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Číslo 1 - 2009

Náklad 630 ks

Albrechtice nad Orlicí v roce 2009

Vážení spoluobčané,
dříve než vás seznámím s plány
zastupitelstva naší obce na rok 2009,
dovolte mi, abych omluvil zpoždění ve vydání tohoto čísla zpravodaje.
Toto zpoždění jsem zavinil já. Věřte,
že jsem si vědom toho, že základem
úspěšného vedení obce je vzájemná informovanost mezi představiteli
obce a občany. Bohužel se mi dlouhou
dobu nedařilo najít čas a hlavně chvíli
klidu na to, abych sedl a napsal vám,
co se nového událo a co se teprve
připravuje. Omlouvám se tedy tímto
všem našim čtenářům, kteří s netrpělivostí očekávali vydání zpravodaje.
Plánů jak dále rozvíjet Albrechtice by
bylo mnoho. Realita se však musí podřídit ekonomickým možnostem v daném
roce a také mnoha dalším okolnostem,
které provázejí každou akci.
Všichni registrujete nerůstající globální problémy v ekonomice. Přestože
se s těmito informacemi setkáváme
takřka denně, ne všichni si zatím plně
uvědomujeme, že spolu s prohlubující
se krizí musíme, nebo budeme muset,
změnit své představy o každodenním

životě. Ne jinak je tomu v oblasti správy naší obce.
Přestože na konci roku 2008 byly
prognózy na vývoj rozpočtových
příjmů ještě v plusových hodnotách,
dnes je situace radikálně odlišná.
Předpověď ministerstva financí hovoří o poklesu daňových příjmů o cca
12% oproti skutečnosti roku 2008.
Toto číslo však vychází z údajů ekonomiky na konci čtvrtletí. Současné
prognózy jsou ještě pesimističtější.
Jak tedy skloubit představy občanů
o zajišťování a poskytování běžných
služeb, na které jsme dlouhodobě
zvyklí, s plánováním dalšího rozvoje
naší obce, když peněz bude méně?
Odpověď na tuto otázku budeme
muset hledat a najít ještě v letošním
roce. Již schvalování rozpočtu obce
na rok 2009 bylo výrazně ovlivněno
přípravou stavby protipovodňových
hrází, výstavbou garáže pro hasičskou
techniku a také možnou výstavbou
kanalizace v naší obci.
Naprosto zásadním problémem
letošního roku je však nařízená rekonstrukce školní jídelny. V listopadu

totiž provedla pracovnice hygienické
stanice kontrolu, při které opětovně
zjistila některé nedostatky v hygieně provozu školní kuchyně. Nejednalo se však o závady způsobené špatnou prací samotného personálu nebo
vedení školy, ale o závady způsobené
stavebními dispozicemi budovy, které
neumožňují bez významné přestavby
celého objektu splnit požadavky české
legislativy na provoz školských zařízení v oblasti hygieny. V důsledku této
skutečnosti stojí obec před problémem, jak splnit požadavky hygienických předpisů a zrekonstruovat školní
jídelnu a přitom neohrozit další aktivity, na které čeká drtivá většina občanů. Vzhledem k tomu, že v současné
době nejsou přesně známé náklady
na přestavbu školní jídelny, neboť se
dokončuje projektová dokumentace,
schválilo zastupitelstvo obce rozpočet
v mírně restriktivní podobě s tím, že
všechny volné zdroje budou použity na přestavbu jídelny. Restrikce ve
schváleném rozpočtu se týká všech
oblastí, které jsou napojeny na obecní
rozpočet. Přesto se domnívám, že by

tato opatření občané příliš nepoznali.
S ohledem na již zmiňovaný negativní vývoj ve veřejných financích je
však bohužel jisté, že budeme muset
plánovanou restrikci výdajů ještě více
prohloubit. O tomto kroku budeme
jednat na nejbližším zasedání zastupitelstva obce až budou známé náklady na přestavbu školní jídelny. I přes
tyto výdaje však musíme najít i zdroje
na zajištění finanční spoluúčasti na
stavbě protipovodňových hrází. Tato
stavba má již jasnou podobu. Je na ni
vydáno územní rozhodnutí a projektant stavby ve spolupráci s Povodím
Labe dokončují prováděcí dokumentaci. Pro obec je naprosto prioritní povinností, aby tato stavba byla
zahájena a dokončena. Podobně je
tomu i se stavbou kanalizace, kterou
připravujeme ve spolupráci s městem
Týniště nad Orlicí. O dalším vývoji
rozpočtu obce na rok 2009 vás proto
budu informovat v některém z příštích vydání zpravodaje a nebo se tyto
informace můžete dozvědět osobně
na zasedání zastupitelstva obce.
Jaromír Kratěna, strarosta obce

Rozpočet obce na rok 2009
Příjmy
Název paragrafu
Daňové příjmy
Běžné příjmy neinvestiční
Běžné příjmy investiční
Dotace
PŘÍJMY CELKEM

Upravený rozpočet 2008
7 966 340 Kč
1 982 950 Kč
1 007 500 Kč
364 590 Kč
11 321 380 Kč

Schválený rozpočet 2009
7 623 300 Kč
1 366 350 Kč
366 500 Kč
157 080 Kč
9 513 230 Kč

Výdaje
Název paragrafu
Zemedělství
Chov zvířat
Pěstební činnost-lesnictví
Silnice
Chodníky, zastávky apod.
Dopravní obslužnost
Úpravy vodních toků
Základní školy
Speciální základní školy
Knihovny
Kronika
Obnova kulturních památek
Činnosti církví
Veřejný rozhlas
Zpravodaj
Mezinárodní spolupráce
Kultura, SPOZ
Tělovýchovná činnost
Zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování

Upravený rozpočet 2008
21 000 Kč
10 000 Kč
41 000 Kč
535 000 Kč
258 000 Kč
124 000 Kč
30 000 Kč
1 475 114 Kč
15 000 Kč
104 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
97 000 Kč
8 000 Kč
77 000 Kč
165 500 Kč
178 000 Kč
472 894 Kč
15 000 Kč
358 000 Kč
369 500 Kč
426 000 Kč
66 000 Kč
0 Kč

Schválený rozpočet 2009
21 000 Kč
14 500 Kč
11 000 Kč
155 000 Kč
85 000 Kč
0 Kč
15 000 Kč
1 152 949 Kč
15 000 Kč
127 500 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
25 000 Kč
13 000 Kč
67 000 Kč
60 000 Kč
140 000 Kč
190 000 Kč
13 000 Kč
372 000 Kč
156 500 Kč
143 000 Kč
31 500 Kč
50 000 Kč

Výdaje
Název paragrafu
Výstavba a údržba inženýrských sítí
Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní komun. služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Odvoz komunálních odpadů
Sběr a odvoz ostatních odpadů
Protierozní opatření
Veřejná zeleň
Pečovatelské služby
Domovy důchodců
Sociální pomoc občanům
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby do krajů
Místní správa
Finanční operace
Pojištění majetku
Finanční operace-daň za obec
Finanční vypořádání min. let
Ostatní finanční operace
CELKEM
Financování
Název paragrafu
Splátky HÚ 12 RD
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Upravený rozpočet 2008
362 000 Kč
2 186 000 Kč
525 500 Kč
35 000 Kč
561 000 Kč
195 000 Kč
1 204 000 Kč
586 500 Kč
85 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
553 000 Kč
939 000 Kč
30 000 Kč
1 858 000 Kč
19 000 Kč
56 000 Kč
209 040 Kč
0 Kč
37 000 Kč
14 302 048 Kč

Schválený rozpočet 2009
97 000 Kč
9 000 Kč
300 000 Kč
30 000 Kč
666 000 Kč
160 000 Kč
140 000 Kč
375 500 Kč
70 000 Kč
3 000 Kč
30 000 Kč
1 314 000 Kč
992 000 Kč
0 Kč
5 250 500 Kč
19 000 Kč
56 000 Kč
0 Kč
9 048 Kč
66 500 Kč
12 447 497 Kč

Upravený rozpočet Schválený rozpočet 2009
440 000 Kč
460 000 Kč
440 000 Kč
460 000 Kč

