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DAR, KTERÝ NIKDO NEČEKAL
Návštěva delegace z Wörglu

V souvislosti s konáním oslav
120. výročí založení SDH Albrechtice nad Orlicí navštívila naši obec
dvacetipětičlenná delegace přátel
z města Wörglu, v čele se starostou Arno Ablerem. Dalšími členy
delegace byla paní Maria Steiner,
místostarostka města, Evelina Treichl, Dr. Daniel Wibmer, Manfréd
Mohn a Erich Lettenbichler - radní
města, jedenáct členů dechové hudby města Wörglu, sedm hasičů v čele
s velitelem panem Josefem Koidlem
a řidič autobusu.
Delegace přijela v pátek 13. 6. 2008
v podvečer do Opočna, kde byla
ubytována v hotelu Opočno. Bezprostředně po příjezdu se uskutečnilo
přivítání v salónku hotelu, kterého se
zúčastnila delegace naší obce v čele
se starostou obce panem Jaromírem
Kratěnou. Dále se přivítání účastnili:
místostarosta obce pan Jaroslav Hlušička, někteří členové rady a zastupitelstva obce, Klubu přátel Wörglu,
tlumočnice a zástupci hasičů v čele
se starostou sboru panem Ladislavem
Mazačem.

Druhý den se část delegace rozjela do Třebechovic pod Orebem na
prohlídku betléma a hasiči navštívili
firmu Hartman a Pavliš v Týništi nad
Orlicí, kde pro ně byla připravena
exkurze ve výrobně hasičských hadic.
Všichni se potom sešli na obědě
v restauraci pana Krba. Zbytek dne
se delegace účastnila programu oslav
120. výročí založení SDH Albrechtice nad Orlicí. Naprosto nečekaně,
při proslovu starosty Arno Ablera,
vjela na náves hasičská cisterna se
znaky naší obce. V ten okamžik bylo
všem jasné, že se stalo něco naprosto výjimečného - přátelé z Wörglu
přivezli darem hasičskou cisternu,
o které se našim hasičům již léta snilo. Nedovedu si představit lepší dárek,
který by naši hasiči ke svému výročí
mohli obdržet. Na celé věci je pozoruhodné, s jakou precizností je cisterna provedena. Barvy, nápisy a další
detaily jsou provedeny podle našich
předpisů. Vozidlo, ač z roku 1974, je
v perfektním technickém stavu a do
Albrechtic přijelo z Wörglu po vlastní
ose. Přitom muselo překonat vzdále-



nost více jak 600 km. Rovněž příjezd
vozidla byl do posledního okamžiku
perfektně utajen, takže moment překvapení zapůsobil úplně na všechny,
kteří se oslav účastnili. Každý, kdo byl
v tomto okamžiku na návsi, nadšeně tleskal. Na mnohých tvářích bylo
vidět dojetí z nečekaného a krásného
daru. Ještě dnes, když píšu tyto řádky,
cítím tu úžasnou atmosféru tohoto
jedinečného okamžiku. Za přivezení
daru poděkoval starosta hasičů i starosta obce. Hned po té byla cisterna
požehnána panem farářem Havlíčkem, aby se obsluhujícím hasičům
v budoucnu nic nestalo. O tom, že je
vozidlo plně funkční, se přesvědčili
všichni na vlastní oči. Před veřejností
bylo otestováno vodní dělo a vysokotlaké stříkání. Dokonce i ti nejmenší
si mohli pod odborným dohledem
rakouských hasičů vyzkoušet, jak se
hasí s dovezenou stříkačkou. Byla to
prostě paráda, na kterou Albrechtice
dlouho nezapomenou.
Návštěva byla zakončena společenským večerem v motorestu „Roubenka“ v Týništi nad Orlicí, kterého

se zúčastnilo více jak sto hostů. Mezi
nimi byli zejména hasiči, zástupci obce
a také zástupci všech společenských
organizací, které v obci působí. Ve
velice přátelské atmosféře byli v průběhu večera předány drobné dárky
a pozornosti našim hostům. Pro dobrou náladu hrála wörgelská dechovka,
kterou v průběhu večera vystřídala
diskotéka Josefa Krba z Nové Vsi.
V pozdních nočních hodinách jsme
se s našimi hosty rozloučili.
Do Wörglu se delegace vrátila
v neděli.
Děkuji ještě jednou i touto cestou
všem členům Klubu přátel Wörglu
v čele se Zuzkou Ehlovou, tlumočnicím paní Balášové, Pažitné a Výborné
a všem dalším, kteří jakoukoliv formou přispěli ke zdárnému průběhu
této výjimečné návštěvy.
Poděkování patří též Krajskému
úřadu v Hradci Králové, který tuto
akci podpořil dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Společná fotografie s přáteli z Wörglu - naše radost nad neočekávaným darem
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Událost června – 120 let od založení SDH Albrechtice n. O.
Bezesporu nejdůležitější událostí června, ale i roku 2008 byla oslava
120. výročí od založení SDH Albrechtice nad Orlicí. Na tuto oslavu se hasiči i obec připravovali dlouho dopředu.
Zejména diskuse nad programem byla
vedena prakticky od počátku letošního roku. Prvotní představy se postupně redukovaly a upravovaly, až vznikl
program, který měli účastníci oslav
možnost prožít přímo 14.6. 2008.
Návrh hasičského praporu byl rovněž diskutován se vší vážností dlouho
před oslavami. Veřejnost jej poprvé
spatřila při jeho žehnání týnišťským
farářem panem Havlíčkem. Hodně
zodpovědné práce dalo i zajištění
ukázek hasičské techniky a zásahů,
které byly součástí programu oslav.
Díky vstřícnosti ředitelství Základní školy Albrechtice nad Orlicí a
vedoucí dramatického kroužku paní
Drábkové se mohl program obohatit i
o otevření základní školy účastníkům

oslav a shlédnutí divadelního představení v provedení žáků školy.
Příjemnou atmosféru oslav mělo
možnost spolu s námi zažít i několik
desítek rodáků, kteří přijali pozvání
obce a přijeli do Albrechtic z různých
částí republiky. Je příjemné slyšet, jak
tito občané s nadšením vzpomínají na
každou návštěvu naší obce.
Slavnostního programu se také
zúčastnila paní senátorka Václava Domšová, která přijala pozvání
našich hasičů i starosty obce. Nejprve
se podívala na divadelní představení
našich žáků v základní škole, potom
se na kozlíku hasičské stříkačky „Barči“ projela naší obcí a nakonec se
zúčastnila slavnostního programu na
návsi. Své zážitky z návštěvy u nás
shrnula ve svém krátkém vystoupení
v rámci programu oslav. Myslím si,
že mohu všem co se oslav neúčastnili
říci, že paní senátorce se u nás velice
líbilo. Všimla si upravené a čisté obce,



nadšena byla z naší základní školy a z
divadelního představení žáků a vysoce
ocenila průběh vlastních oslav. Stejně,
jako my všichni, byla dojata z daru,
který jsme dostali od přátel z Wörglu.
Když jsme se před jejím odjezdem
loučili, bylo vidět její dojetí z hlubokého zážitku, který u nás prožila.
Pokud se program líbil i vám, čtenářům zpravodaje, je to nejlepší ocenění všem, kteří se na jeho přípravě a
realizaci podíleli.
Nikdo z nás, kteří jsme však oslavy
připravovali netušil, jaké překvapení zažijeme od našich přátel z města Wörglu. Dnes již většina čtenářů
zpravodaje asi ví, že naši hasiči dostali darem hasičskou cisternu značky
Mercedes Benz. Takový dar z nás
nikdo nečekal, i když popravdě řečeno, pár hasičů v to doufalo.
Okamžik, kdy v průběhu proslovu starosty Arno Ablera přijelo na
albrechtickou náves hasičské auto se

znaky obce a nápisem „Hasiči“, byl
natolik silný, že u většiny z nás vyvolal projevy dojetí. Pro většinu z nás
bylo také nepochopitelné, jak se takto
nepřehlédnutelný dárek podařilo až
do posledního okamžiku utajit. Vděčnost, dobrá nálada a radost z daru
nebrala konce. Cisterna se stala středem pozornosti po celý zbytek odpoledne. Pěkná oslava byla ukončena
společenským posezením za účasti
hasičů, zástupců obce a společenských organizací a přátel z Wörglu
v motorestu „Roubenka“ v Týništi
nad Orlicí.
Děkuji ještě jednou všem, kteří
svými nápady, pracovním nasazením,
ochotou a obětavostí přispěli k zdárnému průběhu oslav 120. výročí
založení SDH Albrechtice nad Orlicí.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Slavnostní ceremoniál žehnání praporu pod patronací pana faráře Havlíčka
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Oslavy 120. let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Albrechticích n. O.



