní družinu Albrechtice"

Územní rozvoj

Územní plán obce

45 000

Kupka

náklady stavby dle orien2 100 000
tačního propočtu nákladů

Kratěna

60 000 schváleno již ZO 14.12.2011

Kratěna

uzavřena smlouva o
dílo v roce 2011

Kratěna

365 000

Erozní opatření

Výkup pozemků pod hrázemi

Komunikace

Rekonstrukce MK K Soutoku

250 000

10 000

Kupka
Kratěna

Komunikace

Drobné opravy asfaltovým postřikem

150 000

Kupka

Mezinárodní spolupráce

20. výročí spolupráce s Wörglem

150 000

Beková

Nebytové prostory

Oprava střechy nad čp. 302

100 000

Kupka

Nebytové prostory

Opravy omítek a zazdění vchodu v čp. 98, 302, 141

50 000

Kupka

Nebytové prostory

Nákup části statku od J. Bartoně z návsi, stavební úpravy

450 000 org. 0359

Nebytové prostory

Nákup vybavení z dílny pana Bartoně

50 000

Pohřebnictví

Výměna oken, dveří a nátěry na márnici

35 000

rezerva na pořízení
vybavení dílny

Kratěna
Kratěna
Kupka

Správa

Opravy budovy čp. 275 (okapy, římsa)

50 000

Kupka

Správa

Malování I. patro + chodba v čp. 275, výměna podlahové krytiny ekonomický úsek, podatelna

75 000

Kratěna

Školní družina

Úpravy ve sklepě čp. 71 (odvětrání, přidat radiátor, nátěr betonu)

20 000

Školství

Nátěr plechové střechy na čp. 48, oprava stříšky nad vstupem do čp. 48

85 000

Tělovýchova

TJ Sokol - údržba sokolovny, kurtů a podpora sportovní činnosti, úhrada za energie a vodu

96 000

Tělovýchova

SK Albrechtice - příspěvek na údržbu travnatých ploch, reprezentaci na Štítu, podpora mládeže

Volný čas mládeže

Vodáci Hradec Králové - Čištění řeky Orlice

Kupka
80 000,- Kč - nátěr 5 000,- Kč
- stříška nad vstupem

Kupka
Beková

140 000

Beková

5 000

Beková

Zájmová činnost

MOČRS Týniště- rybářské závody mládeže

3 000

v roce 2012 3000,- Kč

Beková

Zájmová činnost

SDH Albrechtice- slavnostní uniforma, znak na zbrojnici

5 000

v roce 2012 5 000,- Kč

Beková

Zájmová činnost

MS Zelené háje- krmivo pro zvěř

9 000

v roce 2012 9 000,- Kč

Beková

Ostatní činnosti

Příspěvek MAS nad Orlicí - na činnost

21 000

Veřejná zeleň

Kácení stromů na albrechtickém potoce

20 000

Kratěna

Vodní toky

Úprava přejezdu potoka u betonárny

15 000

Kratěna

Komunikace

Oprava MK k železničnímu mostu - výsprava děr

20 000

Kupka

Kulturní činnost

Propagační materiály obce

15 000

Beková

Kulturní činnost

Nákup videoprojekce z akcí pořádaných v obci - 2013

15 000

Nebytové prostory

Výměna plotu u moštárny

50 000

Požární ochrana

PD na stavbu klubovny nad garáží hasičské techniky

Školství

Výměna plynového kotle pro byt školníka

30 000

Veřejné osvětlení

Nákup světelných řetězů na vánoční strom

30 000

CELKEM
Požadavky celkem
Schváleno zastupitelstvem obce 28. 02. 2013 usnesením č. 300/19/2013

Beková

Kupka
30 000

1 534 000

Kratěna
Kupka
Kupka

3 400 000
4 934 000
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Rozpočet obce na rok 2013
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Upravený
rozpočet 2012
Daňové příjmy

Návrh
rozpočtu 2013

3349 Ostatní záležitosti sděl. Prostředků

65 500

65 500

3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře

66 000

150 000

7 251 030

7 815 030

3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. Prost.

106 000

150 000

Transféry, dotace

490 095

182 900

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

189 213

236 000

Nedaňové příjmy

1 978 131

1 704 740

3421 Využití volného času mládeže

5 000

5 000

Para Název paragrafu

Hodnota

Hodnota

3429 Zájmová činnost a rekreace

27 000

17 000

138 148

146 100

3612 Bytové hospodářství

310 100

351 500

3 500

4 500

3613 Nebytové hospodářství

210 600

317 000

0

500

3631 Veřejné osvětlení

346 000

270 000

0

Půjčky z FRB

1012 Podnikání v restr. v zeměděl. a potrav.
1014 Ozdrav. hosp. zvířat,..
1032 Podpora ostatních produkčních činností
2122 Sběr a zpracování druhotných surovin

115 400

160 000

3632 Pohřebnictví

77 900

136 000

58 500

102 500

17 713

15 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 000

1 000

3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

14 500

15 000

3314 Činnosti knihovnické

3 000

3 000

3722 Odvoz komunálních odpadů

625 000

632 000

196 600

215 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

13 000

13 000

3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů

3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků

20 000

13 450

3744 Protierozní, lavinová opatření

3612 Bytové hospodářství

892 200

908 500

3613 Nebytové hospodářství

204 000

134 000

3632 Pohřebnictví

13 000

400

3639 Komunální služby a územní rozvoj

23 000

22 000

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů

2 000

2 000

3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů

500

500

3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů

94 000

97 000

3744 Protierozní opatření

32 000

0

3745 Péče o vzhled obcí

1 000

1 000

5512 Požární ochrana

1 250

500

6171 Činnost místní správy

27 400

5 000

6310 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních
operací

26 150

19 050

118 670

0

6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 Ostatní činnosti

600

48 240

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.

Para Název paragrafu
3639 Komunální služby a územní rozvoj

66 000

80 000

Hodnota

Hodnota

66 000

80 000

31 000

35 000

4359 Ost. Služby a čin. V oblasti SP

11 000

13 000

0

10 000

5212 Ochrana obyvatelstva
5512 Požární ochrana

218 550

236 500

6112 Zastupitelstva obcí

946 500

965 826

14 609

0

6115 Volby do zastupitelstev ÚSC
6171 Činnost místní správy

1 972 000

2 136 000

6310 Příjmy a výdaje z úvěrových operací

58 500

56 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

55 000

61 000

6402 Finanční vypořádání minulých let

5 536

0

76 560

51 000

448 000

3 600 000

6409 Ostatní činnosti
Kapitálové výdaje
Para Název paragrafu
2219 Záležitosti pozemních komunikací jn.
3113 Základní školy
3611 Program podpory individuálního bydlení
3635 Územní plánování

PŘÍJMY CELKEM

9 785 256

9 782 670

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Upravený
rozpočet 2012

Návrh
rozpočtu 2013

Běžné-provozní neinvestiční výdaje

7 701 442

8 497 326

Para Název paragrafu

Hodnota

Hodnota

1 000

5 000

1012 Podnikání a restr. V zemědělství
1014 Ozdrav.hosp. zvířat, veterinární péče
1032 Podpora ostatních produkčních činností
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací
2321 Odvádění splaškových vod
2333 Úpravy drobných vodních toků
3113 Základní školy
3114 Základní školy speciální
3314 Činnosti knihovnické
3326 Obnova hodnot místního kulturního
povědomí
3341 Rozhlas a televize

57 000
375 500

4357 Domovy

2212 Silnice
Kapitálové příjmy

31 000
367 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj

Hodnota
0

0

268 000

2 665 000

9 000

60 000

160 000

0

0

365 000

11 000

470 000

3744 Protierozní, lavinová i požární ochrana

0

10 000

5512 Požární ochrana

0

30 000

8 149 442 Kč

12 097 326 Kč

VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ
Para Název paragrafu

Upravený
rozpočet 2012

Návrh
rozpočtu 2013

5 000

5 000

21 000

11 000

8123 Dlouhodobé přijaté finanční prostředky

0 Kč

0 Kč

234 000

512 000

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček

-639 700 Kč

-665 100 Kč

96 600

76 000

0

10 000

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-639 700 Kč

-665 100 Kč

7 000

65 000

1 403 774

1 166 000

5 000

5 000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

9 785 256 Kč

9 782 670 Kč

69 200

77 500

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

8 149 442 Kč

12097326 Kč

-639 700 Kč

-665 100 Kč

996 114 Kč

2 979 756 Kč

200

500

4 100

15 000

SALDO ROZPOČTU

FINANCOVÁNÍ
PŘEBYTEK/SCHODEK

Schváleno zastupitelstvem obce 28. 2. 2013, usnesením č. 301/19/2013
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Rozhovor se starostou obce
V této tradiční rubrice jsem položila starostovi obce několik otázek,
které zajímaly zaměstnance obecního úřadu i občany obce.
1. Co byste rád v obci změnil, ale
nedaří se Vám to z nějakých důvodů?
Obecně řečeno, vždy je co měnit
a zlepšovat. V naší obci tomu není
jinak. Pokud bych měl uvést konkrétní příklad, co by bylo podle mne
potřeba změnit, uvedl bych nejprve
stav některých místních komunikací v obci. Jedná se především o nezpevněné komunikace a komunikaci
V Borku. U některých nezpevněných
komunikací, jako je Na Návsi, Květná a Poštovní čekáme na realizaci
kanalizace. Ta by v těchto ulicích
měla být dokončena v letošním roce.
U ulice K Soutoku a Na Písku je problém ve vlastnictví pozemků pod
nimi. Nejsou plně v majetku obce a
jejich vlastnická struktura neumožňuje docílit výkupu ani souhlasu se
stavbou. U obou komunikací je zásadní problém odvedení dešťových
vod. Je potřeba proto vyřešit nejprve
dešťovou kanalizaci a k tomu je nut-

né vodoprávní povolení. Bez souhlasu vlastníků pozemků jej však nelze
získat. Uvidíme, kam se v řešení této
problematiky letos posuneme. Rekonstrukce komunikace V Borku
je natolik nákladná, že její realizaci
odkládáme z důvodu financování jiných důležitějších staveb.
Existuje ještě celá plejáda dalších
drobných věcí, které bych si přál
v obci změnit. Nejsou však natolik důležité, aby zásadně negativně
ovlivňovali kvalitu života v obci.
Ostatně v současné době po nich
není ani žádná občanská poptávka.
Základním posláním samosprávného zřízení je zejména péče o majetek obce a jeho rozvoj, poskytování
zákony garantovaných služeb pro
občany a v obecné rovině realizace
oprávněných potřeb občanů. K tomu
je však potřeba, aby občanská společnost byla aktivní a své potřeby
dávala veřejně najevo a prosazovala
je. Takových aktivit v naší obci není.
I když to může znít v dnešní době
z úst politika zvláštně, přál bych si,
aby naši občané byly ve všech veřejných záležitostech aktivnější. Byla by

to iniciativa, která by mohla v koneč- v obci, kde se mnozí snaží, aby byla
ném důsledku přinést další zlepšení pěknou obcí. Kde je ještě stále dost
aktivních lidí, kteří vedou zájmokvality života v obci.
vé organizace a svoji prací vytvářejí
2. Jak se Vám spolupracuje se čle- prostor pro naše sportovní nebo společenské vyžití.
ny zastupitelstva obce?
Že se dlouhodobě daří společně
Já si především velice vážím toho,
že v naší obci zastupitelé nepolitika- vytvářet bohatou nabídku společenří, ale všichni se snažíme věcně řešit ských akcí, při kterých se můžeme
jednotlivé problémy. Snad i tím dá- setkávat. Že máme hasiče, kteří jsou
váme příklad ostatním, že síla je ve při plnění svých úkolů spolehliví
spolupráci, nikoliv v „handrkování“ a mají velice dobré jméno i u profea neustálém kladení překážek v práci sionálních hasičů. Že máme v obci
jeden z nejmodernějších domovů
druhých.
Jinou otázkou však je, zda-li všich- důchodců, ve kterém jsou všichni
ni zastupitelé plní naplno svoji funkci klienti spokojeni. Že máme v obci
směrem k našim občanům. To by ale základní a mateřskou školu, kde inlépe věděli občané samotní. Osobně spektoři ČŠI kladně ohodnotili vzděsi myslím, že v komunikaci s občany lávání i činnost školy, ale při svém
rezervy jsou. Pravdou ale také je, že pobytu oceňovali i atmosféru, která
ke komunikaci musí být vždy mini- ve škole panuje.
To vše dohromady vytváří dobré
málně dvě strany. Chci tím říci, že
občané by své zastupitele měli znát prostředí pro život i dobré jméno
a využívat je k prosazování svých po- obci samotné, ve které mám tu čest
dělat starostu.
třeb. Pokud však nějaké mají.
3. Na co jste v obci pyšný?
Já jsem především pyšný na to,
že jsem občanem Albrechtic. Že žiji