Saldo rozpočtu
PŘÍJMY
VÝDAJE BĚŽNÉ NEINVESTIČNÍ
FINANCOVÁNÍ
PŘEBYTEK/SCHODEK

Upravený rozpočet Schválený rozpočet 2009
11 321 380 Kč
9 513 230 Kč
14 302 048 Kč
12 447 497 Kč
440 000 Kč
460 000 Kč
-3 420 668 Kč
-3 394 267 Kč
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Ze zasedání zastupitelstva obce
(usnesení č. 15 ze zasedání zastupi2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
telstva obce konaného dne 24.3.2009
v zasedací místnosti Obecního úřadu a) prodej pozemku p.č. 133/65 v k.
Albrechtice nad Orlicí)
ú. Albrechtice n. O. o výměře
873 m2 panu Davidu Marklovi,
bytem Pardubická a slečně Zuza1. Zastupitelstvo obce
ně Bíbové, bytem Sokolovská,
bere na vědomí:
Rychnov nad Kněžnou (každému
díl ve výši 1/2 z celku), za celkoa) zprávu o plnění usnesení z předevou prodejní cenu pozemku 113
490,- Kč s podmínkou úhrady příšlých zasedání zastupitelstva obce
b) výsledek hospodaření PO ZŠMŠ
spěvku na vybudování jmenoviAlbrechtice nad Orlicí za rok 2008
tých infrastrukturních sítí ve výši
c) zastavení zpracování žádosti
231 345,- Kč
o dotaci z ROP NUTS II na stavbu b) budoucí prodej pozemků PK
(141),(142) a (144/1) v k.ú.
„Úpravy návsi – Albrechtice nad
Orlicí“ a souhlasí s postupem staAlbrechtice nad Orlicí, za účelem
rosty obce
budoucí výstavby rodinných domů
d) informaci starosty o rozsahu
a související technické infrastruktury v lokalitě Pod Strání, za poda průběhu kácení dřevin na hrázce a schvaluje odběr palivového
mínek uvedených ve smlouvě
dřeva zájemcům z řad obyvatel
o budoucím uzavření kupní smlouzdarma
vy a nájmu pozemku uzavřené se
e) informaci starosty o průběhu reaspolečností Dobré bydlení s.r.o.,
lizace stavby garáže pro hasičskou
Akademika Heyrovského 1171,
techniku
Hradec Králové
f) žádost manželů Hutlových o vy- c) odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce v rozsahu přístoupení ze sdružení investorů
k čp. 324 k 30.4.2009
lohy č. 1 tohoto usnesení, s účing) upozornění pana Jiřího Kouckého
ností od 1. března 2009
na únik oleje z parkujícího náklad- d) odvod výsledku hospodaření PO
ního automobilu u samoobsluhy
ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí za
v Albrechticích nad Orlicí
rok 2008, ve výši 48 011,41 Kč,
do rozpočtu obce na rok 2009

(výtahy ze zápisů rady obce za
období leden – duben 2009)
-

-

-

-

-

-

Rada obce schvaluje:
použití výtěžku z provozu VHP ve
výši 27.508,- Kč na prořez a úpravu
stromů Na Hrázce
účast na společném projektu sousedních obcí, který by řešil výstavbu
společného sběrného dvoru v prostoru skládky na Nové Vsi
předloženou cenovou nabídku na
plynové topení do hasičské garáže od
firmy Topení - Plyn - p. Vondruška
smlouvu o zřízení věcného břemene
na uložení plynovodu do pozemků
obce v lokalitě Albrechtice-střed, ve
znění přílohy tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu
návrh velitele na zvýšení počtu členů JPO Albrechtice n. O. z 15 na
17. Současně schvaluje jmenovitý
seznam členů JPO Albrechtice n. O.
pro rok 2009
zřízení fondu předsedy stálého
výboru Štítu Albrechtic. Současně
schvaluje poskytnutí příspěvku na
rok 2009 do tohoto fondu ve výši
300,-Kč
smlouvu o výpůjčce nádob na
sběr tříděných odpadů s firmou
Eko-kom, ve znění přílohy tohoto
usnesení a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu
smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na
uložení kabelů NN do pozemků obce
v lokalitě Albrechtice-střed ve znění

e) navýšení příspěvku zřizovatele
pro PO ZŠMŠ Albrechtice nad
Orlicí na rok 2009 o 27 800,- Kč.
Toto navýšení příspěvku zřizovatele bude zahrnuto do rozpočtového opatření č. 1/2009
f) přijetí investiční dotace od Královéhradeckého kraje z POV na rok
2009 ve výši 600 tis. Kč na stavbu „Stavební úpravy MŠ a školní
jídelny čp. 71 v Albrechticích nad
Orlicí“
g) uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem na investiční dotaci z POV na rok 2009 na stavbu
„Stavební úpravy MŠ a školní
jídelny čp. 71 v Albrechticích nad
Orlicí“ ve znění přílohy č. 2 tohoto
usnesení
h) smlouvu č. O 960 09 0001 o účasti na PROGRAMU 129 120 pro
stavbu „Komplexní protipovodňová ochrana obce Albrechtice nad
Orlicí“ ve znění přílohy č. 3 tohoto
usnesení
i) dodatek č. 7013/I/2 k mandátní
smlouvě č. 7013/I ze dne 4.4. 2007
se společností Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou ve znění přílohy
č. 4 tohoto usnesení, za podmínky, že požadovaná výše platby za
uskutečněné činnosti podle mandátní smlouvy bude mandatářem
doložena

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

-

-

-

-

-

-

přílohy tohoto usnesení a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu
dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce
peněz z FRB č. 62/08 ze dne 23. 6.
2008 s TJ Sokol ve znění přílohy
tohoto usnesení
kácení stromů v ulici Na Hrázce
v rozsahu doporučeném Agenturou
ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu
obce vydat potřebná povolení
prominutí místního poplatku za svoz
a likvidaci odpadů za rok 2009 pro
členy výjezdového družstva JSDH,
kteří mají trvalé bydliště v obci
uzavření smlouvy o dílo č. 1/2009
s Ing. Pavlem Brandejsem, Rychnov
nad Kněžnou na zhotovení projektové dokumentace – změna stavby
před jejím dokončením – na stavbu
„Stavební úpravy MŠ a školní jídelny čp. 71 v Albrechticích nad Orlicí“ a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu
stanovisko obce ke stavbě OrliceŠtěpánovsko, revitalizace ramene
č.a. 2190800006 v rozsahu přílohy
schvaluje „Výroční zprávu o hospodaření školy v roce 2008“
uzavření smlouvy o pojištění členů JSDH Albrechtice nad Orlicí
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. Praha, ve znění přílohy
tohoto usnesení, a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu
smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích
st. 153/1 a 392/17 v k.ú. Albrechtice

nad Orlicí pro stavbu „Komplexní protipovodňová ochrana obce
Albrechtice nad Orlicí“ ve znění
přílohy tohoto usnesení a zmocňuje
starostu obce k podpisu smlouvy

j) rozpočtové opatření č. 1/2009 ve
znění přílohy č. 5 tohoto usnesení
k) převod pozemku PK (127/18)
z majetku státu do vlastnictví obce
Albrechtice nad Orlicí a ukládá referentu majetkové správy obecního
úřadu zajistit potřebné úkony směřující ke splnění tohoto usnesení
l) podání žádosti o dotaci na upgrade
kontaktního místa Czech Point
m) nabídku pana RNDr. Tomáše Kytlíka na zpracování žádosti o dotaci na upgrade kontaktního místa
Czech Point za cenu 1 000,-Kč
3. Zastupitelstvo obce revokuje:
a) z usnesení č. 14 ze dne 24.2. 2009,
bod 2 písm. c) v plném rozsahu
b) z usnesení č. 13 ze dne 9.12.2008
bod 2, písm. a) v celém rozsahu
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) místostarostovi obce a referentu
majetkové správy prověřit upozornění pana Jiřího Kouckého
na únik oleje z nákladního vozidla parkujícího u samoobsluhy
a v případě potřeby zidentifikovat
jeho řidiče a zahájit s ním řízení
o odstranění zjištěných nežádoucích skutečností
OÚ

