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Volební období zastupitelstva obce 2010-2014 končí
Vážení spoluobčané,
v říjnu 2014 se budou konat další
komunální volby. Tento fakt jednoznačným způsobem deklaruje i konec
funkčního období stávajícího zastupitelstva obce. V průběhu volebního období jsme se na stránkách zpravodaje
snažili pravdivě a obsáhle informovat
o činnosti orgánů obce, realizovaných stavbách, plánech do budoucna
i těžkostech, které správu obce běžně
provázejí.
Dovolte mi tedy, abych se na závěr
volebního období 2010-2014 pokusil
krátce zhodnotit práci zastupitelstva a
vyhodnotil plnění volebních slibů, které vám byly ve volební kampani v roce
2010 učiněny.
Prvně bych chtěl poděkovat drtivé
většině zastupitelů za energii, zkušenosti a čas věnovaný správě obce.
Je zřejmé, že správa obce v současné
době vyžaduje od zastupitelů daleko
větší aktivitu, všeobecnou informovanost o procesech provázejících běžný
občanský život, zrovna tak jako všeobecnou znalost věcí a dějů související
s širokým spektrem odborných témat,
než tomu bylo dříve.

Rozsáhlé legislativní změny v oblasti
veřejné správy činí z funkce zastupitele náročnou a zodpovědnou profesi,
což si uvědomuje jen velmi malá část
veřejnosti. Pryč jsou doby, kdy stačilo
používat „selský rozum“ a tím zajistit
kvalitní výkon veřejné správy. V současné době je v mnoha zákonech souvisejících se správou obcí uloženo zastupitelům rozhodovat i o činnostech
a věcech, které se významně vymykají
běžným znalostem a zkušenostem
občanské veřejnosti. Přitom se stále
zvyšuje tlak na trestněprávní zodpovědnost zastupitelů za svá rozhodnutí.
V této situaci je nezbytné, aby vedle
všeobecně vzdělaných a aktivních zastupitelů pracovali i odborně vysoce
zdatní úředníci obecního úřadu. Jedině v tomto týmovém uskupení je
možné zajistit kvalitní výkon veřejné
správy, který bude schopen nejen řešit
potřeby svých občanů, ale také zajistí,
že obec nebude porušovat mnohá zákonná nařízení.
Slouží ke cti stávajících zastupitelů
i pracovníků obecního úřadu, že obec
Albrechtice nad Orlicí má u široké
veřejnosti občanské i odborné dobré

jméno.
Děkuji proto všem zastupitelům,
kteří se aktivně podíleli na správě
naší obce i všem pracovníkům obecního úřadu, členům komisí, výborů i
pracovníkům a funkcionářům všech
organizací za to, že svojí kvalitní prací
vytvářeli v průběhu volebního období
dobré jméno naší obce, a jak pevně
věřím, i dobré podmínky pro spokojený život Vás, občanů Albrechtic nad
Orlicí.
Osobně děkuji členům rady obce
Renatě Bekové, Ing. Petru Kačínovi,
Ing. Petru Černému a Danutě Prokůpkové za jejich obětavou a fundovanou
spolupráci v průběhu celého volebního
období. Zvláště děkuji paní místostarostce Renatě Bekové za to, že mi velice významně pomáhala řešit mnohé
složité zákonné povinnosti obce a také
za její lidskou podporu mé osobě na
veřejnosti.
Pro informaci čtenářů: za volební
období se rada obce sešla celkem 85
krát a přijala celkem 949 usnesení (stav
k 27. 8. 2014)!

Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva obce:
Počet ZO 28
%
účast
účasti

Příjmení a jméno
Beková Renata
Betlach Jiří
Černý Petr
Dostál Vladislav
Drahokoupil Dušan
Hlušička Jaroslav
Hrabalová Lenka
Hrin Vojtěch
Kačín Petr
Kapucián Jiří
Koblmüller Miloš
Kratěna Jaromír
Lochman Radek
Prokůpková Danuta
Šťovíčková Marie

27
23
23
27
18
22
25
21
15
24
6
28
27
19
17

96,4
82,1
82,1
96,4
64,3
78,6
89,3
75,0
53,6
85,7
21,4
100
96,4
67,9
60,7

Před druhou částí hodnocení práce
zastupitelstva obce připomenu, že zastupitelstvo obce bylo složeno z kandidátů KSČM a Nezávislých kandidátů
v poměru 4:11. Pro přijetí jakéhokoliv
usnesení je v Albrechticích n. O. potřeba 8 hlasů pro.
... pokračování na str. 2



Nové dětské hřiště v arálu školy



Nově vybudovaný sklad protipovodňových prostředků



Cyklochodník z Albrechtic n. O. do Týniště n. O.



Protipovodňová hráz
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... pokračování ze str. 1
Z uvedeného vyplývá, že Nezávislí
kandidáti měli v zastupitelstvu usnášení
schopnou většinu. Proto měli také zodpovědnost za realizaci svého volebního
programu, který Vám předložili ve volbách v roce 2010.
Je nutno však uvést, že i kandidáti
KSČM měli volební program velice podobný v některých detailech dokonce
shodný s Nezávislými kandidáty. Proto
se prakticky všechna rozhodující usnesení přijímala jednomyslně.
Ke cti všech zastupitelů patří skutečnost, že při hledání řešení u důležitých
problémů, bylo používáno jediné hledisko a tím byl spokojený občan Albrechtic. Jsem přesvědčen, že to je také
jediné správné kritérium, kterým by se
měli řídit politici na všech úrovních.
Přirozeně, že spokojenost občanů nebude nikdy stoprocentní.
Podívejme se nyní, jak dopadlo plnění rozhodujících slibů z volebního programu Nezávislých kandidátů.
Výtah z volebního programu:
Budování občanské společnosti
K naplnění tohoto cíle budeme:
• udržovat a dále rozvíjet dobré vztahy mezi vedením obce a občany,
které jsou dlouhodobě založeny na
důvěře a vzájemném porozumění –
plnění si musí občané vyhodnotit
individuálně,
• hledat nové způsoby pro lepší informovanost občanů prostřednictvím
moderních komunikačních technologií, osobním kontaktem s občany i
komunikací prostřednictvím Místního zpravodaje – bylo prováděno jak
elektronicky WWW stránky obce,
E-mail, SMS zprávy, tak zpravodajem, letáky či veřejným rozhlasem,
• finančně i lidsky podporovat činnosti
organizací zřízených obcí (základní

školy a mateřské školy, jednotky sboru starých a vybudování nových odpo- developera.
dobrovolných hasičů), všech zájmo- činkových míst na katastru obce (odV mezích kompetencí obce budeme
vých organizací a aktivních skupin počinkové koutky, houpačky, lavičky
obyvatel působících ve prospěch naší apod.) – byly podpořeny aktivity rovněž usilovat o realizaci výstavby kruobce – bylo prováděno každoročně občanů návsi (houpačka, lavičky) a hové křižovatky na I/11 v Týništi nad
nově umístěna lavička na Hrázce a u Orlicí a o údržbu silnice II/305 mezi
se stoupající tendencí,
• finančně podporovat a aktivně udržo- betonárny, více požadavků nebylo. Albrechticemi n. O. a Týništěm n. O.
– kruhová křižovatka byla postavena
vat místní tradice (bowlingový turnaj,
s příspěvkem obce ve výši 100 tisíc Kč,
masopust, pálení čarodějnic, posvíce- Hospodaření obce
ní, mikulášskou besídku, setkávání se • Budeme dále pokračovat v politice oprava komunikace II/305 je v projekseniory apod.) – bylo realizováno se udržitelného hospodaření naší obce, tové přípravě.
stoupající intenzitou (plavby po Or- jejímž cílem bude zejména účelná
Z výše uvedeného si každý čtenář
správa majetku obce a vytváření filici, výlovy ryb, rybí hody apod.),
• chránit životy a majetek občanů v pří- nančních zdrojů na řešení rozvojo- jistě udělá svůj závěr o plnění předložepadě krizových situací – nebylo třeba, vých aktivit požadovaných našimi ob- ných slibů.
Kromě uvedeného vyhodnocení je
čany – bylo prováděno, stav finanční
díky Bohu,
• solidární k sociálně slabším a handica- hotovosti obce na běžném účtu k 31. nutné přičíst i velké množství aktivit
souvisejících s běžnou správou a údržpovaným spoluobčanům – bylo pro- 8. 2014 - 4,370 mil. Kč.
bou obecního majetku, zajištění výkováděno individuálně, dle potřeby.
V tomto volebním období zařídíme: nu odborných agend, rozvíjení partner• dokončení stavby protipovodňových ství s městem Wörgl, aktivitami v rámci
Zlepšení kvality života v obci
dobrovolných svazků obcí Křivina
• Budeme realizovat a finančně podpo- hrází – bylo zrealizováno,
rovat aktivity vedoucí k údržbě a ob- • pokračování ve výstavbě kanalizace – (správa vodohospodářské infrastruktury) a Poorlicko (meziobecní spolunově veřejné zeleně uvnitř i vně obce bylo zrealizováno (2010 a 2013),
– obcí bylo prováděno, občanských • výstavbu chodníku pro pěší a cyklisty práce), v obchodních společnostech
do Týniště n. O. – bylo zrealizováno ODEKO s. r. o. (odpadové hospodářaktivit nebylo žádných.
ství) a Lesní družstvo Vysoké Chvojno
• Zajistíme novou výsadbu dřevin 2013,
v prostoru nových protipovodňo- • zahájení rekonstrukce chodníků a s. r. o. (správa obecních lesů), MAS nad
vých hrází, v parku u elektrárny, na nezpevněných komunikací – bylo Orlicí atd.
Jednoduše se dá říci, že v průběhu
návsi a u hřbitova – byla provedena realizováno částečně – chodníky Na
volebního období se nikdo nenudil.
okolo protipovodňových hrází a u Drahách, 1. Máje, Tyršova,
• rekonstrukci návsi a prostoru před
hřbitova.
Vážení spoluobčané,
• Zajistíme pravidelnou údržbu stávají- kostelem sv. Jana Křtitele – realizuje
dalo by se uvádět ještě množství
cí veřejné zeleně a veřejných prostran- se,
• rekonstrukci sportovního areá- dalších drobnějších problematik, které
ství – bylo prováděno průběžně.
• Vytvoříme odpočinkový prostor lu pro děti základní školy – bylo obec pod vedením současného zastupitelstva řešila. Bylo by to však nad rámec
v lese mezi Albrechticemi a fotbalo- zrealizováno,
vým areálem s lavičkami, upravenými • vybudování sportovního a odpočin- možností tohoto článku. Ostatně, není
stezkami a houpačkou - nebylo zre- kového areálu pro širokou veřejnost podstatné až tak to, co je zde vše napsáalizováno, z důvodu neřešitelných na sokolském hřišti – nebylo zreali- no. Podstatné je to, jak jste jako občané
majetkoprávních vztahů k pozem- zováno, zpracovává se studie využití obce spokojeni. Věřte, že zastupitelstvo
kům církve, toho času ve správě LČR sportovního areálu s termínem do- obce se snažilo, v mezích svých kompetencí a reálných možností, udělat maxis. p. a také z důvodu slabé poptávky končení do konce roku 2014,
• výstavbu rodinných domů v lokalitě mum, abyste spokojeni byli.
občanů.
Jaromír Kratěna
• Finančně i materiálně podpoříme Pod Strání – nebylo zrealizováno
starosta obce
občanské aktivity vedoucí k obnově z důvodu odkladu stavby ze strany

Přehled významných stavebních činností obce ve volebním období 2010-2014.

Rok 2010
Uskutečněné stavby, přípravné práce k zahájení staveb a rozestavěné akce:
• výstavba protipovodňové hráze poskytnutí
invest. příspěvku Povodí Labe a. s., HK. dle smlouvy
294 059,- Kč
• výstavba kanalizačního řadu a přípojek
poskytnutí investič. příspěvku DSO Křivina dle smlouvy 1 624 000,- Kč
• vybudování kanalizační přípojky pro ZŠ a MŠ
34 925,- Kč
• nová dešťová vpusť (ulice Na Výsluní)  
28 560,- Kč
• vybudování nového osvětlení v lokalitě RD střed
154 822,- Kč
Místní komunikace a chodníky
• rekonstrukce komunikace – změna povrchu
54 000,- Kč
• vybudování nového chodníku u č. p. 141
50 363,- Kč
• přípravné práce ke stavbě chodníku mezi Ace a Tno
76 080,- Kč
Rekonstrukce ŠJ+MŠ
• nákup protipožárních dveří   
11 792,- Kč
• vybudování venkovního schodiště   
  17 045,- Kč
Rok 2011
Uskutečněné stavby, přípravné práce k zahájení staveb a rozestavěné akce:
• rekonstrukce chodníků
619 720,- Kč
• vybudování dešťové vpusti - kanalizace (Na Hrázce)
   3664,- Kč
• dokončení nového veřejného osvětlení v lokalitě RD střed 534 645,- Kč
• bezpečnostní oplocení hřiště v základní škole
195 420,- Kč
• vybudování dětského hřiště
s 8 kusy hracích prvků (část z dotace)
386 967,- Kč
• přípravné práce na přestavbu bytu v ZŠ na školní družinu
  16 000,- Kč

• přípravné práce na zateplení budovy
		 MŠ a OÚ - povinné audity		
Údržba a opravy na majetku obce:
• údržbu a opravu povrchu části místních komunikací
• opravu povrchu a okolí školního hřiště
• opravy a údržbu na č. p. 141
• opravu a údržbu vytápění budovy OÚ,
		 výměna plyn. kotle				

54 492,- Kč
1 774 066,- Kč
223 614,- Kč
118 784,- Kč
139 000,- Kč

Rok 2012
Uskutečněné stavby, přípravné práce k zahájení staveb a rozestavěné akce:
• finanční spoluúčast na stavbě kanalizace a
   447 308,- Kč
• finanční spoluúčast na stavbě protipovod.
		 hráze na Povodí Labe		
1 356 190,- Kč
Údržba a opravy na majetku obce:
• údržba a opravy povrchu části místních komunikací
• dokončení výměny oken v budově obecního úřadu
• opravy střechy na č. p. 141
• opravu střechy na budově ZŠ č. p. 48