Děkuji za rozhovor.
-AM-

Na aktuální téma
Bezpečnost a pořádek
Bezpečnostní situace v obci a blízkém okolí se dle sdělení Policie ČR
za poslední rok významně zhoršila.
Tento trend se nevyhnul ani naší obci.
Pravděpodobně v důsledku tíživé ekonomické situace části obyvatel, se stále
více objevují drobné i větší krádeže.
Při poslední pracovní schůzce s velitelem OO Policie ČR v Týništi n. O.
panem Šimonem, jsme zevrubně celou situaci diskutovali a hledali společně východiska ze stávající situace.
V zájmu obou stran je, aby se drobná
kriminalita podchytila v zárodcích a
nepřerostla do destabilizace celého
území. K tomu je nutná spolupráce
mezi policií, obcemi i jejich obyvateli. Drobné, často se opakující krádeže
provádějí pravděpodobně stále stejní
zloději nebo skupiny zlodějů. Zpravidla žijí mezi námi a je tedy možné,
že je někdo při páchání trestného činu
nebo přestupku vidí. V tomto případě
vyzývám všechny spoluobčany ke spolupráci. Nebuďte lhostejní k těmto nezákonnostem, neboť zítra můžete být
mezi postiženými Vy.
Kromě krádeží se stále objevují
příklady porušování obecně závazných vyhlášek. Zejména v oblasti odpadového hospodářství. Je pro mne
nepochopitelné, že někteří obyvatelé
obce se nestydí vozit svůj bioodpad
tzv. za ploty sousedů. Prakticky každé
zákoutí v obci nese stopy takovéhoto
chování.
Protože pro někoho je málo, že
může zadarmo odvést větve ke štěpkování na určené místo v obci, nebo
je spolu s ostatním bioodpadem kdykoliv bezplatně uložit na skládku na

Nové Vsi, o možnosti vlastního zpracování nemluvě, bude ve spolupráci
s policií proti těmto občanům postupováno zcela nekompromisně. Podobně tomu bude i v jiných případech
porušování obecně platných předpisů, narušování občanského soužití,
poškozování obecního majetku nebo
užívání alkoholu a drog.
Na úrovni Dobrovolného svazku
obcí Poorlicko se všichni starostové
shodli na podpoře Policie ČR v boji
s kriminalitou. Jako první konkrétní
počin bude nákup několika „fotopastí“, které budou zapůjčeny Policii ČR
k nasazení v boji proti zlodějům a pachatelům různých přestupků.
Krádež vybavení čerpacích jímek
na protipovodňových opatřeních
Možná většina spoluobčanů zaregistrovala naši výzvu ke spolupráci
při hledání pachatele, který ukradl
vodící tyče pro čerpadla v čerpacích
jímkách na protipovodňových opatřeních. Svým chováním způsobil škodu
za cca 40 tisíc Kč. Přitom výnos z krádeže činil méně než dva tisíce. Díky
aktivní práci policistů z OO Policie
ČR Týniště n. O. se pachatele podařilo
dopadnout a usvědčit. Bohužel ukradené tyče již byly sešrotovány. Nové
musely být objednány a dovezeny
až z Itálie, neboť v ČR se nevyrábějí.
Dodnes je Povodí Labe s. p. do jímek
nenamontovalo (08. 06. 2013). Díky
tomu by se musela hledat náhradní
řešení, při nutnosti použít čerpací
jímky. Domnívám se, že tento zloděj si
nezaslouží žádné slitování soudu, ani
sebemenší pochopení spoluobčanů,
ať jeho pohnutky ke krádeži jsou ja-

kékoliv. Kromě majetkové škody, totiž zařízení nebo špatnému chování.
přímo ohrozil bezpečnost a majetek
Zneužívání nádob na tříděný
nás všech.
odpad
Je to již pravidlem, že se takřka
Areál základní školy pod bezpečv každém vydání zpravodaje věnujeme
nostním dohledem
Po otevření zrekonstruovaného dět- problematice odpadového hospodářského hřiště v ZŠ pro veřejnost se stále ství. Tak ještě jednou. Opět se nám od
opakovaly případy poškozování jeho posledního vydání zpravodaje někozařízení. Nakonec došlo k tomu, že likrát stalo, že do kontejneru na papír
školní areál byl pro veřejnost uzavřen. (modrého) někdo odložil velké množOd 1. července 2013 bude dětské a fot- ství komunálního odpadu. Nemá cenu
balové hřiště pro žáky Základní školy a komentovat chování jedinců, kteří buď
mateřské školy Albrechtice nad Orlicí a z ignorantství nebo úmyslně, zneužívají
pro rodiče s malými dětmi v odpoled- systému pro likvidaci odpadů. Věřím,
ních hodinách a o víkendu otevřeno. že jednou je přistihneme při této činOtevírací doba a pravidla pro užívání nosti a po zásluze potrestáme. Společjsou zveřejněny na školním řádu hřiště, ně by nám to mohlo jít však rychleji,
dvora a návštěvním řádu dětského hři- a proto si, prosím, všímejte svého okoště. Uvažujeme o zřízení kamerového lí a nebuďte lhostejní. Zjistíte-li, kdo
systému. Nebudeme první ani poslední to dělá, budeme rádi za každou inforobcí, která by na tento způsob ostrahy maci nebo vaši přímou reakci vůči tomajetku přistoupila. Zároveň ale prosí- muto občanovi. Nejhorší je nečinnost
me návštěvníky o dodržování pravidel a pasivita.
(pokračování na str. 10 )
a o to, abyste nebyli lhostejní k ničení

škola
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Albrechtice nad Orlicí

Velikonoční výstava
Jako každoročně ji měli na starost bí nebo co to symbolizuje.
Lidem, kteří si výstavu přišli prožáci pátého ročníku. Ale pomáhali i
ostatní – vyrobili kuřátka, vajíčka, ho- hlédnout, děkujeme a doufáme, že se
loubky a košíky. Páťáci o výrobcích na jim líbila.
Anna Drahokoupilová, 5. ročník
výstavě hovořili, třeba jak se vše vyrá-



Vynášení Morany
Nevlídné počasí letos ovlivnilo velmi oblíbenou školní akci – „Vynášení Morany“. Žáci 5. ročníku vyrobili
„překrásnou ošklivku“, kterou jsme za
doprovodu písniček a halekaček vhodili u elektrárny do řeky. Zpátky jsme
si odnesli líbeznou Vesnu, která nám
snad přinese slunečné jarní počasí.
Doprovodným programem byla sou-

těž v tanci, kterou jsme přesunuli ze
zahrady do školní tělocvičny. Porota
měla nelehkou úlohu a vyhlásila dva
vítěze: skupinové vystoupení čtvrťáků pro jejich elán a radost z pohybu
a taneční číslo „Žáby“, kde byla uznána dívčí pohybová suverenita a preciznost provedení.
Eva Drábková

Veronika Karásková a Anička Drahokoupilová provádějí velikonoční
výstavou děti z mateřské školy.

Letošní dopravní výchova
22. února 2013 jsme my, žáci 4. ročníku, zahájili kurz dopravní výchovy.
Učili jsme se pravidla silničního provozu, první pomoc a také jsme zdokonalovali své praktické dovednosti
při jízdách zručnosti na školním dvoře. Vše, co jsme se naučili, jsme pak
zúročili při soutěžích na dopravním
hřišti v Týništi nad Orlicí, které se
konaly 23. 4. a 24. 4. 2013. Tam jsme
si užili i krásného pocitu vítězství. Ti
nejlepší z nás pak jeli reprezentovat

na okresní kolo dopravní soutěže do
Rychnova nad Kněžnou. Zde jsme se
sice neumístili, ale získané vědomosti
jsme uplatnili při testování se strážníkem Městské policie Týniště nad Orlicí - paní Pálovou. Skoro všichni jsme
získali průkaz cyklisty.
Už víme, jak správně jezdit podle
pravidel silničního provozu a rádi půjdeme ostatním cyklistům příkladem.
Žáci 4. ročníku



Bu, bu, bu – budeme si hrát…
Jak to vypadá, když se strašidýlka
ze staletého spánku znovu probudí
do našeho světa? A jak to vypadá,
když se probudí v umělecké škole?
Nestačí se divit svým očím – tolik
zvuků, krásných nástrojů, veselé písničky, hry a tanec – to zkrátka musejí všechno umět!
A na takto motivované představení pozvali 20. května 2013 žáci
Základní umělecké školy v Týništi
nad Orlicí předškolní děti z mateřské školy v Albrechticích n. O., ale
i z okolních mateřských škol.
Po přivítání dětí i p. učitelky p.
ředitelem Mgr. P. Plašilem jsme měli
možnost prohlédnout si prostory
umělecké školy, které jsou vyzdobeny
krásnými výtvarnými pracemi žáků,
nahlédli jsme i do učebny dechových nástrojů p. učitele J. Vošlajera

a pak už jsme vstoupili do koncertního sálu a netrpělivě očekávali začátek představení.
Největším zážitkem pro děti bylo
zhlédnutí pěkného programu, ve
kterém vystoupili někteří současní i
bývalí žáci ŽŠ v Albrechticích. Děti
byly nadšené a se zájmem sledovaly
představení, které bylo zároveň pozvánkou k přijímacím a talentovým
zkouškám do umělecké školy pro
příští školní rok.
A na závěr ještě velké poděkování.
Do ZUŠ v Týništi n. O. a zpět do
mateřské školy nás ochotně dovezl
pan Richard Michalec a to bez nároku na úhradu, za což mu patří velký
dík od dětí i pedagogických pracovnic mateřské školy.
Ivana Kubcová, ved. uč. MŠ

Ze školy Moranu vynesli Štěpán Kačín a Daniel Jakl.

Číslo 2 - 2013

škola

Projekt STROMY
I letos jsme měli ve škole projekt ke
dni Země. Jmenoval se Stromy.
Během něj jsme dělali spoustu aktivit. Poznávali jsme stromy, dozvěděli
jsme se spoustu věcí o jejich užitku,
o tom, jak rostou, měřili jsme výšku
stromů a odhadovali jejich stáří. Víme
o nejstarším stromu v Albrechticích.
Také jsme četli básničky a naučné
texty, zahráli jsme si na spisovatele a
každý páťák sestavil příběh s názvem
Kouzelný strom. Na naší nově zakládané zahradě jsme s panem Drábkem
vysadili strom – jabloň, kterou nám
přivezl pan Černý. Vymýšleli jsme její
jméno – zvítězila Amálka. Po zasazení stromu následovala s panem Drábkem beseda na téma „Stromy kolem
nás“, ve které jsme se dozvěděli plno



KOUZELNÝ STROM

Je to už mnoho let, kdy v naší veszajímavých a nových věcí.
Tento projekt se všem moc líbil. Dě- ničce bylo jen pár obydlí s malou zakujeme paním učitelkám za přípravu. hrádkou nebo políčkem. Každý znal
Jan Chmelík, 5. ročník každého a všichni si pomáhali. Až na
jednoho staříka, který žil úplně sám,
Při hodině vlastivědy nás paní ře- ve své malé chaloupce na kopci nad
ditelka vzala do areálu Domova dů- vsí. Ten každé jaro vyhlížel malého
chodců, kde je nejstarší albrechtický ptáčka, který se za ním vracel z tepstrom. Přišli jsme si povědět o tom, lých krajin.
Jednoho dne, když rozkvétaly sedco všechno tento starý dub pamatuje.
Paní ředitelka nám rozdala lístečky, mikrásky, narcisy a tulipány, zaťukal
na kterých byly napsány významné opět ptáček zobáčkem na okénko. Ve
události z historie naší vesnice. Seřa- chvíli, kdy dědeček vyšel ven, uviděl
dili jsme je podle časové posloupnosti na okně zlaté semínko, které tam ptáa povídali jsme si o nich. Zajímavou ček upustil. Nikdo takové semínko
formou, že nám strom vypráví své nikdy neviděl. A proto se druhý den
zážitky, jsme si zopakovali historii Al- sešla celá vesnice, aby si ho prohlédli
a společně zasadili. Uplynul rok a na
brechtic n. Orl.
Daniel Jakl, 5. ročník zahradě vyrostl překrásný strom. Od

