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Náklad 630 ks

Výměna azbestocementového vodovodního potrubí dokončena
Významnou investiční akcí v novodobé historii obce Albrechtice nad
Orlicí byla výměna azbestocementového vodovodního potrubí v celkové
délce cca 1600m. Část této stavby byla
realizována v roce 2005 firmou Aquaservis, a.s. Rychnov nad Kněžnou a
zbytek v délce 1152m byl realizován
v srpnu, září a říjnu letošního roku
firmou PSK v.o.s. Choceň.
Realizací stavby se podařilo naplnit několikaletou snahu obce vyměnit
zdravotně závadné azbestocementové
vodovodní potrubí za nové nezávadné.
Díky rozhodnutí Královéhradeckého
kraje poskytnout obci dotaci ve výši
1 745 000,- Kč se mohlo začít stavět.
Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála již zmíněná společnost
PSK v.o.s. Choceň, která se zhostila
svého úkolu na výbornou. Podle mne
i mnoha občanů, kteří mně sami sdělovali spokojenost s prací této firmy se
domnívám, že stavba byla provedena
kvalitně a v mezích možností i rychle.
Je pochopitelné, že v průběhu stavby
se objevily drobné problémy, ale ty
byly vždy vyřešeny k všeobecné spokojenosti.

V rámci stavby bylo vyměněno
azbestocementové potrubí v délce
1152m, byly vybudovány nové vodovodní řady v celkové délce 276 m a při
následné opravě byly chodníky v ulici
1.Máje a Spojovací provedeny ze zámkové dlažby. Výměna azbestocementového potrubí stála 2 771 399,- Kč
a další vícenáklady přišly obec na cca
1 155 000,- Kč. Suma sumárum stála celá stavba 3 926 399,- Kč. Z toho
přispěl Královéhradecký kraj částkou
1 745 000,- Kč, zbytek hradila obec ze
svého rozpočtu.
Věřím, že vzniklé dílo bude sloužit
všem ku spokojenosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem občanům za trpělivost a pochopení při vzniklých omezeních v rámci stavby, firmě PSK v.o.s. Choceň,
jmenovitě panu Kobrovi a Čulíkovi,
za profesionální přístup při realizaci
stavby a konečně i Královéhradeckému kraji za poskytnutou finanční podporu. Poděkování si zaslouží
i zaměstnanci obecního úřadu, zejména pan Jaroslav Kupka.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Výměna vodovodního potrubí v ulici 1. Máje

1iYãWČYD]:örglu
Ve dnech 13. – 16. 9. 2007 navštívili
naši obec zástupci partnerského města Wörgl z Rakouska. Tentokrát byla
tato návštěva zaměřena na setkání
hasičů. Samozřejmě nemohl chybět

starosta tohoto velkého města pan
Arno Abler.
První den jsme navštívili železniční muzeum v Jaroměři, kde se našim
přátelům velmi líbilo. Odpoledne

zamířila celá delegace již do naší
hasičské zbrojnice, kde „obdivovali“
naši techniku a někteří si ji i poprvé
vyzkoušeli. Sobota byla ve znamení
hasičské soutěže, kdy do naší vesnice
zavítalo celkem 19 družstev, což historie údajně nepamatuje.
Družstvo našich přátel si nevedlo
vůbec špatně a skončilo kdesi uprostřed startovního pole. Zasoutěžili si i
páni starostové – kdo nepřišel – může
jen litovat. Podívaná to byla úžasná.
Večerní setkání s hasiči a zastupiteli
bylo už jen krásnou tečkou za příjemně stráveným víkendem.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří toto setkání připravili
a aktivně se ho zúčastnili. Osobně si
velice cením záslužné práce překladatelek – paní Pažitné a paní Balášové.
Poděkování patří tentokrát i Krajskému úřadu v Hradci Králové, který
pomohl celé akci finančním darem.
A ještě jedno velké díky i vám…
hasiči.
Zdeněk Boudek
Setkání hasičů Albrechtic a Wörglu v čele s oběma starosty p. Ablerem a p. Kratěnou
místostarosta

Najdete uvnitř
Vzácná návštěva ...

str. 2

Krádeže v Albrechticích ...

str. 3

Veřejná knihovna v nových
prostorách ...
str. 4

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 2

Číslo 3 - 2007

5R]KRYRUQDDNWXiOQtWpPD
Naši obec postihla v průběhu léta stavební smršť, která neušla pozornosti ani
naší redakci. Požádali jsme proto starostu obce o krátký rozhovor na téma,
výstavba v Albrechticích nad Orlicí.
Pane starosto, v letošním roce
jsme zaznamenali v naší obci čilý
stavební ruch. Můžete nám prosím
říci, co všechno se v naší obci letos
ve stavebnictví událo?
Máte pravdu. V letošním roce jsme
tak trošku zúročili dlouhodobou přípravu na některé stavby, o kterých
jsem v minulosti informoval. Jednalo
se zejména o výstavbu nového vodovodu pro 11RD v lokalitě Albrechtice
– Střed, výměnu azbestocementového
vodovodního potrubí, prodloužení
veřejného osvětlení v ulici Tyršova,
přestavbu nebytových prostor v čp.
141 na veřejnou knihovnu, výstavbu
garáže pro obecní techniku a příjezdovou komunikaci k ní, rekonstrukci
ústředního topení v budově čp.71 (MŠ
a ŠJ), opravu dešťové kanalizace na
pozemcích 113/1 a 113/2 (parčík U
Krbů), výstavbu kotců pro toulavé psy
a výstavbu nových chodníků.
Tento výčet je úctyhodný. Můžete
čtenářům říci, na kolik korun tyto
akce obec přišly?
Celkově se jedná o cca 4 mil. Kč
z obecního rozpočtu a dotaci 1,745
mil. Kč od Královéhradeckého kraje na
výměnu azbestocementového vodovodního potrubí.

v obecní pokladně?
Ano jistě. Jak jsem řekl, tyto stavební akce se připravovaly dlouhodobě
a k jejich realizaci se také vytvářely patřičné finanční zdroje. Jinak bych pouze
vytvářel u občanů falešné představy o
stavebních aktivitách a to není můj styl
práce. Chci především realizovat a ne
pouze slibovat. V obecní pokladně je
nyní cca 6 mil. Kč, které budou použity
na další rozvojové aktivity.
O jaké aktivity tedy ještě půjde?
Souběžně s výše zmiňovanými stavbami obec připravuje další nákladné a
pro obec důležité stavby. Především se
jedná o Komplexní protipovodňovou
ochranu obce, výstavbu plynovodu, rozvodů NN, veřejného osvětlení a komunikací v lokalitě Albrechtice – střed,
nové plochy pro další výstavbu rodinných domů, výstavbu obecní kanalizace, úpravu a rozšíření návsi, parkové
úpravy parčíku U Krbů, snížení energetických ztrát v budově základní školy
a úpravu zasedací místnosti obecního
úřadu. Všechny tyto akce se i v letošním roce intenzivně připravují a pevně věřím, že i v příštím roce se nám
podaří alespoň některé zrealizovat
nebo zahájit jejich realizaci. Jsme však
limitovaní množstvím finančních prostředků, schopností účastníků řízení se
domluvit na jejich realizaci a v neposlední řadě jsme také jenom lidé, kteří
si potřebují alespoň občas odpočinout
od každodenní práce.

štěvy u občanů s cílem řešit napojení jejich nemovitostí na kanalizační
řady. Pokud mám správné informace, zatím k návštěvám nedošlo.
Máte pravdu. Připravujeme mimo
stavby kanalizačních řadů i stavby
domovních přípojek. Tento proces nelze realizovat bez součinnosti občanů
a odborné projekční firmy. Zatímco
většina oslovených občanů spolupracuje výborně, s odbornou projekční kanceláří to je poněkud složitější. Vybraná
firma totiž od zpracování projektu
v říjnu odstoupila. Tento neúspěch
v přípravě stavby není způsoben přímo
námi, neboť zpracování dokumentace
zajišťuje generální dodavatel projektu
kanalizačních řadů VK CAD Choceň.
Přesto se touto cestou omlouvám všem
občanům obce za pomalý průběh. Mohu

však říci, že se již nyní našlo nové řešení
a já věřím, že do konce listopadu bude
vše v pořádku.
Budou mít všichni majitelé nemovitostí v obci možnost napojení na
kanalizaci?
Bohužel asi ne. I při nejlepší vůli
nebylo možné navrhnout stoky tak,
aby se každý majitel nemovitosti
mohl napojit. V některých případech
se budou proto hledat alternativní
řešení, která však budou vyžadovat
úzkou spolupráci a pochopení více
majitelů nemovitostí. Tyto enklávy budou řešeny samostatně v součinnosti obce, majitelů nemovitostí
a projekční kanceláře.
Pane starosto děkuji za rozhovor.
Redakce MZ

Mezi občany se hodně diskutuje o
Nebyl těmito výdaji příliš zatížen stavbě kanalizace. Pokud se nemýobecní rozpočet? Zbylo po této lím, v srpnu jste rozesílali informač- Překladiště materiálu stavby „Výměna azbestocementového vodovodního
náročné stavební sezóně ještě něco ní dopis, ve kterém jste slibovali náv- potrubí“
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Dne 30. 9. 2007 o první neděli po
sv. Václavu na albrechtické posvícení
naši obec navštívil další vzácný host.
Po biskupu hradecké dieceze Dominiku Dukovi k nám přijel také jeho
předchůdce arcibiskup Karel Otčenášek, aby v našem kostele na pozvání
Občanského sdružení přátel kostela
vykonal mši svatou. Ještě předtím se
na krátkou návštěvu zastavil v Domově důchodců, kde pobesedoval s pacienty. Po desáté hodině a malé technické přestávce zahájil mši. I když z tohoto důvodu se mše poněkud protáhla,
všichni přítomní byli nadšeni jeho
projevem. Ve svých 88 letech se těší
poměrně dobrému zdraví a nato, co
v životě prodělal je čilý. Svěřil se kolik
aktivit má ještě před sebou. K tomu
mu přejeme stálé zdraví. Všem, kteří
se této mše zúčastnili, chceme poděkovat za účast i za finanční příspěvky,
které budou využity k další opravě
kostela.