115 200,- Kč
191 675,- Kč
38 161,- Kč
167 298,- Kč

Rok 2013
Uskutečněné stavby, přípravné práce k zahájení staveb a rozestavěné akce:
• zařazení veřejného osvětlení – zkolaudováno  
619 742,- Kč
• zařazení nového chodníku CH 13 (ulice 1. Máje)
    288 161,- Kč
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• zařazení nového chodníku CH 21 (ulice 1. Máje)

      195 682,- Kč

Údržba a opravy majetku obce:
• údržba a opravy povrchu části místních komunikací
      98 516,- Kč
• oprava veřejného rozhlasového zařízení
         37 614,- Kč
• výměna podlahové krytiny v budově obecního úřadu
         59 945,- Kč
• oprava nátěru střechy na budově ZŠ, č. p. 48        
             68 607,- Kč
• oprava a zateplení střechy v č. p. 302   
              124 533,- Kč
• výměna plynového kotle v budově MŠ, č. p. 71
                      38 890,- Kč
Rok 2014 k 31. 8. 2014
Uskutečněné stavby, přípravné práce k zahájení staveb a rozestavěné akce:

• přípravné projektové práce k akci „rekonstrukce návsi“      106 628,- Kč
• rekonstrukce chodníku v ul. Tyršova         
     440 827,- Kč   
• dokončení výstavby cyklochodníku mezi TNO-ACE          1 113 621,- Kč
• vybudování kanalizační přípojky ke skladu
		 protipov. prostředků 		
60 984,- Kč
• dokončení veřejného osvětlení na cyklostezce
           19 940,- Kč
• vybudování skladu protipovodňových prostředků  
        1 584 319,- Kč     
• rekonstrukce komunikace Tyršova a Pod Strání
602 413,- Kč
										
(smluvní cena)
Údržba a opravy majetku obce:
• oprava veřejného rozhlasového zařízení      
                    28 347,- Kč     
• výměna vchodových dveří na OÚ                 
           71 108,- Kč

Z jednání rady obce
(za období červen – srpen 2014)
Rada obce schvaluje:
• Udělení věcných darů v hodnotě 500,Kč za dosažení vynikajících výsledků
ve školním roce 2013/2014 těmto žákům 5. ročníku ZŠ Albrechtice n. O.:
Elišce Beranové, Nele Faltové, Kateřině Fedrselové, Lukáši Michalovi Jaroměřskému, Jiřímu Vojtěchovi, Heleně
Martinovské, Michalu Jaroměřskému.
• Vypsání výzvy k podání nabídek na
Municipální úvěr na investiční výstavbu v obci Albrechtice nad Orlicí
ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení
a ukládá starostovi obce zajistit zveřejnění výzvy na webu obce a její rozeslání společnostem KB, a. s., ČSOB, a. s.,
Česká spořitelna, a. s., Raiffeisenbank,
a. s.
• Uzavření smlouvy o dílo ve znění
přílohy č. 1 tohoto usnesení, s předkladatelem nejvýhodnější nabídky
na realizaci stavby „Komunikace,
chodníky a veřejné osvětlení a dešťové
kanalizace na návsi“ firmou KENVI
CZ, s. r. o., Tutleky. Cena díla vč. DPH
4 796 507,-- Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy o dílo.
Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 127/8 uzavřenou s TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí viz příloha
č. 2 a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
• Poskytnutí finančního daru ve výši
3 000,- Kč Oblastní charitě Červený
Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec na finanční podporu na
provoz Hospice Anežky České a Mobilního Hospice Anežky České – viz
příloha č. 3 darovací smlouva.
• Uzavření smlouvy o dílo s firmou
STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21,

Pardubice - na pojištění hasičského proti přijetí zákona o registru smluv.
automobilu zn. Mercedes Benz, SPZ • Žádost MAS nad Orlicí o příspěvek
3H7 8508 ve znění přílohy č. 4 a uklá- 20,- Kč/obyvatele na zpracování intedá starostovi obce zajistit prostřednic- grované strategie území MAS pro rok
tvím pojišťovacího makléře poptávku 2014 a rozhodla, že žádost předloží ke
dalších pojišťoven z důvodu ověření konečnému projednání zastupitelstvu
obce. Současně ukládá místostarostce
výše pojistné ceny.
obce zjistit pro jednání zastupitelstva
bližší podrobnosti související s finanRada obce doporučuje:
• Zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu cováním strategie a činnosti MAS.
o investičním úvěru na „Municipál- • Žádost o pronájem pozemku p. č.
ní úvěr na investiční výstavbu v obci 33/4 v k. ú. Albrechtice n. O. od pana
Albrechtice nad Orlicí“ s KB, a. s., Radka Hladíka, Týniště nad Orlicí
pobočka Rychnov n. Kn. za podmí- z důvodu umístění dřevěného skladu
nek uvedených v nabídce ze dne 17. 7. pro lodě a ukládá referentovi majetkové správy zveřejnit záměr obce po2014.
zemek pronajmout na úřední desce a
připravit podklady k uzavření nájemRada obce bere na vědomí:
• Žádost pana Miloše Koblmüllera, Les- ní smlouvy.
ní 283, Albrechtice n. O. o prodlouže- • Informaci starosty obce ohledně nání pronájmu části pozemku p. č. 127/8 kupu gumového člunu Zodiak pro
na skládku palivového dřeva a ukládá potřeby protipovodňové ochrany
pracovníkovi obecního úřadu záměr obyvatelstva. Nákup člunu byl schváobce pronajmout tuto část pozemku len většinou zastupitelů obce, viz e-mailová korespondence. Rada obce
zveřejnit na úředních deskách obce.
• Žádost o poskytnutí finančního pří- doporučuje zastupitelstvu obce upraspěvku ve výši 19 000,- Kč, zaslanou vit rozpočet obce na příslušném paSK Albrechtice nad Orlicí, na pod- ragrafu o částku 10 tis. Kč na nákup
poru pořádání kulturního programu tohoto člunu.
„Letní parket Albrechtice n. O. 2014“
a ukládá místostarostce obce infor- Rada obce projednala:
movat kulturní referentku SK ACE, sl. • Nabídku Státního pozemkového úřaFajfrovou, o způsobu a postupu řešení du k propachtování/pronájmu pozemků uvedených v příloze č. 5 tohoto
podané žádosti.
• Informaci o řešení pozvání 10 členné usnesení a doporučuje zastupitelstvu
delegace do Města Wörgl a ukládá schválit podání žádosti o bezúplatný
místostarostce obce, aby ve spoluprá- převod pozemku par. č. 233/3 v k. ú.
ci s předsedkyní Klubu přátel Wörglu Albrechtice n. O., který je zastavěn
paní Z. Ehlovou, urychleně rozhodly účelovou komunikací, do vlastnictví
o termínu návštěvy a složení deseti- obce.
Rada obce neschvaluje:
OÚ Albrechtice nad Orlicí
• Uzavření pojistné smlouvy s pojišťov- členné delegace.
nou Kooperativa pojišťovna a. s., VIG, • Petici zastupitelů obcí Čech a Moravy

150 00 Praha 5 na akci „Albrechtice
nad Orlicí, rekonstrukce místních
komunikací – Tyršova a Pod Strání“
ve znění přílohy č. 4 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
5/2014 uzavřené dne 11. 06. 2014 s
firmou STAVITELSTVÍ DS, s. r. o.,
Rychnov n. Kn. na akci „Rekonstrukce chodníků v ulici Tyršově v Albrechticích nad Orlicí “, - ve znění přílohy č.
2 a pověřuje starostu obce k podpisu
tohoto dodatku.
• Uzavření smlouvy o dílo s firmou
KENVI CZ, s. r. o., Tutleky 90, 517 41
Kostelec nad Orlicí na akci „Komunikace, chodníky a veřejné osvětlení
na návsi“ ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
• Objednání vybudování dešťové kanalizace v ulici Tyršova od fy. AQUA
SERVIS, a. s., Rychnov n. Kn. a pověřuje starostu obce k jejímu zajištění.
• Uzavření „Smlouvy o poskytování
služeb v oblasti technického dozoru
investora a koordinátora BOZP“, na
stavbě „Komunikace, chodníky a veřejné osvětlení na návsi“ s panem Ing.
Miroslavem Netíkem, Kounov – Rozkoš – viz příloha č. 1 a ukládá starostovi obce smlouvu podepsat.
• Zadání zpracování variantní studie
sportovního areálu Sokola společnosti
Profesionálové, a. s. Hradec Králové
formou objednávky obce ve znění –
viz příloha č. 2 tohoto usnesení.

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

(ze dne 24. 06. 2014, 29. 07. 2014)
440/27/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku obce za rok
2013.
442/27/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce za rok 2013, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013 bez výhrad.
443/27/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtový výhled obce na
roky 2014-2017 ve znění přílohy č. 3
tohoto usnesení.
445/27/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí investičního úvěru ve

výši 5 mil. Kč se splatností 5 let a ukládá radě obce provést výběrové řízení na
poskytovatele úvěru. Současně zmocňuje radu obce k výběru poskytovatele
s nejvýhodnější nabídkou úvěrových
podmínek a uzavření smlouvy o úvěru
s tímto vybraným poskytovatelem.
449/27/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí neinvestičního
transferu nefinančním podnikatelským
osobám, společnosti Galamis Company s. r. o., se sídlem Primátorská 296/38,
Praha 8 Libeň, ve výši 8 000,- Kč na kulturní akci s názvem Rap-Air Summer
Fly Nights Fest pořádanou na fotbalo-

vém hřišti v Albrechticích nad Orlicí
dne 25. 07. 2014.
450/27/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr prodat nemovitý majetek obce Albrechtice nad Orlicí – pozemek p. č. 111/1 o výměře 348 m2 v k. ú.
Albrechtice nad Orlicí a ukládá referentovi majetkové správy záměr zveřejnit
na úřední desce.
464/28/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje zadání zpracování variantní
studie sportovního areálu Sokola, bez
výběrového řízení na dodavatele, firmě
Profesionálové a. s., Hradec Králové v
rozsahu a ceně dle cenové nabídky ze

dne 17. 07. 2014.
458/28/2014 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace o stavu připravenosti stavby „Komunikace, chodníky a veřejné osvětlení na návsi“.
456/28/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje bezúplatný převod pozemku
podle GP číslo 480-8453/2013 označeného parcelním číslem 373/23, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře
328 m2, v k. ú. Albrechtice nad Orlicí,
z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Albrechtice nad
Orlicí.
OÚ Albrechtice nad Orlicí
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Volby do zastupitelstev obcí
a do Senátu Parlamentu České republiky

10. 10. - 11. 10. 2014

Pojďme být PATRIOTY naší obce

VOLEBNÍ PROGRAM 2014 - 2018 - Volební strana Patrioti Albrechtic nad Orlicí
Pro letošní komunální volby vzniklo žovat místní tradice (bowlingový
nové volební uskupení s názvem „Pa- turnaj, masopust, pálení čarodějtrioti Albrechtic nad Orlicí“. Ve své nic, posvícení, mikulášskou besídpodstatě se jedná o volební subjekt, ku, setkávání se seniory apod.),
který je nástupcem „Sdružení nezávis- • přizpůsobovat rozsah služeb polých kandidátů Albrechtic nad Orlicí“. skytovaných organizacemi zřízenýČást kandidátů má s prací v zastupi- mi obcí, nebo organizacemi s matelstvu obce dlouholeté zkušenosti a je jetkovou účastí obce, aktuálním
schopna garantovat návaznost na dříve potřebám občanů obce,
započaté aktivity. Noví kandidáti jsou • vyvíjet a podporovat aktivity směnaopak garantem nových myšlenek a řující k ochraně životů a majetku
občanů obce,
pracovních postupů.
• solidární k seniorům, sociálně slabším a handicapovaným
Hlavní programové cíle
spoluobčanům,
• nadále rozvíjet vztahy se zástupci
I. Budování občanské společnosti
Hlavním cílem bude nadále rozvíjet partnerského města Wörgl ve proa posilovat občanskou společnost, kte- spěch občanů a organizací působírou považujeme za základ spokojené- cích v obci.
ho života v naší obci.
II. Zlepšení kvality života v obci
K naplnění tohoto cíle budeme:
• nadále rozvíjet vztahy mezi ve- • Budeme realizovat a finančně podporovat aktivity vedoucí k údržbě a
dením obce a občany, které jsou
obnově veřejné zeleně uvnitř i vně
dlouhodobě založeny na důvěře a
obce.
vzájemném porozumění,
• nadále informovat širokou veřej- • Zajistíme pravidelnou údržbu stávající veřejné zeleně a veřejných
nost o dění v obci prostřednictvím
prostranství.
standardních i moderních komuni• Finančně i materiálně podpoříme
kačních technologií,
občanské aktivity vedoucí k obnově
• finančně i lidsky podporovat zástarých i vybudování nových odkladní školu a mateřskou školu,
počinkových míst na katastru obce
jednotku sboru dobrovolných ha(odpočinkové koutky, houpačky,
sičů, zájmové organizace působící v
lavičky apod.).
obci i aktivní skupiny obyvatel obce,
• finančně podporovat a aktivně udr- • Aktivně se budeme angažovat v

meziobecní spolupráci, která povede ke zlepšení služeb a kvality života občanů obce.
III. Hospodaření a rozvoj obce
• Budeme nadále pokračovat v zodpovědné finanční politice a správě obecního majetku. K tomu zajistíme jeho pravidelnou údržbu,
obnovu i rozvoj.
V tomto volebním období budeme
usilovat o realizaci těchto významných
staveb:
• rekonstrukce nezpevněných místních komunikací,
• rekonstrukce a výstavba nových
chodníků a přechodů pro chodce,
• vybudování sportovního a odpočinkového areálu pro veřejnost na
sokolském hřišti,
• rekonstrukce bytu školníka na školní družinu,
• pokračování ve výstavbě kanalizace,
nebo podpoře alternativních způsobů likvidace splaškových vod v místech, kde kanalizaci nelze postavit,
• příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů a bydlení pro seniory
v lokalitě Pod Strání,
• realizace výstavby přeložky silnice
II/305 mezi Týništěm nad Orlicí a
Albrechticemi n. O.,
• instalace zpomalovacích prvků na
silnici II/305 a III/3051 na průjezdu

obcí
Výše uvedený výčet programových
bodů tvoří pouze základ našich aktivit, které bychom v případě zvolení do zastupitelstva obce realizovali.
Kromě toho jsme připraveni reagovat
i na všechny nové podněty a okolnosti,
které se v průběhu volebního období
objeví.
Pokud Vám naše názory a návrhy
připadají zajímavé, přijďte 10. nebo 11.
října 2014 k volbám a podpořte svým
hlasem kandidátku „Patrioti Albrechtic nad Orlicí“.
Vaši kandidáti:
Jaromír Kratěna
Eva Králová (Myšíková)
Mgr. Marie Vacková
Radek Lochman			
Ing. Petr Kačín
Vlasta Zemková
Danuta Prokůpková 			
Zdeněk Boudek
Ing. Dušan Drahokoupil 		
Milan Myšík
Jiří Betlach
			
