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Náklad 630 ks

Rozpočet obce na rok 2007 schválen

Rozpočet obce projednalo a schválilo na svém třetím zasedání zastupitelstvo obce 22.2.2007. Na některé
detaily rozpočtu jsme se zeptali starosty obce.
Pane starosto, které příjmy jsou
pro obecní rozpočet rozhodující v
letošním roce?
Největší a nejdůležitější jsou příjmy
ze sdílených daní a to ve výši cca 6,5
mil. Kč. Tyto příjmy se přepočítávají
v poměru počtu obyvatel obce k počtu
obyvatel státu a poté jsou upraveny o
tzv. koeﬁcient velikosti obce. V podstatě se dá jednoduše říci, že čím více
poroste ekonomika státu a my budeme
mít více obyvatel, tím budou tyto příjmy vyšší.
Proč se těmto daňovým příjmům
říká sdílené?
Protože je v zákoně stanoveném
poměru společně sdílí stát, kraje a
obce.
Kromě již popsaných daňových
příjmů je v rozpočtu počítáno s 2 mil.
Kč, které jsou označeny jako kapitálové příjmy. Co se za tímto názvem
skrývá?
Kapitálovými příjmy se označují

zejména výnosy z prodeje majetku
obce. V tomto konkrétním případě
se jedná o prodej sedmi stavebních
pozemků za poštou v pracovně nazvané lokalitě Albrechtice – střed.
Kolik korun bude stát pozemek v
této lokalitě?
Bude záležet na jeho velikosti.
Pozemky jsou v rozmezí cca 800m2
– 1100m2. Zastupitelstvo obce schválilo, že pořizovací cena 1m2 stavební
plochy vyjde celkově na 395,-Kč.

Nyní otázky k výdajům. Proč předkládáte výdajovou část rozpočtu rozdělenou na režijní výdaje a výdaje
spojené s realizací jmenovitých akcí?
Hlavním smyslem je předložit rozpočet v co nejprůhlednější podobě.
Moji snahou je, aby se každý občan v
návrhu rozpočtu vyznal. Režijní část
obsahuje všechny náklady spojené se
zajištěním základního chodu obce.
Obsah a výše jednotlivých výdajů je
patrná z položkového členění rozpočtu, které bylo zveřejněno na úředních deskách. Všeobecně by mělo
být snahou tuto část rozpočtu mít
co nejnižší, aby zbylo co nejvíce prostředků na opravy a rozvoj obce. Musí
však být zajištěny všechny zákonem
a občany požadované úkoly a služby.

Souhrn jmenovitých akcí je vytvářen
podle potřeb, které navrhují zpravidla
zastupitelé, případně pracovníci úřadu, komisí rady nebo výborů zastupitelstva.

Mohou se do přípravy rozpočtu
zapojit i občané?
Ano, jistě. Způsobů je několik.
Předně všichni občané mohou jakékoliv požadavky uplatňovat prostřednictvím zastupitelů. Ti občané, kteří
jsou členy komisí nebo výborů se
mohou vyjádřit přímo v přípravné
fázi rozpočtu. V neposlední řadě se
může každý občan k rozpočtu vyjádřit při jeho schvalování na veřejném
zasedání zastupitelstva.
Kolik občanů bylo přítomno při
schvalování rozpočtu na posledním
zasedání zastupitelstva obce?
Jako tradičně nikdo! Je to škoda,
protože by se každý účastník mohl
přesvědčit, že projednávání rozpočtu
je plné zajímavých informací.
Podíváme-li se na soupis jmenovitých akcí, zjistíme, že je v něm
obsaženo velké množství akcí. Je
reálné je všechny v letošním roce stihnout?
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1. Příjmy
Daňové příjmy (daň z příjmu fyzických osob za závislé práce, daň z příjmu
osob samostatně výdělečně činných, daň
z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty) – tyto daně jsou nastaveny
dle loňské skutečnosti zvýšené o cca 2%.
Záměrem je navrhnout příjmy v reálné
výši. Místní poplatky (ze psů, z veřejného prostranství, za znečišťování ŽP, ze
vstupného, za odpady, z VHP, správní
poplatky) vycházejí z loňské skutečnosti, u poplatku ze psů jsou příjmy navýšeny dle nově schválených sazeb.

Dotace jsou navrženy v rozsahu
schválených dotací ze státního rozpočtu.
Neinvestiční dotace na žáky navštěvující naši základní školu se vztahuje
pouze na žáky z Nové Vsi. Přepočítané
neinvestiční výdaje na jednoho žáka za
rok 2006 činí 11 262,40 Kč (za rok 2005
- 8 586,70 Kč). S ohledem na velikost
rozpočtu Nové Vsi navrhuje rada obce

poplatek snížit a stanovit jej o cca 10%
vyšší než byl stanovený roce 2006, tj.
na částku 6 800,- Kč/žáka. I tak je výše
poplatku poměrně vysoká a přímo souvisí s počtem žáků a režijními výdaji
školy (energie, voda, obměna vybavení
tříd vyvolaná stářím inventáře a hygienickými předpisy a pod).
Ostatní příjmy (dle odvětvového členění) jsou navrženy v rozsahu známých
skutečností, uzavřených smluv apod.

lovicích (Lípa 420,- Kč/m , Častolovice
512,- Kč/m2). Dle odhadu soudního
znalce se může tržní cena pozemku v
Albrechticích pohybovat ve výši okolo
300 – 350,- Kč/m2.
Cena schválená zastupitelstvem obce
činí 395,- Kč/m2.

Pokud mám být upřímný, není.
Bohužel nejvíce nám komplikuje situaci stavba kanalizace, kterou musíme
realizovat za pomoci strukturálních
fondů EU. Tyto zdroje jsou zatím
nepoužitelné, neboť Česká republika je stále nemůže čerpat. Dokud se
nedokončí kanalizace, nebude možné
realizovat např. úpravu návsi, komplikace to způsobí v lokalitě Albrechtice
– střed, apod. Rovněž výstavba protipovodňových opatření je závislá na
finanční podpoře z EU. Kromě těchto
staveb se však dá zbytek akcí zrealizovat.
Proč tedy seznam jmenovitých akcí
obsahuje i ty, o kterých se domníváte,
že nebudou zrealizovány? Proč se na
ně navržené prostředky nepoužijí na
něco jiného?
Protože akce uvedené v seznamu
jsou prioritami obce, na které je nutné
mít peníze připravené. Pokud bychom
je letos utratily na jiné, méně významné akce, mohli by nám v budoucnu
scházet právě na řešení těchto priorit.
Příprava a stavba velkých invenčních
akcí je vždy běh na dlouhou trať.
Úspěšní můžeme být jenom v případě, že budeme dobře připraveni ve
správný čas.
Děkuji za rozhovor. Redakce
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Výnosy z úroků a kapitálových operací budou záviset na množství volných
finančních prostředků uložených na
účtech obce nebo v množství nakoupených kapitálových listů. Navržené
výnosy jsou reálné s ohledem na známé
skutečnosti. V současné době má obec
nakoupeny kapitálové listy v relativně
bezpečném fondu Investiční společnosti
KB, a.s. v hodnotě 5 mil. Kč.

Příjem z prodeje pozemků (běžné
investiční příjmy) vychází z plánovaného prodeje pozemků v lokalitě Albrechtice – střed. (za poštou). Jedná se o 7
stavebních parcel o celkové výměře 7
198m2. V rozpočtu je navržena část
příjmů z tohoto celkového plánovanéCelkově by příjmy měly být bezpečho výnosu (nepředpokládá se prodej ně naplněny, vyjma výnosů z prodeje
všech pozemků v roce 2007). U této pozemků, kde budeme závislí na úspěšpříjmové položky bylo nutné schválit nosti prodeje.
prodejní cenu pozemku. Pro porovnání
byly vzaty v úvahu ceny v Lípě a Často... pokračování na str. 2

Rozpočet obce pro rok 2007.
... str. 3
Třiďme odpady - aneb co kam patří.
... str. 6
Informace pro občany - žádosti na
povolení odběru vod.
... str. 7
Vichřice zaměstnala i albrechtické
hasiče.
... str. 10
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Komentář k rozpočtu obce na rok 2007
... pokračování ze str. 1
2. Výdaje
Výdaje byly předloženy odděleně ve
dvou základních částech, běžné výdaje
(režijní) a výdaje specifikované v Seznamu jmenovitých akcí hrazených z rezerv
(investiční a neinvestiční).
Běžné výdaje obce jsou členěny podle
odvětví a zahrnují předpokládané výdaje nutné na zajištění běžného chodu
obce. V komentáři k návrhu rozpočtu
byly jednotlivé položky upřesněny.
Příspěvek zřizovatele pro ZŠMŠ
Albrechtice nad Orlicí byl navržen dle
návrhu rozpočtu vypracovaným vedením příspěvkové organizace Mateřské
školy a Základní školy Albrechtice nad
Orlicí. Tento návrh před projednáním
v zastupitelstvu obce byl projednán i v
Radě školy, která jeho strukturu a výši
doporučila zastupitelstvu obce schválit
s tím, že poukázala na rostoucí výdaje
spojené s otopem v budově ZŠ. K této
skutečnosti navrhuje provést analýzu
současného otopného systému a navrhnout úsporná opatření.
Příspěvky zájmovým organizacím
působícím na území obce jsou navrženy
ve výši roku 2006. Organizace vychovávající mládež mají příspěvky navýšeny
podle nezbytných potřeb souvisejících
s předmětem hlavních činností a provozem jejich zařízení. Rada obce si k
tomuto bodu vyžádala výroční zprávy o
hospodaření od organizací pracujících s
mládeží, aby navrženou výši příspěvku
mohla v případě potřeby upravit.
3. Rozpočtové rezervy
Rozpočtové rezervy (investiční a
neinvestiční) obsahují finanční prostředky určené na realizaci jmenovitých
akcí navržených v seznamu.
Kanalizace – v současné době se
čeká na vyhlášení výzvy SFŽP k podávání žádostí o podporu ze strukturálního fondu Životní prostředí. S ohledem
na nejasné výsledky jednání našich
zástupců v Bruselu není znám žádný
konkrétní termín. Předpokládá se však,
že nebude dříve vyhlášen než v polovině
roku 2007. Žádost má připravenou DSO
Křivina. Navržené finanční prostředky
jsou plánovány na případnou spoluúčast obce při budování kanalizačních
přípojek u nemovitostí obce, případně u
definovaných skupin obyvatel obce.
Protipovodňová hráz v Lukách
– původní záměr stavby dílčích hrází, z
nichž jedna má být vybudována v prostoru nad jezírkem „Páž“ V Lukách, byl
nahrazen komplexním systémem hrází,
které by měly ochránit celé Albrechtice před stoletou vodou. Projednávání
územního rozhodnutí pro tento rozšířený rozsah protipovodňových opatření nebylo dosud dokončeno z důvodu
nesouhlasu J. Tužila s tímto záměrem.
Navržené finanční prostředky jsou
určeny na výdaje spojené s řešením této
stavby (např. výkup pozemků, geologické průzkumy, posouzení navrhovaného
řešení z pohledu průsakových vod a