Touto cestou také děkujeme obecnímu úřadu z jehož finančních prostředků byly uhrazeny náklady na výměnu
dveří u zákristie a budou dále použity
na výměnu hlavních dveří, které jsou
již časem také nevyhovující.
Občanské sdružení přátel kostela
Některé akce církevní i kulturní,
které nás v kostele čekají v tomto
roce:
• Adventní koncert pěveckého
sboru z Rychnova n. Kn.
(termín konání bude upřesněn na
vývěskách a v místním rozhlase)

24. 12. 2007
• Půlnoční mše ve 21.00 hodin
26. 12. 2007
• Mše svatá v 9.00 hodin

Karel Otčenášek v albrechtickém kostele
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V průběhu letošního léta byla
nově postavena garáž pro obecní
techniku a příjezdová komunikace k ní. Nepochybuji, že jste si této
stavby všimli, neboť trvala poměrně dlouho a v minulém zpravodaji
jsem o této stavbě již informoval.
Dnes (20.10.2007) mohu říci, že
stavba je kompletně hotova a je
připravena ke kolaudaci. Celkové
investiční náklady na garáž a příjezdovou cestu činí cca 460 000,Kč.

František Sejkora, Albrechtice nad
Orlicí a František Sychra, Albrechtice nad Orlicí.

Celý objekt bude sloužit pro
parkování zahradní techniky obce,
sklad nářadí a údržbářskou dílnu.
Prostor před garáží bude upraven
a propojen s parčíkem U Krbů
a vytvoří tak celistvou parkovou
plochu. Konkrétní řešení parkové úpravy bude navrženo členy
Komise životního prostředí rady
obce, případně specializovanou
Akci realizovalo několik firem. firmou.
Mezi významné dodavatele stavJaromír Kratěna
by patřila firma STAFI, sdružení
starosta obce Nová garáž pro obecní techniku
podnikatelů, Sopotnice, RENOVA
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V letošním roce došlo ke čtyřem
krádežím na albrechtickém hřbitově, při kterých byly zcizeny součásti
hrobů. Zpravidla se jednalo o ozdoby z pískovce. Přestože obec zajišťuje
správu hřbitova svým správcem, není
v jeho silách, ani v možnostech obce
ochránit majetek nájemníků hrobových míst. Ani Policie ČR nemůže
činit významnější preventivní opatření proti krádežím. Situace však není
neřešitelná. Je potřeba postupovat ve
spolupráci a věnovat pozornost podezřelým osobám pohybujících se v okolí
hřbitova.
Obec přijala v tomto duchu organizační opatření, které bude realizovat
správce hřbitova. Jedná se o evidenci
všech kamenických firem, které se
budou na hřbitově pohybovat. K tomu,
však potřebujeme součinnost majitelů
hrobů. Každý, kdo si objedná na hřbitově opravu svých hrobových míst, by
měl o tomto informovat Obecní úřad
Albrechtice nad Orlicí, jmenovitě pana
Jaroslava Kupku, nebo správce hřbitova paní Jaroslavu Krčmářovou.

zaparkovaných před domy. Přestože
v poslední době se situace uklidnila,
není vyloučeno, že k nim bude i nadále docházet. Pachatele se zatím nepodařilo Policii dopadnout. Policie proto
doporučuje dodržovat preventivní
opatření při parkování na veřejných
prostranstvích. Vyzývá řidiče, aby
nenechávali ve svých vozidlech žádné
cenné předměty, tašky, strojení apod.
Automobily je nutné zamykat, a to i při
krátkodobém opuštění vozidla. Některé krádeže byly spáchány ve dne, když
zaparkované vozidlo nebylo zavřené.
Dalším typem krádeží nebo pokusů
o krádeže bylo úmyslné vniknutí do
domu seniorů pod různými záminkami. Je proto nutné nepouštět cizí
osoby do domů a pokud se s takovým
požadavkem od neznámého občana
setkáte, zapamatujte si jeho podobu,
typ, barvu a SPZ vozidla, ve kterém
přijel a neprodleně volejte Policii na
číslo 158.

Posledním, poměrně častým typem
krádeží, byly krádeže movitých věcí
v předzahrádkách rodinných domů.
Majitelé hrobů by si měli ve vlast- I zde platí dodržovat preventivní opatním zájmu pořídit fotodokumentaci ření a včas informovat Policii.
ozdobných předmětů na svých hrobech. Z fotografií by měly být předeJsem přesvědčen, že tento článek
vším patrny detaily pískovcových nebo nepřináší neznámé informace a výzvy.
mramorových ozdob.
Je však pravdou, že obecní úřad ani
Policie ČR nejsou včas a relevantním
Všichni, kdo uvidíte v okolí hřbito- způsobem informováni o krádežích
va podezřelé osoby, byste měli o této ani o pohybu podezřelých osob. Neuskutečnosti neprodleně informovat rčité informace předané zpravidla při
Policii ČR a to prostřednictvím bez- náhodných setkáních nemohou vést
platné telefonní linky 158. S Policií ČR k dopadení zlodějů. V tomto případě
v Týništi nad Orlicí jsme domluveni, je obecní úřad i Policie bezmocná. Přeže na tyto telefonáty budou operativ- mýšlejme proto, jak poskytnout rychle
ně reagovat, neboť i v jejich zájmu je a přesně informace, které pomohou
pachatele dopadnout.
zloděje dopadnout.
Kromě krádeží na hřbitově bylo
v obci vykradeno i několik automobilů

Jaromír Kratěna
starosta obce

Poškozené hroby na hřbitově v Albrechticích nad Orlicí
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Veřejná knihovna
v nových prostorách
Jednou z dalších změn, které byly
v uplynulém létě realizovány je přemístění veřejné knihovny do nových prostor.
Protože obecní zastupitelstvo rozhodlo o úpravě stávající zasedací místnosti
v přízemí obecního úřadu na obřadní
místnost, bylo nutné přemístit veřejnou
knihovnu jinam. K tomuto záměru jsme
využili uvolněné nebytové prostory v čp.
141 (Lobovce). Nová veřejná knihovna
nebude sice tak prostorná, jako stávající, ale bude v centru obce. Při rekonstrukci místností byly vybudovány nové
podlahy, ústřední topení a byly sníženy
a zatepleny stropy. Celá místnost je nově
oštukována a vymalována. Vlastní stěhování knižního fondu bude provedeno do
konce letošního roku. V knihovně bude
opět v provozu i bezplatná veřejná internetová stanice.
Náklady na rekonstrukci nebytových
prostor na veřejnou knihovnu přišly
obec na cca 200 000,- Kč. Stavbu realizovala firma RENOVA, František Sejkora
Albrechtice nad Orlicí a pan František
Sychra – elektromontáže.
S našimi čtenáři se těším na slavnostním otevření, které se uskuteční ještě
v letošním roce.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Práce brigádníků v prostorách nové knihovny

Kni hov na Albre chti ce - nabí d k a pro č tenáře
Vítám vás v knihovně a nabízím po boku se zahraničními dobrovolvám několik titulů:
níky nebo povstalci proti koloniální
nadvládě. Podle situace to byli mistři
Pro děti:
přetvářky i uvážliví bojovníci. O jejich
„Už umím číst“ – pro děti 6 – 7 let. akcích informovala jen málokterá ofiKniha psaná většími písmeny a s krát- ciální zpráva, neboť podléhaly přísnékou ilustrací. Jsou tu příhody králíka mu utajení. Mnohé zůstanou navždy
Hugo, jak dělá jarní úklid, O myšáku zahaleny tmou. Tato kniha na základě
Moricovi jak se přihlásil na závody pramenů a výpovědí bývalých příslušv plavání, Co dělají zvířátka, Jak si níků mapuje dějiny útvaru Brandenhraje Vevrčík Sam atd.
burg a komand abwehru a líčí četné
„Encyklopedie pro žáčky“ – napsal akce, o nichž se dosud nepsalo.
J. Žáček. Krásně ilustrovaná kniha,
„Vražda v bílém“ – z angl. Orig.
řazená – jednotlivé pojmy řazeny M.H.Clarková. Katie DeMaiová prapodle abecedy.
cuje v úřadu státního zástupce. Zabý„To si děláš srandu, Jimmy!“ – J. vá se vyšetřováním záhadných úmrtí.
Oldfieldová. Daisy je malá uličnice, Shodou nešťastných náhod má autoneto je jisté. I když občas je v průšvihu hodu a musí přes noc zůstat v nemoctéměř nevinně. Však poznáte sami po nici, kde k těmto případům dochází.
přečtení příběhů, které prožívá spo- Pronásleduje ji zde zvlástní sen, který
lečně se svými kamarády.
do vyšetřování podivuhodně zapadá.
Jejím ošetřujícím lékařem je doktor
Pro dospělé:
Highley. Katie postupně zjistí, že lékař
„888 hradů, zámků, tvrzí“ - David je zrůdný psychopat, který s největší
– Soukup. Hrady, zámky a tvrze z Čes- pravděpodobností zabil svou ženu,
ké republiky.
aby mohl zdědit její rozsáhlý majetek.
„Baulehr-Balataillon 800 z.b.V. Rafinovaně se zbavuje i pacientek atd.
BRANDENBURG“, akce německých
„Vražedný déšť“ – zangl. Orig. P. J.
komand v letech 1939 – 1945 na celém Pariish. Autorovi se podařilo sloučit
světě. – Fr. Kurowski. Útvar Branden- motivy disfunkční rodiny, nezištné
burg a komanda abwehru bojovaly lásky, homosexuality a bezohledna frontách Evropy i Asie a Afriky. né honby za mamonem do velkého
V uniformách protivníka jejich pří- detektivního vyprávění, které si udrží
slušníci pronikali za frontu, provádě- čtenářovu pozornost od první až do
li šílené přepady a průzkumné akce poslední stránky.
a v riskantních akcích bojovali bok
„13. komnata“ i slavní mohou být

zranitelní. Třináct příběhů z cyklu
České televize. 13. Komnata se pokouší odkrýt „tajné komnaty“ známých
osobností, kterým do života zasáhl
osud, ať už v podobě zákeřné nemoci,
ztráty blízkých, boje s vlastní závislostí či třeba odlišnou sexuální orientací. I když to bylo často velmi těžké
a síly je opouštěly, nevzdali se, postavili se problémům čelem a dokázali
najít nový směr svého života. A právě
v tom spatřují hlavní smysl televizního pořadu i této knihy její autoři.
„Zničená“ – T. Tioulová. – V dunajském vězení za to, že byla znásilněna. Autorka této knihy si myslela,
že v Dubaji ve Spojených arabských
emirátech našla ráj. Jako Francouzska
marockého původu se cítila skvěle v té
třpytivé vitríně modernosti, kde se
ženy svobodně oblékají i baví. Několikrát Emiráty navštívila služebně a snila o tom, že se zde usadí natrvalo a pak
přišel otřes…Touriu unesli a znásilnili
tři muži. Prožila pekelnou noc. Ale
tím to neskončilo: když podala žalobu, byla sama obviněna z mimomanželského pohlavního styku. Ostatní
najdete v knize.
„Bigamista“ – napsal Karel Valášek. Tato kniha je směsí humoru, erotiky, sentimentu a samozřejmě lásky.
Pan Karel je zaměstnancem důležité
zahraniční reklamní agentury. Jeho
šéf mu přidělí na služební cestu po
Velké Británii, Německu a Rakousku