Jiří Kapucián
Jiří Špaček
Lenka Hrabalová (Bričová)
Jaroslava Kupková

Rozhovor s kandidáty volební strany „Patrioti Albrechtic nad Orlicí“
Dozvěděli jsme se, že kandidujete
ve volbách do zastupitelstva obce za
volební stranu „Patrioti Albrechtic
nad Orlicí“. Můžete, prosím, našim
čtenářům říci, co byste, v případě
Vašeho zvolení, chtěli v zastupitelstvu obce prosazovat?
Chci, abychom my Albrechtičáci
drželi při sobě. Budu proto podporovat lepší komunikaci s a mezi obyvateli obce, a to nejen při pořádání různých kulturních akcí. Líbilo by se mi,
aby se místní scházeli častěji, ať už v
klubovně, která by mohla vzniknout,
zájmových kroužcích pro dospělé
nebo na modernizovaných venkovních a vnitřních sportovištích.
Děkuji.
Eva Králová

Zlepšení informovanosti občanů a
maximální snaha zapojit je co nejvíce
do akcí, které obec pořádá.
Rozšíření možností uložení odpadu, např. pneumatiky, elektroodpad.
Zlepšení stavu prašných ulic a pokračování kanalizace.
Milan Myšík

Chtěla bych se zasadit o to, aby slovo „Patriot“ si vzali za své všichni naši
občané. V minulosti byla obec velmi
aktivní. Chtěla bych, aby se toto vrátilo. Aby byli lidé hrdí na to, že jsou
z Albrechtic. Já jsem se do obce přistěhovala a někdy mám pocit, že jsem
větší patriot této obce, než někteří
občané, kteří se zde žijí již mnoho let.
Chci prosadit chodník u 12 bytovek
ve Štěpánovské ulici a přechod u samoobsluhy přes pardubickou silnici.
Pro budoucnost obce, aby se dál
Moje plány, se kterými vstupuji do
voleb, se týkají zejména prosazování rozšiřovala a lidé v ní chtěli bydlet.
Bylo by dobré, prodloužit pracovní
těchto záležitostí:

dobu mateřské školky a školní družiny. V dnešní době je moc krátká.
Kdysi byl park u elektrárny, spolu
s návsí, oblíbeným místem občanů.
Před pár lety se tam vysázely nové
stromky, tak bychom všichni společně
měli tato místa znovu oživit.
Byla bych ráda, aby občané byli aktivnější, aby se zúčastňovali více akcí,
které se zde pořádají, aby byli družnější. Ale nestane se to, když oni sami
nebudou iniciátory a účastníky některých akcí. Chtěla bych, aby chodili na
veřejná zasedání zastupitelstva, aby
zde řekli, co se jim v obci líbí a k čemu
mají výhrady. Tam je to pravé místo
na kritiku i chválu.
Vlasta Zemková
V případě mého zvolení bych velmi
ráda, kdybychom se zaměřili na zvýšení bezpečnosti hlavní silnice (zpomalovací pruhy, retardéry či semafor),
procházející přes obec Albrechtice

nad Orlicí a to v obou směrech. Některá vozidla nerespektují rychlost při
vjezdu do obce a ohrožují nejen děti
z mateřské školky, školy, seniory z domova důchodců, ale všechny, kteří se
po této komunikaci pohybují.
Ráda bych také, aby se obnovila
jednání ohledně zpřístupnění veřejných míst (obecní úřad, pošta,
knihovna, prodejna potravin, pohostinství apod.) tělesně postiženým
občanům tj. upoutaným na vozíček,
používající chodítka či jiné kompenzační pomůcky.
V neposlední řadě podpořím veškeré snahy ohledně řešení prašných
ulic v obci včetně následných oprav
chodníků.
Mgr. Marie Vacková

Děkuji za rozhovor.
Redakce MZ
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Opět po čtyřech letech končí jedno volební
období a jsou tu
volby pro období
další. A stejně jako
v uplynulých letech navrhuje základní
organizace Komunistické strany Čech
a Moravy v Albrechticích své kandidáty
do obecního zastupitelstva. Opět již po
několikáté se potvrdila skutečnost, že
komunální politika je o něčem jiném,
než boj o koryta pánů nahoře. V naší
obci se řešily všechny problémy bez
emocí, bez zpolitizování a ve prospěch
obce a našich občanů. Věříme, že tento
způsob řešení bude i v budoucnu a že
nenastane situace, která by znemožnila
další spolupráci mezi zastupiteli zvolenými z různých kandidátek v naší obci.
Jak se nám ve spolupráci s ostatními
zastupiteli dařilo plnit program od roku
2010:
Při tvorbě, schvalování a čerpání
rozpočtu obce, prosazovat účelovost,
hospodárnost a efektivitu vynakládaných prostředků.
Naši zastupitelé podpořili schválení
rozpočtu. Hospodaření obce bylo po
celé volební období vyrovnané, spíše
plusové, takže jsou připraveny prostředky na další rozvoj obce, bez zadlužení. V současné době je rozhodováno
o půjčce na dobudování návsi.
Chceme podporovat rozvoj obce,
přípravu dalších pozemků pro výstavbu bytů a občanské vybavenosti a
k tomu podporovat dokončení kompletního odkanalizování obce.
Je připravena k výstavbě lokalita Pod
Strání, kde ve spolupráci s developerskou firmou a Domovem důchodců
bude postaveno zázemí pro seniory a
další dům pro postižené Alzhaimerovou demencí. Podařila se zajistit další
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A opět volby

podstatná část kanalizace, kolaudace
proběhla v květnu 2014.
V rámci finančních možností obce
podporovat činnost organizací a
spolků, zejména těch, kteří pracují
s mládeží.
Souvisí s prvním bodem programu
a ve spolupráci s ostatními zastupiteli se
nám daří zajišťovat činnost organizací
a spolků, které působí na území obce.
Získali jsme do majetku obce sokolovnu s příslušenstvím, pomohli jsme SK
zajistit automatické zavlažování a podporujeme další aktivity.
S tím úzce souvisí podpora SDH, neboť jsme si vědomi, že při nenadálých
událostech jsou členové SDH první
připraveni pomoci v ochraně majetku
a zdraví občanů. Proto jsme podpořili
další rozšíření hasičské zbrojnice, které
se buduje v bývalém statku p. Bartoně.
Podpořili jsme nákup motorového člunu pro potřeby SDH.
Pro bezpečnost chodců a cyklistů
podporovat výstavbu cyklostezky do
Týniště a vybudování kruhového objezdu na křižovatce silnic II/305 a I/11
Podařilo se nám zajistit vybudování
stezky, v současné době je již v plném
provozu a slouží ke spokojenosti všem,
kteří cestují do Týniště nebo k nám do
Albrechtic.
Další průběh výstavby a zvelebování
naší obce je pravidelně prezentováno
v Místním zpravodaji a jsme jenom
rádi a spokojeni, že od samotného začátku této nové doby byli zastupitelé za
KSČM u toho. V tomto volebním období pracovali naši zastupitelé mimo jiné
na úseku kontroly. Předsedou kontrolního výboru byl Ing. Petr Černý a členové Vojtěch Hrin a Vladislav Dostál.
Jaroslav Hlušička byl členem kulturní
komise. K jejich práci nebylo připomínek a negativních reakcí.

Ve volebním období 2014 – 2018
budeme ve spolupráci s ostatními
prosazovat:
• při tvorbě, schvalování a čerpání rozpočtu obce, prosazovat účelovost,
hospodárnost a efektivitu vynakládaných prostředků,
• v rámci finančních možností obecního rozpočtu podporovat dokončení
připravených projektů, především na
úpravu návsi a další úpravy komunikací a chodníků,
• chceme podporovat rozvoj obce, přípravu dalších pozemků pro výstavbu
bytů a občanské vybavenosti a k tomu
podporovat dokončení kompletního
odkanalizování obce,
• v rámci finančních možností obce
podporovat činnost organizací a spolků, zejména těch, kteří pracují s mlá-

pozvala přítomné na další akce, kterých se s. Lukášek určitě zúčastní, a to
je setkání zastupitelů 26. září v Rychnově nad Kněžnou. Podpořit ho přijde
současná senátorka Marta Bayerová
a jsou pozváni i zastupitelé a kandidáti do zastupitelstev v dalších městech
a obcích Rychnovska. Velkou akcí bude
Zahrada Východních Čech v Častolovicích ve dnech 3. - 5. října 2014, kde
bude mít KSČM svůj stánek a s. Lukášek zde bude mít některé obrazové publikace o Orlických horách, ke kterým
píše průvodní slovo a samozřejmě knihy pohádek.
“Zlatým hřebem“ celého setkání byla
porce voňavého grilovaného kuřete.
Po celé odpoledne nám k tomu vyhrávala dvoučlenná kapela Václav Kubát
a Zdeněk Lebeda. Více než osmdesát návštěvníků může Albrechtickým
komunistům poděkovat za příjemně
strávené odpoledne a dobré pohoštění
a popřát jim, aby se jejich činnost odrazila v komunálních volbách ziskem
aspoň tří zastupitelů.
(mon)

deží, tak aby byla zlepšena společenská aktivita většiny občanů a udržovat
podporu jejich činnosti minimálně na
stejné výši. Zvlášť budeme podporovat maximální materiální rozvoj SDH
jako jediné složky schopné řešit kalamitní situace v obci,
• podporovat zdravé formy kulturního,
sportovního a zájmového vyžití obyvatel, zvlášť se zaměřením na mládež
a podporu rozvoje turizmu, zejména
vodáctví,
• prosazovat vybudování odpočinkové
zóny v parku u elektrárny,
• podporovat vybudování parkoviště na
místě před čp. 13 a restaurací U pošty,
• prosadit zveřejňování programu
a průvodní zprávy jednání OZ na
webových stránkách obce za účelem
lepší informovanosti občanů.

Naši kandidáti:
P.č. Titul, jméno a příjmení věk povolání

trvalý pobyt

politická přís.

1. Jaroslav Hlušička

67 důchodce Na hrázce 31, Ace

2. Ing. Petr Černý

54 OSVČ

V Kopečku 292, Ace bez polit. přís.

3. Vojtěch Hrin

58 dělník

V Borku 268, Ace

bez polit. přís.

4. Jiří Fišer

68 důchodce 1. Máje 272, Ace

bez polit. přís.

5. Jaroslav Zeman

34 dělník

V Borku 344, Ace

bez polit. přís.

6. Jiří Moravec

52 dělník

Na Návsi 5, Ace

bez polit. přís.

7. Ludvík Bureš

67 důchodce 1. Máje 57, Ace

bez polit. přís.

8. Zdeněk Kupka

62 důchodce Poštovní, Ace

KSČM

9. Miloslav Špička

62 důchodce Tyršova, Ace

KSČM

10. Rudolf Moravec

71 důchodce 1. Máje 92, Ace

KSČM

11. Václav Voborník

70 důchodce 1. Máje 57, Ace

bez polit. přís.

12. Rudolf Moravec

21 dělník

bez polit. přís.

13. Miroslava Dušánková

62 důchodce Spojovací, Ace

KSČM

14. Jaroslav Hrabě

73 důchodce Na Návsi, Ace

KSČM

15. Jiří Dolínek

58 dělník

bez polit. přís.

