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Náklad 600 ks

Plavba po Orlici II/2013
Jednou z mnohých kulturních akcí
pořádaných kulturní komisí rady
obce, která získala mezi občany velikou oblibu, jsou plavby lodí po Orlici.
V letošním roce se uskutečnily, jako
již tradičně, dvě plavby. Druhá z nich
se konala v sobotu 17. 08. 2013. Start
byl tentokrát v loděnici RAMPAsportu s. r. o. v Týništi nad Orlicí. Odsud
se účastníci plavili do Krňovic. Sraz
účastníků byl naplánován na 9:30 hodin a musím říci, že všichni se dostavili včas.
Tak jako v předešlé platbě byly
jednotlivým účastníkům přistaveny
dopředu objednané a zaplacené lodě,
takže nenastaly žádné organizační
problémy. Kdo si co objednal, to měl

připravené a mohl v klidu vyplout.
Této druhé plavby se zúčastnilo cca
70 osob.
Na trase se uskutečnila společná
zastávka s občerstvením. Vábivá vůně
opékaných špekáčků prý byla cítit
pěkně daleko.
Do Krňovic doplavaly všechny lodě
v pořádku a v domluveném čase. Po
krátkém občerstvení v místní restauraci přijel autobus a všechny účastníky plavby odvezl zpět do Albrechtic. V restauraci U Krbů již čekal na
všechny, kdo chtěli, dobrý guláš.
V družné zábavě a při dobrém jídle
a pití se tak šťastně zakončila další
společná plavba po Orlici. Pokud se
kdokoliv z čtenářů chce podívat, jak

taková obecní plavba po Orlici probíhá, nechť navštíví stránky naší obce
a pobaví se u krátkého videa pořízeného panem Milanem Myšíkem.
Vzhledem k tomu, že jsem obě letošní plavby měl na starosti já, chtěl
bych touto cestou poděkovat panu
Bednářovi z RAMPAsportu, panu
hospodskému Jaromírovi Krbovi, zaměstnancům úřadu, dopravci panu
Vaverovi, Milanu Myšíkovi a panu
Radku Lochmanovi, kteří mně s organizací obou akcí pomáhali.
Protože se tato akce těší stabilnímu
a velkému zájmu občanů, budu ji navrhovat i v příštím roce k opakování.
Na závěr bych chtěl říci ještě jeden
postřeh. Při obou plavbách jsem zare-

gistroval mezi občany diskusi o tom,
že akce se nekoná, že byla zrušena, že
již nejsou volná místa, dokonce, že
nejsou volná místa proto, že se naší
akce účastní občané z okolních obcí.
Takže, pokud jste se někdo s těmito
informacemi setkal, věřte, že byly nepravdivé. Při obou plavbách bylo zamluveno více lodí, než bylo nakonec
účastníků. Také občanů z okolních
obcí se našich plaveb zúčastnilo minimum a nijak neovlivnili možnost kohokoliv z naší obce se akce zúčastnit.
S vodáckým pozdravem „ahóóój“
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Z jednání rady obce
(za období červen – srpen 2013)

ky na zakázku malého rozsahu
– „Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice nad Orlicí – Týniště nad
Rada obce schvaluje:
Orlicí“ – ve znění přílohy č. 2 toho• Smlouvu o výpůjčce nádob na tříto usnesení a ukládá starostovi obce
děný odpad se společností EKOvýzvu zveřejnit. Současně schvaluje
-KOM, a. s., ve znění přílohy č. 3
seznam firem, které budou přímo
tohoto usnesení a zmocňuje starososloveny k předložení nabídky –
tu obce k jejímu podpisu.
příloha č. 3 tohoto usnesení.
• Úhradu členského příspěvku na
rok 2013 ve výši 1 000,- Kč a mi- • Vypsání výzvy k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu
mořádného členského příspěvku
dle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006
na rok 2013 ve výši 20 260,- Kč orSb., o veřejných zakázkách v platganizaci MAS nad Orlicí o. p. s.
ném znění, na akci „Albrechtice
• Udělení věcných darů v hodnon. O. – Týniště n. O., rekonstrukce
tě 500,- Kč za dosažení vynikavedení VO“ ve znění přílohy č. 4
jících výsledků ve školním roce
a ukládá starostovi obce výzvu zve2012/2013 těmto žákům 5. ročníku
řejnit. Současně schvaluje seznam
ZŠ Albrechtice n. O.: Danielu Jaklofirem, které budou přímo osloveny
vi, Albrechtice n. O., Anně Drahok předložení nabídky – příloha č. 5
koupilové, Albrechtice n. O., Kláře
tohoto usnesení.
Pluhařové, Štěpánovsko a Veronice
Karáskové, Žďár n. O.
• Realizaci opravy místní komunika- Rada obce neschvaluje:
ce v ulici K Soutoku s podmínkou, • Poskytnutí finančního příspěvku
Klubu Radost, Wolkerova 22, Prože se zpevněním komunikace bude
stějov na pobyt zdravotně postirealizována i dešťová kanalizace. V
žených dětí v letní škole v areálu
této souvislosti pověřuje starostu
DDM Praha.
obce k jednání s vlastníky dotčených pozemků ohledně jejich sou- • Návrh pro stanovení nových „Pravidel pro poskytování půjček z
hlasu se stavbou nebo prodejem
účelového Fondu na rekonstrukce
pozemků.
a opravy bytů a obytných budov“
• Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu pouvedený v příloze tohoto usnesení.
zemků ze dne 31. 10. 2006 s SK Albrechtice n. O., ve znění přílohy č. 1 • Vydání nařízení obce na zákaz podomního a pochůzkového prodeje
tohoto usnesení a pověřuje starostu
v obci.
obce k jeho podpisu.
• Nájemní smlouvu s TJ Sokol na
pronájem části pozemku č. 127/2, Rada obce stanovuje tyto postupy:
na kterém jsou umístěny pohoto- • Zmapované nepovolené skládky na
katastrálním území Týniště n. O.
vostní chatky, ve znění přílohy č. 3
předat k řešení MÚ Týniště n. O.,
tohoto usnesení a ukládá starostovi
odbor životního prostředí – zodpoobce smlouvu podepsat.
vídá starosta obce.
• Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 1 401,- • Zmapované nepovolené skládky na
katastrálním území obce AlbrechKč DSO Poorlicko, Albrechtice nad
tice a nepořádek na soukromých
Orlicí za účelem nákupu fotopastí
pozemcích řešit upozorněním ze
pro využití OO Policie ČR s působstrany kontrolního výboru – zodností na území obcí DSOP.
povídá předseda KV ZO.
• Obsah výzvy k předložení nabíd-

• Nepovolené stání na chodnících - • Informaci starosty obce o přehledu
přijatých daní do rozpočtu obce k
ukládá starostovi obce předat pod31. 06. 2013 – viz. příloha č. 6 – taklady na OO Policie ČR v Týništi
bulka přijatých daní.
nad Orlicí.
• Výsledek výběrového řízení na
stavbu „Rekonstrukce chodníku
Rada obce byla seznámena:
podél silnice II/305 v km 1,000 –
• S nabídkami firem na renovaci
1,150 v Albrechticích n. O.“
plechové střechy ZŠMŠ v Albrecha schvaluje uzavřít smlouvu o dílo
ticích nad Orlicí čp. 48 a rozhods firmou PSK, v.o.s., Choceň, která
la, že výběr nejlepší nabídky bude
podala nabídku s nejnižší cenou ve
hodnocen s ohledem na parametvýši 298 586,- Kč. V této souvislosry: nabídková cena díla ve vztahu
ti pověřuje starostu obce k podpisu
ke kvalitě navrhovaného nátěru
smlouvy o dílo.
a dále podle kvalitativních referencí předložených předkladatelem • Informace ohledně zamítavého
stanoviska Ministerstva životnív nabídce. Tyto podmínky hodnoho prostředí k žádosti společnosti
cení nejlépe splnila nabídka firmy
SouthOil s. r. o., Praha 4 o stanoProkvalit s. r. o., Hradec Králové.
vení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum konvenčních
Rada obce bere na vědomí:
ložisek ropy a zemního plynu na
• Informaci starosty obce o přehledu
území krajů Královehradeckého a
přijatých daní do rozpočtu obce k
Pardubického.
30. 04. 2013 – viz. příloha č. 2 – ta• Inspekční zprávu z kontroly PO
bulka přijatých daní.
ZŠMŠ Albrechtice n. O. Ve zprá• Žádost pana Mgr. Ivana Havlíčka
vě bylo konstatováno, že ve všech
o finanční příspěvek na o opravu
kontrolovaných oblastech bylo
soch v kostele sv. Jana Křtitele v
postupováno v souladu s platnými
Albrechticích nad Orlicí a dopoprávními předpisy.
ručila zastupitelstvu obce souhlasit s příspěvkem na opravu soch. • Žádost SK Albrechtice nad Orlicí o
finanční příspěvek na opravu oploDoporučenou výši příspěvku rada
cení fotbalového areálu a hlavního
nestanovila.
hřiště. S ohledem na rozpočtové
• Informace starosty obce o změně
možnosti obce doporučuje zastujízdního řádu - linky IREDO 211.
pitelstvu obce schválit finanční pří• Informace o průběhu Štítu Alspěvek ve výši 24 100,- Kč.
brechtic 2013.
• Informace starosty obce ohledně • Nabídku MÚ Kostelec n. O. na
připojení obce k e-aukci na nákup
podání žádosti DSO Poorlicko, Alelektrické energie a plynu pro své
brechtice n. O. o poskytnutí dotace
občany. Z důvodu přijatého usnena nákup party stanu včetně příslusení zastupitelstva obce z 11. 04.
šenství v celkové hodnotě 310 560,2013 bude o této možnosti inforKč a doporučuje zastupitelstvu
movat starosta obce nejbližší zaseobce schválit investiční příspěvek
dání zastupitelstva obce. Současně
ve výši 13 647,- Kč.
v této souvislosti rada obce ukládá
• Informace ohledně návrhu železničstarostovi obce zjistit, zda se moního jízdního řádu spol. Oredo s.
hou do e-aukce přihlásit občané
r. o., Hradec Králové a ukládá mísindividuálně.
tostarostce obce prostudovat jízdní
OÚ Albrechtice nad Orlicí
řády a připravit připomínky spojů.