o šestnáct let mladší kolegyni Alenu.
Po krátké době se do sebe zamilují a Alena o něj projeví vážný zájem.
Ovšem Karel už jednu ženu má,
a proto neúnavně přemýšlí, jak tento
problém vyřešit. Nakonec všechno
pro Karla dopadne dobře, neboť obě
ženy se po seznámení dohodnou na
společném vedení domácnosti i na
péči o svého miláčka. A tak bigamista
Karel spokojeně žije se svými ženami
na okraji Prahy. Mají spoustu přátel,
se kterými prožívají humorné příhody
a laskavě se starají o smečku malých
psíků. Legální manželka Pamela je
v sexu spíše zdrženlivá, za to Alena
nemyslí na nic jiného.
„Bojím se svého syna“ – napsala Věra Řeháčková. Ve svém novém
společenském románu podává autorka pravdivý obraz, jak v současných
poměrech majetek znovu nabývá
vrchu nad láskou a lidskými city.
Ovdovělou Anežku by ani ve snu nenapadlo, že se ve svém vlastním domě
stane štvancem a že v touze po dědictví se její syn a snacha nebudou štítit
ničeho.
Přijďte si vybrat, určitě najdete knihu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
středu od 16ti do 18ti hodin se na Vás
těší
Svobodová J. knihovnice
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Lékařská pohotovost v Královéhradeckém kraji
Zastupitelstvo Královéhradeckého
kraje schválilo 13. září 2007 novou
podobu lékařských pohotovostí.
Moderní a kvalitnější službu budou
zajišťovat čtyři oblastní nemocnice
v okresních městech Kraje a Fakultní
nemocnice Hradec Králové. Na nové
podobě pohotovostí se během jednání 28. srpna 2007 shodli představitelé
dotčených obcí, oblastních nemocnic,
záchranné služby, Zdravotnického
holdingu i Královéhradeckého kraje a 4. září s navrhovaným modelem
vyslovil souhlas i zdravotní a sociální
výbor Královéhradeckého kraje.
Co přináší nový model lékařské
pohotovosti
Především se od 1. října 2007
služba přesune z dvanácti míst do
čtyř oblastních nemocnic a Fakultní
nemocnice v Hradci Králové. Tím se
služba maximálně zefektivní, zkvalitní
péči, ušetří lidem zbytečné cesty mezi
pohotovostí a nemocnicí a přitom
ušetří nemalé finanční prostředky.
Aby se lidé dostali vždy a včas na
správné místo, a přitom si nemuseli pamatovat celý mechanizmus
lékařské péče, zřídil Zdravotnický
holding Khk ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou speciální informační telefonní linku.
Na čísle 841 155 155 získá volající
veškeré potřebné informace o místech a provozní době pohotovostí,
o možnostech ošetření a s operátorem může konzultovat vzniklou situaci. V případě potřeby může na lince
navíc konzultovat své obtíže s pohotovostním lékařem. Volání na tuto
linku je v ceně místního hovorného
a dostupná je nepřetržitě 24 hodin
denně.
Proč byla nutná změna
Dosavadní systém Lékařské služby první pomoci (LSPP) byl velmi
zastaralý a nevyhovující. Naprostou
většinu jeho úloh převzala Zdravotnická záchranná služba (ZZS), která
poskytuje odbornou pomoc v případě
všech neodkladných stavů, které bezprostředně ohrožujících život, mohou
vést prohlubováním chorobných
změn k náhlé smrti, mohou bez rychlé pomoci způsobit trvalé chorobné
změny, působí náhlé utrpení a bolest
nebo způsobují náhlou změnu chování a jednání postiženého ohrožující
jeho samotného nebo okolí.

Takových situací je poměrně málo,
služba je proto velmi málo využívána,
ale o to častěji zneužívána. Pohotovosti nejčastěji navštěvují lidé, kteří
se z nejrůznějších osobních důvodů
vyhýbají řádné návštěvě svého praktického lékaře v běžných ordinačních
hodinách.
Zastaralý systém LSPP vedl k vysokým finančním ztrátám. Ušetřené
peníze tak budou moci být použity na
kvalitnější akutní péči, léčbu závažných stavů, moderní medicínské
vybavení a podobně. Ročně se jedná
o desítky milionů korun.

votnické záchranné služby. Školení
operátoři na základě Vašich informací rozhodnou o dalším postupu.
Pokud se ukáže, že se nejedná o neodkladný stav a zásah záchranné služby
není nutný, poradí operátoři volajícímu další správný postup. Takové, byť
vlastně „zbytečné“ volání na tísňovou
linku, není trestné. Pokud má volající
oprávněný důvod k obavám o život
a zdraví postiženého, pak je právě na
profesionálních operátorech, zdravotnících a lékařích, aby vyhodnotili
situaci, pomohli a poradili.

zajišťovat i převozy pacientů mezi
zdravotnickými zařízeními. V Khk je
9 posádek RZP.
Letecká záchranná služba (LZS) – je
součástí ZZS, stanoviště má v Hradci
Králové, kde službu zajišťuje se spolupráci s Policií ČR a létá pod označením Kryštof 6. Je určena pro závažné
stavy, nehody a další indikované případy, kdy je nutná rychlá dostupnost
a transport do nemocnice.

Dopravní zdravotní služba (DZS)
– zajišťuje transport pacientů, posádku
Systém je „pojištěný“ proti omylu tvoří pouze řidič-záchranář. Nejedná
a funguje i opačným směrem. Pokud se o neodkladné stavy.
někdo zavolá na linku 841 155 155
Zdravotnický holding KrálovéhraJak budou fungovat pohotovosti a operátor zjistí, že se může jednat
o neodkladný stav, vyrazí na místo deckého kraje (ZhKhk) – akciová sponově
události rovnou záchranná služba.
lečnost ve stoprocentním vlastnictví
Od 1. října 2007 budou lékařskou
Kraje, která jako mateřská organizace
pohotovost (dříve LSPP) zajišťo- Slovníček pojmů
zajišťuje chod dceřiných oblastních
vat přímo nemocnice. Půjde o čtynemocnic a řídí a koordinuje jejich
ři oblastní nemocnice – v Jičíně,
Zdravotnická záchranná služba činnost.
Náchodě, Rychnově nad Kněžnou (ZZS) – ZZS Královéhradeckého kraa Trutnově. V Hradci Králové se do je je příspěvkovou organizací Kraje.
Kde najít informace
systému zapojí Fakultní nemocnice. Vznikla postupným sloučením 18
Pohotovosti budou fungovat pro sta- posádek záchranných služeb a pokrý- Telefon 841 155 155 – informace
vy odkladné péče v době, kdy není vá celé území Královéhradeckého kra- o místech a ordinačních hodinách
dosažitelný praktický lékař, tedy je. Prostřednictvím svých posádek ve pohotovostního ošetření, možnost
o víkendech a svátcích od 8 do 20 13 výjezdových stanovištích zajišťuje konzultace s pohotovostním lékařem
hodin. Před návštěvou pohotovosti odbornou pomoc při neodkladných o vhodném dalším postupu.
doporučujeme konzultovat stav na stavech ohrožení života a zdraví.
telefonu 841 155 155 (za cenu místInternet www.zhkhk.cz – webová
ního hovorného), kde občané získají
Rychlá lékařská pomoc (RLP) – je stránka Zdravotnického holdingu
od operátora potřebné informace výjezdová posádka ZZS ve složení: s informacemi o krajském zdravoto místě pohotovostního ošetření a lékař, zdravotnický záchranář, řidič- nictví, oblastních nemocnicích a rozs lékařem se mohou poradit o vznik- záchranář. Poskytuje pomoc u závaž- cestníkem.
lých obtížích. Linka funguje 24 hodin ných stavů, interních stavů a dalších
denně a je již v provozu.
indikovaných případech. V Khk je 12
Internet www.zzskhk.cz – webová
posádek RLP.
stránka Zdravotnické záchranné služPokud by nastala situace zvýšené
by s informacemi o její práci a služnávštěvnosti pohotovostí, např. chřip- Rychlá zdravotnická pomoc (RZP) bách, výjezdových stanovištích.
kové epidemie apod., vyhradil si Zdra- – je výjezdová posádka ZZS ve složení:
votnický holding možnost okamžitě zdravotnický záchranář, řidič-záchra- Bc. Lukáš Pochylý
obnovit ordinační doby v dalších nář. Posiluje síť ZZS pro neodkladtiskový mluvčí Zdravotnického holmístech Kraje. Jednak se tím ordinace né stavy, poskytuje pomoc u nehod, dingu Královéhradeckého kraje
dočasně více „přiblíží pacientům“, ale zhoršení zdravotního stavu, může
současně nabídnou více míst ošetření
a větší kapacitu pro zvýšený příjem
pacientů a tím ochrání nemocnice
před zahlcením. Na podobný mimořádný a přechodný režim je celý systém nových lékařských pohotovostí
připraven a jsou na takové situace
1D]iNODGČUR]KRGQXWtUDG\REFHVHQDãHREHF]DSRMLODGRSURMHNi vyčleněny finanční rezervy.
WXÄ3DUWQHUVNpSRUDGQ\PČVWDREFt³

Změna se týká pouze pohotovosti pro dospělé. Netýká se dětských
ani stomatologických pohotovostí
a netýká se ani pomoci při neodkladných stavech, která je plně poskytována Zdravotnickou záchrannou
Lékařská pohotovost tak nyní službou (telefon 155).
slouží pouze pro případy odkladné
péče, kdy dojde k náhlé změně zdraCo dělat v případě závažných stavů
votního stavu nebo zhoršení chronického onemocnění a nelze čekat na
Volat 155 – tísňovou linku Zdrařádné ošetření praktickým lékařem.

