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Protipovodňová hráz V Lukách
Komplexní protipovodňová ochrana obce

Je vydáno územní rozhodnutí ke stavbě. Je zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu
řízení. Probíhá stavební řízení, pro nesouhlas Josefa Tužila-vlastníka některých dotčených pozemků,
je vydání stavebního povolení ve skluzu. V průběhu roku bylo rozhodnuto o vypracování projektové
dokumentace ke Komplexním protipovodňovým opatřením, která se v současné době zpracovává.
Termín předání: 15.9. 2006 - pro územní řízení, 31.10. 2006 - stavební řízení



Akci organizačně zajišťuje DSO Křivina. Je vydáno územní rozhodnutí. Je zrealizována dokumentace
ke stavebnímu povolení. Je připravena žádost na financování stavby z fondu EU (čeká se na vyhlášení
I. výzvy v novém plánovacím období 2007 - 2013).



Kanalizace obce



Stav realizace úkolu



Název akce



Realizace jmenovitých akcí financovaných z rezerv obce v roce 2006
(stav ke dni 15. 9. 2006)

Rekonstrukce ŠJ - MŠ

Byla vyhotovena a projednána studie úprav objektu čp. 71. V současné době se vyhotovuje
dokumentace ke stavebnímu povolení. Termín předání: 31.10. 2006

Silnice II/305 Týniště nad Orlicí-Albrechtice
nad Orlicí - obchvat obce

Bylo provedeno projednání záměru s vlastníky dotčených pozemkůna k.ú. Albrechtice nad Orlicí.
Všichni vlastníci souhlasí se stavbou při splnění dílčích podmínek vyjma pana Josefa Tužila, který se
záměrem bezpodmínečně nesouhlasí.

Výměna azbestocementového vodovodního
potrubí

Byla vyhotovena dokumentace ke stavebnímu povolení. Je vydáno stavební povolení. Je vybrán
dodavatel stavby. Je podána žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Termín
vyhodnocení žádosti: říjen - listopad 2006.

Úprava návsi

Byla vyhotovena dokumentace ke stavebnímu povolení i k realizaci stavby. Je vydáno stavební
povolení. Je vybrán dodavatel stavby. Byla získána dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
veřejné osvětlení, u kterého bude zahájena realizace v říjnu 2006. Komunikace a chodníky budou
realizovány po dokončení kanalizace.

Demolice čp.11

Byla v celém rozsahu zrealizována v březnu a dubnu 2006.

Technická infrastruktura Albrechtice-středprojektová dokumentace
PD k územnímu řízení

Je vyhotovena dokumentace k územnímu řízení. Je vydáno územní rozhodnutí ke stavbě.

PD ke stavebnímu řízení
Vodovod, veřejné osvětlení, komunikace,
plynovod

V současné době se vyhotovuje projektová dokumentace ke stavebnímu řízení. Termín předání:
1. polovina litopadu 2006

Rozvody NN

Je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o stavbě rozvodů NN, včetně zajištění projektové
dokumentace a stavebního povolení. Termín realizace stavby: 2007

Technická infrastruktura Albrechtice-středrealizace staveb

Z důvodu zpracování projektových dokumentací nemohlo dojít k realizaci.

Technická infrastruktura Albrechtice-střed-výkupy pozemků
Maršíková - Petrovice

Vykoupeno v plánovaném rozsahu.

Pišlovi

Projednány podmínky výkupu.

Ungrádová-Hříšný

Projednány podmínky výkupu.

Geodetické práce

Provedeny v potřebném rozsahu.

Ubytovací zařízení - PD k územnímu řízení

Nebylo zahájeno z důvodu nízké priority akce a vysokých nákladů na přípravu stavby přesahující
současné i plánované rozpočtové výdaje obce.

Výměna oken v budově obecního úřadu
I. etapa

Byla provedena v plánovaném rozsahu v červnu 2006.

Mostek v parku-oprava

Bude zrealizována v září - říjnu 2006.

SDH spolupráce s SDH Týniště nad Orlicí

Přes snahu naší obce i zástupců HZS Královéhradeckého kraje nedošlo k přijatelné dohodě se
zástupci města Týniště nad Orlicí.