Stavba kanalizace zahájena
Po mnohaleté přípravě a shánění
finančních prostředků se DSO Křivina konečně podařilo stavbu kanalizace v naší obci zahájit. Staveniště
v Albrechticích n. O. bylo dodavateli
předáno 09. 07. 2013. Od této chvíle
se stavební práce rozjely naplno.
Nejdříve byla zřízena zařízení stavenišť a to u kostela a v lokalitě Pod
Strání. Posléze byla přivezena stavební technika, zázemí pro dělníky
a materiál na stavbu. Dnes je stavba
v plném proudu a podle harmonogramu by měla být dokončena do konce roku 2013. Pokud nebude průběh
stavby komplikovat nepříznivé počasí, měl by být termín dokončení stavby dodržen.
Pro občany, kteří jsou v dosahu nových kanalizačních sběračů, se tedy
otevře příležitost, napojit své domác-

nosti na tuto významnou infrastrukturní síť.
V rámci stavby se ke každé domácnosti přivede po veřejné části
domovní kanalizační přípojka. Na
vlastnících nemovitostí pak bude, aby
si dokončili napojení domácnosti na
tuto veřejnou část přípojky. Reálně se
bude kanalizace moci používat po kolaudaci stavby. Ta by měla následovat
po dokončení výstavby kanalizačních
sběračů, tedy koncem letošního roku.
Dodavatelem stavby je společnost
VCES, a. s. Praha ve sdružení s firmou HAKOV, a. s. Hranice. Subdodavatelem stavby je VAKSTAV spol.
s r. o., Jablonné n. O. a projektantem
stavby společnost VKCAD, s. r. o.,
Vysoké Mýto.
Náklady stavby kanalizace v Albrechticích n. O. jsou cca 8 mil. Kč.

Délka hlavních kanalizačních sběračů
cca 1 500 m. Délka veřejných kanalizačních přípojek cca 360 m.
Stavba samotná vyvolává mezi občany pozornost, což je přirozené a u
některých též otázky.
Nejčastěji se setkávám s následujícími otázkami.
Proč se realizuje stavba kanalizace
pouze v redukovaném rozsahu?
Předně je třeba říci, že výstavba kanalizace v naší obci je pouze součástí
velkého projektu s názvem „Intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace v obcích DSO Křivina Týniště n.
O., Albrechtice n. O. a Štěpánovsko“.
Ostatně o tom jsem informoval již
mnohokrát.
Jediným důvodem proč nestavíme
kanalizaci v celé obci je nedostatek
finančních prostředků, které bylo

možné na stavbu získat. Dobrovolný
svazek obcí Křivina, jakožto investor
stavby, si může vzít úvěr pouze v takové výši, kterou je schopen ze svých
příjmů uhradit. Dle nabídek bank se
jedná o částku maximálně do 30 mil.
Kč.
Z dotačních titulů připadal reálně v úvahu pouze dotační program
z Ministerstva zemědělství. Dotace
z něho získaná mohla mít hodnotu
maximálně 50% uznatelných nákladů
stavby. Absolutní výše dotace, kterou
lze tímto poměrem získat je však také
limitována a to zejména zdroji v dotačním fondu. Zpravidla se reálná
výše dotací pohybovala pod 20 mil.
Kč. Proto bylo v přípravné fázi stavby
možné počítat pouze s částkou cca 50
mil. Kč.
... pokračování na str. 3
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Stavba kanalizace zahájena
... pokračování ze str. 2
Původní stavební záměr byl proto postupně upravován - zmenšován
tak, aby jeho rozpočtová cena stanovena v upraveném projektu se blížila
předpokládanému množství reálně
získatelných peněz. Těmito úpravami
projektu jsme došli až k variantě, kterou v současné době realizujeme a je-

inzerce
Pilates

jíž rozpočtová cena činila cca 56 mil.
Kč bez DPH. Stavba obsahuje několik
stavebních celků - intenzifikaci ČOV
(cca 34,4 mil. Kč), kanalizaci v Týništi
n. O. (cca 1,9 mil. Kč), tlakovou kanalizaci ve Štěpánovsku (cca 10, 9 mil.
Kč) a naši redukovanou stavbu kanalizace (cca 8,8 mil. Kč).
Z výše uvedeného je zřejmé, že vět-

ší rozsah kanalizace v Albrechticích
n. O. nebylo možné objednat, neboť
rozpočtové náklady by byly celkově
vyšší než předpokládané disponibilní
zdroje DSO Křivina. I v této úsporné variantě, byly rozpočtové náklady
vyšší než deklarované finanční zdroje.
Valná hromada DSO však schválila i
v této nepříznivé finanční situaci vypsat výběrové řízení na dodavatele.
Předpokladem bylo, že vysoutěžíme
cenu nižší než rozpočtovou, což se
nakonec podařilo. Vítězná nabídka
činila cca 49 mil. Kč bez DPH.
Dalším dotazem je, zda-li se musí
všichni vlastníci nemovitostí v dosahu kanalizace na ni napojit.
Z obecného pohledu bych řekl, že
je jakousi morální povinností se na
kanalizaci připojit, neboť takto nákladná stavba se realizuje zejména
proto, aby se splaškové vody likvidovaly v souladu s vodohospodářskými
zákony. Dosud to možné v mnoha
případech nebylo.
Z právního pohledu odpověď zní,
že povinností každého vlastníka nemovitosti je likvidovat své odpadní
vody v souladu se zákonem o vodách
a zákonem o vodovodech a kanalizacích. Jinými slovy, má-li někdo v provozu domovní čistírnu odpadních
vod nebo septik povolený vodoprávním úřadem, nemusí se připojit. Má-li někdo zkolaudovanou žumpu na
vyvážení a prokáže-li, že své odpadní
vody likviduje podle zákona, nemusí
se připojit. V ostatních případech se
patrně bude jednat o nepovolené hospodaření s odpadními vodami, které

je trestně postižitelné a vlastníkovi
takovéto nemovitosti hrozí udělení
pokuty s povinností uvést nevyhovující stav do souladu se zákony. Je tedy
na každém vlastníku nemovitosti, jak
svoji zákonnou povinnost splní.
DSO Křivina nezávisle na vůli
vlastníků nemovitostí přivede ke každé kanalizační přípojku, čímž vytvoří
pro všechny předpoklad, že své povinnosti budou moci splnit. Na každém z nich pak bude, jak uvedenou
problematiku vyřeší.
Další dotazy občanů směřují do budoucna a souvisejí s dalším pokračováním výstavby kanalizace.
Z pohledu právního má stávající
vodoprávní rozhodnutí platnost do
konce roku 2014 a obsahuje všechny
kanalizační stoky v obci. Teoreticky se
dá jeho platnost dále prodloužit.
Z pohledu finančního zajištění další
výstavby stok v obci je nutné konstatovat, že DSO Křivina nebude několik
let schopna takovou výstavbu financovat. Lze se tedy důvodně domnívat,
že výstavba dalších stok v naší obci
v blízké budoucnosti bohužel probíhat nebude. Život mne však naučil, že
vždycky se dá najít nějaké řešení a to i
v situacích, kdy se zdá, že je nemožné.
Pokud o další výstavbu bude ze strany
občanů opravdový zájem, je možné,
že se i v tomto případě nějaké řešení
najde. Vše bude záležet také na růstu
ekonomiky státu a vůli budoucích zastupitelů stavbu kanalizace dokončit.
Jaromír Kratěna
starosta

Vážení příznivci cvičení pilates!
Je září a opět začínáme s cvičením pilatesovy
metody. Pokud máte zájem rozhýbat své tělo,
posílit a zpevnit svalstvo, odstranit svalové dysbalance, zlepšit držení těla, krevní oběh, odstranit bolesti hlavy a páteře, přihlaste se do našich
kurzů, které probíhají:

balančních a jiných pomůcek
v Lípě nad Orlicí:
každé úterý v základní škole Lípa nad Orlicí
18,00 hodin - basic pilates
v Česticích:
každý pátek v tělocvičně Čestice - začátek
13. 9. 18,30 hodin - pilates pro ZAČÁTEČNÍKY

v Albrechticích nad Orlicí:
každé pondělí v tělocvičně základní školy
18,00 hodin - basic pilates  • 19,00 hodin - basic
pilates - tato hodina je pouze pro ty z Vás, kdo
již máte hojné zkušenosti se cvičením pilates •
každý čtvrtek 18,00 hodin - pilates se zapojením

