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Náklad 630 ks

Rozpočet obce je schválen, můžeme se s chutí pustit do práce
Zastupitelstvo obce schválilo dne
26. 2. 2008 rozpočet obce na rok 2008.
Tímto dnem skončilo rozpočtové provizorium, které doposud omezovalo
čerpání finančních prostředků obce.
Vzhledem k tomu, že před obcí stojí velké investiční akce a významné
opravy majetku, je rozpočet navržen
jako schodkový. Rozpočtová ztráta
bude uhrazena z úspor dosažených
v předešlých letech, kdy se podařilo
našetřit více jak 5 mil. Kč. Přestože se
může zdát, že se jedná o velké peníze,
není to z pohledu investičních potřeb
obce tak docela pravda. Proto obec
intenzivně shání finanční prostředky
i z jiných zdrojů, bez kterých se neobejde např. při stavbě protipovodňových hrází, kanalizace, rekonstrukce
veřejného rozhlasu nebo úpravy návsi.
Jedná se zejména o evropské peníze,
které bychom chtěli získat přímo, nebo
prostřednictvím Dobrovolných svazků
obcí Křivina a Poorlicko.
Ve sdělovacích prostředcích se často
hovoří o těchto finančních zdrojích,
že jsou připraveny pro každého, jen je
potřeba o ně požádat. Pravda je to jen
částečná. Požádat se musí, získá je jen
někdo. Kdo to bude, nikdo dnes ještě
neví.
Pravdou také je, že bez odborné
firmy se žádost o tento druh podpory nedá podat, neboť celý proces
je nesmírně administrativně složitý,
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Dne 10. 1. 2008 oslavila 100. narozeniny paní
Jitřenka Zimová. Narodila se právě před sto lety
v Moravských Budějovicích. Ptali jsme se na její
recept na dlouhověkost:
„Žádný recept na dlouhověkost nemám, ani se
mi nechce věřit, že mi je
tolik let. Prostě dělám, co
je potřeba a těší mě to.“
Paní Zimová, gratulujeme!
Obyvatelé a zaměstnanci Domova důchodců
Albrechtice nad Orlicí
... více na str. 2

nesrozumitelný a stále se měnící.
Jenom proto na přípravě dokumentací a administraci žádostí již obec
zaplatila statisíce korun. Jsou to však
výdaje nezbytné, neboť kdo není úplně připraven na realizaci svých záměrů a nepodá žádost o dotaci, nemůže
od nikoho nic získat. Doufejme ale, že
budeme mít štěstí, jak při dokončování
příprav staveb, zejména pak při stavebních řízeních, tak i při vyhodnocování
našich žádostí o dotace. V opačném
případě se může stát, že tyto velké
investice budeme nuceni odložit.
Jinak je rozpočet navržen tak, aby
bylo dostatek finančních prostředků
na zajištění veškerých běžných režijních výdajů obce. V roce 2008 nedojde
k žádnému omezení služeb pro obyvatele, které obec dlouhodobě zajišťuje,
jako je např. likvidace odpadů, úklid a
údržba veřejných prostranství, osvětlení veřejných míst, výdaje na kulturu,
školství, sport nebo na podporu činností zájmových organizací apod.
Rozpočtové příjmy jsou schváleny
ve výši 10 443 140,- Kč a výdaje ve výši
14 868 000,- Kč. Podrobnější rozpis je
uveden v tabulkách. Úplný a podrobný rozpis rozpočtu do jednotlivých
položek je k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Jaromír Kratěna
starosta obce
... položkový rozpočet na str. 11

Seznam jmenovitých akcí hrazených z rozpočtových rezerv v roce 2008
Neinvestiční
výdaje (Kč)

Investiční
výdaje (Kč)

Komplexní protipovodňová ochrana obce (nákup
materiálu na stavbu, spoluúčast obce na projektu)

0

500 000

Rekonstrukce parku u elektrárny (kácení a výsadba
stromů, mobiliář, dokumentace atd.)

0

80 000

Rozvody NN - rezerva na stavbu

0

10 000

Plynovod (nabídková cena 495866,- Kč, příspěvek VČP
155000,- Kč

0

341 000

Název akce

TI Albrechtice střed - realizace staveb

Veřejné osvětlení (kabelová přílož k rozvodům NN)

0

200 000

Terénní úpravy pláně pod komunikacemi a chodníky,
zaměření staveniště apod.)

0

100 000

Telecom

0

100 000

Štít ACE 2009 - stavební úpravy na hřišti V Borku

30 000

100 000

Propagační a upomínkové předměty atd.

60 000

0

Příspěvek SK ACE na podporu mládežnické kopané

30 000

0

Výstavba bezdrátového rozhlasu (spoluúčast na
projektu DSOP)

0

150 000

Parkové úpravy prostranství U Krbů

0

330 000

Úprava veřejné zeleně před samoobsluhou

25 000

0

Krizové situace (povodně, požáry apod.)

20 000

0

0

30 000

30 000

0

195 000

1 941 000

Výměna oken ve zbrojnici 2 kusy
Rekonstrukce splaškového odpadu z čp. 71
Neinvestiční a investiční výdaje návrh čerpání

Najdete uvnitř
Rekonstrukce parku
u elektrárny

...str. 3

Vichřice Emma
v Albrechticích n.O.

....str. 7

Viděli jste nás v televizi?
Aneb Masopust 2008

....str. 8
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Jitřenka Zimová - sté narozeniny v albrechtickém DD
Dne 10. ledna 2008 paní Jitřenka
Zimová z Opočna oslavila 100. narozeniny!
Hodně zdraví, pohody, životního optimismu a dnů plných sluníčka přeje rodina Zimova, Stojanova
a Rumlova.
Přesně před 100 lety se v Moravských
Budějovicích
narodilo
manželům Ondrákovým děvčátko,
které dostalo neobvyklé jméno Jitřenka. Osud tomu chtěl, že rodina našla
po čase svůj domov v malém městečku v podhůří Orlických hor – v Opočně.
Dětství uteklo jako voda a slečna Jitřenka Ondráková vystudovala

gymnázium v Náchodě.
Od roku 1927 pracovala jako aspirantka pharmacie v lékárně Edvarda
Špičky v Josefově, v roce 1935 absolvovala gremiální zkoušku drogistickou a stává se neodmyslitelnou
pomocnicí v obchodě s drogistickým
zbožím svého tatínka Cyrila Ondráka
v domě čp. 136 na Kupkově náměstí
(nynější „Lahůdky“).
Přesto, že má coby křehká blondýnka spoustu nápadníků, vybírá si
pro cestu životem mladého účetního Jaroslava, syna továrníka Václava
Zimy. Z manželství se v roce 1942
narodí syn Václav, jenž bohužel trpí
postižením – tzv. Downovým syn-

dromem. Po šesti letech přichází na
svět zdravý syn Jaroslav. Jitřenka,
nyní již Zimová, volí nelehkou cestu
životem a pečuje s velkou obětavostí
o postiženého syna Václava. Později
onemocní vážnou chorobou manžel.
Když v roce 1962 umírá, zůstává se
dvěma syny sama. Soustředí svoji
nezdolnou energii na výchovu svých
synů, ve volném čase se věnuje četbě, ručním pracím, nachází veliké
zalíbení v pěstování kytiček. Každý
její zahradnický pokus je korunován
úspěchem,
Její důkladně vypracované háčkované či pletené výtvory obdivují
mnozí.

A takovou ji znám…. Skloněnou
nad knížkou či nad cvakajícími jehlicemi. Ochotnou učit, Vysvětlovat
a předávat dovednost svým vnučkám.
Když jsem byla malá, moc jsem
si přála, aby moje babička, Jitřenka
Zimová, nikdy nezemřela, a nebo se
dožila alespoň 100 let. Moje dětské
přání se splnilo. Pevně doufám, že
tu bude babička ještě dlouho, a že jí
zdravotní stav dovolí těšit se ze svých
čtyř pravnoučat.
Tak vysokého věku se dožívá jen
málokdo a jsem přesvědčená, že
v babiččině případě je to za odměnu.
Olga Stojanová, roz. Zimová

Příprava „Štítu Albrechtic 2009“ zahájena
Většina dříve narozených albrechtických občanů si jistě vzpomene na
dlouhou a slavnou tradici fotbalových
turnajů, které spolu každoročně hrají
fotbalová mužstva Albrechtic z celé
České republiky. Tato tradice trvá
dodnes a v roce 2009 připadlo pořadatelství na naši obec.
Abychom nenechali nic náhodě
a dobře jsme celou akci připravili, sešel
se již 4.3. 2008 na ustavující schůzi přípravný výbor „Štítu 2009“.
Na programu bylo ustavení výbo-

ru ze zástupců obce a SK Albrechtice,
volba orgánů výboru, ustavení pracovních komisí a schválení jejich pracovních náplní.
Termín konání „Štítu 2009“ byl
výborem stanoven na 20. 6. 2009.
Výbor též projednal základní rámec
pro financování celé akce. Předběžně
bylo domluveno, že obec bude hradit výdaje související s technickým
a organizačním zajištění hlavního programu. SK Albrechtice uhradí výdaje
související s pořádáním doprovodné-

ho programu. Sponzorské dary, dotace
a tržby budou příjmem toho, kdo se o
jejich inkaso zasloužil.
Předsedou výboru byl zvolen,
v duchu pořadatelské tradice, starosta
obce pan Jaromír Kratěna a místopředsedou výboru pak pan Jiří Moravec,
předseda SK Albrechtice. Sekretářem
výboru se stal pan Jaroslav Hlušička,
který je po Zdeňku Pišlovi stálým členem výboru Štítu za naši obec. Předsedou sportovní komise byl zvolen pan
Vladimír Pacholík, předsedou propa-

gační komise pan Jan Cerman a předsedou komise stravovací a ubytovací
pan Jiří Koblműller. Ostatní členové
komisí budou jmenováni na dubnovém zasedání přípravného výboru.
Další informace související s pořádáním této prestižní akce budeme průběžně přinášet na stránkách našeho
zpravodaje.
Jaromír Kratěna
Předseda přípravného výboru
Štítu 2009
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Občanské sdružení přátel kostela sv. Jana Křtitele
Albrechtický kostel byl začátkem
roku 2006 v havarijním stavu a úplně
vyřazen z provozu. Aby byl zachráněn,
začala skupina obětavců v čele s p. J.
Zíkou na jaře 2006 s rekonstrukcí.
Opravila se část střechy s přeložením
tašek, plechováním a výměnou stropních trámů, které byly spadlé do skříní
varhan, opraven strop a položen sádrokarton. Dále byly rozebrány, vyčištěny, nakonzervovány, znovu sestaveny a naladěny varhany, namontován
nový vzduchový ventilátor a měch.
Doplnily se lavice a židle. (Sklápěcí

lavice bude potřeba vyměnit).
Na podzim 2006 se ustavilo
sdružení přátel kostela a 13. 2. 2007
byly Ministerstvem vnitra schváleny stanovy jako občanské sdružení.
Následovala důkladná oprava celé
zákristie včetně nové vazby a střešní krytiny. Byly pořízeny nové dveře namísto prohnilých. V kostele se
opět konaly bohoslužby (i za účasti
významných církevních osobností),
několik koncertů hojně navštívených
i akce ZŠ.
Financování oprav se provádělo

z darů od věřících a ostatních občanů, získaných při mších a koncertech
i od jednotlivých dárců. Přispěl obecní úřad a několik sponzorů formou
peněžní i materiálovou či službami.
Práce brigádníků byla bezplatná, pouze odborné práce bylo nutno zaplatit.
Letos nás však čekají další úkoly.
V kostele jsou dřevěné sochy ve velmi špatném stavu (jsou poškozeny
červotočem a několik částí už chybí). Restaurátor, který je prohlédl, by
byl ochoten ujmout se jejich obnovy.
Konstatoval však, že by šlo o větší

finanční částky.
Z těchto důvodů se obracíme na
občany, kteří mají vřelý vztah k této
dominantě obce, zda by mohli přispět
k záchraně těchto památek po našich
předcích. Za každý i sebemenší příspěvek srdečně děkujeme.
Občanské sdružení přátel kostela
sv. Jana Křtitele v Albrechticích n.O.
IČO 27057551
Č. účtu: 216761538/0300, ČSOB
– pošt. spořitelna
Možno hradit i hotově u zástupců
sdružení.