Loučení s létem
Ráno 27. srpna v Albrechticích nad
Orlicí vůbec nezačalo dobře. Déšť, vítr
a zima. Ale přesně v duchu hesla „Když
se komunisti rojí“ ještě před polednem
se vyčasilo, vylezlo sluníčko a osušilo
v zahradě restaurace „U Krbů“ stoly
a lavice. Udělal se den jako stvořený pro
loučení s létem.
Protože je před senátními volbami,
vítala hosty hned u vchodu tabule s prezentací z činnosti našeho kandidáta
z Rychnovska PaedDr. Josefa Lukáška.
Když jsem mluvila s návštěvníky, velice litovali, že s. Lukášek není přítomen,
protože ho většinou všichni velmi dobře
znají a vždy si rádi poslechnou historky
z jeho činnosti u Horské služby, nebo
nějakou pohádku z milovaných Orlických hor a hlavně je zajímají informace
z práce radního krajského zastupitelstva
Královéhradeckého kraje.
Bohužel se nemohl zúčastnit, byl
mimo republiku, takže jeho priority, s kterými jde do voleb, představila
předsedkyně KV Královéhradeckého
kraje s. Věra Žižková, s. Ondráčková
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Na Návsi 13, Ace

Tyršova 151, Ace

KSČM
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Rozhovor se starostou obce

Číslo 3 - 2014

Vážený pane starosto, dovolte mi,
v duchu tradice, několik otázek.
1. V současné době probíhá velká
rekonstrukce Na Návsi, určitě by občané chtěli sdělit nějaké podrobnější
informace o harmonogramu prací, jak
stavba bude probíhat?
O problematice výstavby píši na jiném místě tohoto zpravodaje. Co se
týče harmonogramu průběhu stavby,
je nastaven tak, aby byla stavba dokončena do konce roku 2014. Počasí však
může realizaci zásadním způsobem
ovlivnit.
2. V některých ulicích jsou špatné
cesty, kdy se mohou občané dočkat jejich rekonstrukce?
V dlouhodobém zájmu všech stávajících i předešlých zastupitelů bylo a je
nezpevněné komunikace rekonstruovat. Letos v tomto ohledu realizujeme
náves. Další připravenou stavbou je
komunikace a chodníky v ulici Poštovní. Pokud bude zastupitelstvo obce souhlasit, lze připravit projektový záměr
na rekonstrukci komunikace Květná.
U komunikací K Soutoku a Na Písku je situace komplikovaná z pohledu
majetkoprávních vztahů k pozemkům.
Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci
je nutné řešit i odvodnění dešťových
vod, musíme projít stavebním řízením.
Zde narazíme na již vzpomínané majetkové problémy. Bude záležet na tom,
jak bude reálné se domluvit s vlastníky
na výkupech pozemků. Zatím se nám
tento primární problém v těchto ulicích
nepodařilo vyřešit.
3. Určitě Vás potěšilo, že nejen stížnosti, ale i chvála se k Vám dostává
jako k panu starostovi. Chtěl byste občanům něco vzkázat?
Tak je pravda, že tu a tam se slova chvály od našich občanů na moje
působení ve funkci starosty ke mně
dostanou. Myslím, že pro každého je
pochvala povzbuzením k další práci.
Já v tomto ohledu nejsem výjimkou
a z každé pochvaly se raduji. Současně
je to i motivace pokračovat dál.
Občanům bych chtěl říci, že jedním
z mých četných cílů ve funkci starosty
obce bylo a je vytvářet a šířit dobré jméno naší obce. Z něho mohou mít totiž
přímo nebo nepřímo prospěch všichni
naši občané. Z tohoto pohledu se ke
mně dostává hodně pozitivních reakcí, zejména od lidí, kteří bydlí v jiných
městech a obcích. Doufám, že i naši
občané se s tímto pozitivním hodnocením naší obce setkali a že jim to udělalo
alespoň radost.
4. Je něco, co Vás v obci trápí?

Jistěže. Něco by se našlo. Tak, jako
každého jiného občana, tak i mě může
v obci něco trápit. Osobně se ale ze
všech sil snažím brát život takový jaký
je. Problémy jsou k řešení, zábava pro
radost a k cíli lze dojít pouze trpělivou
a soustavnou prací. Je to prosté a jednoduché a současně nesmírně složité
a komplikované. Je však potřeba jít dopředu. Ostatně právě to od nás občané
očekávají.
5. Do školy i školky nastoupili nováčci, co byste jim popřál při jejich prvním
seznámením s tímto naším zařízením.
Prvňáčci i jejich rodiče to ode mne
již slyšeli při zahájení školního roku,
kterého se tradičně účastním. Řekl jsem
jim, že nastoupili do školy, jejíž zaměstnanci odvádějí dlouhodobě kvalitní
a vysoce profesionální práci. Škola je
moderně vybavena soudobou technikou a pomůckami zrovna tak, jako prostorami pro odpočinek a hru. Současně
nastoupili do školy, kde vládne vlídná
a přátelská atmosféra. Navíc je školství
průběžně a významně podporováno
zastupiteli naší obce. Vše ostatní však
již ale záleží na dětech a jejich rodičích,
jak k samotnému vzdělávání přistoupí.
I zde platí, že bez práce nejsou koláče.
6. Vím, že se o prázdninách nezahálelo a ve škole docházelo k běžné
údržbě, natíral se kompletně plot
a herní prvky. Údajně také docházelo
i k nevhodnému chování starších dětí
na dětském hřišti, chtěl byste se k tomu
vyjádřit?
Snad ani ne. Vždy se ve společnosti
najdou nějací „lumpíci“. Důležité je, aby
společnost k těmto pokleskům nebyla
slepá a hluchá. V tomto věku většinou
stačí domluva a vše je v pořádku. Podstatné je, aby tu domluvu někdo učinil
v pravý čas. To je úkol nejen rodičů, ale
nás všech.
7. Od 4. 9. do 7. 9. 2014 proběhla
plánovaná návštěva ve Wörglu, kdo
se zúčastnil a jaké jsou plány budoucí
spolupráce?
Návštěvy se zúčastnili zástupci obce
- paní místostarostka Renata Beková a
asistentka paní Alena Mylerová, dále ředitel Domova důchodců Albrechtice n.
O. pan Karel Vacek se dvěma spolupracovnicemi, členové Klubu přátel Wörglu, zástupce SK Albrechtice, zástupci
hasičů a tlumočnice. Celkem 10 osob.
Cílem návštěvy bylo rozšířit okruh
osob zainteresovaných do partnerství,
což se podařilo. Zvláště nadějně se jeví
spolupráce v oblasti sociální a školské.
Nově by pro nás mohla být poučná oblast ekologicky čisté výroby elektrické

energie a její využívání. Přirozená se
jeví i další spolupráce v oblasti kulturní
a společenské.
8. Jakým způsobem se mohou občané zapojit do této spolupráce a jak se
mohou event. stát členy KPW?
Klub přátel Wörglu je komise založená radou obce a slouží pro rozvoj partnerské spolupráce. Do Klubu se může
přihlásit každý občan, pokud má zájem
se na rozvoji spolupráce podílet. Předsedkyní Klubu je paní Zuzana Ehlová,
která bydlí v ulici Na Výsluní v Albrechticích nad Orlicí.
9. Je objednáno zpracování variantní studie využití sportovního areálu
„Sokolák“ - jaké jsou Vaše představy
o realizaci tohoto záměru?
Zastupitelstvo obce se při zadávání této studie shodlo na jejím obsahu
takto: Studie jako celek, by měla navrhnout víceúčelový areál, který by byl
využitelný širokou veřejností. Od matek
s dětmi, přes organizované nebo individuální sportovce až po seniory. Aby
skutečně vyhovoval všem, měli by mít
možnost se zmíněné skupiny účastnit
i jejího zpracování. Představa je, že by
se k projednání návrhu studie vyjádřila
kromě zastupitelstva obce i komise složená ze zástupců veřejnosti. Obsahem
studie je návrh úprav sokolovny, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, mini-hřiště UEFA s umělým trávníkem,
pobytová louka, kondiční areál a dětské
hřiště s herními prvky. Termín dodání
studie bude záležet i na délce projednávání v obci. Dodavatel je schopen ji
zhotovit do konce letošního roku. Po
jejím schválení bude muset zastupitelstvo obce rozhodnout, jak se bude dále
postupovat. Podle mne by se měla v návaznosti na studii vytvořit projektová
dokumentace jednotlivých prvků, aby
bylo možné přistoupit k realizační fázi
záměru.
10. Dlouhodobě klesá návštěvnost
kulturních akcí. Máte pocit, že je to
tím, že se akce opakují, jsou špatně propagované, nebo zorganizované, nebo
nezájmem občanů o dění v obci?
Pokles návštěvnosti na kulturních
a společenských akcích pociťují všichni pořadatelé v celé republice. V našem
případě to není jiné. Příčin je zcela jistě
několik. Předně si myslím, že celá většinová společnost je v pracovním týdnu
tak vytížená, že si o víkendu musí nejprve obstarat domácnost a také si musí
odpočinout. Proto možná rezignuje na
další veřejný i společenský život. Nemyslím si, že by nabídka našich akcí byla
špatná nebo akce špatně propagované

apod. Přirozeně dílčí problémy se určitě
vyskytly. Jsem ale přesvědčen, že pokud
má někdo o určitou věc zájem, informace určitě v obci k dispozici má. Jak na
webu obce, tak ve vývěskách, veřejném
rozhlase i na plakátech. Navíc si myslím,
že i komunikací mezi sebou si občané
sdělují velké množství informací. Takže
v neinformovanosti to nejspíš nebude.
Co se týče kvality nabídky, to je věc
k diskusi. Dlouhodobě říkáme, že podpoříme každou smysluplnou občanskou aktivitu. Pokud někomu v obci
chybí určitá nabídka, je tímto vyzýván,
aby se ji pokusil spolu s dalšími občany
doplnit. Obec bude určitě nápomocna. Věřte, že aktivní členové kulturní
komise si každoročně nad nabídkou
kulturních a společenských akcí lámou
hodiny hlavu a chtějí vymyslet jen to
nejlepší. Pokud by se někdo chtěl zapojit, je v komisi vítán.
11. Hlášení v obecním rozhlasu - někteří občané si stěžují na to, že
nejsou doma, když probíhá hlášení
(v min. číslech byly zmíněny i ostatní
informační kanály), naopak některým
občanům se nelíbí obsah hlášení. Je
hlášení zpoplatněno? Máte pocit, že se
hlásí zbytečně často a témata se opakují? Měly by se hlásit i akce pořádané
okolními obcemi, nebo pouze místní?
Tak začnu tím nejlehčím dotazem.
Hlášení v obecním rozhlase nezpoplatňujeme, neboť to pokládáme zejména
za službu našim občanům. Četnost
hlášení je diskutabilní. Naší snahou je,
aby se informace dostala k co nejvíce
občanům. Proto je opakujeme častěji.
Rozsah poskytovaných informací je
rovněž věcí individuální. Někdo nikam
nechodí a tak vlastně žádné informace
nepotřebuje. Někdo je zase vítá. Z tohoto pohledu bych dotaz uzavřel asi
takto, všichni žijeme ve společenství
lidí, z čehož plynou určité výhody, ale
i omezení. Z toho plyne, že v některých
případech musíme být tolerantní, protože co se nelíbí nám, může se drtivé
většině naopak líbit. Určitě jsme však
schopni i tuto problematiku vyřešit.
Musí to však být problémem, který cítí
většina obyvatel.
12. Po obci se vyrojily informace, že
bude na OÚ končit p. Mylerová, důvody se z různých zdrojů různí. Můžete
k tomu něco občanům sdělit?
Paní Alena Mylerová je na obecním
úřadě zaměstnána na dobu určitou, po
dobu mateřské dovolené paní Petry Berounské roz. Kučerové. Ta se z mateřské
vrátí v lednu 2015. Toť vše.
Děkuji za rozhovor. Redakce MZ

Jak si již mnozí občané všimli, stavba komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení na návsi byla zahájena. Dodavatelem stavby je společnost KENVI
CZ, s. r. o., Tutleky, která předložila cenově nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení. Cena díla činí 4 796 506,83
Kč, s termínem dokončení do 31. 12.
2014. O tom, zda bude termín dodržen, rozhodne zejména počasí. Všichni
občané, dotčení stavbou, byli pozváni

před zahájením prací na informativní
schůzku ke stavbě, kde jim byl představen stavbyvedoucí dodavatelské společnosti, technický dozor investora a koordinátor BOZP, byli seznámeni s detaily
stavby a současně byly všem zodpovězeny předložené dotazy.
Po technické stránce by stavba měla
proběhnout bez větších potíží. Pravdou však je, že na liniových stavbách je
vždy co řešit, a proto nelze ani v tomto

případě předjímat, jak bude realizace
probíhat.
Úplně bez problémů však tato stavba
není. Dodnes nedošlo k dohodě o průběhu vlastnické hranice mezi pozemky
ve vlastnictví obce a pozemky ve spoluvlastnictví manželů Tužilových, na
kterých má být umístěn chodník pro
pěší. Manželé Tužilovi tvrdí, že chodník
bude na jejich pozemku a s jeho stavbou nesouhlasí. Obec má však pod-

klady, které hovoří o opaku, neboť si
před zahájením stavby nechala hranici
geodeticky vytyčit. Tužilovi však s geodeticky zaměřenou hranicí nesouhlasí.
Sami však ke svému tvrzení nedoložili
jakékoliv relevantní podklady.
Pokud nedojde k dohodě, může tento spor o průběhu hranice vést k dílčím
komplikacím stavby a soudním přím.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Stavba komunikací, chodníků a veřejného osvětlení na návsi zahájena

Číslo 3 - 2014
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Lidová rčení užívaná v obci Albrechtice nad Orlicí, Štěpánovsko
a Nová Ves na okrese Holice v Čechách, kraj Pardubice – sepsáno dne 15. dubna 1954
Až pokvetou kvedlovačky (toho se nedočkáš).
Barták se mračí (to bude pršet, neb mraky od stavení Bartáka nosí déšť).
To dřív budu na křemínku (dřív umřu, než se toho dočkám).
Ten se má jako prase v žitě (vede se mu velmi dobře).
Hodí se za vůz, aby hnůj nepadal (nehodí se k ničemu).
Ta má hubu na pravém místě (je velmi výřečná).
Hubu má jak šlejferna (je hubatá).
Tam nechoď, ten je jak Káča z mlýna (tam nepochodíš, neb je lakomý jako
nebožka Kateřina Čapková ze mlýna na Nové Vsi – proslulá lakotou).
Má voko z kašparovy krávy (ta byla totiž na jedno slepá a na druhé neviděla).
Je vopeslej jak koza (je mlsný).
Je hluchej jako pařez (neslyší).
Pro oči nevidí (nemohl to najíti, ač má zdravé oči)
Ten je mazanej (vychytralý).
Ten je hrdlouživej (je prolhaný).
Ten je praštěnej (nemá všechno v pořádku v hlavě).
Ten je poťachtanej (zbrklý, poděšený).
Ten je potočitej (obratný).
Ten je jako štilipec (je tenký, hubený).
Ten je spěšnej (je rychlý).
Ten je chlubivej (vynášivý).
Ten je nerudnej, to je neruda (nervosní, bručivý).
Ten je padlej na rozum (je hloupý).
To je slíva (pomalý, přihlouplý).
To je poděs (zbrklý).
To je moudro (moudrý nebo filosofující).
To je burkuš (silák, rváč).
To je hrubý děuče (silné děvče).
Nestojí za fajfku tabáku (nestojí za nic).
Chodí jak hvězdář (nosí hlavu vznešeně vzhůru a nerad zdraví).
Lítá jak s keserem (neustále někam běhá).
Lítá za klucma, jako pometlo (vyhledává ráda hochy).
Smrdí krejcarem (nemá peníze).
Zarostlej jak Ezau (neoholený).