Členové SDH Albrechtice n.O. se starostou Wörglu Arno Ablerem


Vážení spoluobčané,
v letošním roce si sbor dobrovolných hasičů v Albrechticích nad Orlicí
připomíná 120 let od svého založení.
Oslavy proběhly 14. června za účasti
okolních sborů, albrechtických rodáků, přátel z Wörglu, zástupců obce,
a také např. senátorky Václavy Domšové, faráře Havlíčka a dalších hostů.
I přes nepříznivé předpovědi nám
zřejmě na přímluvu pana faráře počasí
více než přálo a celý den bylo slunečno. Začátek akce odstartovala spanilá
jízda hasičské techniky obcí vedenou
albrechtickou historickou stříkačkou
Smékal taženou koňmi. Kolona houkajících krasavců přilákala k plotu
mnoho z vás. Po příjezdu na náves
se slova ujal moderátor celého odpoledne Libor Stolín a zahájil tak oficiální část oslav. V plánu bylo předání
ocenění členům SDH, projevy hostů,
připomenutí historie sboru a hlavně
slavnostní předání nového praporu
sboru. Předání praporu se vydařilo,
vše bylo perfektní, vlajkonoši stáli
jak sochy, pan farář praporu požehnal a starosta obce prapor slavnostně

Nová cisterna albrechtických hasičů
ostužkoval. Pak přišly na řadu projevy
hostů. Při projevu starosty rakouského Wörglu Arna Ablera, který vzpomenul dobré vztahy mezi Albrechticemi a Wörglem, přijela na náves před
nastoupenou jednotku hasičská cisterna, ze které pomalu mizely přelepy
a ukázal se nápis HASIČI Albrechtice
nad Orlicí. Kdo tu chvíli nezažil, přišel opravdu o hodně, slzy tekly po tvářích snad každého přítomného. Sen
albrechtických hasičů se splnil, máme
poprvé v historii cisternové vozidlo
a můžeme tak plnohodnotně plnit
své poslání. Pan farář posvětil vodu z
vozidla a požehnal cisterně a celé jednotce - chvíle opravdu nepopsatelné.
Ocenění členů SDH ukončilo oficiální část odpoledne a na řadu se dostaly
ukázky techniky. Zahájení bylo v režii
albrechtických hasičů s historickou
stříkačkou Barčou a Solnice s historickým automobilem Máňou. Z novodobé scény se představil sbor z Třebechovic pod Orebem s vozidlem Opel
Frontera, jež je využíván na technické
zásahy při vyprošťování zraněných
osob z havarovaných vozidel. U simu-



Proslov starosty rakouského města Wörgl Arno Ablera



Historická stříkačka Smékal tažená koňmi

lované dopravní nehody zasahovala také rychlá zdravotnická služba
v podání sanitky pana Petra Davida
a „lékaře“ Honzy Cermana. V další
ukázce si několik „vandalů“ vzalo do
hlavy, že podpálí auto a diváci měli
možnost sledovat, jak rychle se rozšíří plameny po autě. Hasit ho přijeli
kolegové z Týniště nad Orlicí s nově
repasovanou cisternou a rychlým
zásahem oheň zlikvidovali. Poslední
ukázkou bylo položení pěny z cisterny
častolovických hasičů.
Po celé odpoledne byla v hasičské
zbrojnici k vidění výstava fotografií a
k radosti dětí i protipovodňové vaky,
které celý den sloužily jako skákací
hrady. Nechyběla ani výstava hasičské
techniky, se svými automobily se přijeli
pochlubit kolegové z vojenské hasičské
jednotky Týniště nad Orlicí s CAS 32
- Tatra 815, SDH Týniště nad Orlicí s
DA 8 Mercedes Benz a Tatra 148 - CAS
32, SDH Krčín s CAS Mercedes Benz,
SDH Častolovice s CAS 32 -Tatra 815,
SDH Solnice s Máňou a DA 12 Avia,
HZS HK s kontejnerem na chemické
havárie na podvozku Tatra 815, DZS

Petr David, SDH Žďár nad Orlicí s DA
12 Avia, SDH Třebechovice pod Orebem s vozidly CAS 32 Tatra 148, VEA
Škoda Felicia a RTP Opel Frontera,
historické vozidlo Erena a samozřejmě
SDH Albrechtice s DA 12 Avia.
Odpoledne zakončil průvod a koncert dechové hudby města Wőrgl na
zahrádce u pana Krba. Původně plánovaná zábava byla na poslední chvíli zrušena a na závěr akce byli hasiči
pozváni do restaurace Roubenka,
kde proběhla večeře a předání darů
rakouským přátelům.
Rád bych touto cestou jménem
SDH Albrechtice nad Orlicí poděkoval všem, kteří nelitovali svého volného času a podíleli se na přípravě
oslav.
Jiří Proche
SDH Albrechtice nad Orlicí
(Vysvětlivky ke zkratkám: SDH - sbor
dobrovolných hasičů, HZS - hasičský
záchranný sbor, CAS - cisternová automobilová stříkačka, VEA - velitelský
automobil, DA - dopravní automobil,
DZS - dopravní zdravotní služba, RTP
- rychlá technická pomoc)
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Proslov starosty obce u příležitosti oslav 120. výročí
založení SDH Albrechtice nad Orlicí
Vážení hasiči, hosté, dámy a
pánové,sešli jsme se dnes, abychom
společně oslavili 120 let od okamžiku, kdy naši předkové založili
Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí. Připomeňme si proto
v krátkosti události, které jeho vznik
provázely.
Zakládání sborů dobrovolných
hasičů podporovaly již od roku 1870
zejména pojišťovací spolky, které
měly zájem na účinné protipožární ochraně. Cílem bylo eliminovat
škody na majetcích rolníků, živnostníků a občanů vznikající při častých
požárech.
V okrese rychnovsko – novoměstském to byl konkrétně Pojišťovací
spolek proti škodám ohněm, z něhož
v roce 1897 vznikla největší pojišťovna té doby Vzájemná pojišťovna
v Albrechticích nad Orlicí. S podporou této pojišťovny byla založena Hasičská župa č. 81 Vzájemné
pojišťovny v Albrechticích nad Orlicí, jejímž starostou byl rolník pan
Josef Tužil, dlouholetý starosta a
čestný občan naší obce.
Samotný Sbor dobrovolných hasi-

čů Albrechtice nad Orlicí byl založen
již roku 1888 místními živnostníky a
úředníky pojišťovny a v roce 1897 se
stal součástí župy Vzájemné pojišťovny v Albrechticích nad Orlicí.
Za zmínku stojí, že náš sbor dobrovolných hasičů byl vybaven moderní
technikou – motorovou stříkačkou
a hasiči v něm působící byli vždy
v prvních řadách v boji s požáry.
Za celou svoji 120. letou historii
nebyla činnost sboru přerušena, vyjma období válek, kdy byla částečně
utlumována vlivem nedostatku mužů
v obci, či z důvodu administrativních
překážek.
Jako starosta a občan naší obce
jsem upřímně rád, že i v současné
době působí v obci sbor dobrovolných hasičů s plně funkční požární
jednotkou, která již několikrát prokázala svoji profesionalitu a potřebnost.
Jistě si většina z nás vybaví požáry,
při kterých naši hasiči účinně spolupracovali s profesionálními hasičskými jednotkami a chránili majetek
postižených spoluobčanů.
V těchto souvislostech též vyzdvihuji obětavost, statečnost a organizo-

vanost, kterou naši hasiči prokázali
při ničivé povodni v červenci 1997.
Bez nadsázky lze říci, že právě díky
jejich pohotovosti a osobnímu nasazení se podařilo včas evakuovat
všechny ohrožené občany a ve zdraví
je dopravit do bezpečí. Velkou zásluhu měli rovněž na záchraně majetků
v zatápěném území.
Od této povodně byl sbor ještě
mnohokrát podroben zkouškám, při
kterých společně s dalšími spoluobčany musel čelit sice menším, ale přesto
nebezpečným povodním a vždy svoje
úkoly se ctí splnil.
V těchto krizových chvílích si vždy
uvědomuji, jak nezbytné je mít v obci
dobře fungující a vybavený sbor dobrovolných hasičů.
Vážení přítomní, dámy a pánové,
dovolte mi při této slavnostní příležitosti poděkovat nejprve všem
současným zastupitelům obce, i těm,
kteří již nejsou ve funkcích, neboť
všichni významným způsobem svými rozhodnutími podporovali a podporují činnost našeho sboru dobrovolných hasičů. Bez jejich souhlasu
bychom dnes neměli hasiče vyba-

veny drahou výstrojí a technikou
potřebnou k ochraně proti požárům a
povodním.
Mé poděkování patří i mnohým
spoluobčanům, kteří přímo nebo
nepřímo podporují různými způsoby
činnost sboru.
A nakonec mi prosím dovolte
poděkovat těm, kteří dnes slaví své
120. výročí – našim hasičům.
Vážení hasiči, děkuji Vám jménem
všech občanů naší obce a jménem
svým za vše, co jste pro nás dosud
vykonali a jak pevně věřím v budoucnu ještě vykonáte. Dnes jste převzali
svůj prapor, který jste si velmi přáli.
Ať tento symbol, který byl vyroben v
úzké spolupráci vás a naší obce symbolizuje všem součastným i budoucím hasičům jejich sounáležitost
s občany naší obce. Ať všichni hasiči,
kteří budou pod tímto praporem organizováni si jsou kamarády, kteří svojí
svorností, statečností a nekonečnou
obětavostí ochrání životy a majetky
nás - občanů Albrechtic nad Orlicí.
K tomu ať vám pomáhá sv. Florián – patron hasičů - i my všichni, jež
vaši pomoc potřebujeme.