Rekonstrukce parku u elektrárny
Jednou z akcí schválených zastupitelstvem obce, která se bude realizovat v letošním roce, je rekonstrukce
parku u elektrárny. Jedná se o razantní zásah do porostu v celém parku.
Důvodem je špatný zdravotní stav
některých stromů nebo jejich nebezpečný růst nad nemovitosti obyvatel
sousedících s parkem. Dílčí kácení
poškozených a návštěvníkům parku nebezpečných stromů se v parku
provádí již několik let. Tento zásah
je však svým rozsahem výjimečný a
byl dlouhodobě a zodpovědně připravován s odborníky na veřejnou zeleň.
Paní Ing. Rakovou z Hradce Králové
a členy komise životního prostředí
rady obce. Pro zajímavost uvádím, že

paní Ing. Raková je autorkou všech
stávajících úprav parku, které jsme
od roku 1990 realizovali.
Každý strom byl odborně prozkoumán a posouzen z několika hledisek.
Základním hlediskem byl zdravotní
stav stromu, kde se hodnotil výskyt
suchých větví v koruně a výskyt
dřevokazných hub a dalších škůdců.
Dalším hlediskem byla bezpečnost
a ochrana majetku občanů. Nakonec
se posuzovalo i stanoviště stromu a
to z pohledu jeho budoucího růstu,
využívání parku k odpočinku a zábavě návštěvníků a také z pohledu nové
výsadby stromů. Ze všech těchto hledisek vyšel nakonec návrh na kácení
stromů. Tento návrh posoudila na

místě komise životního prostředí rady
obce. Připomínky, které k návrhu
členové komise vznesli se projednaly na další společné schůzce za účasti
autorky návrhu. Výsledkem jednání
byl konečný seznam stromů určených
ke kácení, které bude provedeno do
konce března 2008.
Po úklidu vykácených stromů bude
realizována výsadby nových stromů.
Park by měl být nově založen tak, aby
se v něm nacházelo co nejvíce zajímavých druhů stromů, které však budou
snášet specifické životní podmínky
tohoto místa. Nová výsadba bude
současně založena tak, aby nebránila
využívání parku k odpočinku a společenským událostem tak, jak jsme

doposud zvyklí. V konečném provedení bude park vybaven i novým
mobiliářem – lavičkami, altánem a
podobně.
Vzhledem k dobrým zkušenostem
s realizací výsadby stromů v nové
části parku, bychom rádi zopakovali
akci „Zasaď si svůj strom“. K tomuto
účelu bude zveřejněn seznam všech
dřevin, které se v parku budou nově
sázet a každý zájemce si bude moci
vybrat tu svoji dřevinu, kterou si koupí a na určeném místě, za asistence
odborníka ji zasadí. Věřím, že tímto způsobem nejlépe vyjádříme náš
kladný vztah k přírodě i parku samotnému.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Tř i ď m e o d p a d y, u š e t ř í m e p e n í z e
Takřka v každém zpravodaji se
věnujeme problematice odpadů.
Protože opakování je matka moudrosti, připomínám i tentokrát toto
téma. V poslední době jste mohli
zaznamenat v médiích, že Ministerstvo životního prostředí ČR
navrhuje upravit zákon o místních
poplatcích a umožnit obcím vybírat
poplatek od občanů až do výše 750,Kč/osobu/rok. Kromě toho vyvíjejí
zástupci mnohých samospráv tlak
na ještě vyšší hranici pro placení
poplatků. Tento trend směřující
jednoznačně ke zvyšování poplatků
je přirozený, neboť ceny za likvidaci odpadů stále rostou. Od ledna
2008 došlo ke změně DPH z 5%
na 9%, rostou provozní i mzdové
režie firem zajišťujících tyto služby
a rostou též poplatky za ukládání
komunálních odpadů na skládkách, které stanoví provozovatelům
těchto zařízení stát. Z uvedeného je
zřejmé, že nárůstu cen služeb nelze
zabránit a do budoucna se situace
určitě nezmění.
Pro informaci uvádím, že cena za
likvidaci odpadů (tuhé komunál-

ní a chemické odpady, plasty, sklo
a papír) účtovaná na obyvatele naší
obce v roce 2007 činila 689,30 Kč/
osobu/rok. Pro letošní rok je cena
stanovena již na 729,30Kč/osobu/
rok. Přitom poplatek vybíraný od
občanů je již od roku 2007 (včetně)
na horní přípustné hranici, tedy
500,- Kč/osobu/rok. Při 977 občanech (nezapočítávají se obyvatelé
v domově důchodců) bude činit
doplatek obce v roce 2008 více jak
224 000,- Kč.
Nejdražší
složkou
odpadu
z pohledu nákladů na bezzávadnou
likvidaci je tuhý komunální odpad,
za který platíme 551,10 Kč/osobu/
rok.
Z výše uvedených skutečností
vyplývá, že chceme-li v budoucnu
platit za odpady co nejméně, musíme je třídit, s cílem brzdit neustálý
nárůst produkce tuhých komunálních odpadů. Další možností je
omezovat samotnou tvorbu odpadů.
Jiné možnosti již ale nejsou. Proto
vás všechny vyzývám, omezujme
tvorbu odpadů a třiďme je.
Jaromír Kratěna, starosta obce
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Bytová výstavba v Albrechticích nad Orlicí
Většina obcí v české republice se
potýká s úbytkem obyvatel. Výjimku
tvoří obce v blízkosti velkých měst, ve
kterých však často masivní výstavba
nových bytů úplně změní charakter
původní vesnice. Ani jeden z těchto
trendů se naší obce netýká. Dlouhodobou podporou rozvoje bytové
výstavby v naší obci se daří stabilizovat počet obyvatel. Naproti tomu
nedošlo k takové formě výstavby
rodinných domů, která by zásadně
změnila architekturu naší obce.
Jaké plány v oblasti bytové výstavby naše obec má, jsme se zeptali starosty obce pana Jaromíra Kratěny.
V letošním roce dojde k dokončení prodeje pozemků v lokalitě
„Albrechtice – střed“. Současně zde
bude zrealizována výstavba rozvodů
elektrické energie a plynu. Vodovod
jsme vybudovali již vloni. Tím budou
vytvořeny základní podmínky pro
výstavbu nových domů, kterých by

zde mělo vyrůst celkem sedm.

vit. Odpovědi na tyto dotazy nám
zatím vždy stačily k tomu, abychom
Jaký je zájem o stavební pozemky si vybrali.
v naší obci?
Zájem převyšuje nabídku a to je
Kdo vybírá a rozhoduje komu se
pozitivní.
pozemek prodá?
Postup při prodeji nemovitostí
Pokud je více zájemců o pozem- ve vlastnictví obce upravuje zákon
ky než pozemků samotných, jakým o obcích. Vyhodnocení žadatelů prozpůsobem obec rozhoduje, komu vede Rada obce, která dává současkonkrétní pozemek prodá?
ně doporučení zastupitelstvu obce
ke schválení konkrétního prodeje.
Hlavním cílem přípravy a prodeje Pokud je o pozemek více zájemců,
stavebních pozemků je zvýšit počet stanoví rada obce jejich pořadí a to
obyvatel obce, zajistit dostatek dětí rovněž předkládá zastupitelstvu obce,
do školských zařízení a to vše v co které ve všech případech rozhoduje
nejkratší době. Proto upřednostňu- s konečnou platností. Tento postup
jeme žadatele, kteří jsou odhodláni výběru je naprosto transparentní
a připraveni zahájit stavbu v co nej- a řídí se demokratickými principy.
kratší době. Pokud se na jeden poze- O každém rozhodnutí na každé
mek sejde více zájemců, jsou vyzváni úrovni se vždy hlasuje. V případě
k doplnění své žádosti o bližší infor- konečného rozhodování o prodeji
mace. Zpravidla se ptáme na před- pozemku zastupitelstvem obce se
pokládaný termín zahájení stavby, hlasuje na veřejném zasedání zastuzpůsob financování stavby a na typ pitelstva obce, kam může přijít každý
domu, který si chce žadatel posta- občan.

Připravuje obec další lokalitu pro
bytovou výstavbu?
Ano. V letošním roce obec koupila další pozemky určené v územním
plánu na stavbu rodinných domů.
V současné době vlastní cca 2,6
ha, na kterých bude možné provést
výstavbu bytů. Pozemky navazují na
lokalitu Albrechtice – střed směrem
k zástavbě v ulici Na Výsluní.
Kdy budou tyto pozemky nabízeny k prodeji?
Ne dříve než v roce 2009.
Jaký druh výstavby zde bude?
Doposud obec preferovala individuální výstavbu. Osobně si myslím,
že v této lokalitě by za jistých podmínek šlo přistoupit i k výstavbě bytových domů.
Necháme se tedy překvapit.
Děkuji za rozhovor.
Redakce