Má pupek jak pan starosta (má velké břicho).
Děuče jak tambor (silní, tlusté).
On jí chce (jakmile hoch začne chodit s děvčetem).
Je jak krmenej šindel (je hubený).
Je vyžranej, ale jak zub (je hubený).
Nestojí za kopačku (nestojí za nic – kopačka je vodnice).
Pověděl mu, zač je v Pardubicích perník (vynadal mu).
Plave jak zednická tříska (neumí plavat).
Spadli z kazatelny (měli ohlášky v kostele).
Modří pondělek (v pondělí nepřišel do práce, poněvadž v neděli mnoho pil).
Na něho si nepřijdeš (je chytrý, mazaný).
To je šmudla (nečistá osoba).
To je vochmelka (ten, kdo často pije pivo i „kořauku“).
To je pískorák (ten, kdo píská na ústa).
To je mazauka (kdo chodí do hospody a maže karty).
Nemá zaplaceno (za boty, když vržou).
Měl nahnáno (měl strach).
Vymručí na jalový krávě tele (sežene všechno, docílí všeho).
Zadarmo ani prstem nehne (dělá jen za peníze).
Na jedno kopyto (vše stejné).
Je široká – je v tom (žena v těhotenství).
S křížkem po funuse (pozdě).
Byl jak na trní (netrpělivý).
Všude chleba o dvou kůrkách (nic si nevybereš).
Je levej na obě ruce (je líný).
Ten má za ušima (je lišák).
Dřel jak mezek (velmi pilný).
Moch se z toho zfanfrnět (mohl se z toho zbláznit).
Vozí haluze (vozí z lesa kmeny).
Haluzák (ten, kdo vozí „haluze“ – kmeny z lesa).
Zavírák (člen vězeňské stráže).
Chodí na koltůru (chodí pracovat do lesních školek).
Přišlo mu to po čertech draho (doplatil na to).
V Albrechticích n. O. dne 15. dubna 1954, František Hříšný, archivář obce

škola
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

Na začátku července školní lavice osaměly, členové školní rady
zpravodaje se rozutekli na prázdniny a já jsem si myslela, že do tohoto
čísla zpravodaje ani psát za školu
nebudeme.
Pak se ale opakovaně dostavil impuls pro napsání článku, a tak je tady
pár řádků.
Na začátku srpna mě při příchodu
do školy přivítala na okraji chodníku
pořádná kupa. Jako by to zrovna před
brankou do školy přišlo na pořádného vlkodava. Majitele to nechalo klidným a se svým vyprázdněným miláčkem šel klidně dál. Ostatně nebylo to
poprvé ani naposledy.
Na konci prázdnin se i školní dvůr
a hřiště dávaly do pořádku. Sekalo se,
zametalo, plelo. Ráno se na uklizený
dvůr podívalo i sluníčko. A co nevidí
(stejně jako my). Školní areál tentokrát navštívila nějaká malá čivava a
měla asi kamarádku nebo kamaráda,

Co nám radost nedělá…
protože to, co leželo vedle, bylo trochu jinačí.
Takže, milí majitelé psích miláčků,
prosím Vás za všechny malé holčičky
a kluky, za žákyně a žáky, za zaměstnance školy a asi i za všechny čistotné
občany obce:
Ve světě, ale i na mnohých místech
naší krásné země, je dobrým zvykem
nosit s sebou sáček na psí extrementy
a hlavně ho používat.
Předpokládám, že všichni umíme
číst a v řádu školního dvora, který je
vyvěšen na brance je čitelně a česky
napsáno, že psům je do areálu školy
z hygienických důvodů vstup zakázán. Vždyť ani Vám by se nelíbilo,
kdyby vaše dítě nebo vnouče přišlo ze
školy umazané od psích „hovínek“.
S přáním čistotným pejskařům zdar
Světlana Kratěnová
PS: Zároveň moc děkuji těm, kteří
i v Albrechticích opravdu po svých
pejscích uklízejí.

Sokol Albrechtice - ženy

zahajuje od října kondiční cvičení - aerobic - každé pondělí a čtvrtek 19:00 - 20:00 hod
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ŘÍJEN
POSVÍCENÍ neboli HODY
Posvícení by se mělo vztahovat k výročnímu dni vysvěcení místního kostela, ale protože si toto datum málokdo
pamatoval, ustálily se oslavy k svátku
patrona, kterému byl kostel zasvěcen.
Jarním a letním oslavám posvícení se
říkalo poutě; podzimním a zimním
oslavám posvícení a hody. Lidé si užívali hojnosti jídla získaného z polí a
zahrad. A protože práce na poli již
skončila, byla o posvícení příležitost setkávat se se svými sousedy, známými a
příbuznými.
To je zlatý posvícení,				
to je zlatá neděle,					
máme maso a zas maso, 		
k tomu kousek pečeně.
To je zlatý posvícení,
to je zlatý pondělí,
máme maso a zas maso,
jako včera v neděli.
Před a v době o posvícení hospodyně nevěděly kam dřív skočit: peklo se,
smažilo, vařilo, pilo a tancovalo, uklízelo, vymetalo, cídilo a doplňovaly se
chybějící zásoby jídla a pití. Jedlíkům
se podávala samá dobrá jídla v několika
chodech: husy, polévky, knedlíky se zelím a masem, maso zalité smetanovou
omáčkou, koláče. Vše se zapíjelo cikorkou, pravou kávou nebo pivem. Posvícení na Křivicku se „držívalo“ většinou
začátkem října. Již ve čtvrtek před posvícením se porazil v Křivicích kus hovězího dobytka, v pátek se zabilo prase.
Každý větší hospodář si dovezl domů
pro návštěvy čtvrtku piva. Také hospody bývaly o posvícení plné života: v sále
stávala pec, na které bývalo o posvícení
plno dětí, nebo zde seděli muzikanti,
kteří hráli až do rána. A protože se jim
nevyplatilo vracet se domů, prospali se
na peci a druhý den dopoledne hráli
nanovo; přes oběd si odpočinuli a od
tří hodin odpoledne opět muzicírovali.
Stávalo se, že leckterá slečinka a paní
protancovávala střevíce až do pozdního
úterního večera. V kostele se sloužilo
pondělní rekviem na paměť zemřelých
obyvatel obce.
SVATÁ TEREZA (15. říjen):
„Po svaté Tereze mráz po střechách
leze“
SVATÝ HAVEL (16. říjen):
„Svatý Havel do zelí zajel“
„Déšť na Havla, déšť na vánoce“
SVATÁ HEDVIKA (17. říjen):
„Svatá Hedvika medu do řepy
zamíchá“
SVATÝ LUKÁŠ (18. říjen)
Svatý Lukáš je patronem malířů, sochařů, notářů a především lékařů. Bývá
zobrazován s býkem, nebo jak maluje obraz Panny Marie. Kolem Lukáše
vznikly již ve středověku četné lidové
tradice například tzv. „Lukášovy lístky“.
Lístky se posvěcovaly a dávaly se dobytku, aby byl lépe chráněn před morem a
neštěstím; přikládaly se i nevyléčitelně
nemocným nebo ženám při těžkém porodu. Lukášův svátek byl významným

dnem i pro hospodáře, byl čas začít sklízet řepu.
18. října 1642 se v Týništi konal podzimní jarmark, který býval pro celé široké okolí jakýmsi svátkem a trval po několik dní. Na jarmarku se prezentovali
řemeslníci, prodejci i kupující z úzkého
nezalesněného pásu podél Orlice, sešli
se tu kramáři se zbožím, kterého se zde
jinak nedostávalo. Účast na jarmarku si
pochvalovali i místní řemeslníci, kteří
mohli své výrobky prodávat, aniž by se
museli řídit cechovními předpisy. Jarmark byl velice oblíben i u okolní šlechty. Nejednou se stalo, že se návštěvníci
jarmarku při návratu domů někdy i „z
obtíženosti truňku seprali“.
SVATÝ VENDELÍN (20. říjen)
Pocházel ze skotského královského
rodu a ve svých dvaceti letech podnikl
cestu do Říma. Je patronem pastýřů,
sedláků a polí; z tohoto důvodu nalézáme v blízkosti polí tolik Vendelínových
soch, která mají pole chránit.
„Do svatého Vendelína má být doma
jetelina“
SVATÁ VORŠILA (21. říjen)
Voršila je patronkou mládeže, učitelek, vychovatelek, dobrého sňatku,
manželství a klidné smrti.
„Na svatou Voršilu skliď zelí z pole
domů“
„Svatá Voršila zimu posílá“
LISTOPAD
SVÁTEK VŠECH SVATÝCH
(1. listopad)
První listopad je svátkem všech svatých, kdy se uctívají svatí a blahoslavení.
„ Den všech svatých je poslední, který léto zahání“
„Jak na vše svaté, tak měsíc po nich“
HALLOWEEN (1. listopad)
Svátek je převzatý z Ameriky a vznikl za doby vlády Keltů, kdy v předvečer 1. listopadu opouštějí své domovy
démoni a duchové, chodí po ulicích,
zastavují se u domů a koledují. Tyto
kolední obchůzky mají co do činění
s našimi již zapomenutými lidovými
obchůzkami v době přástek nebo o
Barborkách: „….Občas se stávalo, že
Barborky strašily děti prázdnou tykví
s vyřezaným obličejem a s uvnitř zapálenou svíčkou. Tykev nosily dům od
domu na dlouhé tyči. Jedna z přítomných dívek - ta hodná Barborka zvonila
před vstupem do stavení zvonečkem.

Ty zlobivé, čertovsky naladěné Barborky, ty šlehaly metlou na okno, před
které nastrčily tyč s vydlabanou tykví,
ve které hořela svíčka, a huhlaly: „Mulisy, mulisy“, což byla zkomolenina slova
„Modli se, modli se!“. Děti pak musely
předvést, jak se umí modlit.“ Pro některé dospělé je Halloween trnem v oku,
nakolik se slaví v předvečer svátku
Všech svatých, což ruší klid zemřelých.
PAMÁTKA ZESNULÝCH – DUŠIČKY (2. listopad)
Svátek vznikl za účelem překrýt pohanské zvyky a rituály vztahující se
k světu zemřelých. Lidé věřili, že svět
živých se o Dušičkách propojuje se
světem zemřelých a proto chodili na
hřbitovy a zapalovali na hrobech svíčky (v dřívějších dobách to byly louče).
Tento obřad zapalování svíček umožňuje duším zemřelých lidí najít cestu
k dobrým skutkům a vykoupit se tak
z očistce. Tím, že lidé ulehčí zemřelým
cestu z očistce do nebe, ulehčí se i jejich
duším - proto tedy název dušičky.
„Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá nebo padá
mlha“
K jídlu se podával chléb, housky či
z těsta tvarované pečivo – „dušinky a
kosti“. Hospodyně si je připravovaly
doma nebo je koupily u pekaře; někde
se prodávaly přímo na hřbitově a pozůstalý je také mohl uložit na hrob mrtvému. Hospodyně se snažila napečené
dušinky a kosti rozdávat žebrákům a
dětem, protože věřila, že prostřednictvím tohoto pečiva má moc propojit
svět pozemský se světem nadzemským.
K poctě zemřelým se z 1. na 2. listopad
nechávala na okně hořet svíčka či lampa
a na stole zůstává ležet pro zemřelého
„dušičková večeře“. Patřilo ke zvykům
dávat do lampy místo oleje máslo či
sádlo, to aby si duše mohla potřít popáleniny, které jí byly způsobeny v očistci.
Na stole nesmělo chybět ani studené
mléko pro zemřelého.
SVATÝ HUBERT (3. listopad)
Svatému Hubertovi při narození jeho
prvního dítěte zemřela milovaná žena.
Uchyloval se proto do lesů, kde lovil
zvěř a stýskal si po manželce. Stal se tak
patronem nejen myslivců, ale i řezníků,
kožešníků, soustružníků, optiků, kovodělníků, slévačů, což dnes málokdo ví.