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení č. 11 ze zasedání zastupiIlona Zdražilová předloží souhlas
spolumajitelů s předmětnou výmětelstva obce konaného dne 17.6.2008
v zasedací místnosti Obecního úřadu
nou oken
d) záměr obce koupit pozemek p.č.417
Albrechtice nad Orlicí
pod místní komunikací V Borku a
ukládá radě obce připravit k projed1. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
nání podklady o podmínkách koupě
pozemku (návrh kupní smlouvy)
a) zprávu starosty o plnění usnesení e) úpravu rozpočtu č. 2/2008 takto:
z minulých jednáních zastupitelUpravené příjmy: 10 841 180,-Kč
Upravené výdaje: 15 282 348,-Kč
stva obce
b) možnost pronájmu nebytových f) úhradu rozpočtového schodku ve
výši – 4 881 168,-Kč z výsledku
prostor ve vlastnictví pana Josefa
hospodaření obce z minulých let
Tužila
c) zprávu o činnosti Finančního výbo- g) zařazení těchto nových jmenoviru zastupitelstva obce v roce 2008
tých akcí do realizace v roce 2008:
1) „Vybudování provizorní komu2. Zastupitelstvu obce schvaluje:
nikace v lokalitě ACE-střed“ s alokací 350 000,- Kč.
a) závěrečný účet obce Albrechtice
2)„Vybudování záložního elektrického zdroje pro budovu OÚ“ s alonad Orlicí za rok 2007 bez výhrad
b) půjčku z Fondu na rekonstrukce
kací 75 000,- Kč
a opravy bytů a obytných budov h) jednotnou cenu pro výkup pozemTJ Sokol Albrechtice nad Orlicí,
ků pod místními komunikacemi
Tyršova 203, 517 22 Albrechtice
a chodníky ve výši 40,- Kč/m2
nad Orlicí na výměnu oken v bytě
s podmínkou, že vlastník pozemv budově čp. 203 ve výši 36 000,ku-navrhovatel prodeje zajistí na
Kč, se splatností 5 let a úrokem
své náklady tyto podklady pro
sepis kupní smlouvy: -výpis z KN,
5%
- nabývací doklady k pozemku.
c) půjčku z Fondu na rekonstrukce
a opravy bytů a obytných budov
Toto usnesení se vztahuje pouze na
paní Iloně Zdražilové, 1. Máje 58,
nákupy pozemků vyvolané jejich
Albrechtice nad Orlicí na výměvlastníky
nu oken v budově čp. 58 ve výši i) nákup pozemku p. č. 256/38 – ostat50 000,- Kč, se splatností 4 roky a
ní plocha o výměře 123 m2 od paní
úrokem 5% s podmínkou, že paní
Věry Bidlové, Pardubická 204,

Albrechtice nad Orlicí za smluvní
ho řešení úprav parku u elektrárny
cenu 4 920,- Kč
s tím, že bude vycházet ze stávajíj) poskytnutí podpory z grantu na
cího návrhu Ing. Jaroslavy Rakové
využití volného času mládeže SK
6.Zastupitelstvo obce revokuje:
Albrechtice nad Orlicí ve výši
20 000,- Kč na pořádání soustředěa) v plném znění z usnesení č. 10 ze
ní mladých fotbalistů
dne 15.4.2008 odst. 2 písm. i)
3. Zastupitelstvo obce volí:
7. Zastupitelstvo obce rozhodlo:
a) předsedou kontrolního výboru
zastupitelstva obce pana Ing. Petra a) ukončit smluvní spolupráci s paní
Černého, bytem V Kopečku 292,
architektkou Ing. Jaroslavou RakoAlbrechtice nad Orlicí
vou na přípravě projektu Úprava
b) pana Josefa Zíku, bytem 1. máje
parku u elektrárny Albrechtice nad
116, 517 22 Albrechtice nad OrliOrlicí a vypovězení smlouvy o dílo
cí přísedícím u Okresního soudu
č. 2007/SÚ/01 ze dne 8.3. 2007
v Rychnově nad Kněžnou
b) upravit rozsah stávajícího projektu
Úprava a rozšíření návsi Albrechtice nad Orlicí na řešení následujících
4. Zastupitelstvo obce jmenuje:
problematik: rekonstrukce veřejných komunikací, včetně jejich
a) starostu obce pana Jaromíra Kratěodvodnění, rekonstrukce chodníků,
nu, jako zastupitele pro pořizování
veřejného osvětlení podél komunikací a veřejné zeleně v rozsahu –
změny č. 3 ÚPSÚ Albrechtice nad
Orlicí
založení nových trávníků, výsadba
okrasných dřevin, stromů, a poříze5. Zastupitelstvo obce ukládá:
ní základního mobiliáře – lavičky,
odpadkové koše apod.
a) radě obce předložit do příštího c) ukončit smluvní spolupráci s paní
zasedání zastupitelstva návrh na
architektkou Ing. Jaroslavou Rakozřízení garáže pro hasičskou střívou na přípravě projektu Úprava
kačku a pro umístění protipovoda rozšíření návsi Albrechtice nad
ňových prostředků obce
Orlicí a vypovědět smlouvu o dílo
b) Ing. Petru Černému připravit do
č. 2007/SÚ/01 ze dne 8.3. 2007
18.7. 2008 nový návrh projektové-
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
s přípravou stavby „Komplexvčetně nátěrů, na budově obecního
úřadu (Na Výsluní 275) a pověřuje
ní protipovodňová ochrana obce
starostu obce k jejímu podpisu
Albrechtice nad Orlicí“
• smlouvu o dílo s firmou Akebia • možnost využít obecní kotce i pro
Rada obce schvaluje:
– Tereza Proche na vybudování
dočasné ubytování psů formou
placené služby. V této souvislosti
parčíku U Krbů a pověřuje starostu
úpravu místní komunikace p.č.
obce k podpisu smlouvy
ukládá starostovi obce připravit
109/16 v k.ú. Albrechtice n.O. a • nájemní smlouvu se Zemědělskou
návrh poplatků a dalších podmínek
zpřístupnění pozemků pana Josefa
vodohospodářskou správou, se sídpro realizaci tohoto podnětu
Uhlíře ze Štěpánovska
lem Hlinky 60, 603 00 Brno na p.č. • informaci starosty o přípravě stavnávrh kupní smlouvy s panem
85/8 a 34/7 v k.ú. Albrechtice n.O.
by výměna azbestocementového
potrubí v ulici Na Drahách, kterou
Josefem Tužilem na pozemky
pro stavbu protipovodňové hráze a
pověřuje starostu obce k podpisu
pro stavbu protipovodňové hráze
bude realizovat fi. Aquaservis, a.s.
v prostoru místní komunikace Na
smlouvy
Rychnov nad Kněžnou. Investorem
Hrázce, viz. příloha usnesení, a
stavby bude DSO Křivina
Rada obce souhlasí:
• informaci místostarosty o špatném
ukládá starostovi obce jeho projednání s prodávající stranou
zdravotním stavu kaštanové aleje
darovací smlouvu s Královéhradec- • s prostorovým umístěním stavby
na hrázce
kým krajem za práci starosty v zastusupermarketu PENNY Market na • informaci místostarosty obce o
pitelstvu Královéhradeckého kraje
pozemcích bývalého závodu Tanex
názorech některých občanů na
podmínky pro přechodné ubytov Týništi nad Orlicí. S výškovým
parkování nákladních automobivání psů v obecních kotcích takto,
umístěním supermarketu souhlasí
lů na parkovišti před restaurací U
za podmínky, že současně s teréncena za jeden den se stravou: 250,Kateřiny
Kč, cena bez stravy (strava dodána
ními úpravami pláně pod super- • informace o plánované uzavírmajitelem psa): 200,- Kč
marketem budou dokončeny proce silnice č. III/3055 Borohrádek
návrh úpravv parčíku u Krbů předtipovodňové hráze v Albrechticích
– hranice okresu RK v termínu od
nad Orlicí minimálně v prostoru od
ložený společností Tereza Proche
23.6.2008 – 30.9.2008
– Akebia, Albrechtice nad Orlicí,
silnice II/305 po vodní elektrárnu
včetně rozpočtu a pověřuje starostu • s odesláním žádosti ZVHS Oblast
Rada obce rozhodla:
obce k zajištění všech úkonů souvipovodí Labe, Hradec Králové na
sejících s realizací tohoto usnesení
odkup pozemků PK 85/8 a PK 34/7 • vybrat jako nejvýhodnější nabídku
na údržbu veřejné zeleně v obci
zhotovení odvětrávání kuchyně ZŠ
v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
dle předloženého cenového návrhu
nabídku od firmy Akebia – TereRada obce bere na vědomí:
firmy Multivac s.r.o.
za Proche a pověřuje starostu obce
předloženou kupní smlouvu na
k podpisu smlouvy o zajištění
prodej pozemku p.č. 41/1 v k.ú. • stanoviska vlastníků pozemků
služeb s vybraným uchazečem
Albrechtice n.O. Královéhradeckédotčených stavbou „Komplex- • použít výtěžek z provozu výherních
mu kraji a pověřuje starostu obce
ní protipovodňová ochrana obce
hracích přístrojů na grant na podpok podpisu smlouvy
ru volnočasových aktivit s mládeží
Albrechtice nad Orlicí“ a doporusmlouvu o dílo s panem Petrem
čuje zastupitelstvu obce je akcepa ukládá starostovi obce předložit
Markem z Nové Vsi na opravu
tovat. Současně pověřuje starostu
na příštím jednání rady obce návrh
obce k jednáním souvisejících
žádosti o podporu z grantu včetně
střechy a klempířských prvků,

Od posledního vydání zpravodaje
zasedla rada obce celkem 6x (10.3.,
31.3., 21.4., 5.5., 19.5., 9.6.)