129120 č. O 960 09 0001 na stavbu
„Komplexní protipovodňová ochrana obce Albrechtice nad Orlicí“
a doporučuje ji zastupitelstvu obce
schválit
- informaci starosty s vývojem daňoRada obce bere na vědomí:
vých příjmů s tím, že vývoj finanč- zprávu o výsledcích domovních proních toků obce bude nadále sledohlídek v 12 nájemních domech v ul.
vat. K tomu uložila starostovi obce
Štěpánovská a ukládá místostarostopředložit návrh úpravy rozpočtu se
vi obce zajistit realizaci navržených
zahrnutím dopadu poklesu daňoopatření v jednotlivých případech
vých příjmů v důsledku ekonomické
- informaci referenta majetkové sprákrize
vy o stavu pohledávek na místních - zprávu referenta majetkové sprápoplatcích v roce 2008 a vyslovuje
vy o nutnosti opravy kotelny v ZŠ.
uznání a poděkování pracovníkům
Rozhodnutí o zařazení této akce do
obce zodpovědným za správu těchto
realizace bude provedeno po zajišpoplatků
tění financování přestavby školní
- zprávu referenta majetkové správy
jídelny.
o závadě na klimatizaci ve školní - pozvánku na 4. Setkání starostů
kuchyni a ukládá starostovi obce
Česko – rakouských obcí
zajistit její odstranění při rekonstrukci školní kuchyně v roce 2009.
Rada obce pověřuje:
Současně rozhodla o ustoupení od - místostarostu obce k projednání
reklamace u dodavatele zařízení
nabídky na prodej reprodukce stře- zprávu České školní inspekce z prodověké listiny z 15. století, souvivedené kontroly v ZŠMŠ Albrechsející s historií naší obce, s panem
Vladimírem Čtvrtečkou. V případě,
tice n. O. zaměřené na zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví
že se bude jednat o vzácný historic- rezignaci pana Vladislava Dostála
ký dokument ukládá místostarostovi
na funkci velitele SDH Albrechtice
jej koupit.
n. O.
- zprávu o bezpečnostní situaci v obci
Rada obce doporučuje:
- zastupitelstvu obce schválit (na
za 2. pololetí 2008
- zápis o činnosti bezpečnostní agenčervnovém zasedání) navýšení koeficientu daně z nemovitostí na rok
tury Waza Security za měsíc únor
2009
2010 na dvojnásobek
- smlouvu o účasti na programu
Petra Kučerová, OÚ
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Rozhovor se starostou obce
Pane starosto, jako každé vydání krétní nabídkou developera?
zpravodaje, tak i dnes bych Vás chtěDomnívám se, že by to mohlo být
la požádat o odpovědi na některé koncem letošního roku.
otázky související s životem v naší
obci, které jsem si připravila.
Můžete nám říci, jak probíhá
příprava další velké akce a tou je
V posledním rozhovoru jsem se „Komplexní protipovodňová ochrana
Vás ptala na průběh přípravy rodin- obce“?
ných domů v lokalitě Pod Strání ve
V současné době je v právní moci
spolupráci s developerskou společ- územní rozhodnutí na stavbu. Dokuností Dobré bydlení s.r.o.
mentaci ke stavebnímu řízení již
zajišťuje Povodí Labe a dle posledních
Jsou nějaké nové konkrétní infor- zpráv je před dokončením. Pokud
mace, které by naše čtenáře mohli půjde ve stavebním řízení vše hladce,
zajímat?
je reálné, že by mohla být stavba hráMyslím si, že ano. Předně již byla zí zahájena ještě letos. Vše ale bude
uzavřena smlouva ošetřující budou- záviset od úspěšného projednání
cí vztahy mezi obcí a developerem. stavebního povolení, vyřízení všech
Součástí smlouvy je mimo jiné i har- formalit souvisejících s přidělením
monogram postupu prací a termín, dotace na stavbu a v neposlední
do kterého musí být výstavba domů řadě také na počasí. Je jisté, že stavukončena. Konkrétně se jedná o to, ba nebude zahájena v období vysoké
že zahájení stavby prvního domu vody v Orlici, ani deštivého počasí,
musí být provedeno nejpozději do kdy je vysoko hladinou spodní vody.
30.6. 2012 a poslední dům by měl být Optimální by byl podzim.
postaven do 31.12. 2017. Do zahájení výstavby prvního domu se předJaké parametry budou mít hráze a
pokládá, že bude hotova i technická na kolik tato stavba přijde korun?
Hráze budou sypané z betonovým
infrastruktura - vodovod, komunikace, veřejné osvětlení, plynovod a jádrem uprostřed. Výška hrází bude
rozvody nn apod.
proměnlivá, podle reliéfu terénu.
Základním parametrem výšky je 0,5
Kolik domů se předpokládá, že bude m nad hladinou stoleté vody, která
postaveno?
je v nadmořské výšce cca 250,300
Podle zastavovací studie by se mělo mnm, proto budou některé části
jednat o výstavbu 37 bytů v převážné hrází vyšší než 2m. Celková délka
míře v rodinných domcích. Z ekono- hrází na k.ú. Albrechtice bude cca
mických důvodů je pravděpodobné, 1580 m a na území Štěpánovska cca
že několik bytů bude i v dvojdom- 200m. Součástí stavby budou i dvě
cích, případně v řadovém domku. Vše tabulová stavidla, tři čerpací stanice
bude rozhodnuto do územního říze- a nový odvodňovací kanál v prostoru
ní, kterého bude obec účastníkem.
za albrechtickým hřbitovem. Předpokládaná cena stavby by se měla
Kdy se bude možné seznámit s kon- pohybovat ve výši cca 50 mil. Kč

včetně DPH. Investorem stavby bude koryta se až tak často nerealizuje. Byl
Povodí Labe s.p. Hradec Králové.
jsem tedy zvědav, jaká bude realita
obsažená v projektové dokumentaci.
Jak se na stavbě bude podílet obec?
Projekt tvoří několik samostatných
Obec se bude podílet finančně ve objektů a to balvanitý skluz, brod,
výši 5% z realizační ceny díla. Kromě úprava zeleně, odstranění nánosů
toho musela zajistit celé územní říze- z koryta, přeložka tlakové kanalizace
ní včetně projektové dokumentace a a demontáž stávajícího mostku.
dále musí fyzicky vykoupit všechny
Musím říci, že základní cíl, což
pozemky, na kterých bude stát stav- bylo zprůtočnit Starou řeku ve Štěba. Náklady na provedení územního pánovsku a vrátit ji do podoby jak
řízení i náklady na výkupy pozemků jsme ji znali dříve, se projektem daří
jsou uznatelným výdajem započi- naplnit jen částečně. Starou řekou
tatelným do povinného finančního totiž nemůže téci celý průtok Orlice,
podílu obce na stavbě.
neboť kamenný skluz, který má řeku
nesměrovat do původního koryta ke
Doslechla jsem se, že se 8. dubna Štěpánovsku by zvýšil hladinu v řece
konalo v restauraci U Krbů setká- až po elektrárnu, což by snížilo její
ní občanů se zástupci Povodí Labe a účinnost. Proto je zatím navrhováprojektantem při představení projektu no, aby do Staré řeky tekla pouze část
Orlice-Štěpánovsko, revitalizace rame- průtoku a to cca 1/3. Tento průtok
ne. Zúčastnil jste se tohoto setkání?
však nezajistí přirozené korytotvorAno, máte pravdu. Toto setká- né procesy ve starém řečišti a může
ní se uskutečnilo za účasti cca 70 dojít rychle k jeho opětovnému zanáobčanů. V drtivé většině se jedna- šení. Rovněž hloubka vody ve starém
lo o občany Štěpánovska. Přítomni řečišti by byla nízká, cca asi 20cm,
byli i zástupci rybářů. Svolavatelem což by neumožnilo život mnoha drujednání byl petiční výbor pro čiš- hům ryb, tak jako tomu bývalo dříve.
tění Orlice ze Štěpánovska. Já jsem Rovněž přístup na „ostrov“ přes nový
se jednání zúčastnil proto, že jsem brod by byl ztížený, neboť hloubka
o připravované akci mnoho slyšel, vody na brodu by měla být více jak
ale projektovou dokumentaci jsem 50 cm. Na tyto nedostatky projektu
neměl možnost vidět, ani ji připo- jsme upozornili projektanta a Povomínkovat. V přípravné fázi projekto- dí Labe ve svém stanovisku. Nyní se
vání se hovořilo o tom, že celý průtok hledá takové řešení, při kterém bude
Orlice bude opět sveden do původ- v rameni dostatečná hloubka vody,
ního řečiště pod Štěpánovskem. Tím nebude docházet k rychlému zanášeby došlo fakticky k návratu ke stavu ní koryta a „ostrov“ bude přístupný
před rokem 1930, kdy byla dokonče- nejen pro zemědělskou techniku, ale
na regulace a tím i narovnání Orlice i pro vlastníky pozemků a rybáře.
od mostu v Týništi po výtok ze Staré Uvidíme, jak se to podaří.
řeky. Tato akce by byla podle mne
naprosto ojedinělá, neboť vrátit tok
Pane starosto, děkuji za rozhovor.
u takto veliké řeky do původního
Petra Kučerová

Stavební úpravy školní jídelny

Školské stravovací zařízení v čp.
75 zajišťuje vaření cca 100 obědů
denně pro žáky základní a mateřské
školy, včetně zaměstnanců a několika
cizích strávníků. Vzhledem k tomu,
že původní kuchyně byla uvedena do
provozu již před mnoha desítkami let,
byla v roce 1998 provedena celková
rekonstrukce varny a technického
zázemí v rozsahu, který vyhovoval
tehdejším předpisům i vlastnímu
provozu kuchyně. Provoz v kuchyni
běží bez větších problémů dodnes.
Co však nevyhovuje, je provozní
zázemí kuchyně z pohledu hygienických předpisů přijatých v nedávných
letech naším státem.
Jednoduše se dá situace popsat asi
takto, kuchařky uvaří bez problémů na
stávajícím vybavení kuchyně chutný
oběd k plné spokojenosti všech strávníků. Pracovníci hygienické služby
však při kontrole kuchyně zjistí, že
podle platných zákonů se v takovéto
kuchyni vařit obědy nesmí a rozhodnou o jejím uzavření. Za porušování
předpisů pak ještě pohrozí tučnou

pokutou. Podíváte-li se na vytýkané závady blíže, zjistíte, že na jejich
odstranění máte bohužel malou budovu, protože do ní nemůžete přidat
několik dalších chladících zařízení,
myčku nádobí, další dřez, nové WC,
šatnu se sprchou, úklidovou místnost,
množství nových pracovních ploch,
umyvadel na mytí rukou po uchopení
těsta, masa, zeleniny apod. Z pohledu hygienických předpisů je rovněž
nepřípustné, aby jednou chodbou
procházely na oběd děti a současně
s nimi využívaly chodbu kuchařky,
přestože již tak činí bez problémů
zmíněné desítky let. Asi bych našel
ještě další nedostatky v naší kuchyni,
které se z pohledu přijatých hygienických předpisů musí odstranit. Je
to k nevíře, ale je to tak. Bohužel pro
nás to znamená na zmíněnou situaci
reagovat a pokusit se uvést naši školní kuchyni do souladu se zákony.
První variantou je rekonstrukce
kuchyně. Přestože stavební dokumentace se právě nyní dokončuje
a není úplně přesně znám rozpočet