jejich přečerpávání apod.). V případě,
že bude projednávání úspěšné, je reálná
naděje, že by stavba hrází mohla být v
roce 2007 zahrnuta do plánu staveb
Povodí Labe s.p.
Rekonstrukce budovy ŠJ-MŠ v čp.
71 – dle rozhodnutí zastupitelstva bylo
požádáno o dotaci z POV na zahájení
rekonstrukce. Navržená částka se předpokládá použít jako spoluúčast obce
na rekonstrukci a na zpracování studie
rozšíření kapacity budovy MŠ. Nově se
totiž navrhuje zadat nejprve studii na
úpravu tohoto objektu s možností zvýšení kapacity MŠ, která je v současnosti
plně vyčerpána. S ohledem na rozsah
nutných úprav stávající budovy se tento
postup jeví jako rozumný, neboť rozpočtové náklady na prostou rekonstrukci bez dalšího přínosu (např. zvýšení
kapacity) činí cca 4 mil. Kč.
Obchvat obce – jedná se o rezervní
prostředky pro případ nutné spoluúčasti obce na přípravě nového řešení
opravy silnice II/305 mezi Týništěm a
Albrechticemi. Zatím se hledají nové
varianty pro vedení trasy a napojení
na silnici I/11 u bývalého Tanexu. V
úvahu přicházejí řešení realizovatelná
v prostoru bývalého Tanexu a stávající
komunikace. Snahou je minimalizovat
počet vlastníků pozemků, aby nenastaly komplikace při projednávání stavby
nového mostu a silnice.
Výměna azbestocementového vodovodního potrubí – finanční prostředky
na spoluúčast obce k dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Na tuto stavbu
je vydáno stavební povolení, je vybrán
dodavatel stavby a v současné době se
čeká na schválení uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Stavba obsahuje výměnu
těch částí albrechtického vodovodu,
které jsou ještě z azbestocementových
trub (realizace po II. světové válce). Jedná se o ulice Na Písku, Zahradní, části
ulice 1.Máje - od křižovatky s Tyršovou
po náves - od návsi po odbočku do ulice
Květné - propojení mezi ulicí Pardubickou a V Kopečku (mezi obchody),
dále ulici Spojovací a propojení mezi
návsí a ulicí Na Hrázce (uličkou až k
domu čp. 34 paní Strnadové). Současně
s výměnou vodovodního řadu budou
přepojeny i domovní přípojky přilehlých nemovitostí. Pokud mají vlastníci
těchto přilehlých nemovitostí zájem
si při této příležitosti vyměnit i vodovodní přípojky do domů, bude jim to
umožněno. Náklady spojené s výměnou
přípojky si však budou hradit sami. O
termínu zahájení a průběhu realizace
stavby budou všichni dotčení občané
včas informování.
Úprava návsi – předmětem je
rekonstrukce
veřejného
osvětlení,
komunikací,chodníků a parkové úpravy s
výsadbou veřejné zeleně – prostředky jsou
navrženy na projektovou dokumentaci
parkových úprav a na přípravu žádosti o
finanční prostředky z fondů EU. V případě schválení podpory z fondu EU (ROP
NUTS II) lze získat až cca 90% finančních

prostředků potřebných na realizaci uve- instalaci jedné pouliční svítilny v prodené akce. Celkové rozpočtové náklady se storu mezi Čtverečkovými a autobusopředpokládají do 10 mil. Kč.
vou zastávkou v Borku.
Stavba kotců pro toulavé psy, školení
Albrechtice n.O.- střed
a vybavení pro odchyt toulavých psů
Vodovod – prostředky na stavbu vodo- – požadavek zastupitelstva obce v souvisvodu. O vodoprávní povolení je požádá- losti s řešením problematiky toulavých
no, dodavatel bude vybrán v poptávko- psů. Školení je počítáno pro dvě osoby na
vém řízení. Navrhuje se oslovit tři firmy. Veterinární fakultě v Brně. Kotce se navrRozvody NN – je uzavřena smlouva huje postavit ve skladovém areálu v Bors VČE a.s. o spolufinancování stavby. ku. Odchytovou službu a péči pro dočasNavržená část je smluvní příspěvek ně umístěné odchycené psy se zavázali
obce na stavbu. Realizaci, včetně staveb- provádět členové místního SDH.
ního povolení zajistí VČE a.s.
Nákup dvoukomorových protipovodPlynovod – navržená částka je dopla- ňových pytlů a plničky písku – navrhuje
tek předpokládaných nákladů stavby. se rozšířit protipovodňové prostředky
VČP a.s. vloží do stavby 155 000,- Kč. obce o uvedený materiál, který by měl
Je smluvně zajištěno. Projektová doku- zrychlit a zkvalitnit stavbu protipovodmentace je zpracována o stavební povo- ňových hrází.
lení bude požádáno.
Úprava zasedací místnosti v přízemí
Veřejné osvětlení – náklady na kabe- OÚ – navrhuje se přemístit knihovnu
lovou přílož k rozvodům NN. Dokonče- do volných prostor v čp. 141 (Lobovka)
ní stavby bude provedeno později, spolu a v prostoru stávající knihovny vybudose stavbou chodníků a komunikací.
vat archiv obce a obřadní místnost. Pro
Terénní úpravy – příprava staveniště potřeby schůzovní činnosti bude zachopro stavby infrastrukturních sítí. Skrývka vána stávající zasedací místnost.
ornice, geodetické zaměření staveniště pro
Úpravy místností v čp. 141 na
komunikace, chodníky a jednotlivé sítě.
knihovnu – v čp. 141 se navrhuje zřídit
Telecom – přeložka spojovacího místní knihovnu. Náklady jsou určeny
kabelu v trase infrastrukturních sítí.. na drobné úpravy místností spojených s
Zbytek nákladů hradí O2.
realizací tohoto záměru.
Výkup pozemků – dokončení výkupu
Nákup nářadí a vybavení garáže
pozemků v prostoru u napojení s ulicí – navrhuje se vybavit obecní garáž
Tyršovou.
nářadím pro drobnou údržbu techniky.
Výměna oken v přízemí budovy OÚ – V současné době obec nevlastní takřka
nabídková cena na realizaci výměny oken žádné nářadí a veškeré i drobné opravy
v celém přízemí budovy obecního úřadu. musí být zadávány.
Rozvojová studie obce, územní plán –
Oprava komunikace v Borku – jedná
v souvislosti s novým stavebním zákonem se o drobné opravy výtluků a nerovností
je nutné do pěti let pořídit nový územní na této místní komunikaci.
plán obce. S ohledem na vyjasnění souParkové úpravy prostranství u Krbů
časných a budoucích potřeb obce se navr- – navrhuje se upravit pozemek u autohuje vypracovat nejprve rozvojovou studii busové zastávky na malý veřejný parčík
s výhledem na dalších cca 10 – 20 let (lze s možností posezení.
spojit přímo s přípravou nového územníOprava budovy čp. 302 – jedná se
ho plánu obce). Nový územní plán by měl o drobné opravy říms a klempířských
mimo jiné určit další charakter výstavby prvků na střeše budovy.
na katastru obce (objekty k bydlení, proEnergetické posouzení budovy ZŠMŠ
vozoven a průmyslu, definovat rozvojové Albrechtice – s rostoucí cenou plynu se
plochy, doplnit občanskou vybavenost navrhuje zadat energetické posouzení
ve vztahu k plánovanému rozvoji obce, budovy, ze kterého by vzešla doporuzkoordinovat rozvoj obce s rozvojovými čení ke snížení spotřeby tohoto paliva.
plány okolních obcí Štěpánovska a Nové Navržená cena je projednána s odborVsi, definovat veřejně prospěšné stavby nou firmou, která je oprávněna tyto staa mnoho dalších detailů. Bohužel s účin- noviska vydávat. Podle výsledku zprávy
ností nového stavebního zákona (od 1.1. bude dále rozhodnuto o konkrétních
2007) je zatím nejasné, jak nový územní úpravách.
plán pořídit. Doufejme, že si státní spráVýměna oken ve zbrojnici – navrhuje
va v co nejkratší době ujasní prováděcí se vyměnit dvě stávající špaletová okna
metodiku.
v zasedací místnosti ve zbrojnici. StávaRekonstrukce místní komunikace u jící jsou prohnilá a netěsní.
hřbitova – navrhuje se provést úpravu
Příspěvek na bezbariérový přístup
komunikace od napojení s ulicí 1. Máje do samoobsluhy – z podnětu zastupitele
po vjezd do posledního domu. Povrch pana Jaroslava Hlušičky bylo osloveno
- frézink z balené 10cm, asfaltový pro- vedení obchodní společnosti Konzum
střik se zásypem ze štěrkodrti. V pro- Kostelec nad Orlicí ve věci výstavby
storu se nebude budovat kanalizace ani bezbariérového přístupu do samoobvodovod.
sluhy. Ze zaslané odpovědi vyplynulo,
Stavba garáže pro obecní techniku v že pokud by se obec podílela navrženou
čp. 302 – přestavba stávajícího přístřeší částkou a stavba by byla v ceně cca 50
v čp. 302 na garáž a sklad pro zahradní tisíc korun je Konzum připraven bezbatechniku a nářadí obce.
riérový přístup do prodejny vybudovat.
Prodloužení VO v ulici Tyršova
Komentář zpracoval:
– jedná se o požadavek z řad občanů na
Jaromír Kratěna
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Rozpočet obce pro rok 2007
Název paragrafu
Daňové příjmy
Běžné příjmy neinvestiční
Běžné příjmy investiční
Dotace
PŘÍJMY CELKEM

ROZPOČET CELKEM
Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
2006*
2007
6 926 780 Kč
7 235 800 Kč
1 818 965 Kč
1 401 359 Kč
1 331 500 Kč
2 000 000 Kč
714 110 Kč
158 130 Kč
10 791 355 Kč
10 795 289 Kč

* pouze orientační údaj vázající se na strukturu příjmů v rozpočtu 2007

Název paragrafu
Zemedělství
Chov zvířat
Pěstební činnost-lesnictví
Silnice
Chodníky, zastávky apod.
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění odpadních vod
Úpravy vodních toků
Základní školy
Speciální základní školy
Knihovny
Kronika
Obnova kulturních památek
Činnosti církví
Veřejný rozhlas
Zpravodaj
Mezinárodní spolupráce
Kultura, SPOZ
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Rozvoj bydlení
Veřejné osvětlení

VÝDAJE
Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
2006*
2007
16 000 Kč
15 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
62 000 Kč
45 000 Kč
180 000 Kč
155 000 Kč
93 000 Kč
90 000 Kč
8 000 Kč
10 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
1 243 012 Kč
1 216 559 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
72 300 Kč
81 500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
16 000 Kč
20 000 Kč
22 500 Kč
21 500 Kč
51 000 Kč
56 000 Kč
57 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
105 000 Kč
400 000 Kč
0 Kč
161 165 Kč
197 500 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
395 750 Kč
377 000 Kč
103 500 Kč
156 000 Kč
2 000 Kč
0 Kč
588 332 Kč
126 000 Kč

Pohřebnictví
Územní rozvoj, bydlení, služby
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Odvoz komunálních odpadů
Sběr a odvoz ostatních odpadů
Protierozní opatření
Veřejná zeleň
Sociální péče
Pečovatelské služby
Domovy důchodců
Sociální pomoc občanům
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Místní správa
Finanční operace
Pojištění majetku
Finanční operace-daň za obec
Finanční vypořádání min. let
Ostatní finanční operace
Výdaje běžného rozpočtu celkem
Rezerva neinvestiční
Rezerva investiční
CELKEM

14 500 Kč
1 088 000 Kč
25 000 Kč
516 000 Kč
140 000 Kč
333 868 Kč
360 500 Kč
10 000 Kč
85 000 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
163 480 Kč
852 500 Kč
3 002 500 Kč
19 000 Kč
59 000 Kč
25 480 Kč
10 928 Kč
24 203 Kč
0 Kč
0 Kč
10 388 518 Kč

34 000 Kč
285 000 Kč
25 000 Kč
511 000 Kč
160 000 Kč
11 500 Kč
380 000 Kč
0 Kč
90 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
210 500 Kč
915 000 Kč
1 726 500 Kč
19 000 Kč
56 000 Kč
0 Kč
0 Kč
45 494 Kč
7 279 053 Kč
869 000 Kč
5 943 000 Kč
14 091 053 Kč

* pouze orientační údaj vázající se na strukturu příjmů v rozpočtu 2007

Název paragrafu
Splátky HÚ 12 RD
Investiční úvěr
CELKEM FINANCOVÁNÍ

FINANCOVÁNÍ
Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
2006
2007
402 756 Kč
420 800 Kč
0 Kč
0 Kč
402 756 Kč
420 800 Kč

PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ
SALDO CELKEM

SALDO
Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
2006*
2007
10 791 355 Kč
10 795 289 Kč
10 388 518 Kč
14 091 053 Kč
402 756 Kč
420 800 Kč
81Kč
-3 716 564 Kč

Seznam jmenovitých akcí hrazených z rozpočtových rezerv v roce 2007
Přebytek/schodek návrhu rozpočtu obce 2007
Výsledek hospodaření obce z roku 2006
Přebytek hospodaření obce z minulých let
VOLNÉ FINANČNÍ ZDROJE OBCE
* příjmy - běžné výdaje - financování = přebytek rozpočtu běžného roku