6GUXåHQtREUDQ\VSRWĜHELWHOĤ

9SUD[LWR]QDPHQiåHQDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFKQDãtREFHZZZ
DOEUHFKWLFHQDGRUOLFLF]MHXPtVWČQRGND]6GUXåHQtREUDQ\VSRWĜHELWHOĤ1DWČFKWRVWUiQNiFKMVRXXPtVWČQ\LQIRUPDFHDUDG\VSRWĜHELWHOĤP±WHG\QiPREþDQĤP
9ČĜtPåHWXWRVOXåEXUiGLY\XåLMHWHDWHQWRRGND]SRPĤåHN9Dãt
VSRNRMHQRVWLFRE\VSRWĜHELWHOĤ
Zdeněk Boudek
místostarosta
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.UiVQpQDUR]HQLQ\YGRPRYČGĤFKRGFĤDQHEMDNVHGRåtWOHW
Máme v našem útulném Domově
důchodců v Albrechticích nad Orlicí
stoletou paní Annu Bělkovou. Paní
Anička přijatelně slyší a odpovídá
na otázky, hovořil jsem s ní, synem
Zdeňkem, snachou Libuší o jejím
životě, láskách, stáří, současnosti.
Jaké bylo mládí?
Paní Anna Bělková se narodila
v prosinci 1906 v Polepech u Kolína nad Labem, byli 3 sourozenci, do
školy chodila v Kolíně, v necelých 12
letech prožila vyhlášení první republiky v říjnu 1918.
Jaký byl dospělý věk?
Na přelomu dvacátých a třicátých
let se vdala, v roce 1931 se narodil
syn Zdeněk, manžel pracoval jako
pilař, paní Anežka jako zahradnice.
V roce 1939 koupili dům v Lípě n.O.
Měla dobré vzpomínky na prezidenty
Masaryka a Beneše, oblíbená písnička byla Kmochův pochod, Kolíne,
Kolíne, ráda četla noviny, zajímala se
rovněž o domácí a světovou politiku,
přečetla i něco z Červené knihovny,
sledovala také rozhlas a televizi.
A jaká je současnost?
Prožila 5 politických režimů, žije
šestý, má vnuka Aleše a 2 pravnuky. V našem ústavu je od roku 2006,
v kolektivu oblíbená, sestřičky jí
poskytují dobrou péči, cení si u ní, že
je skromná, tichá, nenáročná, v jídle
střídmá, zásada do polosyta, polopita,
má ráda švestkové knedlíky, bramborovou kaši s masem, kaši krupičnou,
ovesnou, rýžovou, nudle s mákem,
z ovoce čerstvé ostružiny a banány.
Závěrem recept na dlouhověkost?
Samozřejmě tělesná dispozice, ale
také kladné povahové vlastnosti, je
vyrovnaná, ukázněná, nemá v srdci zlobu, závist. Máme bábinku rádi
a přejeme pohodové stáří do dalších
dnů.
1. října 2007, Milan Hejčl

Fotografie z loňské oslavy 100. narozenin paní Anny Bělkové

Pozvánka na besedu - Nový Zéland
Ing. Oldřich Bubák, významný
český polárník. Jako jeden z mála Čechů dosáhl společně s Mgr. Rudolfem
Vilémem Severního i Jižního pólu
a stejně jako on má za sebou mnoho
dalších cest do polárních krajů.

Kulturní komise Albrechtice n.O.
Vás srdečně zve na besedu s Ing.
Oldřichem Bubákem, která se uskuteční 16. listopadu 2007 od 19. hodin
v restauraci Na Drahách. Tento známý cestovatel bude hovořit na téma
Nový Zéland.

Během cest Oldřicha Bubáka se
u něj vyvinul cit pro fotografii
a reportáž, který mu umožňuje přivážet velké množství zajímavých
informací a obrázků z nejvzdálenějších koutů naší Země. Jeho články
a fotografie jsou uveřejňovány v nejčtenějších společenských a geografických časopisech. Mimoto se věnuje
lektorské a poradenské činnosti.
Oldřich Bubák po absolvování

Fakulty strojního inženýrství ČVUT
v Praze prošel řadou profesí: konstruktér, vývojový pracovník, profesionální hudebník, učitel, fotograf,
ředitel cestovní kanceláře, tlumočník,
překladatel a profesionální průvodce ( se specializací na Tibet, Nepál,
Sikkim, Bhútán). Je aktivním členem
nepálské „královské himalájské trekkingové společnosti“, dále členem
„České geografické společnosti“
a patří mezi významné členy „Českého klubu cestovatelů“. Z těchto
bohatých zkušeností, doplněných
zkušenostmi z cest a expedic po
všech kontinentech čerpá inspiraci
pro svoji přednáškovou a publikační
činnost.

KOUPÍM POŠTOVNÍ
ZNÁMKY, celé sbírky, větší množství i pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel. : 724 229
292
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1RYi9HV5LQJGYDNUiWURþQČRåtYi]iYRG\SDGHViWHN
'QH    VH XVNXWHþQLO QD
1RYp 9VL X U\EQtND QD SR]HPNX S
0RUDYFHYSRĜDGtMLå]iYRGPDOêFK
PRWRF\NOĤ $OH MLå GHQ SĜHG WtP VL
PRKOL]iMHPFLYPRWRULVWLFNpPDUHiOX
SURKOpGQRXWDQDYODVWQtNĤåLY\]NRXãHW QD WUHQDåpUX SRFLW\ NWHUp SURåtYi ĜLGLþ SĜL GRSUDYQt QHKRGČ 7HQWR
WUHQDåpU YODVWQt SRMLãĢRYQD *HQHUDOL
NWHUiE\ODMHGQtP]PQRKDVSRQ]RUĤ
FHOpKR ]DYRGQtKR YtNHQGX NWHUêP
WRXWRFHVWRXGČNXMHPH
9ODVWQt ]iYRG ]DþDO MLå GRSROHGQH
SUH]HQWDFt]iYRGQtNĤNWHUêFKVHVMHOR ] EOt]ND L ]H Y]GiOHQêFK PtVW 
3R GHViWp KRGLQČ ]DþDO ]iYRG UR]MtåćNDPL MHGQRWOLYêFK NDWHJRULt GR
NWHUêFKE\OL]iYRGQtFLUR]GČOHQL-HGQDORVHR]iYRGQtN\±OHWNWHĜt
]iYRGLOLQDWRYiUQtFKVSHFLiOHFKGDO-

ãt ]iYRGLOL QD QHXSUDYHQêFK VWURMtFK
W]YVWRGROiFL+ODYQt]iYRGVHNRQDO
QDXSUDYHQêFKVSHFLiOHFKNWHUpE\O\
UR]GČOHQ\YČNRYČ±OHWDQD
OHWDVWDUãt
3RUR]MtåćNiFKDRSUDYQêFKMt]GiFK
E\OR ILQiOH 9H ILQiORYêFK Mt]GiFK
]YtWČ]LOLYMHGQRWOLYêFKNDWHJRULtFK
±OHW.OHMFK-LĜt]3DUGXELF
QDVWURML.70YČNOHW9RQGUXãND-DURPtU]$OEUHFKWLFQ2QDVWURML
.70YČNOHW9iFODYNRYi0tãD
]%RURKUiGNXQDVWURMLFURVVYČN
OHW
.DWHJRULHVWRGROiFLOHWDVWDUãt
8UEiQHN3HWU]7êQLãWČQ2VWURM
SLRQêU YČN  OHW  %XOLV 7RPiã
] +RUQt ěHGLFH VWURM SLRQêU YČN 

 Mladí závodníci na trati.

 6WDUWNDWHJRULHWRYiUQtFKVSHFLiOĤOHW

OHWäLYHF0LFKDO]1RYp9VLVWURM WL NWHĜt VH XPtVWLOL QD SUYQtP D GUXSLRQêUYČNOHW
KpPPtVWČ]NDåGpNDWHJRULH9WRPWR]iYRGČ]YtWČ]LOYêERUQRXMt]GRX
.DWHJRULHVSHFLiO±OHW
OHWê -LĜt .OHMFK ] 3DUGXELF QD VWURML
.XELQD0LFKDO]%XþRYLFVWURM .70NWHUêSRUD]LOYHONêPUR]GtOHP
SLRQêU YČN  OHW  )DLJO 5DGLP RVWDWQt ]iYRGQtN\ 7tP ]tVNDO REGLY
]9DPEHUNDVWURMSLRQêUYČNOHW RGGLYiNĤ
+ROHãRYVNê'DYLG].R]PLFHVWURM =iYRG VNRQþLO SĜHG  KRG SĜHSLRQêUYČNOHW
GiQtP FHQ YtWČ]ĤP YH YãHFK NDWHJRULtFK &HQ\ SĜHGiYDO VWDURVWD REFH
SDQ &KDUYiW 'DOãt FHQ\ E\O\ SĜHGi.DWHJRULHVSHFLiOOHWDVWDUãt Q\ QHMPODGãt ]iYRGQLFL NWHURX E\OD
0DUþtN-RVHIPO]7êQLãWČQ2 .DLVOtNRYi$GpODNWHUpE\ORURNX
VWURM SLRQêU YČN  OHW  8UEiQHN D QHMVWDUãtPX ]iYRGQtNRYL NWHUêP
3HWU]7êQLãWČQ2VWURMSLRQêUYČN E\O-RVHI0DUþtNYČNOHW
OHWýLKiþHN-RVHI]3HNODVWURM
3R SĜHGiQt FHQ SRNUDþRYDOD GDQMDYDYČNOHW
FHSiUW\5iGLD2.NWHURXPRGHURYDO
3RILQiORYêFKMt]GiFKVHXVNXWHþQLO MHMtKODVDWHO
SRVOHGQt]iYRGNWHUpKRVH]~þDVWQLOL
%DUWiN-RVHI

 Jeden z nejmladších účatníků závodu Marek Kadrmas.
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Mezinárodní den zvířat
K mezinárodnímu dni zvířat bylo
již potřetí organizováno ve školní
družině zábavné odpoledne – tentokrát pod heslem: „ Zvířata jsou kamarádi a my děti je máme rády“. Letos se
objevilo několik novinek – např. velká
výtvarná soutěž se zvířecím motivem,
či nás poprvé všechny povozil koník