Je možné si domluvit i hodiny individuální.
Nezapomínejte, že cvičení pilates je nejen
pro ŽENY, ale i MUŽE každého věku!
Konzultace a další informace na telefonu:
773 769 960
Renata a Natálie Bekovy
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20. výročí partnerství Obce Albrechtice nad Orlicí a Města Wörgl
V letošním roce si připomínáme 20
let od první oficiální návštěvy Obce
Albrechtice a Města Wörgl. První

ZPRAVODAJSTVÍ

kontakty byly navázány o rok dříve
po schválení v zastupitelstvech obou
míst. U zrodu navázání partnerství
stála tehdy paní Jana Kupková, Jaromír Kratěna, Zuzana Ehlová a Ces-
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tovní kancelář DUKO – paní Eva
Dušková. Překladateli se na počátku
spolupráce stali pan Erik Auer, Karel
Pažitný, paní Jitka Pažitná a Gertruda
Balášová. V té době zastávali funkce
starostů pan Jaromír Kratěna a Fritz
Atzl.
S ohlédnutím na uplynulých 20 let
vzniklo mnoho společných projektů,
vzájemných návštěv s předáváním
nových zkušeností. K nejúspěšnějším
návštěvám patřily bezesporu návštěvy dětí, sportovců, hasičů, ale i návštěvy v zařízeních pro starší občany.
Na podporu vzájemného partnerství
a přátelství byly v obou místech založeny „kluby přátel“, které se aktivně

podílejí při přípravách vzájemných
návštěv.
U příležitosti zmíněného výročí pozval starosta obce po schválení
zastupitelstvem obce zástupce Města
Wörglu na oficiální návštěvu. Pozvání
bylo přijato a ve dnech 12. až 15. září
zde zástupce města uvítáme.
Ráda bych Vás pozvala na společenské setkání s hudbou a tancem
v sobotu dne 14. září od 20. hodin
do restaurace U Krbů, kde bude pro
všechny občany připraveno i občerstvení zdarma v podobě opékaného
masa.
Renata Beková
místostarostka obce

Obec Albrechtice n.O. si Vás dovoluje pozvat na:

SPOLEČENSKÝ VEČER
konaný u příležitosti 20. výročí partnerství s městem WÖrgl

Jménem kulturní komise Vás zvu na další akci, kterou je tradiční
albrechtické posvícení. Tentokrát se bude konat v sobotu 28. 09. 2013.
Součástí posvícení bude fotbalový zápas mužstev Albrechtic n. O. a
Nové Vsi. Nebude chybět tradiční přetahovaná o sud piva a na závěr proběhne v restauraci U Krbů diskotéka s Josefem Krbem. Přijďte
v hojném počtu podpořit na fotbalový stadion do Borku naše fotbalisty a také si užít večerní diskotéku v restauraci U Krbů, kde nebudou
chybět vynikající pečené kačeny a pivo jako křen.
Na shledanou s Vámi se těší pořadatelé.

14.9.2013 od 20:00 hod

RESTAURACE NA DRAHÁCH
K tanci a poslechu hraje HPK-band Týniště n.O.
Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
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Motto: „Vzděláváním k pestřejšímu
životu.“
Přijměte naše pozvání na 8. ročník Týdne vzdělávání dospělých 2013
v Královéhradeckém kraji, který se
uskuteční 11. - 15. listopadu 2013.
V okrese Rychnov nad Kněžnou se
opět uskuteční akce s názvem Týden
vzdělávání dospělých (TVD), jež je
součástí celostátního projektu Týdny
vzdělávání dospělých® organizované-

ZPRAVODAJSTVÍ
ho Asociací institucí vzdělávání dospělých České republiky ve spolupráci
s jednotlivými kraji ČR. Zadavatelem
akce je Královéhradecký kraj, probíhá
pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France i za
podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce
a sociálních věcí a také Úřadu práce
ČR krajská pobočka v Hradci Králové
s kontaktními pracovišti Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov a Rychnov
nad Kněžnou.
Ve druhém listopadovém týdnu se
občanům všech věkových kategorií
naskytne příležitost vybrat si ze zajímavého programu, který jim umožní
seznámit se se širokými možnostmi
celoživotního učení v našem kraji, dozvědět se něco nového o oboru, který
je láká, motivovat se k dalšímu vzdělávání a získat konkrétní kontakt na
organizaci, která tuto aktivitu zajišťuje.

Akce bude probíhat nejen v prostorách Kontaktního pracoviště Úřadu
práce v Rychnově nad Kněžnou, ale i
v okolních městech a obcích našeho
kraje, kde svou činnost představí instituce, které se do projektu Týden vzdělávání dospělých přihlásily.
Doufáme, že i letos se budou programu účastnit různé střední školy,
občanská sdružení, domy dětí a mládeže, autoškoly a řada soukromých
vzdělávacích firem, z jejichž nabídky
vznikne velmi pestrý program, kde si
každý bude moci vybrat přednášku, seminář, či ukázkovou hodinu dle vlastního zájmu a chuti.
Cílem TDV je tedy posílit význam
dalšího vzdělávání mezi občany, ukázat jim možnosti zvyšování kvalifikace v jejich stávajícím oboru či záliby
za účelem uplatnění se na trhu práce,
udržení se v konkurenčním prostředí a
v neposlední řadě plnění si svých přání
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a představ.
Věříme, že náplň 8. ročníku Týdne
vzdělávání dospělých 2013 pro vás
bude přínosem a využijete mimořádné šance vybrat si a zdarma se účastnit neomezeného počtu dopoledních
i odpoledních prezentací či seminářů.
Během října 2013 bude kompletní program zveřejněn na obvyklých místech,
plakátovacích plochách, v obecních
zpravodajích, v tisku a na webu. Sledujte je pozorně, ať Vám něco zajímavého neuteče!
A v případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat:
Kontaktní osoby pro KoP
Úřadu práce ČR v Rychnově n. Kn.:
Mgr. Libuše Sychrová
email: libuse.sychrova@rk.mpsv.cz,
telefon: 950 159 322
Mgr. Naďa Martincová
e-mail: nadezda.martincova@
rk.mpsv.cz, telefon: 950 159 431

Další cyklovýlet Tour de cnipe
Letošní cykloturistický výlet byl
naplánován na sobotu 22. června.
Vzhledem k tomu, že jsme více dali
na předpovědi počasí, výlet se zrušil
a jak bylo i alternativně avizováno,
termínově se posunul. To možná
zapříčinilo, že se o týden později,
v sobotu v 10 hodin sešlo u restaurace
U Krbů pouze 5 účastníků.
V komorním počtu jsme se po cyklostezce č. 4235 vydali na Vysoké



Chvojno, kde jsme si prohlédli přírodní amfiteátr a arboretum, kde se
dle zveřejněných informací nachází
62 druhů jehličnanů a 152 druhů
listnatých dřevin. Cestou k naučné stezce Viselce jsme minuli i nově
zrekonstruovaný penzion Zámeček,
který spravuje Lesní družstvo Vysoké
Chvojno.
Voda v rybníku Hluboký nebyla nijak čistá, proto jsme radši zvolili osvě-

Fotograf, jako pátý účastník, nebyl zachycen.
inzerce

žení v kempinkové restauraci.
K cestě do Holic jsme využili cyklostezku č. 4265, která nás vedla z Podlesí, ulicí Pod Homolí, kolem sokolovny, muzea Emila Holuba a dál ulicí
Staroholickou. K obědnímu stolování
byla již předem vybrána restaurace
Staroholická – ostatním cyklistům
a nejen jim můžeme jen doporučit.
Posilněni jsme pokračovali táhlým
kopečkem kolem vlakové zastávky

a lesní cestou se napojili na cyklostezku od Velin do Borohrádku. Pak již to
bylo do Albrechtic pouhých 6 km.
Hodnocení výletu bylo jednomyslné – krásný výlet, podle trasy řada
málo známých zajímavostí. Bohužel
nízký počet účastníků zřejmě dává
najevo nezájem o takovéto cyklovýlety. Další organizace Tour de cnipe
2014 je tak vážně ohrožena.
Jiří Betlach
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Stomatologická lékařská služba první pomoci - okres Rychnov n. Kn. 2013
datum
služby
rok 2013

jméno lékaře

14.09.

MUDr. Šťastná Ludislava

15.09.

MUDr. Tancurinová Jana

21.09.

MUDr. Vavřičková Hana

22.09.

MUDr. Tůmová Věra

28.09.

MUDr. Valešová Pavla

29.09.

MUDr. Tomanová Libuše

05.10.

MUDr. Veselská Renata

06.10.

MUDr. Vyčítalová Marie

12.10.

MUDr. Zdeňka Jiří

13.10.

MDDr. Andělová Jana

19.10.

Bahník Dent s.r.o.

20.10.

MUDr. Benešová Růžena

26.10.

MUDr. Beránek Jan

27.10.