•

•

•
•

•

•
•

•

podmínek pro předkládání žádostí
• provést opravy římsy a atiky na
budově obecního úřadu v odstínu
stávající fasády s menší zrnitostí.
Soklový nástřik provést rovněž
v odstínu stávající fasády. V této věci pověřuje starostu obce
k dojednání bližších podrobností
dodávky.
• posílit stávající stanoviště na tříděný odpad
Rada obce pověřuje:
• starostu obce k zajištění soudního
odhadu pozemků pod místními
komunikacemi
• Ing. Petra Kačína zpracováním
návrhu vzhledu administrativních
tiskovin obce a zpravodaje ve
schváleném jednotném grafickém
stylu obce
Rada obce ukládá:
• Komisi výstavby a Komisi životního prostředí zpracovat vlastní
návrh změn územního plánu obce.
Starostovi obce ukládá informovat
zastupitele a občany obce o přípravě změny územního plánu.
• místostarostovi obce zajistit ochranu nových stromů v parku u elektrárny proti poškození
Rada obce doporučuje:
• zastupitelstvu obce zakoupit
informační ukazatel měření rychlosti
i s měřením počtu průjezdů
Petra Kučerová, OÚ

Likvidace domovních odpadů - každodenní problém
V každém čísle albrechtického
zpravodaje se alespoň krátce věnuji
problematice likvidace domovního
odpadu. Ne jinak to bude v tomto
vydání.
Jsem si jist, že drtivá většina z nás
již ví, že domovní odpad je nutné
třídit, abychom šetřili neobnovitelné přírodní zdroje, chránili přírodu
a v neposlední řadě také snižovali náklady na tuto službu. Vím, že
všechny děti navštěvující Základní
školu v Albrechticích nad Orlicí jsou
v tomto duchu již několik let vychovávány a ve škole odpady třídí.
Řekl bych, že toto je dobrý předpoklad k tomu se domnívat, že se
tak budeme chovat i v každodenním
životě. Jaká je tedy realita?
Velice pozitivní je skutečnost, že
množství vytříděných odpadů stále
stoupá. Proto se rada obce rozhodla
posílit a rozšířit stanoviště pro tříděné odpady. Standardním vybavením
každého sběrného místa v obci budou
minimálně kontejnery na sklo – bílé

a barevné, plasty, papír a tetra-packy.
Nové stanoviště bylo zřízeno v ulici
Štěpánovské.
Obec samotná se zapojila do projektu „Zelená obec“. Pro občany
to znamená, že mohou kdykoliv na
obecní úřad předat k bezplatné ekologické likvidaci následující vytříděné
složky odpadu: drobná elektrická a
elektronická zařízení např. fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši a klávesnice
od PC, kalkulačky, mobilní telefony,
všechny typy baterií, mimo autobaterií. POZOR! Nelze odevzdat zářivky,
žárovky a velké přístroje, jako jsou
např. televize, ledničky, počítače ….
Ve společnosti ODEKO s.r.o. obec
aktivně prosazuje, pro širokou veřejnost, zřízení sběrného dvora na skládce odpadů u Nové Vsi. V jednání je
i další zkvalitnění a rozšíření služeb
této společnosti pro obyvatelstvo.
Kromě výše uvedeného positivního
výčtu aktivit a zpráv se musím zmínit
i o některých nedostatcích.

Jedná se zejména o nepozornost
některých občanů, kteří sice odpady
třídí, ale potom je odloží do špatného
kontejneru. Věnujte proto zvýšenou
pozornost do jakého kontejneru vytříděné odpady odkládáte.
Často se objevují v kontejnerech
také pytle se směsným odpadem. Je
možné, že tímto nešvarem trpí spíše obcí projíždějící cizinci, než naši
občané. Pokud však někdy vyhodíte do kontejneru na tříděný odpad
jinou složku odpadu nebo nevytříděný odpad věřte, že tímto chováním
můžete způsobit, že společnost Odeko, s.r.o. takový kontejner nevyveze,
případně zmaříte úsilí všech ostatních občanů, neboť silně znečištěný
vytříděný odpad skončí na skládce
odpadů.
Dalším nešvarem je likvidace
bioodpadů na cizích pozemcích.
Tento problém je značně rozšířen
v ulici Štěpánovské, Lesní (v prostoru mezi betonárnou a sklady) a Luční
(u čerpací stanice). V tomto případě

se jedná o naše spoluobčany. Je proto
věcí nás všech, abychom dotyčným
vysvětlili, že jejich chování je neslučitelné s našimi představami o ochraně soukromého vlastnictví i ochraně
přírody.
Pokud tato výchovná forma nebude
stačit, je zde institut trestů. Všichni,
kteří odkládají odpady mimo vyhrazená místa porušují obecně závaznou
vyhlášku obce, zákon o odpadech a
také zákon o obcích. Svým chování
tak páchají přestupky a zaslouží si za
to pokutu. Je však nutné tyto pachatele identifikovat a následně v přestupkovém řízení i dosvědčit, že konkrétní osoba přestupek spáchala.
Závěrem tohoto příspěvku bych
chtěl poděkovat všem, kteří udržují
čistotu a pořádek u svých nemovitostí, třídí odpady a odkládají je na
vyhrazená místa. Ke cti naší obce patří, že těchto občanů mezi sebou máme
více, než těch druhých.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Upozornění a
varování pro
občany
Vzhledem k velmi špatnému stavu
kaštanové aleje Na Hrázce upozorňujeme občany, že v době zvýšeného
nebezpečí, za hustého deště nebo i silnějšího větru, natož při silných poryvech, hrozí nebezpečí pádu nejenom
větví, ale i celých polokmenů. Žádáme proto občany, aby za těchto rizikových situací neriskovali možnost zranění a na hrázku raději nevstupovali,
zejména v prostoru od Dernerových
po Strnadovi.
Jaroslav Hlušička, místostarosta

Výstavba technické
infrastruktury pro rodinné domy
V letošním roce byly kompletně
dokončeny plánované stavby technické infrastruktury v prostoru výstavby
nových rodinných domů v lokalitě
Albrechtice n. O. - střed (za poštou).
K již zrealizovanému vodovodu
byly nově dobudovány silové rozvody
nízkého napětí, středotlaký plynovod,
rozvody veřejného osvětlení, přeložka
a nové rozvody telekomunikačních
kabelů. Pro zajištění obsluhy území
v průběhu staveb nových rodinných
domů byla provedena stavba spodní

části obslužné komunikace.
Realizací těchto staveb obec dostála
svého závazku vůči novým majitelům
stavebních pozemků, kterým při prodeji pozemků garantovala výstavbu výše
uvedených sítí. Nyní již záleží pouze na
nich, jak rychle postaví své domy a rozšíří počet obyvatel naší obce.
Celkově dosud obec investovala do
přípravy lokality pro stavbu 8 nových
rodinných domů částku vyšší než 1,9
mil. Kč.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Změna územního plánu obce
Albrechtice nad Orlicí
Na svém posledním zasedání
rozhodlo zastupitelstvo obce o
provedení další změny územního plánu naší obce. V pořadí se
již jedná o třetí změnu od roku
1996. Důvodem pořízení změny
je vytvořit podmínky pro další
rozvoj bytové výstavby na katastrálním území obce a vytvořit
předpoklady pro rozvoj vodáctví a souvisejícího technického
zázemí.

Pro majitele nemovitostí se tímto otevírá možnost
uplatnit v rámci projednávání
změny územního plánu své
náměty či řešit své potřeby.
O průběhu projednávání budou
všichni občané informováni
prostřednictvím úředních desek
a internetových stránek obce.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Rekonstrukce parčíku u Krbů
Jak si jistě většina čtenářů zpravodaje všimla, byly zahájeny práce na úpravě parčíku u Krbů. Poprvé se myšlenka
úpravy tohoto prostoru objevila v rozvojovém dokumentu obce „Program
obnovy obce Albrechtice nad Orlicí“
již v roce 1992. Od této doby se obec
snažila získat do vlastnictví zahradu za
autobusovou zastávkou, která se měla
stát součástí budoucího rozšířeného parčíku. Po několikaletém úsilí se
v roce 2007 podařilo od Pozemkového fondu ČR zahradu za autobusovou
zastávkou konečně koupit.
Na sklonku loňského roku byla
radou obce pověřena Komise životního prostředí rady obce, aby vytvořila návrhy parkových úprav celého
prostoru tak, aby volně navazovaly
na stávající parčík před čp. 141 a při-

tom zakryly stávající budovy garáží
a prodejen. Z několika předložených
variant, které byly komisí vymyšleny, byla do rozpočtu obce na rok
2008 zahrnuta varianta kombinující
trávník s výsadbou okrasných dřevin
a letniček. Dominantou tohoto prostoru byl navržen smrk, který bude
o Vánocích zdoben. Propojení prostoru před autobusovou zastávkou a stávajícím parčíkem před čp. 141 zajistí
pěšinka vysypaná štěrkem.
Realizací tohoto vybraného návrhu byla radou obce pověřena místní
zahradnická společnost, která v květnu
zahájila realizaci záměru.
Provedené terénní úpravy však
nebyly kvalitní, a proto bylo přistoupeno k reklamaci díla a to i přesto,
že již byla provedena výsadba okras-

ných keřů, letniček a byl zasetý trávník. Bohužel ani trávník nebyl dobře
založen, neboť z dovezeného kompostu spolu se zasetou travinou vyrazilo
velké množství plevelů, které novou
travinu z velké části zlikvidovaly.
Při reklamačním řízení a následně
i při jednání zastupitelů obce na místě stavby bylo rozhodnuto, že stávající výsadba bude odstraněna, plevel
vyhuben chemickým postřikem, terén
doplněn zeminou a nově urovnán.
Cestička, původně do půlkruhu, bude
nově provedena souběžně s výsadbou okrasných dřevin a stromů před
budovami garáží. Vzhledem k tomu,
že dodané okrasné dřeviny byly oproti
původnímu požadavku obce nízkého
vzrůstu, bylo rozhodnuto je rozsadit
do záhonů po obci a novou výsadbu

provést z větších dřevin. Nevyužitelný
zbytek dodaných dřevin byl věnován
panu faráři Havlíčkovi na výsadbu do
týnišťské fary.
Nová výsadba okrasných dřevin
a stromů bude provedena až v podzimních měsících, abychom snížili
riziko uschnutí a terén byl dostatečně
usazen.
Samostatnou součástí parkových
úprav je prostor autobusové zastávky
a vlastní autobusová zastávka. Stávající zastávka bude nahrazena novou
a chodník před ní bude proveden ze
zámkové dlažby.
Věřím, že zrekonstruovaný a rozšířený parčík potěší všechny obyvatele
i návštěvníky naší obce a vhodně doplní stávající veřejnou zeleň v obci.
Jaromír Kratěna, starosta obce
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Tak to jsou ty televizní jehňátka…
Chtěl bych touto cestou poděkovat
za zprostředkování televizního šotu
„jehňátek“ panu Hajnovi, který mě
kontaktoval se slečnou Evou Myšíkovou z TV Nova, která to velice bravurně s kameramanem natočila. Věřte, je
to hezký pocit, když se vidíte v televizi, ale ještě hřejivější pocit jsem měl,
když televizní hlasatelka Markéta Fialová zmínila Albrechtice nad Orlicí. Je
to opravdu hezké, že naše obec je teď
již po několikáté zmiňována na TV
Nova. Slečně Myšíkové ještě jednou
velice děkuji. To si ani neumíte představit jakou to vyvolalo odezvu. Do
deseti hodin jsem nestačil brát telefon. Ještě jednou všem díky.
Jan Bartoň