Pandík (velké poděkování patří paní hezký den“.
„U nás na farmě“. Byla tam tři koťátDvořáčkové), ale protože celá akce
ka a ta byla ze všech zvířat nejhezčí
byla věnována dětem, tak otiskujeme
Honzík (3. tř.) „Den zvířat byl pře- a nejmenší. Ale moje kočka je hezká
některé jejich názory:
krásný. Ale nejvíc se mi líbil můj pes taky. Taky jsme mohli jezdit na poníkovi a mohli jsme si přinést zvíře příSára a Vojtův kůň“.
Viktorka (2. tř.) „Líbil se mi velký
mo do školy. I ta soutěž s obrázkama
králík a kůň. Jízda na koni taky, nejvíc,
Viktorka (3. tř.) „ Nejhezčí bylo, že byla dobrá, i když jsem to nevyhrála.“
byla velká sranda s kočkama! Byl to jsme mohly hrát s kamarády divadlo
Eva Drábková

Vítězný obrázek ve školní soutěži - autor Aneta Bárnetová

Den zvířat ve školní družině

%iMHþQê~VSČFKRNUHVQtKRIRUPiWX
Jsem moc ráda poslem dobrých
zpráv a jednu takovou pro Vás dnes
přináším. Naši přespolní běžci se na
okresních závodech v Solnici neztratili: chlapci ve své kategorii obsadili
třetí místo a 1. místo A. Sedlákové
bylo opravdovou bombou, vždyť za

sebou nechala závodnice z atletických
oddílů, např. z Dobrušky či Kostelce
n.Orl. Patří se ale pochválit a jmenovat všechny členy školní reprezentace: A. Barnetová, A. Sedláková, M.
Vystavělová, K. Blechová, T. Hemelík, L. Hejna, J. Otava. J. Chmelík. Po

1. místo na okrese v přespolním běhu v Solnici - A. Sedláková
(ZŠ Albrechtice n.O.), 2. místo M.Šmídová (ZŠ Dobruška), 3. místo
M.Bašová (ZŠ Dobruška)

vyhlášení výsledků jsme si zpestřili
náš zájezd návštěvou rychnovského
zámku, pomazlili jsme se se zvířátky
v domě dětí, vyfotografovali jsme se
se sochami kluků z „Bylo nás pět“ a
pochopitelně nás též čekala návštěva
cukrárny a zasloužená sladká odmě-

na – kalorie se musí po lítém boji
doplnit. Cesta domů vlakem se nesla
ve spokojené atmosféře, že jsme tu
naši albrechtickou školičku příjemně
zviditelnili…
Eva Drábková

Okresní přespolní běh v Solnici (družstvo chlapců, které obsadilo
třetí místo - T.Hemelík, J. Otava, L. Hejna, J. Chmelík)
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Nový školní rok 2007/2008 v základní škole
3. září jsme na slavnostním zahájení nového školního roku přivítali 52
dětí, rodiče i další hosty. Naše děti z
„dramaťáku“ se postaraly o to, aby to
bylo přivítání veselé. Hned jsme si
připomněli loňskou pohádku a písničky, které jsme zpívali před prázdninami. Vzpomněli jsme si i na děti,
které tady s námi stály vloni a nyní
začínají v jiné škole. Také jsme si řekli,
co se ve škole dělo o prázdninách –
rekonstrukce topení v budově číslo 71
– MŠ, ŠD a ŠJ, položení linolea v další
učebně, oprava nábytku i totální zničení zahrádky díky výměně vodovodní přípojky.
Pak už jsme ale rovnýma nohama
skočili do současnosti. Řekli jsme si,
kdo koho bude učit a přivítali jsme
nové tváře – 16 prvňáčků, 1 žáka druhého ročníku, novou paní asistentku i
paní učitelku, která se vrátila po rodičovské dovolené. Poprvé byl na veřejnosti vysloven název našeho školního
programu. Počáteční písmena jed-

notlivých hesel, za kterými si ve škole
stojíme a chceme, aby platila: šance,
kvalita, otevřenost, lidskost, důvěra,
atmosféra, nám dávají dohromady
slovo, které se nám jako název hned
zalíbilo. Náš ŠKOLDA platí jako
vzdělávací program od letošního
školního roku pro 1. ročník, ale to,
co je v něm nejdůležitější - dát dětem
kvalitní základy, na kterých budou
moci stavět, učit je věci v souvislostech, využívat činnostní učení, vést
děti ke hledání řešení, k organizování
práce, zodpovědnosti, společné práci,
hledat a nacházet na každém to dobré
a učit tomuto hledání i děti, to všechno jsou věci, o které se budeme snažit
neošidit ani žáky ostatních ročníků.
Chceme dětem i v tomto roce nabízet něco navíc – kroužky, školní akce,
výlety, besedy – abychom měli společné zážitky, které se netýkají jen učení.
A co jsme si popřáli: aby tento rok
byl alespoň tak dobrý jako ten předchozí, kdy naše práce byla hodnocena

Českou školní inspekcí v oblastech,
které kontrolovala jako příkladná,
aby děti měly vždycky vedle sebe
někoho, kdo jim pomůže nebo poradí,
my dospěláci, abychom měli pevné
nervy a protože je pořád co zlepšovat,

abychom na to měli dostatek energie
a byli hlavně všichni zdraví. To samozřejmě přejeme i Vám, čtenářům
albrechtického zpravodaje.
Za všechny ze školy
Světluše Kratěnová, ředitelka školy

Naši prvňáčci

Třiďte s námi
potravin – a suché. Pak už nám paní
ředitelka řekla, ať sami rozhodneme,
jakou cestou se vydáme. Jestli budeme pohodlní a raději vše bez námahy
vyhodíme do koše, nebo vynaložíme
čas a trochu práce a krabičky budeme
třídit. Jednomyslně jsme zvolili druhou variantu. Hned další den jsme
si vyzkoušeli, jak naše rozhodnutí
budeme plnit. Každý žák (v prvním
ročníku za pomoci paní učitelky
a tety asistentky) vytáhl po vypití mlíčka z penálu nůžky, krabičce „narovnal ouška“ a pak
ji nahoře rozstřihl,
vypláchl
zbytek
mlíčka a položil na
připravenou utěrku. Zvládali jsme to
úplně hravě. Druhý
den služba suché
krabičky posbírala do oranžového
pytle. Prostě žádný
problém.
Jestli i vy chcete
ve třídění odpadů postoupit zase
o kousek dál, přidejte se k nám. Oranžové pytle získáte na
obecním úřadě. Až
je naplníte, můžete
je položit vedle
kontejnerů s plasty,
odkud budou odvezeny.
 Umyté a suché tetrapakové obaly patří do
žáci 4. a 5. ročoranžových pytlů.
níku

15. října nás kluci z pátého ročníku na našem pravidelném pondělním
zahájení informovali, jak se třídí tetrapakové obaly. Důvod byl jednoduchý
– ve škole pravidelně pijeme mlíčka
z tetrapakových krabiček, které nám
doposud jen plnily odpadkové koše,
a nyní se naskytla možnost krabičky
ukládat zvlášť.
Kluci nám řekli jednak o tom, že
se z těchto obalů dají udělat jiné
věci, ale také nám sdělili, že obaly se
musí ukládat čisté – zbavené zbytků

 8åGHOãtGREXVEtUiPHYHGUXåLQČYtþNDRG3(7ODKYt9tþNDMVRX
 WRWLåPDWHULiOHP]HNWHUpKRVHGiXGČODWĜDGDQRYêFKYČFtDP\
 WDNRSČWPĤåHPHWURFKXSRPRFLSĜtURGČ3RNXGE\VWHLY\E\OL
 RFKRWQLYtþNRYåG\]3(7ODKYHRGGČOLWXORåLWDQDVKURPiåGLW
 QČMDNpYČWãtPQRåVWYtPĤåHWHMHSDNSĜLQpVWGRãNROQtGUXåLQ\
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Rada obce se sešla od vydání posled- • rekonstrukci topení v MŠ dle proního zpravodaje celkem 10krát
jektové dokumentace firmy Pinko
RK a ukládá starostovi obce proRO schvaluje:
jednat termín realizace s vedením
• závěry z jednání se zástupci SK ZŠMŠ Albrechtice n.O.
Albrechtice n.O. ve věci pořádání • rozpočet firmy RENOVA František
veřejných hudebních produkcí (na Sejkova na rekonstrukci čp. 141
základě stížnosti občanů).
a pověřuje starostu obce zajištěním
• napojení dešťových vod z pozemku realizace stavby, včetně uzavření
pana Václava Hladíka, Na Hrázce 19 smlouvy o dílo.
do dešťové kanalizace obce za přes- • zapojení obce do Sdružení ochrany
ně stanovených podmínek
spotřebitelů
• příspěvek na vybudování domov- • žádost pana Petra Červinky a povění vodovodní přípojky na soukro- řuje starostu obce vystavením povomé pozemky v lokalitě Albrechtice lení vjezdu k elektrárně výše uvede– střed ve výši 15 000,-Kč/přípojka.
nému
• předloženou projektovou dokumen- • žádost paní Aleny Prošvicové o soutaci na vjezd a obslužnou komuni- hlas s provedením stavebních úprav
kaci k čp. 302
v kadeřnictví čp. 275
• předložený nový návrh změn řešení • nabídku na opravu ústředního topepřístupové cesty ke garáži v čp. 302 ní v čp. 141 – knihovna a pověřuje
a ukládá starostovi obce zajistit jeho starostu obce k objednání prací u
realizaci s dodavatelem stavby.
společnosti MERETA Kostelec s.r.o.
• poskytnutí dotací z odvodů za pro- a uzavření potřebných smluv
vozování výherních hracích přístro- • návrh kupní smlouvy s panem
jů takto:
Martinem Andršem, Na Hrázce,
• SKAlbrechtice – pořádání letního Albrechtice nad Orlicí na pozemek
minitábora 19 800,- Kč
p.č. 110/5 včetně návrhu kupní ceny
• TJ Sokol – Orion Cup 2007 • dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
3.000,- Kč
stavbu „Výměna azbestocemento• Turistický výlet se soutěžemi 1.000,- vého vodovodního potrubí“ dle příKč
lohy usnesení. Současně rada obce
• Turnaj v minivolejbale 1.000,- Kč
bere na vědomí nutnost provedení
• ZŠ Albrechtice n.O. – Den dětí víceprací v rozsahu: a) přípojky
– zahradní slavnost 6 100,- Kč
v ulici 1. Máje k Beranovým - čp.
• divadelní pouť 2.100,- Kč
61, Záleským - čp. 68 a Šmerdovým
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se – čp. 59, b) prodloužení vodovodu
společností AQUA SERVIS, a. s. k elektrárně s napojením ŠpačkoRychnov nad Kněžnou na stavbu vých – čp. 33 a moštárny.
vodovodu a pověřuje starostu obce • aby pan Jiří Horák zajistil sekání trák jeho podpisu
vy i v ulici V Borku (od pana Hlavá• smlouvu s firmou Asekol na zpět- če až po pana Velíška)
ný odběr elektrozařízení a pověřuje • soupis víceprací na stavbě „Výměna
starostu obce k podpisu smlouvy
vodovodního azbestocementového
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s fir- potrubí“ v rozsahu přílohy č. 1
mou Aqua servis, a.s., Rychnov nad • úpravu projektu „Komplexní protiKněžnou a pověřuje starostu obce povodňová ochrana obce Albrechk jeho podpisu
tice n.O.“ dle předložené varianty č.
• předloženou cenovou nabídku na D2F2b s tím, že hráz bude napojena
zhotovení jednoho kotce pro psy a nejkratší možnou cestou k pozempověřuje starostu obce zajistit jeho ku p.č. 176/1 v k.ú. Albrechtice nad
výrobu, dodávku a montáž od p. Orlicí v ulici K Soutoku
Kudláčka z Hřibin
• posunutí protipovodňové hráze
• na základě předložených skuteč- v prostoru mezi silnicí II/305 a čerností, ponechat finanční prostředky pací stanicí splaškových vod směobce na současném peněžním fon- rem k Týništi n.O. – viz. projektová
du
dokumentace společnosti Agropro• darovací smlouvu s Občanským jekce
sdružením přátel kostela sv. J. Křti- • nákup závěsného řetězu na státní
tele
znak
• smlouvu o poskytnutí investiční • smlouvu o výpůjčce 3 kusů kontejdotace z dotačního programu „Roz- nerů na sběr tříděného odpadu s firvoj infrastruktury v oblasti vodního mou EKO KOM
hospodářství obcí do 2000 EO“ na • upravené náklady na rekonstrukci
výměnu azbestocementového vodo- chodníku v ulici 1.Máje od čp. 56 po
vodního potrubí v k.ú. Albrechtice vjezd do školního areálu
n. O.
• vícepráce na stavbě „Výměna azbes• kupní smlouvy na pozemky v loka- tocementového vodovodního potrulitě Albrechtice – střed dle příloh bí“, spočívající v opravě chodníku
usnesení
před poštou a před zahradou paní