stavby, lze očekávat, že se náklady na
přestavbu budou pohybovat mezi pěti
až šesti miliony korun. Touto částkou obecní rozpočet nedisponuje a to
ani za předpokladu úplného omezení
všech odložitelných výdajů. Zbývá
tedy pro tuto variantu zajistit zdroje
mimo rozpočet obce. Jednou z možností je získat na přestavbu dotace.
Jednu, ve výši 600 tisíc korun, jsme již
získali od Královéhradeckého kraje.
O druhé z rozpočtu ministerstva školství usilujeme. Pokud by tyto zdroje
ještě nestačily, lze uvažovat i o úvěru.
Bohužel se však nacházíme v období
nastupující ekonomické krize, jejichž
trvání a důsledky do rozpočtu obce
dnes nemůže nikdo předvídat. Je proto pro obec velmi riskantní se vydat
ze všech finančních rezerv a ještě se
zadlužit.
Další varianty se již netýkají přestavby a vaření obědů v naší školní
kuchyni. Mohlo by se například jednat
o úpravy školní kuchyně na výdejnu
dovezených obědů. Nebo o pronájmu
kuchyně některé organizaci zajišťují-

cí vaření obědů s tím, že by si kuchyň
upravila na své náklady apod. I nad
těmito variantami se budeme v zastupitelstvu zamýšlet, až budeme rozhodovat o řešení tohoto zapeklitého problém. Času však není mnoho, neboť
problémy s kuchyní musíme vyřešit
do začátku nového školního roku.
V této souvislosti bych chtěl požádat
všechny rodiče dětí navštěvujících
naše školská zařízení, aby byli připraveni na omezení v provozu mateřské
školy o prázdninách, bez kterých by
řešení rekonstrukce kuchyně nebyla možná. Snahou vedení školských
zařízení i obce bude minimalizovat
opatření, která budou mít za následek
zavření školní kuchyně, ale je prakticky jisté, že k tomuto kroku budeme muset přistoupit v podstatně delší
době, než na kterou se školka zavírá
v běžném roce. O konkrétním rozsahu omezení budou rodiče informováni v průběhu měsíce května.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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B e zp e čnostní op atření v naší ob ci

Není žádným tajemstvím, že se
v naší obci čas od času objeví výtržníci nebo vandalové. Nejkritičtějším
místem je bezesporu prostor parku
u elektrárny, dopravní značení mezi
Týništěm a Albrechticemi a dále také
parčík před základní školou. Vzhledem k tomu, že státní policii se zatím
nepodařilo plně eliminovat působení
těchto pachatelů, rozhodlo zastupitelstvo obce uzavřít smlouvu s bezpečnostní agenturou WAZA spol. s r. o.
Pardubice. Cílem je posílit bezpečnostní dozor v obci a ve spolupráci
s policií dopadnout pachatele přestupků. První positivní výsledky se již
dostavují. V zimním období poklesly
projevy výtržnictví i vandalství a bylo
zajištěno několik osob, které byly předány polici k řešení přestupků a nebo

obci k projednání jejich chování.
Zatím nejvýznamnějším zásahem
bezpečnostní agentury a policie bylo
zajištění několika mladých lidí v prostoru pod elektrárnou, kde si postavili bez povolení přístřešek, ve kterém
byly nalezeny použité injekční stříkačky. Vzhledem k tomu, že se mohlo jednat o používání tvrdých drog,
byla celá záležitost předána i kriminální polici. Rodiče identifikovaných
mladých lidí byli o celé záležitosti
informováni a přístřešek pachatelé
stavby bezprostředně po zadržení
odstranili.
V této souvislosti bych chtěl apelovat na rodiče dospívající mládeže, aby
věnovali zvýšenou pozornost chování svých dětí. Zejména pak pozdním
příchodům domů. Je pro mne nepo-

chopitelné, že mohou někteří z nich
posedávat každý den do pozdních
nočních hodin na lavičkách v parku,
kouřit a popíjet alkohol. Možná se
právě při těchto příležitostech potkají
s některým dealerem drog a v alkoholickém opojení drogu vyzkoušejí.
První ochutnávka drogy pak může
být počátkem dlouhé cesty s tragickým koncem.
Před námi je období teplých večerů
a prázdnin, které bývá nejvíce doprovázeno projevy výtržnictví, vandalství a pácháním různých dalších
přestupků. Právě na toto období se
bude soustředit činnost bezpečnostní agentury. Zadání ze strany orgánů obce je jednoduché, za placenou
službu chceme konkrétní výsledky.
Jediným kritériem úspěšné práce je

klid a pořádek v naší obci pro každého z nás. V této souvislosti se ve
spolupráci s policií rovněž zaměříme
na kontrolu podávání alkoholických
nápojů mladistvím ve všech typech
restauračních zařízení na území
obce.
Naše snahy však nebudou nikdy
plně úspěšné, pokud se do boje proti
vandalství, výtržnictví a dalším negativním jevům nezapojíte i vy občané.
Jak jsme již několikrát v minulosti
psali, stačí zavolat na linku 158, ohlásit páchání přestupku a podle svých
schopností být nápomocen při dopadení pachatelů. Věřím, že společným
úsilím se nám podaří zajistit klidné
léto v naší obci.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Zpráva o bezpečnostní situaci
(za II. pololetí roku 2008 v době od
V katastru obce Albrechtice nad
1. 7. 2008 do 31. 12. 2008)
Orlicí v uvedeném období došlo ve
všech případech k trestným činům
V měsíci leden 2009 bylo provede- proti majetku, kdy ve většině přípano vyhodnocení bezpečnostní situace dů se jednalo o krádeže věcí z voziza období II. pololetí roku 2008, tedy del. Dále bych Vás chtěl informovat o
od dne 1.7.2008 do 31.12.2008.
možnosti využívání elektronické pošNa územním obvodu Obvodního ty na OOP Týniště nad Orlicí (rkoopoddělení Policie ČR Týniště nad Orli- tyn@mvcr.cz). Na uvedenou adresu
cí bylo v uvedeném období šetřeno lze zasílat veškeré dotazy a informace
celkem 90 případů podezření ze spá- potřebné pro dobrou spolupráci mezi
chání trestného činu.
občany obce Albrechtice nad OrliZa II. pololetí roku 2008 je celko- cí, Vaším obecním úřadem a OOP
vá objasněnost v teritoriu OO PČR Týniště nad Orlicí.
Týniště nad Orlicí 47,12 %, v okrese
Touto cestou bych také rád požádal
Rychnov nad Kněžnou je objasněnost občany Albrechtic nad Orlicí o zvý57,35 %. Pokud se jedná o přestupky, šenou pozornost v okolí hřbitova
je na OOP Týniště nad Orlicí za druhé a pokud možno také fotografickou
pololetí roku 2008 evidováno celkem dokumentaci náhrobků a soch. Dále
239 přestupků.
bych rád občany informoval o odná-

šení 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.
Dále bych rád upozornil občany
a zejména seniory obce Albrechtice
nad Orlicí na různé skupiny osob,
které se pod různou záminkou snaží
vloudit do domácností. Informace
jak se v takovém případě zachovat je
možno získat na OO PČR Týniště nad
Orlicí, nebo po domluvě s policií na
obecním úřadě.
Na závěr bychom Vás chtěli informovat o organizačních změnách
v Policii ČR, ke kterým dochází v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.
273/2008 Sb., o Policii ČR a v souvis-

losti s restrukturalizací policie.
Od 1. 1. 2009 jsou vytvořena
z krajských správ a současně zrušených okresních ředitelství nová krajská ředitelství policie. Zaniklo tedy
i Okresní ředitelství Policie České
republiky Rychnov nad Kněžnou. Ke
změně dislokace Obvodního oddělení Policie ČR Týniště nad Orlicí však
nedošlo.
Nový, úplný název této součásti je:
Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Územní odbor vnější
služby Rychnov nad Kněžnou, Obvodní oddělení Týniště nad Orlicí. Veškeré kontakty zůstávají nezměněny.
Územně odpovědný:
prap. Škop Pavel, inspektor komisař
npor. Šimon Zdeněk, vedoucí oddělení

12. velká cena Nové Vsi - NOVAVESRING
Sobotní počasí nás hned ráno pěkně vystrašilo. Nikdo z pořadatelů asi
nevěřil, že sobotní závod proběhne
v pohodě a „suchu“, ale počasí se
nakonec umoudřilo a v novoveské kotlině jsme zažili opět nevšední
sportovní zážitky.
Velký dík patří všem sponzorům,



kteří nás podporují finančně i materiálově a také celému realizačnímu
týmu vč. všech dobrovolníků, kteří
svůj volný čas věnují motokrosu na
nové vsi.
To že naše závody jsou po několik
ročníků dobře běžícím podnikem
nám potvrdil jak vysoký počet závod-