* 3 095 436 Kč
285 673 Kč
5 020 897 Kč
5 306 570 Kč

Seznam jmenovitých akcí hrazených z rozpočtových rezerv v roce 2007
Název akce
Kanalizace obce - spoluúčast obce
Protipovodňová hráz V Lukách (výkup pozemků a godetické práce, dokumentace k vodoprávnímu řízení, žádost o dotaci z fondu EU)
Rekonstrukce ŠJ + MŠ (studie řešení přístavby, projektová dokumentace, stavební řízení)
Výměna azbestocementového potrubí (spoluúčast)
Úprava návsi a okolí (veřejná zeleň a úpravy parku, zpracování žádosti o podporu z fondu EU, a spoluúčast na realizaci)
TI ACE Střed - realizace staveb
Vodovod
Rozvody NN - příspěvek VČE 40%
Plynovod
Veřejné osvětlení (kabelová přílož k rozvodům NN)
Terénní úpravy pláně pod komunikacemi a chodníky, zaměření staveniště apod.)
Telecom
TI ACE Střed - dokončení výkupů pozemků
Pišlovi a spol.
Ungrádová-Hříšný
Matějka
Geodetické práce
Výměna oken v budově OÚ I. patro - 9 kusů (demontáž, montáž, parapety, žaluzie)
Rozvojová studie obce, územní plán
Rekonstrukce ulice u hřbitova
Stavba garáže pro obecní techniku v čp. 302
Prodloužení VO v ul. Tyršova k autobusové zastávce
Stavba kotců pro toulavé psy, školení a vybavení pro odchyt toulavých psů
Nákup dvoukomorových protipovodňových pytlů a plničku písku
Úprava zasedací místnosti v přízemí (vybudování archivu, obřadní místnosti, zasedací místnosti)
Úpravy čp. 141 na knihovnu (projekt úprav, provedení úprav, malování apod.)
Nákup nářadí a vybavení garáže (gola sady, šroubováky, ponk, svěrák, zahradní nářadí apod.)
Oprava komunikace V Borku (vjezd do zahradní zástavby)
Parkové úpravy prostranství U Krbů
Opravy budovy čp. 302
Energetické posouzení budovy ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí
Výměna oken ve zbrojnici 2 kusy
Příspěvek na bezbariérový přístup do samoobsluhy
Neinvestiční a investiční výdaje návrh čerpání
ČERPÁNO CELKEM
Suma nerozdělených finančních zdrojů obce

Neinvestiční výdaje

Investiční výdaje
1 000 000 Kč
700 000 Kč
500 000 Kč
1 000 000 Kč
700 000 Kč
800 000 Kč
175 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
50 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč

100 000 Kč
100 000 Kč
335 000 Kč

45 000 Kč
29 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
0
869 000 Kč

300 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč

20 000 Kč
5 943 000 Kč
6 812 000 Kč
1 590 006 Kč
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Proč byla pokácena lípa u kostela?
Jedním ze složitých rozhodnutí v
poslední době bylo vydání povolení
ke skácení lípy u vchodu do kostela sv. Jana Křtitele. Tato lípa byla ve
vlastnictví Římskokatolické farnosti Týniště n.O. Obecní úřad již byl v
minulosti tímto vlastníkem žádán o
povolení pokácet lípu, ale vždy byla
žádost zamítnuta. Po pustošivém
orkánu „Kyrill“, který vyvrátil dva
statné stromy v parčíku před školou, obdržel obecní úřad opětovnou
žádost o pokácení této lípy. Důvodem
žádosti byly opět obavy vlastníka z
případných škod, které by vyvrácená
nebo zlomená lípa mohla způsobit na
kostele nebo sousedních nemovitostech.
Musím říci, že při vzpomínce na
oběti, které způsobily při orkánu
padající stromy, jsem neměl mnoho
možností na rozhodování. Původní záměr snížit korunu a lípu nechat
obrazit, mně postupně rozmluvili
nezávisle na sobě tři odborníci na
údržbu stromů. Ponechat lípu s korunou bylo velice riskantní. Proto jsem

nakonec vydal kladné
rozhodnutí a lípu povolil
skácet. Byla to však pouze částečná úleva, protože
pan „farář“ Ivan Havlíček
požádal obec i o pomoc
při jejím kácení. S ohledem na vzrůst lípy a místo,
kde lípa stála, bylo nezbytné nejprve ořezat korunu
lípy, aby se dal zbytek stromu pokácet. Úkolu se chopili místní hasiči. Společně
jsme v Borohrádku zajistili
vysoký hasičský žebřík a
pan Jiří Proche se dal do
nebezpečné práce. Postupně ořezal všechny větvě, až
zůstal pouze holý kmen.
Přestože se chvílemi jiskřilo z drátů elektrického
vedení, skončila tato operace bez dalších vážnějších
problémů úspěšně.
Jaromír Kratěna
starosta obce

 Kácení lípy u kostela

Kni hov na Albre chti ce - nabí d k a pro č tenáře

Vítám Vás v knihovně a nabízím
Vám několik titulů:
Pro děti:

„Výlet do země pohádek“ – krásná
kniha doplněna barevnými obrázky. Najdete tu pohádku O Šípkové
Růžence, Vlk a sedm kůzlátek, O paní
Zimě, Kocour v botách atd.
Pro dívky:
„Tenhle kluk je můj!“ – V. Kabátová. Patnáctiletá Katka si užívá poslední dny na základní škole. Učitele sice
trochu prudí, mladší bratr Filip je
známý otrava, ale tyhle drobnosti
Katka hází za hlavu, zvlášť když se
splní její dávný sen: kluk, který se jí
líbí, se konečně odhodlá a láska je na
světě. Katka odjíždí na prázdniny k
babičce na vesnici, kde v tutéž dobu
pobývá i její vysněný Tom. V Domov
blízkosti se však brzy objevuje neznámá dívka…
„Hvězda naděje“ – L. Lanczová.
Ve svěžím příběhu čtyř sourozenců
– Michaely, Moniky, Vítka a Romana
– se setkáváte se vším, co tvoří život
dnešní mládeže: s prvními láskami
i prvním zklamáním, s úspěchy ve
sportu i ve studiu, ale též s průšvihy a
maléry. Autorka vás zavede do rodin
fungujících i na pokraji rozpadu, do
prostředí škol i učilišť, do tenisového
oddílu, i do pochybných hospod, na
diskotéky i na primitivní mejdany…

„Zašeptej do vlasů“ – L. Lanczová. Hezké dívky to nemají snazší než
jejich kamarádky, ačkoli si to o nich
mnozí myslí. Osmnáctiletá Monika o
tom dávno ví své. Přes počáteční úspěchy v modelingu prošla i jeho odvrácenou stranou a příliš se jí nedaří ani
v lásce. Ocitá se na křižovatce a čeká ji
těžká volba – kam, kudy a především
s kým vlastně jít…
Pro dospělé:
„Martin Růžek“ – J. Petrů. Příběh
českého herce. O jeho první filmové roli, o rodině, osudové setkání s
paní Milenou; paní Milena vzpomíná na seznámení se svým mužem. O
herecké dráze na Vinohradech, o jeho
herectví s ochotníky, o jeho přestupu
do Národního divadla, o jeho jmenování „Zasloužilý umělec“ atd.
„Šifra mistra Leonarda“ – D. Brown
z angl. orig. Robert Langdon uznávaný harvardský profesor náboženské
symbologie, pobývá služebně v Paříži.
Když v jeho hotelovém pokoji zazvoní telefon, ještě netuší, že na něj čeká
nemilá zpráva – správce uměleckých
sbírek v Louvru byl zavražděn a to
přímo v budově muzea. Co má s něčím takovým společného profesor
historie? Důvod leží hned vedle mrtvého těla: nevysvětlitelná šifra, kterou
tam policie objevila.
„Praktický rodinný lékař“ – kom-

pletní domácí rádce, který obsahuje: zdraví žen, mužů a dětí; klasická
přírodní medicína; nemoci očí, uší,
hlavy, srdce, kůže, plic, ledvin, jater…
infekční a chronická onemocnění;
první pomoc, ošetření úrazů, poúrazová péče, léčba, prevence…

„Příliš tenkej led“ – Zd. Hamerová. Česká detektivka. Proč se Dita
zabila: a šlo vůbec o sebevraždu?
Lucie se snaží vyrovnat se smrtí své
milované sestry Dity, která za podivných okolností spáchala sebevraždu –
utopila se daleko od domova, ve městě, se kterým neměla nic společného.
Lucie pochybuje, že se Dita zabila
sama, ráda by dokázala, že se jednalo o nešťastnou náhodu. Když pak
objeví sestřin deník a kdosi neznámý
jí tajně přinese sestřiny osobní věci,
její nedůvěra získá téměř hmatatelný
rozměr – Lucie se na vlastní pěst pustí
do pátrání. S překvapením zjišťuje, že
toho o sestřině minulosti věděla velmi
málo. Také netuší, že jí samotné půjde
o život…

„Příběhy
napsané
životem“
– V. Svobodová. Byl to osud? Byla to
náhoda? Bylo to něco, co jsme mohli
sami ovlivnit? Život někdy neběží jen
podle našich přání. Avšak tomu, kdo
neztrácí naději, se nakonec většinou
dostává spravedlivé odměny. Vztahy mužů a žen všech generací, vztahy rodičů a dětí, soužití v neúplných
rodinách nebo hledání osamělých lidí
tvoří základ této knihy. Některé příběhy vám vženou slzy do očí, jiné vzbudí úsměv, ještě jiné prostě jen potěší,
„Hlasy mrtvých“ – T. Laure – z
zahřejí u srdce.
angl. orig. Na začátku to vypadalo
jako poměrně jednoduchý případ
„Osudová posedlost“ – K. Janečko- vraždy, jejíž obětí se stala matka s
vá. Sára a Zuzana – dvě kamarádky, dcerou. Vzápětí je však zavražděno
z nichž každá se dívá na svět jinýma několik dalších lidí, které spojují dvě
očima a sní svůj růžový sen. Pro Sáru, věci – znali se s manželem první oběti
atraktivní studentku vysoké školy, je a umírali v mučivých bolestech. Poruživot zábavou a hrou. Jejím cílem je číku Parisimu je jasné, že tentokrát
bohatě se vdát a žít v bezstarostném stojí proti výjimečně krutému protivpřepychu. City, emoce či výčitky svě- níkovi.
domí nemají v jejím srdci místo. Je
Přijďte si vybrat, určitě najdete knisobecká a odhodlaná jít nemilosrdně hu, která Vás zaujme.
za svým. Také nenápadná skromNa shledanou v knihovně každou
ná Zuzana, která žije v neutěšených středu od 16ti do 18ti hodin a od
poměrech s otcem alkoholikem, touží 25.3.2007 od 17ti do 19ti hodin se na
po lepší budoucnosti, ale naplněné Vás těší
láskou v náruči milovaného muže.
Svobodová J., knihovnice
Oběma se jejich sny splní.

Číslo 1 - 2007
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Myslivecké sdružení upozorňuje občany
Uplynul rok od doby, kdy byla
vydána vyhláška o pravidlech pro
pohyb psů (viz. místní zpravodaj
č. 1/2006). V této vyhlášce byl citován
zákon č. 449/2001 Sb. Výňatek z tohoto zákona zakazuje též volné pobíhání
veškerých domácích zvířat po honitbě, zkráceně všude mimo obec.
Myslivecké sdružení „Zelené háje“
Albrechtice nad Orlicí má uznanou
honitbu na pozemích katastrálních
území Štěpánovsko, Albrechtice
n.Orl., Nové Vsi a Žďáru n.Orl.
Pro dodržování výše uvedeného zákona jsou určeny „Myslivecké
stráže“, schválené nadřízenými orgány státní správy. V uplynulém období
bylo zjištěno nedodržování tohoto
zákona a další jiné rušení zvěře v
honitbě. Jedná se o vycházky se psy
bez vodítka, dále projíždění motocyklů po cestách i na stráňkách v lese a
po polích. Pro informaci – lesní cesty
nejsou veřejné komunikace pro jízdu
na motorových i jiných dopravních
prostředcích, které ruší zvěř. Jedná
se hlavně o les zvaný „Borek“, podél

lesoškolek až po Hradečnici k Sutým
břehům, dále les za hřištěm až k vodovodu. Další je na druhé straně mezi
Albrechticemi a Týništěm a podél
řeky k elektrárně. Na pozemcích patřící pod katastrální území Nová Ves
se jedná o les zvaný „Šutrovník“ včetně chatové zástavby.
Dále žádáme občany o omezení
vycházek v honitbě v zimních měsících, hlavně při vysokém sněhu a v
jarních měsících při kladení mláďat
spárkaté zvěře a líhnutí pernaté zvěře.
V případě, že nebude některými
občany dodržován zákon, musíme
přistoupit k opatřením zamezující
tyto přestupky.
Očekáváme, že občané pochopí
tyto naše požadavky, neboť chceme
zajistit a udržet alespoň základní
podmínky chovu zvěře v naší již dost
zdevastované přírodě.
Děkujeme!
Myslivosti a přírodě zdar!
Výbor M.S. Zelené háje
Albrechtice nad Orlicí