Veřejné sportoviště V Borku

Byla získána dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Byli vybráni dodavatelé předmětných akcí a
probíhá realizace záměru. Termín dokončení: říjen 2006.
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Ročník XXXX

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta obce Albrechtice nad
Orlicí podle § 29 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
o změně některých zákonů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se
uskuteční:
dne 20. 10. 2006 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a dne 21. 10. 2006 od
8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí bude:
ve volebním okrsku č. 1 – Albrechtice nad Orlicí – zasedací místnost
Obecního úřadu Albrechtice nad
Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
3. Právo volit do zastupitelstva obce
Albrechtice nad Orlicí má občan
obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného
státu, který alespoň v druhý den
voleb dosáhl věku 18 let, je v den

Náklad 630 ks

Číslo 3 - 2006

voleb v této obci přihlášen k trvan. O. – 15 kandidátů). Volič může
lému pobytu a jemuž právo volit
na hlasovacím lístku označit v rápřiznává mezinárodní úmluva,
mečku před jménem kandidáta
kterou je Česká republika vázána
křížkem toho kandidáta, pro ktea která byla vyhlášena ve Sbírce
rého hlasuje, a to v kterémkoliv
mezinárodních smluv.
ze sloupců, v nichž jsou uvedeni
4. Volič po příchodu do volební
kandidáti jednotlivých volebních
místnosti prokáže svou totožnost
stran (maximálně 15 kandidátů).
a státní občanství České republiky,
Nebo volič může na hlasovacím
popřípadě státní občanství jiného
lístku označit křížkem ve čtvestátu, jehož občané jsou oprávněni
rečku v záhlaví sloupce s kandivolit na území České republiky.
dáty volební strany nejvýše jednu
Totožnost a státní občanství provolební stranu. Je možnost oba
káže volič občanským průkazem
uvedené způsoby kombinovat.
nebo cestovním pasem České reU označené volební strany se
publiky, jde-li o cizince, průkazem
potom snižuje počet kandidátů o
o povolení k pobytu.
počet, který volič označil u všech
Neprokáže-li volič svou totožnost
ostatních volebních stran.
a státní občanství České republiky, 7. Volič může požádat ze závažných,
popřípadě státní občanství státu,
zejména zdravotních důvodů
jehož občané jsou oprávněni volit
obecní úřad v den voleb okrskona území České republiky, nebude
vou volební komisi o to, aby mohl
mu hlasování umožněno.
hlasovat mimo volební místnost,
5. Každý volič hlasuje osobně. Zaa to pouze v územním obvodu
stoupení není přípustné.
volebního okrsku, pro který byla
6. Volič může volit nejvýše tolik kanokrsková volební komise zřízena.
didátů, kolik členů zastupitelstva
Jaromír Kratěna
má být zvoleno ( v Albrechticích
starosta obce

R
Redakce zpravodaje připomíná
rubriku
„Co zajímá naše čtenáře?“
… touto formou chceme veřejně odpovídat na dotazy občanů.
Kdykoliv můžete vznášet své dotazy na jakékoliv téma, které vás
zajímá a souvisí s životem v naší
obci. Ke komunikaci s redakcí
můžete využít kterýkoliv z níže
uvedených kontaktních údajů:
Obecní úřad Albrechtice nad
Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22
Albrechtice nad Orlicí
e-mail: albrechtice@wo.cz
internetová adresa:
www.albrechtice-nad-orlici.cz
tel./fax: 494 371 425