Start jedné z rozjížděk. (Foto: Milan Ešner z 16m vysoké rampy)

níků nejen z České Republiky, ale
i zájem médií. Přijet k nám se rozhodly hned dvě televize a jeden ze spotů,
který běžel dokonce v hlavní zpravodajské relaci si můžete prohlédnout
na našich webových stránkách www.
novavesring.cz.
Kompletní výsledky a galerie foto-



grafií přinnášíme na našich webových
stránkách.
Takže ještě jednou dovolte abychom všem poděkovali a těšíme se
12. 9. 2009 nashledanou.
Za realizační tým
Milan Ešner

Souboje na trati byly opět ostré. (Foto: Milan Ešner)
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Letošní zimní údržba v naší obci

Vážení spoluobčané a čtenáři albrechtického zpravodaje,
ano, jsem to já, který se pro letošní
rok zavázal, že budu provádět údržbu
komunikací na Nové Vsi a v Albrechticích. Obecní úřad Nová Ves zakoupil
sněhovou radlici a pak už nezbývalo
čekat, až napadne sníh, abych na svém
traktoru vyrazil do práce. Pro začátek
to nebylo tak jednoduché a tak jsem byl
usměrňován občany, kterým směrem a
jak mám sníh odhrnovat. Mezi ty, kterým jsem splnil přání o úklidu sněhu,
patří i pan Nims. Úklid sněhu jsem mu
provedl od jeho domu, aby mohl odvést
syna k lékaři. Uklidil si svoje dvě auta
od domu a pak už to šlo vše ráz na ráz.
Úklid nebyl vždy, pro velké množství
sněhu, tak jednoduchý a tak když už
přestal sníh padat, tak jsem si myslel,
že jsem vše zvládl dobře. Ale opak byl
pravdou a to proto, když jsem se dozvěděl, že ve středu 25.2. natáčí TV Prima,
jak v naší obci nejsou protaženy komunikace a jak je znemožněno vozíčkářům projet se na čerstvém vzduchu.
Velice mě tato skutečnost překvapila a
to proto, že už žádný další požadavek

od Nimsů nevzešel. A jak jsem měl lépe
protahovat, když u jejich domu stojí
stále dvě auta. Jelikož jsem nechtěl sníh
hrnout do vchodu a na auta, prohrnoval jsem pouze z druhé strany. Chtěl
bych se touto cestou omluvit těm, kterým jsem způsobil nějaké problémy
a poděkovat těm, kteří byli spokojeni.
Pro příští zimní sezónu si může zase
někdo jiný zkusit údržbu cest – třeba
ten, kdo si pozval televizi. A když jsem
v tom psaní, mám ještě jeden problém
a to jsou elektrické ohradníky. Poškozuje mi je asi ten, kdo chodí na procházky s pejskem podle lesa v Borku. Vím,
že si některý pejsek „čuchl“ ke drátu
a dostal ránu. Z vlastní zkušenosti vím,
že si „čuchne“ maximálně dvakrát a pak
si dá pozor. Ale to, že pejsek dostal ránu,
to snad není důvod poškozovat ohradník. Asi by nikomu nebylo příjemné,
aby v důsledku poškozeného ohradníku se krávy procházely po zahrádce
nebo okolo domu. Děkuji za pochopení
a přeji Vám všem hodně zdraví a úspěchů v práci a i v osobním životě.
Jan Bartoň
samostatně hospodařící rolník

Jsou věci mezi nebem a zemí
Některé pochopitelné, některé
vysvětlitelné na základě přírodních
zákonů. Některé vysvětlitelné podle
jiných zákonů, třeba zákona schválnosti. Ale stejně se někdy setkávám se záhadami, které si vysvětlit
nedovedu.
Podle zákona o ukládání a likvidaci komunálního odpadu jsou všichni
naši občané povinni za odvoz a likvidaci platit stanovený poplatek a mohu
podle informace potvrdit, že všichni,
všichni, tento poplatek platí. Pravda
někteří později než stanoví vyhláška
vydaná obecním úřadem, ale platí
všichni!!! Mohou využít a také využí-

vají možnosti dvou ročních splátek.
Podívejte se teď na přiloženou fotografii. Je pořízena letošní zimu, hádejte kde - v parku u elektrárny. Můžete
mi někdo prosím vysvětlit, proč, když
platí ten dotyčný vandal poplatek za
likvidaci odpadu, proč nosí popel do
parku?!? Lidi prosím, nedělejte nám
z parku smetiště.
Ten popel musí někdo sebrat,
naložit a odvést do popelnice. Proč to
nemůžete udělat hned?
Skutečně nevysvětlitelná záhada…
Jaroslav Hlušička
místostarosta obce

Nosí váš psík
registrační známku?
Pokud to nevíte nebo si nejste
jistí, podívejte se mu na obojek. Všichni majitelé psů, kteří
mají psa evidovaného na našem
obecním úřadě obdrželi registrační známku. Tento předmět je
určen k rychlé identifikaci zvířete
v případě, že vám z jakéhokoliv
důvodu uteče. Je proto především v zájmu vás, majitelů psů,
aby se v takovémto případě dostal
váš pes rychle domů a nepřišel
k úrazu nebo v horším případě
nezpůsobil úraz někomu jinému.
Věřte, že i pracovníkům obecního

úřadu a hasičům usnadníte práci
s hledáním, komu pes patří. Přemýšlejte prosím o těchto řádcích
a pokud to je jen trochu možné,
přidělejte neprodleně registrační známku na obojek svého psa.
Splníte tak svoji povinnost danou
vám obecně závaznou vyhláškou
a navíc ochráníte psa před zbytečnými riziky i stresem při jeho
odchytu a zavření v neznámém
prostředí.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Knihov na Albrechtice - nabídka pro č te náře
Vítám Vás v knihovně a nabízím s ní splynout, a přitom zůstat svá.Neúmyslně tím dává v sázku svou lásku. Její
Vám několik titulů:
sestřenice Tessa se přetahuje s bývalým
Pro děti:
manželem kvůli výchově dcery Adélky.
Požádá o pomoc svoji sestru Linnet.
„Sedm pohádek“ – Ondřej Sekora. Linnet je zdatná obchodnice, urputně
Pohádka o zajíci, Jak si šneček hrál, O přesvědčuje matku, aby ji učinila svou
hloupé huse, Co napsaly panenky, Jak nástupkyní a svěřila jí vedení rodinnéjehla hledala a našla, Pohádka před ho impéria.
spaním.
Jakmile Evan objeví několik desítek
let starou korespondenci své prababičPro začínající čtenáře:
ky, nabere život mladých hrdinek nový
směr.
„Trosečníci“ – Ivana Březinová.
Ilustroval Antonín Šplíchal. Dob„Maigret a bláznivá stařenka“
rodružství řehtajícího koně. Ferda – Simenon Z franc.orig. Komisař Mais Pytlíkem nastudovali řadu atletic- gret stojí před případem vraždy staré
kých disciplin a vyškolili v nich Fer- paní, jež se mu pár dní předtím svěřila
dovo mraveniště. Jejich úsilí o zvýšení s podezřením, že je někým sledována.
tělesné zdatnosti mravenčího mužstva Motiv tohoto činu mu zůstává dlouho
dojde naplnění v epochálním spor- utajen.
tovním utkání se sousedním mraveništěm. Jenže zvítězit není tak snadné,
„Jane utíká“ – J. Fieldingová. Jane se
dá to pořádnou práci. Ale to by nebyl ocitla uprostřed noční můry. Neví, kdo
Ferda Ferdou, aby si za pomoci věr- je, nevzpomíná se na vlastní jméno,
ného Pytlíka neporadil.. Jak to všechno netuší, kolik jí je let. A už vůbec neví,
dopadlo a jak se při tom všichni bavili, proč bloudí ulicemi Bostonu v zakrvácených šatech a s deseti tisíci dolary
o tom vypráví tato knížka.
v kapse.
Pro dospělé:
Jane se pouští do nerovného boje,
aby se dopátrala pravdy a získala zpát„Nebezpečná vášeň“ – C. Coultero- ky svou paměť i svůj život.Nemá se na
vá. Modrooká plavovláska je sice křeh- koho obrátit, neboť i těm nejlepším
ká dívka, ale má v sobě víc odvahy než přátelům se zdá, že Jane pomalu, ale
mnohý muž. Oplakává smrt milované- jistě, přichází o rozum. Jenom nezlomho bratra, který padl v bitvě u Water- ná vůle ji nutí, aby se nevzdávala, když
loo. Když se kráska dozví, že do války konečně pochopí, že člověk, jemuž
odešel kvůli podlým intrikám marký- věřila, s ní hraje krutou hru.
ze z Oberlonu, rozhodne se pomstít
se a vymyslí skvělý plán, jak zrádné„Falešná stopa“ – J. Hoffman, z anho šlechtice ztrestat. Tělem i duší je gl. orig. Newyorská advokátka se staodhodlána svůj záměr uskutečnit, la obětí útoku sexuálního maniaka.
jenže srdce jí našeptává něco jiného.
Krvavá noc obrátila její dosavadní
klidný život naruby a učinila z něj
„Nečekané požehnání“ - B. T. dlouhodobé trauma. Vyšetřování
Bradford. Čtyři ženy rodiny Hartlů uvázne na mrtvém bodě a policie přímají své představy, ambice a touhy. pad odloží. Advokátka je nucena změPojí je pokrevní pouto, avšak jejich nit totožnost a odstěhovat se na Flonepřátelé je hodlají rozeštvat.Když ridu, tam se během dalších dvanácti
Evan zjistí, že je spřízněná s promi- let stane úspěšnou právní zástupkyní.
nentní anglickou dynastií, pokouší se Když spolupracuje s kriminalisty pát-

rajícími po několikanásobném vrahovi přezdívaném Amor, najednou jsou
stará traumata zase zpět. Nemůže být
právě Amor oním maniakem z New
Yorku? Při výslechu zadrženého si
totiž povšimla jizvy na mužově zápěstí,
nápadně podobné té, kterou měl útočník v masce klauna, jenž ji napadl kdysi. Kolotoč hrůzy se opět roztáčí…

la boží insignie, těžký zlatý pektorál
vykládaný drahokamy, zdobící hruď
božské sochy. To nemůže znamenat
nic dobrého pro prostý lid ani pro krále, který právě sepisuje nový zákoník.
Jak v nastalé panice odhalit pravého
pachatele? Karim, syn jednoho ze
zavražděných neohroženě přísahá, že
otcovu smrt pomstí.