MUDr. Bergmanová Dita

inzerce

adresa ordinace
ZS Rokytnice
v Orlických horách
nám. Dr. Lutzowa
345, Vamberk
Poliklinika, Mírové
nám. 88, Týniště n. O.
J. Pitry 344,
Opočno
Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
Poliklinika, Mírové
nám. 88, Týniště n. O.
Poliklinika, Mírové
nám. 88, Týniště n. O.
dr. Lützova 244,
Vamberk
Kvasinská 129,
Solnice
J. Pitry 448,
Opočno
Třebízského 799,
Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464,
Dobruška
Komenského 828,
Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445,
České Meziříčí

telefon

datum
služby
rok 2013

494 595 292

28.10.

MUDr. Čapková Marie

736 419 151

02.11.

MUDr. Domáňová Iva

494 371 782

03.11.

MUDr. Dvořáková Soňa

494 667 154

09.11.

MUDr. Handl Jindřich

494 622 114

10.11.

MUDr. Havlová Marie

494 542 102

16.11.

MUDr. Hlavsová Lenka

494 371 781

17.11.

MUDr. Hrbáčová Eva

494 541 757

23.11.

MUDr. Ježková Marie

494 596 732

24.11.

MDDr. Kačerová Veronika

731 980 112

30.11.

MUDr. Kašková Kateřina

494 323 152

01.12.

MUDr. Kašparová Dagmar

494 622 040

07.12.

MUDr. Kašparová Helena

494 371 088

08.12.

MUDr. Loukota Jan

603 252 766

14.12.

MUDr. Malátková Ludmila

15.12.

MUDr. Miřejovská Dagmar

21.12.

MUDr. Nentvichová Eva

22.12.

MUDr. Plšková Ivona

24.12.

MUDr. Pokorná Jaroslava

25.12.

MUDr. Pokorná Věra

26.12.

MUDr. Přibylová Marta

28.12.

MUDr. Ptačovská Eva

29.12.

MUDr. Seidlová Zdenka

01.01.
2014
04.01.
2014
05.01.
2014

inzerce

jméno lékaře

MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona

adresa ordinace
Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov
nad Kněžnou
U Stadionu 1166,
Rychnov nad Kn.
Komenského 259,
Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kn.
Komenského 481,
Kostelec nad Orlicí
Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
Kvasiny 145,
Kvasiny
Voříškova 169,
Vamberk
Smetanovo nábř. 334,
Vamberk
Komenského 127,
Opočno
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
Třebízského 799,
Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942,
Dobruška
Svatohavelská 266,
Rychnov nad Kn.
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
J. Pitry 448,
Opočno
Komenského 209,
Častolovice
Komenského 481,
Kostelec nad Orlicí
č.p. 17
Skuhrov nad Bělou
Poliklinika Rychnov
nad Kněžnou
ZS Kout 566,
Borohrádek
Poliklinika, Mírové
nám. 88, Týniště n. O.

telefon
494 383 417
494 515 694
775 224 093
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 622 114
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
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PORADNA PRO SPOTŘEBITELE - Nakupování přes internet II

Minule jsem slíbil, že napíšu něco o
fintách a podvodech internetových obchodníků. A protože se s nimi setkávám
denně, sám prostřednictvím internetu
nakupuji jen zcela výjimečně a řídím se
heslem „co nevidím, to nekupuji“. Tím
nechci samozřejmě nikomu brát iluze
o tomto moderním a stále se rozšiřujícím způsobu nakupování a chci věřit
tomu, že minimálně 90 % internetových
obchodníků je poctivých. Jenomže pracuji v poradně, kde se scházejí stížnosti
pouze na ty nepoctivé, kteří bohužel
kazí dobré jméno i těm ostatním.
Začnu nejčastějším dotazem.
1. Objednala jsem si zboží, zaplatila
předem, ale prodejce ho neposílá, telefony nebere, na e-maily neodpovídá.
Odpověď: Stává se to hlavně u menších nebo nových prodejců, kteří umožňují jediný způsob platby, a to předem.
Možnost dodání na dobírku nebo při
převzetí nedávají. Příkladem jsou internetové bazary, protože lidé více než kdy
předtím mají zájem o levnější, použité
věci. Například matky samoživitelky
s malými dětmi. Podvodníci je nalákají
nabídkou zboží za lákavou cenu, inkasují peníze, ale věc už nepošlou. Proto
doporučuji nakupovat pouze u prověřených prodejců. A pokud se přesto
rozhodneme nakupovat u neznámého
prodejce, v žádném případě neplatíme
předem, i když ani dobírka není zárukou. Ale o tom později.
2. Objednal jsem si videokameru, ale
bylo na ni vidět, že ji už někdo používal.
Odpověď: Tohle se stává v případech,
kdy prodejci někdo výrobek vrátí v zákonné 14 denní lhůtě, vrátí ho s viditelnými stopami použití a prodejce se ho
pokouší prodat znovu za plnou cenu.
Prodejce by měl upozornit, že výrobek
je nějak poškozený a měl by ho pochopitelně prodat se slevou. Jenomže by
prodělal, tudíž se ho pokouší prodat
za plnou cenu, vědom si toho, že my
budeme těžko prokazovat, kdo poškození způsobil. Obrana je těžká, vše je
otázkou dokazování, které není vůbec
jednoduché.
3. Objednala jsem si přes internet svetr, který ale nesplňoval moje představy,
a proto jsem ho v souladu se zákonem do
14 dnů vrátila, jenomže je to už přes měsíc a prodejce peníze nevrací.
Odpověď: Protože mnoho netrpělivých nakupujících očekává vrácené
peníze do týdne, musím připomenout,
že prodejce má na jejich vrácení 30 dnů
a většinou tuto lhůtu využívají na doraz.
Pokud peníze nepřijdou ani po uplynutí této lhůty, je jediná možnost – vyzvat
prodejce k vrácení peněz například do
14 dnů doporučeným dopisem s dodejkou - nikoliv e-mailem nebo telefonem
- s upozorněním, že po uplynutí lhůty
požádáme soud o vydání platebního
rozkazu. Jestliže peníze neobdržíme ani
potom, platební rozkaz je poměrně jednoduchý způsob, jak své peníze získat
zpět. Samozřejmě pouze v případě, že
prodejce ještě nějaké má.
4. Přes internet jsem si objednala tablet
a zvolila osobní převzetí na prodejně. Při

bližší prohlídce v klidu doma jsem zjistila, že nemá některé mnou požadované
funkce, takže jsem se vrátila do prodejny
s požadavkem na vrácení do 14 dnů bez
udání důvodů. Prodejce mi ale tvrdí, že
když jsem výrobek převzala osobně, vrátit bez udání důvodů ho nelze.
Odpověď: Toto samozřejmě není
pravda, protože pokud byla kupní
smlouva uzavřena na dálku (internet, telefon…), právo na vrácení do
14 dnů mám, na způsobu převzetí vůbec nezáleží.
5. Objednal jsem si navigaci a zvolil
převzetí osobně na prodejně. Protože mi
nevyhovovala, šel jsem ji
hned druhý den vrátit, ale
prodejce odpověděl, že jsem
smlouvu uzavřel na prodejně, tudíž odstoupit od kupní smlouvy nelze. Já jsem ji
ale uzavíral z domova přes
internet.
Odpověď: Tohle je jeden z nových triků – na
internetu vyplňuji objednávku, ale ve chvíli, kdy
zvolím osobní převzetí, se
kupní smlouva zcela nenápadně změní na pouhou rezervaci,
což znamená, že výrobek je v prodejně
pro mne pouze rezervován a skutečná
kupní smlouva bude uzavřena až v prodejně při převzetí. V takovém případě
opravdu ztrácím možnost vrácení věci
do 14 dnů bez udání důvodů. Takže až
do posledního odkliknutí objednávky
je potřeba vše kontrolovat. Je zajímavé,
jak každý nový trik rychle převezmou
i další prodejci.
6. V nabídce jednoho prodejce jsem
objevil 100 cm LCD televizor za 1.000
Kč, tedy přibližně za 10 % obvyklé ceny.
Nabídka vypadala věrohodně, protože
prodejce uváděl, že vyprodává sklad. Nepřišlo mi ale nic.
Odpověď: Na takovouto nabídku
nemá smysl reagovat, protože zboží
s tak obrovskou slevou pochopitelně
nikdy nedostaneme. Nejedná se o výprodej skladu, jak prodejci u těchto
nabídek zpravidla uvádějí, není to ani
žádný žert, ale jedná se o sběr poštovních a emailových adres a telefonních
kontaktů. Prodejci se totiž na takovou
nabídku během chvíle sejde i několik tisíc objednávek, které ale pro něj nejsou
vůbec důležité. Pro něj jsou podstatné
adresy a emaily, které následně výhodně
prodá další firmě. Ta nám potom posílá
nejrůznější nabídky a my se divíme, kde
naši adresu nebo telefon vzali.
7. Objednal jsem si drahý fotoaparát,
ale prodejce mi neposlal návod v českém
jazyce. Po urgenci prodejce opakovaně
slíbil, že ho pošle, jenomže nepřišlo nic.
Odpověď: Jestliže český návod není
přiložen už od výrobce, prodejce ho
nikdy mít nebude, protože výrobek
nakoupil nelegálně, jedná se o tzv. šedý
dovoz. Bude nám ho slibovat pouze tak
dlouho, aby nám znemožnil vrácení
výrobku do 14 dnů, a pak se odmlčí.
Pokud tedy dostaneme výrobek bez
českého návodu, nemá smysl návod