Knihov na Albrechtice - nabídka pro č te náře
Vítám Vás v knihovně a nabízím zelnou silou, proti níž se nemohou
Vám několik titulů:
vzepřít a letí pryč ze svého pokoje,
domu, města, země…
Pro děti:
Pro dívky:
„Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř“ –
M. Drijverová. Pro začínající čtenáře.
„Náhradní princ“ – L. Lanczová.
Sylva se stává předmětem Jeníkova Prázdniny se kvapem blíží a sedmobdivu. Ovšem do slibně se vyvíje- náctiletá Jana se na ně nijak netěší.
jícího přátelství se začnou plést dva Nemá totiž žádný program a kromě
noví spolužáci, kterým vůbec není srpnové brigády ji čeká nuda doma.
proti mysli dívčina přízeň. A tak má Když se však naskytne příležitost
Jeník spoustu starostí a práce. A kdo vyrazit na volejbalový turnaj do
je ušmudlaný rytíř, to se dočtete…
kempu Mokrá louka, je všechno
jinak a Janě přibudou velké starosti.
„Kvak a Žbluňk se bojí rádi“ V několika málo dnech musí nutně
– kniha je určena pro začínající čte- sehnat kluka, co by ji doprovázel a
náře. Zelený žabák Kvak a hnědý před partou „zaskočil“ za Sebastiana,
ropušák Žbluňk bydlí každý ve svém se kterým chodí skoro rok…
domečku se zahrádkou, ale rádi se
navštěvují nebo chodí na procházPro dospělé:
ky a na výlety. Když je venku zima a
„Věra Galatíková“ – L. Chmel.
nevlídno, sedí pěkně v teple u krbu, Věra Galatíková se zhlédla v divapijí čaj a vyprávějí si strašidelné his- dle a v herectví ještě co by dítko
torky. A krásně se oba bojí. Celé dny školou povinné. Po ukončení školní
jsou spolu a je jim tak dobře. Proč? docházky se chtěla stát herečkou.
Protože jsou nerozluční kamarádi.
Otec byl ale jiného názoru. Tvrdil, že
má hlavu na učení, a tak by si měla
„Konec kouzelného talismanu“ vybrat práva nebo medicínu…nějaké
– Iva Procházková. Anna dostane pořádné povolání. Věra jako poslušk narozeninám od své tety, lapon- né dítko se otcovu rozhodnutí nepříské šamanky, kouzelný váček ze čila, i když myšlenku být herečkou
sobí kůže. Anna je z dárku zklama- neopustila. Nakonec se rozhodla pro
ná, netuší však, jaké mocné kouzlo pedagogickou školu, kterou úspěšně
talisman skrývá. Zato její bratr Niko absolvovala. Po krátké době odešla
v jeho magické schopnosti uvěří na JAMU a v r. 1962 nastoupila do
hned a zašeptá do váčku, že by chtěl Východočeského divadla v Pardubiprožít úžasné dobrodružství. V tu cích, až přes různá divadla se dostala
chvíli jsou obě děti uneseny kou- do Zlaté kapličky. Vytvořila několik

filmových a divadelních rolí, které tivním prostředí Paříže, v křivolanavždy zůstanou v paměti národa.
kých uličkách bohémského Monmartru na severu u belgických hranic
„Bohyně v domácnosti“ – S. Kin- a v prosluněné Provencii. Zasvěceně
sella – překl. z angl. Samanta je šikov- seznamuje čtenáře s novou tragickou
ná londýnská právnička. Pracuje od problematikou v níž jsou ve hře nejen
rána do večera, nemá žádný soukro- životy lidí, ale i části jejich těl…
mý život a zajímá se pouze o to, jak
se stát ve své firmě společníkem. Baví
„Vrah má čisté ruce“ – M. Smeji práce pod tlakem a napětí. Dokud tana. Detektivní román, v němž
jednoho dne…neudělá chybu. Tak tvrdohlavý kriminalista řeší záhadvelkou, že ji stojí kariéru. Najednou nou smrt majitele realitní kanceláře
se jí zhroutí svět, uteče z kancelá- a vraždu jeho přítele a obchodního
ře, nastoupí do prvního vlaku, na partnera. Děj s odehrává v prostředí
nějž narazí, a najednou se ocitne na podnikatelů a v tenisovém klubu, kde
naprosto neznámém místě. Zazvoní má svůj původ i vskutku překvapivý
u velkého a krásné domu…
motiv obou vražd. Román o jedné
velkolepé svatbě a dvou vraždách má
„Muži jsou z Marsu, ženy napětí a spád a čtenáře jistě nezklaz Venuše“ – J. Gray z angl. Toto je me.
jedna z nejužitečnějších a nejúspěšnějších knih posledního desetiletí.
„Invaze z vesmíru“ – V. Kajdoš.
Její základní ideje vešly do obecní- V této knize ožívá svět kosmických
ho povědomí, její vtipné a výstižné útočníků, meziplanetární špionáže,
formulace podnítily tisíce citací. Na tragický svět doktora Fausta a ironiccelém světě pomohla desítkám mili- ký svět každodennosti.
ónů manželství udržet a prohloubit vzájemné porozumění, lásku a
„Pád třetí říše“ – Hitler v bunkru
pohodu, stala se pomůckou, kterou pod Říšským kancléřstvím, Rusové
doporučují věhlasní psychologové ve v Berlíně, město bojující o přežití
svých manželských poradnách. Muži – poslední dny Třetí říše.
i ženy v ní naleznou nespočet praktických návodů, námětů a inspirací.
Přijďte si vybrat, určitě najdete kniZákladní kniha, jejíž přečtení pro- hu, která Vás zaujme.
spěje každému partnerskému vztahu
Na shledanou v knihovně každou
a každému manželství.
středu od 16ti do 18ti hodin se na Vás
těší
„Diagnóza: Náhlá smrt“ – J.
Svobodová J.
Cimický. Příběh se odehrává v atrakknihovnice
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Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí v roce 2008
Počínaje zdaňovacím obdobím
roku 2008 bude daňová správa
využívat nový způsob zpracování a
distribuce daňových složenek pro
platby daně z nemovitostí. Ve většině případů budou daňové složenky zpracovávány centrálně podle
územní působnosti jednotlivých
finančních ředitelství a rozesílány daňovým subjektům hromadně
dodavatelskou firmou, tj. nikoliv
jednotlivými finančními úřady.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se
nacházejí v působnosti různých
správců daně v rámci jednoho finančního ředitelství, budou
v zájmu urychlení distribuce do
obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.
Jednotlivé složenky budou opatřeny
názvem a číslem účtu místně pří-

slušného finančního úřadu, kterému je příslušná platba určena. Na
alonži složenky bude i nadále informace pro poplatníka o počtu splátek
a výši daňové povinnosti, případně
o výši daňového nedoplatku za
předchozí zdaňovací období.
Má-li poplatník daně z nemovitostí nemovitosti u více finančních úřadů v působnosti různých
finančních ředitelství, obdrží obálku se složenkami za každé dotčené finanční ředitelství samostatně.
Vzhledem k centrálnímu zpracování a rozesílání složenek musí být
údaje na složenky za jednotlivé
finanční úřady předány v předstihu
tak, aby složenky mohly být poplatníkům doručeny do 15.5.2008. Je
proto pravděpodobné, že někteří
poplatníci zaplatí daň v mezidobí, tj. dříve než obdrží složenku.

V takovém případe budou údaje
na alonži složenky sloužit pouze
ke kontrole daňové povinnosti a
k případnou doplacení rozdílu mezi
vyměřenou daňovou povinností
a částkou již uhrazenou.
Pro platbu daňové povinnosti
u každého z dotčených finančních
úřadů bude poplatníkovi daně zaslána jedna složenka, pokud jeho daňová povinnost u tohoto finančního
úřadu činí nejvýše 5000,- Kč¨, nebo
dvě složenky, pokud je tato daňová
povinnost vyšší než 5000,- Kč a daň
se tedy platí ve dvou splátkách. Daň
vyšší než 5000,- Kč lze však zaplatit
i najednou jedinou složenkou, a to
v termínu první splátky daně.
Jestliže poplatník podal daňové přiznání po 31.11.2008 a v něm
vypočtená daň se liší od daňové

povinnosti uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené
v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Ve specifických případech, zejména tehdy, jestliže bude výše daňové
povinnosti poplatníkům daně sdělována platebními výměry či hromadnými předpisnými seznamy, jim
budou složenky i nadále zasílány či
jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost zvolí
jednotlivé finanční úřady v závislosti na konkrétních podmínkách
v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek
poplatníkům.
Z informačního letáku
Ministerstva financí

Maškarní zábava v domově důchodců
Toho dne 4.2.2008 ráno v Domově důchodců v Albrechticích n.O.
bylo plné očekávání, z ústavní
kuchyně zavonělo uzené, bramborový knedlík a zelíčko. V 9 hodin
byla připravena společenská hala
v prvním patře k masopustní taneční zábavě. Martin Hrnčíř z Týniště
n.O. rozezvučel klávesy a zvukovou
aparaturu, masopust byl zahájen.
Hned v úvodu přišlo defilé maskovaných sociálních sestřiček, originální hezké masky, blonďatá princezna, podmanivá cikánka, ježibaba z perníkové chaloupky, hravý
Pierot, včelka Mája.

masky, obyvatelé ústavu, sólo měli
také vozíčkáři, všichni přítomní si
mohli ze srdce zazpívat. Pro všechny bylo připraveno občerstvení,
výborné obložené chlebíčky, jednohubky, sladká roláda, skvělá černá
káva.
Všichni se dobře bavili, byla to
výborná režimová změna! Závěrem
pohladilo po duši Vackovo tango
Nikdy se nevrátí pohádka mládí.
Neradi jsme se po dvou hodinách
loučili.

Obyvatelé ústavu děkují ze srdce
vedení ústavu, sociálním, zdravotMladý všestranný muzikant ním sestřičkám za krásně prožité
zahrál k tanci a poslechu známé dopoledne a ústavní kuchyni za
lidovky, např. Škoda lásky, Červená dobré jídlo a dobroty.
sukýnka, Čtyři páry bílých koní a
také popové melodie. V kole tančily
Milan Hejčl
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Co nového v lékárnách
Vážení čtenáři,
Od 1.1.2008 nastalo v českých
lékárnách mnoho změn. Změnil se
způsob úhrady léků, zvýšila se sazba
DPH, zavedl se regulační poplatek a
zároveň s ním i limit chránící zejména těžce a chronicky nemocné před
vysokými výdaji. Každou změnu přirozeně provází obava. Proto jsme pro
vás připravili odpovědi na nejčastější
otázky a ještě několik informací.
Co je regulační poplatek, kdy a na
které léky se platí?
Regulační poplatek je stanoven
zákonem ve výši 30 Kč a jeho výběr
lékárnou je povinný. Platí se při výdeji
léku s úhradou ze zdravotního pojištění, a to za položku na receptu. To znamená za každý druh léku, bez ohledu
na počet balení. Za vydání receptu
se dvěma položkami tak zaplatíte
60 Kč. Poplatek neplatíte, pokud váš
lék pojišťovna nehradí. U levných
přípravků (s úhradou do 30 Kč) je
výhodnější lék zaplatit celý než platit
regulační poplatek a možná i doplatek
(např. Paralen, Anopyrin…).
Kdo je od poplatku za položku na
receptu osvobozen?
Osvobozeny jsou pouze čtyři skupiny pacientů. Pacienti v hmotné
nouzi (potvrzení vydává příslušný
úřad), děti z dětských domovů, pacienti se soudně nařízenou léčbou a ve
zvláštních případech v zájmu ochra-

ny veřejného zdraví (např. nařízená
karanténa).
Co se stane s regulačním poplatkem, který zaplatím?
Regulační poplatek je ze zákona
příjmem lékárny. Na druhou stranu je
u každého balení takto vydaného léku
automaticky snížena jeho cena. Např.
při více baleních dražšího léku může
být celková cena položky na receptu
snížena o více než dvojnásobek regulačního poplatku. Pro Vás to znamená
nižší doplatek na lék, pokud není plně
hrazen. Pokud je přípravek hrazen
plně, o to méně zaplatí Vaše zdravotní
pojišťovna. Z vybraných regulačních
poplatků musí ještě lékárna odvést
státu daň ve výši 9%. Celkové příjmy
lékáren se tedy po 1.1.2008 nezvýší.
Kolik balení léku mi může lékař
předepsat?
Na jednu položku receptu může
lékař předepsat 3 balení léku. Pokud
potřebujete léky na delší dobu, může
lékař napsat tzv. opakovací recept
s vyznačeným počtem opakování.
Např. 1 balení léku Vám vystačí na
měsíc. Lékař předepíše 3 balení, opakovat 2x. Tím máte zabezpečen lék na
půl roku. Regulační poplatek platíte
při každém vyzvednutí.
Co je ochranný limit?
Je to limit ve výši 5000 Kč na rok
(průměrně 417 Kč na měsíc), do kterého se započítávají určené regulační
poplatky a započitatelné doplatky na