„Zlato Afriky“ – K. Cubeca. Adam
Irving, jediný potomek moderních
zlatokopů z Jihoafrické republiky. Po
otcově smrti se musí ujmout vedení
rodinné firmy Nepřipravený mladík
však nejprve potřebuje vyřešit palčivé
osobní problémy. Se svou láskou se
vydává do nitra africké divočiny. Eva
si brzy zamiluje nejen kouzlo horkého kontinentu, ale v žáru milostného vzplanutí skončí v náručí Marka
Kingmana, rodinného přítele, který
kdysi Adamovi zachránil život a nyní
je doprovází na cestách. Dokáže si ji
Adam získat zpět? Prozatím ani netuší,
že bude muset bojovat jak o Evinu lásku, tak o její život.

„Iva Bittová“ – Lenka Jaklová. Iva
Bittová, narozená v r. 1958, houslistka, zpěvačka, skladatelka, se nejprve
proslavila jako divadelní a filmová
herečka. Od 80. let se věnuje hudbě, ve
které spojuje prvky folku, jazzu, vážné hudby a improvizace s občasnými
dalšími žánrovými výlety. Pravidelně vystupuje po celém světě, dovedla
k dokonalosti originální kombinaci
houslí a hlasu. Tato kniha umožňuje
nahlédnout do uměleckého i osobního
života Ivy Bittové nejen jejíma očima,
ale i prostřednictvím blízkých kolegů
a přátel, navíc s použitím autentických
deníkových záznamů.

Přijďte si vybrat, určitě najdete kni„Černá vdova“ – Y. Khadra. Dok- hu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
tor Amine, brilantní chirurg, se celý
den v nemocnici snaží, aby zachrá- středu od 17ti do 19ti hodin se na Vás
nil co nejvíc raněných, které přivezli těší
z telavivské restaurace, kde se odpáJaroslava Svobodová
lila sebevražedná Atentátnice. Když
knihovnice
konečně druhý den přijde vyčerpaný
domů, zatkne ho policie a je nepřetržiNový web naší knihovny:
tě několik dní vyslýchán. To však není
www.knihovnaano.wz.cz
nic proti kruté pravdě, kterou se dozví.
Fanatická žena, která se opásala výbušninou a vyhodila do povětří restauraci
plnou lidí, byla jeho vlastní manželka,
vždy tak milující, laskavá a něžná.
„Babylonské řeky“ – M. Peyramaure, z francouzského orig. Nejvýznamnější náboženský svátek Babylonu
se blíží, avšak přípravy k velkolepým
oslavám Nového roku naruší neslýchaná událost: V chrámu boha Marduka,
ochránce města, došlo k loupeži a
surové dvojnásobné vraždě. Zmize-

Zajímavosti z magazínu rakouského města Wörgl…
První kroky směrem k energetické nezávislosti
Město Wörgl se chce do roku 2025
stát zcela nezávislým na koncernech,
vyrábějících elektrickou energii, při
čemž chce využít více energie z lokálních zdrojů.
Aby město dosáhlo tohoto cíle je na
jedné straně nutná výstavba místních
obnovitelných zdrojů, na druhé straně musí také masivně energií šetřit.
Wörgl má první kroky na této cestě
již za sebou. Největší plocha solárních panelů (185 m2) byla instalována
v domově pro seniory v obytné čtvrti
města. Sluneční energií se vyrobilo
100 000 kWh tepla, které je využíváno
především k ohřevu vody.
Také mateřská škola Mitterho-

ferweg se stane na svém území „předskokanem“. Výstavba bude odpovídat
standardu A – to znamená, že se na
každých 100 m2, které budou v tomto standardu vybudovány, spotřebuje ročně jen 150 litrů topného oleje.
Olejové vytápění bude příležitostně
nahrazeno topením na biomasu
a podporováno solárně termickým
a na střeše se bude nalézat 33 m2 velká
plocha fotosenzorů, které ročně vyrobí 5 000 kWh elektrického proudu ze
sluneční energie.
Nejlepší na té věci je, že Slunce
neposílá žádné účty a domov důchodců a mateřská škola ušetří společně
životní prostředí o 70 mil. tun CO2
ročně. Aby bylo dosaženo cíle energetické nezávislosti, jsou všichni vyzvá-

ní ke spolupráci.
Velkorysý dar spol. Lidl wörgelským „slunečnicovým dětem“
(dětem s tělesným postižením)
Následně po otevření marketu
Lidl ve Wörglu, věnoval tento market
dětem s tělesným postižením nákupní dobropisy v celkové hodnotě 1 800
Euro. Jejich předání se zúčastnila
osobně vicestarostka Maria Steiner.
V roce 1999 založené Terapeutické centrum „slunečnicových
dětí“pečuje o děti a mladé lidi s tělesným postižením od lehčího po těžké a
využívá při tom všech možných terapií jako např. ergoterapie, logopedie,
fyzioterapie. V současnosti přijíždějí
děti každý týden z ambulance v Inn-

sbrucku do Wörglu a využívají zdejší
terapeutické centrum.
Společnost „slunečnicových dětí“
řízená Jörgem Wintersteigerem toto
terapeutické centrum ve Wörglu
v současnosti dostavuje s tím, že už
velmi brzo bude možné nabídnout
pravidelné terapie 5x týdně. „Bude
to samozřejmě velká úleva pro rodiče dětí s různým typem postižení, ale
i pro děti samotné! Jen představa, jak
obtížná je cesta do Innsbrucku a zpět
pro děti a rodiče, je vyčerpávající.
A tak zajišťujeme do budoucna vše
nejkratšími cestami, aby se terapie
mohly hnout z místa.“ Tolik Hildegard Wintersteigerová, jednatelka
svazku „slunečnicových dětí“.
přeložila Jitka Pažitná
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Otvíráme novou rubriku…
Možná, že by stálo za úvahu, zavést
v našem zpravodaji rubriku „Vzpomínky našich pamětníků“. Pokud ovšem
budeme mít dost těch, kteří budou
ochotni nám něco ze svých vzpomínek
sdělit a nebude více těch, kteří řeknou:
„Já jsem sice pamětník, ale vždyť já si
nic nepamatuji“. Máme tu první z příspěvků. Byli bychom rádi, kdyby za
touto první „vlaštovkou“ přiletěli další.
Proto pište, stačí tužkopis, nemusí mít
žádný vytříbený sloh a nebo přijďte a
povyprávějte, naši redaktoři obecních
novin to nějak zpracují a po vaši autorizaci zveřejní.
Proto prosíme: rybáře, myslivce,
i jiné „pamětníky“ kteří si pamatují drobné zážitky a příhody z mládí,
dětství, zajímavosti, třeba o tom jak se
slavnostně otvíralo obecní „máchadlo“ ( pro déle narozené: máchadlo
byla lávka na máchání prádla na
Orlici, nacházela se v prostoru prvních schůdků). Pokud máte případně
nějaké fotografie z těch dob, je možné
je otisknout.
Za redakci MZ – Jaroslav Hlušička

ROK 1966
Červen – v té době se zpívalo, myslím hlavně na vojně:
první srpen, nešťastnej den, bažanti s kuframa rukujou za náma do
kasáren.
Bylo to proto, že do té doby byl pro
nováčky nástupni den 1. srpen. A protože jsem byl řádně odvedený a očekával povolávací rozkaz každou chvíli,
říkal jsem si proč si neudělat poslední
dovolenou trochu delší, když teď bude
ouvej. A tak jsem od prvního července nechodil do práce a užíval si, jak
jsem se domníval, posledních krásných týdnů před nástupem na základní vojenskou službu. (ZVS). Jenže čas
běžel, přímo hnal, z prvního srpna už
byl patnáctý srpen a povolávací rozkaz stále nikde. A já už byl doma dva
měsíce. Konečně doporučený dopis a
v něm jsem četl (přesný citát): „Jelikož
již delší čas nechodíte do zaměstnání,
žádáme vás tímto, aby jste se dostavil
na své pracoviště a vysvětlil důvod vaší
nepřítomnosti, která je považována za
neomluvenou absenci.“ Podepsána s.