Šmídové, do zámkové dlažby
• žádost TJ Sokol o změnu účelu
dotace – vypuštění výměny okna na
mezischodišti v sokolovně a použití
finančních prostředků na výměnu
vchodových dveří
• výběr zpracovatele projektové dokumentace k ÚŘ a SŘ ke stavbě „Úprava a rozšíření návsi Albrechtice n.O.“
formou oslovení třech zájemců.
• žádost pana Ladislava Tobiáše o
pronájem nebytových prostor v čp.
141 na kancelář a ukládá referentu
majetkové správy zpracovat návrh
nájemní smlouvy
• soupis a ceny víceprací uvedených
pod body 1 - 5 na stavbě „Výměna
azbestocementového vodovodního
potrubí“
• náklady za návštěvu z Wörglu ve
dnech 13-16.9.2007
RO rozhodla:
• uznat usnesení vlastníků domu čp.
282 z roku 1999, jako právoplatný
podklad pro vyúčtování příspěvků
na správu domu čp. 282. Proplacení
požadované částky ve výši 23 305,Kč podmiňuje rozhodnutím vlastníků bytů čp. 282, že uhradí všechny nedoplatky na správu domu za
období 2003 – 2005. Podkladem
k proplacení bude právoplatné usnesení ze shromáždění vlastníků bytů
v čp. 282, které se koná 28.6.2007.
Formu případné úhrady dlužné
částky vyřeší starosta obce spolu
s ekonomkou obce.
• prozatím nerozšiřovat kapacitu MŠ a
všechny skutečnosti předložit k projednání na příštím jednání zastupitelstva obce
- udělit všem žákům, kteří v červnu
2007 končí školní docházku v ZŠ
Albrechtice n.O. pamětní list a všem
žákům, kteří mají samé jedničky
věnovat knihu o obci s věnováním a
věcný dar v hodnotě 500,-Kč
• zadat zpracování návrhu propagačního setu o obci firmě PDK grafické
studio Albrechtice nad Orlicí.
• porovnat nabídkovou cenu fi. Akvaplast spol. s r.o. s cenou za opravu
střechy nátěrem. Na základě provedeného porovnání cen pověřuje starostu obce k zajištění opravy střechy
na čp. 302.
• vyhovět žádosti pana M. Koblmüllera ml., Lesní, Albrechtice nad Orlicí
a promíjí poplatek ze vstupného na
kulturní akci pořádnou jmenovaným dne 21. 7. 2007
• odložit realizaci výměny oken v přízemí budovy obecního úřadu na rok
2008
RO bere na vědomí:
• předloženou cenovou nabídku na
zhotovení kancelářského vybavení –
nábytku od firmy Truhlářství Miloš

Strnad
• informaci starosty obce o průběhu
jednání se zástupci Povodí Labe s.p.
HK o průběhu čištění Staré řeky ve
Štěpánovsku.
• předložený přehled pozemků dle
přílohy č. 4 zápisu a doporučuje
zastupitelstvu obce schválit převod
uvedených pozemků z vlastnictví
státu do vlastnictví obce.
• informace sdělené zástupcem Policie ČR ve věci záležitostí týkající se
veřejného pořádku v obci.
• že pozemek p.č. 166 nebude prodán
firmě Reveal, s.r.o. Třebechovice
p.O.
• závěry inspekční kontroly ZŠMŠ
Albrechtice n.O. a vyjadřuje uznání k výsledkům kontroly. Současně pověřuje místostarostu obce
k zaslání děkovného dopisu ředitelce ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí.
• závěrečný účet obce za rok 2006
a doporučuje zastupitelstvu obce
vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením obce a to „bez výhrad“
• koncepční řešení návsi od Ing.
Arch. Krále. Případné připomínky
radních budou řešeny na zasedání
zastupitelstva obce dne 19.6. 2007
• informaci o konání Štítu Albrechtic. Za obec se zúčastní Z.Boudek a
J.Hlušička
• změny jízdních řádů spol. Audis
Bus.
• informace místostarosty o přípravě
návštěvy z Worglu
• dopis manželů Rejzkových.
• dopis ředitelky ZŠMŠ a ukládá starostovi obce v souvislosti s požadovanou rekonstukcí vytápění budovy čp. 71 zadat nejprve zpracování
studie na zvýšení kapacity MŠ o 10
– 15 dětí. Poté rada obce ukládá starostovi obce zrealizovat poptávkové
řízení na zhotovení rekonstrukce
vytápění.
• informaci místostarosty obce ze Štítu Albrechtic.
• děkovný dopis SPC Náchod ředitelství ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí za
přístup k integraci postižených dětí
• připomínku pana Ing. P. Kačína
na špatnou funkci informativního
radaru a ukládá místostarostovi
obce zrealizovat navržená opatření
(seřízení snímání a polepení reflex.
folií)
• informace o průběhu stavby „Výměna
vodovodního azbestocementového potrubí“ a vyvolaných
vícenákladech bez připomínek
• předloženou stížnost paní Dany
Sychrové, V Borku, Albrechtice nad
Orlicí a pověřuje místostarostu obce
k vyřízení stížnosti.
• informaci místostarosty obce o
vyřešení stížnosti pana j. Vojtěcha,
Na Drahách, Albrechtice nad Orlicí
... pokračování na další straně
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... pokračování z předchozí strany
• informaci o vyřešení stížnosti
manželů Myšíkových.
• kontrolu realizace jmenovitých akcí
2007 dle kompetencí
• informaci o udělení nové licence
na provozování autobusové linky
Týniště nad Orlicí – Pardubice.
• předložený návrh grafického stylu
obce od Ing. Petra Kačína a doporučuje zastupitelstvu obce tento návrh
schválit
• zamýšlený převod nemovitosti – čp.
235 v ulici Na Výsluní formou veřejné dražby bez připomínek a pověřuje starostu obce k zaslání odpovědi
v tomto duchu.
• žádost MÚ Třebechovice p. O.
– správa majetku na odprodej starších obrubníků a dlaždic a rozhodla
počkat s rozhodnutím až po ukončení stavby „Výměna azbestocementového vodovodního potrubí“.
• žádost Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí o vyjádření ke stavbě „Dostavba Domova důchodců
Albrechtice nad Orlicí“a ukládá starostovi obce prověřit kolizi budovy
„C“ s trasou vyprojektované obecní
kanalizace. V případě, že ke kolizi nedojde je možno zaslat kladné
stanovisko obce k předložené dokumentaci.
• informace o průběhu návštěvy
z Wörglu ve dnech 13-16.9.2007
• upozornění Katastrálního úřadu
Rychnov nad Kněžnou, že obec
vlastní 1/3 z pozemku p.č. 410 v k.ú.
Štěpánovsko a doporučuje zastupi-