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. 12. 2007.
Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
• předejdu dlouhému čekání na úřadu (magistrátu)
• budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát?
• výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
• na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, nebo magistrátu města na území ČR (dle místa
trvalého pobytu držitele řidičského průkazu)
Co musím mít s sebou?
• platný doklad totžnosti (občanský průkaz, pas)
• jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kdy budu mít vystaven nový ŘP?
• lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15 - 20 dní (dle 		
počtu
žádostí)
Kde najdu více informací?
• stránky Ministerstva dopravy www.mdcr.cz
odbor dopravně správní a BESIP, oddělení agend řidičů, evidencí a statistik
Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Sousedské soužití nebo nesoužití?
Byl jsem za Kontrolní výbor
pozván na projednávání stížnosti
jednoho našeho spoluobčana na druhého našeho spoluobčana jeho souseda. Soused, říkejme třeba Jaroslav
si stěžuje na svého souseda, dejme
tomu pana Františka, že ten má svod
dešťové vody ze střechy svého domku
svedený příliš blízko hranice pozemku se sousedem , panem Jaroslavem.
Ten je přesvědčen, že z tohoto důvodu dochází k sesuvu stráňky která je
na hranici obou pozemků. Protože
se nemohl se sousedem domluvit po
dobrém, podává stížnost na Obecní
úřad. Pan starosta svolal jednání, kde
kromě znesvářených stran pozval

zástupce Komise životního prostředí
a Kontrolního výboru. Proč toto píšu
a dávám na vědomí?
Předně p. Jaroslav požaduje po
svém sousedovi, aby odvedl dešťovou vodu jinam, navrhuje vzdálenost 4 metry od hranice pozemku a
předpokládá, že tím bude problém
vyřešen. P. František odmítl jakoukoli úpravu odtoku svodu ze střechy.
Protože podle jeho soudu tato voda
nezpůsobuje erozi na sousedovi stráni. Doporučuje, aby soused Jaroslav
udělal novou podezdívku pod plotem
a bude problém vyřešen. Proto byl
výsledek schůzky negativní a sousedé se nedohodli. Navíc p. František

Informace o z p ů s o b u v y ř i z o v á n í
stížností obča n ů n a o b e c n í m ú ř ad ě
Dne 24.10.2006 si podal můj soused Jaroslav Heneš stížnost na obecní úřad, že mu neustále vypouštím
odpadovou vodu ze svého pozemku
na jeho zahradu. Tato stížnost byla
řádně projednána v radě obce a kontrolním výborem standardním způsobem prošetřena.
Výsledek kontroly byl dne
22.11.2006 písemně oznámen panu
Henešovi. Považoval jsem celou
stížnosti za ukončenou, avšak pan
starosta Kratěna z vlastní iniciativy
si mne pozval na takzvanou pracovní
schůzku. Schůzka se uskutečnila dne
29.1.2007 na obecním úřadě. Přítomni byli pan Jaromír Kratěna – starosta
obce, pan Jaroslav Hlušička – předse-

da kontrolního výboru, pan Jiří Proche – předseda komise životního prostředí, pan Jaroslav Heneš – soused.
Program schůzky: Jak mám zabránit
vsakování dešťové vody ze střechy
mého domu na svém pozemku, protože sousedovi na jeho pozemku
dochází k sesuvu půdy – písku (bývalý písník). Jak mohu ovlivnit vsakování dešťových srážek, které tak nutně
potřebujeme k životu nebo zabránit,
aby v době přívalových dešťů netekla
voda z kopce ale do kopce.
Milí čtenáři zpravodaje svůj názor
na vyřizování stížností si učiňte sami.
Sychra František
Pardubická 261, Albrechtice n.O.

přišel s tvrzením, že celá schůzka
byla „komplot“ proti jeho osobě, vše
prý bylo již předem domluveno a celá
komise vytvořila tlak na jeho stranu,
aby p. Jaroslavovi ustoupil a udělal to,
co po něm žádá.
Za svou osobu musím říci: žádná
dohoda proti jedné nebo druhé straně nebyla projednávána a připravena.
To, že většina přítomných doporučovala řešení, které navrhoval p. Jaroslav bylo podle mého proto, že bylo
nejjednodušší, nejlacinější a poměrně
jednoduše proveditelné. Velmi brzo
by se ukázalo, zda toto opatření stačí k zastavení eroze stráně. Protože
však nedošlo k dohodě mezi oběma

stranami, neměla schůzka požadovaný výsledek a ani soužití mezi oběma sousedy nebude takové, jak by
si účastníci schůzky přáli. A to byl
hlavní důvod proč bylo celé jednání
svoláno. Vůbec ne proto, abychom
někomu něco nařizovali nebo někoho do něčeho tlačili. To, že vsakující povrchová voda na pozemku
položeném výše má vliv a napomáhá
erozi na pozemku položeném níže, je
jasné. Domnívám se, že ze strany p.
starosty a obecního úřadu bylo učiněno maximum, další jednání už jde
mimo obec.
Za Kontrolní výbor
Jaroslav Hlušička

VÝZVA

Místní akční skupiny
Zveme všechny zájemce z řad obcí, neziskových organizací i podnikatelů
na venkově, muže i ženy, aktivní občany našeho regionu
k členství ve vznikající Místní akční skupině v regionu Orlice a Poorlicko
Proč být členem MAS nad Orlicí?
• Máte vizi? Uplatněte ji.
• Můžete být u toho a prosazovat své náměty a priority ve společné Strategii 		
pro LEADER EU
• Můžete pomáhat s definováním problémů MAS nad Orlicí
• Můžete najít finanční zdroje pro vaše projektové záměry nebo jen vize
na dalších 7 let
• Můžete využívat služeb naší obecně prospěšné společnosti - Orlice, o. p. s.
• Budete informováni o aktualitách programu LEADER EU a tvorbě strategie
našeho regionu
• Můžete se účastnit aktivit MAS - semináře, exkurze za inspirací a zajímavými
projekty, aj.

Kontaktujte nás:

Pavel Hubálek (předseda): 603 549 061, hubalek@adeva.cz
Petr Kulíšek (manažer): 604 201 113, petr.kulisek@kosteleckehorky.cz
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Třiďme odpady - aneb co kam patří
Vážení spoluobčané,
určitě víte, že jsou v naší obci rozmístěny barevné kontejnery. Jedná se
o kontejnery na tříděný odpad, které se od těch klasických, na směsný
odpad, poněkud liší. Kontejnery jsou
určeny pro sběr (bílého a barevného)
skla, papíru a směsných plastů (PET
láhví).
Ptáte-li se, proč byste měli třídit
odpady, odpovím?
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace
šetří přírodní zdroje surovin a energie.
Výroba 1 tuny papíru ze sběrového
papíru může ušetřit až dva vzrostlé
stromy. Třídění dokonce ukládá i zákon
o odpadech, obecně závazná vyhláška
obce č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavební sutě a nakonec, poplatek
za odpad se stanovuje podle nákladů
na likvidaci netříděného odpadu. Tedy
čím více odpadu se vytřídí, o to více
by mohla obec a následně i obyvatelé ušetřit na výdajích za odpad. Navíc
obec má v současné době uzavřenou
smlouvu se společností EKO-KOM,
a.s. která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím
více odpadů obec vytřídí, tím více
peněz dostane zpátky.

Jak kontejnery správně používat?
Kontejnery na sklo.
Do kontejnerů na sklo lze odkládat
veškeré obalové sklo (sklenice, láhve)
a tabulové sklo.
V kontejnerech NESMÍ skončit sklo
s drátěným výpletem, bezpečnostní
autoskla, zrcadla, porcelán, keramika.
Pozor! Mnozí si často pletou keramiku a porcelán se sklem! Sklo je průsvitné. Pokud můžete, zbavujte láhve
kovových uzávěrů, zjednodušíte tak
jejich recyklaci.
Důsledně oddělujte bílé a barevné sklo a odkládejte do příslušných
kontejnerů. Několik barevných střepů
může znehodnotit celý kontejner bílého skla.
Kontejnery na plasty.
Do kontejnerů na plasty patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů,
čisté fólie, plastové výrobky, kelímky
od potravin, prázdné obaly od kosmetiky.
V kontejnerech NESMÍ skončit plasty znečištěné zbytky potravin, chemikáliemi, oleji, nebo blátem, novodurové
trubky, linolea a jiné výrobky z PVC,
automobilové plasty.
Sešlapáváním plastových láhví, výrazně ušetříte místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do kontejneru 3
x více a výrazně se tak zlevní celý sběr.
U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené

láhve se nedají lisovat do balíků.

významným způsobem ušetříme.
Likvidace biologického odpadu stoKontejnery na papír.
jí obec cca 337,- Kč/t, komunálního
Do kontejnerů na papír patří novi- odpadu pak cca 1 780,- Kč/t !!
ny, časopisy, letáky, sešity, papírové
obaly, karton a lepenka.
Mobilní sběr nebezpečných odpaV kontejnerech NESMÍ skončit dů.
papír mastný, mokrý, znečištěný zbytPodobně jako při sběru biologicky potravin, nebo krabice od nápo- kých odpadů organizuje obec dvakrát
jů, použité pleny, obvazy, hygienické do roka i sběr drobného chemického
potřeby, voskovaný papír, kopíráky, odpadu a dalších nebezpečných odpadehtový papír.
dů. Seznam sbíraných druhů je vždy
Papírové krabice před vložením uveden na letáku, který obdrží v předdo kontejneru rozkládejte. Ušetříte stihu každá domácnost v naší obci.
tak místo v kontejneru. Ti z vás, kteří
chcete přispět dětem v základní škoSvoz všech tříděných odpadů v naší
le, můžete noviny, časopisy, letáky, obci provádí firma ODEKO, s.r.o.
kartony apod. předat paní školníkové Týniště nad Orlicí speciálním vozem
přímo v areálu základní školy.
s kontejnerem a hydraulickou rukou,
kterou jsou nádoby vysypávány. Na
Mobilní sběr biologicky roz- svoz některých odpadů se používá
ložitelných odpadů.
klasické popelářské auto.
V jarním a podzimním období
organizuje obec mobilní sběr bioloProsím vás, dodržujte tyto pokyny
gických odpadů (zbytky jakýchkoliv při třídění odpadů. Nežádoucí příměrostlin, včetně trávy, smetky z chodní- si znehodnocují vytříděnou surovinu,
ků apod.). Do tohoto odpadu NESMÍ která pak nemůže být recyklována a
přijít větve stromů a dřevo. Tato komo- odváží se na skládku.
dita svými charakteristickými vlastUdržujte rovněž pořádek a čistotu
nostmi (váhou a objemem) význam- v okolí kontejnerů, neboť to je vizitka
ným způsobem ovlivňuje množství naší kulturnosti.
komunálních odpadů odvážených na
Z podkladů společnosti
skládku. Pokud budeme zodpovědEKO-KOM, a.s. zpracoval
ně oddělovat tento odpad od komuJaromír Kratěna
nálního, který dáváme do popelnic,

Spolupráce se společností EKO-KOM, a.s. v roce 2006
Akciová společnost EKO-KOM,
a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje na základě
smlouvy plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
Obec Albrechtice nad Orlicí je také
zapojena do systému EKO-KOM. V
roce 2006 bylo v rámci odpadového
systému obce svezeno:
265 000 kg komunálního odpadu,
5 720 kg plastů, 14 790 kg skla barevného, 1 660 kg papíru, lepenky, 14 250
kg biologicky rozložitelného odpadu,
985 kg odpadu nebezpečného.
Za plasty, sklo a papír dostává obec
Albrechtice nad Orlicí od společnosti
EKO-KOM, a.s. odměnu, jejíž výše je
závislá na celkovém množství a počtu
druhů vytříděných a sebraných odpadů. To znamená, že, čím více a lépe
naši občané třídí, tím více peněz plyne do obecního rozpočtu. V loňském
roce odměna získaná od společnosti EKO-KOM činila 40 148,- Kč, to
představuje zhruba 38,-Kč na každého občana naší obce. Všechny získané
prostředky byly použity na úhradu
nákladů spojených se svozem a předáním vytříděných odpadů k dalšímu
využití. Celková výše nákladů za sběr
sledovaných druhů odpadů (plasty,

sklo a papír) v roce 2006 činila 138
192,- Kč, což je přibližně 128,- Kč na
občana obce. Z porovnání vyplývá, že
vlastní náklady na separaci jsou podstatně vyšší než příjmy od společnosti
EKO-KOM a.s. Vznikající rozdíl hradí plně obec ze svého rozpočtu. Přesto se však všem jednoznačně vyplatí odpady třídit, neboť náklady na
likvidaci komunálního odpadu jsou
několikanásobně vyšší. Pokud tedy
budeme lépe třídit, skončí v našich
popelnicích méně druhotných surovin, což znamená, menší množství

komunálního odpadu a tím i menší
cenu za svoz odpadu, kterou musíme společně zaplatit. Naopak za ty
suroviny, které vytřídíme dostaneme
zaplaceno. Tedy řečeno slovy finančníka: „každé kilo vytříděného odpadu
se nám zaplatí dvakrát“.
Ze statistik uváděných společností
EKO-KOM, a.s., která sdružuje obce s
více než 92 % české populace vyplývá,
že v komunálním odpadu ze smíšených zástaveb měst je 18 % plastů, 7,6
% skla a 25,6 % papíru. To představuje zhruba 51% celkového množství

komunálního odpadu, který je vyhazován do popelnic.
V současné době naše obec vytřídí pouze cca 7,1% druhotných surovin (plasty, sklo a papír) z celkového
množství vyprodukovaného komunálního odpadu!!! Pokud by se nám
podařilo celkově zefektivnit sběr tříděných odpadů, představovalo by to
pro naši obec značnou úsporu nákladů spojených s likvidací odpadů.
Z podkladů společnosti
EKO-KOM, a.s. zpracoval
Jaromír Kratěna
Papír lepenka
25,6%