Na aktuální téma - Kostel sv. Jana Kř titele

V poslední době se v různých sdělovacích prostředcích i mezi občany
obce šíří informace, které obviňují
obec, že nemá zájem o řešení špatného stavu kostela sv. Jana Křtitele,
a proto musejí někteří důchodci bojovat o jeho záchranu sami.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v září letošního roku,
bylo podobné obvinění předneseno
zastupitelům v diskusi i jedním občanem naší obce.
Vzhledem k tomu, že tyto informace šířené na veřejnosti jsou neobjektivní a nepravdivé, rozhodl jsem
se na ně tímto reagovat.
Předně je nutné říci, že kostel sv.
Jana Křtitele není majetkem obce Albrechtice nad Orlicí, a proto veškerou zodpovědnost za jeho současný
technický stav nese stávající majitel,
což je církev. Z tohoto pohledu je
zřejmé, že pokud se majitel nemůže
z objektivních důvodů o údržbu kostela postarat sám, měl by hledat jiná
řešení. Je pouze na něm, jaká řešení
zvolí a koho pověří jejich realizací.
Dle sdělení pana Ivana Havlíčka -

faráře z Týniště nad Orlicí, byl tímto,
církví pověřeným zástupcem jmenován pan Josef Zíka. Ten se v lednu letošního roku obrátil na radu
obce s žádostí o poskytnutí trámoví
a dřeva na opravu stropu kostela
z demolice statku čp. 11. Rada obce
bez jakýchkoliv problémů schválila
darování veškerého požadovaného
sortimentu církvi.
Mimo této kladně vyřízené žádosti pana Josefa Zíky jsem v průběhu
léta osobně jednal s panem farářem
na téma spolupráce obce a církve při
opravách kostela. Pan Havlíček byl
mnou informován o připravenosti
obce jednat o konkrétních problémech, které by církev potřebovala
pomoci řešit.
První a zatím jediný požadavek,
který církev i pověřenec pan Josef
Zíka na obec vznesli, přišel dne 18.
září 2006 a týkal se žádosti o zajištění
opravy dveří do zákristie kostela sv.
Jana Křtitele. Vzhledem k tomu, že
se jedná o finanční požadavek, který nebyl schválen v rozpočtu obce,
byla žádost v souladu se zákonem

o obcích předložena k projednání ložit ruku k dílu a podílet se na jakézastupitelstvu obce dne 26. 9. 2006. koliv práci pro veřejnost. Pro ostatní
Zastupitelstvo obce jednomyslně občany v obci jsou jistě příkladem.
schválilo žádosti pana faráře Hav- Je proto zavádějící a nesprávné obvilíčka vyhovět a uložilo radě obce ňovat obec nebo kohokoliv z vedení
připravit podklady k realizaci žá- obce, že tomu je jinak.
dosti. Obec v tomto případě zajistí
Dveře ke spolupráci s kýmkoliv
nejen financování nových dveří, ale a za jakýmkoliv účelem byly, jsou
po schválení nového návrhu dveří a za jistých předpokladů i budou
i jejich výrobu a montáž.
v naší obci vždy otevřeny dokořán.
Z uvedeného je zřejmé, že obec
se k účasti na opravách kostela sv.
Jaromír Kratěna
J. Křtitele nestaví odmítavě, ale
starosta obce
je naopak připravena požadavky církve operativně
a vstřícně řešit. Šíření jiných
informací a výkladů současnou i budoucí spolupráci obce
a církve na opravě tohoto dominantního objektu obce pouze komplikují a v konečném
důsledku jí škodí.
Jak jsem již uvedl v jednom
článku v Orlickém týdeníku,
vážím si osobně práce pana Josefa Zíky, Jana Šmídy, Miroslava
Kopeckého, Josefa Píče i všech
dalších, kteří jsou ochotni přiKostel sv. J. Křtitele
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VOLBY 2006

ODS - volby do obecního zastupitelstva

Ze zasedání zastupitelstva obce Albrechtice n. O.
Usnesení č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 9. 2006 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.
1. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
a) zprávu starosty o plnění usnesení
z minulých jednáních zastupitelstva obce
b) zprávu o činnosti rady obce
c) informaci o realizaci jmenovitých
akcí financovaných z rozpočtových rezerv obce v roce 2006
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) úpravu rozpočtu obce č. 3/2006
v rozsahu přílohy č.1, která tvoří
nedílnou součást tohoto usnesení
b) úhradu rozpočtového schodku
obce ve výši 3 207 532,- Kč z výsledku hospodaření minulých let
c) záměr prodat pozemek z podílového vlastnictví obcí sdružených
v Lesním družstvu Vysoké Chvojno s.r.o. p.č. 261/33 v k.ú. Vysoké
Chvojno o výměře 6 509 m2 obci
Vysoké Chvojno za smluvní cenu
65 090,- Kč
d) „Stanovisko vlastníka nemovitosti“ pro stavbu „Silnice II/305