urgovat, ale je potřeba se rozhodnout
mezi dvěma variantami - buď se musíme naučit s výrobkem zacházet pomocí
návodu v jiném jazyce, který tam bývá
vždy, jestliže to nezvládneme, výrobek
vrátíme do 14 dnů bez udání důvodů.
8. Vracel jsem výrobek do 14 dnů bez
udání důvodů a dopis poslal samostatně v obálce. Dopis prodejci 14. den došel, ovšem balíček přišel o 2 dny později
a prodejce proto odmítl moje odstoupení
od smlouvy uznat. Je to v pořádku?
Odpověď: Samozřejmě není - podstatný je ten dopis, protože zákon říká,
že se prodávající musí o našem úmyslu
odstoupit od smlouvy nejpozději 14. den již dozvědět, to znamená, že vlastní
výrobek může přijít klidně
později. Ale je to poučení
i pro ostatní, jak takové
diskusi vůbec předejít –
vracet včas, raději s předstihem a nenechávat odeslání na poslední chvíli.
9. Objednala jsem si
značkový parfém, ale zdá
se mi, že nevoní tak, jako
ten koupený v kamenné
prodejně. Prodejce reklamaci nechce
uznat, tvrdí, že si vymýšlím.
Odpověď: Může se samozřejmě jednat o padělek, což je další velký nešvar,
tentokrát nejen internetových prodejců. Pokud takové podezření máme
a prodejce reklamaci uznat nechce, je
potřeba buď nechat výrobek posoudit
soudním znalcem nebo podat podnět
k šetření České obchodní inspekci.
Ze sortimentu padělků je samozřejmě
nejhorší prodej padělaných léků, které
mnohdy buď vůbec neobsahují potřebnou účinnou látku, takže pacient
i když tyto léky užívá, se vlastně neléčí
nebo naopak obsahují navíc látky jiné,
zábava pro děti

v příbalovém letáku nepopsané, které
mohou mít nežádoucí účinky. Na nižší nákupní cenu můžeme tedy opravdu
doplatit.
10. A na konec jsem si nechal ty nejdrsnější případy, kdy místo objednaného zboží je v balíku stará bota nebo kus
dřeva, přičemž váha je zvolena tak, aby
odpovídala objednanému zboží a balík
nebyl nápadný už při přebírání. Těchto
případů není mnoho, ale jsou a velice
obtížně se řeší, protože vše je otázkou
dokazování. Máme totiž pouze jedinou
možnost a to svědeckou výpověď osoby,
která byla přítomna rozbalování zásilky,
ovšem stejnou možnost má prodávající.
Takže po vzájemné výměně svědeckých
výpovědí nám stále zůstává tvrzení proti tvrzení a rozhodnout by musel pouze
soud. Mnoho spotřebitelů se domnívá,
že těmto případům lze předejít rozbalením balíku ještě před doručovatelem. Není to bohužel pravda, protože
doručovatel je povinen být přítomen
rozbalení pouze v případě, že balík je
mechanicky poškozen. Pošta i ostatní
zásilkové služby totiž odpovídají pouze
za bezchybné dodání zásilky nikoliv za
jejich obsah. Jedna z možností je zvolit
osobní odběr na prodejně, kde mi ho
rozbalit a ukázat musí, jenomže v menších městech takové prodejny nebývají,
musíme někam dál a tím se vlastně vytrácí jedna z výhod nákupu přes internet, a sice nákup z pohodlí domova.
Triků internetových prodejců je
samozřejmě daleko víc, vybral jsem
pouze ty nejčastější nebo nejzávažnější. A protože se na mne obracejí o radu
i prodejci a také z důvodu objektivity,
příště popíšu triky kupujících, kteří naopak zkoušejí nejrůznějšími způsoby
podvést prodejce. A uvidíte, že jich také
není málo.
Josef Černý, poradna pro spotřebitele
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Knihovna Albrechtice - nabídka pro čtenáře

„Tajná sedma - Případ zmizelých
Vítám Vás v knihovně a nabízím
psů“ – Blytonová E. Jirka má starosti
Vám několik titulů:
a musí na čas opustit Tajnou sedmu.
Kokršpaněl Čert zaujme jeho místo.
Pro děti:
Je na něm, aby chránil kamarády před
„Obrázkové čtení“ – Likusová R. nebezpečím, které jim hrozí při pátráVeselá celobarevná publikace je urče- ní po záhadně zmizelých psech.
ná začínajícím čtenářům od 5 let. Jed„Tajná sedma – Zločin na železninoduché texty a říkanky jsou psány
velkými tiskacími písmeny a některá ci“ – Blytonová E. Děje se něco podeslova jsou nahrazena obrázky. Kromě zřelého v opuštěném stavení, kterému
rozvoje čtenářských dovedností se se říká Tiggerova stodola? Petr tomu
děti hravou formou seznámí s dalšími nevěří. Ale potom Honza vyslechne
tématy, která v první třídě probírají zvláštní rozhovor a Tajná sedma stojí
před novým dobrodružstvím…
v prvouce.
„Strašidýlko Josífek“ – Melounová I. Pro děti, které začínají číst. Jsou
to krátké pohádky, třeba: Kostlivec
René, Josífkovy kalhoty, Pekelníček
Kuba a další.
„Zuzanka a její pes Ňufka“ – Machač J. Knížka pro nejmenší děti.
Ahoj, děti! Jmenuji se Zuzanka. Víte,
co se mi nedávno přihodilo? Přinesla
jsem si tajně domů malého pejska. Co
mi to dalo námahy, schovat ho před
rodiči!
Ale proč bych Vám to vyprávěla?
Raději si to přečtěte sami. A když
budete mít náladu, můžete si přečíst
i další knížky. Jsou napínavé, ale zároveň i veselé a poučné. Nudit se rozhodně nebudete. Vaše Zuzanka.

„Ta holka se snad zbláznila!“ –
Kawulaková J. – Představujeme vám
Artura a Adélu. Artur je – mírně řečeno – frajer, holkař a drzoun. Pracuje jako disdžokej, sebevědomí má
na rozdávání, dívčí srdce láme na
počkání a pro ostré slovo nebo protiútok nejde daleko. Naopak Adéla je
normální dívka řešící hlavně starosti
s tátou. Kluci jí taky příliš potěšení
nepřinášejí, nicméně se životem se
rve statečně, a i když se občas ocitne
dole, dokáže se zase vyhrabat nahoru.
Artura a Adélu svede život dohromady náhodou na jedné sobotní diskotéce, ovšem jakmile se jejich životy protnou, osud si s nimi začne potměšile
pohrávat…

zábava
Vážení čtenáři,
luštitelů, kteří se přihlásí o výhru, je stále málo,
bohužel. Doufáme, že bude tato osmisměrka u Vás
úspěšnější, než ta minulá. Gratulujeme všem úspěšným luštitelům! Uvítáme všechny Vaše náměty
a eventuálně připomínky. Správné znění tajenky
nové osmisměrky zasílejte do 30. 09. 2013 na adresu
albrechtice@nadorlici.cz, nebo je možné ji osobně
doručit na OÚ. Z úspěšných luštitelů vylosujeme
3 výherce, které odměníme drobnými cenami.
Správné znění tajenky z prvního čísla MZ: Nemůže člověk podat horšího důkazu o své malosti,
než je nevíra ve velké lidi.
Redakce MZ
I. Forbáth:
Svět je absurdní - ... dokončení v osmisměrce
Slova:
ASTMA, AURORA, BATOH, BONUS, BRAŠI,
BUČET, BUKET, ČÁRKY, DIDAKTIKA, DRBKA,
EDIKT, FOSFAN, INDKA, KEBAB, KLETR, KONTA, KORSO, KROSY, KŘÍDA, KVASY, KYSLIČNÍK,
MALŠE, MRSKAT, ŇADRA, NAJMĚ, NORMY,
NORSKO, OBLET, ODPOR, ODSUN, ODSYP,
OFINA, OKTET, PLAZI, PLECE, PLZEŇ, PNUTÍ,
PODNIKNOUT, PÓREK, PORODNÍK, PRACOVNÍK, PRASKLINA, PROSTOJ, PROTIKLAD,
PUNČOCHA, RAKETODROM, RAROH, REGISTRACE, REŽNÁ, RODINA, RUKOPIS, SNÍMEK,
SOŠKA, SPOJE, SPOLU, SRNČÍ, STODOLY,
STROJ, SUDBA, SYNDROM, ŠNAPS, ŠPIONÁŽ,
ŠPULT, TABLO, TARIF, TĚŽCE, TLAMOVEC,
TOČIT, TRAMP, TRHÁK, TRIKO, TŘASK,
TŘPYT, TÝRAČ, ÚKLID, ÚKOSY, ÚŽLABINA,
VERBEŽ, VERŠE, VESTIBUL, YSATY, ZAHRADY

Pro dospělé:

„Magické hory“ – Fialová K. a Slunečko M. Květa Fialová a Václav Cílek
během putování po českých a moravských horách vyprávějí příběhy o krajině, životě hor a lidí, kteří je postupně
obývali a o jejich smyslu pro člověka.
Jaká tajemství tyto hory ukrývají a co
znamenají pro český národ?
„Tutanchamon: Poslední tajemství“ – Jacq Ch. Farek vládne Egyptu
jako krutý a prostopášný tyran. Na
pozvání z anonymního dopisu přijíždí do země faraonů americký advokát
Mark Wilder, aby odhalil – kým doopravdy je! V srdci křesťanské čtvrti
Káhiry potkává kněze s podivuhodnými schopnostmi. Fakta, která se
od něho dozvídá, mu obrátí život
naruby…

„Útěky tam a zase zpátky“ – Teremová L. Knížka je o čtyřicetileté ženě,
která se pokouší splnit si svůj životní
sen utéci z města před stresem a hemžením lidí a nastěhuje se ke svému
novému čerstvě rozvedenému příteli,
se kterým se seznámí přes internet,
do malé vesničky, kousek za Prahou.
Sama se vypořádává nejen s novým
způsobem života, ale i s přizpůsobením se novému partnerovi….