Filip Králík naši „Amálku„ pořádně zalil

Dravci
Do naší školy přijela paní s dravci. O třetí hodině jsme se sešli v tělocvičně, kde na nás již čekala paní
Mazuchová. Nejprve nám ukázala
výra. Protože byl malý, tak jsme si
ho nesměli hladit. Další dravec byl
puštík jménem Rozárka. Kdo chtěl,
mohl si ji vzít na ruku. S sebou měla i
velkého výra, krkavce, fretku, holuba
i orla. Paní Mazuchová nám pokládala otázky ohledně dravců a za některé
odpovědi nám dala orlí pírko.
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Tato hodina se nám všem moc líbila, protože jsme se dozvěděli mnoho
zajímavých informací a mohli jsme si
pohladit dravce. Paní Mazuchovou
jsme odměnili potleskem. Jsme moc
rádi, že v naší škole můžeme něco takového zažít.
Velkou radost jsme udělali i paní
ředitelce, protože nás paní Mazuchová moc chválila za chování i naše
dotazy.
Veronika Karásková, 5. ročník



června do srpna na něm bylo stále
plno jablíček úplně pro každého. Za
dědečkem chodilo najednou každým dnem plno lidí z širokého okolí.
Jablůňka byla stále obsypána krásnými červenými a hlavně sladkými
jablíčky. I když to zpočátku vypadalo,
že si všichni chodí pouze pro sladké
plody, velice si oblíbili i doposud osamělého staříka, který už od té doby
nikdy nebyl sám. I v zimě mu vesničané rádi pomohli s přípravou dříví
na topení a pomohli, kde bylo třeba.
A co se stalo s ptáčkem, který změnil úplně celý život osamocenému
muži? Ten měl své hnízdečko v koruně stromu a z výšky sledoval dědečkovo štěstí.
Chmelíkovi

Děti ze čtvrtého ročníku počítají stáří stromu
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Dílna ke Dni matek
Ve družině jsme s maminkami
vyráběli různé výrobky z keramické
hlíny. Paní Blažková připravila některé své práce a podle nich jsme mohli
vyrábět. Mohli jsme si vybrat např.
spící kočičky, ptáčky, sluníčka a mnoho dalších. Hodně výrobků si děti a
maminky vytvořily podle své fanta-

zie. V domově důchodců nám naše
výrobky dají vypálit.
Všechny naše práce se povedly. Moc děkujeme paním učitelkám
(Blažkové, Karáskové a Beňové) za
krásné odpoledne.
Klárka Pluhařová, 5. ročník

Výlet do Prahy
Dne 14. 5. 2113 jsme se my, žáci
5. ročníku vydali na vlastivědný výlet do Prahy. Cílem naší cesty bylo
poznat naše hlavní město a navštívit
některá známá místa a památky.
Po dlouhé cestě vlakem jsme dorazili na hlavní nádraží v Praze. Odtud
jsme se s mapami v ruce vydali na
Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, do Muzea voskových figurín
a Muzea mučících nástrojů. Potom
jsme zamířili směrem ke Karlovu
mostu a lanovce, která nás vyvezla
na Petřín. Tam jsme navštívili nejen
Petřínskou rozhlednu, ale také zrcadlové bludiště. Poslední naší zastáv-

kou byl Pražský hrad, kde jsme viděli
střídání stráží a prohlédli si Chrám
sv. Víta. Po starých zámeckých schodech jsme sešli k zastávce metra a
vraceli se zpět na hlavní nádraží,
na kterém naše putování Prahou
skončilo. Cesta zpět nám už utekla
rychleji, protože bylo stále o čem si
povídat.
I přes bolavé nohy byl výlet moc
pěkný. Děkujeme p. ředitelce Kratěnové a p. učitelce Beňové, že s námi
Prahu obešly a za moc pěkně prožitý
den.
Žáci 5. ročníku

Uhřínov
Ve čtvrtek 24. května jel 5. ročník
na výlet do Uhřínova. Přivítal nás pan
Dragoun a jeho krásný černý pes. Vešli jsme do budovy. Vyzkoušeli jsme
si různé činnosti, které museli vykonávat naši předci, jako třeba křesání
ohně, lámání, vyčesávání a spřádání
lnu, točení na hrnčířském kruhu,
mletí obilí v kamenném mlýnku.
Když jsme namleli dost obilí, šli jsme
do skanzenu. Tam se nám to moc líbilo. Čekala nás rozpálená kruhová pec.
Pan Dragoun umíchal z námi umle-

tého obilí, vody a soli těsto a my jsme
si udělali placičky. V peci byly raz dva
upečené a i když placky byly trochu
od popelu, byly dobré. Prohlédli jsme
si krásné slovanské domy – zemnice, polozemnice a vše bylo takové,
jak jsme se učili. Pan Dragoun nám
vše vysvětlil. Přišly se na nás podívat
i ovce a kozy. Moc se nám to líbilo.
Chceme moc poděkovat paní učitelce
Světlaně Kratěnové.
Štěpán Kačín, 5. ročník

Dramaťák v Praze
S paní Evou Drábkovou jsme jeli
vlakem do Prahy. Nejprve jsme si prohlédli výstavu v Národním muzeu,
pak jsme prošli Václavské náměstí
a na Staroměstském náměstí jsme
shlédli apoštoly na orloji. Pak už nás



Filip Králík a Míra Krb vochlují len

čekalo překrásné představení „A cirkus bude!“ v divadle Minor.
Moc děkujeme manželům Černým,
že nám finančně přispěli na výlet a p.
Drábkové, že si pro nás udělala čas.
Kája Mylerová, 3. ročník
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Tvoření se stavebnicí GEOMAG
V pondělí 20. května jsme měli
možnost si vyzkoušet práci se stavebnicí GEOMAG. V počítačové učebně
na nás čekala paní, která nám tuto
stavebnici do školy přivezla. Na lavici
jsme měli připravenou pracovní desku
s magnetickými tyčinkami a kuličkami, které se vzájemně propojovaly a
vznikaly tak krásné prostorové stavby.
Byla to paráda. Užili jsme si i spoustu legrace. Ukázalo se, kdo je nejvíce

nápaditý, kdo má nejlepší představivost, kdo umí dobře spolupracovat
s kamarádem.
Tento zážitek jsme dostali od školy
jako předběžný dárek ke Dni dětí. Peníze na zaplacení byly použity z prodeje pomerančové a citrónové kůry,
proto jsme slíbili, že se všichni budeme snažit kůru a léčivé byliny sbírat
a přispět tak na nějakou další akci.
Žáci 2. ročníku

Vydařená oslava
V pátek 31. května jsme se sešli v
restauraci U Krbů, abychom společně
oslavili Den dětí.
I letos jsme přípravu oslavy měli
na starost my páťáci. Asi čtrnáct dní
před Dnem dětí jsme si rozdělili úkoly.
Čtvrťáci nám zhotovili krásné plakáty.
My jsme připravovali soutěže a sbírky
na pomoc dětem. Poprosili jsme také
paní učitelky, aby si připravily dílny
a paní kuchařky o cukroví. Oslava se
měla konat na našem školním dvoře,
ale kvůli špatnému počasí paní ředitelka poprosila pana Krba, zda bychom
nemohli oslavu uspořádat u něj a on
nám ochotně vyhověl. Sál jsme krásně
vyzdobili v pátek před obědem.
Ve tři hodiny vše začalo. My jsme
oslavu uvedli a seznámili jsme všechny s tím, co je čeká. Hned potom nám
čtvrťáci zatancovali. Předvedli vystoupení, se kterým uspěli ve školní soutěži. Rozběhly se dílny a soutěže, o které
byl velký zájem. Hasiči začali grilovat
párky.

Měli jsme radost z toho, jak se
prodávaly drobné předměty ze sbírek. Chtěli jsme pomoci i dětem,
které jsou dlouhodobě v nemocnici.
Rychle mizelo i cukroví od kuchařek
a maminek.
V 16,00 hodin začal hlavní pořad
Hvězda, co se nezdá, na který nám
sponzorsky přispěli paní Bencová, pan
Karásek a paní Jaroměřská Příhodová.
Tancovali jsme, soutěžili a opravdu
jsme se vyřádili. Na parketu si program užívaly malé děti ze školky, my
školáci, ale účinkující pozvali k tanci i
rodiče a paní učitelky. Bylo to skvělé.
Program skončil o půl šesté a nás
čekal úklid. I ten jsme zvládli. Šťastní
jsme se rozešli domů, na cestu už nám
svítilo sluníčko.
Paní ředitelka, která s námi celý Den
dětí připravovala, nás moc pochválila za to, jak jsme se opravdu všichni
snažili a vše dobře zvládli. A my moc
děkujeme všem, kteří nám pomáhali.
Žáci 5. ročníku

Úspěch recitátorů
Po vydařeném školním kole, kterého se zúčastnilo 16 přednášejících, se
K. Mylerová a J. Vojtěch vydali reprezentovat naši školu na okresní soutěž
do Rychnova nad Kněžnou. Chtěla
bych zde pochválit oba mladé umělce
nejen za jejich milé a slušné chování,
ale i zdravé sebevědomí bez trémy



při vlastním přednášení. Ohromným
úspěchem byl postup Jirky do krajského kola, které proběhlo v divadle „Jesličky“ v Hradci Králové. Ani
tady se albrechtický zástupce neztratil
a myslím, že dobře zviditelnil naši
školu v krajském městě.
Eva Drábková

Jiří Vojtěch a Karolína Mylerová na okresní soutěži v recitaci
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Na aktuální téma
(pokračování ze str. 5 )
Silnice do Týniště n. O.
Není to tak dávno, co jsem ve
sdělovacích prostředcích informoval o schůzce s panem náměstkem
hejtmana pro dopravu Ing. Karlem
Janečkem na téma oprav silnice a
mostů mezi Albrechticemi n. O. a
Týništěm n. O. Kromě této formy
jsem několikrát vysvětloval ve zpravodaji i na zasedáních zastupitelstva
obce, že silnice není ve vlastnictví
obce, že ji nemůžeme sami opravit
a že s vlastníkem, to je Královéhradeckým krajem, průběžně na toto
téma komunikujeme. Je v prioritním zájmu mém i kolegy starosty
pana Ing. Matičky z Týniště n. O.,
aby se cesta opravila. Lépe zrekonstruovala včetně nových mostů. To,
že se nic významného v tomto úseku
silnice dosud neodehrálo, není vina
ani moje ani kolegy Matičky. Je to
zodpovědnost vlastníka, tedy Královéhradeckého kraje, zastupovaného
volenými zástupci - zastupiteli kraje.
Píši o tom se vší vážností opět
proto, aby si všichni občané v obci
tuto skutečnost uvědomili. Opakovaně se totiž dovídám, že někteří
občané viní z tohoto špatného stavu
mne. Prý za dvacet tři let ve funkci
starosty musím mít dostatek známostí, abych opravu prosadil.
Takže těmto i všem podobně, jednoduše uvažujícím občanům sděluji.
Ano, jsem známou osobou na úrovni bývalého okresu Rychnov n. Kn.,
snad i části kraje a znám se s mnohými krajskými politiky. Ujišťuji
Vás však, že to nestačí. O rozdělení
finančních prostředků rozhoduje
zastupitelstvo kraje při schvalování
rozpočtu.
Zdá se, že náš problém se silnicí
je z krajského pohledu menší než
ty, které se zastupitelé rozhodli finančně podpořit. Tuto realitu může
částečně změnit náměstek hejtmana
pro dopravu pan Ing. Karel Janeček
ml. (rodák ze Štěpánovska) spolu
s námi všemi. Pro zviditelnění problému a jeho následnému řešení by
určitě prospěla i podpůrná občanská
iniciativa. Např. na úrovni petice
apod. Určitě to je lepší způsob jak
docílit zásadní změny současného
stavu, než na veřejnosti vinit mne
z neschopnosti.
Pozn. Dne 07. 06. 2013 mi pan náměstek hejtmana Janeček sdělil, že
podepsal příkaz k zahájení prací na
přípravě projektové dokumentace
na rekonstrukci silnice z Týniště n.
O. do Albrechtic n. O. Neznamená
to však, že by rekonstrukce silnice
již začala. To bude trvat ještě několik let.
Malování a výměna podlahových krytin na obecním úřadě
Po mnoha letech bylo přistoupeno k vymalování kanceláří a příslušenství obecního úřadu. Při této