Týniště nad Orlicí-Albrechtice
nad Orlicí“ s podmínkou, že pozemek st.p. č. 7/1 bude vykoupen za
odhadní cenu zvýšenou o 1⁄2 prokazatelných nákladů spojených s
demolicí objektu č.p. 11 ve výši
211 000,- Kč a že ostatní pozemky budou vykoupeny za odhadní
cenu stanovenou odhadním znalcem
e) budoucí převod části silnice
Štěpánovské (od křižovatky u
obchodů až na hranice katastru
obce), Na Drahách (od vjezdu
do Albrechtic po křižovatku u
obchodů) a „Jiruškova mostu“
do vlastnictví obce s podmínkou,
že předávané části silnic a mostu
budou opraveny a budou splňovat
obecně platné technické a bezpečnostní předpisy
f) oddacími dny pro pořádání svatebních obřadů pátky a soboty
g) nájemní smlouvu s SK Albrechtice
nad Orlicí
h) darovací smlouvu s Královéhradeckým krajem, kterou Krajský
úřad poskytuje obci finanční dar
ve výši 70 000,-Kč za práci starosty obce pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje
ch) kupní cenu pozemku p.č. 113/1

v k.ú. Albrechtice nad Orlicí ve
výši 6 720,- Kč
i) kupní smlouvu na pozemek p.č.
113/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu
j) žádost týnišťské farnosti o pomoc při zajištění opravy dveří do
zákristie kostela sv. Jana Křtitele
v Albrechticích n. O.
k) schvaluje výrobu a montáž dvou
vývěsních informačních tabulí
l) předložený stavební záměr Cestovní vodácké kanceláře Libor
Borůvka Pardubice na vybudování „Vodáckého centra Albrechtice
nad Orlicí“ umístěný na pozemku
p.č. 32/1 v k.ú. Albrechtice nad
Orlicí a zpracovaný ing. Arch.
Miroslavem Pavljukem – Ateliér
A, Česká Lípa číslo zakázky AA2006-14

úřední desce
b) radě obce zajistit dodavatele dveří
do zakristie kostela sv. Jana Křtitele v Albrechticích n.O. a zjistit
výrobní cenu dveří. O výsledku
informovat zastupitelstvo obce na
nejbližším zasedání.
c) zajistit výrobu a montáž dvou
vývěsních a informačních tabulí
v obci
d) místostarostovi obce panu Jiřímu
Betlachovi, aby zajistil na SÚS
Rychnov nad Kněžnou urgenci
našeho požadavku na provedení
úpravy dopravního značení v obci
4. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
a) radu obce k projednání a schválení dokladů a smluv souvisejících
s přípravou stavby „Silnice II/305
Týniště nad Orlicí-Albrechtice
nad Orlicí“

3. Zastupitelstvo obce ukládá:
5. Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostovi obce zajistit vyvěše- a) radu obce k jednání s firmou
ní záměru o prodeji pozemku
Cestovní vodácká kancelář Libor
z podílového vlastnictví obcí
Borůvka, Pardubice související
sdružených v Lesním družstvu
s přípravou výstavby „Vodáckého
Vysoké Chvojno s.r.o. p.č. 261/33
centra Albrechtice nad Orlicí“
v k.ú. Vysoké Chvojno o výměře
6 509 m2 obci Vysoké Chvojno
za smluvní cenu 65 090,- Kč na