léky. Pokud limit překročíte, platíte
sice regulační poplatky a doplatky dál,
ale pojišťovna Vám přeplatek vrátí. Na
regulačních poplatcích a doplatcích
na nezbytné léky tedy nezaplatíte více
než 13,70 Kč na den.
Co je započitatelný doplatek?
Je to doplatek za nejlevnější dostupnou variantu Vašeho léku. Např.
pokud za Váš lék doplácíte 50 Kč a
na nejlevnější variantu se doplatí 10
Kč, do limitu se vám započítá 10 Kč.
O výměnu dražšího přípravku za levnější můžete požádat přímo v lékárně.
Existují celé skupiny léků, u kterých se
doplatky do limitu vůbec nezapočítávají. Jsou to zejména léky k podpůrné
a doplňkové léčbě a dále léky s nízkou
úhradou zdravotní pojišťovny (méně
než 30%).
Kde zjistím výši započitatelného
doplatku u konkrétního přípravku
nebo levnější variantu?
Nejlépe to zjistíte v lékárně, další
možností jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictví. Na Vaši žádost
Vám lékárna k vydaným lékům vystaví potvrzení (účtenku), kde bude uvedena cena léku, doplatek i výše započitatelného doplatku.
Kdo kontroluje, jestli jsem přečerpal/přečerpala limit?
Vaše zdravotní pojišťovna. Podle
čísla pojištěnce (většinou rodné číslo)
sleduje, jestli jste přečerpali ochranný
limit. Potřebné informace poskytují

pojišťovnám zdravotnická zařízení,
tedy lékárny. Proto je důležité, abyste se zkontrolovali, jestli je na receptu správně vyplněný kód zdravotní
pojišťovny a číslo pojištěnce.
Kdy dostanu přeplatek zpět?
Zdravotní pojišťovny kontrolují
čerpání limitu vždy ke konci kalendářního čtvrtletí. Následovně mají 60
dní na vrácení případného přeplatku.
Když přečerpáte svůj limit např.
v srpnu 2008, pojišťovna to vyhodnotí na konci září a přeplatek dostanete zpět do 60 dnů, tj. do konce listopadu 2008.
Jak mi mohou v lékárně pomoci?
V každé lékárně se do 1.1.2008
můžete samozřejmě informovat na
konkrétní cenu léku, výši doplatku i
tzv. započitatelného doplatku. Tam
Vám také poradí:
• jestli má Váš přípravek levnější
variantu nebo výhodnější balení
• kolik a jaká velikost balení léku je
pro váš optimální do další kontroly
• které léky je lepší si hradit z vlastních prostředků než si nechat předepsat
• jestli neužíváte zbytečně několik
léků se stejnou účinnou látkou
Podle informačních letáků České
lékárnické komory připravila Paž.
(převzato ze zpravodaje Města
Týniště n.O.)

Zpráva o bezpečnostní situaci za II. pololetí roku 2007

V měsíci prosinci 2007 bylo provedeno vyhodnocení bezpečnostní situaci za období II. pololetí roku 2007,
tedy od dne 1. 7. 2007 do dne 31. 12.
2007.
Na územním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Týniště nad
Orlicí bylo v uvedeném období šetřeno celkem 100 případů podezření ze
spáchání trestného činu, kdy 44,66%
trestných činů bylo objasněno.
V katastru obce Albrechtice nad
Orlicí bylo za období II. pololetí roku
2007 evidováno 6 případů podezření
z trestného činu. Mezi nejzávažnější
činy patří krádež osobního motorového vozidla, vloupání do vozidel a
krádež motorové nafty.
Pokud se jedná o přestupky, je na
OOP Týniště nad Orlicí za druhé
pololetí roku 2007 evidováno celkem
228 přestupků.
Za uvedené období bylo také

v katastru obce Albrechtice n. O.
evidováno 7 přestupků, kde se jedná
o 4 přestupky proti majetku, 2 přestupky proti občanskému soužití, 1
přestupek kdy řidič řídil vozidlo pod
vlivem alkoholu. Dále bylo na území
obce Albrechtice nad Orlicí uloženo
16 blokových pokut, kdy se ve většině případů jednalo o porušení zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Dále bych Vás chtěl informovat o
možnosti využívání elektronické pošty na OOP Týniště nad Orlicí (e-mail:
rkooptyn@mvcr.cz). Na uvedenou
adresu lze zasílat veškeré dotazy a
informace potřebné pro dobrou spolupráci mezi občany obce Albrechtice
nad Orlicí, Vaším obecním úřadem a
OOP Týniště nad Orlicí.
Touto cestou bych také rád požádal
občany Albrechtic nad Orlicí o zvýšenou pozornost v okolí hřbitova
a pokud možno také fotografickou
dokumentaci náhrobků a soch. Dále
bych rád občany informoval o odnášení všech věcí z vozidel při nočním
parkování z důvodů možné krádeže
těchto věcí z vozidel. Prevence tohoto druhu zamezí možnému odcizení
Vašich osobních věcí a následnému

páchání trestné činnosti ve Vaší obci. je možno získat na OO PČR Týniště
Dále bych rád upozornil občany nad Orlicí, nebo po domluvě s policií
a zejména seniory obce Albrechtice na obecním úřadě.
nad Orlicí na různé skupiny osob,
komisař npor. Šimon Zdeněk
které se pod různou záminkou snaží
vedoucí oddělení, územně odpovloudit do domácností. Informace
vědný: pprap. Škop Pavel
jak se v takovém případě zachovat
vrchní asistent

REZIGNACE MÍSTOSTAROSTY
V listopadu 2006 jsem byl po
volbách zvolen místostarostou naší
obce. Tehdy jsem s chutí, elánem
a odhodláním docházel v odpoledních hodinách na OÚ a plnil
svěřené úkoly a rozmýšlel, co dále
zlepšovat.
Od března 2007 jsem změnil
své hlavní zaměstnání. Pro funkci
místostarosty musím říci „bohužel“.
Z práce v odpoledních hodinách se
stávala postupně práce večerní a ne
zřídka se mi stávalo, že jsem dorazil
na úřad až po devatenácté hodině.
Časová náročnost mého hlavního
zaměstnání se neustále zvyšovala.
Protože se mi skutečně nedařilo
vše zkloubit ke spokojenosti všech
stran, rozhodl jsem se rezignovat

na funkci místostarosty a člena
rady ( nadále zůstávám členem
zastupitelstva).
Chtěl bych se touto cestou omluvit svým voličům za to, že jsem
nevydržel doufám, že mé rozhodnutí alespoň trochu chápete.
Zároveň chci poděkovat těm,
kteří mi během mého působení
na OÚ pomáhali. Dík patří hlavně
všem členům rady obce včetně starosty, ale hlavně všem pracovníkům
obecního úřadu, kteří museli některé úkoly řešit za mě – Vám patří
opravdu ten největší dík.
Ať se Vám všem daří naplňovat
své představy nejen v pracovním,
ale i osobním životě.
Zdeněk BOUDEK

Číslo 1 - 2008

Strana 7

SPOLKY A ORGANIZACE

Hasiči upozorňují
V krásných teplých jarních
dnech lidé začínají uklízet své
zahrádky po uplynulé zimě. Mezi
jejich pracovní činnosti, kterým
věnují svůj čas, patří i vypalování
staré suché trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává
otázka, zda je to i nejbezpečnější a
nejekologičtější způsob.
Lidé by si měli v první řadě
uvědomit, že provádět vypalování
porostů je zakázáno podle zákona
133/1985 Sb. o požární ochraně §
17 odst. 3 písm. f).
Je třeba si ale uvědomit rozdíl
mezi vypalováním a spalováním.
Vypalováním se rozumí plošné
vypalování např. trávy nebo strniště, spalováním se rozumí např.
zapálení shrabané trávy na hromadě. Při vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu
ke vzniku požáru, ohrozit život a
zdraví osob, zvířata nebo majetek.
Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by
hrozilo další rozšíření ohně nebo v
blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…)

nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru.
Nejčastěji se jedná o případy,
kdy došlo k vypalování trávy nebo
strniště nebo požáry u železničních tratí (nedopalek cigarety
odhozený z vlaku v parném létě).
Ještě jednou pro připomenutí:
Jak pro fyzické, tak i právnické
a podnikající fyzické osoby platí
zákaz vypalování porostů podle zákona 133/1985 Sb. o požární
ochraně Porušení tohoto zákazu
může být příčinou vzniku požáru
s velkými škodami na majetku či
ohrožení zdraví nebo životů občanů. Za přestupek na tomto úseku
lze uložit fyzické osobě pokutu do
výše 25 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
provozující činnost bez zvýšeného
požárního nebezpečí pokutu do
výše 250 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě
provozující činnost se zvýšeným
požárním nebezpečím pokutu do
výše 500 000,- Kč.
za SDH Albrechtice n.O.
Jiří Proche

Oslavy 120. let
albrechtických hasičů
Vážení čtenáři zpravodaje,
dovoluji si Vám oznámit, že místní sbor dobrovolných hasičů si letos
připomene 120. výročí svého založení
a proto se v Albrechticích budou 14.
června konat velké oslavy.
V rámci zahájení oslav projede obcí
spanilá jízda hasičských automobilů, dále se veřejnosti otevře hasičská
zbrojnice a na návsi proběhne předání
slavnostního praporu, ocenění členů
sboru a ukázky hasičské techniky, která se sjede z různých koutů kraje. To
vše v doprovodu hudby a mluveného

slova. Občerstvení bude samozřejmě
zajištěno.
Odpoledne se návštěvníci a účinkující přesunou do restaurace Na
Drahách, kde bude vše pokračovat
dalším kulturním programem až do
pozdních nočních hodin.
Na oslavy se přijedou podívat
i kolegové z rakouského Wörglu.
Vážení spoluobčané, udělejte si
volné sobotní odpoledne a přijďte se
podívat na tu slávu.
Jiří Proche
SDH Albrechtice nad Orlicí

Vichřice Emma v Albrechticích nad Orlicí

První březnový den se zapotili hasiči v celé republice a nejinak tomu bylo
i v Albrechticích.
Kolem jedenácté hodiny vyslalo
operační středisko hasičů naši jednotku na spadlé stromy na mostech, kde
naše jednotka provedla zprůjezdnění
komunikace a na místě spolupracovala s jednotkou z Týniště. Dále jsme
měli jet do Štěpánovska, kde strom
spadl na rodinný dům. Na místo jsme
dojeli společně z kolegy z Týniště,
bohudíky se nikomu nic nestalo a
strom nenapáchal ani žádné škody.
Dále jsme kontrolovali průjezdnost
silnic v okolí obce a odstranili několik
menších překážek.