nické zázemí správy majetku obce.
Uvažuje se i o novém pracovním
místě pro stálého zaměstnance údržby majetku a veřejných prostranství.
V areálu by se mohlo zřídit i sběrné
místo pro vybrané druhy tříděných
odpadů. Uvažuje se též o možnosti
poskytovat v tomto areálu některé
řemeslné služby našim občanům –
zámečnictví, některé truhlářské práPersonální změny na obecním ce, instalatérské práce apod.. Zatím
se jedná o nápady, které budou poúřadě
Po více jak jedenácti letech odešla drobně posuzovány až po dokončení
k 30. 04. 2013 do starobního důcho- první etapy stavebních úprav areálu.
du ekonomka - účetní obce paní MaStavba kanalizace
rie Horáková. Dříve než se tak stalo,
V současné době jsme ve fázi přípředávala od února svoji funkci náprav na zahájení stavby. Finalizuje
stupkyni paní Ivoně Voborníkové.
Byla to během krátké doby se smlouva o financování stavby,
již druhá personální obmě- dodavatel spolu s projektantem dona na obecním úřadě. Jsem rád, laďují poslední technické detaily
že obě jsme společně zvládli stavby, zajišťují se vytyčovací práce
a nové pracovnice se rychle zapraco- podzemních vedení a připravuje se
dopravní značení apod. Dle všech
vávají ve svých funkcích.
Jsem přesvědčen, že dobrá volba předpokladů by stavba měla být
zaměstnanců úzce souvisí s přístu- zahájena v červenci a dokončena
pem k jejich výběru. Ve výběru bylo do konce roku. Je to předpoklad
prvořadým kritériem kvalita ucha- dodavatele, který je reálné dodrzeče, kterou jsme v obou případech žet, pokud se nevyskytnou nepředtestovali náročným přijímacím říze- vídatelné překážky. Realizovat se
ním. Na vlastním řízení i hodnocení bude tzv. redukovaná stavba, při
výsledků se podílelo hned několik které bude dokončena kanalizaosob. Zaměstnanci obecního úřa- ce v prostoru ulice Na Hrázce, Na
du, starosta, místostarostka obce a Návsi, Poštovní, Květná, Pod Strání
určený člen rady obce. Uchazečky a částečně i ulic 1. Máje a Tyršova.
byly vybrány ve shodě všech. Je pro- Předpokládaný náklad stavby je cca
to potěšitelné, že volba byla v obou 8 - 9 mil. Kč. Investorem stavby je
Dobrovolný svazek obcí Křivina.
případech správná.
Jsem přesvědčen, že obě nové praPrůzkum ložisek plynu a ropy
covnice jsou důstojnými nástupci
Obec se stala účastníkem povolosvých předchůdkyň a že i vy, občané
obce, budete s jejich prací spokojeni. vacího řízení na realizaci průzkumu
V době předávání funkcí eko- ložisek ropy a zemního plynu. Žanomky obce se mohlo zdát, že na datelem byla společnost SouthOil,
obecním úřadě pracuje příliš mno- s. r. o., Praha. Cílem průzkumu bylo
ho zaměstnanců. Tento dojem mohl na území naší obce i mnoha dalších
být i v druhé polovině května, kdy obcí na území Královéhradeckého
na obecním úřadě probíhala stu- a Pardubického kraje hledat ložiska
dentská odborná praxe. Nejedná se ropy a plynu. V tomto případě se
však o žádné navýšení pracovních nejednalo o břidlice, ale o konvenčmíst na obecním úřadě. Počet za- ní ložiska plynu a ropy uložená ve
městnanců obecního úřadu je již od vysokých hloubkách, cca až 3 km
roku 1992 stále stejný. Jedná se o tři pod povrchem. V těchto hloubkách
zaměstnance v trvalém pracovním je uložena i křídová tabule, nad kterou jsou koncentrovány významné
poměru.
zdroje pitné vody.
Vlastní průzkum spočíval v proNákup nemovitosti na návsi
Zastupitelstvo obce rozhodlo vedení rázových, bezvýbušných
koupit od pana Jana Bartoně z návsi zkoušek, kdy je rázová vlna vyvočást jeho statku i s přilehlými po- lávána úderem beranidla na kovozemky. Rozhodnutí o nákupu těchto vou podložku. Vzniklé rezonanční
nemovitostí bylo vyvolané potřebou vlnění prochází jednotlivými vrstuskladnění protipovodňových pro- vami země a podle odezev se určustředků, které jsou v současné době je složení hornin a jejich hloubka.
skladovány provizorně ve stávající V případě lokalizace ložisek by byly
hasičské zbrojnici. V nově poříze- prováděny vrty na ověření zjištěných nemovitostech bude v první ných hodnot. Tyto vrty by mohly být
etapě (2013) vybudována garáž pro vedeny až pod křídovou tabuli, čímž
hasičské auto – Avii a sklad pro pro- by mohlo dojít k narušení těsnosti
tipovodňové prostředky. V druhé zásobníků pitné vody a vlastním vretapě bude potom opravena bývalá táním i k její kontaminaci.
Průvodním efektem průzkumu
zámečnická dílna s příslušenstvím a
budou dobudovány zpevněné plo- jsou silné rázy, pohyb těžké techniky po komunikacích i v terénu, pochy na dvoře.
V těchto prostorách vznikne tech- škození pozemků a hospodářských
příležitosti byly vyměněny i podlahové krytiny ve většině kanceláří.
Akce byla plánovaná a došlo při ní
k částečnému omezení provozu úřadu. Věřím, že toto omezení nebylo
zásadní a požadovaných služeb se
domohli všichni, kteří na obecní
úřad přišli. Pokud ne, tak se tímto
omlouvám.

kultur na nich. Nevylučují se ani
škody vzniklé rázy, popraskání zdí
nemovitostí, zakalení podzemních
vod, ovlivnění jejich proudění apod.
Při vyhodnocení všech těchto rizik
se zastupitelstvo obce jednomyslně
rozhodlo postavit proti průzkumu
a s jeho provedením na území obce
vyjádřilo nesouhlas. Tento byl v předepsaném termínu odeslán na Ministerstvo životního prostředí. To ve
správním řízení o žádosti rozhodne.
Podle dostupných informací toto
zamítavé stanovisko přijala i většina
dotčených obcí.
Fúze Oblastní nemocnice Náchod a Oblastní nemocnice Rychnov n. Kn.
Nevím kolik občanů zaregistrovalo, že se v poslední době hovoří
a píše o ekonomických problémech
Oblastní nemocnice Rychnov n.
Kn., ale pravdou je, že existují a
že jsou vážné. Jiná otázka je co je
způsobuje a jaká jsou jejich řešení.
Zřizovatel nemocnice, Královéhradecký kraj, v této souvislosti uvažuje
o provedení fúze (sloučení - spojení) s Oblastní nemocnicí Náchod.
Bohužel i nemocnice v Náchodě
má ekonomické potíže. Z tohoto pohledu se zdá, že pokud dojde
skutečně k fúzi, musí nově vzniklá
nemocniční společnost přijmout
množství opatření, aby měla šanci
ekonomicky obstát. Tento proces
by měl být dobře zanalyzován, připraven po legislativní, organizační
i ekonomické stránce. Zásadní rozhodnutí v této věci přísluší zastupitelstvu kraje.
Protože zajištění zdravotní péče
ve spádové oblasti ON Rychnov
n. Kn. se dotýká každého z nás, je
prvořadým zájmem starostů obcí
sdružených v Dobrovolném svazku
obcí Poorlicko vědět, jaké zdravotnické služby budou v naší nemocnici poskytovány a zda-li je vůbec
reálné, při realizaci fúze, nemocnici
v Rychnově zachovat. Přitom máme
na paměti neblahý konec nemocnice v Opočně, která byla stejným
vedením kraje v nedávné minulosti zavřena. Celý scénář se dnes
podobá velice tomu, co předcházel
jejímu uzavření. To však zásadně
odmítáme!
Proto jsme všichni starostové
podpořili snahy kolegy Milana Mačka, starosty Borohrádku a krajského
zastupitele, který proti fúzi dlouhodobě vystupuje na úrovni krajského
zastupitelstva. Nejprve podpisem
výzvy za zachování ON Rychnov n.
Kn. a nyní i dopisem zastupitelům
kraje, kterým je žádáme o důkladné
zvážení důsledků schválení navrhované fúze. Věřme, že jejich rozhodnutí bude učiněno ve prospěch nás,
občanů spádové oblasti nemocnice
v Rychnově n. Kn.
(pokračování na str. 11 )
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Na aktuální téma
(pokračování ze str. 10 )
Text dopisu uvádíme níže:
Vážení zastupitelé Královéhradeckého kraje.
V blízké době budete mimo jiné
projednávat návrh na fúzi Oblastních nemocnic Náchod a Rychnov
nad Kněžnou.
V této souvislosti bych Vám rád
touto cestou tlumočil usnesení starostů obcí Dobrovolného svazku
obcí Poorlicko (osm měst a obcí
Královéhradeckého kraje), kteří se
jednomyslně usnesli navrhovanou
fúzi odmítnout – text usnesení
v příloze tohoto dopisu.
Přestože se o problematiku aktivně zajímáme, nenašli jsme v argumentaci vedení kraje ani ředitele
obou nemocnic a Zdravotnického
holdingu KHK, pana Ing. Vávry,
dostatek konkrétních a přesvědčivých informací, které by nás ujistily
o správnosti a smysluplnosti tohoto
navrhovaného kroku.
Jde nám primárně o zachování
dosavadního rozsahu, kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany ve spádové oblasti ON Rychnov
n. Kn.
Je zjevné, že současný ředitel
obou nemocnic, pan Ing. Vávra,
nedokázal dosud přijmout taková organizační opatření, která by
zastavila ekonomický propad v jejich hospodaření. Pokud se mluví
o fúzi, jako o prostředku „léčby“
ekonomik obou nemocnic, nabízí se otázka, co bude konkrétním
obsahem fúze a jak fúze zajistí stabilizaci a růst ekonomiky nového
subjektu?
Každý z nás jistě cítí, že pokud
se sloučí dva „krachující subjekty“,
musí se v nově vzniklém učinit, je-li to vůbec možné, zcela zásadní
organizační opatření. Je také zřejmé, že tento nový, po fúzi vzniklý
subjekt, bude muset nově vstoupit
do smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a dalšími partnery
a řešit množství dalších, pro firmu
nezbytných a existenčně důležitých
opatření. Bez toho je nemyslitelné
krachující nemocnice zachránit.
Při žádném z jednání, kterého
jsme se účastnili, jsme takovéto
materiály nebo informace k dispozici neměli a zcela zjevně je v té
době k dispozici neměli ani zástupci kraje. Obecné konstatování, že
po fúzi bude lépe a sliby, že péče
v ON Rychnov n. Kn. bude zachována ve stávajícím rozsahu nestačí.
Bohužel ani výsledky konkrétních, dosud provedených kroků pro
zlepšení hospodaření obou nemocnic, nás nenaplňují optimismem,
že krajské zdravotnictví je řízeno
schopnými managery.
Vážení zastupitelé,
jste nejvyšším orgánem kraje,