Zbytek
22,9%

Nebezpečný odpad
0,4%

Textil
5,1%
Bioodpad
17,3%

Kovy
3,1%

Sklo
7,6%

Plasty
18%
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Informace pro občany o žádostech na povolení odběru podzemních a povrchových vod
Ve sdělovacích prostředcích byly v
uplynulých dnech uvedeny informace
týkající se zániku platnosti povolení
k nakládání s vodami, které vyvolaly
řadu dotazů a nejasností, zejména ze
strany majitelů domovních studní. Za
účelem objasnění alespoň jednodušších případů předkládáme následující
výklad.
Podzemní vody:
O povolení odběru podzemních
vod z domovních studní nemusejí
žádat:
1.Majitelé nebo uživatelé domovních studní vybudovaných před
rokem 1955, využívajících odebíranou vodu pro individuální zásobování domácností pitnou vodou.
2. Majitelé platných povolení odběrů podzemních vod vydaných od 1. 1.
2002.
3. Majitelé platných povolení odběrů podzemních vod, která byla vydána do 31. 12. 2001, ale právní moci
nabyla až po 31. 12. 2001.
4. Majitelé platných povolení k
odběrům podzemních vod ze zdrojů
určených pro individuální zásobování
domácností pitnou vodou.
- Výše uvedené platí pouze v případě, že objekt v němž je voda využívána neslouží pro podnikatelské účely.

Orl., oddělení životního prostředí.
Povrchové vody:
1. O povolení k odběru povrchových vod nemusejí občané žádat,
pokud k odběru není použito technického zařízení. To znamená, že o povolení k odběru povrchové vody nemusí
žádat občan, který odebírá vodu z
toku ručně vědrem, konví nebo jinou
podobnou nádobou.
2. Majitelé platných povolení odběrů povrchových vod vydaných od 1.
1. 2002.
3. Majitelé platných povolení na
odběr povrchových vod, která byla
vydána do 31. 12. 2001, ale právní
moci nabyla až po 31. 12. 2001.
Občané na něž se nevztahuje žádný
z uvedených bodů a odebírají povrchovou vodu musí požádat o povolení
k nakládání s těmito vodami.

foto studna

Další daleko podrobnější informace mohou občané získat na
www.zanikpovoleni.cz

Příslušným vodoprávním úřadem
pro občany obcí Čermná nad Orlicí,
Borohrádek, Žďár nad Orlicí, Nová
Ves, Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť,
Týniště nad Orlicí, Štěpánovsko, Petrovice nad Orlicí, Rašovice a Křivice,
kde mohou občané požádat o povoObčanům na něž se nevztahuje lení k nakládání s vodami je Městský
žádný z uvedených bodů doporučuje- úřad v Týništi nad Orlicí, oddělení
me informovat se na MěÚ v Týništi n. životního prostředí.

 Ilustrační foto

Nový autobusový jízdní řád
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Masopust ve fotografii

Co dodat:
1. Termín jsme posunuli o týden dopředu (přizpůsobili jsme se provozu restaurace U Krbů), neboť, kde jinde zakončit masopustní hodování…
2. Masek bylo spousta a byly nádherné, kapela skvěle hrála, pohoštění při milých zastaveních bylo moc dobré a příjemné, počasí i tentokrát krásné…
3. Díky všem…
Co trochu chybělo? Více diváků, třeba jen s milým úsměvem. Doma za oknem nikdo šmouhu od sazí pro štěstí nedostane… aby nechyběla…

Tříkrálové koledování

Tříkrálové koledování dětí z dramatického kroužku a pěveckého kroužku
naší školy sice letos proběhlo již potřetí,
ale mělo odlišnou organizaci. Po dva
předcházející roky jsme procházeli pod-

večerní vesnicí s tradičními zastávkami
(domov důchodců, obchod p. Černého,
obecní úřad…). Letos jsem plánovali tříkrálové zpívání před nasvíceným
kostelem a těšili se na sníh a ladovsky

Co nám udělalo radost
Ráda bych se s Vámi, podělila o
jednu hezkou vzpomínku. Ve škole se snažíme, aby předvánoční čas
opravdu připomněl tradici Vánoc a
aby děti cítily jeho výjimečnost. Škola je vyzdobená, chystáme dárečky a
přání, vánoční pořad, ale také píšeme Ježíškovi a slavíme školní Vánoce. To vše se stalo i o Vánocích 2006,
ale odehrálo se i něco, co nám všem
udělalo opravdu velikou radost.
Stále častěji se kolem sebe setká-

váme se sobectvím, slyšíme o něm a
vidíme ho všichni. Bohužel se s ním
setkáváme i u dětí.
Naše děti si každým rokem píší
tzv. školnímu Ježíškovi. Samozřejmě
si hlavně přejí nějaké hračky, počítače, knížky …Jaké bylo naše překvapení, když jsme se letos dočetli:
„Milý Ježíšku, už jsem páťák a příští
rok odcházím z této školy. Přines
prosím dárky těm menším. Přeju si
jen, aby to tady zůstalo jako teď, aby

laděný podvečer. Ovšem prudký vítr a
déšť způsobily, že jsme naše vystoupení
přesunuli do prostor kostela. A to byl
zážitek! Děti oblečené ve staročeských
kostýmech, jejich vinše plničké lidské
pospolitosti, laskavosti a lásky, melodie
umocněné majestátným zvukem vartady všichni byli jedna velká rodina
a aby se tu všichni měli rádi, jako
tomu bylo za nás.“ Nebo: “ Milý
Ježíšku, … dej dárky raději dětem
do dětských domovů a dětem, které
jsou postižené.“ Už tohle samo o
sobě bylo krásné. A ještě to nebylo
vše. 20. 12. jsme předvedli v restauraci U Krbů náš vánoční pořad.
Hned druhý den jsme si o něm ještě
povídali a skončili jsme u toho, jak
obrovským kontrastem byla naše
radost z vánočního pořadu a smutek
dětí, který jsme měli možnost vidět
v televizním pořadu po návratu

han – to vše vhánělo slzy do očí všem
divákům. Opravdu hezky něžné zastavení se v této uspěchané době. A ještě
malý dodatek: o vykoledované penízky
se děti podělí se svými kamarády v dětském domově v Potštejně.
Eva Drábková, vychovatelka ŠD
domů. Byl o dětech z chudých zemí,
kde jejich největším přáním je chodit do školy, aspoň trochu se najíst
a nemuset tolik pracovat. No a naše
děti hned napadlo… pomůžeme.
Rozhodly, že to, co nám zůstalo z
příspěvků na vánoční pořad pošleme těm nejpotřebnějším.
Doufáme, že přispějeme k tomu,
že někdo bude aspoň o trochu šťastnější.
A já si vždycky, když mi bude
smutno, mohu říci: „Vždyť to přece s
těmi našimi dětmi není tak špatné.“
Světluše Kratěnová, ředitelka ZŠ
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ŠKOLY

Co možná ještě nevíte
o mateřské škole ....
Současná MŠ je dvoutřídní a je
součástí základní školy. Navštěvuje
ji celkem 38 dětí, které jsou dle věku
rozděleny do 2 tříd.
1. třída – Beruška – děti 3-4leté - je
umístěna v budově MŠ, je s celodenním provozem.
2. třída – Motýlek – děti 4-6leté – je
umístěna od září 2005 v zrekonstruované učebně základní školy s polodenním provozem.
Obě třídy jsou vkusně zařízeny
novým nábytkem, který plně slouží
k předškolnímu vzdělávání. Do obou
tříd byl postupně zakoupen nový
počítač s výukovými programy. Hra
na PC je pro děti zajímavou a atraktivní činností, která otevírá nové
možnosti poznání. Rovněž tak v

obou třídách je dostatek didaktických
pomůcek pro výuku dětí. Od Ježíška děti dostaly spoustu nových hraček – Lego Duplo, Puzzle skládanky,
maňásky, nové knihy.
Od roku 2002 pracujeme podle
nového školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět“, který byl
vypracován dle Rámcového programu
pro předškolní vzdělávání /RPPPV/.
Tři kvalifikované učitelky se na činnost s dětmi připravují sestavováním
denního programu, jehož obsah obohacují tvořivým způsobem dle přání
a potřeb dětí, dbají na vyváženost
spontánních a řízených činností.
Dávají dětem možnost účastnit se
společných činností v malých, i větších skupinách. Pokud děti potřebují,

 Vánoční pořad v restauraci U Krbů
vytvoří jim pedagog prostředí klidného koutku bez účasti na společných
činnostech.
Mateřská škola musí být pro dítě
přitažlivou a to z pohledu pěkného
vztahu, svými atraktivními nabídka-

mi, bohatým socializačním prostředím, v němž dítě prožívá pocit štěstí
a uspokojení. MŠ zajišťuje všestranný
rozvoj dítěte.
Ivana Kubcová, ved.uč. MŠ

Albrechtická školka - školka plná pohody .....
Školka plná pohody a rozvíjení prožívají s ní její osud a často se do „perníkové chaloupky“ s ježibabou,
samostatných a zdravě sebevědomých pohádky tak zaberou, že z nich je při překonávání překážkové drádětí cestou přirozené výchovy je filo- najednou také krásná princezna nebo hy na cestě do království, při tanci
sofií naší mateřské školy. Tyto hlavní třeba ustrašený klouček Budulínek.
princezen a princů či pohybové hře
cíle se snažíme uplatňovat během
Není tedy divu, že pohádky využí- „Na Palečka a Obra“. S klavírním
celého školního roku. V měsíci úno- váme i při výchovné práci s dětmi doprovodem hrajeme taneční hru
ru jsme v naší MŠ v obou odděleních – dramatizace pohádkových příběhů, „Na Šípkovou Růženku“, zatančíme
pracovali dle Třídního vzdělávacího vyprávění pohádky podle obrázků tanec „Paní Zimy“ a sněhových vloprogramu na téma: “Pohádkový svět“. nebo „jenom“ předčítání pohádko- ček, posloucháme a zpíváme písně z
S dětmi jsme si zopakovali známé vé knihy patří k tomu, na co se děti Večerníčků a filmových pohádek.
pohádky: O perníkové chaloupce, ve školce moc těší. Bez pohádek se
Z novinového papíru skládáme
O řepě, O koblížkovi, O Budulínkovi, neobejdeme při rozvíjení dětské řeči čepici pro Večerníčka, pro princezny
O Červené Karkulce.
a můžeme je využít pro navození pří- vyrábíme korunky, navlékáme korále
Dobrý pohádkový příběh děti jemného klimatu ve třídě.
a skládáme vějíře.
doslova vtáhne do sebe. Vžijí se do
Dětského zaujetí pro pohádkoPředškoláci na pracovních listech
role některé z pohádkových postav, vý příběh využijeme při zhotovení kreslí hradby kolem království, v blu-

dišti vyhledávají cestu princezny do
zámku, počítají hrášky pro Budulínka. Z domova si děti přinesou svoji
nejoblíbenější pohádkovou knihu a
uděláme si výstavku. Z donesených
knih si čteme, povídáme o pohádkách, ilustracích. A jaké pohádky
jsou našim dětem nejbližší? Potěšilo
nás, že hlavně ty z české tvorby. Asi
proto, že tyto pohádkové příběhy se
vyznačují převážně dobromyslností
a laskavostí, není v nich skoro žádné
násilí, mají svou poezii.
Ivana Kubcová, ved. uč. MŠ