telstvu obce schválit převod tohoto požádá pan Zahálka Obecní úřad (nepovolit těžbu dřeva na obecním
podílu do vlastnictví obce
Albrechtice nad Orlicí o povolení ke pozemku)
• výsledky „Průzkumu spokojenosti zvláštnímu užívání místních komuobčanů s místním společenstvím ve nikací (chodníků).
RO ukládá:
vybraných městech a obcích Krá- • žádost občanů ulice K Soutoku o
lovéhradeckého kraje“(včetně naší rozšíření vjezdu z hlavní silnice do • místostarostovi vyřízení žádosti
obce)
ulice K Soutoku a pověřuje mís- a provedení aktualizace kontaktů
• orientační rozpočet a celkovou situ- tostarostu obce odesláním odpovědi pro krizové řízení.
aci řešení stavby „Úprava a rozšíření všem obyvatelům ulice K Soutoku • místostarostovi obce zapracovat do
návsi v Albrechticích n.O.“(cca 12 s odůvodněním, že pozemky mimo návrhu rozpočtu obce na rok 2008
mil.Kč)
stávající komunikaci nejsou ve potřebné finanční zdroje na výměnu
• žádost DD Albrechtice n.O. o prodej vlastnictví obce a s jejich výkupem oken v přízemí a bezbariérový přípozemku p.č. 41/1 v k.ú. Albrechtice se v dohledné době nepočítá.
stup do budovy obecního úřadu
n.O. a doporučuje zastupitelstvu obce • žádost Asociace rodičů a přátel • místostarostovi obce vyžádat od
jej prodat za cenu 70,-Kč/m2 s pod- zdravotně postižených dětí v ČR o Orlického konzumu projektovou
mínkou uzavření Smlouvy o smlouvě finanční příspěvek a pověřuje mís- dokumentaci na stavbu bezbariébudoucí o zřízení věcného břemene
tostarostu obce zasláním informač- rového přístupu do samoobsluhy
• informaci o rozsahu dopravní ního dopisu.
v Albrechticích n.O. a zjistit rozpočobslužnosti na území obce.
• žádost paní Aleny Prošvicové o tovou cenu díla.
• zprávu o bezpečnostní situaci v obci finanční příspěvek na stavební úpraza 1. pololetí 2007
vy v pronajatých nebytových prosto- RO pověřuje:
rách - kadeřnictví v čp. 275
RO neschvaluje/zamítá:
• upravený návrh kupní smlouvy dle • starostu vyhledáním dalších doklaIng. Janečka na prodej pozemku dů v archivu OÚ z doby prodeje
• žádost Diakonie Broumov o finanční v lokalitě Albrechtice – střed v části bytů v čp. 282 a ostatních náležitostí
příspěvek z důvodu úspěšně uspořá- předložení k registraci na KN před souvisejících se sdružením vlastnídané humanitární sbírky oděvů
složením kupní ceny na účet obce. ků bytů v čp.282 z let 2002 – 2005
• předložený nový návrh smlouvy o V této věci pověřuje starostu obce • místostarostu k prověření, zda předdílo s p. Jiřím Horákem na údržbu k projednání tohoto usnesení s Ing. mětné stavby V Borku byly povoleveřejné zeleně a rozhodla ponechat Janečkem
ny a následně postoupit stížnost na
v platnosti stávající smlouvu.
• žádost Diakonie Broumov z důvo- Stavební úřad Týniště n.O.
• nabídku LD Vysoké Chvojno s.r.o. na du uspořádání humanitární sbírky • místostarostu obce k zaslání vyjánákup ojetého vozidla Nissan Patrol
v dubnu 2007 a pověřuje místosta- dření o počtu válečných hrobů na
• předloženou žádost p. Zahálky, Na rostu obce odesláním dopisu v tom- území obce
Návsi 4, Albrechtice n.O. o umístění to znění.
HUP na obecním pozemku. Sou- • návrh dodatku ke smlouvě LD Příští jednání RO se uskuteční 15. 10.
hlasí však s vybudováním plyno- Vysoké Chvojno a doporučuje pře- 2007. (po uzávěrce zpravodaje)
vodní přípojky k čp. 4 s podmínkou, pracovat smlouvu pouze na výsadZdeněk Boudek
že před zahájením zemních prací bu nového porostu včetně oplocení
místostarosta

RADKU – PANE STAROSTO,
N9DåtSDGHViWFH9iPSĢHMHPHKRGQďYåHKRSďNQpKR]GUDYtĀNRSRKRG\
SĢHVQpPXåN\åWďVWtĀNDNOLGXYOHVQtPSURVWĢHGtHOiQXDYUiPFLRVODY
E\FKRP9iPFKWďOLPRFSRGďNRYDW]D9DåLWĢLQiFWLOHWRXSpĀLRQDåLYHVQLFL
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Nemůžete prokázat své rodné číslo
- podpis žadatele nebo zákonného
žádným dokladem – nevíte, kam se zástupce, který žádost o osvědčení
Je možné zastoupení na základě
obrátit?
rodného čísla podává.
plné moci
- ano, žádost o ověření rodného
Kdo a za jakých podmínek může
Podléhá tento úkon správnímu čísla může podat kromě nositele rodpodat žádost o osvědčení rodného poplatku?
ného čísla či jeho zákonného zástupce
čísla?
- Ano, úkon podléhá správnímu také zástupce na základě plné moci.
- nositel rodného čísla, popř. jeho poplatku ve výši 100,-Kč. Lze jej
zákonný zástupce.
uhradit formou kolkové známky či
Lze tuto žádost sepsat volnou forpřevodem na příjmový účet Minister- mou?
Je možné zastoupení na základě stva vnitra (v tomto případě je nutno
- Žádost o ověření rodného čísplné moci?
kontaktovat odbor správních činností la je možné napsat volnou formou,
- ano, žádost o osvědčení rodného Ministerstva vnitra). Správní poplatek přičemž musí obsahovat nezbytné
čísla může podat kromě nositele rod- je splatný nejpozději před provede- náležitosti, jimiž jsou:
ného čísla či jeho zákonného zástupce ním úkonu.
- jméno, popřípadě jména, příjmetaké zástupce na základě plné moci.
ní, datum narození, místo a okres narKam se můžete s vyplněnou ození nositele rodného čísla; v přípaLze tuto žádost sepsat volnou for- žádostí obrátit:
dě, že se tato osoba narodila v cizině,
mou?
- Na Ministerstvo vnitra, odbor uvede se místo narození a stát,
- Žádost o osvědčení rodného čís- správních činností.
- důvod žádosti o ověření rodného
la je možné napsat volnou formou,
Ministerstvo vnitra, Odbor správ- čísla, tzn. V čem je spatřována nesrovpřičemž musí obsahovat nezbytné ních činností, Oddělení rodných čísel, nalost v rodném čísle či pochybnosti
náležitosti, jimiž jsou:
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
o jeho správnosti (jedinečnosti),
- jméno, popřípadě jména, příjme- Žádost o osvědčení rodného čísla
- adresu místa trvalého nebo jiného
ní, datum narození, místo a okres nar- lze podat prostřednictvím pošty nebo pobytu anebo bydliště v cizině osoození nositele rodného čísla; v přípa- osobně v úředních hodinách
by, jejíž rodné číslo má být ověřeno;
dě, že se tato osoba narodila v cizině,
Úřední hodiny: Po a St 8.00 – 17.00, podává-li žádost zákonný zástupce,
uvede se místo narození a stát,
Út a Čt 8.00 – 16.00, Pá 8.00 – 12.00 uvede se též jméno, popřípadě jména,
- důvod žádosti o osvědčení rodnépříjmení a adresa místa trvalého nebo
ho čísla,
jiného pobytu anebo bydliště v cizině
- adresu místa trvalého nebo jiného
Zjistili jste nesrovnalosti ve Vašem zákonného zástupce,
pobytu anebo bydliště v cizině osoby, rodném čísle či pochybnosti o jeho
- datum sepsání žádosti,
jejíž rodné číslo má být osvědčeno; správnosti – nevíte, kam se obrátit?
- podpis žadatele nebo zákonného
podává-li žádost zákonný zástupce,
zástupce, který žádost o ověření roduvede se též jméno, popřípadě jméKdo a za jakých podmínek může ného čísla podává.
na, příjmení a adresa místa trvalého podat žádost o ověření rodného číspobytu nebo jiného pobytu anebo la?
Je nutné připojit k žádosti ještě
bydliště v cizině zákonného zástupce,
- nositel rodného čísla, popř. jeho nějaké další dokumenty?
- datum sepsání žádosti,
zákonný zástupce
- Ano, součástí žádosti je rovněž:

Chcete
SURQLNQRXW
GR]iNXOLVt
)RUPXOH"
Pokud se zajímáte o závody
Formule 1 a chcete se dozvědět
jak to vypadá v zákulisí velkých
cen, pak je tu pozvánka právě
pro vás.
Kulturní komise pořádá dne
23.11.2007 besedu s promítáním
videa, natočeného přímo v depu
letošní Velké ceny Maďarska.
Beseda se koná v restauraci Na
Drahách. Začátek je v 19 hodin.
Nenechte si tedy ujít autentické vyprávění pana Pavla Flégla, který do světa velkých cen
nahlédl.

- kopie občanského průkazu nebo
cestovního dokladu žadatele o ověření,
- kopie rodného listu, popřípadě
jiný doklad o datu, místě narození
a státním občanství žadatele; je-li
tento doklad vyhotoven v jiném než
českém jazyce, přiloží se k němu jeho
úřední překlad do českého jazyka.
Podléhá tento úkon správnímu
poplatku?
- Ano, úkon podléhá správnímu poplatku ve výši 50,-Kč. Lze jej
uhradit formou kolkové známky či
převodem na příjmový účet Ministerstva vnitra (v tomto případě je nutno
kontaktovat odbor správních činností
Ministerstva vnitra). Správní poplatek
je splatný nejpozději před provedením úkonu.
Kam se můžete s vyplněnou
žádostí a přílohami obrátit?
- Na Ministerstvo vnitra, odbor
správních činností.
Ministerstvo vnitra, Odbor správních činností, Oddělení rodných čísel,
nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
- Žádost o osvědčení rodného čísla
lze podat prostřednictvím pošty nebo
osobně v úředních hodinách
Úřední hodiny: Po a St 8.00 – 17.00,
Út a Čt 8.00 – 16.00, Pá 8.00 – 12.00
Vypracovalo Ministerstvo vnitra,
Odbor správních činností, Odd. rodných čísel
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Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vám podal krátkou zprávu, jak se vyvíjí situace na
poli (spíše v lese) orientačního běhu.
Na podzim roku 2006 se uskutečnil
nábor do Oddílu orientačního běhu
Albrechtice n. O. a od té doby již naši
„malí“ orienťáci stačili sklidit pěkných
pár medailí. Kristýna Blechová - 2
zlaté, 2 stříbrné, 2 bronzové, Martin
Blecha – 1 stříbrná, Chmelík Jakub
– 1 stříbrná, Chmelík Jan – 2 bronzové, Sedláková Aneta – 1 zlatá, 4 bronzové, Špačková Terezie – 1 bronzová
Od začátku roku jsme se zúčastnili 14-ti kol závodů Východočeské
oblasti. Běhalo se v lesích Východních Čech od Krkonoš přes Orlické
hory až po Českou Třebovou, za příjemného jarního sluníčka, v prvních
letních vedrech, párkrát jsme pěkně
promokli a na minulém závodě jsme
si zaběhali i ve sněhu. Od 31. 8. do
2. 9. 2007 jsme bojovali za náš oddíl
na Ceně Východních Čech, kterou
pořádal oddíl OK 99 Hradec Králové
v letním táboře Vyhnánov kousek za
Choustníkovým Hradištěm, u vesničky Kohoutov. Tábor leží u potoka
v údolíčku sevřeném zalesněnými
kopci. V táboře samotném bylo centrum závodu, stánky s občerstvením
a na louce u silnice založili orienťáci
kemp. Do tábora jsme dorazili v pátek
po jedné hodině odpolední, postavili
stany a zahájili jsme přípravy na první
etapu, jejíž start začal ve tři hodiny.
Okolní les je poměrně snadno průběžný (není tam moc klacků, polámaných stromů a hustých pichlavých
křovisek) ovšem je to terén podhorský, takže jsme se zapotili do kopce a
trochu jsme brkali přes všudypřítomné kameny. Po vysilujícím seznámení
s terénem jsme provedli večerní zhodnocení závodu v centru a pak už přišli ke slovu spacáky. Šlo se spát. Ráno
když se každý probudil jak uměl, bylo
třeba uvést tělo do stavu schopného
sportovního výkonu. Čekala nás totiž
druhá etapa, která byla nejdelší. Na
vícedenních závodech je krásně vidět,
jaký má kdo k tomuto sportu přístup.
O půl deváte, asi hodinu před startovním časem 00 (kdy do lesa vybíhají
první závodníci) se to pozná nejlépe. Někteří přicházejí z centra dobře
nasnídaní, někteří přibíhají z ranního
tréninku, jiní se pomalu ubírají „spáchat ranní hygienu“, no a ti poslední
rozepínají stany a kontrolují krví podlitýma očima, jestli je opravdu už den.
Můžu Vám ale z vlastní zkušenosti
říci, že se podle toho rozhodně nedáme rozdělit do výkonnostních tříd.
A už jsem opět ve dresu, na startu,
v posledním koridoru, píp, píp, píp,
píp, pííííííp a hurá do lesa! O tom, co
se děje v lese se moc zajímavého psát
nedá. Vymýšlíme nejlepší postup na