kterému byla dána důvěra všech
jeho občanů, že s jeho majetkem
budete řádně hospodařit, že budete dbát všestranného a vyváženého rozvoje celého území kraje a že
zajistíte stabilitu a rozvoj zákonem
předepsaných služeb jeho občanům. Nikdo jiný, než Vy sami nemůže rozhodnout o tom, jak bude
zajišťována zdravotní péče pro nás
(i Vás) občany kraje.
Proto Vás společně žádáme,
abyste své rozhodnutí o dalším
osudu ON Náchod a ON Rychnov
n. Kn. a dalším směřování vývoje
zdravotnictví v kraji, učinili až tehdy, kdy si budete jisti, že jsou dobře
připraveny a kdy budete moci každý sám za sebe je v případě realizace obhájit před občany kraje.
Jménem starostů DSO Poorlicko
Jaromír Kratěna
Předseda DSO
Poznámka: Text dopisu byl všemi
starosty schválen.
Přijetí daru od TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
Zastupitelstvo obce bylo v březnu 2013 požádáno valnou hromadou TJ Sokol Albrechtice n. O.,
zda by obec přijala dar, spočívající
v převodu nemovitého majetku jednoty do vlastnictví obce. Důvodem
nabídky daru byla tíživá finanční
situace jednoty, která neumožňuje
majetek provozovat a udržovat.
Zastupitelstvo obce, po zralé
úvaze, tento dar přijalo. V současné
době se projednává obsah darovací
smlouvy s nadřízenými složkami
TJ Sokol Albrechtice n. O. (zástupci župy a ČOS Praha). Předmětem
vážných diskusí je zejména obsah
věcného břemene, které má být
s darem spojeno a které má zajistit
členům TJ Sokol užívání sokolovny
a dalších součástí areálu v budoucnu. V případě dohody s obsahem
věcného břemene bude darování
majetku dokončeno.
Zastupitelstvo obce dar přijímá
zejména proto, že se domníváme,
že by pro občany obce byla škoda,
kdyby se sokolovna pro veřejnost
uzavřela. Jde také o realizaci záměru obce, provést na pozemku
současného lesa úpravy a zřídit zde
park pro matky s dětmi i ostatní
občany. Perspektivně je možné uvažovat i s dalšími úpravami a modernizací budov v areálu.
Povodňová rizika
Letošní červnové počasí nám
opět vztyčilo varovně prst. Poselství je jasné, buďte si lidé jistí, že
přírodu nepřemůžete. Je možné činit preventivní opatření, jako stavět
protipovodňové hráze, poldry, čistit
koryta řek apod., ale úplně se nikdy
před projevy přírody neuchráníme.
Tak to bylo, je a do budoucna určitě bude. Tak bychom to měli brát,
podle toho bychom se všichni měli

chovat, poučovat se z prožitých katastrof a zdokonalovat se v oblasti
ochrany před nimi.
Ne jinak jsme na tom v naší obci.
Máme nové protipovodňové hráze
dimenzované s rezervou na stoletou vodu. Je to však pouze stavba,
kterou můžeme naplno otestovat
jedině při povodni. To však bude
ostrý test, na který musíme být
připraveni předem. Zastupitelstvo
obce proto nechalo zpracovat nový
povodňový plán, jehož obsah reaguje na současnou legislativu i nové
stavebně technické protipovodňové
prostředky.
Kromě toho, že definuje jednotlivé činnosti povodňových orgánů
při zvládání povodně, ukládá povinnosti i občanům. Nejdůležitější
a pro všechny nejtěžší by, byla situace, kdy by došlo ke zvýšené nebo
plné zátěži hrází. V těchto případech by byla i v Albrechticích n. O.
vyhlášena evakuace obyvatel bydlících v dosahu záplavy z případně
protržených hrází. Tato opatření
byla nyní k vidění na mnohých
místech republiky, kde protipovodňové hráze mají, např. Mělník.
Prostorem pro shromáždění
evakuvaných občanů je sokolský
areál - sokolovna, chatky, travnaté
plochy. Podle vývoje povodňové
situace by evakuovaní občané buď
setrvali na tomto místě, v případě
nepříznivého povětrnostního nebo
povodňového vývoje by byli převezeni do základní školy v Borohrádku, kde by našlo pomoc cca 200
občanů.
Tuto informaci, prosím, berte
čistě informativně. V případě, že
by k takovým opatřením bylo nutné přistoupit, byli byste včas informováni. Je však nutné, abychom
i na takovouto mezní situaci byli
připraveni, respektive abychom věděli, že může nastat. Důležité je si
uvědomit, že jsou-li povodňovými
orgány sdělovány v době hrozících
záplav jakékoliv informace, je nutné je brát vážně, respektovat jejich
nařízení a spolupracovat. Čas v takovýchto chvílích hraje rozhodující
vliv. Nezareagujeme-li dostatečně
rychle, utopí se nám v lepším případě majetek.
Pevně věřím, že bychom to společně zvládli, přesto se za celou
obec modlím, abychom byli uchráněni před záplavami, které vidíme
na jiných řekách.
Pro informaci uvádím, co byste si
měli v případě potřeby dát do evakuačního zavazadla.

středky, používané osobní léky
- základní trvanlivé potraviny na 3
dny - dobře zabalený chléb, konzervy, suchý salám, tvrdé sýry,
trvanlivé ovoce a zelenina, sušenky, bonbóny
- nádoby s tekutinami - voda, čaj,
šťávy atd. ne alkoholické nápoje
- toaletní a hygienické potřeby toaletní papír, mýdlo, kartáček
na zuby a zubní pastu, ručník
atd.
- předměty denní potřeby - jídelní
misky, příbor, umělohmotnou
nebo polní láhev, nůž,
provázek, šitíčko, zavírací špendlíky, otvírák na konzervy
- bateriovou svítilnu, sirky, svíčky,
zapalovač
- bateriové rádio s náhradními
bateriemi
- spací pytel, deky, přikrývky, karimatku, nafukovací lehátko
- náhradní prádlo, náhradní obuv
a oblečení, pláštěnku, šátek, pokrývku hlavy
- pro děti hračku, karty, knihy
a další prostředky pro ukrácení
dlouhé chvíle
Nelze s sebou brát objemné předměty, zapáchající a kazící se věci,
alkohol, zbraně, domácí zvířata, jedovaté látky a zbytečné věci.

Parkování motorových vozidel
v obci
Domnívám se, že všichni registrujeme narůstající počet automobilů pohybujících se na komunikacích. V posledních měsících se však
stále častěji automobily objevují na
chodnících v naší obci. Chápu, že
může nastat mimořádná událost,
při které se bez zaparkování na
chodníku neobejdete. Rozhodně
to však nemůže být pravidlo, jak
v některých případech vidíme. Pro
ostatní veřejnost je nepřijatelné,
aby nemohli, díky parkujícím automobilům, využívat chodníky k bezpečné chůzi.
Upozorňuji proto tyto řidiče, že
se dopouštějí dopravních přestupků a v některých případech mohou
poškozovat i majetek obce. Proto
se chystáme v blízké době požádat
Policii ČR o součinnost a proti tomuto nešvaru zasáhnout.
O našem plánu informuji záměrně v předstihu, aby měl každý
řidič automobilu možnost, se tomuto parkování a následné pokutě
vyhnout. Věřím, že to bude stačit.
V opačném případě je zřejmé, že
dojde k pokutování.
V souvislosti s připravovanýDoporučený obsah evakuačního mi kontrolami na dodržování dopravních předpisů upozorňuji, že i
zavazadla:
parkování v křižovatkách nebo na
- osobní doklady, peníze a cennosti přechodech pro chodce, je porušo- osobní léky a obvazy - doporu- váním dopravních předpisů.
čuje se tlakový obvaz, léky tišící
bolest, snižující horečku,
Jaromír Kratěna
dezinfekční nebo antiseptické prostarosta obce
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PORADNA PRO SPOTŘEBITELE - nákup na internetu
Nová doba přináší nové možnosti
a jednou z nich je například nákup
přes internet, který je čím dál víc rozšířený a to již nejen mezi mladou a
střední generací, ale dnes takto nakupuje i mnoho seniorů. Tento způsob
nákupu je především hojně využíván
obyvateli menších měst a vesnic, kde
pochopitelně není velký výběr zboží a
za nákupem se musí do většího města.
V čem je jeho kouzlo? Především
nemusíme nikam chodit, můžeme
nakupovat z pohodlí svého křesla,
vybírat si z nabídek mnoha výrobců
i prodejců a obvykle nakoupíme i za
nižší cenu. Velkou nevýhodou ovšem
je, že si vybraný výrobek nemůžeme
prohlédnout, nechat předvést, případně vyzkoušet. Můžeme se na něj
samozřejmě podívat někde v prodejně nebo u známého, ale pořád je to jen
stejný typ, není to ten náš konkrétní
kus, takže v tomto bodě jsme vlastně
proti nákupu v kamenném obchodě
znevýhodněni. Z tohoto důvodu zákon stanovil možnost vrácení (nazývá
se odstoupení od kupní smlouvy) takto objednaného výrobku do 14 dnů
bez udání důvodů a jakékoliv sankce,

pokud by nás prodejce o této možnosti předem neinformoval, prodlužuje
se lhůta na 3 měsíce.
Opět nejprve lhůtu upřesním – jako
první den se počítá den následující po
dni, kdy nám zásilková služba věc přivezla, ale pozor na ten poslední, tady
nestačí výrobek 14. den teprve odeslat, neplatí tady datum poštovního
razítka, jak se mnozí kupující domnívají, ale je potřeba, aby se prodávající
o našem úmyslu nejpozději 14. den
již dozvěděl. Do 14 denní lhůty se
samozřejmě opět počítají soboty, neděle, svátky, takže nedoporučuji příliš
otálet. K tomu ostatně není důvod,
protože lhůta není určena k tomu,
abychom výrobek po celou dobu intenzívně používali a po 14 dnech ho
vrátili, ale k tomu, abychom si ho prohlédli, vyzkoušeli a rozhodli se, zda
si ho ponecháme. V případě delšího
zkoušení a testování by na výrobku
byly pravděpodobně vidět nějaké stopy po jeho používání a prodejce by
nám při vracení peněz mohl určitou
částku odečíst za uvedení věci do původního stavu. Pamatujme na to, že se
jedná o nový výrobek, který, pokud si

Mistrovský titul
minipřípravek V HOKEJBALU

ho nenecháme my, bude prodávající
nabízet dalšímu zájemci, takže jeho
vyzkoušení by mělo být pouze na
úrovni předvedení výrobku v běžné
prodejně.
Jestliže se rozhodneme pro vrácení
výrobku, ideální je doporučený dopis
s dodejkou (dříve se používal název
doručenka, tedy dopis s modrým
pruhem), jehož výhodou je, že se nám
vrátí potvrzení, kdy a kdo náš dopis
převzal a my máme jistotu, že ho prodejce obdržel včas. Tímto dopisem
prodejci oznámíme, že odstupujeme
od kupní smlouvy, důvod není třeba uvádět, pouze uvedeme příslušné
údaje - tedy co, kdy, datum atd. Samotný výrobek stačí odeslat třeba
i po uplynutí lhůty a prodejce je povinen vrátit nám peníze (protože se
většinou platí předem) do 30 dnů a to
včetně poštovného, které jsme museli
prodejci uhradit za odeslání balíčku
k nám. O poštovné, které musíme
zaplatit za odeslání balíčku zpět prodejci, bohužel přijdeme. Výrobek bychom měli vrátit v originálním obalu,
protože to není reklamace, jinak nám
jeho cenu může prodejce od vracené

Taneční skupina SMOT
(pokračování ze str. 1 )

(pokračování ze str. 1 )
Jednotlivec však není nic, výsledky
dělá jenom TÝM.
Špunty
Potom všechno vypuklo a první titul
v minipřípravkách pro hradecké Piráty
je na světě a já mohl být u toho. Přál
bych každému sportovci, aby alespoň
jednou za život poznal tento pocit, který se slovy nedá popsat, ale zalije Vás
příjemný pocit asi v takové intenzitě,
jako byly nedělní srážky…. Náš tým
nastupoval vždy s pokorou a respektem, nasazení bylo však vždy na 120 %.
Já osobně jsem přišel k plnému vědomí až před naším domem, při vyndávání mokrých dresů z auta.
Úspěch jedenácti borců pro mě byl,
je a bude tím největším a nejšťastněj-