„Příběhy, pověsti a pohádky paní
hudby“ – Hostomská A. Příběhy, pověsti a pohádky z nejslavnějších oper
i baletů – včetně stručných medailonků autorů hudby a přehledů nejznámějších písní, árií a sborů - poutavě,
podrobně a souvisle převyprávěných.
Kniha tak usnadní vstup do kouzelného světa opery či baletu, ale dá se číst
i jako soubor příběhů, které inspirovaly významné skladatele k vytvoření
„Oběť“ – Indridason A. Sever- vrcholných děl.
ská krimi. Vražda měla skrýt děsivé
Přijďte si vybrat, určitě najdete knitajemství…
V jednom bytě v Reykjavíku je hu, která vás pobaví i poučí.
Na shledanou v knihovně každou
nalezen muž s podříznutým hrdlem.
Zdá se, že pachatel i oběť se znali, středu v letním období od 17 – 19
neboť nic nenasvědčuje násilnému hodin a v zimním období od 16 – 18
vloupání. Policisté však na místě činu hodin se na vás těší
Jaroslava Svobodová,
najdou kašmírový pléd, který vydává
Vaše knihovnice www.
zvláštní exotickou vůni a v kapse oběknihovnaano.wz.cz
ti je rovněž nalezen Rohypnol - „znásilňovací droga“…
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ZáŘÍ a ŘÍJEN v Orlických horách a Podorlicku

Vážení čtenáři,		
už jste využili naši novou KARTU
HOSTA? Jestli ne, tak navštivte webový portál www.orlickakarta.cz, kde
najdete možnosti, jak kartu získat, ale
také přehled všech zapojených atraktivit a ubytovacích zařízení.
Rádi bychom Vás pozvali na některé akce, které se u nás konají v září
a v říjnu:
V sobotu 7. 9. 2013 v Deštném v Orlických horách je pro vás připravena
tradiční akce k ukončení letní sezóny s programem především pro děti
Kačenčino loučení s létem.
Město Kostelec nad Orlicí vás v so-

botu 14. 9. 2013 zve na tradiční 11.
Kostelecké posvícení a festival řemesel
s bohatým doprovodným programem.
Tento víkend bude opravdu nabitý spoustou úžasných akcí. Můžete se
těšit na známé osobnosti jako Valérii
Zawadskou nebo Richarda Tesaříka.
Svět našich předků, jejich způsob
života, pravěké technologie a řemesla
budou k vidění v muzeu pod širým
nebem, v pravěké osadě Křivolík od
14. – 15. 9. 2013 na Festivalu živého
pravěku.
Poslední zářijový víkend 27. -28.
9. 2013 nemůže chybět tradiční akce
v Dobrušce a to jsou Svatováclavské
slavnosti. Představí se vám skupina historického šermu, můžete zde
vidět ukázky řemesel a v průběhu
dne se vám představí i mnoho kapel

a souborů.
V neděli 29. 9. 2013 začíná již
3. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu F. L. Věka 2013, který trvá až
do listopadu. Festival se koná ve třech
městech a to Dobrušce, Opočně a Novém Městě nad Metují. V neděli 6. 10.
2013 bude v Mariánském kostelíku
v Opočně hostem festivalu Heroldovo kvarteto v čele s koncertním mistrem Petrem Zdvihalem. Následovat
bude 14. 10. 2013 galakoncert slavné
mezzosopranistky Dagmar Peckové
za doprovodu dobrušského rodáka a
klavíristy Prof. Jaroslava Šarouna ve
Společenském centru v Dobrušce. Po
roce se na festival vrací recitátor Alfred
Strejček, se kterým vystoupí v neděli
20. 10. 2013 v Klášterním kostele Narození Panny Marie v Novém Městě

nad Metují držitel vysokého vyznamenání – francouzského národního řádu
umění a literatury cembalista Stéphane
Béchy.
Na nádvoří Státního zámku v Opočně ve čtvrtek 10. 10. 2013 začne největší sokolnická akce v Čechách a to
již 46. Mezinárodní setkání sokolníků. Až do soboty 12. 10. 2013 můžete vidět slavnostní nástupy a večerní výřady s loveckými fanfárami
a ukázky lovu s dravci.
V říjnu se také můžete těšit na festival vážné hudby a to Mezinárodní
varhanní festival Zdeňka Pololáníka
v České Třebové. Program a termín
bude upřesněn a najdete ho na stránkách města.
Nabídku všech akcí v destinaci najdete na www.mojeorlickehory.cz

40. ročník Štítu Albrechtic vstoupil do dějin
Ve dnech 21. a 22. června 2013 se žárním sportu.
v Albrechticích u Českého Těšína ko- Fotbalový turnaj:
nal již 40. ročník Štítu Albrechtic.
Bylo i krásné letní počasí, což v tom- Skupina A
hřiště FK Baník Albrechtice:
to roce není úplně obvyklé.
Připomeňme si, jak šel sled udá- Albrechtice u Č. Těšína
lostí.
Albrechtice v Jizerských horách
Dne 21. 06. se od 17.00 hod. usku- Velké Albrechtice
tečnilo zasedání členů Stálého výboru Lesní Albrechtice
Štítu, které vedl úřadující místopředLesní Albrechtice
seda p. Josef Zikl.
Albrechtice v Jizerských horách
Usnesení ze zasedání:
• Stálý výbor Štítu vzal na vědomí Velké Albrechtice
zprávu místopředsedy za období Albrechtice u Č. Těšína
2013 - 2013 včetně vyúčtování fon- Albrechtice u Č. Těšína
du místopředsedy.
Lesní Albrechtice
• Stálý výbor Štítu schválil upravený Albrechtice v Jizerských horách
statut.
Velké Albrechtice
• Stálý výbor Štítu zvolil předsedu
p. Stanislava Kowalského a místoSkupina B – obecní hřiště:
předsedu p. Josefa Křivohlávka.
22. 06. 2013 se konala sportovní Albrechtice nad Orlicí
klání ve fotbale, ve volejbale a v po- Albrechtice u Lanškrouna

2:1
1:0
2:2

PK 6:5

1:1

PK 3:2

0:0

PK 3:1

1:0

1:0

Město Albrechtice
Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice u Lanškrouna
Město Albrechtice
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice u Lanškrouna
Město Albrechtice
Zápas o 3. místo:
Albrechtice v Jiz. horách
Albrechtice nad Orlicí
Zápas o 1. místo:
Albrechtice u Č. Těšína
Město Albrechtice

4:1
2:2

PK 2:1

2:0
3:0
0:2

1:0

Nejlepší hráč: Jan Pipek
z Albrechtic v Jizerských horách
Nejlepší brankář: Jan Jaček
z Albrechtic u Českého Těšína
Tabulka 40. ročníku
Štítu Albrechtic:
1. Albrechtice u Č. Těšína
2. Město Albrechtice
3. Albrechtice v Jizerských horách
4. Albrechtice nad Orlicí
5. Velké Albrechtice
6. Lesní Albrechtice
7. Albrechtice nad Vltavou
8. Albrechtice u Lanškrouna
Celkem bylo sehráno 14 zápasů, ve
kterých padlo 31 branek.