Některá podorlická myslivecká sdružení pořádají tzv. „Hubertovy hony“.
SVATÁ ALŽBĚTA A SVATÝ
ZACHARIÁŠ (5. listopad)
Oba jsou rodiče Jana Křtitele, který
se narodil o půl roku dříve než Ježíš.
Slavný je Alžbětin výrok, když ji přišla
navštívit těhotná Marie, Ježíšova matka:
„Požehnaná si mezi ženami a požehnaný je plod života tvého.“ Dodnes je tento výrok součástí modlitby Ave Maria.
„Svatá Alžběta se sněhem přilétá“
„Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak
bude v létě“
SVATÝ MARTIN (11. listopad)
Svatý Martin byl jedním z nejoblíbenějších svatých. V dospělosti působil
jako důstojník armády v Gálii a podle
legendy jednou v zimě projížděl městskou branou, kde spatřil zimou se třesoucího chudáka. Protože měl u sebe
pouze svůj plášť, tento rozsekl mečem
a polovinu pláště dal chudákovi. V noci
se mu pak zdálo, že vidí Spasitele oblečeného v jeho plášti, jak říká: „Tímto
rouchem mne přioděl Martin ještě nepokřtěný“. Nedlouho po tomto snu se
dal Martin pokřtít a odešel od vojska.
Den svatého Martina byl často posledním radostným svátkem před počátkem přicházejícího vánočního času.
Dobu mezi svátkem svatého Martina a
adventem nazýváme „malý karneval“
nebo také „malý masopust“.
V předvečer svatého Martina se rodina sešla u prostřeného stolu; hodovali
svatomartinskou husu a svatomartinské
pečivo. Martinská husa je u nás tradicí
starou již od 15. století a byla vždy určena jak pánům, šlechticům a koledníkům, tak lidem ve městech a na venkově. Vlastní porcování husy v rodinném
prostředí byl velký obřad: nejmladší
z čeledi dostal křídlo, aby při práci jen
lítal; starší z čeledi dostal stehno, aby byl
silný; hospodář musel dostat kus masa
s prsní kostí, tzv. kobylku.
A proč se svatý Martin spojuje
s husou?
Legenda praví, že když se Martin dozvěděl, že se má stát biskupem, schoval
se k husám, aby nemusel úřad přijmout.
Jenže tím popudil husy, které ho svým
kejháním prozradily. A za to musí husy
o jeho svátku na pekáč. Druhá úsměvná
historka praví: Jednou měl Martin kázání. Husy se však daly do kejhání a kázá-

Týniště nad Orlicí: Ferdinand D´Este s hraběnkou Chotkovou
uprostřed fotografie z honu v týnišťské oboře v listopadu roku 1904.
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ní nebylo vůbec slyšet. Proto tedy musí
být husa obětována na pekáč.
„Na svatého Martina, pláče husí
rodina“
Den svatého Martina byl významným dnem i pro obce; konaly se valné
hromady obcí, byli vyplácení obecní
zaměstnanci, sjednávali se s nimi nové
pracovní smlouvy, poddaní odváděli
vrchnosti povinné dávky (i drůbež) a
věřitelům se vyrovnávaly závazky. Tento den se považoval z hospodářského
hlediska jako začátek zimy; čeleď končila práci u svého hospodáře a mohla
hospodáře opustit a sjednat si práci
jinde. Jako poděkování za jejich práci
hospodyně upekla pro čeleď velkou
buchtu s povidly nebo mákem. Některým ostrým chlapcům, kteří měnívali
na svatého Martina službu, se říkalo
„Martínkové“. Než našli novou službu,
scházeli se, pili a činili ostatním všelijaké nezbednosti. A když jim došly peníze, stávali se z nich někdy „živlové práce
se štítící“… žebrali, sdružovali se do zlodějských part a ukradli, co mohli a bylo
jim jedno, zda u toho někoho i přizabili.
Na zimu se stahovali do měst, kde byly
lepší pracovní příležitosti. Přibližně kolem roku 1598 podél řeky Orlice působila osmičlenná parta Martínků; scházeli se a kradli obilí: přišli s cepy a pytli;
snopy sházeli, na místě omlátili a obilí
odvezli. Vadilo to místním usedlíkům,
což dosvědčuje zachované přísloví:
„Kdo Martínka často světí,
husy, kury mu uletí,

dům, dvůr, louku i rodinu,
přivede vše na mizinu.“
SVATÁ CECÍLIE (22. listopad)
Cecílie přijala křesťanství, byla pronásledována a odsouzena k smrti udušením v parní lázni. Byla tak zbožná,
že v den své svatby svému manželovi
sdělila, že chce zůstat pannou. O jejím
svátku se scházeli v kostelech zpěváci a
zpívali mše. Je patronkou hudebníků,
výrobců hudebních nástrojů, pěvců,
varhanářů a básníků. Poznáte ji podle
nějakého hudebního nástroje, který
drží v ruce.
SVATÁ KATEŘINA (25. listopad)
Kateřina byla tak prodchnuta křesťanstvím, že dokázala přemluvit na
křesťanskou víru i pohany, za což ji
několikrát mučili. Pro svou moudrost
je patronkou učitelů, studentů, teologů
a filozofů, knihoven a univerzit. Drží
patronát nad dívkami, pannami a manželkami. Na svatou Kateřinu se nesmělo
pracovat s ničím, co připomínalo mučidla - povoz, kolovrátky, mlýny či trakař. Konaly se taneční zábavy, kde platilo tzv. „ženské právo“, kdy svobodná
děvčata i vdané paní hostily až do rána
muže, vyzývaly je k tanci a kupovaly jim
pálenku.
„Je-li husa o svaté Kateřině na ledě,
bude o vánocích na blátě“
SVÁTEK SVATÉHO ONDŘEJE
(30. listopad)
Ondřej je ochráncem zamilovaných
a snoubenců, patronem rybářů a obchodníků s rybami, řezníků, horníků,
provazníků a nosičů vody. Lidé věřili,
že Ondřej pomáhá proti dně, boles-

tem v krku a onemocnění kůže zvané
růže, které se nazývá také „Ondřejova nemoc“. Tento den byl zasvěcen
věštbám a hádáním, kdy a za koho se
dívky provdají: dívky večer klečely na
kolenou před postelí, odříkávaly modlitbu a věřily, že se jim ve snu zjeví jejich
vyvolený. Také se třáslo stromem bez
oblečení; o půlnoci před svatým Ondřejem se klepalo na kurník: když se
ozval kohout, dívka se do roka vdala a
pokud slepice, musela dívka na vdavky
ještě počkat. Nebo si dívky vzaly kousek



Michaela Voborníková: Svatomartinská idylka

Knihovna

ré se nechtějí z každodenní rutiny
zbláznit.
Kate má pocit, jako by byla neviditelná. Svého manžela Neda má
opravdu ráda, ale on si snad ani neuvědomuje, že je živá. Z roztomilých
dětí vyrostli hádaví puberťáci, kteří ji
většinu času ignorují. Práce, která pro
ni kdysi tolik znamenala, je už pouze
„Zlatá skrýš“ – Cubeca K. Před zdrojem stresu….
třemi a půl tisíci lety je za drama„Jarní vánice“ – Pilcherová R.
tických okolností dobyta říše krále
Gauloa v Austrálii. Jeho nejbližší ještě Dvacetiletá Caroline a její malý bratr
před smrtí stihnou ukrýt do podzemí Jody žijí v Londýně u nevlastní matky
ve zlatých bednách všechny cennosti Diany. Navenek jim nic nechybí. Caa sám panovník navíc zanechá osobní roline má před svatbou, Jode před stěhováním do Kanady, kde Dianin nový
odkaz v tajemném šperku…
manžel získal prestižní zaměstnání.
„Potopený konvoj“ – Kessler L. Sourozenci však tajně nepřestávají
Výcvik spojeneckých armád připra- vzpomínat na sladký život na řeckém
vujících se k útoku přes Kanál se blíží ostrově, který museli opustit po otcoke konci. Avšak zkušební vylodění na vě smrti…
devonském pobřeží dopadlo katastroPřijďte si vybrat, určitě najdete
fálně – v ten den zahynulo 638 amerických vojáků a zničeno bylo mnoho knihu, která vás zaujme, poučí nebo
pobaví.
materiálu včetně tanků.
Zatímco německá letadla vše jen
Na shledanou v knihovně každou
z povzdálí pozorovala, ponorky číhaly
na další příležitost, jak překazit spoje- středu od 17 do 19 hodin se na Vás
těší
necké plány.
Pro dospělé:
Vaše knihovnice
Jaroslava Svobodová
„Manželka, která utekla“ – Stim„Říkej mi Princezno“ – Blaedelowww.knihovnaano.wz.cz
vá S. Kriminální inspektorka z oddě- son T. Román pro všechny ženy, kte-

Vítám Vás v knihovně a nabízím ti. Ostatní Tygři jí nevěří až do chvíle,
kdy se s hrůzným přízrakem setkají
Vám několik titulů:
tváří v tvář. Co se to děje? Podivné
chování některých spolužáků přivede
Pro děti:
Tygry na horkou stopu. Jakmile však
„Cestovatel Čenda Buráček a zla- zjistí, kdo je původcem záhadných
tá bobule“ - Škrlík Libor. Vtipný zjevení, půjde jim o život.
komiks pro menší i větší děti o váš„Letní láska“ – Jínová Š. Příběh
nivém cestovateli Čendovi Buráčkovi.
Tentokrát společně zavítáme do exo- dívky Brigity je určen dospívajícím
tických Džunglovic a komáry sužova- dívkám, které stejně jako ona nejsou
ného Balíkova, kde se staneme svědky tak docela spokojeny se svým vzhledalších krkolomných dobrodružství a dem a pořád by na sobě chtěly něco
zažijeme také nemálo legrace. Jeden vylepšovat. Když jednou Brigita požápříběh nás zavede na širé moře za dá otce o peníze na plastiku nosu, a
námořníkem Mikim a jeho pejskem myslí to docela vážně, otec se rozhodne, že je třeba jí ukázat i jiné hodnoty
Benoušem.
než je tělesná krása a dokonalost.
„Bramborová Bára“ – Březinová
„Tulák Muskwa“ – Batten M. ŽiIvona. Znáte ve svém okolí nějakou
Báru? Opravdu? A Bramborovou votní příběh kanadského černého
Báru znáte také? Jakpak asi vypadá? medvěda.
Dobrodružná kniha pro kluky i
A Marcela celá z marcipánu? A co
teprve Běla, která není vůbec bělou- holky.
čká? Však to nejsou ledajaká děvčata.
„Lovci mamutů“ – Štorch E. KrásCo umí Zdeněk, nebo Kuba, a na co
studuje Dominik? O tom všem je tato ná dobrodružná kniha pro hochy,
dívky, ale i pro jejich rodiče.
pohádková knížka.
„Hlas ze záhrobí“ - Klub tygrů.
Brezina T. Boggi uprostřed vyučování zaslechne tajemný hlas ze záhrobí,
který ji vyhrožuje a vyděsí ji až k smr-

chleba a položily jej na lopatu. Čí kousek pes nejdříve snědl, ta že se co nejdříve vdá. O půlnoci se dívky také koukaly do studny, zda neuvidí tvář svého
nastávajícího. Také bývalo zvykem, že
dívky napředly přízi, kterou následně
prodaly hospodyni a za utržené peníze
hostily svého milého a tancovaly s ním
volenku.
„Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní“
„Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré
zimy se nadějem“

lení vražd kodaňské policie řeší případ mladé ženy, která se na schůzce
stala obětí znásilnění. Inspektorka si
brzy uvědomí, že vyšetřování bude
složitější, než si zpočátku myslela:
oběť poznala násilníka na internetové
seznamce, kde vystupoval pod falešnou identitou...
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Lesní družstvo Vysoké Chvojno s. r. o. se chystá bilancovat
To, že čas neúprosně
běží, je obecně známá věc
a stranou tohoto faktu nezůstává ani
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.
/dále LD/, které se pomalu chystá na
oslavu 20 let od obnovení své činnosti. Za tuto dobu LD dosáhlo určitých
úspěchů a zařadilo se bez nadsázky
mezi ty lepší lesnické firmy v rámci
ČR. Jak to však bylo od začátku.
LD bylo založeno obcemi a městy
v roce 1931 a to za účelem odborného
hospodaření na zakoupeném lesním
majetku ve spádové oblasti bývalého
okresu Holice. Převážně lesní majetek
o výměře téměř 5000 ha byl zestátněn na základě pozemkové reformy
markraběti italského původu Pallavicinimu a díky významnému rodákovi z Rovně p. Udržalovi byl prodán
v podílech právě obcím Holického
regionu. Hospodaření LD bylo přerušeno nejprve německou okupací a
poté na dlouhou dobu obdobím socialismu, kdy byl majetek obcím v roce
1960 zestátněn. Společenské změny v
roce 1989 byly podmětem pro tvorbu
nových zákonů, které měly napravit staré křivdy a tak vznikl i zákon
o majetku měst a obcí č. 172/91 Sb.,
který navrátil původním vlastníkům
zestátněný majetek. Bohužel se tento
zákon nevztahoval na majetky obcí
sdružených v LD a tak nastalo dlouhé období jednání a snahy o navráce-

ní společného majetku. Za obce tato
jednání vedl zvolený přípravný výbor
a několikaletá snaha byla korunována
úspěchem v roce 1995. Při této příležitosti je nutné zmínit významnou
podporu některých poslanců a to zejména bohužel nedávno zesnulé ing.
Hany Orgoníkové a RNDr. Čestmíra
Hofhanzla, kteří spolu s námi neúnavně hájili právo obcí.
Blíží se tedy doba již 20 let činnosti
„nového“ LD a to už je období, kdy lze
bilancovat. Obyvatelé členských obcí
LD si možná ani neuvědomují jaký
přínos má jejich společný majetek pro
jejich obec či město a přitom se jedná
o majetek v hodnotě cca 1 mld. Kč.
Právní vztah mezi vlastníky majetku (obcemi a městy) a LD je upraven nájemní smlouvou a vlastníkům
je pravidelně vypláceno nájemné.
V prvních letech činnosti, kdy bylo
nutné investovat do oprav hájenek,
cest a dalších nemovitostí bylo nájemné téměř symbolické, ale postupem doby i v souvislosti se stabilizací
společnosti se dostalo na zajímavé
částky kolem 2000 Kč na 1 ha. Přičemž do současnosti bylo vyplaceno
přes 120 mil Kč. Toto však není jediný přínos LD pro obce, další příjmy
plynou z nájemného za výkon práva
myslivosti (cca 600.000,- Kč ročně),
daňové odvody LD zpět odváděné do
pokladen obcí v rámci RUD a zejmé-

na vytváření pracovních příležitostí
pro obyvatele regionu. V současnosti
LD zaměstnává v trvalém pracovním poměru 47 zaměstnanců a dále
nabízí sezonní zaměstnání a práci
pro OSVČ, které se také převážně rekrutují z řad občanů členských obcí.
Hlavní náplní firmy je lesnická činnost, kterou provozuje nejen na majetku společném ale i u jiných vlastníků lesa včetně státních lesů. Výměra
obhospodařovaného majetku se dnes
pohybuje kolem 9000 ha. Další činností LD je myslivost a prodej zvěřiny,
rybníkářství a prodej ryb, zemědělská
činnost a nově pohostinská činnost
ve vlastním penzionu Zámeček ve
Vysokém Chvojně. Specielní činnost
je lesnická pedagogika, kdy vyškolení
pracovníci LD seznamují veřejnost a
zejména školní mládež se zákonitostmi hospodaření v lese, se zajímavostmi regionu či florou a faunou okolí.
Z řad ZŠ a MŠ je o tuto činnost velký
zájem a našimi „kurzy“ ročně projde
cca 500 - 600 dětí.
Za dobu činnosti LD obhospodařuje majetek obcí na vysoké úrovni, což
oceňují kontrolní orgány i pracovníci
výzkumu či odborníci z řad akademické obce. Osobně jsem byl velmi
potěšen při jedné lesnické akci, kde
jsem byl představen jako zástupce LD,
reakcí staršího význačného českého
lesníka, který reagoval slovy: „Jo, LD

Vysoké Chvojno, tam se chovají k lesu
slušně“. Výčet investic do majetku by
byl velmi dlouhý a není cílem tohoto
příspěvku, nutno však podotknout, že
za dobu existence LD bylo příjemcem
dotací ve výši cca 70 mil Kč., které
byly investovány zpět do majetku.
Činností LD a zpětným investováním
části zisku zpět do majetku se jeho
hodnota zcela jistě navýšila, což je
dalším naším cílem.
Lesní hospodářství se svou nezvykle dlouhou dobou „ výroby“ v délce
kolem 100 let je specifickou činností,
která nutí člověka přemýšlet v jiných
časových dimenzích než je obvyklé.
S ohledem na tuto skutečnost potřebuje pro svou budoucnost LD vnímavé a rozumné zástupce vlastníka, tedy
zastupitele obcí, kteří budou chápat
rozdíl mezi čtyřletým volebním obdobím a již zmíněnou „výrobní“ lhůtou lesa a kteří nedopustí, aby „rychlé“ peníze zvítězily nad pozvolnou
jistotou a budoucí prosperitou. Představitelé obcí mají povinnost obecní
majetek udržovat, zvelebovat a rozšiřovat a nezbývá než doufat, že budou
tyto skutečnosti vnímat jako současní
starostové členských obcí a měst.
Radomír Charvát
jednatel společnosti
Lesní družstvo Vysoké Chvojno s. r. o.