ším ze všech. A na tyto kluky nikdy
nezapomenu:
Robin Švagr (TNO), Daniel Sýkora
(TNO), Jiří Felcman, Lukáš Moravec, Jakub Jerman, Bek Matyáš (Ace),
Dunda Daniel, Kulhánek Tadeáš, Nutil Tadeáš, Zdechovský Tobiáš, Pražák
Viktor a asistent a morální podpora
Daniel Roleček. Nerad bych zapomněl
na fanoušky, sourozence, či rodiče, kteří děti podporovali buď na místě, nebo
vůbec podporovali přístup ke sportu a
obětovali tak čas i prostředky k rozvoji
Vašich dětí.
Tým nemohli podpořit ať už ze
zdravotních důvodů, nebo jiných
osobních: Lukáš Černý, Lukáš Roleček,
Lukáš Frydrych….
Výtah z článku pana Davida
Rolečka – trenéra hokejbalu HK

Kontrolní výbor
(Zápis č. 2 ze dne 15. 04. 2013)
Podle plánu činnosti Kontrolního výboru při Obecním úřadě v Albrechticích nad Orlicí
Kontrola
dodržování
zákona
o ovzduší
Provedl: L. Dostál
V zimním období provedl pověřený člen KV L. Dostál dle plánu práce
kontrolu dodržování zákona o ovzduší, kontrolu kouřivosti komínů u obyvatel spalující fosilní paliva.
Přestože všeobecně „zakouření“

v obci není výrazné, přesto se najde
několik domů, které znepříjemňují
dýchání obyvatelům svého okolí.
Nejčastější prohřešky jsou v příloze.
L. Dostál provedl osobní návštěvu
ohledně topení ve vybraných objektech. Přestože vysvětlil problematiku
„čistého“ spalování fosilních paliv,
kouřivost se po čase vrátila na stejnou
úroveň.
Navrhovaná opatření: žádná
Zapsal: Ing. Petr Černý
V Albrechticích n. O. : 15. 04. 2013

částky odečíst. Ostatně není důvod,
obal hned po rozbalení vyhazovat,
když nevíme, jestli náhodou výrobek
nebudeme vracet.
Při vracení výrobku zpět, ho doporučuji zabalit víc než pečlivě, abychom předešli častému tvrzení prodejců, že jim věc došla poškozená
dopravou a že nám tedy musí nějakou
částku odečíst.
Všechny výrobky však nelze bez
udání důvodů vrátit, proto uvádím
alespoň ty nejčastější případy: audio a videonahrávky, počítačové hry
a programy, pokud jsme porušili jejich originální obal, pokud jsme roztrhli přebalový celofán. Je to z toho
důvodu, aby si někdo objednané CD
nebo DVD nepřepálil a originál nechtěl poté vrátit.
Dále to jsou výrobky, které byly
vyrobené nebo upravené podle přání
zákazníka, věci, které podléhají rychlé
zkáze, noviny a časopisy.
O nástrahách, které na nás při nákupu přes internet číhají, si povíme
příště.
Josef Černý
poradna pro spotřebitele

Na první tři místa v republice však
nedosáhly. Účast v samotném finále
považujeme za velký úspěch a presentaci města Týniště nad Orlicí, ale
i Albrechtic nad Orlicí a Nové Vsi.
Ve SMOTU totiž mají také svá želízka v ohni.
S Pohodičkou u rybníčka je
representovala
Michaela
Hořínková,
Karolínka
Mylerová a Terezka Richterová (Nová
Ves). Všechny jsou žákyněmi
ZŠ MŠ Albrechtice nad Orlicí.
Poděkování patří zkušené trenérce za odvedenou práci a trpělivost,
dětem, které vidí, že jejich píle přináší ovoce, rodičům za podporu
celé akce nejen finančně, ale i morálně, neboť tato soutěž zasáhla do

chodu nejedné rodiny.
A na závěr vzkaz dětem od trenérky – paní Jiřiny Bednářové:
„Přijďte mezi naše stávající členy
SMOTu, ať zažijete něco podobného, pokud Vás tanec baví a jdete si
za svým… Přivítáme všechny nadšence a zájemce o tanec ve Studiu
moderního tance. Uvítáme nové
členy ve věku 5 až 13 let. Podmínky pro přijetí jsou: pohybový rozsah, cílevědomost, vůle trénovat
a disciplína. Neváhejte a přijďte.
Tanec je nádherný prostředek k vyjádření pocitů radosti, bolesti, síly
a slabosti, vítězství i pádů a daň
z toho bývá často velmi bolavé tělo.
Je to velká, ale krásná dřina, která
ovšem stojí za to.“
Alena Mylerová, DiS.
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Knihovna
Vítám Vás v knihovně a nabízím no po smrti, přesto nám dokážou připravit celou řadu překvapení – a deVám několik titulů:
sítka vynálezců z téhle knihy vás bude
svými vynálezy doslova šokovat…
Pro děti:
Detektiv klubko: „Zločinec z modrého pokoje“. Krádež uměleckého
díla, pokus o vraždu, rafinovaná loupež diamantů nebo sňatkový podvodník …
To je výběr z kriminálních případů,
kterým můžeš přijít na kloub v šestém pokračování detektiva Klubka.
Tentokrát se obětí jednoho z třinácti
případů stane i sám Klubko. Neuctivý zlodějíček si ho vyhlédne přímo
na konferenci nejlepších kriminalistů
„Kůň v lesích“ – Morales R. Kde- světa. Můžeš přitom i Klubkovi posi na španělském venkově žije malý máhat s vypátráním všech zločinů…
chlapec Moneho, syn chovatele koní.
„Záhadný faul“ – Schubert U. FotKoně má rád, ale nejvíce ze všech si
oblíbí dvouletého hřebečka Darda. balový míč je kulatý, ale co se právě
Jednoho dne však Dardovi prodají děje kolem předního zahraničního
matku a koník se pokusí utéci za ní. klubu, má pěkně velké a bolestivé
Zabloudí v zasněženém lese, v němž hrany. Dva velcí kamarádi sledují na
se potloukají hladoví vlci, a zcela ur- tréninku svého oblíbeného klubu nečitě by velmi brzy přišel o život, nebýt vinný faul na novou hvězdu fotbaloopuštěného psa, s nímž se tu setká a vého nebe. Ale jak jsou překvapeni,
když ve večerních zprávách slyší, že
záhy i spřátelí…
hráč byl těžce zraněn! Kluci se diví
„Vynálezci a jejich vynalezené vy- – je to možné? Tady něco nehraje!
nálezy“ – Goldsmith M. Už jste asi Pustí se do pátrání a objeví obrovský
slyšeli o vynálezcích a jejich vynále- podvod…
zech, jako byl na příklad: Edison T. A.
Pro dospělé:
a jeho žárovka, Stephenson G. a jeho
železnice, Baier J. L. a jeho televize.
„Čarodějka“ – Teremová L. Knížka
Ačkoliv jsou tito vynálezci už dáv„Nezbedníci“ – Drijverová M. Byli
jednou chlapečkové a ti moc a moc
zlobili. Jeden pořád lezl do výšek,
druhému se nechtělo chodit, jiný
pokreslil, co se dalo. Další okusoval
tužky a tamhleten… úúúú, ten si pořád strkal prst do nosu. A co teprve
ti ostatní! S takovými nezbedníky si
rodiče mnohdy nevěděli rady. Ale na
každého jednou dojde – uvidíte, že
zlobit se nevyplácí.

je o mladé absolventce žurnalistiky
Janě, která se po promoci přistěhuje
do malého městečka kousek za Prahou. Dostává práci v pražském bulvárním deníku, kam denně dojíždí.
Po jejím prvním článku jí šéfredaktor
přidělí vlastní rubriku, věnovanou
esoterice. Brzy se seznamuje se svým
sousedem, učitelem historie, jehož
žena je duševně nemocná. Jejich přátelství brzy přerůstá v lásku. Učitel ji
seznamuje s místní šamankou, o které
má Jana v úmyslu napsat reportáž…

to příběh neobyčejné ženy je zároveň
velkou rodinnou ságou, sledující osudy čtyř generací…

„Zlá hra“ – Stallwood V. Noví sousedé Kate Ivoryové se zdají být na první pohled normální lidé. Jeden z nich
Jeremy, je oxfordský učenec, který
na okolí působí poněkud nesmělým
dojmem. Edward a Laura jsou starší
manželský pár, který si užívá své penze. Vše se zdá být v naprostém pořádku až do chvíle, kdy seniory někdo
zastřelí. Kate brzy zjistí, že není vše
„Příští rok o rok mladší“- jenom takové, jak se zdá. Její sousedé zřejmě
pro dámy. Crowley Ch. Že se žádná vedli nebezpečný dvojí život…
žena deset, ale klidně i třicet let po
„Ztracená v noci“ –Kříž J. Jiří Orf,
menopauze nemůže cítit skvěle? To
se mýlíte. Čísla v občance vám sice usne u televize po nevydařené oslaskutečně nikdo nepřepíše, ovšem vaše vě a když se probudí po několika
tělo i mysl se do mladších let vrátit hodinách, zjistí, že se jeho žena Eva
mohou. A rozhodně nejde o žádnou dosud nevrátila ze společenské akce,
pohádku nebo snad výtvor šarlatánů. na niž asi šla a jejíž povahu si hrdina
Je to věda. Skutečná novodobá věda, nemůže vybavit. Jeho znepokojení sílí
založená na fungujících předpokla- s postupem noci. K ránu Orf obvolává
dech. Nikde není napsáno, že po záchranku, nemocnice a také policii,
padesátce musejí být z žen unavené ale z její reakce nemá dojem příliš nadějný. Vymůže si tedy v práci dva dny
stařeny…
volna a vydá se po své ženě pátrat…
„Hledači mušlí“ – Pilcher R. PePřijďte si vybrat, určitě najdete kninelopa Keelingová se ohlíží za svým
bohatým a pestrým životem. Krásné hu, která vás pobaví.
Na shledanou v knihovně každou
dětství v Londýně a Cornwallu, nešťastné válečné manželství a vzpo- středu v letním období od 17 – 19 homínky na jediného muže, kterého din se na vás těší
Svobodová Jaroslava,knihovnice
opravdu milovala.Měla tři děti a život
www.knihovnaano.wz.cz
ji naučil brát je takové, jaké jsou. Ten-

Kannitverstan
šel kdysi do Amsterodamu. Pozoroval
v tomto velkém a bohatém městě čilý
život na ulicích.
Tu spatřil velký a krásný dům, jaký
na celé své cestě ještě neviděl. Dlouho pozoroval s údivem tu velikou budovu, šest komínů na střeše a vysoká
okna. Konečně se obrátil na jednoho
kolemjdoucího.
„Dobrý příteli,“ oslovil ho, „nemůžete mi říci, jak se jmenuje pán, jemuž
patří tento krásný dům?“
„Kannitverstan,“ pravil muž a šel
dále. To však je holandské slovo, nebo
tři, když je dobře pozorujeme, a znamená tolik jako: „Nerozumím Vám.“
Ale tovaryš myslil, že to je jméno
muže, po kterém se tázal. To musí být
Německý řemeslnický tovaryš při- bohatý muž, ten Kannitverstan, myslil

K povídce, která bude následovat,
bych chtěla napsat pár slov na vysvětlenou… Pochází z novin, které
vycházely pod názvem Malé noviny
(Die kleine zeitung). Výtisk, který
mám doma schovaný již dlouhá léta,
je památkou na mou babičku, která ve
škole, jako 13 letá slečna, tyto noviny
odebírala. Noviny jsou plné krátkých
povídek v českém a německém jazyce.
Komentář u těchto novin je: Časopis
pro poznání jazyka německého a pro
sblížení s německou mládeží. Malé
noviny vycházely měsíčně za cenu 50
hal./ks a výtisk s povídkou Kannitverstan je z měsíce ledna 1938.
Alena Mylerová, DiS.