Závěrečný účet senátora

Vážení a milí voliči!
Můj šestiletý mandát senátorky
Parlamentu ČR, ke kterému jste možná i vy přispěli svým hlasem, letos na
podzim končí. Dovolte tedy, abych
vám alespoň krátce složila závěrečný
účet.
Před 6ti lety jsem vám slibovala, že

v Praze budu hájit zájmy venkova a
toho jsem se snažila držet. Venkovská
problematika byla a je mou hlavní prioritou a možná i proto jsem se stala
před čtyřmi lety předsedkyní Stálé
komise Senátu pro rozvoj venkova,
stejně jako místopředsedkyní Spolku
pro obnovu venkova ČR. Jsem ráda,
že i mou zásluhou se začalo vážně
pracovat např. na změnách rozpočtového určení daní obcí apod. Starostové obcí a měst nejen v mém volebním
obvodu byli a jsou mými hlavními
partnery a je mi potěšením s nimi
spolupracovat.
Slibovala jsem, že budu dohlížet na
to, aby Parlamentem ČR neprocházely
špatné a nedomyšlené zákony. Věřte,
že i to jsem se snažila, ale… Netušila
jsem, že zdravý selský rozum a logika
věci v Praze příliš nefunguje a stranická kázeň je nade vše.
Ústavních stížností jsem se svými
kolegy spolupodepsala hned několik,
např. ve věci výše zmiňovaného rozpočtového určení daní, odblokování
církevních pozemků, vytěsnění drobných akcionářů a dalších. Tím byl

Hasičská vzájemná
pojišťovna, a.s.
Je zde a nabízí své kvalitní služby,
se kterými byli občané vždy spokojeni. Hasiči opět prokazují, že humánní
cítění je jim vlastní. Navazují na tradice pojišťovacího ústavu, který: byl
založen v roce 1900, nesl stejný název,
patřil u nás mezi velmi prosperující
podniky.
V roce 1926 se o Hasičské pojišťovně psalo: „Tato založen byvši z počátků nepatrných, vzrostla v mohutný
ústav a řadí se k největším ústavům
v Čsl. Republice, takže tento ústav
neslouží jen ke cti hasičstva, nýbrž
veškerého občanstva.
A dnes budí tento ústav čsl. hasičstva
obdiv i v cizině .“ „ , Co nemůže být
hasiči zachráněno, to poctivě nahradí

Hasičská vzájemná pojišťovna.“
A tato moudrá slova platí i dnes, kdy
na trh vstoupila v roce 1999 HVP. a.s.
Nabízíme : pojištění domů a staveb,
bytů-trvale obydlených i rekreačních
domácností, havarijní a úrazové pojištěni. Pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou v běžném občanském
životě, za škodu vůči zaměstnavateli i za škodu způsobenou psem. Dále
životní a důchodové pojištění.
Nyní nově od 1. června 2008 nabízíme zákonné pojištění motorových
vozidel - povinné ručení.
O všech našich službách Vás můžou
i podrobně informovat členové Vašeho
Sboru dobrovolných hasičů.
Helena Kubrtová

vytvořen zejména potřebný tlak na to,
aby se věci začaly řešit.
Nejen tím, že jsem 14 let předsedkyní Dobrovolného svazku obcí
Region Orlické hory, jsem se snažila
pomáhat Orlickým horám a Podorlicku, a to jak v programech rozvoje, tak
v propagaci a dalších aktivitách.
Prezidenta Václava Klause jsem
nevolila, avšak respektuji jej jako
prezidenta České republiky. Snažila
jsem se prosadit přímou volbu. Stále
si totiž myslím, že každý občan naší
republiky by měl mít právo si sám
volit svého prezidenta (popř. starostu
či hejtmana).
To je obhajoba základních tezí
mých slibů před 2. kolem senátních
voleb před šesti lety. Je nyní na vašem
zvážení, zdali jsem jako vaše senátorka obstála. Na mých webových
stránkách www.domsova.cz se o mé
senátní i mimosenátní činnosti dozvíte podstatně více.
Věřte, že jsem si stále vědoma
odpovědnosti vůči vám, voličům, a
proto se snažím svůj mandát vykonávat podle svého nejlepšího vědomí

a svědomí. Jsem stále nestraník, ale
přesto straním: slušnosti, čestnosti,
poctivosti, odbornosti a spravedlnosti. Jsem nezávislá, ale mé rozhodování závisí na svobodě, jak té
vnitřní, tak i té kolem mne, na mém
svědomí, smysluplnosti života, práce
a zejména na potřebě domluvit se a
spolupracovat.
Na podzim se pokusím svůj senátorský mandát obhájit. Kandiduji jako
nestraník za SNK ED, s podporou
malých středových stran – Strana zelených (SZ), Volba pro město (VPM),
Unie svobody (US), Strana pro otevřenou společnost (SOS), LiRA
a Hnutí za harmonický rozvoj obcí
a měst.
Jsem přesvědčena o tom, že Senát
odvádí kus dobré a poctivé práce, není
zbytečný a zaslouží si větší pozornost.
Měl by být protiváhou příliš zpolitizované Poslanecké sněmovně. Proto
přijďte volit! Nedopusťte, aby se volby staly záležitostí jen velkých politických stran a tudíž: „Nevolte levou
ani pravou, volte srdcem a hlavou!“
Vaše senátorka Václava Domšová

Poděkování
základní
škole

Upozornění
a prosba
poštovních
doručovatelek

Vážený pane starosto,
chceme touto cestou vyjádřit poděkování Vaší základní
škole za práci ředitelky, pedagogů a asistentky se žákem
s postižením. Vám samozřejmě
patří dík za podporu školy.
Mgr. Iva Doudová
Zástupce ředitele pro
Speciálně pedagogické centrum, Náchod

Některé domky v Albrechticích postrádají čitelné a jasné označení popisnými čísly.
Doručovatelky neznají všechny občany jmény a příjmením
a musejí dodávat poštu podle
adresy, názvu ulice a popisného čísla. Proto prosí o řádné a
čitelné označení domů, ve vlastním zájmu jejich obyvatel, aby
došlé zásilky byly v pořádku
doručeny.
Děkujeme předem i za poštovní doručovatelky.
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Školní výlety
I letos byl školní rok v naší škole završen výlety. Jednalo se o výlet
mateřské školy na Kunětickou horu,
výlet celé základní školy do Moravského krasu a na zámek Rájec nad Svitavou, výlet žáků 5. ročníku do Prahy
a výlet dětí dramatického kroužku a
kroužku sborového zpěvu do Dětského domova Potštejn.
Někdo by si možná mohl říct:
výlet, krásná odměna na závěr, ale ty
naše v základní škole nejsou jenom
odměnou.
Výletem do Potštejna si děti opět
připomněly kamarádství s dětmi, kte-

ré bohužel neměly v životě to štěstí
být součástí normální rodiny. Svým
kamarádům naše děti zahrály pohádku Pták štěstí a pak si všichni užili
krásné odpoledne s koupáním, povídáním, opékáním vuřtů.
Na výlet do Moravského krasu a
na zámek Rájec nad Svitavou jsme se
důkladně připravovali. Podle našeho
projektu byly rozděleny úkoly a všichni se pustili do práce. Když jsme ve
čtvrtek 19. června vyjížděli, každý už
měl vědět, co nás na výletě čeká, jakou
krajinou budeme projíždět a kam až
to vlastně zajedeme, proč a jak vůbec

Výlet do Prahy
V úterý 24. června jsme jeli vlakem do Prahy.
Dorazili jsme na hlavní nádraží,
odkud jsme pěšky došli na Václavské náměstí. Tam jsme si prohlédli sochu sv. Václava. Metrem

jsem přejeli na Můstek a vydali
jsme se na Staroměstské náměstí. Tam jsme si počkali na celou
hodinu, abychom viděli, co se děje
na Staroměstském orloji. Společně s mnoha zahraničními turisty jsme zatleskali apoštolům a šli
jsme dál. Čekalo na nás Muzeum
voskových figurín. Pak jsme prošli

vznikají krápníky, co je to propast,
ale také jaká jsou pravidla v chráněné
krajinné oblasti, jaké značky uvidíme, jaká pravidla jsme si stanovili pro
naše chování na výletě my a spoustu
dalších věcí. Všechno vyšlo tak, jak
jsme si představovali, počasí bylo
ideální výletové a tak nás po celý den
provázela dobrá nálada.
Výlet do Prahy – každoroční výsada žáků 5. ročníku - je výletem nejenom na rozloučení s naší školou. Jeho
hlavním úkolem je představit dětem
to, o čem se ve škole jen učily, viděly to na obrázcích nebo o tom četly.