další kontrolu (který se nám málokdy
podaří zrealizovat) a běžíme, lezeme,
skáčeme, proplétáme se a zase běžíme,
až se dostaneme do cíle. Pak si v cíli
vyzvedneme mezičasy, ze kterých je
krásně vidět jak dlouho mi to trvalo
z trojky na čtyřku, jak jsem bloudil
před čtrnáctkou, že od šestnáctky už
jsem moc nemohl a jaký to byl kopec
k dvacetpětce. Po závodě jsme pro
rozšíření našich přírodovědných znalostí navštívili ZOO ve Dvoře Králové. Večerní zhodnocení etapy proběhlo u táborového ohně s pojídáním
masových výrobků o jejichž názvu
se v současnosti vedou spory. Druhé
ráno, se opět každý budí jak umí a
probíhá příprava na třetí závěrečnou
etapu. Někteří běžci zalepují puchýře,
bez kterých by třídenní nebyly tříden-

ní. Poslední etapa byla co do délky
něco mezi první a druhou. Pořadatelé
ke všem třem etapám využili bezezbytku lesy okolo tábora a proto starty
všech etap i cíl byly v blízkosti centra.
To je přinejmenším příjemné, protože
nemusíte po závodě cestovat zpět do
kempu a rovnou skočíte pod sprchu a
do stánku, vlastně do stanu. Na závěr
mohu říci, že se tyto závody vyvedly,
počasí nám přálo, nejvíc jsme zmokli na safari v ZOO. A tady jsou naše
výkony na CVČ 2007. Před jménem
je celkové pořadí, před závorkou je
čas etapy, v závorce pořadí v etapě,
předposlední je celkový čas za tři etapy a poslední údaj je celková ztráta na
vítěze.
Kategorie D10N 3. Blechová Kristýna • ALB9851• 22,43( 1) • 35,50(11)

Kristýna Blechová na stupních vítězů Ceny Východních Čech

25,43(2) • 84,16 • +8,39
Kategorie D12B 4. Sedláková Aneta • ALB9651 C • 33,16(2) • 27,37( 4)
27,24(5) • 88,17 • +22,19
Kategorie D21C 20. Šafářová Renata • ALB8651 • 58,56(19) • 100,53(22)
132,26(20) • 292,15 • +126,48
Kategorie H10N 7. Chmelík Jakub
ALB9901 • 37,55(11) • 24,31(6) •
40,45(14) • 103,11 • +42,43
Kategorie H21C 2. Kupka Jaroslav
• ALB7801 C • 34,17(1) • 55,09( 1)
62,59(8) • 152,25 • +3,06
Kategorie HDR 9. Blecha Martin
ALB • 24,58(8) • 37,30(22) • 25,11(5)
87,39 • +16,35; 8. Chmelík Jan ALB •
24,12(6) • 36,47(21) • 24,57( 4) 85,56
• +14,52
Jarda Kupka

www.mega-cz.com/motocross

Strana 14

Zpravodaj Albrechtice nad Orlicí

Kultura v naší obci
V pátek 28. 9. 2007 v 15.00 hod.
se na hřišti v borku odehrál tradiční
posvícenský fotbálek mezi Albrechticemi n. Orl. a Novou Vsí. Ráno to
sice vypadalo, že k utkání nedojde,
neboť bylo ošklivě a pršelo, když se
však přiblížil čas zápasu, déšť jako
na objednávku ustal a oblaka se protrhala. Při fotbale se na nás chvílemi
i usmálo sluníčko. I diváků se sešlo
dost a věřím, že toho nelitovali, neboť
opravdu bylo na co koukat. O pěkné
góly rozhodně nebyla nouze. Zápas
skončil 3:2 pro Albrechtice. K vítězství Albrechtic přispěl dvěma góly Jiří
Hutla a jedním gólem Jaromír Vondruška. Za hosty skórovali po góle
Karel Blažek a Libor Zahrádka. Jako
každý rok se hráči obou týmů přetahovali o sud piva, který nám do soutěže věnoval místní hostinský Jaromír

Krb. Tuto soutěž s převahou vyhráli
hráči Nové Vsi.
V sobotu 29. 9. 2007 od 20.00 hod.
se v restauraci Na Drahách pořádala
posvícenská zábava, kde k poslechu
a hlavně k tanci hrála kapela JK band
z Ohnišova. Kdo přišel, mohl si nejen
zatančit a poslechnout doborou muziku, ale také si pochutnat na výtečné
posvícenské kachně s knedlíkem a se
zelím z kuchyně pana Krba.
V listopadu máme pro naše občany
připraveny dvě besedy. První se uskuteční v pátek 16. 11. 2007 od 19.00 hod.
v restauraci Na Drahách, kde k nám
přijede známý cestovatel pan Oldřich
Bubák a bude hovořit na téma Nový
Zéland. Druhá se uskuteční v pátek 23.
11. 2007 od 19.00 hod. také v restauraci Na Drahách, a to na téma Formule
1 v Maďarsku 2007, kde vás pan Pavel

Flégl vtáhne do zákulisí F1 (viz. Pozvánka). Na obě besedy jste srdečně zváni.
Na prosinec jsme si pro vás připravili návštěvu divadla v Pardubicích, kde
budete mít možnost shlédnout divadelní komedii „Úžasná svatba“, která
byla v roce 2006 vyhlášena diváky
nejoblíbenější komedií. Podrobnosti
a termín návštěvy budou jako obvykle vyhlášeny v obecním rozhlase, proto tomuto hlášení věnujte pozornost
a včas si zarezervujte místa na obecním úřadě. Počet míst je omezen.
Do konce roku nás ještě čeká
v neděli dne 2. 12. 2007 dětmi
i dospělými oblíbená „Čertovská
veselice s mikulášskou nadílkou“
a dne 8. 12. 2007 tradiční předvánoční posezení s občany.
Kamil Šín
předseda kulturní komise

Číslo 3 - 2007

Společenská kronika
Řekli si „ano“:
Luděk Bureš a Kateřina Valentová
Leona Burešová a Miroslav Bařina
Dušan Dostál a Eva Kolářová
Jiří Proche a Tereza Kapuciánová
Petra Zemanová a David Hořínek
Vítáme na svět:
Adam Myler, nar. 2. 6. 2007
Štěpán Zeman, nar. 2. 7. 2007
Sabina Veverková, nar. 27. 7. 2007
Rozloučili jsme se:
Božena Sokolová, nar. 17. 11. 1922
Josef Mlateček, nar. 11. 3. 1919
Josef Bohatý, nar. 18. 9. 1927
Alena Kubová, nar. 10. 12. 1942
Anna Kožichová, nar. 17. 2. 1924
Jarmila Dvořáková, nar. 12. 12. 1927
Marie Melanová, nar. 23. 3. 1926
Zdeňka Hartmanová, nar. 11. 10. 1914
K 30. 9. 2007 měla naše obec 1035
obyvatel.
Poděkování
Za milé a přátelské sekání se zást. OÚ
p. Boudkem a SPOZu paní Zemanovou
u příležitosti mého životního jubilea, za květiny a dárek srdečně děkuji. Děkuji i všem
přátelům a známým za gratulace, květiny
a dárky.
Hana Marková
9]SRPtQND
Nezemřel, spí a zdá-li se mu sen, jen
o těch, které miloval a kteří milovali jeho.
Dne 6.8.2007 uplynulo již 13 smutných
let, kdy od nás odešel bez jediného
slůvka rozloučení pan Ing. Václav Brůžek
z Albrechtic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Za všechny stále vzpomíná maminka.
Dne 17.8.2007 uplynul jeden rok, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan JIŘÍ BRIČ.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu manželka.

Posvícenský fotbálek na hřišti V Borku

Život je tak krásný, já měl ho tak rád,
proč osud byl tak krutý a musel mi ho brát.
Nebylo mi dopřáno s vámi tu žít, nebylo ani
času se rozloučit.
Dne 9. září uplynulo smutných 7 let,
co nás navždy opustil MÍRA STÁREK ze
Štěpánovska. Kdo jste ho znali, věnujte mu
prosím s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná zarmoucená rodina.
Dne 3. prosince 2007 vzpomeneme již
25. výročí úmrtí naší drahé maminky, paní
Zdenky JIRČÍKOVÉ, rozené Provazníkové
z Albrechtic nad Orlicí, která nás opustila
ve věku pouhých 63 let. Dne 7. července
2007 jsme rovněž vzpomněli 8. výročí
úmrtí našeho drahého tatínka, tchána
a dědečka, pana Bohumíra JIRČÍKA,
rodáka z Kostelce nad Orlicí, který značnou
část života prožil v Albrechticích nad Orlicí.
Stále vzpomínají
syn Bohumír s manželkou Danou
a vnoučata Mireček a Markétka

Posvícenské přetahování o sud piva

Dne 17. listopadu 2007 tomu budou
již 2 smutné roky, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek, tchán, dědeček
a pradědeček pan JOSEF BRANDEJS.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
s námi tichou vzpomínku.
Děkují manželka, dcery a syn s rodinami.
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