Korbová za osobní oddělení závodu
Elitex. Na upřesnění situace, těm kteří
nepamatují léta budování socialismu,
nebylo nezaměstnaných, nebylo nikoho kdo by chodil pro sociální dávky,
ale také nebylo nikoho kdo by nechodil do zaměstnání.Tedy pokud do
zaměstnání nechodil, našli se tací, byl
prohlášen za příživníka společnosti,
byl odsouzen za příživnictví a šel do
„lochu“ kde nakonec stejně pracovat
musel.
Proto, jsem kajícně uposlechl dopisu a šel na kobereček k vedoucímu
strojírny s. Lochmanovi kterému jsem
na otázku:
„ Jak si to představuješ“?
odpověděl, že jsem si to představoval úplně jinak. Chvilku na mě pouštěl hrůzu, ale když jsem mu slíbil, že
se po ZVS vrátím na svou frézku a
budu poctivě dělat a ukázal jsem mu
povolávací rozkaz, který mezi tím
konečně přišel, projevil porozumění a
já byl doma až do nástupu
10. října. A protože jsem chtěl být
vzorný voják, navštívil jsem před

nástupem svého dvorního holiče:
„Pane Podolský, stříhal jste na vojně
bažanty“?
„No samozřejmě“.
„Tak mě prosím ostříhejte přesně
tak, tento týden nastupuji.“
Že skutečně uměl mohu potvrdit,
neboť drtivá většina nastoupivších
branců musela okamžitě po nástupu
k holiči, já ne.
Teď bych ještě chtěl vzpomenout
na nádherný teplý podzim. Sluníčko
hřálo celé dny a já užíval poslední
dny, dá se říci, odcházejícího dětství.
Někdy v polovině záři jsem chytal na
Ssutých březích po Placem kleňata (
kleně rozuměj jelec tloušť) ležel jsem
na nad řeku nakloněné vrbě a sledoval několik desítek těžkých bojových
letadel, které ve svazech přelétávaly
na krásné modré obloze. Tehdy jsem
ještě nevěděl že to jsou sovětské AN
– 12 a že v nich sedí moji mazáci se
kterými se za několik týdnů potkám u
své paradesantní brigády.
„še“

Štít Albrechtic 2009 - zbývá už jen pár dní
Ano, v pátek 8. května, zbývá 50 dní
do zahájení 36. turnaje v kopané „Štít
Albrechtic“.
Proto přípravný výbor „Štítu“, dá
se říci, pracuje i když ještě ne na plný
výkon, ale s velkým úsilím ano. Předpokládá se účast osmi Albrechtic, což
představuje asi 200 až 240 účastníků.
Je nutné zajistit ubytování, stravování
a doprovodný program k fotbalovým
zápasům, aby všichni návštěvníci, kteří k nám přijedou se měli na co dívat,
aby se dobře bavili a rádi se k nám
vraceli i v příštích letech, nejenom na
„Štít“. V neposlední řadě se musíme
postarat i o domácí fanoušky a návštěvníky turnaje, neboť je známo, že
do našeho areálu V Borku chodí lidé
hojně, často a rádi. Turnaj bude probíhat celý den, proto musí být o hosty a
diváky postaráno po všech stránkách.
Přípravný výbor 36. turnaje se
poprvé sešel 4. března 2008. Zdálo
by se, že zbytečně příliš brzo. Mohl
by být pro někoho tak brzký nástup
do přípravy i překvapením. Ale chtěli jsme už do termínu 35. turnaje mít
připravený termín konání našeho,
pozvání s nastíněným programem,
abychom zaujali nejen fotbalisty, ale i
ostatní veřejnost a v Jizerských horách
již toto prezentovat. Tak na ustavující
schůzi byli určeni předsedové komisí
– stravovací a ubytovací – sportovní – a největší důraz jsme v této fázi
přípravy kladli na komisi propagační, která měla za úkol zaujmout naše
příští návštěvníky a již rok předem
připravit doprovodný program. Proto ten brzký nástup do přípravy. Také
jsme chtěli, aby předsedové jednotlivých komisí měli dostatek času a
prostoru vybrat a připravit své spo-

lupracovníky. Prostě jsme nechtěli a
nechceme nic ponechat náhodě. Do
čela přípravného výboru byl jednomyslně zvolen starosta obce p. Jaromír Kratěna.
Podruhé se výbor sešel 8. dubna
2008 a projednal personální doplnění jednotlivých komisí, projednal
pracovním náplně a pravomoci. Stanovil pevný termín konání turnaje
a připravil možné programy a návrhy
akcí. Chtěli jsme do přípravy zapojit
co nejvíc lidí, zatím se to moc nedaří.
A i tak na třetím sezení už byl připraven hrubý plán doprovodných akcí
a hlavně pozvání pro obce Albrechtice, které vezl pan starosta na „Štít“
v roce 2008 do Jizerských hor.
Další setkání již proběhlo až v roce
2009. To už vstupujeme do závěrečné fáze přípravy. Byl navržen vzhled
přihlášek, aby odpovídal jednotnému
vzhledu všech tiskovin a přihlášky
rozeslány členům stálého výboru Štítu. Doladěn doprovodný program,
zajišťování sportovišť a všeho dalšího,
tak jak je popisováno výše. Ale čas
běží, v pátek 8. května zbývá pouze
50 dní do zahájení 36. turnaje Štítu .
V této době máme prvních čtyři přihlášené. Jsou to Město Albrechtice, FC
Baník Albrechtice, Albrechtice u Lanškrouna, Albrechtice nad Vltavou.
Na posledním zasedání výboru
Štítu již byl dopracován rozpis 36.
ročníku a připraveno programové
schéma. Ředitelem turnaje byl jmenován Miloš Koblmüller. Hlavními
pořadateli na hřišti v Albrechticích p.
Jiří Novák st. a v Týništi p. Vlasta Václavek Rozlosování turnaje a nasazení
do skupin bude provedeno 19. května.
Společně se sportovní částí, tak jak je

zvykem proběhne i setkání představitelů Albrechtic které bude připraveno na předvečer turnaje v pátek 26.
června. A potom již půjde do tuhého.
V sobotu ráno v 8.00 slavnostní zahájení turnaje.
9.00 – 14.50 budou probíhat zápasy
ve skupinách.
Souběžně doprovodný program:
10.00 – zahájení výstavy veteránů – ukázka modelů nákladních aut
– vizážistická show – malá tombola
(kolo štěstí) – bude postaráno o žaludky a mlsné jazyky účastníků i hostů.
16.00 – zápas o třetí místo
17.00 – finále
Po skončení finále bude vyhlášení

výsledků a předání cen.
Od 20.00 hodin začne taneční
zábava, k tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina ERRORI a v průběhu zábavy cca v 20.30 hod. bude
provedeno losování velké tomboly
a při pokračování večera uvidíme
ohňostroj.
Věříme, že nám bude přát počasí
a všichni, kteří k nám 27. června přijedou, budou spokojeni. Je potřeba,
aby byli připraveni i reprezentanti
naší kopané, vydržela jim podzimní
forma a po dlouhé době, aby dosáhli
na stupně vítězů.
Za přípravný výbor
Jarda Hlušička

Předseda stálého výboru Štítu Albrechtic pan Jan Škrobánek a člen
výboru pan Jaroslav Hlušička při rozlosování mužstev do skupin turnaje
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Ze života našich nejmenších a žáků naší školy
Byli jsme u toho
(zápis do první třídy)
Ve středu 4. února 2009 se v naší
škole uskutečnil zápis dětí do první
třídy.
My páťáci jsme se oblékli do kostýmů vodníků, indiánů a šašků, aby byl
zápis pro malé děti veselejší. Já, V. Barták a R. Píč jsme se převlékli za vodníky, indiáni byli P. Bartoš a O. Blažek
a šašky dělali L. Hejna, T. Pálová a N.
Fléglová.
Indiáni vítali všechny příchozí děti
a posílali je k vodníkům. S vodníky
děti lovily ryby a počítali je. Šašci byli
nejprve moc smutní, ale když děti řekly
básničku nebo ukázaly správnou barvu,
tak se začali smát, dělali i kotrmelce
a házeli si s dětmi míčkem.
Zápis se nám a snad i budoucím prvňáčkům moc líbil.
Štěpán Diewock , žák 5. ročníku

Začali jsme
jezdit na
kurzy plavání



Žáci pátého ročníku v kostýmech

Informace nakonec: Do prvního ročníku přijde 17 dětí z Albrechtic, Štěpánovska,
Týniště, Rašovic a Hřibin. Už se na ně těšíme. Světluše Kratěnová, ředitelka školy