DOBROVOLNÍ HASIČI
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Vichřice zaměstnala i albrechtické hasiče
Ve čtvrtek 18. ledna vydal Český
hydrometeorologický ústav výstrahu
před velkým větrem doprovázeným
deštěm a bouřkami a upozornil i na
možný vzestup hladiny Orlice. Jednotku dobrovolných hasičů o této skutečnosti informoval starosta.
Preventivně jsme zkontrolovali
všechno vybavení, které se používá při
povodních (čerpadla, elektrocentrála,
protipovodňové vaky a další) a vydali se
k domovu očekávajíce věci příští.
Po půlnoci přišlo hlášení, že u obecního úřadu leží přes cestu dráty. Byli
jsme starostou ubezpečeni, že dráty
nejsou pod proudem, jelikož se jedná
o vedení obecního rozhlasu, a tak jsme
je odstřihli a uvolnili cestu. Při hlášení
o likvidaci na operační středisko hasičů v Rychnově nám bylo sděleno, že
na hlavní silnici na Kvartýr je stržené
vedení elektřiny a na něm leží strom.
Po našem příjezdu na místo energetici
odpojili proud a my jsme strom visící
na drátech stáhli dolů a na zemi rozřezali. Pak jsme od starosty dostali za úkol
projet vesnici a okolí a podívat se, jestli
někde není další problém. Na Kopaninách jsme našli mohutnou větev švestky, která zatarasila cestu tak, že by tam
nikdo neprojel ani na kole. I tento strom
byl odřezán a uklizen a my jsme se vrátili do zbrojnice, kde jsme nabrousili a
doplnili motorovou pilu a nabili svítilny. Spát se šlo ve dvě v noci.
O půl šesté ráno volali z Rychnova,
že silnici na kraji lesa pod Kvartýrem
zatarasil strom. Cestu do zbrojnice pro
nářadí nám ztížila překážka v podobě
spadlého jehličnanu z parku u školy.
Jelikož jsme připraveni vždy a na vše,
prořezali jsme si cestu a Avií vyrazili
na Kvartýr. Na místě už stálo několik
náklaďáků, kterým strom bránil v průjezdu. Spadlý dub dvě motorovky rozřezaly za pět minut. Po další kontrole
Albrechtic jsme dorazili do zbrojnice,
uvařili si kávu a snědli tatranku, která
zbyla od soutěže. Pak jsme ještě rozřezali strom u školy. Podruhé spát jsme se
vydali asi o půl desáté dopoledne.
SDH Albrechtice nad Orlicí

 Práce hasičů při odstraňování spadlých stromů

 Popadané stromy u školy

Hasičský ples
20. ledna se v sále restaurace Na
Drahách uskutečnil tradiční hasičský
ples. Připravena byla bohatá tombola,
sál byl příjemně vytopen, k tanci hrála
kapela Saturn a pan Krb navařil výborné pochoutky. Bohužel si na ples našlo
cestu pouze sto plesajících, a to i přes to,
že náš ples byl v posledních letech hojně navštěvován. Ti, co přišli, se skvěle
bavili a dostatek místa na parketě sváděl některé k fantastickým tanečním
kreacím. Bohužel jsme zaznamenali na
adresu hudby mnoho stížností a to byl
zřejmě pro spoustu lidí důvod, aby náš

ples nenavštívili. Je pravdou, že kdysi
vyhledávaná kapela, doznala od minulého plesu personálních změn, které
zřejmě vedly ke zhoršení kvality. Rozhodli jsme se proto, že v příštím roce již
kapelu Saturn zvát nebudeme a pozveme pro Vás, milí plesající spoluobčané,
lepší a hezčí kapelu, kterou v současné
době vybíráme. Ještě bych rád poděkoval všem sponzorům a členům SDH
Albrechtice, bez kterých by se tombola
neobešla a samozřejmě též Vám všem,
kteří jste náš ples navštívili.
SDH

 Úklid po vichřici
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Ze zasedání zastupitelstva a rady obce
Zastupitelstvo obce se sešlo od
posledního vydání zpravodaje pouze
jedenkrát a to 12. 12. 2006:
vzalo na vědomí:
a) zprávu starosty o plnění usnesení
z minulých jednáních zastupitelstva obce
b) složení slibu zastupitele obce podle §69 odst. 2 zákona o obcích
c) poděkování občanů za instalaci
vánočního stromu
schválilo:
a) Rozpočtový výhled obce na roky
2006 – 2008
b) úpravu rozpočtu obce č. 5/2006
c) rozpočtové provizorium na rok
2007
d) předložení žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova – Královéhradeckého kraje v roce 2007
na stavbu „Stavební úpravy MŠ a
školní jídelny v čp. 71“
e) obecně závaznou vyhlášku obce
č.5/2006 o místních poplatcích
f) obecně závaznou vyhlášku obce
č. 4/2006 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném prostranství
g) obecně závaznou vyhlášku obce
č.6/2006 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
h) pátek a sobotu oddacími dny v
obřadní místnosti obecního úřadu
ch)
doplnění
Kontrolního
výboru Zastupitelstva obce o dva
členy: paní Zuzanu Khýnovou,
bytem Tyršova 126 a pana Vojtěcha Hrina, bytem V Borku 268
pověřilo:
a) radu obce k realizaci všech kroků souvisejících s předložením
žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova - Královéhradeckého
kraje v roce 2007 na stavbu „Stavební úpravy MŠ a školní jídelny
v čp. 71“
b) místostarostu obce výkonem činností specifikovaných v příloze
„Působnost místostarosty“
uložilo:
a) starostovi obce informovat na
příštím jednání zastupitelstvo obce
o podmínkách a ceně pronájmu
pozemku, který obec pronajímá
panu Jiřímu Horákovi
b) starostovi obce znovu urgovat
SÚS Rychnov nad Kněžnou ve
věci instalace dopravního značení
omezující nákladní dopravu mezi
Albrechticemi n. O. a Týništěm n.
O.(v současné době je hotovo).
zřídilo:
a) obřadní místnost v zasedací míst-

nosti Obecního úřadu Albrechtice
nad Orlicí (v přízemí),
Ze zasedání rady obce:
Rada obce se sešla od posledního
vydání zpravodaje celkem čtyřikrát a
to 18. 12. 2006, 8. 1., 22. 1. a 5. 2.
2007:
vzala na vědomí:
• informaci starosty o jednání se SÚS
Královéhradeckého kraje a dalšími organizacemi ohledně řešení
dopravního propojení Albrechtice
n. O. – Týniště n.O.
• oznámení o zvýšení cen vodného a
stočného v roce 2007 v průměru o
4,7%.
• informaci místostarosty obce o přípravě zájezdu do Wörglu (nový termín
8 - 11. 3. 2007)
• zprávu o činnosti Dobrovolného
svazku obcí Poorlicko v období 2002
– 2006.
• varianty finanční spoluúčasti VČP
na výstavbě plynovodu v lokalitě
Albrechtice – střed a schvaluje variantu výstavby plynovodu, při které
bude stavba před kolaudací převedena na VČP a obec poskytne VČP
příspěvek ve výši rozdílu ceny díla
a 155 000,- Kč (podíl VČP).
• požadavek zastupitele obce pana
Jaroslava Hlušičky na výstavbu rampy do prodejny potravin a
uložila starostovi obce zahájit jednání s vlastníkem prodejny o možnostech její výstavby
• žádost MS Zelené háje adresovanou
SDH Albrechtice nad Orlicí o postavení požární hlídky z členů SDH
Albrechtice nad Orlicí na mysliveckém plesu a ukládá starostovi obce
projednat tuto záležitost s velitelem
SDH panem Vladislavem Dostálem.
• petici za vyčištění a zprůchodnění ramen a řečiště Orlice v oblasti
Týniště nad Orlicí a okolí a vyjadřuje jí podporu
• obsah dopisu odeslaného na Ministerstvo obrany ČR a odpověď na
něj.
• pozvánku na 2. setkání partnerských
měst z Rakouska a Čech 18. 6. 2007
v Českých Budějovicích.
• nabídku ODS o možnosti získat
finanční pomoc pro obec na likvidaci povodňových škod a rozhodla o tyto finanční prostředky ODS
nežádat, z důvodu, že ke škodám na
majetku obce nedošlo.
• návrh rozpočtu obce na rok 2007
a ukládá starostovi obce vyzvat TJ
Sokol, SK Ace a OB k předložení
výročních zpráv o hospodaření
organizací za rok 2006.
schválila:
• smlouvu o dílo na pořízení projektové dokumentace na stavbu garáže

v čp. 302, uzavřené s panem J.
Malinou a pověřuje starostu obce k
jejímu podpisu.
• žádost manželů Prokůpkových a
Sedláčkových o finanční spoluúčast na zpevnění komunikace v ul.
1. Máje s tím, že obec finančně zajistí vlastní realizaci zpevnění komunikace v ul. 1. Máje (u hřbitova) a
žadatelé (Prokůpkovi, Sedláčkovi,
Zástěrovi) pomohou se zajištěním
krycího materiálu (asfaltových
obrusů) a vlastní prací při realizaci.
• předložený návrh na prominutí
poplatku za svoz a likvidaci odpadů
občanům, kteří jsou trvale hlášení
na adrese OÚ, ale jejich současný
pobyt není znám.
• vypovězení stávající smlouvy o
poskytování služeb spojených se
správou a provozem počítačové sítě
v ZŠ MŠ Albrechtice nad Orlicí a
doporučuje uzavřít novou smlouvu
s firmou DD Soft – p. Drahokoupil.
• záměr využít místní komunikace
obce na pozemcích p. č. 109/10,
109/16 a 397/1 za těchto podmínek:
a) místní komunikaci Na Písku (p.č.
397/1) lze využít pro zásobování
stavby těžkou nákladní technikou za
podmínky, že bude komunikace na
náklady žadatele zprůjezdněna až na
hranice katastru obce a její povrch
zpevněn kamenným záhozem a v
průběhu stavby bude udržována ve
sjízdném a bezpečném stavu
b) místní komunikace na pozemcích
p.č. 109/10 a 109/16 lze pro potřeby stavby a budoucí obsluhy zastavěného území využít do maximální
hmotnosti vozidla 10t (nosnost konstrukce vozovky).
c) Propojení místních komunikací
obce na pozemcích p.č. 109/10 a
109/16 s novou komunikací v prostoru výstavby je nutné před zahájením stavby rodinných domků
projednat s budoucím investorem a
vlastníkem této nové komunikace.
• bezplatně poskytnout každému
majiteli psa při uhrazení místního
poplatku za psa 25 ks papírových
pytlíků na psí exkrementy.
• „Vnitřní platový předpis zřizovatele Základní školy a mateřské školy
Albrechtice nad Orlicí“ v rozsahu
přílohy
• ukončit nájemní smlouvu s firmou
ASCO Jan Martinec dohodou ke
dni 31. 3. 2007 a pověřuje starostu
obce k realizaci tohoto usnesení a k
podpisu dohody o ukončení nájmu
nebytových prostor
• návrh na pozvání zástupců Wörglu
do Albrechtic a ukládá starostovi
obce projednat bližší podrobnosti pozvání s oddílem orientačního
běhu a zástupci města Wörglu.
• návrh zastupitele obce pana Jiřího
Procheho na zajištění odchytu tou-