PLAVBA PO ORLICI
Kostelec - Týniště n. O.
Dne 13. 07. 2013, sraz v 9.30 hodin v RAMPA-SPORTU (U Kulaté báby).
Přihlášky a platba na podatelně OÚ (do 08.
07. 2013). Počet osob omezen na cca 70 (pořadí
dle nahlášení).
(Pálava, kanoe - 250,- Kč, raft - 600,- Kč)
Občerstvení zajištěno v průběhu plavby ...i
po. Srdečně zvou pořadatelé. Další plavba se
uskuteční 17. 8. 2013.

si a šel dále.
Přišel k přístavu. Tu stála loď na
lodi a stožár na stožáru. Ale jeho pozornost vzbudila zvlášť velká a krásná
loď. Bedny a sudy byly vynášeny. Když
již dlouho přihlížel, tázal se jednoho,
který právě vynášel na rameni bednu:
„Jak se jmenuje ten šťastný muž, kterému přináší moře všechno to zboží?“
„Kannitverstan,“ byla odpověď.
Tu si myslil: Haha, žádný div, komu
moře přináší takové bohatství, ten
může stavěti tak velké a krásné domy.
A přemýšlel o tom, jaký je sám chudý
člověk mezi tolika bohatými lidmi na
světě.
Když právě myslil: kdybych to já
přece jednou měl tak dobré, jako tento pan Kannitverstan, potkal pohřební

průvod. Dlouhý průvod lidí následoval
a v dálce zvonil zvonek.
Tu se zmocnil tovaryše lítostivý pocit a on se tázal posledního v průvodu:
„To byl jistě dobrý člověk.“
„Kannitverstan,“ byla odpověď.
Tu plakal náš dobrý hoch a pravil
„Ubohý Kannitverstane! Co máš z celého svého bohatství?“
A bylo mu pojednou lehce kolem
srdce. A když mu někdy připadlo těžkým, že tolik lidí je bohatých a on je
chudý, tu pomyslil na pana Kannitverstana z Amsterodamu, na jeho velký
dům, na jeho krásnou loď a na jeho
úzký hrob.
(převzato ze zpravodaje – Malé noviny- Die kleine zeitung, Libochovice,
leden 1938)

STŘELBA
VZDUCHOVKOU

DROBNÉ OPRAVY
PRÁDLA

Akce se koná dne

(zkracování nohavic, výměna zipů, apod.)

06. 07. 2013 od 9 hodin
v restauraci U Krbů.

Provádí M. Šalatová,
V Kopečku 308, Albrechtice nad Orlicí

Vstupné 50,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé

Tel.: 732 488 071
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Červenec a srpen v Orlických horách a Podorlicku
Vážení čtenáři,
nezapomeňte navštívit náš webový
portál www.mojeorlickehory.cz, kde najdete seznam slev, které můžete využít
na svých výletech, díky speciální slevové
kartě, kterou získáte ve všech informačních centrech naší destinace a u všech
poskytovatelů těchto slev!
Rádi bychom Vás pozvali na některé akce, které se u nás konají v červenci
a srpnu:
Za kulturou i zábavou:
Stále pokračuje a to už od 25. 6. až do
6. 7. 2013 v Rychnově nad Kněžnou 20.
ročník Poláčkova léta.
Na horách také nezahálejí a v Deštném v Orlických horách pro vás připravili ve dnech 5. - 6. 7. 2013 - Prázdninové
otvírání Orlických hor - Slavnosti ohně a
nití.
Ve „Znamení páry“ se v letošním
roce uskuteční v Letohradě Řemeslnická
sobota a to 6. 7. 2013, která se koná za

každého počasí.
Kulturní festival Orlickou bránu, můžete navštívit v Žamberku od 19. -20. 7.
2013 a čeká na vás zaručeně bohatý doprovodný program.
Poslední víkend v červenci od 26.
- 28. 7. 2013 určitě navštivte tradiční
Anenskou pouť v Rokytnici v Orlických
horách, kde budou k vidění tradiční řemesla, ale také vás čeká spousta zábavy,
výstavy, koncerty a soutěže.
Muzeum turistiky, zimních sportů a
řemesel v Deštném v Orlických horách
pro vás připravilo ve dnech 2. – 4. 8. 2013
tradiční Tavení skla dřevem. Tak neváhejte a přijeďte se podívat, bude na co.
Hlavní diecézní pouť s bohatým kulturním programem můžete navštívit ve
dnech 15. – 18. 8. 2013 v Bartošovicích
v Orlických horách při tradičních Neratovských poutních slavnostech.
Nabídku všech akcí v destinaci najdete
na www.mojeorlickehory.cz

PSÍ DOMOV LUKAVICE
Na 11. května byla avizovaná (na
letáčcích vyvěšených i na webových
stránkách obce) „Umisťovací výstava pejsků na zámku v Častolovicích“.
Tento den se umístili 3 pejsci, následně po výstavě několik málo dalších
šťastlivců. Jeden z nich si našel majitele
z Albrechtic n. O. Smutným očím nešlo odolat a proto do naší domácnosti
přibyl další psí člen. Pejsek, který bude
do konce svých dnů vděčný, že mu byl
zpříjemněn jeho doposud smutný život. Na výstavě bylo presentováno cca
20 pejsků s různými, bohužel, většinou
nešťastnými osudy. Ale byl to jen malilinkatý vzorek z pejsků, kteří v Psím
domově v Lukavici mají svůj domov.
V tuto chvíli je jich umístěno cca 70.
Náklady na provoz útulku jsou opravdu vysoké (krmivo a veterinární péče) a
pomoc je vítána jak finanční, tak i presentací útulku formou vyvěšení letáčků
k větší informovanosti lidí v okolí a tím
i zvýšením šance pejsky umístit… Při
návštěvě v útulku jsem na vlastní kůži
zažila smutek pejsků, štěkot, snahu k
návštěvníkovi a teoretickému majiteli



alespoň přičichnout a olíznout ruku.
Chtělo se mi brečet nad nezájmem
a zlobou lidí, kteří mají to srdce opustit
např. 10 letého malého bytového psíka
jen proto, že štěká…, nechápu, jak si
může někdo pořídit pejska a může mu
potom relativně beztrestně ubližovat,
jak ho někde může nechat napospas
osudu. Není v silách majitelky ani dobrovolníků, kterých bohužel není mnoho, dát jim tolik času a lásky, kterou
by si zasloužili a měli ji u jednotlivých
majitelů. Klobouk dolů před lidmi, kteří svou činností zachraňují psí životy
a dávají jim v rámci svých možností
maximum, aby jim zajistili důstojný psí
život. Kéž by bylo více lidí, kteří by si
chtěli vzít pejska z útulku (psa, který
je bude do smrti milovat), kteří by pomohli najít jim domov, kteří by jakkoliv
pomohli a méně těch, co se chovají tak,
že činnost útulku je nutné provozovat.
Alena Mylerová, DiS.
kontakt: tel.: 608 524 973
www.psidomovlukavice.cz
utuleklukavice@seznam.cz

Bára (černá s bílou náprsenkou) 10 měsíční odrostlé štěňátko. kř. Bernského salašnického psa, ale bude menšího vzrůstu. Milá, chytrá, učenlivá,
velký mazlík.



LINDA (černobílá) Linda je 2 letá temperamentní fenečka kř. kokršpaněla a jezevčíka. Mohla by bydlet v bytě, s dětmi i se staršími lidmi
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Z činnosti hasičů
Tento článek jsem chtěl původně začít slovy „ je jaro“. Při pohledu
z okna mne to zase přešlo. Je konec
května, venku prší a vzhledem k venkovní teplotě se divím, že nepadá
sníh. Ale větru a dešti neporučíme
a pro dobrovolné hasiče nastalo období příprav techniky i příslušníků
sboru na letní provoz. Je třeba zkontrolovat všechny protipovodňové
prostředky, jejich funkčnost a hlavně
jejich úplnost, neboť jsou mezi námi
primitivní individua, která aniž by si
to uvědomovala, pro pár korun, které
dostanou v kovošrotu, způsobí několikatisícové škody a ohrozí bezpečnost
občanů. Teď mám na mysli ukradené
vodící tyče na čerpacích stanovištích,
po kterých se spouští čerpadla. V
případě povodně by čerpadla nebylo
možné instalovat a asi bychom se jen
bezmocně dívali, jak stoupá hladina
vody v obci.
Dále je třeba oprášit koněspřežnou
stříkačku, kterou v letošním roce čeká
několik akcí. Nesmí chybět ani na
dětském dni, který pořádá Základna
munice v Týništi nad Orlicí a náš sbor
tam pravidelně vystavuje i rakouskými hasiči darovaný Mercedes Benz. Z
akcí, se kterými jsou spojeni albrechtičtí hasiči, nesmím opomenout ještě
každoroční pálení čarodějnic v parku
u elektrárny a kácení májky, která se
letos u kostela tyčila velmi dlouho a
díky vydatným dešťům snad ještě
poporostla.

Co se týká výjezdové jednotky, ta
naštěstí moc nepříjemné práce neměla. Byl nahlášen jeden výjezd na požár dřeva uskladněného u rodinného
domku. K větším škodám naštěstí nedošlo, protože majitel dřevo a šlapací
dopravní prostředek uhasil ještě před
příjezdem jednotek. Podle vyjádření
vyšetřovatele byla příčinou vzniku
požáru nedbalost při manipulaci s
otevřeným ohněm.
Několik členů naší jednotky se
koncem března podívalo do nově postavené hasičské stanice v Rychnově
nad Kněžnou. Byla možnost projít
celou budovu, kde se nacházejí garáže
hasičské techniky, kanceláře, zázemí
neustále připravené výjezdové jednotky a také operační středisko, kam
se běžný smrtelník nedostane. Zde se
zpracovávají informace o případné
události a současně probíhá svolávání
jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, což je práce operačního
důstojníka. A není to práce jednoduchá. Vzhledem k tomu, že je závislý
pouze na informacích od ohlašovatele
požáru, není vždy jednoduché rozhodnout o tom, kolik jednotek a kolik techniky na místo události pošle.
Mnohokrát jsem slyšel debatu o tom,
proč přijelo tolik techniky, když se
vlastně nic nestalo. Je to právě proto,
že operační důstojník nemá potřebné
informace o rozsahu požáru a logicky z křesla v Rychnově nevidí, co se
děje někde v “Kotěhůlkách”. Proto

vyšle raději víc techniky a čeká na
informace od velitele první jednotky,
která se na místo události dostaví. Pak
teprve může s klidným svědomím odvolat jednotky na cestě k požáru nebo
naopak povolat další. Pokud někdy
budete muset volat tísňovou linku
HZS, je třeba podat co nejpřesnější
informace o rozsahu požáru. Tedy
kde hoří, co hoří a alespoň odhadem
uvést rozměry zasaženého prostoru.
Mohlo by se jednoduše stát, že k požáru popelnice přijede zbytečně deset
cisteren a z nich vyleze třicet hasičů,
naštvaných, že jim v hospůdce padá

pěna. A to bych Vám fakt nepřál vidět.
O měsíc později byli dva členové
naší jednotky na školení velitelů jednotek. Tato školení jsou pořádána
každý rok a jsou určena pro velitele
jednotek a jejich zástupce. Téma školení je pokaždé jiné. Letos jsme si procvičili základy první pomoci, ošetření
nejčastějších zranění při dopravních
nehodách a manipulaci při nakládání
raněného do vozidla záchranné služby. Takže jsme zase o něco chytřejší,
ale přesto doufám, že to ani my, ani vy
nebudete potřebovat.
Josef Jakl, velitel jednotky SDH

Bowlingový turnaj skupina B
Turnaj se konal 22. února 2013 od 19:00 hodin v Týništi nad Orlicí. Vítězem se stalo družstvo TJ Sokol 1 ve složení: Šenk Josef, Šín Kamil a Gluch Ján, na
druhém místě skončil tým DD Albrechtice a třetí příčku obsadil Sportovní klub 2.
TJ SOKOL Albrechtice 1

Sportovní klub 2

DD Albrechtice 1

OOB Albrechtice 1

postupové body 883

postupové body 836

postupové body 702

postupové body 630

Jméno hráče
1. kolo 2. kolo
1 Šenk Josef
122
122
2 Šín Kamil
131
153
3 Gluch Ján
165
168
Body celkem
418
443
náhr. Barták A.
861

Jméno hráče
1. kolo 2. kolo
1 Jaroš Jiří
135
135
2 Pavlas Martin
122
145
3 Sršeň Láďa
190
122
Body celkem
447
402
náhr. Vondráčková
849

Hasiči 1

Sportovní klub 1

postupové body 844

postupové body 821

Jméno hráče
1. kolo 2. kolo
1 Buneš/Nesnídal 102
110
2 Urbánek Jiří
150
128
3 Jakl Josef
98
114
Body celkem
350
352
náhr. Nesnídal Petr
702