KSČM - volby do obecního zastupitelstva

Opět jsme zjistili, jak čas neúprosně utíká. 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. Jak již bylo
prezentováno ve zprávě a poděkování
p. starosty všem zastupitelům, je komunální politika o něčem jiném, než
boj o koryta ve vysoké politice tak jak
ji sledujeme na nejvyšší úrovni. V naší obci se skutečně všechny problémy
řeší 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 za obě
politická uskupení v naší obci.
Chceme, aby přízeň občanů ke
KSČM byla vyjádřena hojnou účastí
ve volbách i tím, že podpoříte naše
kandidáty. Je jejich zájmem podporovat vše dobré, co je nutné zabezpečit

a pokračovat v nastoupené cestě
pečnosti a klidu v obci.
připraveni nezklamat vaši důvěru
v rozvoji a rozkvětu obce. Z výše uvea odevzdat pro blaho obce vše, co je
dených řádků nemáme důvod nijak
Vážení spoluobčané,
v jejich silách. Naplnit heslo „ S lidmi
měnit naše programové cíle, které
touto cestou se na vás obracíme se pro lidi“. Děkujeme vám za projevejsme plnili a nebo se snažili plnit žádostí o podporu našich kandidátů nou důvěru.
v předešlých volebních obdobích:
navržených za Komunistickou straZa ZO KSČM Albrechtice
• při tvorbě, schvalování a čerpání nu. Věříme, že všichni zvolení jsou
Jaroslav Hlušička
rozpočtů obce prosazovat účelovost, hospodárnost a efektivitu
vynakládaných prostředků
Kandidáti do zastupitelstva obce za KSČM Albrechtice nad Orlicí
• chceme podporovat rozvoj obce,
přípravu dalších pozemků pro výPříjmení Jméno
Titul
Věk
Trvalé bydliště Pol.přísl.
stavbu bytů a občanské vybavenosti
a k tomu podporovat dokončení
1. Koucký
Jiří
55 let Pardubická 221 KSČM
kompletního odkanalizování obce
2. Hlušička Jaroslav
59 let Na Hrázce 31
KSČM
• prosadit dokončení připravených
3. Kubát
Václav
60 let V Borku 280
KSČM
protipovodňových opatření, jejich
zdokonalování a údržbu
4. Fišer
Jiří
60 let 1. Máje 272
BEZPP
• podporovat činnost organizací
5. Špička
Miloslav
54 let Tyršova 94
KSČM
a spolků, zejména těch, kteří pracují
6. Khýnová Zuzana
42 let Tyršova 126
BEZPP
s mládeží, tak aby byla zlepšena
společenská aktivita většiny občanů
7. Černý
Petr
Ing.
45 let V Kopečku 292 KSČM
• ve zvyšování péče o starší
8. Vojtěch
Hrin
50 let V Borku 268
BEZPP
a zdravotně hendikepované občany
9. Marek
Zdeněk RSDr. 54 let Spojovací 183
KSČM
prosadit vybudování bezbariérové10.
Moravec
Rudolf
63
let
1.
Máje
92
KSČM
ho přístupu do samoobsluhy
• podporovat zdravé formy kulturní11. Voda
František
60 let V Borku 263
KSČM
ho, sportovního a zájmového vyžití
12. Vojtěchová Hana
65 let Na Drahách 84 KSČM
obyvatel, zvlášť se zaměřením na