lavých psů vyškolenými členy SDH
a ukládá starostovi obce připravit do
rozpočtu obce finanční krytí tohoto
záměru
• projednání záměru členů SDH na
pořízení ojetého zahraničního vozidla při návštěvě ve Wörglu.
• složení požární jednotky SDH
Albrechtice n. O. pro rok 2007
(Dostál V., Šalata, Kuzma, Moravec,
Dostál D., Proche, Jakl, Dolínek,
Buneš, Horák, Vondruška, Peterka,
Lochman, Havlíček, Urbánek)
• smlouvu o poskytnutí příspěvku k
úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje
• smlouvu na zimní údržbu místních
komunikací a chodníků s panem
Jiřím Horákem
• provedení restaurace stavební dokumentace na úpravu návsi z roku
1948 a ukládá starostovi obce zajistit realizaci.
• veřejnoprávní smlouvu s Městem
Týniště n. O. na projednávání přestupků dle předloženého návrhu
• čerpání finančních prostředků z
Fondu odměn a z Rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠMŠ
Albrechtice nad Orlicí v roce 2006.
• schvaluje příspěvek na neinvestiční
výdaje za žáka v MŠZŠ Albrechtice nad Orlicí v roce 2007 ve výši 6
800,-Kč.
• termín a místo konání zastupitelstva
obce - 22. 2. 2007 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
- a program zasedání zastupitelstva.
• smlouvu č. 1647/VII/07 o způsobu
a podmínkách převzetí budoucího
provozu (užívání) a údržby stavby,
uzavřené s VČP Net, s.r.o. Hradec
Králové na stavbu Albrechtice n.O.
– střed
neschvaluje:
• nákup „Zelené energie“ tj.energie
vyráběné z obnovitelných zdrojů
(voda, vítr, slunce,…) jejíž výroba
je finančně náročnější.
doporučuje:
• zastupitelstvu obce revokovat v
usnesení č. 21 ze dne 25. 5. 2006
bod. 2, písm. l) a bod 3, písm. a) a
v usnesení č. 22 ze dne 22. 6. 2006
bod. 2, písm. d) v celém rozsahu a
od prodeje části pozemku p. č. 7/1
panu Ing. Jaroslavu Hraběti, Na
Návsi 10, Albrechtice nad Orlicí
odstoupit
ukládá:
• starostovi obce připravit potřebné
podklady pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele žádosti o
dotaci z ROP.
Zdeněk Boudek, místostarosta
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Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence oby- 13) rodné číslo manžela nebo partnevatel, upravený zákonem č. 133/2000
ra; v případě, že manžel či partner
Sb., o evidenci obyvatel a rodných
nemá přiděleno rodné číslo, vede
číslech a o změně některých zákonů
se jméno, popřípadě jména, pří(zákon o evidenci obyvatel), ve znějmení a datum narození,
ní pozdějších předpisů, patří mezi 14) rodní číslo dítěte; v případě, že
základní informační systémy veřejné
dítě nemá přiděleno rodné číslo
správy a jeho účelem je zpracovávání
vede se jméno, popřípadě jména,
údajů o obyvatelích České republiky,
příjmení a datum narození,
např. shromažďování a uchovává- 15) o osvojeném dítěti údaje v rozní těchto údajů a jejich poskytování
sahu stupeň osvojení, původní a
oprávněným uživatelům. Správcem
nové jméno, popřípadě jména,
informačního systému evidence obypříjmení a rodné číslo, datum
vatel je Ministerstvo vnitra.
narození, rodná čísla osvojitelů,
datum nabytí právní moci roz1. Obsah informačního systému
hodnutí o osvojení nebo rozhodevidence obyvatel
nutí o zrušení osvojení dítěte,
V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 16) záznam o poskytnutí údajů v roza 4 zákona o evidenci obyvatel jsou v
sahu datum a hodina výdaje a
informačním systému evidence obykomu byly údaje poskytnuty,
vatel vedeny údaje o:
17) datum, místo a okres úmrtí; jde-li
o úmrtí občana mimo území Česa) státních občanech České repubké republiky, vede se datum úmrliky (dále jen „občanech“), a to v roztí a stát, na jehož území k úmrtí
sahu:
došlo,
18) den, který byl v rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého uveden
1) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
jako den úmrtí,
2) datum narození,
3) pohlaví,
b) cizincích s povolením k pobytu
4) místo a okres narození; u občana, na území České republiky, kterým
který se narodil v cizině, místo a byla na území České republiky uděstát narození,
lena mezinárodní ochrana formou
5) rodné číslo,
azylu nebo doplňkové ochrany, a to
6) státní občanství, popřípadě více údaje uvedené v § 3 odst. 4 zákona o
státních občanství,
evidenci obyvatel
7) adresa místa trvalého pobytu,
včetně předchozích adres místa
V informačním systému evidence
trvalého pobytu,
obyvatel se o všech údajích rovněž
8) počátek trvalého pobytu, popří- zpracovávají jejich změny.
padě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum
2. Zpracovatelé a uživatelé údajů
ukončení trvalého pobytu na úze- v informačním systému evidence
mí České republiky,
obyvatel
9) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
Zpracovateli údajů vedených v
10) zákaz pobytu, místo zákazu poby- informačním systému evidence obytu a doba jeho trvání,
vatel v zákonem stanoveném rozsahu
11) rodné číslo otce, matky, popřípa- jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřadě jiného zákonného zástupce; v dy, obecní úřady, obecní úřady obcí s
případě, že jeden z rodičů nebo rozšířenou působností a ohlašovny, tj.
jiný zákonný zástupce nemá při- v hlavním městě Praze a ve městech
děleno rodné číslo, vede se jmé- Brno, Ostrava a Plzeň úřady městno, popřípadě jména, příjmení a ských částí nebo městských obvodů,
datum narození,
pokud tak stanoví statuty těchto měst,
12) rodinný stav, datum a místo uza- a na území vojenských újezdů újezdní
vření manželství nebo partner- úřady.
ství,

Uživateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
v zákonem stanoveném rozsahu jsou:
Ministerstvo vnitra, kraje a krajské
úřady, obecní úřady s rozšířenou
působností, obce a obecní úřady,
Ministerstvo zahraničních věcí, subjekty, které získávají osobní údaje
podle zvláštních právních předpisů nebo stanoví-li tak mezinárodní
smlouva, kterou je Česká republika
vázána, obyvatelé.
3. Žádost o poskytnutí údajů z
informačního systému evidence
obyvatel
V souladu s ustanovením § 8 odst. 3
a 4 zákona o evidenci obyvatel poskytuje Ministerstvo vnitra nebo krajské
úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny územního obvodu místa trvalého pobytu
písemně údaje vedené v informačním
systému evidence obyvatel k osobě
žadatele. Zažádat o poskytnutí údajů
z informačního systému může obyvatel starší 15 let (údaje o osvojení lze
poskytnout až po dovršení 18 let), za
obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním
úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, zákonný
zástupce.
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
musí mít písemnou podobu - k jejímu
podání lze využít tiskopis „Žádost o
poskytnutí údajů z informačního systému“ – je k dispozici na OÚ a musí
obsahovat:
-

-

jméno, popř. jména, příjmení,
rodné příjmení,
rodné číslo
číslo občanského průkazu, cestovního dokladu
adresa místa trvalého pobytu
občana

Žádost musí být opatřena úředně
ověřeným podpisem – tato povinnost neplatí, pokud žadatel předloží
doklad totožnosti a žádost podepíše
před orgánem příslušným k poskytování údajů. Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

podlého zpoplatnění ve výši 50,-Kč.
4. Kontrola údajů v informačním
systému evidence obyvatel, odpovědnost za škodu
Ministerstvo vnitra odpovídá za
přesnost, úplnost a aktuálnost údajů vedených v informačním systému
evidence obyvatel. Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a obyvatelé jsou povinni
mu poskytnout k plnění tohoto úkolu
potřebnou součinnost.
V případě důvodných pochybností
může obyvatel požádat Ministerstvo
vnitra, krajský úřad nebo obecní úřad
obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských
částí určené Statutem hlavního města
Prahy, o prověření správnosti údajů
vedených v informačním systému
evidence obyvatel k jeho osobě a o
provedení jejich opravy či doplnění tak, aby byly přesné a odpovídaly
aktuálnímu stavu. Prověření a oprava či doplnění údajů v informačním
systému evidence obyvatel nepodléhá
zpoplatnění.
Není-li žádosti o prověření správnosti údajů, o provedení jejich opravy
nebo doplnění vyhověno, má obyvatel
v souladu s ustanovením § 21 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, právo
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podání žádosti nevylučuje, aby se obyvatel obrátil se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Vznikne-li obyvateli v důsledku
zpracování jeho údajů v informačním systému evidence obyvatel jiná
než majetková újma, postupuje se
při uplatňování jeho nároku podle
zvláštního zákona (§ 13 občanského
zákoníku).
Za porušení povinností uložených
zákonem v rámci zpracování údajů,
a to jak u Ministerstva vnitra jako
správce informačního systému evidence obyvatel, tak u zpracovatele,
odpovídají tyto subjekty společně a
nerozdílně.
OÚ

Zpráva o bezpečnostní situaci za II. pololetí roku 2006

V měsíci prosinci bylo provedeno řeno celkem 82 případů podezření ze
vyhodnocení bezpečnostní situace za spáchání trestného činu, kdy 56,3 %
období II. pololetí roku 2006, tedy od trestných činů bylo objasněno.
dne 1.7.2006 do dne 31.12.2006.
V katastru obce Albrechtice nad
Na územním obvodu Obvodní- Orlicí byly za období II. pololetí roku
ho oddělení Policie ČR Týniště nad 2006 evidovány 3 případy podezření z
Orlicí bylo v uvedeném období šet- trestného činu. V prvním případě se

jednalo o vloupání do restaurace, dále
Za uvedené období byly také v katao krádež kontejneru a v posledním stru obce Albrechtice n.O. evidovány
případě o trestný čin ohrožení pod 3 přestupky, kde se jedná o přestupky
vlivem návykové látky.
proti občanskému soužití.
Komisař npor. Šimon Zdeněk
Pokud se jedná o přestupky, je OOP
Vedoucí obvod. oddělení PČR
Týniště za druhé pololetí roku 2006
Územně odpovědný:
evidováno celkem 138 přestupků.
pprap. Škop Pavel, vrchní komisař
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Příprava fotbalistů Albrechtic na jarní část mistrovských soutěží 2007
Jak nám ukázal podzim, všechna
naše mužstva mají před sebou své
specifické problémy, které my měly v
průběhu zimní přestávky alespoň částečně odstranit nebo zlepšit. A jakéže
to jsou úkoly pro jednotlivá mužstva?
Elévové, kteří jsou naším nejmladším mužstvem, a kde hráči tuto soutěž
hrají teprve od srpna 2006, se setkávají s tím, že jejich soupeři jsou fyzicky
vyspělejší a i rychlejší. Zatím se jim
vcelku daří, ale někdy nemají možnost
proti svým soupeřům zahrát naplno.
Jejich soutěž se hraje turnajovým způsobem, a to znamená, že hráči hrají v
jednom dopoledni dvě až tři soutěžní utkání. Proto dochází k tomu, že
jeden zápas třeba vyhrají, ale pak již
v dalším zápasem fyzicky nestačí. Velkou předností tohoto kolektivu je, že
se podařilo z rodičů a přátel vytvořit
dobrou partu, která se dokáže postarat nejen o dopravu k zápasům, ale
i vedení mužstva v zápasech. Jejich
prozatímní umístění v polovině soutěžní tabulky plně odpovídá možnostem a schopnostem hráčů.
Žáci jsou kolektivem, který spolu
hraje již delší dobu, ale smůlu mají
v tom, že žákovská soutěž okresu
má málo účastníků, a proto dochází
k tomu, že hráči jednotlivých mužstev mezi sebou hrají dost často. Naše
prozatímní umístění na prvním místě
tabulky nás sice uspokojuje a kdo na
fotbal žáků chodí, ví, že celý výsledek
je vlastně dílem několika opravdu

nadaných jedinců, kteří vynikají nad
běžný průměr okresu. Je pravdou, že
více se daří našim obranným řadám,
kde máme vyspělejší hráče, ale musíme uznat i snahu ostatních, kteří se
snaží vždy uspět. Doufejme, že i jaro se
pod vedením trenérů Kupce a Moravce podaří udržet ve stávajícím trendu
a naši žáci se poperou v závěru jara o
postup. Vzhledem ke svému přístupu
by si to zasloužili a fotbalový výbor by
je měl v jejich snaze podpořit.
Našim kolektivem s největší nadějí
na postup jsou naši dorostenci. Nejen
že se skutečně snaží podávat stabilně
dobré výkony, ale mají i některé další
dobré předpoklady pro postup. Jednak je to již dlouhodobá práce trenérů
Cabalky a Málka, kterým se podařilo
vypěstovat u hráčů nejen pocit zodpovědnosti za odvedený výkon, ale i
to, že hráči dokáží uznat a vidět své
vlastní chyby při hře. Dobrým vstupním projevem jejich činnosti na hřišti
je i to, že se dokáží vyhecovat a bojovat tam, kde se jim v průběhu hry třeba nedaří. Je až s obdivem, jak dokáží
v těchto zápasech zabrat, vyslechnout
rady trenérů a tyto plnit. Velkým
problémem byla pro ně situace, kdy
neměli brankaře, ale i to dokázali ve
svém vlastním kolektivu vyřešit. Velmi potěšující je, že hráči se vyvarují
jakýchkoliv připomínek k výkonu
rozhodčího, hledají chyby u sebe a
tyto napravují. To, že zatím vedou
svoji okresní tabulku je vlivem celého