2:0

Nejlepší střelec:
Josef Holčák z Města Albrechtice

Příští ročník se vrací do Čech
a proběhne poslední víkend v červnu
určitě v Albrechticích. Tentokrát v Jizerských horách.
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Ve druhém čísle letošního Místního
zpravodaje jsme končili čtyři kola před
koncem soutěží a konstatovali jsme, že
pokud naši borci vše vyhrají, je postup
do vyšší třídy zaručen.
Ale začněme popořádku. Zásluhou
našeho sekretáře J. Koblmüllera jsme
dostali příslib dotace na vybudování
automatického zavlažování, které jsme
chtěli pořídit v letní přestávce mezi
soutěžemi. Jsme třetí v pořadí Královéhradeckého kraje a podle informací
z ústředí se na nás rozhodně dostane. Bohužel, doposud nepřišly peníze
z ministerstva a tak FAČR nemá co rozdělovat. Hlavně, že je na nehorázné odměny pánů ministrů a vládních úředníků. Nadále tedy musí tahat hadice
a rozstřikovače ručně Ruda Moravec
nejstarší. Není to lehká práce. V letošním suchém létě tráví na hřišti nemálo času a podle pokynů Jirky Špačka
se stará o obě hrací plochy. Najdou se
tací, kteří se mu za odevzdanou práci
posmívají. Při přemisťování hadic zaznívají na jeho adresu tato slova: „jen
tahej ty starý vole“! A zaznívá to hlavně
od těch, kteří pro SK nikdy nic nebo
pouze velmi málo vykonali. Místo aby
přiskočili a pomohli. Přitom to Ruda
dělá hlavně pro ně. Ono mnohé, a tím
mířím i do vlastních řad, pokládáme za
samozřejmost. Tímto bych chtěl Rudovi vyslovit uznání a poděkovat.
Ani práce ostatních funkcionářů
není nezanedbatelná. Ono řídit a připravovat účinkování pěti fotbalových
mužstev není jednoduché. Opět považujeme za samozřejmost práci trenérů
a vedoucích. Ale ona to taková samozřejmost není. Tito lidé věnují svůj čas,
který by mohli využít jinak - pro svoje
rodiny apod. Znovu musím všem vyjá-
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Malé ohlédnutí za sezónou

dřit vděk a velké poděkování.
Začneme opět od nejmladších. Kolektiv vedoucích a pomocníků okolo
M. Jaroměřského dotáhl svoji práci
k vrcholu a naše mužstvo se stalo přeborníkem okresu ve své kategorii pro
sezonu 2012/2013.
1. Albrechtice

33 26 4 3 123: 42 82 ( 1)

2. Solnice

33 22 5 6

3. Opočno

33 19 3 11 136: 99 60 ( 15)

95: 40 71 ( 47)

4. Borohrádek 33 16 2 15 94: 59 50 (-16)
5. Rychnov B

33 16 2 15 130: 78 50 (-10)

6. Ohnišov

33 13 2 18 80: 69 41 (-22)

7. Přepychy

33 5 2 26 61:177 17 (-13)

8. Černíkovice 33 5 0 28 40:195 15 (-12)

Rovněž naši mladší žáčkové podávali
pod vedením L. Cabalky a J. Špačka solidní výkony. I když po podzimní části
museli dohánět ztrátu v některých zápasech, dokazovali, že budou dobrým
kolektivem.
Dalším mládežnickým mužstvem
byl dorost. Rovněž oni, po nijak oslnivých podzimních výkonech, na jaře
hráli ve skupině, jak se dříve říkalo
o udržení, jenže mužstva neměla kam
padat, soutěže dorostu v rámci okresu
nejsou. Není dostatečný počet družstev.
A tak se hrálo pouze o umístění. Naši
dorostenci dokazovali, že hrát fotbal
umí a do posledního zápasu se rvali
o vítězství v této skupině. Bohužel
v rozhodujícím zápase v Týništi nedokázali slibně rozehraný zápas, kdy už
vedli 2:0 a zahrávali pokutový kop, dotáhnout do konce a prohráli. Nicméně
umístění v krajské soutěži velmi dobré.
A výbor byl rázem postaven před nerudovský problém, ne kam s ním, ale
co s ním. Přihlásit se do krajské soutě-

že znovu nebo zapojit hráče, kteří budou mít zájem hrát fotbal do kategorie
dospělých.
A jsme u B mužstva. I přes skutečnost, že hráli pohledný fotbal a dokázali
porazit mužstva ze špice tabulky, skončili na posledním místě. To v té chvíli
znamenalo sestup do IV. třídy okresního přeboru. A opět nerudovský problém pro výbor. Přihlásit, nepřihlásit,
zrušit, nezrušit a co s hráči, kteří chtějí
hrát, ale do kádru „A-čka“ mají daleko.
Vždyť SK je přece pro všechny!
Tak nakonec bylo rozhodnuto. Kdo
z dorostenců má zájem hrát, bude převeden do „B-čka“ a B mužstvo jsme
přihlásili do okresního přeboru III.
třídy, ze které měli padat. Nakonec po
různých rošádách mužstvo v soutěži
pro ročník 2013/2014 zůstává a chceme, aby bylo rezervou pro „A-čko“,
tak jak to má být. Od mužstva odešel
trenér Láďa Daněk, kterému tímto za
jeho práci děkuji a věřím, že se v rámci možností zapojí do práce s mládeží.
Zkušenosti má bohaté. Novému vedení
- Rudovi Moravcovi a Martinu Krčmářovi - přeji hodně sportovních úspěchů
a trpělivosti.
A jsme u vrcholu našeho kopečka –
A mužstva. Naposledy bylo napsáno,
že pokud vyhrají hráči všechna utkání,
nebo jedno mohou hrát nerozhodně,
bude se hrát v Albrechticích B třída,
která by tomuto mužstvu slušela. Jenže bohužel v předposledním zápase C
v Solnici na naše hráče jakoby „ padla
deka“, nikomu se nedařilo a podlehli
domácím 2:1. Tím byla I. B třída otevřena pro Vamberk, který čekal na naše
zaváhání. Bohužel přišlo.
Tato prohra, ale nijak nesnižuje rekord v počtu nastřílených branek, který

Číslo 3 - 2013

v rámci okresních soutěží naši vytvořili.
Ve 26 zápasech nastříleli 115 branek,
což je úctyhodný průměr 4,5 branky na
zápas. Obdrželi 34 branek, měně jenom
vítěz skupiny Rychnov „B“. Nejlepším
střelcem nejenom mužstva, ale i OP se
stal David Hořínek. Zatížil konto soupeřů neuvěřitelnými 45 brankami. Dále
se podíleli Sršeň 12, Duha, Kuzma,
Moravec po 11 a další střelci Jaroš, oba
Velíšci, Provazník, Zeman, Pavlas, Janeček, Králík. Je však třeba vyzvednout
kolektivní pojetí hry, které skvěle řídil
trenér Mgr. Rostislav Kchop. Rozhodně
patří poděkování nejen všem hráčům
kádru, trenérovi a vedoucímu mužstva,
ale i Áje Kupkové, která obětavě vykonávala funkci lékaře a ošetřovatele hráčů na těle i na duši. Děkujeme.
A to nejlepší na konec. Po různých
reorganizacích soutěží, kdy byla B třída
rozšířena na 32 mužstev a rozdělena do
4 skupin po osmi, postoupilo naše „A-čko“ po zásluze s odřenýma ušima ze
třetího místa OP. B třída se bude hrát
po novu, kdy na podzim sehrajeme každý s každým dvě utkání, jednou doma
a jednou venku. Po podzimu budou
skupiny rozděleny a první čtyři mužstva budou hrát o postup, druhá čtyři
mužstva o udržení. Můžeme si jenom
přát, aby naši borci dokázali, že do krajské soutěže postoupili po zásluze. Tím
spíš, že se nám podařilo udržet kádr
mužstva pohromadě, odešel pouze Lukáš Provazník do sousedního Českého
Meziříčí. Z dorostu kádr posílil Josef
Chvojan a Martin Sychra.
Tak tedy, do nového ročníku fotbalových soutěží s „pišlovským“ heslem:
„sportu zdar a albrechtické kopané
zvlášť“.
-jh-
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Koncem léta zčeřil poklidnou hladinu na hřišti odchod paní Slaninové
z funkce vedoucí stánku. Můžeš nám
k tomu něco říci?
Okolo působení paní Slaninové v její funkci se od jejího nástupu
místo Horákových šířily různé dezinformace. Poprvé, že chceme, aby
se Horákovi vrátili zpět. Později, že
se připravuje prostor pro jiné dvojice
atp. Ujistil jsem paní Slaninovou, že
nemáme zájem na změně, naopak, že
jsme s jejími službami spokojeni.
Proč tedy najednou taková rána?
Koncem dubna, nebo začátkem
května jsem na výborové schůzi vyjádřil nespokojenost s výnosem ze
stánku. Nebyl to ani šťastný ani dobrý
krok. Nejen proto, že toto bylo vyneseno z výboru na veřejnost a následně to přispělo vzniku dalších fám, ale
i proto, že jsou věci, které se nemohou
řešit na plénu výboru. A my od toho
máme finanční výbor. Paní Slaninová
v osobním rozhovoru se mnou se mě
zeptala, na základě čeho jsem ji očernil, že na hřišti krade. Ujistil jsem ji,
že jsem nic takového neřekl ani na
výboru, natož někde jinde. Bohužel
to fámy a pomluvy nezastavilo. Mě
osobně se nikdo veřejně nezeptal. Pověřil jsem finanční výbor, aby provedl
kontrolu hospodaření ve stánku za

ZPRAVODAJSTVÍ

Na slovíčko předsedo

I. pololetí. Mezi tím po jedné schůzi,
kdy jsme probírali celkovou finanční
situaci oddílu, bylo řečeno, že lidé
v obci stejně řeknou, že paní Slaninová staví barák díky svému působení
na hřišti. Což je sice pravdou, ale jen
potud, že jsme pomohli paní Slaninové získat hypotéku na domek tím, že
jsme ji zaměstnali, protože jako matka na mateřské dovolené by hypotéku
nezískala. Potvrdili jsme ji tedy stabilní příjem. Nicméně opět si z toho
někdo vyvodil závěr, že se na hřišti
krade a na výborové schůzi 12. srpna
nám přišla paní Slaninová oznámit,
že na základě pomluv z mé strany
končí své působení na hřišti. Znovu
jsem ji ujistil, že z mé strany žádné
nařčení nevzešlo. Nebyl důvod, neboť
výsledek kontroly finančního výboru
potvrdil, že ve stánku je vše v pořádku. Paní Slaninové a i celému výboru
jsem nabídl svoji rezignaci, pokud
překážkou v jejím dalším působení na
hřišti je moje osoba. Bohužel paní Slaninová toto mé gesto odmítla, trvá na
svém skončení, tak SK zřejmě nebude
muset volit nového předsedu.
A co tedy dál?
Ano, to je správná otázka. My samozřejmě musíme zajistit, aby naše
zařízení fungovalo ve stejném rozsahu a kvalitě. To je kromě klasického