Plavba po řece Orlici - fotoreportáž



V sobotu dne 12. července se uskutečnila plavba po řece Orlici. Plavba byla zahájena u mostu v Kostelci nad Orlicí, kde již čekala pracovnice kosteleckého informačního centra, od které účastníci obdrželi ,,Vodáckého průvodce po řece Orlici“ a krásná vodácká pouzdra. Tento materiál vznikl z projektu
,,Vodácká řeka Orlice.“
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Týden vzdělávání dospělých 2014 v Královéhradeckém kraji

Přijměte naše pozvání na 9. ročník:
Týdne vzdělávání dospělých 2014
v Královéhradeckém kraji, který se
uskuteční ve dnech 10. – 14. listopadu 2014 v okrese Rychnov n. Kn, jež
je součástí celostátního projektu s názvem Týden vzdělávání dospělých organizovaného Asociací institucí vzdělávání dospělých České republiky, ve
spolupráci s jednotlivými kraji ČR.
Během tohoto týdne se v rámci našeho regionu představí vzdělávací zařízení, střední školy, občanská sdružení, domy dětí a mládeže, autoškoly a
řada soukromých vzdělávacích firem,
z jejichž nabídky vznikne pestrý program, kde si každý bude moci vybrat
přednášku, seminář, ukázkovou ho-

dinu nebo zájmové aktivity. Všechny
akce jsou bezplatné! (V předchozích
ročnících byl veliký zájem o seminář
zaměřený na novinky v dopravních
předpisech, počítačové dovednosti, ukázky výuky jazyků, aranžování
květin, nabídky rekvalifikačních středisek, seminář jak uspět při výběrovém řízení, přednášky zaměřené na
komunikaci a sebepoznání a mnoho
dalších).
Část akcí bude probíhat v prostorách Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Rychnově n. Kn., ostatní
v prostorách vzdělávacích zařízení
v Rychnově n. Kn. a v okolních městech. Kompletní program TVD 2014
s podrobným rozpisem připravených
akcí, místa a času konání se dozvíte
během října na obvyklých místech, na
plakátovacích plochách, v obecních
zpravodajích, v tisku a na webu. Sledujte je pozorně, ať Vám něco zajímavého neuteče. V případě dotazů nás
neváhejte kontaktovat:
nadezda.martincova@rk.mpsv.cz,
tel. 950 159 431
marketa.klofacovapavlova@rk.mpsv.
cz, 950 159 432
Zadavatelem TVD je Královéhradecký kraj, akce probíhá pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje
Bc. Lubomíra France a za podpory
MŠMT, MPSV a také Úřadu práce ČR
krajská pobočka v HK s kontaktními
pracovišti Hradec Králové, Jičín, Náchod, Trutnov a Rychnov n. Kn.
Všichni jste srdečně zváni k účasti.

Nový webový portál šitý na
míru ženám, spustili v červenci letošního roku v Orlických horách a Podorlicku. Ten nese slogan Krásná díky
Orlickým horám a zaměřený je na
ženy především proto, že cit pro krásu
je odedávna jejich hlavní doménou.
Atmosféra tohoto neokoukaného re-

gionu přímo vyzývá k prožívání krásy
v celé její pestré paletě a čas tu strávený je ideální pro regeneraci těla, duše
a vztahů. Přesvědčte se samy!
„Krásná žena je žena vnitřně spokojená, vyzařující kolem sebe radost a
rozdávající úsměvy.“ Právě ženy jsou
jedním z hlavních letošních témat
destinace Orlické hory a Podorlicko,

Hurá! Sláva! Je to tu!
TVD je za chvilku.
Cože to tu zmiňuji?
Týden plný aktivit.
Učit, smát se, trénovat,
možná také bubnovat.
Školit se, zkrášlovat se,
ale hlavně vzdělávat se!
To je Týden vzdělávání,
který je Vám letos k mání.
Proto na nic nečekejte
a v kalendáři označte si:
10. až 14. 11.,
přijďte mladí i ti velcí!
Budeme se na Vás těšit!
Kde? Na úřadu práce přeci.

Krásná díky Orlickým horám!

zábava
Vážení čtenáři!
Přinášíme novou osmisměrku, která, jak
doufáme, potěší. Gratulujeme úspěšným luštitelům. Bohužel, ale žádný se nám nepřihlásil a ceny nebylo komu rozdat, což trochu zamrzelo po minulém množství odpovědí. Ale
každý den není posvícení a budeme se snažit
i nadále. Uvítáme všechny Vaše náměty
a eventuelně připomínky. Správné znění ta-

která pro ně připravila nabídku tipů
pro trávení volného času zaměřenou na témata, jako jsou krása, gastronomie, cestování s dítětem, sport,
odpočinek či životní příběh. Na své
si tak přijdou dámy, které potřebují
dobít energii, touží poznat nová krásná místa, ale také milují dobré jídlo a
chtějí pobavit své ratolesti.

jenky nové osmisměrky zasílejte do 31. 10.
2014 na adresu albrechtice@nadorlici.cz,
nebo je možné ho osobně doručit na OÚ.
Z úspěšných luštitelů vylosujeme 3 výherce,
které odměníme drobnými cenami.
Správné znění tajenky z druhého čísla MZ roku 2014: Nosí do školy rušičku
a pak celou hodinu opravuje televizi.
Redakce MZ

Tajenku osmisměrky tvoří latinské přísloví.
Slova: ANDĚL, AORTA, ARKUS, BATERIE, BEČVA, BLANKYT, BURZA, DATLE,
DÍVKA, DOPLNĚK, DOROSTENEC, DRAŽÉ, ELIDA, ETUDA, FARAO, FLUNDRA,
HÁBIT, HANBA, HOLBA, HRNEC, HVIZD, HYDRANT, ILEGALITA, ILUSTRACE,
JEZUITÉ, KACHEL, KNUTA, KODULKA, KONSTRUKCE, KRUHY, KŘIVULE, KVARTETO, LIBRETA, LINIE, LSTIVĚ, MANTRY, MARTA, MASIV, MRKEV, OCTAN, ODŘEZ, OKUTÍ, OLIVÍN, ORANGUTANI, OSKAR, OUTRATA, PAKTY, PASTA, PEDÁL,
PROHLÍŽEČI, PROMYSLET, RANTL, RIKŠA, RULÍK, SAUNA, SÉRUM, SESLE, SINTR,
STATEK, SVLAK, TAKTNÍ, TETKA, TOKAT, TRHAN, TRIANGL, TRNOVÍ, TYRAN,
UCTÍVÁNÍ, ÚNAVA, VÁŽNĚ, VRATA, VRKAČ, VYŠEHRAD, ZÁSAH, ZÁTKA, ŽEBRO.

„Nový webový portál www.krasnadikyhoram.cz je sice zaměřen na ženy,
ale díky rubrikám „S dítětem“ a „Kde
odložit muže“ je inspirací pro celou
rodinu. Celá kampaň pak s mírnou
nadsázkou, vtipem a netradičním
způsobem prezentuje tradiční, milou
a rozmanitou nabídku destinace Orlické hory a Podorlicko.“
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Výlet nejen pro seniory – Plavba
lodí z Pardubic do Kunětic a zpět
Dne 20. 09. 2014 jsme byli na výletě
s Jaruškou Kupkovou. Vrátili jsme se
natěšení v příjemném stavu zvaném
úžas. Úžas z toho, co lze ještě prožít,
a to i v dnešní době plné přesycenosti.
Zastávka první byla hned za humny
v Arboretu Vysoké Chvojno a všichni
jsme byli neskutečně okouzleni. Dobře zde fungovala zásada z účetnictví
– má dáti x dal. Tedy: dáte přírodě
hodně lásky, citu, práce, péče, vybavíte se znalostmi a dostanete malý ráj
na Zemi. Pan Charvát nás infikoval
přírodou, a tím v nás vyvolal touhu
a potřebu také něco zasadit, starat se
o to a ochraňovat to. A to proto, ať to
tu mají „budoucí“ krásné!
Zastávka druhá patřila pardubickému zámku, kde si nás získala výkladem starší dáma v roli průvodkyně.
Zastávka třetí byla v přístavu parníčku ARTNOŠT, kterým jsme se plavili po Labi.

Plavba po moři je jistě úžasná, ale
zkusili jste i plavbu po Labi z Pardubic
do Kunětic a zpět? Byla to prostě paráda! Představte si: slunečno, barevné
podzimní zrcadlení na hladině, voda
plná kanoistů, břehy plné chatek,
kde to žilo, kde se grilovalo, rybařilo,
kde se pohybovali sportovci, děti, psi
a sem tam i milenci. Všichni jsme na
sebe mávali, zdravili se, i parník ARNOŠT zdravil houkáním. A my jsme
si krásně pluli, přitom dobře jedli, pili
„co je libo“ a legrácka stíhala legrácku.
No, prostě nepopsatelná pohoda, jedna velká rodina.
Ani to, že úplně nakonec pršelo
a popletové popletli místo srazu, naprosto nic nepokazilo.
Všichni sborem a jednohlasně děkujeme naší Jarušce Kupkové za to, že
jsme si to moc užili. Mj. i díky tomu,
že to měla moc dobře připravené.
Všichni účastníci zájezdu

Stomatologická lékařská služba první pomoci - okres Rychnov n. Kn. 2014
datum
06.09.
07.09.
13.09.
14.09.
20.09.
21.09.
27.09.
28.09.
04.10.
05.10.
11.10.
12.10.
18.10.
19.10.
25.10.
26.10.
01.11.
02.11.
08.11.
09.11.
15.11.
16.11.
17.11.
22.11.
24.11.
29.11.
30.11.
06.12.

jméno lékaře
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila

adresa

Komenského 127 , Opočno
poliklinika Rychnov n. Kn.
799,
MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského
Kostelec nad Orlicí
MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448 , Opočno
MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov n. Kn.
MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448 , Opočno
Komenského 481,
MUDr. Ptačovská Eva
Kostelec nad Orlicí
Komenského 209 ,
MUDr. Přibylová Marta
Častolovice
MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
zdrav.středisko Kout 566,
MUDr. Stejskalová Věra
Borohrádek
MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov n. Kn.
poliklinika, Mírové nám.88,
MUDr. Sudová Simona
Týniště nad Orlicí
MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99,
MUDr. Šmídová Alena
Dobruška
MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov n. Kn.
Zdrav.středisko
MUDr. Šťastná Ludislava
Rokytnice v Orlických hor.
poliklinika, Mírové nám.88,
MUDr. Tomanová Libuše
Týniště nad Orlicí
nám. Dr. Lutzowa 345,
MUDr. Tancurinová Jana
Vamberk
MUDr. Tůmová Věra
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99,
MUDr. Valešová Pavla
Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88,
MUDr. Vavřičková Hana
Týniště nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88,
MUDr. Veselská Renata
Týniště nad Orlicí
MUDr. Vyčítalová Marie
dr. Lützova 244 , Vamberk
MUDr. Zdeňka Jiří
Kvasinská 129, Solnice
Komenského 481,
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Kostelec nad Orlicí
MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448 , Opočno
Třebízského 799,
MUDr. Bahník František
Kostelec nad Orlicí

telefon

datum

jméno lékaře

adresa

494 621 665
494 515 696

07.12.

MUDr. Benešová Růžena

13.12.

MUDr. Beránek Jan

Tyršova 464 , Dobruška
Komenského 828,
Týniště nad Orlicí

494 323 152
731 980 112
494 515 694
494 598 205
494 667 628
494 321 740
494 322 706
494 598 205
494 381 263
494 515 695
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
494 542 102
736 419 151
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
721 460 150
731 980 112
494 323 152

inzerce

telefon
494 622 040
494 371 088
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Do nového soutěžního ročníku 2014 – 2015 náš oddíl přihlásil
celkem tři družstva, dvě dospělých
a jedno mladší přípravky. Oproti minulým letům je to málo. Ale pojďme
od začátku.
Vlastně od konce uplynulého ročníku. Všechna naše družstva se umístila vcelku dobře, A mužstvo dospělých ve skupině o postup do I. A třída
dokonce na velmi pěkném 4. místě.
Po delší době jsme hráli malé finále
na Štítu Albrechtic a skončili na třetím místě. S „B-čkem“ už to bylo horší, ale pásmu sestupu jsme se vyhnuli.
U mládeže v okrese celkové umístění
prostě není, nedělá se.
A tak co se týče podzimu, začneme
u nejmenších. Díky vedoucím Oldovi Strakovi a Jardovi Zemanovi se
podařilo sehnat dost „mladíků“, kteří
se zapojili do tréninků kopané a každou středu a pátek, za dozoru pozorných rodičů, se učí pronikat do tajů
umění hry „Míče kopaného“. Zajistili
jsme pro ně zaregistrování do FAČRu
a přihlásili do seriálu turnajů v okrese.
Věříme, že za pomoci dalších vedoucích (M. Strnad – bývalý vynikající
střelec), ale i dalších z řad rodičů, začnou naši nejmenší sbírat úspěchy na
okresních turnajích. První si vyzkouší
už 6. 9. a další hned za týden na to,
se již představí doma v Albrechticích.