Jméno hráče
1 Kupka Jarda
2 Sojka Lukáš
3 Roll Martin
Body celkem

1. kolo 2. kolo
79
102
97
116
74
96
250
314
564

Jméno hráče
1. kolo 2. kolo
1 Králík Michal
97
179
2 Velíšek Ondra
136
100
3 Kchop Rosťa
146
133
Body celkem
379
412
náhr. Králík michal
791

Kulturní komise

Finanční výbor

postupové body 632

postupové body 605

Jméno hráče
1. kolo 2. kolo
1 Kratěna Jaromír
97
105
2 Kačín Petr
121
116
3 Boudek Zdeněk 103
130
Body celkem
321
351
672

Jméno hráče
1. kolo 2. kolo
1 Vacek Karel
162
178
2 Radil Karel
126
135
3 Čermáková J.
100
152
Body celkem
388
465
náhr. Čermáková J.
853

Jméno hráče
1. kolo 2. kolo
1 Prokůpková D. 117
120
2 Horáková J.
88
96
3 Kapucián Jiří
95
100
Body celkem
300
316
616



Vítězné družstvo TJ Sokol 1 ve složení: Šenk Josef, Šín Kamil a Gluch Ján
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zpravodajství

A tak tu máme jarní část ročníku 2012 – 2013
Začněme ale popořádku. V posledním Místním zpravodaji jsme končili konstatováním, že je pro nás stěžejní
příprava valné hromady, která má určit
směr a vývoj albrechtické kopané v dalších letech. Datum jednání byl určen
na sobotu 14. února a valná hromada
svolána do příjemně vytopené klubovny na hřišti. Na jednání bylo pozváno
kromě hostů 60 delegátů s hlasem rozhodujícím, dostavilo se 36. Hlavním
bodem jednání čtrnáctibodového programu bylo zhodnocení uplynulé doby
od minulé valné hromady a také volba
nového výboru. Podařilo se domluvit
patnáct kandidátů, kteří byli ochotni ve výboru pracovat. Jedenáct bylo
tajným hlasováním zvoleno. Problém
byl, že dva kandidáti měli stejný počet
hlasů. Neuspořádali jsme doplňkovou
volbu, ale rozšířili počet členů výboru
na dvanáct. Na první schůzi nového
výboru byly rozděleny funkce a částečná zodpovědnost za úseky činnosti.
Předsedou byl opět zvolen Hlušička
Jaroslav st., místopředsedou Jiří Špaček, sekretář Jiří Koblmüller, pokladní
Jana Koblmüllerová, šéfem areálu Jiří
Moravec, jeho zástupce Mirek Sychra.
Další členové výboru: Luděk Velíšek,
Ruda Moravec, Petr Marčík, Hlušička
Jaroslav ml., Láďa Daněk a Mgr. Rosťa
Kchop.
Znovu jsme poděkovali za dlouholetou dobrou práci dnes již bývalým
funkcionářům Vlastovi Václavkovi a
Jirkovi Novákovi. Předpokládáme, že
stejně budou dle svých možností i dále
pomáhat. Už nyní můžeme hodnotit,
že velkým kladem bylo znovu zapojení
do činnosti oddílu Jirky Špačka. Od samého začátku je, tak jako v minulosti,
„duší“ všeho dění okolo fotbalu v Albrechticích. Je radost se podívat na stav
obou hřišť pod jeho dohledem a péčí.
Nebyl jen u mála prací, které se na hřišti prováděly. Stoprocentní jeho zásluhou je pořízení nové sekačky do areálu
a velkou část zásluh má, že náš oddíl
je v pořadí na získání dotace k vybudování automatické závlahy. Podařilo
se zajistit krytinu a zakrýt přístřešek,
který byl pokryt provizorně plachtou.
Modernizovali jsme zázemí naší
hospůdky, kde opět velkou část prací
odvedli Jirkové Špaček a Koblmüller.

Rovněž zapojeni byli Jana Koblmüllerová, pochopitelně rodina Evy
Slaninové a další. Tolik asi k zázemí,
které není na první pohled příliš vidět.
Ale k hlavní náplni naší činnosti.
Začněme od nejmenších – mužstvo
elévů. Hlavní trenér Michal Jaroměřský dal okolo sebe dohromady partu
obětavých pracovníků a podařilo se
jim utvořit kompaktní tým hráčů, kteří v současné době mají v čele tabulky
okresního přeboru náskok 15 bodů a
před sebou poslední čtyři turnaje k získání titulu přeborníka. Ale nekřičme
hop! Ještě je příkop daleko.
Dalším družstvem v pořadí jsou
mladší žáčci. Od podzimu jsme neměli jasno, jak to s tímto týmem dopadne. Podle vedoucích, kteří řídili toto
družstvo na podzim, je hráčů málo
(do Rokytnice ani neodjeli pro malý
počet hráčů) a nebyl trenér ani vedoucí. A ejhle! Opět práce Jirky Špačka.
Nejprve přesvědčil k trenérské práci
Luďka Cabalku, sám se zapojil jako vedoucí mužstva. Najednou mají mladší
žáci patnáct hráčů (ne vždy se sejdou
na zápas všichni) a brankáře, kterého
nám budou brzy závidět. A tak se již
dostavují výsledky obětavé práce hlavně těch dvou výše jmenovaných.
V kategorii starších žáků je díra.
Tato díra bude brzy, obávám se, u všech
mládežnických kategorií. Kéž bych se
mýlil. A tak starších žáků máme registrovaných pouze pět. V Týništi hrají na
hostování čtyři, hrají krajskou soutěž a
na Horním Jelení je jeden, rovněž zapojený v kraji.
A když už jsem zmínil Horní Jelení,
v současné době se nám vyplácí spolupráce v kategorii dorostu. Pro nás
v kritické kategorii. Dorostenci hrají
krajskou soutěž, nyní ve druhé skupině o umístění a přes nedostatek hráčů
jsou v této skupině na druhém místě,
těsně za vedoucím Týništěm, které
však doma porazili o 10 (!!!) hráčích
3:2. A jsme u největšího boláku naší
kopané. Dorostenci odjedou k mistrovskému zápasu do Úpice s patnácti
hráči a za tři dny se doma nesejdou, je
jich jenom deset. Pravda, našich hráčů
je v dorostu pramálo. Většina je hostujících z okolních oddílů, zejména
z Čermné, ale i z Chocně a jmeno-

vaného Horního Jelení. Do Horního
Jelení jsou naopak uvolněni naši hráči na střídavý start. A tak, ať chceme
nebo nechceme, nad existencí našeho
dorostu se vznáší velký otazník. Chtěli
bychom tuto kategorii udržet, ale vše
záleží na tom, zda se podaří získat další dorostence opět z okolních oddílů.
Berte na dlani chlup. Okresní přebor
II. třídy hrají v okolí: Petrovice, Křivice, Žďár, Lípa. Ale mládežnická kopaná je pouze u nás a v Týništi. Taková je
skutečnost.
A dostáváme se do kategorie dospělých. Na pořadí je naše „B-čko“, které
ne a ne se po „zářezu“ STK po posledním utkání na podzim s Častolovicemi
utrhnout z posledního místa tabulky
III. třídy okresního přeboru. Ne, že by
hráli kluci špatný fotbal. Dá se na ně i
dívat. Ale co dokáží neproměnit, to se
hned tak nevidí. Jistě, hráčů také není
nazbyt. A tak přichází výpomoc hráčů
„A-čka“ a dorostu. Jsem však přesvědčen, že toto mužstvo má své opodstatnění a že ještě bude hrát dobrý fotbal.
No a „A-čko“. Po kvalitní zimní
přípravě jsme předpokládali, že budeme „štikou“ přeboru a jak s Rychnovem, tak s doposud neporaženým
Vamberkem si pohrajeme. Na začátek
přišla řádná sprcha, když jsme na hřišti Rychnovského „B-čka“, které u nás
vyhrálo s odřenýma ušima a velkým
štěstím, dostali „dardu s bejlou“ 5:1. To
nečekal ani největší pesimista. Jenže
historie se opakuje. Podobnou dardu
jsme dostali na podzim a od tohoto
zápasu jsme neztratili ani bod. V současné době je situace stejná, a tak kluci
mají postup do vyšší soutěže ve svých
rukou. Pokud bychom neprohráli ani
jedno utkání a v době, kdy píšeme tuto
zprávu, zbývají čtyři kola do konce, potom je postup velmi reálný. A řekněme
přímo, k tomu co kluci předvádějí i zasloužený. Ale je to jako v případě elévů.
Nekřičme hop, příkop je ještě daleko.
A úplným závěrem bych chtěl znovu pozvat všechny příznivce, občany,
rodiče, přijďte se podívat do našeho
areálu V Borku. Je tam taková atmosféra, balzám na duši a nemusí tam být
jenom fotbal, ale je tam nádherně.
-jh-
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Společenská kronika
Řekli si „ano“:
Daniela Pecháčková a Lukáš Kočnar
Vítáme na svět:
Markéta Ptáčková, nar. 11. 02. 2013
Amálie Machačová, nar. 24. 03. 2013
Lukáš Flégl, nar. 18. 04. 2013
Kateřina Librová, nar. 14. 05. 2013
Rozloučili jsme se:
Jiří Izák, r. 1938
Helena Kapuciánová, r. 1931
Anna Kozáková, r. 1937
Jaroslav Kučera, r. 1930
Vlasta Vodová, r. 1932
Vlasta Štrombachová, r. 1938
Josef Morávek, r. 1930
Otakar Novotný, r. 1936
Marie Rohanová, r. 1930

počet obyvatel k 31. 05. 2013
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Vzpomínka:
Dne 14. 03. 2013 uplynulo 20 let, co nás opustil pan František Brandejs. Kdo jste ho znal, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Manželka Stanislava a děti
„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen hrst květů
a vzpomínat.“
Dne 16. srpna to bude již 6 let, kdy nás opustil
náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Věnujte mu, prosím,
s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou
„Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný. Zdá se
mu o těch, které miloval a kteří milovali jeho.“
Dne 6. srpna uplyne dlouhých 19 let, co od
nás odešel bez jediného slůvka rozloučení můj
milovaný syn pan Ing. Václav Brůžek z Albrechtic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu maminka
Dne 28. června 2013 vzpomeneme již čtvrté
smutné výročí, kdy navždy odešla od všeho, co
měla ráda, paní Ilona Plašilová z Albrechtic nad
Orlicí. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina
Poděkování:
Děkuji touto cestou paní Červinkové a paní
Bekové, zástupcům SPOZ a OÚ za blahopřání,
květiny, dárek a příjemné posezení u příležitosti
mého životního jubilea.
Jarmila Rybková
Touto cestou bych chtěl poděkovat panu
starostovi, paní Müllerové, paní Izákové a paní
Kupkové za návštěvu, příjemné posezení a popovídání při příležitosti mých narozenin.
Děkuji. František Bíza
Děkuji p. starostovi Jar. Kratěnovi a p. Velíškové za milé a srdečné přání, za věcné a květinové dary k mým 75. narozeninám. Velmi mě jejich
návštěva potěšila, zavzpomínali jsme na mladší
léta, strávili jsme krásný podvečer.
Děkuji. Marta Andršová
Prostřednictvím MZ chci srdečně poděkovat
panu Kratěnovi, paní Khýnové a členkám ČSZ
paní Kupkové a paní Izákové za velmi milé posezení u příležitosti mého životního jubilea. Zároveň chci poděkovat za květinové i věcné dárky,
které mě velmi potěšily.
Jana Formanová
Děkuji za květiny a věcné dary k mým 90.
narozeninám a za blahopřání od paní místostarostky Bekové a p. Krčmářové. Anna Novotná
Velký dík za milé blahopřání k mým narozeninám, za krásné květiny a věcné dary. Díky za
milou návštěvu a příjemné posezení panu Kratěnovi a paní Červinkové, též paní Martincové
a paní Kupkové. Díky za vše, bylo to moc hezké.
B. Ešnerová
V pátek 08. 03. 2013 jsme se v rodinném kruhu rozloučili s naším drahým Josefem Pírkem.
Děkujeme touto cestou všem přátelům, kamarádům, známým a členům Mysliveckého sdružení
Zelené Háje za projevená slova soustrasti.
Zarmoucená rodina
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