Karlův most a po chvíli odpočinku
a krmení holubů a labutí v parku
jsme si to namířili na lanovku. Ta
nás vyvezla na Petřín. Z Petřínské rozhledny jsme viděli mnoho
památek a staveb, o kterých nám
povídal syn paní Drábkové Alan.
Také jsme se pobavili v zrcadlovém
bludišti. Naše poslední návštěva

Vidět nádherné památky na vlastní
oči je něco úplně jiného. Co je obrázek Chrámu sv. Víta proti tomu, když
se ocitnete uvnitř, co je pohled na
Prahu na fotografii proti skutečnému
výhledu z rozhledny na Petříně. Děti
byly naprosto skvělé a odvezli jsme si
spoustu krásných zážitků.
O tom, co jsme všechno na výletě
viděli, by děti také měly umět vyprávět. Následují dvě ukázky.
Přejeme i Vám, čtenářům zpravodaje, krásné prázdninové výlety.
Světluše Kratěnová
ředitelka školy

byla na Pražském hradě, ve kterém
je i Chrám sv. Víta. V chrámu jsme
jako jediní viděli hrobky českých
králů.
V pořádku jsme dorazili domů,
výlet se nám moc líbil a myslíme
si, že se letošní čtvrťáci mají na co
těšit.
Děvčata z pátého ročníku
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Školní výlet do Moravského krasu
Ve čtvrtek 19. června jsme se vydali
na školní výlet. Tento rok byl naším
cílem Moravský kras.
Cesta byla dlouhá, ale zajímavá a
zábavná. Jako první jsme navštívili
zámek Rájec nad Svitavou, ve kterém
jsme viděli empírovou knihovnu,
jídelnu, pokoj s rytinami a spoustu
dalších věcí. Když naše prohlídka
zámku skončila, nakoupili jsme suvenýry, nasedli do autobusu a vydali
se do Kateřinské jeskyně. Dozvěděli
jsme se, že přes zimu je jeskyně kvůli
spícím netopýrům uzavřena. Nikdo se
nám neztratil a tak jsme pěšky šli do
Punkevní jeskyně. Ta měla dvě části
– suchou a mokrou. Procházeli jsme
suchou částí s krásnou krápníkovou
výzdobou a najednou jsme se ocitli
na dně propasti Macocha hluboké
137 metrů. Potom jsme pluli lodička-

mi. Proplouvali jsme po říčce Punkvě
pod stropy jeskyní. Řidič loďky byl
zábavný a každou chvíli říkal: „Nalevo pozor na hlavy, pozor napravo…“
Z lodiček jsme přešli na lanovku. Ta
nás vyvezla na skálu, odkud to bylo
kousek k vyhlídkám na Macochu.
Podívali jsme se z horní i dolní vyhlídky. Dostali jsme ještě chvíli rozchod a
pak už pro nás přijel autobus. Cestou
zpátky paní učitelka řekla: „Zazpíváme si nějakou písničku?“ a zpívali
jsme skoro až domů. Když jsme dozpívali Sláva nazdar výletu, dojel autobus
na parkoviště před školou.
Myslím si, že to byl krásný výlet
a všem se moc líbil. Těším se na další
výlet v příštím školním roce.
Adéla Koblásová
žákyně pátého ročníku



Před zámkem Rájec nad Svitavou.

Letošní Den dětí
30. května se ve škole v Albrechticích slavil Den dětí.
Vše začalo v 15 hodin. Děti si mohly vyrobit zvířátko nebo kouzelnický
kostým, ve kterém potom ukázaly svá
kouzla. Malým dětem začaly závody

na tříkolkách, pro starší bylo připraveno létání na koštěti ve dvou, sbírání
hadích ocásků nebo přenášení slizu.
Jako hlavní program bylo vystoupení Jiříčka a Mirečka. Jiříček je
kouzelník, Mireček hraje ve skupině

„Knedlo, vepřo, zelo“ a spolu jim to ky napekly spoustu cukroví, hasiči
ladí.
grilovali párky. Všeho bylo dost pro
Nakonec kluci hráli velký fotbalový všechny.
turnaj.
Den dětí se moc vydařil.
Bylo rozdáno hodně sladkých
odměn, kuchařky, školnice a maminDěti ze 4. ročníku
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Kritická dopravní situace v obci
Každý z nás, občanů Albrechtic, je
nepříjemně zaskočen současnou kritickou situací v automobilové dopravě. Snad všichni, co bydlíme u cesty
nebo v její blízkosti si přejeme, aby
naší obcí neprojížděla těžká nákladní auta ani kamiony. Bohužel. Bude
se tak dít i nadále a to proto, že se
v okolí opravuje hned několik silnic a
naší obcí jsou vedeny objízdné trasy.
Jediné, co se v této nepříznivé situaci
dá regulovat, je průjezd těžkých vozidel po mostech mezi Týništěm a naší
obcí. Na hlavní most přes Orlici může
vjet jediné vozidlo o hmotnosti do
19t. Všichni víme, že se toto omezení
velice často porušuje a přes most jezdí
vozidla, jejichž hmotnost násobně převyšuje tu povolenou. Právě proto jsme
se obrátili na Policii ČR s požadavkem na zavedení kontrol dodržování
dopravního značení a to i za pomocí
váhy. Hned při prvním vážení bylo
pokutováno 8 řidičů. Výše pokuty se
však pohybují okolo dvou tisíc korun,
což z pohledu ušetřeného času a naf-

ty je zanedbatelné. Značené objížďky
z Hradce Králové a Žamberka jsou
totiž dlouhé několik desítek km a tak
se dopravcům i řidičům asi vyplatí
riskovat. Přesto měla akce okamžitou
odezvu u řidičů a tak během několika
málo hodin již přes most žádná těžká
vozidla nepřejela. Dočasně. Po skončení akce se celá situace opět rychle
vrátila do normálu a po mostě již opět
začaly jezdit náklaďáky. Tento scénář
se opakuje při každé další akci. Sotva
se podaří odchytit jednoho, dva řidiče,
již letí éterem echo, že v Albrechticích
váží. Po náklaďácích se pak na chvíli
slehne zem a po zklidnění situace jede
vše nanovo.
Co v této situaci dělat? Nezbývá než
být opatrný, dávat pozor při přecházení silnice a trpělivě čekat na ukončení
oprav silnic. Mělo by se tak stát v průběhu podzimu. Doufejme, že všechny
plánované termíny budou dodrženy
a situace se opět vrátí do normálu.
Jaromír Kratěna
starosta obce

10. Velká cena Nové Vsi - první mezinárodní účast
Dne 10. 5. proběhl v motokrosovém areálu na Nové Vsi již 10 závod
malých motocyklů. Za pěkného
počasí se zůčastnilo 92 závodníků
nejen z České republiky ale také ze
Slovenska. Proto už můžeme brát
Velkou cenu Nové Vsi jako mezinárodní. Zabojovat přijeli borci ze slovenského města Skalica. Poprvé také
přijeli závodníci od Brna a nechybě-

li ani naši oblíbení Plzeňáci. Mimo
těchto, ze vzdálených míst byly ti,
kteří tento závod považují za svůj
a nenechají si ho ujít již několik
posledních ročníků.
Jako při minulých závodech bylo
startovní pole rozděleno do kategorií
dle věku a výkonu strojů. Po rozjížďkách, semifinálových a finálových
jízdách zvítězily v jednotlivých kate-

goriích tito závodníci - viz www.novavesring.cz .
Ceny předávala paní senátorka Václava Domšová a starosta pan Radomír
Charvát.
V přestávkách mezi jednotlivými
jízdami si mohli diváci i závodníci
prohlédnout výstavu historických
motocyklů, pana Skalického a pana
Sejkory z Albrechtic nad Orlicí.

V průběhu dne předvedli ukázky radiem řízených modelů, letečtí
modeláři.
Závod se těšil velkému zájmu diváků, kteří se přišli na závod podívat.
Občerstvení pro závodníky i diváky
obstaral p. Moravec. Další Velká cena
Nové Vsi se koná v sobotu 6. 9. 2008.
Všechny Vás srdečně zveme.
J. Barták
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Knihovna v nových prostorách ve středu obce
Už v roce 2007 rozhodlo zastupitelstvo obce pro zkvalitnění obřadů
upravit a zrekonstruovat obřadní síň
na obecním úřadě. Prvním krokem
k tomuto záměru mělo být přestěhování knihovny do nových prostor ve
středu obce. Pro větší dostupnost a
pohodlí občanů. Původní záměr byl
do prostorů místo prodejny oděvů.
Po skončení pronájmu v budově čp.