ZPRAVODAJSTVÍ

Co nového v SK?

Tato kategorie se hraje s pěti hráči
na hřišti o rozměrech 30x15 metrů.
Přijďte naše „žížaly“ povzbudit.
Potom máme bohužel zející díru,
co se týče mládeže. Ne, že bychom
hráče neměli, jenže vycházíme vstříc
sousednímu Týništi, které by bez našeho přispění nemohlo hrát krajskou
soutěž. Bohužel nedošlo k fůzi, tak
jako v uplynulé sezoně a tak jsme nedokázali obsadit soutěž v kategoriích
žáků ani dorostu.
V dospělých jsme přihlásili B mužstvo do OP III. třídy a snažili jsme
získat dostatek hráčů, aby nebyl stejný problém jako na konci minulého ročníku. Zatím se to daří. A naše
hlavní starost - A mužstvo bylo opět
přihlášeno do I. B třídy a nalosováno do skupiny D, která je vlastně takovým lepším okresním přeborem.
Vždyť v ní jsou všichni ostatní soupeři z našeho okresu a tak se bude hrát
každý týden derby. A jak se hýbaly
„škatule“? Do našeho oddílu přišel
na hostování, kromě již téměř domácích hráčů, jako je Martin Pavlas,
Dan Brandejs, Emil Zahrádka ze
sousedního Týniště, Pepíka Chvojana a Patrika Vítka z Čermné, i Tomáš
Jedlička. Ten má hostování do konce
roku 2014. Získali jsme na podmíněný přestup dorostence Tomáše Vodu
a spolu s ním jsme dojednali střídavý

start i pro Jakuba Hladíka. Oba jsou
ještě dorostenci, ale oba jsou posilou
i pro naše obě mužstva dospělých.
Na přestup jsme získali Lukáše Vítka
s Čermné. Odešel od nás Jarda David
do sousedního Žďáru a my mu tímto
děkujeme za odvedenou práci v našem SK a přejeme mu hodně úspěchů
v novém mužstvu. Hostování ukončil
Patrik Šklíba. I jemu děkujeme. Další změny hráčského kádru nenastaly,
i když bychom ještě nějakou posilu
brali. Doufejme, že obě naše družstva
budou hrát pohledný fotbal a samozřejmě si přejeme umístění v popředí
tabulky.
Složení výboru je stabilizované, podařilo se nám dokončit automatickou
závlahu a tak hřiště pod péčí obou
našich „správců“ přímo vzkvétá. Zajistili jsme „zapískování“ a provzdušnění trávníku. Vše však stojí peníze
a tak musíme znovu poděkovat obci
za podporu. Snažili jsme se nějaké
finance vydělat a za vydatné aktivity
naší kulturní referentky Kristýny Fajfrové jsme pořádali „Letní parket“ každý pátek v areálu SK V Borku. Opět
jsme se přesvědčili, že pořádat něco
pro občany Albrechtic je zbytečná námaha. Účast z Albrechtic v průměru
10 osob (kromě pořadatelů, kterých
tam bylo mnohdy víc). Co nás bolí,
to je ničení oplocení okolo trénin-
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kové plochy. Nejenom mládež, ale
i dospělí lezou pro zakopnuté míče
přes plot a sešlapávají pletivo. Vedle
zamčených branek, od kterých mají
všichni trenéři a vedoucí klíče. Pokud
tam vedoucí není (neměli by tam být
ani mladí), ale není problém požádat
obsluhu stánku o klíč a branky si odemknout. Potom stačí zámek jenom
zacvaknout.
Co na závěr? Nejprve ne zrovna
potěšující zpráva. Ale bohužel, je taková situace. Rozhodčím všem v kraji
i okrese navýšili paušál o celou jednu
třetinu. Pro nás to znamená, že spolu s cestovným zaplatíme rozhodčím
za každý zápas okolo 2.000,- korun.
Okolní oddíly již přistoupily ke zvýšení vstupného, proto i my jsme rozhodli, podle nás, o přiměřeném navýšení.
Za I. B třídu se bude platit 30,- Kč,
ženy a důchodci polovic. Za OP bude
20,- Kč a rovněž ženy a důchodci polovic. Věříme, že naši příznivci tento
krok pochopí. Jedná se o podporu
albrechtické kopané. V současné
době máme víc jak 120 členů FAČRu
a tak doufejme, že kopaná v naší obci
bude mít do budoucna další mužstva
a funkcionáře, kteří budou ve sportovní činnosti pokračovat.
-JH-



Na hřišti je pořád pěkně ....



Fotbalové utkání budoucí albrechtické generace



Fotbalové utkání budoucí albrechtické generace



Vítězství nad častolovickými fotbalisty
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Před každou uzavírkou zpravodaje si lámu hlavu, o čem vlastně budu
psát. Ani teď tomu není jinak a v hlavě si srovnávám, co jsme vlastně za
ty poslední tři měsíce dělali. Výcviky
a školení přes prázdniny nijak neřešíme, protože většina hasičů odjíždí
kamsi na dovolenou a vykládat čtyřem lidem jak se hasí, nemá smysl.
To si necháváme na dny, kdy je nás
na schůzi víc. Ty letošní prázdniny
byly tak trochu výjimka. Byl nám totiž umožněn výcvik nositelů dýchací
techniky ve výcvikovém polygonu
Hasičského záchranného sboru Letiště Praha. Byla by velká škoda, nechat si takovou příležitost uniknout.
My jsme spojili příjemné s užitečným
a jednu srpnovou sobotu v brzkých
ranních hodinách se vydali ku Praze.
Po příjezdu k jedné z bran do areálu
letiště si nás vzala do parády ochranka, přesněji řečeno bezpečnostní
agentura, která celý objekt letiště
střeží. A musím říci, že velmi pečlivě.
Nejen, že jsme před vjezdem za bránu
museli otevřít všechna auta k nahlédnutí a odevzdat občanské průkazy pro
kontrolu totožnosti, ale nutili nás projít bezpečnostním rámem, který najde
všechny kovové předměty nastrkané
do kapes a nejen tam. Někteří z nás
prošli tím rámem třikrát. Teprve když
si sundali hodinky, opasky z kalhot,
boty s kovovými očky na tkaničky
a předložili je příslušníkovi ostrahy ke
kontrole, mohli pokračovat dál. Ani
nevím proč, aly ty boty se jim zjevně
podrobněji zkoumat nechtělo. Asi jim
moc nevoněly. Pouze je poslali ještě
jednou přes rentgen, jestli neobsahují
výbušninu, či nějaké ostré předměty v
podrážce a vrátili je zpět majiteli. Po
důkladné kontrole na nás za bránou
čekal místní hasič, který doprovodil
celou naší skupinu k hasičské stanici.
Zaparkovali jsme svá vozidla, pobrali si hasičskou výstroj a následovali
pražského kolegu do suterénu stanice,

zpravodajství

Z činnosti hasičů

kde jsme se převlékli do zásahových
oděvů, včetně dýchacích přístrojů
a vyrazili na cestu peklem. Ze všeho
nejdříve nás zkušení kolegové poučili a seznámili s průběhem výcviku.
Pak následovalo rozcvičení, které se
skládá ze stahování zavěšeného závaží
k zemi, lezení po žebříku, celkem
svižné chůze na běžícím pásu a jízdy
na rotopedu. Zní to celkem jednoduše, ale v zásahovém obleku, přilbě a
s dvanáctikilovým dýchacím přístrojem na zádech to zas až taková sranda
není. Pak přišla na řadu imitace cisternového vozu, který se musí prolézt
jednou dírou dovnitř a druhou zase
ven, žárová komora, v níž jsme se
chvilku grilovali a následoval samotný výcvikový polygon, do něhož jsme
lezli již řádně propocení. A jak takový
polygon vypadá? Je to vlastně taková
opičí dráha. Tvoří ji klece z pletiva,
které se prolézají různě velikými otvory a ve většině z nich je překážka, která
se musí nějakým způsobem překonat.
To vše v dýchacím přístroji. Některé
překážky jsou tak zapeklité, že je nutné ze zad sejmout lahev dýchacího
přístroje a tu nejdříve prostrčit překážkou a pak se teprve dá prolézt, přičemž maska dýchacího přístroje musí
zůstat nasazená na obličeji z důvodu
silného zakouření v kleci. To imituje
zakouření při požáru. Někteří z nás si
během tohoto, asi dvacetiminutového
zápolení sáhli až na dno svých sil, ale
jak se říká „těžko na cvičišti, lehko na
bojišti“. A o to jde. Zkusit si své možnosti nanečisto, aby každý hasič, ale
hlavně velitel, který za všechny své
ovečky při zásahu zodpovídá, věděl,
koho kam a na jak dlouho může poslat. Výcvik to byl náročný, ale nebylo
to pouze o dřině. Odměnou za tento
výkon pro nás byla prohlídka moderní hasičské stanice a techniky, kterou
tamní hasiči používají při vyprošťování a hašení letadel a projížďka ve
speciálním hasičském vozidle. Byl
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Společenská kronika
to pro nás nezapomenutelný zážitek.
Ještě jsme si neodpustili zkontrolovat
letový provoz a pak značně opotřebovaní přemýšleli, kde si naplnit žaludky nějakým dobrým pokrmem. Volba
padla na Hájenku v Kersku. Někdo si
dal čuně se šípkovou, někdo se zelím.
Byla klika, že jsme jeli zrovna kolem.
V předchozím čísle zpravodaje jsem
psal, že letos nebyl ještě žádný výjezd.
Ale teď s potěšením píši, že jsme již
jeden výjezd měli. S potěšením proto,
že máme čárku do deníčku a přitom
se nic nestalo. Šlo pouze o planý poplach v týnišťské firmě Assa Abloy,
kdy vlivem zvýšené teploty agregátu
samohasícího zařízení došlo k sepnutí
požárního čidla ve strojovně.
Zmínil jsem se také o rekonstrukci hasičské garáže, která nám velice
zlehčila průběh některých výjezdů.
Přibyla nám další dvě stání, takže
se už nemusí naše technika mačkat
v jedné garáži a obě vozidla mohou
vyjíždět nezávisle na sobě. Vzniklo tím také místo ve třetí garáži, což
bude vlastně prostor na uskladnění
protipovodňových prostředků, jako
jsou čerpadla, protipovodňové vaky
a nově i gumový nafukovací člun, který jsme získali od týnišťských hasičů.
Přes prázdniny proběhlo také několik soutěží, na kterých nechyběli
ani zástupci a zástupkyně našeho sboru. Bohužel, ta naše soutěž O pohár
starosty musela být zrušena, z důvodu
malé účasti okolních sborů. Některé
sbory daly přednost oslavám založení
SDH v Potštejně. Tam nechybělo ani
naše koňkařské družstvo, které tam
na požádání předvedlo požární útok
z koněspřežné stříkačky. Doufejme, že
se příští rok v parku u elektrárny opět
rozezní zvuky nadupaných požárních
stříkaček a naše družstva ukáží, co
umí.
Za SDH Josef Jakl

počet obyvatel k 31. 08. 2014
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Vítáme na svět:
David Černý, nar. 04. 06. 2014
Petr Munzar, nar. 13. 06. 2014
Mikuláš Brič, nar. 14. 06. 2014
Richard Pilbauer, nar. 25. 06. 2014
Ema Charvátová, nar. 19. 06. 2014
Rozloučili jsme se:
Mária Reichlová, r. 1932
Řekli si „ano“:
Eva Melkusová a Filip Kapčuk
Lenka Doležalová a Petr Mikeš
Eva Myšíková a Michal Král
Poděkování
Děkuji všem, kteří mně přišli popřát k mému životnímu jubileu. Zástupcům SPOZ a OU panu starostovi
Jaromíru Kratěnovi, paní Červinkové,
soudružce Míle Sedláčkové, Jaroslavu
Hlušičkovi za ZO KSČM. Děkuji za
přání a dary, které mě potěšily. Setkání
bylo příjemné, ještě jednou děkuji.
Marie Nováková
Děkuji zástupcům obecního úřadu,
zahrádkářského svazu i všem jednotlivcům, kteří mi přišli popřát k mým
90. narozeninám. Potěšila mne spousta
květinových darů, ale především posezení s milými lidmi.
Vlasta Martincová
Vzpomínka
Hluboce zarmouceni oznamujeme
všem příbuzným, přátelům a známým,
že nás navždy opustil náš drahý tatínek, tchán a dědeček pan Josef Veselka.
Zemřel po krátké nemoci v pátek
dne 4. července 2014 ve věku 82 let.
„Rok za rokem ubíhá, čas prý rány
hojí, vzpomínky na Tebe však stále
stejně bolí.“
Dne 9. 9. 2014 uplynulo 14 let, co
nás beze slova rozloučení náhle opustil
Míra Stárek ze Štěpánovska.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Zarmoucená rodina



Výcvik nositelů dýchací techniky ve výcvikovém polygonu Hasičského záchranného sboru Letiště Praha

„Není pravdou, že čas bolest zhojí, v srdcích zůstala rána, která nikdy
nepřebolí“
Dne 20. října 2014 vzpomeneme 1.
smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a také velký kamarád pan Ing. Jiří
Koblmüller.
S láskou vzpomíná manželka
a oba synové s rodinami.
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