kolektivu, i když ve svém středu mají
několik jedinců, kteří dokážou vnutit
soupeři svoji vlastní hru a štěstím je,
že tyto hráče mají vždy alespoň po jednou ve všech řadách své sestavy. Velmi dobrým předpokladem je i to, že z
tohoto kolektivu v roce 2007 z věkových důvodů nebudou muset odejít
víc jak dva hráči naopak, ze žáků přijde větší skupina hráčů nových. Tento
kolektiv by si skutečně zasloužil bojovat o postup, ale vše záleží na hráčích
samých, jak se na jaře ke svému hernímu projevu postaví.
Mužstvo, které čekají největší problémy jsou naši hráči A mužstva. Tento kolektiv je před zahájením jara jen o
jeden bod před posledním mužstvem
tabulky. Celá tato parta hráčů i trenéra je silně brzděna ve své činnosti tím,
že pro hráče je dnes, proti minulosti,
základním problémem mít práci nebo
studovat. Co by se ale mělo změnit
bez ohledu na všechny vnější a další
problémy je výkonnost našich hráčů
v zápasech. Tady nás brzdí naše již
dlouholeté problémy jakými je zakončení jednotlivých akcí, úspěšnost ve
střelbě a již několik let náš neměnný
herní systém. K tomu všemu je potřeba několik základních předpokladů.
Obnova našeho kolektivu hráčů je
poměrně malá, pomalá a co nejvíc,
naše posily, které dochází do mužstva
se nedokáží včas zapojit do akcí, projevit snahu o změnu systému a hlavně
bychom potřebovali posilu takových

hráčů, kteří jsou již fotbalově vyspělí
a dokáží ztrhnout kolektiv ostatních.
Snaha trenérů o změnu k lepšímu je v
posledních měsících vidět. Přicházejí
noví hráči, ale výsledek je zatím velmi
malý. V současné době, kdy probíhá
start mužstva na zimním turnaji na
umělém trávníku, je sice možnost se
hodně zlepšit, ale zase nezvyk na umělou trávu snahu hráčů často sráží zpět.
Musíme věřit tomu, že zimní turnaj a
dobrá fyzická příprava s využitím haly
v Česticích nám přinese očekávané
zlepšení umístění našeho mužstva v
tabulce. Dá se předpokládat i to, že
změna některých činovníků v realizačním týmu se projeví v tom, že
bude využito všech zkušeností těchto
lidí v soutěži.
A kdy se tedy opravu začne s mistrovskými zápasy?
Pro A mužstvo je to jasné na 24.
března, kdy sehraje naše A mužstvo
odložený zápas z podzimu v Rychnově
s B mužstvem. Týden potom začíná již
Mistrovská soutěž druhé třídy okresu.
Dorostenci a žáci zahájí své soutěže 15. dubna mistrovskými zápasy.
Přesný termín zahájení Mistrovské
soutěže žáků bude ještě upřesněn, ale
25. dubna hrají žáci Pohárové utkání
okresní soutěže.
Elévové na začátek své Mistrovské
soutěže musí ještě počkat po dohodě
všech oddílu elévů v okrese.
Cabalka Luděk st.

Zpráva o činnosti TJ Sokol
Začátek nového roku byl pro členy sokola po dlouhých letech trochu klidnější.Veškeré práce spojené
s výměnou oken na soc.zařízení a
zadních dveří u sokolovny se stihly dokončit do konce roku,drobné
dokončovací práce provedou řemeslníci v průběhu ledna a února.Když se
podíváme na dlouhodobý plán oprav a
údržby sokolovny a přilehlého areálu,
můžeme být zatím vcelku spokojeni,
vše co bylo naplánováno na loňský
rok je víceméně hotovo.Co se týče

roku letošního, uvidíme, jak se nám
podaří získat finanční prostředky.
Hlavní prioritou je výměna hlavních
dveří do sokolovny, nátěr plechové
střechy a opravy na sociálním zařízení. Ve venkovních prostorech kromě
běžné údržby kurtů a trávníku budeme muset po lednové vichřici řešit i
přilehlý borový lesík.Hned jak počasí
dovolí proběhnou jarní brigády na
přípravu areálu do další sezóny. Prvními většími akcemi v letošním roce
bude sportovní den vojenské posádky

Pošta Albrechtice nad Orlicí, 1. Máje 115
517 21 Albrechtice nad Orlicí, tel.: 494 370 011
Nová otevírací doba:
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

8.00 –
8.00 –
8.00 –
8.00 –
8.00 –

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

14.00 – 16.30
14.00 – 16.30
14.00 – 15.30
14.00 – 15.30

a turnaj mládeže ve volejbale a přehazované. Chystáme se také na tradiční jarní sběr železného šrotu.Termín
bude ještě upřesněn.
Oddíl volejbalu
Naši volejbalisté začali zimní přípravu opět společně s hráči Čestic v
jejich hale.Trénuje se jednou týdně od
počátku ledna. Zároveň probíhá další ročník Zimního poháru,v letošním
roce za účasti osmi družstev.
První turnaj se konal v polovině

V době, kdy je pošta otevřena,
jsou vydávány uložené poštovní
zásilky a poukázané peněžní částky, k jejichž vyzvednutí Vás pošta vyzve v případě neúspěšného
pokusu o jejich dodání v místě uvedeném v adrese. Zároveň je zajištěno podání týkající s základních
poštovních služeb. Jestliže Vám

ledna v čestické hale za účasti domácích hráčů, Albrechtic a Borohrádku.
I když naši volejbalisté nastoupili do
zápasů pouze v pěti, s oběma soupeři
odehráli vyrovnané partie. Bohužel
oba zápasy nakonec rozhodli naši
soupeři v koncovkách třetích setů pro
sebe. Další turnaj se koná 17.února v
hale v Záměli. Za soupeře bude tentokrát Kostelec a Potštejn.
Sluka Pavel

hodiny pro veřejnost na této poště
nevyhovují, na Vaši žádost připravíme zásilky k vyzvednutí na jiné
poště v okolí. Pokud jste již o změnu ukládací pošty požádali, Vaši
žádost respektujeme.
Česká pošta, s.p.
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Zpravodaj Albrechtice nad Orlicí

1. kolo turnaje v bowlingu „O pohár starosty“
V pátek 16. února 2007 v 19 hodin odvíjel zcela dle předepsaného harse opět rozpoutal lítý boj družstev monogramu v pohodové atmosféře,
zájmových organizací o putovní kterou podporovala příjemná obsluha.
pohár starosty v bowlingovém klubu
u nádraží v Týništi nad Orlicí.
Tímto bychom rádi poděkovali
slečnám za barem a majiteli klubu
Účastníci bojovali s takovou vervou, za záchranu turnaje odstraňováním
že se kolem osmé hodiny nejmenova- technických závad na zařízení, vydatnému hráči podařilo jeho „dělovkou“ ným přísunem tekutin a příjemným
utrhnout jednu kuželku ze šňůry a tím jednáním.
vyřadit na cca 20 minut dráhu číslo II
(to je naše interní označení dráhy u
Turnaje se zúčastnilo 18 družstev,
okna, v klubu číslo dráhy nenajdete) celkem tedy 54 jednotlivců.
z provozu.
Děkujeme všem za účast a sporPo bleskové celotýnišťské pátra- tovní přístup k turnaji a těšíme se na
cí akci po náhradní šňůře, byla tato shledanou ve druhém kole 16. března
nahrazena a koule se opět daly do 2007.
pohybu. Dále se již průběh turnaje
Jarda Kupka

Společenská kronika

Družstva		
1 Oddíl orient. běhu 1
404
2 Domov důchodců 1
343
3 Domov důchodců 2
331
4 Kulturní komise
315
5 Hasiči 2
312
6 Hasiči 1
306
7 TJ Sokol 2
278
8 Rada obce
267
9 Komise výstavby
267
10 TJ Sokol 3
257
11 TJ Sokol 1
251
12 Oddíl orient. běhu 2
246
13 Domov důchodců 3
233
14 Hasiči 3
221
15 Finanční výbor
215
16 ZŠ - kuchyň
204
17 Základní škola
200
18 SPOZ
123

1 Oddíl orientačního běhu 1
Kadečka Petr
Kupka Jaroslav
Černý Petr
Body celkem

123
155
126
404

7 Sokol 2
Kupka Lukáš
Smutný Jan
Voda Tomáš
Body celkem

97
74
107
278

13 Domov důchodců 3
Balcarová Dagmar
Matějková Dana
Sekyrová Marcela
Body celkem

86
67
80
233

2 Domov důchodců 1
Kupcová Jana
Nosková Alena
Horáková Ivana
Body celkem

114
115
114
343

8 Rada obce
Kratěna Jaromír
Kačín Petr
Drahokoupil Dušan
Body celkem

70
113
84
267

14 Hasiči 3
Proche Jiří
Nesnídalová Monika
Dolínek Jiří
Body celkem

77
53
91
221

3 Domov důchodců 2
Vacek Karel
Tichá Jana
Čermáková Jaroslava
Body celkem

132
102
97
331

9 Komise výstavby
Betlach Jiří
Urbánek Josef
Hrin Vojtěch
Body celkem

87
115
65
267

15 Finanční výbor
Kapucián Jiří
Prokůpková Danuta
Horáková Jarmila
Body celkem

88
77
50
215

4 Kulturní komise
Šín Kamil
Šínová Naděžda
Šmída Jan
Body celkem

111
82
122
315

10 Sokol 3
Barták Aleš
Beková Renata
Kupková Jolana
Body celkem

91
89
77
257

16 ZŠ - kuchyň
Sychrová Jana
Jaroměřská Lenka
Karásek Jan
Body celkem

85
41
78
204

5 Hasiči 2
Mazač Ladislav
Lochman Radek
Buneš Petr
Body celkem

115
86
111
312

11 Sokol 1
Sluka Pavel
Sluková Petra
Smutná Kamila
Body celkem

98
76
77
251

17 Základní škola
Matoušová Eva
Kratěnová Světluše
Karásková Jana
Body celkem

62
41
97
200

6 Hasiči 1
Urbánek Jiří
Dostál Dušan
Jakl Josef
Body celkem

88
118
100
306

12 Oddíl orientačního běhu 2
Roll Martin
Špačková Lucie
Šafářová Soňa
Body celkem

99
62
85
246

18 SPOZ
Velíšková Jaroslava
Zemanová Naděžda
Zemanová Miluše
Body celkem

65
45
13
123

Rozloučili jsme se:
Alena Šedá, nar. 11. 2. 1933
Josefa Sidulenková, nar. 16. 2. 1923
Ladislav Pišl, nar. 12. 4. 1917
Anežka Bartošová, nar. 30. 1. 1924
Josef Čepelka, nar. 18. 10. 1935
Počet obyvatel k 31. 1. 2007: 1037.
Přání:
Dne 13. února 2007 oslavila naše milá
maminka, babička, prababička, paní Jiřina Urbánková z Nové Vsi své 85. narozeniny. V tento významný den jí chceme
poděkovat za všechnu lásku, starostlivost
a péči, kterou nám všem věnuje. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Rodina Urbánkova, Ungrádova,
Živcova a pravnouček Davídek
Poděkování:
Děkuji srdečně paní Zemanovvé člence SPOZ a panu starostovi Kratěnovi za dárek, květiny
a milé posezení k mým 91. narozeninám.
Oldřich Červenka
Děkuji paní Krčmářové a panu Kačínovi za blahopřání k mému životnímu
jubileu.
Ondřej Petrek
Děkuji panu starostovi Kratěnovi a
paní Zemanové za milé blahopřání, dárky
a květiny k mým 70. narozeninám.
Kuba Zdeněk
Vřelý dík zástupcům obce paní Prokůpkové D. a paní Zemanové, kteří mě
navštívili u příležitosti mých kulatých
narozenin a mile překvapili. Dále též
děkuji zástupcům KSČM paní Sedláčkové L., panu Burešovi L., Koblmüllerovi a
Špičkovi za příjemnou chvilku při společném posezení.
Štrombach Josef
Děkuji členkám ČZS paní Zemanové a
paní Izákové za dárek a gratulaci k mým
55. narozeninám.
Pavel Šrámek
Děkuji srdečně paní Krčmářové a panu
Boudkovi a též děkuji paní Kolářové a
ostatním za blahopřání, květiny a dary k
mým narozeninám.
Miloslava Horáková

Redakce
Vážení čtenáři,
do zpravodaje přikládáme poštovní složenku, kterou můžete využít k
zaplacení dobrovolného příspěvku na
vydávání zpravodaje v letošním roce.
Všem, kteří jakoukoliv finanční částkou přispějí nebo již přispěli, děkujeme.
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