Druhý den začala nebezpečně
stoupat Orlice a hasiči museli vyčistit mostní vpusti od korun stromů.
Počasí nám zrovna nepřálo, a tak byla
práce zdlouhavá a vyčerpávající. Neunikli jsme pozornosti médií, obrázky
z Albrechtic se ukázaly na TV Nova a
Prima ve večerním zpravodajství a na
serveru www.akcni.net.
Odpoledne ještě hasiči nainstalovali čerpadlo na hrázku a uzavřeli
stavidlo. Při těchto zásazích se velice
osvědčily nové zásahové obleky, kterými bychom rádi do budoucna vybavili celou jednotku.
Jiří Proche
SDH Albrechtice nad Orlicí
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Viděli jste nás v televizi? Aneb Masopust 2008
Letošní Masopust se opravdu vydařil a dokonce jsme byli i v televizi
Nova.
V sobotu 2. února procházel náš
masopustní průvod skoro celou vesnicí. Byla v něm spousta masek, třeba
medvěd a medvědář, babka, vodníci,
smrtka, doktoři, kominík, nevěsta se
ženichem , které byly moc a moc veselé. Bylo to celé samá legrace, protože
jsme zpívali, pokřikovali halekačky a
tancovali. Hrála nám kapela, která po
celou dobu průvod provázela. Také
s námi šla Eva Myšíková se svým
kolegou z televize Nova a točili různé
záběry. Obešli jsme skoro celou vesnici, všude jsme udělali legraci a dostali
jsme něco dobrého.
Došli jsme až do restaurace U Krbů,
kde na každou masku čekala kobliha,
jitrnice a něco k pití.
Ve č e r
jsme se pak na sebe mohli podívat
i v televizi. Asi jste nás taky viděli.
Příští rok se nemusíte jen dívat, ale
můžete jít s námi.
Nám se Masopust moc líbil a těšíme se na další.
Za všechny ze školy žáci 4. a 5.
ročníku

jméno naší vesnice a vidět lidi od nás
v hlavních zprávách na Nově v pozitivně laděné reportáži, udělá radost.
My jsme z toho skutečně radost měli.
Měli jsme však velikou radost i
z toho, kolik se nás sešlo a kolik různých masek se v průvodu objevilo.
Moc nás potěšila pochvala za to, jak je
náš průvod veselý, barevný, s výbornou náladou. Prý předčil i ten Ličenský, který má oproti našemu skutečně
dlouholetou tradici.
Děkuji všem maskám a velitelce
průvodu paní Drábkové, letos masopustní jepici. Moc děkuji i kapele za
skvělou náladu, muzikantské výkony
a výdrž. Děkuji také všem, kteří pro
maškary nachystali něco dobrého, i
těm, kteří nás prostě jen v průvodu
doprovázeli.
Děkuji i panu Myšíkovi, který se
postaral o to, abychom si Masopust
mohli kdykoli připomenout, neboť
točil a točil a vyrobil DVD.
Už teď nás napadá, co by se příště
dalo ještě vylepšit. Snad vyplníme
přání jednoho z aktivních účastníků
Masopustu, pana Šmídy: zachováme
tradici a příští rok se zase sejdeme
pospolu.
Dodatek:
Světluše Kratěnová
Jistě mi dáte za pravdu, že slyšet
ředitelka školy

Jak jsme vyráběli Moranu
Každým rokem děti z pátého ročníku vyrábějí Moranu. Letos jsme se do
této práce pustili ve čtvrtek 6. března.
Do školy jsme si přinesli staré oblečení, seno, hadry a vejdunky. Paní
učitelka Karásková připravila velký
dřevěný kříž.
Nejprve jsme si rozvrhli a rozdělili
práci. Kluci vycpali senem velké vínově červené tělo, holky zase obrovskou
šedivou hlavu, na kterou namalovaly

ošklivý, strašidelný obličej. Hlavu
jsme připevnili nad tělo. Od pasu
dolů jsme přivázali špinavý, roztrhaný hadr, který představoval sukni. Na
hlavu jsme dali černý šátek a koudel
jako vlasy.
Nakonec jsme Moranu dozdobili
náhrdelníkem z cárů hadrů a vejdunků a různými odstřižky látek.
Morana se nám moc povedla.
žáci 5. ročníku

Vynášení Morany
V pondělí 10. března , hned po
Smrtné neděli, jsme v naší škole vynášeli Moranu.
Nejprve jsme před školou zpívali
písničky. Přidala se k nám i mateřská
škola. Také jsme si předvedli Moranu,
kterou vyrobili naši „páťáci“ a Vesnu
z mateřské školy.
Potom jsme vyšli k řece. Obešli
jsme celou náves. Cestou jsme si zpívali „Neseme Mařenu“.
Když jsme dorazili k řece, vhodili
jsme do ní kousek chleba a nalili trochu mléka, aby měla dost vody, ale
netrápila nás záplavami. Pak jsme se
snažili zapálit Moranu. Po chvíli se to
podařilo a kluci z 5. ročníku s paní
vychovatelkou hodili hořící Moranu

do řeky. Nejprve se zadrhávala o větve,
ale potom ji proud odnášel dál.
Morana odplula a my jsme se vrátili
s Vesnou do školy, kde na nás čekalo
překvapení. Slavnostně jsme otevřeli
zahradu a jí i nám jsme popřáli spoustu věcí: hodně zdraví, štěstí, sluníčka,
dobré nálady, aby se nám na zahradě pořád pěkně hrálo a nikdo nám
ji neničil. Naše krásné velké stromy
jsme také obdarovali chlebem a mlékem, aby krásně rostly. Všichni jsme
se rozběhli po zahradě, hledali barevné bonbony a pochutnali si na nich.
Všem se dopoledne s vynášením
Morany moc líbilo.
žáci 4. ročníku
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Maškarní karneval v mateřské škole
Některé akce mají na naší MŠ již
svou tradici. Každoročně v měsíci
únoru pořádáme maškarní karneval.
Od časného rána bylo v mateřské
škole veselo. Děti přicházely s originálními barevnými kostýmy, při
jejichž zhotovení rodiče vynaložili
nemalé úsilí. Ihned nastalo převlékání, dekorativní líčení a zdobení.
V oddělení „Berušek“ visely od
stropu barevné balónky, skládané
ozdoby i pestré dekorace. Na stolech
nechybělo malé občerstvení složené
ze sladkých i slaných dobrot a ovocných limonád. Na posilněnou přinesla Červená Karkulka dětské „šampáňo“ a košíček čokoládových berušek.
A již mohl maškarní rej začít. Nejdříve přehlídka a představování
masek – princezny, indiáni, kuchař a
kovbojové, Sněhurka a Večernice, šaš-

kové a zvířátka. Nejen děti překvapily
krásnými kostýmy, ale i paní učitelky se na rej masek pečlivě připravily
nápaditými převleky. Bylo úžasné sledovat s jakou radostí a potěšením tančí děti se svými vrstevníky i staršími
kamarády a jaké štěstí při společných
soutěžích prožívají.
Po tanci následovaly soutěžní hrátky – soutěž jednotlivců v přenášení
kostičky na lžíci okolo mety, závodivé
hry se zdoláváním překážek, soutěž
s namotáváním bonbonu na provázku a potom zase tanec, fotografování
a „mašinka“ dětí po celé školce.
Společně jsme prožili veselé dopoledne, na které budeme dlouho vzpomínat.
Za kolektiv MŠ
Ivana Kubcová

Zápis
Ve velice příjemné atmosféře, za
pomoci vodníků, šašků a indiánů se
31. ledna uskutečnil v naší škole zápis
do prvního ročníku. Zapsat se přišlo
16 dětí – 5 děvčata a 11 chlapců. Už
se na ně ve školním roce 2008 – 2009
těšíme.
				
Světluše Kratěnová
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Od posledního vydání zpravodaje zasedla rada obce celkem 4x (7.1.,
21.1., 11.2. a 25.2.2008).
Rada obce schválila:
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
pořízení projektové dokumentace
na stavbu „Komplexní protipovodňová ochrana obce Albrechtice nad Orlicí“
• likvidaci movitých věcí z majetku
obce uvedených v příloze v souladu s obecně platnými zákony
(zpětný odběr, tříděný odpad,
komunální odpad)
• jako nejvýhodnější nabídku na
stavbu „STL plynovod Albrechtice
nad Orlicí“ od firmy I. SPZ s.r.o.
Pardubice
• souhlas se stavebním záměrem
stavby „Albrechtice n.O. – Úprava
návsi“ na pozemcích obce
• variantu č. 1 – tj. rekonstrukci stávající vsakovací jímky u Andršových v ulici Na Hrázce s odvedení
vody pod hrází do potoka s instalací uzávěru proti zpětnému vzdutí
povodňových vod
• vykácení stromů na návsi dle projektu paní Ing. J. Rakové
• vykácení stromů v parku u elektrárny z důvodu rekonstrukce parku u elektrárny dle PD Ing. Rakové
• předloženou smlouvu se SÚS Hradec Králové na zřízení silničního
sjezdu
• umístění a typ stavby rodinného
domu na pozemcích p.č. 253 a 438
v k.ú. Albrechtice n.O. dle přílohy
• výběr budoucího kupce pozemku

•

•

•

•

•

•

•

•

p.č. 133/44 v k.ú. Albrechtice n.O.
dle těchto kritérií: způsob financování stavby, předpokládaná doba
stavby, vzhled domku
nařízení obce č. 1/2008, kterým se
stanovuje rozsah, způsob a lhůta
odstraňování závad ve schůdnosti
chodníků, s účinností od 6.2.2008
předložený záměr stavebních úprav
v čp. 98 – přestavba na kadeřnictví
a květinářství - a doporučuje zastupitelstvu obce zahrnout finanční
náklady na stavební úpravy v čp.
98 do rozpočtu obce na rok 2008
nájemné v nebytových prostorách
obce s účinností od 1.2.2008 v rozsahu přílohy. V konkrétních případech provede zařazení žadatele do
skupiny I. nebo II. rada obce.
neinvestiční příspěvek za žáky
navštěvující ZŠ Albrechtice nad
Orlicí v roce 2008 ve výši 7 500,Kč/žáka
předloženou smlouvu o dílo na
stavbu „STL plynovod Albrechtice nad Orlicí“ a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu
koncept smlouvy o smlouvě
budoucí kupní na výkup pozemků
zastavěných hrázemi v rámci stavby „Komplexní protipovodňová
ochrana obce“ a pověřuje starostu obce k jednání s konkrétními
vlastníky dotčených pozemků
výběr budoucího kupce pozemku
p.č. 133/35 v k.ú. Albrechtice n.O.
dle těchto kritérií: způsob financování stavby, předpokládané zahájení stavby, vzhled domku
smlouvu o dílo s LD Vysoké
Chvojno s.r.o. na práce v obecním

•

•

•
•

•
•

•

lese na rok 2008 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
stavbu RD na pozemku p.č. 133/46
v k.ú. Albrechtice – střed dle předložené projektové dokumentace
zpracované Projekční kanceláří
Jan Malina, Poštovní 345, Albrechtice nad Orlicí
Dodatek č. 5 ke smlouvě o odběru
a uložení odpadu v roce 2008 se
společností ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí a pověřuje starostu
obce k jeho podpisu
předloženou úpravu projektu
„Albrechtice n.O. – úprava návsi“
smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části
území Královéhradeckého kraje
s Královéhradeckým krajem, na
rozšíření dopravní obslužnosti
v obci na lince 660234 a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu
Dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 166 v k.ú. Albrechtice n.O.
ke dni 29.2.2008
složení výjezdového družstva SDH
na rok 2008 a osvobození jeho členů od poplatku za likvidaci odpadů v roce 2008
bezplatný pronájem zasedací místnosti obecního úřadu Městské
knihovně Týniště n.O. pro realizaci projektu „Celé Česko čte dětem“