„Poděkování“
Za hřištěm u Hradečnice
máme deponii na odkládání
posekané trávy. Někteří naši
občané přišli na to, že ze staré trávy je tam docela slušný
kompost a tak si odtud hlínu
odvážejí, což je v naprostém
pořádku.
Co však v pořádku není, je
to, že jiní naši spoluobčané si

toto místo pletou se smetištěm
a odkládají tam zbytky stavební sutě, dlažby, obkladaček
a jiného podobného odpadu.
Těmto občanům SK tímto
„děkuje“ za znehodnocení trávy a kompostu, který je takto
nepoužitelný. „Ještě jednou
děkujeme.“
-jh-

občerstvení při sportovních a kulturních programech i pořádání večírků, narozeninových oslav a všech
již tradičních akcí. Paní Slaninová
nastavila laťku kvality poskytovaných
služeb vysoko. My se musíme snažit
udržet ji aspoň ve stejné výši, ne – li
postrčit ještě výš. Paní Slaninové přejeme na novém působišti hodně štěstí
a úspěchů.
A nyní trochu z jiného soudku. Co
SK Albrechtice a mládež?
V ohlédnutí za sezonou 2012/2013
se zmiňujeme o úspěchu našich elévů, kteří se stali přeborníky okresu
ve své kategorii. Bohužel počty malých hráčů se celkově neustále snižují,
a abychom zajistili aspoň částečné
působení mládeže, spojili jsme se se
sousedním oddílem z Týniště. Navzájem si vypomůžeme a naši hráči
budou hrát pod hlavičkou Týniště/Albrechtice A krajské soutěže a pod hlavičkou Týniště/Albrechtice B okresní
soutěže. Snad toto posune výkonnost
našich hráčů dopředu. Ono je skutečností, že v okolí je s námi a Týništěm
šest fotbalových oddílů, ale mládež
máme pouze my.
Přece jenom výstavní skříní každého oddílu je A mužstvo. S jakým
umístěním byste byli po podzimu
spokojeni?
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Už jenom postup je zaslouženým
úspěchem mužstva. I. B třída se hraje
podle nového systému a po podzimu,
kdy hraje v osmi členné skupině každý s každým dvakrát, se skupina rozdělí a první čtyři budou hrát se čtyřmi
ze skupiny C o postup a druzí čtyři
o sestup. Přáním všech mužstev je tím
pádem umístění do čtvrtého místa ve
skupině a tím klid do jarní části soutěže. Pochopitelně je toto umístění
i naším cílem.
Je z čeho do „A-čka“ brát? Jak je na
tom jeho záloha?
Před začátkem soutěží jsme byli
postaveni před otázku, zda zachovat
stávající strukturu dorostu, kdy z našich hráli pouze čtyři a ostatní na hostování nebo zvolit jiné řešení. Rozhodli jsme se dorostence, kteří mají
zájem hrát, přeřadit do kategorie dospělých a zařadit je do „B-čka“. Toto se
ukázalo jako dobrý tah. „B-čko“ je po
prvních dvou kolech se 6 body na čele
tabulky, hraje pohledný fotbal, hráči
chodí trénovat s „A-čkem“ a tudíž již
někteří ochutnali atmosféru I. B třídy
dospělých. Doufám, že nám to takto
vydrží.
Děkuji za rozhovor.
Předsedu SK zpovídal J. N.

zpravodajství
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Hasiči
Činnost albrechtických hasičů byla
v létě značně ovlivněna akcemi okolních sborů a soutěžemi. Vše začalo
soutěží v Záměli, kde soutěžila obě albrechtická družstva. Zanedlouho slavily sbory dobrovolných hasičů v Ličně výročí 125 let, ve Žďáru nad Orlici
130 let a ve Vamberku 140 let od svého založení. Naši chlapi tam na požádání vyrazili s technikou, a ve Žďáru
navíc předvedli napuštění protipovodňového vaku. Další akce se konala
v Kostelecké Lhotě. Byla to tradičně
netradiční soutěž v požárním útoku,
kde musí soutěžní družstva splnit několik úkolů, než se dostanou k samotnému cíli v podobě plechovek, které

se musí sestřelit vodním proudem. Ti,
co nesoutěží, si vyplňují volnou chvíli
jinými disciplínami, jako třeba házení hasicím přístrojem, přetahování,
nebo doprava vody ze sudu do sudu
pomocí hadice a vědra. Ti, kteří neholdují sportu, trénovali alespoň své
pravačky při zvedání půllitrů s chmelovým mokem. Měsíc srpen byl také
nabitý. Opět jsme se vrátili s technikou do Záměle, kde se slavilo výročí
založení sboru. Dívčí družstvo si zopakovalo požární útok v Olešnici a ve
stejný den se konaly oslavy založení
sboru dobrovolných hasičů v Týništi
nad Orlicí. Borci z naší výjezdové jednotky tam předvedli likvidaci požáru
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Společenská kronika
osobního vozidla a družstvo koňkařů
předvedlo stále dobrou kondici naší
stříkačky Barči při hašení papírového domu. Léto se po hasičské stránce vydařilo i z hlediska ostrých akcí.
Vyjíždělo se pouze na kontrolu stavu
hladiny Orlice, která se při vydatných
deštích přiblížila k prvnímu povodňovému stupni. A protože se albrechtičtí hasiči opravdu nenudili a sbor
v letošním roce existuje také již 125
let, rozhodli jsme se uspořádat si
v kruhu přátel hasičů malou odměnu
v podobě grilovaného prasátka. Myslím, že Vaši hasiči si to do jednoho
zaslouží.
za SDH Josef Jakl

Řekli si „ano“:
Michal Čermák a Michala Slanařová
Jan Troják a Lucie Hůjová
Martin Roll a Eva Hejná
Vítáme na svět:
Liběna Kaplanová, nar. 31. 05. 2013
Rozloučili jsme se:
Josef Svatoň, r. 1940
Emilie Brůžková, r. 1921
Růžena Franková, r. 1934
Marie Zemanová, r. 1934

počet obyvatel k 31. 07. 2013


1005
Vzpomínka:
Dne 17. 11. 2013 tomu bude již 8 let,
kdy nás opustil náš drahý manžel, tatínek,
tchán, dědeček a pradědeček pan Josef
Brandejs z Borku. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka, dcery a syn s rodinami
Poděkování:



Lhotecký Džbán v Kostelecké Lhotě.



Oslavy 130 let SDH Záměl.

Za přání, dárek a květiny k mému životnímu jubileu děkuji za Obecní úřad
panu Jaromíru Kratěnovi a za SPOZ paní
Jindře Červinkové. Setkání bylo příjemné
a moc se mi líbilo. Zároveň děkuji i těm,
kteří si na mě vzpomněli.
Jaroslava Svobodová
Prostřednictvím MZ bychom chtěli
poděkovat personálu Domova důchodců
Albrechtice nad Orlicí, včetně pana ředitele Mgr. Ing. Karla Vacka, MBA, za vzornou péči o bratra pana Josefa Svatoně.
Sestra Eva Urbánková s rodinou
Touto cestou bych chtěla poděkovat
p. Prokůpkové a p. Khýnové za milé blahopřání a posezení ku příležitosti mých
narozenin a zároveň děkuji za květiny
a dárek.
Eva Bunešová



Oslavy 140 let SDH Týniště nad Orlicí.



Oslavy 140 let SDH Týniště nad Orlicí.

Děkuji tímto zástupcům OÚ a SPOZ
panu Kratěnovi a paní Beranové za květiny a věcný dárek a též paní Kupkové a
paní Izákové za ČZS za dárek a květiny
k mým 80. narozeninám. Setkání bylo
příjemné a milé.
Božena Mazačová
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se zúčastnili posledního rozloučení s naší drahou maminkou, babičkou
a prababičkou paní Emilií Brůžkovou
z Albrechtic. Také děkujeme za květinové
dary, projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina
Dne 27. 07. 2013 jsem ztratil mobilní
telefon někde na mostech z Albrechtic n.
O. do Týniště n. O. Našel ho žák Černý
a předal ho matce, která z mého telefonu
zavolala mojí ženě. Mobilní telefon mně
předal osobně žák Petr Černý. Děkuji
touto cestou žákovi i jeho matce. Kéž by
bylo víc takových poctivých lidí.
Matuška, Petrovičky 58
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Chtěl bych touto cestou poděkovat
zástupcům obce paní Bekové a paní Krčmářové za květiny, dárkový balíček a moc
příjemné posezení u příležitosti mého životního jubilea.
Jaroslav Beran
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