141 jsme rozhodli, že knihovna bude
přímo tam. Bylo však nutné místnost
upravit, opravit, a vybavit. Přeložit
internetovou přípojku, vše tak, aby se
naši občané cítili spokojeni. Celková
rekonstrukce knihovny a vybavení
přišlo na 189 tisíc korun.
Ale náklady rozhodně stály za to.
Máme moderní světlou a prostornou knihovnu, uprostřed obce, dob-

Nová knihovna s veřejným přístupem na internet

ře vybavenou. Teď v letním období
nechodí tolik zájemců o četbu, večery
jsou kratší a tak až na zimní plískanice se opět klientela zvýší. K dispozici
je i internetové připojení, to využívají
spíše mladí. Spokojená paní knihovnice se snaží všem zájemcům vyhovět, pokud není požadovaná kniha
momentálně k dispozici, je možnost a velká šance, že se dá vypůjčit



nebo objednat v jiných knihovnách.
S využitím internetu se dá zjistit, která
knihovna a kde ji vlastní.
A tak spolu s paní Svobodovou vás
zveme, přijďte se podívat do nové
knihovny, snad se i vám bude líbit
a v době internetu a televize si uvědomíte, že dobrá kniha je skutečně
přítel.
Jaroslav Hlušička, místostarosta

Paní knihovnice v prostorách nové knihovny

Knihov na Albrechtice - nabídka pro č te náře
Vítám Vás v knihovně a nabízím ké příklady, skutečné zážitky a cenné
Vám několik titulů:
rady pro ty, kteří chtějí vykročit či
pokračovat v cestě…
Pro děti:
Pro dospělé:
„Říkadla pro radost“ – Gebhartová
Vl. Tato knížka říkadel, básní a pohá„Život jako pohádka“ – Francková
dek udělá radost nejen malým dětem, Z. Až dosud Vendulka příliš mnoho
kterým je určena, ale i slovamilovným radosti v životě nezažila. Dětství strámaminkám, tátům, babičkám i dě- vila jako těžce zanedbané a posléze
dům a v neposlední řadě učitelkám z rozhodnutí úřadů matce odervané
předškolních i školních dětí. Říkadla dítě v dětském domově, nevydařené
a vyprávění z odkazu lidové sloves- manželství, které se tak zoufale snažila
nosti se tu prolínají s verši současnými udržet, stejně skončilo rozvodem. Až
a jsou vybrány tak, aby si je po přečte- najednou, jakoby konečně začaly funní dospělým mohly říkat i děti samy. govat střípky pro štěstí, se mladá žena
setkává s Robertem a její život, po
„Dobrodružství s Bobří stopou“ boku něžného, milujícího manžela, se
– Statisíce čtenářů zlákaly příběhy rázem mění v pohádku. Jenomže idyz pera Jaroslava Foglara. A mnohým la netrvá dlouho a Vendulka se opět
dobrodružství, činy hlavních hrdinů ocitá na počátku.
přirostly k srdci tak, že sami i s kamarády zkoušeli a zkouší prožívat vol„Zapomeňte, že jste měli dceru“ –
né chvíle podobně. Získat znalosti, z angl. orig. Žila jsem s maniaky, zlodovednosti, užít si dobrodružné, zají- činci a vrahy. Pravdivý příběh pašemavé okamžiky v přírodě, klubovně račky drog, která přežila peklo thajské
a třeba i v ulicích měst a městeček. věznice. Sandra Gregoriová má rozŘady následovníků kteréhokoli věku hodně o čem vyprávět. Má za sebou
jdou foglarovskou cestou. Tato kni- těžkou zkoušku, která by většinu lidí
ha ukazuje jak na to, poskytuje nejen zlomila. Ji však zachránila jak odvaha
zábavu a hrsti romantiky v příbězích, a schopnost přizpůsobit se, tak i láska
povídkách, komiksech, ale i praktic- a oddanost její rodiny.

„Rapsodie“ – Gouldová – z angl. orig. Míša Levin je jedním z nejuznávanějších světových klavíristů
vážné hudby. Tento temperamentní
přitažlivý muž dosáhl v životě zatím
všeho, o co usiloval, kromě jediného:
opravdové lásky. Před osmi lety z jeho
života odešla Serena Gibbsová, která ho zanechala naprosto zoufalého
a zdrceného. Po čase se Míša oženil
s loajální a tolerantní Verou, která při
něm neochvějně stála a podporovala
ho, zatímco jeho kariéra prudce stoupala. Ovšem na Serenu nikdy úplně
nezapomněl. A pak opět na ulici ve
Vídni potkal Serenu…
„Putování s dinosaury“- Haines
T. Před více než 225 miliony lety,
v období triasu, začali Zemi osidlovat
dinosauři. O 170 milionu let později
však náhle vyhynuli. Otázka, jak a
proč k domu došlo, dosud patří mezi
největší tajemství světa.

vypátrat Peteova vraha a Cindiin
majetek se hopalong nechá zaměstnat na rozlehlém ranči zvaném Box T.
Tam postupně odkrývá hrůzné a životu nebezpečné tajemství…
„Bratrovrah“ – Cílek R. „Kdo je?“
zvolal ochraptěle ženský hlas. Když se
nikdo neozval, odemkla a pootevřela
dveře. Jen na pár centimetrů. Kubík
vystoupil ze stínu a vsunul do škvíry
špičku boty. Ocitl se tak tváří v tvář
stejné ženě jako před dvanácti hodinami na nábřeží, jen na sobě měla
nyní župan. „Dlouho jsme se neviděli,
paní Soumarová“, řekl. „Zastesklo se
mi po Vás. Odpoledne jsme si poseděli, popovídali, ale bylo to k ničemu. Lhala jste! A ještě navíc…“. „Co
chcete?!“ Ustoupila o krok, ale stále se
pevně držela kliky dveří, župan se jí
přitom pohybu rozevřel, nebyl to zajímavý pohled, ale tentokrát se Richard
nemínil nechat rozptýlit…

„Ztracený ranč“ – z angl. orig.
Přijďte si vybrat, určitě najdete kniL.L´Amour. Hopalong obdrží od hu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
honáka, svého starého kamaráda,
dopis s naléhavou prosbou o pomoc. středu od 17ti do 19ti hodin se na Vás
Po příjezdu však zjistí, že přítel byl těší
zavražděn a ranč, který přenechal
Svobodová J.
neteři beze stopy zmizel. Ve snaze
knihovnice
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Proběhl 35. ročník Štítu Albrechtic
V sobotu 28. června 2008 se konal
v Albrechticích v Jizerských horách
další ročník fotbalového turnaje „Štít
Albrechtic 2008“. Začal již v pátek
večer od 19 – ti hodin zasedáním
představitelů obcí osmi Albrechtic
z celé republiky. Na tomto sezení již
tradičně zástupci obcí přednesou, co
se změnilo v jejich regionu za uplynulý rok, přednesou své plány do příštích let a zhodnotí, co a jak se zdařilo.
Zástupci jednotlivých fotbalových
oddílů přednesou své úspěchy a neúspěchy a jak se daří práce s mládeží
a podobně. Za naše Albrechtice se
zasedání zúčastnili Jaromír Kratěna,
Jaroslav Hlušička, Rostislav Kchop.
Druhý den ráno v 8 hodin byl slavnostně zahájen 35. ročník na hřišti
v Albrechticích v Jizerských horách.
Na hřiště nastoupilo v současné době
všech osm účastníků. Po uvítacích
projevech se účastníci odebrali do
míst soutěže. Skupina „A“ na hřišti
v Jizerských horách:

Albrechtice n. Orlicí
okresní přebor
Albrechtice u Lanškrouna
okresní přebor
Velké Albrechtice
1. B třída

vítěz OP
9. ze 14
1. ze 14

V prvním zápase skupiny B nastoupili proti sobě papíroví favorité. Město a Velké. Obě mužstva předvedla
pěkný fotbal, ale bohužel pro diváka
bez branek - 0 : 0. Na PK zvítězili
3 : 1 z Města.
Ve druhém zápase se už předvedli
naši proti Lanškrounu a dá se říci že
v dobrém světle. Zvítězili 2 : 0 brankami, které vstřelil David Hořínek.
V dalším zápase se zrodilo překvapení, když favorizované Velké podlehly Lanškrounu 2 : 1.
Rázem se v následujícím klání
vlastně mohlo rozhodnout v případě
našeho vítězství o postupu ze skupiny. Bohužel kluci se snažili hrát
s divizními příliš otevřený fotbal
a tak přetížená obrana 4x kapitulovala. Prohráli jsme 1 : 4 a rozhodujícím
soutěž umístění v sez. 07 - 08
duelem pro nás byl zápas s Velkými
Albrechtice u Českého Těšína
Albrechticemi. Fotbalová matemaOblastní přebor 6. ze 16
tika nám říkala, že k postupu stačí
Albrechtice nad Vltavou
pochopitelně vítězství, nebo jakákoli remíza. Zápas se pro nás vyví1.B třída
9. ze 14
jel dobře. Hráli jsme útočný fotbal,
Lesní Albrechtice
jen pověstný kousek štěstí se stále
III. třída
10. ze 13
nedostával. V 10 – té minutě zápasu
Albrechtice v J.h domácí
doslova zaduněla tyč soupeřovy branIII. Třída
7. ze 12
ky. A několik povedených střel kryl
Naše mužstvo hrálo ve skupině „B“ na brankař soupeře. Pohroma přišla 2
minuty před poločasem. Po rozehraumělé trávě v Desné:
né standardní situaci se Velké ujali
vedení 1 : 0. Do druhé půlky jsme
Město Albrechtice
nastoupili se snahou a vědomím, že
Divize sk. D
13. ze 16
jedna branka se dá dohnat. Ale soupeř

hrál takticky dobře do blízkosti svojí
branky nás mnoho nepouštěl. Navíc
ještě v 5. minutě zvýšil svoje vedení
na 2 : 0. Blížil se konec zápasu, chybělo necelých 6 minut do konce a my
příznivci jsme si říkali, že opět zůstaneme jenom kousek od postupu, který
se nám nezdařil již řadu let.
Ale naši hráči mysleli trochu jinak.
Nejprve střelou z dálky snížil náš
střelec David Hořínek
a 2 minuty
před koncem vyrovnal na konečných
2 : 2 Ondra Velíšek. Po konečném
hvizdu rozhodčího vypukla naše
radost. Konečně máme možnost hrát
alespoň malé finále. Ale po střízlivém
odhadu jsme zjistili, že poslední zápas
může ještě vše změnit. Nastoupí proti
sobě Město a Lanškroun. Pokud by
Lanškroun zvítězil stal by se vítězem
skupiny a Město by postupovalo jako
druhé, naši by skončili na třetím místě. Zdálo se nepravděpodobné, že by
mužstvo z 9. místa OP porazilo manšaft z divize ale…… Nám by stačila
i případná remíza. A tak se nakonec
i stalo.
Město nenašlo za celých 40
minut recept jak přehrát soustředěnou obranu Lanškrouna a protože
ti se soustředili jenom neinkasovat
a hrát brejky, to vyšlo jenom částečně,
skončil zápas 0 : 0 a byli jsme druzí.
Ve skupině A podle očekávání
zvítězil Baník Ace u Českého Těšína druzí se umístili domácí „Jizerky“
a to byl také náš soupeř v souboji
o 3. a 4. místo. Malé i velké finále se hrálo na hřišti v Albrechticích.
Pamětníci, kteří si pamatují naše staré
hřiště V Borku hned srovnali vzhled
terénu a stav hřiště. Terén byl ještě