• návrh rozpočtu obce na rok 2008
• poptávku firmy Lukon, s.r.o. Hradec Králové na nákup pozemků pro stavbu řadových RD
v Albrechticích nad Orlicí
• informace starosty obce týkající se
Zákonu o střetu zájmů
• rezignaci místostarosty obce
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce:
• schválit prodej pozemku p.č. 224/7
v k.ú. Nová Ves a ukládá referentu
majetkové správy zajistit odhad
pozemku a zveřejnění záměru
obce prodat tento pozemek známému zájemci – společnosti ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí
• schválit účast na projektu „Bezdrátový rozhlas“ prostřednictvím
DSO Poorlicko a v rozpočtu vyčlenit odpovídající finanční zdroje na
tento projekt
• schválit předložený návrh rozpočtu obce na rok 2008
• zvážit potřebnost změn v územním plánu obce
Rada obce uložila:
• starostovi obce připravit do příštího jednání rady obce návrh smluv
na zajištění likvidace separovaných odpadů od živnostníků

Rada obce rozhodla:
Rada obce vzala na vědomí:
• provést ocenění stavebního pro• přehled závazků a pohledávek
jektu „Vybudování bezbariérového
k 31.12.2007
přístupu do prodejny Orlického
• seznam účastníků zájezdu do Wörkonzumu v Albrechticích n.O.“
glu (22. – 26.1.2008)
některou ze stavebních firem
Petra Kučerová, OÚ
• rozlosování bowlingového turnaje

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce
... konaného dne 26. 2. 2008 v zasevýši 4 864 860,- Kč z výsledku
na vybudování jmenovitých infrase na projektu bude aktivně podídací místnosti Obecního úřadu
hospodaření obce z minulých let
strukturních sítí ve výši 196 630,let v činnostech jak přípravných
Albrechtice nad Orlicí.
c) seznam jmenovitých akcí uvedeKč
a realizačních, tak ve finančním
ných v příloze č.1 tohoto usnesení, h) prodej pozemku p.č.133/35 o
zajištění prostředků obci projek1. Zastupitelstvo obce bere na
včetně orientačních nákladů na
výměře 1238 m2 v k.ú. Albrechtice
tem vymezeným
vědomí:
jejich realizaci
nad Orlicí manželům Orságovým, k) přijetí dlouhodobého úvěru Dobd) ponechání všech finančních proOkružní 905, Týniště nad Orlicí
rovolného svazku obcí Křivina na
a) zprávu starosty o plnění usnesení
středků na účtu Fondu na rozvoj
na stavbu rodinného domu za prospolufinancování stavby „Intenz minulých jednáních zastupitelbytového fondu
dejní cenu pozemku 160 940,- Kč
zifikace ČOV a vybudování nové
stva obce
e) prodej pozemku p. č. 224/7 – ostats podmínkou úhrady příspěvku
kanalizace v obcích DSO Křivina
b) rezignaci pana Zdeňka Boudka na
ní plocha o výměře 2 966 m2 v k.
na vybudování jmenovitých infra- -Týniště nad Orlicí, Albrechtice
funkci místostarosty obce a člena
ú. Nová Ves společnosti ODEKO,
strukturních sítí ve výši 328 070,nad Orlicí a Štěpánovsko“ od Česrady obce
s.r.o. Týniště nad Orlicí za prodejKč
ké spořitelny, a.s. až do výše 42 mil.
c) žádost paní Jany Bartošové, Květní cenu ve výši 90 000,- Kč
i) věcnou i finanční účast obce na
Kč
ná 168, ACE o změnu územního f) odměny neuvolněným členům
projektu s pracovním názvem l) zajištění poměrné části dlouhodoplánu obce
zastupitelstva obce s účinností od
„Bezdrátový místní informační
bého úvěru Dobrovolného svazku
1. 2. 2008 dle přílohy č.2 tohoto
systém pro obce DSO Poorlicko“
obcí Křivina na spolufinancování
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
usnesení
j) zahrnutí obce Albrechtice nad
stavby „Intenzifikace ČOV a vybug) prodej pozemku p.č.133/44 o
Orlicí, Na Výsluní 275, Albrechtice
dování nové kanalizace v obcích
a) rozpočet obce Albrechtice nad
výměře 742 m2 v k.ú. Albrechtice
nad Orlicí - IČO 00579106 do proDSO Křivina -Týniště nad Orlicí,
Orlicí na rok 2008 takto:
nad Orlicí paní Evě Říčařové DiS.,
jektu „Intenzifikace ČOV a vybuAlbrechtice nad Orlicí a ŠtěpánovRozpočtové příjmy: 10 443 140,- Kč
Ostašovice 20, Týniště nad Orlicí
dování nové kanalizace v obcích
sko“ do výše 5 880 000,- Kč (14%
Rozpočtové výdaje: 14 868 000,- Kč
na stavbu rodinného domu za proDSO Křivina -Týniště nad Orlicí,
z hodnoty úvěru) budoucími příFinancování: 440 000,- Kč
dejní cenu pozemku 96 460,- Kč
Albrechtice nad Orlicí a Štěpájmy z rozpočtu obce Albrechtice
b) krytí rozpočtového schodku ve
s podmínkou úhrady příspěvku
novsko“ a jako člen DSO Křivina
nad Orlicí
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Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce
... pokračování ze str. 10
a) radu obce k provádění úprav rozakcí uvedených v příloze tohoto
ní plán obce a připravit na nejbližší
m) podání žádosti o podporu z granpočtu obce na rok 2008 v tomto
usnesení
zasedání zastupitelstva obce návrh
tového programu na podporu prorozsahu: - příjmy: - přijaté dotajeho případných změn
jektů v oblasti mezinárodní spoluce položky 4*** - výdaje: - výdaje
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
související s přijatými účelovými
práce vyhlášeného Královéhradeckým krajem na spolufinancování
dotacemi - změny rozpočtované a) radě obce připravit na nejbližší
5. Zastupitelstvo obce zmocňuje
nákladů spojených s návštěvou
výše u položek v rámci jednoho
zasedání zastupitelstva obce návrh
delegace z partnerského města
paragrafu s podmínkou dodržení
aktualizace obecně závazné vyhlášstarostu obce k podpisu kupní
Worglu v červnu letošního roku
schválené rozpočtové výše tohoto
ky obce č. 1/2002 o podmínkách smlouvy se společností ODEKO s.r.o,
čerpání půjček z FRB
paragrafu
Týniště nad Orlicí na prodej pozemku
3. Zastupitelstvo obce zmocňuje: b) radu obce k realizaci jmenovitých b) radě obce posoudit stávající územ- p. č. 224/7 v k. ú. Nová Ves.

Rozpočet obce pro rok 2008 - položkově
Veřejné osvětlení

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Upravený
rozpočet 2007

Schválený
rozpočet 2008

Daňové příjmy

7 540 900 Kč

7 746 800 Kč

102,73

Běžné příjmy neinvestiční

1 572 959 Kč

2 284 750 Kč

145,25

Běžné příjmy investiční

2 000 000 Kč

267 000 Kč

13,35

Dotace

1 945 730 Kč

144 590 Kč

7,43

13 059 589 Kč 10 443 140 Kč

79,97

Název paragrafu

PŘÍJMY CELKEM

Index 08/07

261 000 Kč

211 000 Kč

80,84

34 000 Kč

66 000 Kč

194,12

121 000 Kč

0 Kč

5 000 Kč

2 186 000 Kč

43720,00

336 000 Kč

1 092 000 Kč

325,00

30 000 Kč

35 000 Kč

116,67

Odvoz komunálních odpadů

511 000 Kč

551 000 Kč

107,83

Sběr a odvoz ostatních odpadů

169 000 Kč

195 000 Kč

115,38

11 500 Kč

1 591 500 Kč

13839,13

794 000 Kč

441 500 Kč

55,60

Pečovatelské služby

90 000 Kč

85 000 Kč

94,44

Domovy důchodců

3 000 Kč

3 000 Kč

100,00

10 000 Kč

10 000 Kč

100,00

Požární ochrana

278 500 Kč

203 500 Kč

73,07

Zastupitelstvo obce

905 000 Kč

934 000 Kč

103,20

3 557 000 Kč

3 740 500 Kč

105,16

Finanční operace

19 000 Kč

19 000 Kč

100,00

Pojištění majetku

56 000 Kč

56 000 Kč

100,00

244 560 Kč

0 Kč

0,00

Finanční vypořádání min. let

16 700 Kč

0 Kč

0,00

Ostatní finanční operace

45 494 Kč

37 000 Kč

81,33

15 363 600 Kč 14 868 000 Kč

96,77

Pohřebnictví
Výstavba a údržba inženýrských sítí
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

Protierozní opatření

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Veřejná zeleň

Upravený
rozpočet 2007

Schválený
rozpočet 2008

Zemedělství

21 000 Kč

21 000 Kč

100,00

Chov zvířat

3 000 Kč

10 000 Kč

333,33

45 000 Kč

15 000 Kč

33,33

Silnice

317 000 Kč

130 000 Kč

41,01

Chodníky, zastávky apod.

581 000 Kč

90 000 Kč

15,49

10 000 Kč

16 000 Kč

160,00

4 142 400 Kč

0 Kč

0,00

Odvádění odpadních vod

34 000 Kč

0 Kč

0,00

Úpravy vodních toků

20 000 Kč

30 000 Kč

150,00

1 364 846 Kč

1 511 000 Kč

110,71

Speciální základní školy

15 000 Kč

15 000 Kč

100,00

Knihovny

81 500 Kč

81 500 Kč

100,00

Kronika

1 000 Kč

1 000 Kč

100,00

Obnova kulturních památek

1 000 Kč

1 000 Kč

100,00

Činnosti církví

20 000 Kč

20 000 Kč

100,00

Veřejný rozhlas

45 500 Kč

26 500 Kč

58,24

Zpravodaj

56 000 Kč

77 000 Kč

137,50

Mezinárodní spolupráce

56 000 Kč

151 000 Kč

269,64

Kultura, SPOZ

90 000 Kč

115 000 Kč

127,78

5 000 Kč

0 Kč

0,00

230 600 Kč

239 000 Kč

103,64

PŘÍJMY

13 059 589 Kč 10 443 140 Kč

80,0

10 000 Kč

15 000 Kč

150,00

VÝDAJE BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ

15 363 600 Kč 14 868 000 Kč

96,8

Bytové hospodářství

400 000 Kč

358 000 Kč

89,50

Nebytové hospodářství

316 000 Kč

488 000 Kč

154,43

Název paragrafu

Pěstební činnost-lesnictví

Dopravní obslužnost
Pitná voda

Základní školy

Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost
Zájmová činnost a rekreace