13. Šmídová Vlasta
67 let Zahradní 161
KSČM
mládež a podporu rozvoje turismu,
14. Bureš
Ludvík
58 let 1. Máje 57
BEZPP
zejména vodáctví.
• zlepšit zajištění a spokojenost
15. Voborník Václav
62 let Květná 178
KSČM
obyvatel na úseku pořádku, bez-
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•
Volební program kandidátů za Občanskou demokratickou stranu pro
komunální volby v Albrechticích nad
Orlicí ve volebním období 2006 - 2010
Vážení voliči,
po čtyřech letech před Vás opět předstupují Vaši spoluobčané, kteří se rozhodli kandidovat na kandidátní listině
Občanské demokratické strany, aby se
ucházeli o Vaši přízeň v nadcházejících
komunálních volbách.
Všichni, kteří kandidujeme, si jsme
vědomi společné zodpovědnosti za další
rozvoj naší obce, a do voleb vstupujeme
jako tým, který chce společně navázat na
pozitivní výsledky z předešlých volebních období. Současně jsme si vědomi,
že je třeba zahájit realizaci úkolů, které
dosud stojí před námi.
Jsme také připraveni pružně reagovat
na všechny nové okolnosti a potřeby, které budou na naši obec doléhat a řešit je
ku prospěchu většiny z Vás.
K tomu však potřebujeme Vaši průběžnou součinnost, zpětnou vazbu a na
samém počátku i Váš hlas ve volbách.
Kandidáti za ODS
Komunikace s občany
Budeme nadále využívat všech
příležitostí
a
technických
možností ke vzájemné informovanosti
o problémech, potřebách, úspěších, plánech i vlastní činnosti samosprávných
orgánů obce
• vydáváním Zpravodaje, aktuálním
provozováním internetového portálu
obce, provozem veřejného rozhlasu
• tradičním setkáváním zástupců obce
s občany při různých příležitostech
• průzkumy veřejného mínění a ankety
zaměřené na zjišťování potřeb občanů
• při přípravě významných akcí ustavíme pracovní a konzultační skupiny
Veřejný pořádek
Budeme prosazovat dodržování obecně platných předpisů upravujících soužití
občanů, jejich bezpečnost a ochranu soukromí a majetku
• úzkou spoluprací s Policií ČR
• kontrolní činností samosprávných
orgánů obce (Kontrolním výborem
zastupitelstva obce, odbornými komisemi rady obce)
• obecně závaznými vyhláškami, komisí
pro projednávání přestupků
Hospodaření s majetkem obce
Zajistíme efektivní nakládání s majetkem obce
• uvážlivé nákupy a prodeje majetku
• pronájmy obecního majetku a půjčky
občanům na opravy bytového fondu
Finanční hospodaření obce založíme
na optimálním a bezpečném využívání
všech dostupných finančních zdrojů s cílem maximálně podpořit rozvoj obce.
Rozvoj obce
Budeme usilovat o všestranný rozvoj
obce s cílem trvale zvyšovat počet spokojených obyvatel i návštěvníků obce.
• výkupem pozemků a výstavbou