neutěšenější než u nás a také hřiště
bylo menší.
To ale neomlouvá naše hráče, kteří v malém finále podlehli domácím
vysoko 5 : 0. Skončili jsme tedy na
35. ročníku Štítu na pěkném 4. místě.
Ve finále diváci branky neviděli
a tak na pokutové kopy zvítězil Baník
Albrechtice u Českého Těšína.
Při slavnostním zakončení turnaje
byli předány ceny všem mužstvům,
nejlepšímu hráči, brankaři a střelci.
Závěrem předal starosta Albrechtic
v Jizerských horách putovní standartu Štítu Albrechtic dalšímu pořadateli
a tím jsou pro rok 2009 naše Albrechtice nad Orlicí.
Závěrem musíme poděkovat všem
účastníkům našeho zájezdu za krásnou reprezentaci obce a zejména realizačnímu týmu a hráčům:
Vedoucí mužstva Ruda Moravec st.
Trenér : Rosťa Kchop
Asistent trenéra: Pavel Zeman st.
Lékař: Alena Moravcová
Psychologická příprava: Jára
a Pepík Krčmářovi
Hráči: Cabalka Luděk, Cabalka
Tomáš,Krčmář Martin, Hejna Čeněk,
Vašata Ondřej, Barták Martin, Velíšek Luděk, Velíšek Ondřej, Hořínek
David, Lukáš Fajt,Pavel Zeman ml.,
Jaroš Jiří. Nejlepší náš střelec Hořínek David 3 branky za ním Velíšek
Ondra 2.
Nejlepší hráč (a také nejstarší)
Martin Krčmář.
Ještě jednou děkujeme a přejeme
další úspěchy v příštích ročnících.
Jaroslav Hlušička
místostarosta
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Nový prapor pro Sbor dobrovolných hasičů
Na oslavách 120 let albrechtických
hasičů převzal starosta sboru Ladislav
Mazač od starosty obce Jaromíra Kratěny nový slavnostní prapor. Ceremoniál předání i žehnání praporu měl
pod patronátem pan farář Havlíček.
K tomuto okamžiku vedla dlouhá
cesta, od nápadu k realizaci museli
členové SDH vyřešit mnoho problémů. Mezi největší patřily finance.
Prapor je kompletně ručně vyšívaný
a jeho výroba stála 50 tisíc korun.

Tuto částku pochopitelně sbor nemá,
a tak pomohla obec a sponzor, který
si nepřál být jmenován. Peníze na
prapor byly získány takto: 10 tisíc
sbor, 20 tisíc obec a 20 tisíc sponzor.
Prapor vyrobila firma Velebný a Fam
z Ústí nad Orlicí, která má v republice
nejdelší tradici v této činnosti a patří
k nejlepším.
Prapor je vyroben ze sametu, a to
z jedné strany z červeného a z druhé modrého. Jako hlavní motiv je

zde historická stříkačka Smékal a
nápis POMOC V NOUZI JE NAŠE
POSLÁNÍ. Ze strany druhé znak
obce a nápis Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí. Součástí
praporu je i ozdobná žerď s hlavicí.
Obec ještě zakoupila stuhu, která připomíná slavnostní okamžik předání
praporu. Prapor bude využíván při
slavnostních příležitostech a bude
umístěn v budově obecního úřadu.
Závěrem bych velice rád poděko-

val všem, kteří se podíleli na přípravě
výroby a řešení všech otázek kolem
koupě praporu. Velký dík patří obci
Albrechtice a štědrému sponzorovi,
bez kterých bychom prapor nebyli
schopni nikdy pořídit. Členům sboru
bych chtěl popřát, ať prapor vždy drží
všechny při sobě a ochraňuje je před
vším zlým.
Jiří Proche - SDH
Albrechtice nad Orlicí

Představení nové albrechtické cisterny - CAS 16 Mercedes Benz
Rád bych Vám v krátkosti představil
novou cisternu albrechtických hasičů.
Vozidlo bylo zakoupeno partnerským městem Wörgl a hasiči tohoto
města na něm provedli téměř kompletní repasi. Jedná se o vozidlo CAS
16/ 4000/ 80/ S 3 M V Mercedes Benz
1113 na terénním podvozku. Toto
označení znamená cisternová automobilová stříkačka s čerpadlem 1 600
litrů za minutu, 4 000 litrů vody a 80
litrů pěnidla. Dále speciál na podvozku do 14 tun s rozšířenou výbavou.
Nástavba cisterny je repasována v
roce 1995 špičkovou firmou Rosenbauer s obsahem nádrže 4 000 litrů a
vysokotlakým čerpadlem 1 600 litrů
za minutu a vysokotlakou částí 250
litrů za minutu při tlaku 40 barů. V
zadní části nástavby je osazena 60
metrová vysokotlaká hadice s pistolovou proudnicí, která umožňuje rychlý hasební zásah s nízkou spotřebou
vody a vysokým hasebním účinkem.
Po obou stranách nástavby jsou úložné prostory kryté hliníkovou roletou,
ve kterých je uloženo další požární
a technické vybavení.

Podvozek je Mercedes Benz 1113 4
x 4, vyrobený v roce 1974 a kompletně repasovaný v letošním roce. Obsah
motoru je 5 600 ccm, výkon 130 kw,
celková hmotnost je 11 tun, automobil je vybaven turbem, servo řízením,
výstražným zařízením, tažným zařízením a převodovkou 5 vpřed a 1 vzad.
I přes rok výroby je toto auto svou
nadčasovostí srovnatelné se současnými cisternami. Kolegové z Wörglu cisterně udělali kompletní repasi
podvozku, motoru a čerpadla. Po
potřebném zaškolení hasičů, které již
probíhá, bude vozidlo zařazeno do
integrovaného záchranného systému
a využíváno při mimořádných událostí v obci i okolí.
Jediné, co zbývá dořešit, je parkování cisterny, současná garáž bohužel
nevyhovuje a tak obec s hasiči hledá
vhodné řešení.
Nezbývá než popřát mnoho šťastných kilometrů a ať je chloubou
našich hasičů a obce.
Jiří Proche,
SDH Albrechtice n. O.

foto



Požehnání nové stříkačce
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Společenská kronika
Vítáme na svět:
Pavel Vilém Koblasa, nar. 4. 3. 2008
Řekli si „ano“:
Leoš Kašpar a Renáta Pleskačová

počet obyvatel k 30. 6. 2008




Setkání rodáků v restauraci U Krbů



Výroba hasičských hadic Pavliš a Hartmann

1027
Rozloučili jsme se:
Eva Hrabětová, nar. 21. 1. 1942
František Brandejs, nar. 4. 12. 1935
Oldřich Zima, nar. 4. 3. 1929
Vzpomínka:
Dne 14. května uplynul rok od úmrtí
paní Anny Krčmářové. V listopadu 2007
to bylo 30 let od úmrtí pana Ladislava
Krčmáře.
Stále vzpomíná syn Josef s rodinou.



Divadelní představení v ZŠ



Přehlídka hasičské techniky

„Nezemřel, spí a zdá-li se mu sen, je krásný. Je o těch, které miloval a kteří milovali
jeho.“ Dne 6. 8. uplyne již 14 let, kdy nás
bez jediného slůvka rozloučení opustil náš
drahý pan Ing. Václav Brůžek z Albrechtic.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
za celou rodinu maminka
„Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut“. Dne 16. 8. to bude již 1 rok, kdy od nás
odešel tam, odkud není návratu, pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Děkujeme všem,
kdo mu věnujete tichou vzpomínku.
Ing. Jiří Falta s rodinou



Dechová hudba města Wörgl

Poděkování:
Chtěl bych touto cestou poděkovat
zástupkyním obce, paní Zemanové a paní
Prokůpkové a zástupkyním Svazu zahrádkářů, paní Martincové a paní Izákové, za
blahopřání, věcné dary a milou návštěvu
k mým 90. narozeninám.
František Bíza
Děkuji paní Prokůpkové, paní Müllerové, též paní Martincové a paní Zemanové,
za přání, květiny, dárek a milé posezení
k mým narozeninám. Velký dík za vše.
Milena Ešnerová
Za milé a přátelské posezení k mému
životnímu jubileu 85. let, za dárek a květiny děkuji zástupci obce paní Prokůpkové a zástupci SPOZ paní Krčmářové.
Dále děkuji za gratulace i všem známým
a sousedům.
Novotná Anna
Děkuji panu starostovi Kratěnovi a paní
Khýnové za SPOZ za blahopřání, dar, květiny a příjemné posezení k mému životnímu
jubileu.
Svobodová Jaroslava
Děkuji za pomoc při stěhování knihovny
panu Pepovi Izákovi, panu Mlsovi a paní
Špačkové Haně.
Svobodová J., knihovnice
Děkuji paní Krčmářové a panu Hlušičkovi za návštěvu a blahopřání k mým
narozeninám.
Božena Mazačová



Zkoušení nové hasičské cisterny



Ochutnávka výborné rakouské pálenky

Děkuji srdečně Sboru pro občanské
záležitosti v Albrechticích n. O., paní
Müllerové a panu Hlušičkovi za milé blahopřání, květiny a dárek k mému životnímu jubileu.
Věra Vošlajerová
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