Index 08/07

Sociální pomoc občanům

Místní správa

Finanční operace-daň za obec

CELKEM

FINANCOVÁNÍ
Název paragrafu

Upravený
rozpočet 2007

Návrh
rozpočtu
2008

Index 08/07

Splátky HÚ 12 RD

420 800 Kč

440 000 Kč

104,6

CELKEM FINANCOVÁNÍ

420 800 Kč

440 000 Kč

104,6

SALDO ROZPOČTU
Upravený
rozpočet 2007

FINANCOVÁNÍ
+ PŘEBYTEK / - SCHODEK

Návrh
rozpočtu
2008

Index 08/07

420 800 Kč

440 000 Kč

104,6

-2 724 811 Kč

-4 864 860 Kč

178,5
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Turnaje v mariáši
Jak jsme vás již informovali v minulém vydání Zpravodaje, přichystal
Klub přátel mariáše na konci roku
jako vzpomínku na zesnulého kamaráda turnaj který jsme nazvali
Memoriál Rudy Buneše
Uskutečnil se 24. listopadu 2007
v restauraci „U Kateřiny“ a přes ne
dobře zvolený termín probíhal v pěkné atmosféře za účasti deseti hráčů,
vesměs domácích. Zúčastnili se tři
Bunešové. Sláva a Karel bratři Rudy
a Ruda mladší – syn. Milé překvapení bylo: účast Aloise Hrabáčka
z Albrechtic u Lanškrouna. Hrálo se
podle osvědčených pravidel jako se
hraje „O pohár starosty Albrechtic“ a
tak u třetího stolu se musel hrát „pauzírovaný“. K prvnímu kolu zasedli
soutěžící podle vylosování, poprvé
se u nás představili již zmíněný Alois
Hrabáček a Buneš Karel, spolu se Slávou přijeli z Prahy.
Hlavní pořadatel p. Josef Novák
zahájil turnaj, minutou ticha jsme
vzpomněli na Rudu, odstartoval a už
pleskaly karty o stůl. Po prvním kole
bylo následující pořadí:
1.Sláva Buneš – 2. Novák Josef 3.
Hrabáček Alois mezi nimi ale ani na
dalších místech nebyly velké bodové rozdíly. Souboje byly vyrovnané i
v dalších kolech. Do třetího se u prvního stolu nezměnilo obsazení pouze
výše jmenovaní si vyměnili pořadí a
tak bylo zahájeno poslední kolo, každý byl zvědav, jak dopadne souboj u
prvního stolu o celkového vítěze, ale
mohl zasáhnout i někdo ze zadních

pozic od druhého stolu, málo šancí ního „Mikulášského turnaje se stal
výborným gulášem, ale i pěknými a
Karel Koráb z Lična.
již měl stůl třetí. Protože tradiční a
hodnotnými cenami. Těšíme se na
stále se lepšící rozhodčí: pánové Zdea protože pořadatel zajistil dosta- příštího Mikuláše.
něk Pavlík ml. a Jan Pavlík odváděli tečný počet cen, všichni hráči na dalJaroslav Hlušička
pohotovou práci mohl téměř ihned ších místech byli odměněni nejenom
po dohrání kola p. Josef Novák vyhlásit pořadí.
Historicky prvním vítězem se stal:
Alois Hrabáček z Albrechtic u Lanškrouna.
Na druhém místě Novák Josef a
třetí skončil Jaroslav Hrabě. Pohár
pro vítěze, který daroval Sláva Buneš
i další ceny symbolicky předala vdova paní Bunešová. Všichni si přislíbili
účast na dalším vzpomínkovém mariáši v roce 2008.
Ale ještě nebyl konec roku 2007 a
tak příjemnou akcí byla další premiéra tentokrát
Mikulášský turnaj.
Proběhl 8. prosince rovněž v restauraci „U Kateřiny“ což byl také pořadatel. ředitelem turnaje
Ing. Jaroslav Hrabě, nejvrchnější
rozhodčí Miroslav Matouš. Rozhodčí tradiční Jan a Zdeněk Pavlíkovi u
počítače a Pavel Bartoš mezi stoly.
Pozvání přijalo 27 mariášníků vesměs
se mezi sebou znajících. Hrálo se opět
podle osvědčených pravidel, pouze
placení 100 a desítky nad a pod 100 se
platily tkz. naplno tj. sazba násobená
jedenkrát. Také ke stolům se nesedalo podle umístění, ale na všechna
kola místa losoval počítač. Proto také
nebylo až tak známo umístění po prvních třech kolech.
Nakonec však prvním vítězem prv-

 Vítěz memoriálu pan Alois Hrabáček s předávající paní Bunešovou

 Pracoviště rozhodčích

Jarní fotbalová sezóna začíná
Tak jsme se konečně dočkali. Po
zimní přestávce se pomalu travička na
našem fotbalovém hřišti V Borku začíná zelenat a to je neklamná předzvěst
toho, že již co nevidět začne pro všechna naše družstva jarní fotbalová sezóna.
Než se tak stane, zopakujme si ve stručnosti jejich umístění po podzimní části
sezóny.
Družstvo dospělých je po podzimu
na čele tabulky okresního přeboru se
ziskem 31 bodů. Družstvo dorostu se
umístilo na čtvrtém místě krajské soutěže sk. B se ziskem 28 bodů. Také žáci
vedou tabulku okresního přeboru se
ziskem 23 bodů, ovšem pouze z devíti
zápasů. Elévové po podzimu figurují na
čtvrtém místě tabulky okresního přeboru se ziskem 37 bodů.
První mužstvo zahajuje svoji mistrovskou sezónu v neděli dne 30. března
na svém hřišti s „B“družstvem Přepych.
Vzhledem k tomu, že naši hráči obsazují průběžné první místo v tabulce okresního přeboru, nemůže si toto mužstvo
klást žádné malé cíle. Umístit se po

skončení soutěže na předních místech tabulky po několika uplynulých
hubených letech by měla být povinnost. Pokud se toto umístění promění
v postup do I.B třídy, ještě lépe.
Také dorostenci zahajují svoji mistrovskou soutěž 30. března, kdy by
své první jarní mistrovské utkání měli
sehrát v dopoledních hodinách na hřišti v Předměřicích. Budeme velice rádi,
když i dorostenci obhájí, popř. vylepší
své pozice, které si vydobyli po podzimu.
V současné době hrají jak dospělí, tak
i dorostenci zimní fotbalový turnaj na
umělé trávě v Černíkovicích. O jejich
výsledcích vás v nejbližší době budeme
informovat ve vývěsce na restauraci Na
Drahách.
Žáci, vzhledem k tomu, že v okrese
jejich soutěž hrají pouze čtyři družstva,
svoji sezónu zahajují poněkud později,
a to až 13. dubna, kdy zajíždějí na hřiště
do Černíkovic. Chlapci by měli udělat
maximum pro postup do vyšší soutěže
a pokud by se jim to podařilo, došlo by

ke sloučení s žáky Čermné nad Orlicí,
byla by vytvořena družstva starších a
mladších žáků, což je podmínkou pro
účast v krajské soutěži této kategorie,
kde bychom rádi tyto chlapce viděli
od nové sezóny. Jistě by postup do vyšší
soutěže byl pro ně přínosem.
Elévové zahajují 19. dubna, a protože
jejich soutěž se hraje miniturnajovým
způsobem, v tento den na našem hřišti
přivítají družstva Kostelce nad Orlicí, Vamberka a Čermné nad Orlicí. I
těmto našim nejmenším budeme držet
palce, aby se jim jarní mistrovská sezona vydařila neméně tak dobře, jako její
první, podzimní polovina. Chceme zde
také touto cestou poděkovat zastupitelům sousední obce Nové Vsi, kdy tato
se nemalou měrou podílí na zabezpečení mládežnické kopané a finančně přispívá na činnost našich mládežnických
družstev.
Fotbal to však není jenom samotná kopaná. K tomuto všemu musí být
vytvořeno patřičné zázemí a o toto
zázemí se musí někdo postarat. O chod

celého oddílu se stará výbor, který byl
sice zvolen jako jedenáctičlenný, ale
v současné době zde pracuje zhruba 5
– 6 členů.
V souvislosti s konáním „Štítu
Albrechtic“, který se u nás bude konat
v roce 2009, nyní probíhá úprava celého areálu. Byly již opraveny venkovní
WC, položena nová střecha, provádí se
úprava podhledů nad hlavními kabinami. V plánu je ještě vybudování nového
rozhlasu a reprezentativní místnostiklubovny ze stávající garáže. Současně však musí probíhat i běžná údržba
areálu, sekání trávy, úklidové práce,
příprava kulturních a společenských
akcí apod.Toto vše ovšem stojí i nemalé
finanční prostředky. Proto nám dovolte,
abychom poděkovali místnímu zastupitelstvu obce, které každoročně, a v tomto období obzvláště, uvolňuje nemalé
finanční prostředky, které slouží ke zvelebování tohoto sportovního areálu.
Výbor SK Albrechtice nad Orlicí
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Partnerské město Wörgl
Návštěva Wörglu
Koncem ledna byli členové zastupitelstva obce a zástupci organizací
z Albrechtic spolu s rodinnými příslušníky na návštěvě v našem partnerském městě Wörglu. Byla to poněkud
změna, jelikož jsme byli pozváni si
užít zimní radovánky a pořádně si
zalyžovat (loňské pozvání se z důvodu nedostatku sněhu neuskutečnilo).
Rakušané pro nás měli připravený
bohatý program: dvoudenní lyžování,
návštěvu vodního světa, procházku po
městě i prohlídku jejich bohatě vybavené hasičské zbrojnice.
Ubytováni jsme byli jako obvykle
na „Hennersbergerhofu“ (tzv.slepičím
vrchu odkud je překrásný výhled na
město Wörgl). Po příjezdu nás na obědě slavnostně přivítal starosta Wörglu
A.Abler, odpoledne byl volný program
a večer jsme byli pozváni do hasičské
zbrojnice k posezení s dechovou kapelou. Druhý den jsme již natěšeni ze slunečného počasí vyrazili do lyžařského
střediska Wildschönau. Rakušané nic

nenechali náhodě a připravili pro nás
lyžařské instruktory. K jejich překvapení však bylo zjištění, že i čeští přátelé z Albrechtic n.O. umí dobře sjíždět
svahy Tyrolských Alp. A tak možnost zdokonalení svých lyžařských
schopností využilo jen pár členů naší
výpravy. Večer se nás ujali v hasičské
zbrojnici samotní hasiči. Třetí den
ráno byla mlha a tak jsme mysleli, že
lyžování nebude tak krásné jako poprvé. Sluníčko nám ale nechtělo zkazit
radost a skrz mraky se proškrábalo.
Večer proběhlo oficiální rozloučení
a předání dárků. V den odjezdu bylo
tak hezky, že jsme se všichni rozhodli
využít šanci si ještě zalyžovat. Cestou
zpět jsme se ještě stavili v bazénu se
vykoupat, abychom to mezi sebou
v autobuse vydrželi, a plni zážitků
jsme vyrazili domů. Myslím, že si to
všichni spokojeně užili.
Nezapomenutelnou atmosféru celé
návštěvy nám připomínají už jen fotky.
Účastník zájezdu Tomáš B.