•
•

•

technické vybavenosti vytvoříme
podmínky pro rozvoj bytové výstavby
v lokalitě Albrechtice –Střed
využijeme všech dostupných možností
k řešení nevyhovujícího dopravního
spojení s Týništěm nad Orlicí,
po realizaci kanalizace zahájíme
rekonstrukce místních komunikací
a chodníků v ulicích Na návsi, Na Písku, K Soutoku a v ulici Zahradní
zrealizujeme výměnu azbestocementového vodovodního potrubí
zahájíme realizaci komplexních protipovodňových opatření s důrazem
na ochranu obyvatel a jejich majetku
proti stoleté vodě
budeme podporovat rozvoj turismu
s cílem maximálně využít přirozenou
atraktivitu blízkých lesů a řeky Orlice

Školství
Budeme vytvářet podmínky pro trvalý
a udržitelný rozvoj stávajících školských
zařízení.
• zahájíme rekonstrukci školní kuchyně
a jídelny
Budeme podporovat všechny aktivity,
které povedou k rozšiřování nabídky na
využívání volného času mládeže.
Životní prostředí
Budeme prosazovat taková opatření,
která zajistí zdravé životní prostředí pro
současné i budoucí obyvatele obce
• prostřednictvím svých zástupců v Dob-

rovolném svazku Křivina budeme aktiv- • spolupráce s městem Týniště nad
ně podporovat dostavbu kanalizace na
Orlicí a okolními obcemi na rozvoji
celém území obce
mikroregionu Poorlicko
• prostřednictvím svých zástupců ve • další rozvíjení partnerských vztahů
společnosti ODEKO s.r.o. Týniště nad
s městem Worgl
Orlicí budeme dbát na kvalitu a rozvoj
poskytovaných služeb v odpadovém
Krátké představení voličům:
hospodářství
Jmenuji se Jiří Proche, je mi 29 let a
• zajistíme současnou kvalitu a rozsah
pracuji jako hasič na posádce v Týnišúdržby veřejné zeleně, podpoříme
ti nad Orlicí. Jsem členem výjezdové
aktivity, které povedou k výsadbě nové
jednotky albrechtických dobrovolveřejné zeleně
ných hasičů a občané mě můžou znát
též jako zahradníka, který se stará o
Kultura, sport a společenský život
obecní zeleň. V Albrechticích bydlím
Budeme podporovat stávající bohatý
od roku 1999.
kulturní a společenský život organizovaný kulturní komisí rady obce a zájmovýProč jste se rozhodl kandidovat ve
mi organizacemi
volbách?
• výlety do divadel, tradiční společenské
Právě kvůli hasičům, rád bych se
a sportovní akce
podílel na zkvalitnění vybavenosti
• vzdělávací a naučné akce
výjezdové jednotky, obnově techniky,
Budeme se aktivně podílet na údržbě
přípravě rozšíření protipovodňových
kulturního dědictví na území obce
hrází a sehnání tolik potřebných
• péče o místní hřbitov a památník padfinančních prostředků z různých
lých
fondů kraje a státu.
• pomoc při údržbě kostela sv. Jana KřtiDále bych se rád zasadil o další
tele
zkvalitnění života v Albrechticích
(kanalizace, obnova komunikací,
Spolupráce s partnery
úprava návsi, výstavba, odpadové
Budeme aktivně podporovat rozvoj
hospodářství, obecní zeleň atp.). Lidé,
spolupráce obce se všemi partnery, které
kteří v minulém volebním období
povedou ke zvyšování kvality každodenvedli naší obec, již ukázali, že vědí,
ního života občanů obce
jak na to, a já bych byl rád, kdybych
• podpora činnosti zájmových organizas nimi mohl spolupracovat.
cí působících na území obce

Místní sdružení Občanské demokratické strany v Albrechticích nad Orlicí představuje své kandidáty pro
volby do obecního zastupitelstva.

Místní sdružení ODS v Albrechticích nad Orlicí, tak jako tradičně, jde do těchto voleb jako samostatný subjekt. Představuji Vám kandidáty za ODS v naší obci v pořadí, v jakém budou uvedeni na kandidátních listinách, které obdržíte do svých
domovů. Toto pořadí bylo s jednotlivými kandidáty projednáno a také jimi schváleno. Obecně lze ale říci, že pořadí kandidátů vychází i z Vaší vůle – tedy z pořadí hlasů tak, jak je jednotliví kandidáti obdrželi v minulých komunálních volbách.

č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Příjmení
Kratěna
Betlach
Prokůpková
Kapucián
Kačín
Boudek
Šťovíčková
Drahokoupil
Proche
Šín
Krb
Urbánek
Koblmüller
Bartoš
Bureš

Jméno
Jaromír
Jiří
Danuta
Jiří
Petr
Zdeněk
Marie
Dušan
Jiří
Kamil
Jaromír
Josef
Miloš
Pavel
Zdeněk

Titul

Ing.
Ing.
Ing.

Věk
46
48
44
51
40
42
47
46
29
40
56
51
44
68
53

Povolání
technik
st. zam.
technička
bank. úředník
podnikatel
technik
st. úřednice
podnikatel
hasič
obch. zástupce
podnikatel
st. úředník
podnikatel
důchodce
projektant

Trvalé bydliště
Na Drahách 231
Na Výsluní 274
V Borku 280
V Kopečku 278
Zahradní 123
1. máje 62
V Borku 298
V Borku 310
Zahradní 85
Štěpánovská 322
Na Drahách 105
Na Výsluní 291
Lesní 283
1. máje 56
Lesní 174

Polit. přísl.
ODS
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
ODS

Váš hlas pro kandidáty za ODS v Albrechticích nad Orlicí bude hlasem pro pokračování směru, kterým se ubírá naše
obec již bezmála 17 let. V širším kontextu bude Váš hlas pro kandidáty ODS hlasem pro směr, kterým se naše země vydala
po 17.listopadu 1989 a směr, kterým chce ODS pokračovat i po vyhraných červnových parlamentních volbách. Nezodpovědnou politikou korupce, zadlužování a nereálních slibů bývalé vládnoucí ČSSD v čele s Jiřím Paroubkem, je tento směr
nyní vážně ohrožen.
Přeji Vám „rozum do hrsti“ a „šťastnou ruku“ ! Zdeněk BUREŠ, Předseda místního sdružení ODS