Z časopisu města Wörgl
Přátelé z Albrechtic nad Orlicí
z Čech na návštěvě partnerského
města Wörgl
Město Wörgl udržuje intenzivní
kontakt s partnerskou obcí Albrechtice v Čechách. Vzájemné návštěvy ovlivňuje srdečnost a upřímnost
a týkají se především výměnných
pobytů mládeže.
Poslední setkání od 23. do 26. ledna
ve Wörglu bylo ve znamení městské
muziky a městských hasičů. Ve středu
ve 12 hodin byla delegace z Albrechtic
na „Hennersberghofu“ oficiálně přivítána a pozvána na oběd členy rady města, velitelem hasičů Josefem Koidlem a
dřívějším kapelníkem městské kapely
Wörglu panem Thomasem. Odpoledne
navštívila část výpravy Wörgelský vodní svět, ostatní se věnovali procházkám
po městě. Večer se uskutečnilo společenské setkání s městskou kapelou,
které bylo ve znamení tance, muziky

a jídla. Manželka starosty Michaela
Abler, Viktor Palla, Hermann Ellinger,
Josef a Richard Koidl doprovodili ve
čtvrtek delegaci na lyžování do Wildschönau. Večer se potom v hasičské
zbrojnici ukázali wörgelští hasiči jako
výborní hostitelé.
„Lyžování zdar“ se říkalo také
v pátek, dříve než došlo k rozloučení.
Tohoto setkání v hotelu „Alte Post“ se
účastnili kromě členů městských hasičů a kapely také nositelé vyznamenání
města Wörgl, lyžařský instruktor a členové rady.
Původně chtěli přátelé z Albrechtic
odjíždět již v sobotu dopoledne, ale
dřív než se vydali na cestu domů, udělali si ještě lyžařský výlet v „Hochtalu“.
Pobyt hostů z partnerské obce
Albrechtice se nám velmi líbil. Starosta
Jaromír Kratěna nás na oplátku pozval
na oslavy 120. výročí hasičů Albrechtic
nad Orlicí, kterého se delegace z Wörglu ráda zúčastní.
z časopisu „Wörgl Stadtmagazin“
přeložila Petra Kučerová

 Účastníci návštěvy ve Wörglu

10. velká již 10. května na NOVÁVESRINGU

Již podesáté se na Nové Vsi rozburácejí motory závodních strojů v
kubaturách do 50 ccm. Jako tradičně
jsou připraveny čtyři závodní kategorie: tovární speciály do 10-ti let, speciály pionýr do 15-ti let, třída pionýr
od 15-ti do 100 let a v neposlední
řadě třída stodoláků což jsou stroje
bez jakých koli úprav.
Pořadatelé již nyní zajišťují bohatý doprovodný program pro pobavení všech účastníků. Zajištěna je
již výstava historických motocyklů

s jezdci v dobovém oblečení - snad
proběhne i čestné kolo na našem
závodním okruhu.

Po celý den bude zajištěno bohaté
občerstvení. Po vyhlášení hlavních
soutěží proběhne losování tomboly,
se spoustou hodnotných cen. Lístky
do tomboly je možné zakoupit během
celého závodního dne u pořadatelů.
Takže, 10. května přijďte závodit
nebo fandit na Novou Ves.
Těšíme se na Vás.
za pořadatele - EM

Akce v obecním domě v Petrovicích n. O. - 27. 3. 2008 – Setkání se speciálním dětským pedagogem z Dětského diagnostického ústavu v Hradci
Králové Mgr. Karlem Markem, který pohovoří na téma Stres – jeho zvládání a relaxace v každodenním životě dětí i dospělých. V druhé části akce bude
následovat volná beseda, kde budou zodpovídány Vaše dotazy z oblasti výchovy dětí a mládeže. Začátek v 19 hodin.
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Zpravodaj Albrechtice nad Orlicí

Kdo se má starat o čistotu a bezpečnost chodníků?
Velice často si mnozí z nás kladou při různých příležitostech otázku, kdo vlastně opravdu zodpovídá
za čistotu a bezpečnost chodníků?
Přestože dříve bylo zcela přirozené,
že majitel domu si udržoval pořádek nejen na své předzahrádce, ale
i na přilehlém chodníku, dnes tato
otázka vrtá hlavou mnoha občanům
v celé republice. Přitom odpověď
na ni je jednoduchá a logická. Kdo
může nejrychleji a nejoperativněji odstranit závadu ve schůdnosti
chodníku? Přeci ten, kdo ji nejdříve zjistí a který ji je nejblíže. Až na
výjimky se zpravidla jedná o majitele přilehlé nemovitosti. Proto také
zákon č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích tuto povinnost a
zodpovědnost zcela správně ukládá
majitelům těchto nemovitostí. Vždyť
v zájmu nás všech je, abychom co
nejrychleji chodili po schůdném a
bezpečném chodníku.
Protože někteří z nás tuto zodpovědnost neznají nebo ji odmítají,
rozhodla rada obce vydat nařízení
obce č. 1/2008, kterým se stanovuje
rozsah, způsob a lhůta odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků. Tento krok byl učiněn s vírou, že vyjasní kompetence a pomůže odpovědět
všem našim občanům na otázku,
kdo se má starat o čistotu a bezpečnost chodníků.
Jaromír Kratěna

Nařízení Obce Albrechtice nad Orlicí
č. 1/2008, kterým se stanovuje rozsah,
způsob a lhůta odstraňování závad ve
schůdnosti chodníků
(dále jen „nařízení“)
Rada obce Albrechtice nad Orlicí
se usnesla dne 21. 1. 2008 vydat v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení, kterým se stanovuje rozsah,
způsob a lhůta odstraňování závad ve
schůdnosti chodníků.
Článek 1
1. Toto nařízení stanovuje povinnosti vlastníkům nemovitostí, které
v územním obvodu Albrechtice nad
Orlicí hraničí s místní komunikací – chodníkem (dále jen „vlastník
nemovitosti“).
2. Vlastník nemovitosti odpovídá za
škody, jejichž příčinou byla závada
na přilehlém chodníku, která vznikla
znečištěním, náledím nebo sněhem,
pokud neprokáže, že nebylo v mezích
jeho možností tuto závadu odstranit,
u závady způsobené povětrnostními
situacemi a jejich důsledky takovou
závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.1)
3. Odstraněním závady ve schůdnosti se rozumí zametání s kropením,

Sdělení redakce
Vážení čtenáři našeho zpravodaje, dostává se Vám do rukou
první vydání albrechtického
zpravodaje v letošním roce a
s ním i naše žádost o dobrovolný
příspěvek na vydávání zpravodaje.
Pro Vaši lepší představu uvádíme náklady na vydání zpravodaje v loňském roce: vydali
jsme čtyři čísla zpravodaje, každé číslo vychází v nákladech
630 ks, celkové náklady na tisk
zpravodaje v roce 2007 činily
60 540,-Kč (průměrné náklady
na jeden výtisk činí cca 24,-Kč
vč. DPH) a náklady na distribuci
zpravodaje a poštovné byly ve
výši 5 648,-Kč. Na dobrovolných
příspěvcích od Vás čtenářů jsme

vybrali 17 470,-Kč.
Vidíte sami, že se nejedná o
nemalé finanční částky, které
obec ze svého rozpočtu na zpravodaj vynakládá. Pokud se nám
rozhodnete jakoukoliv finanční
částkou přispět, budeme rádi.
Příspěvek můžete poukázat přiloženou poštovní složenkou na
účet obce nebo přímo v hotovosti do pokladny na obecním
úřadě.
Děkujeme všem, kteří již
v letošním roce na vydání zpravodaje přispěli. K dnešnímu dni
(29. 2. 2008) se jedná o částku
v celkové výši 6 700,-Kč.
Za redakci zpravodaje
Petra Kučerová

odstraňování bláta a jiných nečistot,
odklízení sněhu a posypávání náledí.
Článek 2
Vlastníkům nemovitostí se stanovuje
rozsah a lhůta odstraňování závad ve
schůdnosti chodníků následovně:
a) Vlastník nemovitosti je povinen
odstranit závady ve schůdnosti na
celé ploše chodníku, který přiléhá
k nemovitosti.
b) Závady ve schůdnosti chodníků
přilehlých k nemovitostem vzniklé
v průběhu nočních hodin nepříznivými povětrnostními vlivy (náledí,
sníh) jsou vlastníci povinni odstranit
nejpozději do 10. hodiny ranní.
c) Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které vznikají v průběhu dne, jsou vlastníci
nemovitostí povinni odstranit během
dne, ve kterém závada vznikla.

Číslo 1 - 2008

Společenská kronika
Rozloučili jsme se:
Jaroslav Čech, nar. 23. 1. 1942
Jan Diblík, nar. 2. 10. 1924
Ladislav Krátký, nar. 15.11. 1923
Marie Navrátilová, nar. 1. 1. 1922
počet obyvatel k 29. 2. 2008
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Vzpomínka:
„Už jen kytičku na hrob Ti můžeme
dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.“
Dne 17. 4. 2008 uplyne 1 rok, co nás
navždy opustil bez slůvka rozloučení
milovaný manžel, tatínek, bratr, švagr,
dědeček, pradědeček pan Josef Kolář.
Stále vzpomíná manželka a děti s
rodinami

Článek 3
Porušení povinností vyplývajících
Poděkování:
z tohoto nařízení se postihne podle
zvláštních právních předpisů, nepůjdeDěkuji všem zaměstnancům DD
li o jiný správní delikt postižitelný podle Albrechtice nad Orlicí za námahu a
zvláštních předpisů nebo trestný čin.
obětavost se kterou připravili oslavu
100. narozenin mojí babičky Jitřenky
Článek 4
Zimové. Byla to opravdu krásná a velToto nařízení obce nabývá účinnosti kolepá oslava.
dnem 6. 2. 2008
Ještě jednou děkuji. Za rodinu
Lenka Rumlová - vnučka
1) § 27 Zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.
Děkuji touto cestou starostovi, panu
Kratěnovi a paní Krčmářové, zástupkyni Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání, květiny a dar k mému
KOUPÍM STARÉ ZNÁMživotnímu jubileu. Na příjemně stráveKY, OBÁLKY, POHLEDNICE,
né chvíle budu dlouho vzpomínat.
BANKOVKY A MINCE, celé
Ludmila Kotlantová
sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v
Děkuji srdečně zástupcům obce,
hotovosti, nejvyšší možné ceny.
paní Zemanové a paní Prokůpkové za
Informace na tel.: 724 229 292.
blahopřání, hodnotný dárek a květiny
k mým narozeninám. Na milé posezení budeme dlouho vzpomínat.
Oldřich Červenka
Kulturní komise
OÚ Albrechtice nad Orlicí
Děkuji paní Prokůpkové a paní
pořádá
Krčmářové za gratulaci, dar, květiny a
milé posezení k mému významnému
jubileu 80 let.
v sobotu 29.3.2008
Jarmila Rybková
v restauraci „Na Drahách“

OBECNÍ PLES
Hraje: JK Band
Začátek ve 20:00 hodin
Vstupné: 50,-Kč
Předtančení, bohatá tombola
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Chtěli
bychom
prostřednictvím
Místního
zpravodaje poděkovat panu starostovi
J. Kratěnovi a p. M. Zemanové ze
SPOZu za milé a přátelské setkání o
vánočních svátcích s naší maminkou
paní Annou Uhlířovou v Geriatrickém
centru v Týništi n. O. Maminka byla
milou návštěvou a dárkovým balíčkem
velmi potěšena.
dcery s rodinami

Vydává Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, www.albrechtice-nad-orlici.cz, albrechtice@wo.cz, tel.: 494 371 425 • Odpovědný redaktor - Jaromír Kratěna • Registrace
na OkU Rychnov n. Kn. Z/10/91 • Náklad 630 výtisků • Rozšiřují pracovnice pošty • Neprodejné • Grafická úprava - sazba: Reklamní Agentura - MEGA, www.mega-cz.com • Tisk: V&H Print, Nové Město n. M. •
Poděkování, vzpomínky a blahopřání zveřejňujeme bezplatně • Příspěvky do zpravodaje jsou přijímány přímo na Obecním úřadu v Albrechticích • Uzávěrka příštího čísla bude: 15. 04. 2008