Karnevalové veselí v mateřské škole
Maškarní bál patří k tradicím naší
mateřské školy a ani letos jsme na něj
nezapomněli. Než však samotná akce
vypukla, předcházela jí tvořivá příprava
v MŠ, ale i doma. Děti si rozvíjely manipulační a pracovní dovednosti při výrobě a dekoraci předmětů k výzdobě tříd,
maminky připravily dětem nápadité
kostýmy a masky.
Karnevalové dopoledne zahájily děti
z oddělení Motýlků návštěvou starších
kamarádů v základní škole, jimž se
představily v maskách s krátkým pásmem písní s doprovodnými nástroji a

zpestřily jim tak dopolední vyučování.
Karnevalové veselí začalo promenádou jednotlivých masek, kde se děti
představily a rozvíjely si tak poznávací,
pohybové a komunikativní dovednosti.
Pravý maškarní rej pokračoval taneční diskotékou, na které předváděli své
taneční umění Indiáni, víly Amálky,
kovbojové a rytíři, Spidermani a Batmani, zvířátka a pohádkové bytosti. Lidové
písničky a dětské hity zněly mateřskou
školou po celé dopoledne.
V tanečních přestávkách bylo pro
děti připraveno pohoštění – oblíbená

dětská cola, brambůrky a křupky, ale
také soutěže pro jednotlivé věkové skupiny – házení kroužků na šaška, přenášení vajíčka na lžíci okolo mety, namotávání bonbonů na provázku, pojídání
kukuřičných lupínků.
Společně jsme strávili pěkné dopoledne, které uteklo jako voda a těšilo
nás, že děti měly z celé akce radost
a hlavně, že si to všichni společně
v pohodové atmosféře užili.
Ivana Kubcová,
ved.uč. MŠ

Ve středu 25. února jsme v 7,10
hodin odjeli do Dobrušky na první plavecký výcvik. U bazénu
jsme byli rozděleni do čtyř skupin
podle toho, jak umíme plavat. Plavat nás učili plavčíci. Také jsme šli
do páry a mohli jsme skákat z věže
a klouzat se na skluzavce. Do školy jsme se vrátili po půl desáté.
Máme za sebou 1. a 2. lekci a obě
se nám moc líbily.
				
Jakub Chmelík
žák 4. ročníku

Poprvé na
hodinách dopravní
výchovy
Jako každý rok se i letos čtvrtý
ročník začal vyučovat dopravní
výchovu.
Náš první úkol byl vypsat všechna nebezpečná místa v naší obci.
Pak jsme se vyrazili na nebezpečná místa podívat osobně. Navrhovali jsme značky a přechody, které
by se tam hodily. Druhou dopravku jsme se začali učit o křižovatkách. Pracovali jsme s plakáty i na
počítačích.
Paní učitelka Otavová je na nás
velmi hodná a těšíme se na další
hodiny.
Barbora Fedrselová a Leona
Juráčková, žákyně 4. ročníku

Náš
školní
led



Karneval v mateřské škole

V lednu jsme na školním dvoře
měli led. Mohli jsme tam bruslit
při tělocviku, družině, po škole i o
víkendu. Protože kluci chtěli hrát
i hokej, sehnala jim paní ředitelka
branky. Navečer bylo hřiště osvětlené. Z bruslení jsme měli radost,
škoda jen, že nemrzlo déle.
					
				
Viktorie Kačínová
a Kristýna Blechová
žákyně 4. ročníku

Číslo 1 - 2009

Strana 9

ŠKOLY



Masopust 2009
Jan Baran Brčka,
kúpil si cvrčka,
cvrček mu zdechl,
kúpil si blechu,
blecha mu pošla,
kúpil si vši,
ty mu dobře šly.

Tak to je jedna ze šesti halekaček,
kterou si letos školní děti připravily do
masopustního průvodu.
A jaký byl masopust 2009
v Albrechticích?
Opět rozverný, s pěkným počasím,





rozesmátými maskami (jeptiškou, starou paní, krtečkem, jedovatou houbou…), živou kapelou – díky, páni
muzikanti (p. Vošlajer a spol.), pohostinným panem hostinským Krbem
a v neposlední řadě příjemně napapaný a napojený díky vzorným rodinám,
které nás přijaly ve svých domech (velké poděkování a hlubokosklon patří
Vošlajerovým, Gluchovým, Krčmářovým, Šmídovým, Formanovým, Kačínovým, Černým a Šínovým).
Příští rok přijdeme s úsměvem
a milým vinšem na rtech určitě zase!

A na závěr okamžité odpovědi dětí na
otázku, co se jim nejvíce na masopustu
líbilo: jedení koláčků, masky, písničky,
občerstvení, radost, koblihy, všechno…
Eva Drábková, vychovatelka ŠD
Laufr
I letos pořádala naše škola masopustní průvod. Průvod vyšel od školy
v sobotu 21. února v 10 hodin a ani letos
v jeho čele nechyběla důležitá postava
Laufra.
Laufra dělal náš spolužák Ondra
Blažek. Hned bylo vidět, že je to veselá

maškara. Každého upoutal jeho vysoký
kuželovitý klobouk ozdobený 365 květy z krepového papíru. Na jeho obličeji
zářily kulaté, červeně namalované tváře.
Na sebe si oblékl červenou uniformu
s velkými, kulatými, černými knoflíky.
V ruce držel dlouhý bič, se kterým mohl
práskat přede dveřmi, když by někdo
nechtěl otevřít.
Maska Laufra se nám všem líbila
a už se těšíme, až povede náš příští
masopustní průvod.
Žáci 5. ročníku

Koblihy od paní Vošlajerové moc chutnaly



Laufr

Letošní vynášení Morany



Poděkování

Odnášíme Moranu



Přinášíme Vesnu

Děti a zaměstnanci Základní a mateřské školy v Albrechticích nad Orlicí děkují p. Ing. Petru Černému za hodnotný
sponzorský dar dětem k Vánocům – velké Lego duplo do obou oddělení mateřské školy. Děti měly z krásného dárku pod
vánočním stromečkem velkou radost!
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Bowlingový turnaj „O pohár starosty“ 2009
I letošní rok byly všechny místní organizace působící v naší obci
pozvány na 4. ročník v bowlingovém
turnaji „ O pohár starosty“. Na turnaj
se přihlásilo celkem 23 tříčlenných
družstev, proto byli účastníci rozděleni do tří skupin.

Strnad M., Jaroš J., Kamš J.
TJ Sokol 3: Barták A., Gluch J.,
Hájek M.
Rada obce: Kratěna J., ing. Kačín P.,
Hlušička J.
Skupina C SK oddíl kopané 3:
Kchop R., Zeman P. ml., Velíšek L.
SK oddíl kopané 2: Pacholík V.,
Skupina A: Domov důchodců 1, Zeman P., Čepelka J.
Domov důchodců 2, Kulturní komiFinanční výbor: Prokůpková D.,
se, Hasiči, TJ Sokol 1, TJ Sokol 2, TJ Prokůpek V., Špaček J.
Sokol volejbal, Oddíl orientačního
běhu 2.
Závěrečné finále proběhlo 6. 3.
Skupina B: TJ Sokol 4, TJ Sokol 3, 2008 od 19,00 hod. a jak je vidět ve
Základní škola, Školní jídelna, Domov výsledkové tabulce, prvenství získalo
důchodců 3, Domov důchodců 4, družstvo SK oddíl kopané 3.
Rada obce, SK oddíl kopané 1.
Skupina C: SK oddíl kopané 2, SK
1. místo SK oddíl kopané 3:
oddíl kopané 3, Oddíl orientačního
Kchop R., Zeman P. ml., Velíšek L.
běhu 1, Komise výstavby, Komise pro
2. místo Hasiči:
Worgel, Finanční výbor, Oddíl orienBuneš P., Urbánek J., Šalatová S.
tačního běhu 3
3. místo SK oddíl kopané 1:
Strnad M., Jaroš J., Hořínek D.
Termíny turnajů byly:
4. místo TJ Sokol 3:
Skupina A 16.1.2009 od 19,00 hod.
Barták A., Gluch J., Bek M.
Skupina B 30.1.2009 od 19,00 hod.
5. místo SK oddíl kopané 2:
Skupina C 13.2.2009 od 19,00 hod.
Pacholík V., Zeman P., Čepelka J.
Z každé skupiny postoupila tři
6. místo Domov důchodců 1:
družstva, která ve dvou hrách nahrála
Lochman M., Vacek K., Tichá J.
nejvyšší počet bodů.
7. místo Rada obce:
Do finále se probojovala tato
Kratěna J., ing. Kačín P., Hlušička J.
družstva:
8. místo Kulturní Komise:
Skupina A Hasiči: Buneš P., UrbáKupka J., Šmída J., Novák J.
nek J., Šalatová S.
9. místo Finanční výbor:
Domov důchodců 1: Lochman M.,
Prokůpková D., Prokůpek V., HoráVacek K., Tichá J.
ková J.
Kulturní Komise:Šín K., Šmída J.,
Novák J.
První tři družstva byla odměněSkupina B SK oddíl kopané 1:
na diplomem, pohárem a dárkovým

košem. Vítěz 4.ročníku Bowlingového
turnaje si navíc odnesl putovní pohár,
který mu bude náležet do příštího
roku, kdy se uskuteční 5. ročník.
Utkání proběhla v dobré náladě a sportovní pohodě, až na jednu
nešťastnou událost, kdy se nám spoluhráč Kamš J. neštastně zranil v areálu provozovny, přivodil si středně
těžká zranění a musel být transportován rychlou záchranou službou do
nemocnice v Opočně.
Rád bych mu touto cestou popřál
brzké uzdravení bez následků a znovunavrácení do oddílu kopané, kde



zastává místo kapitána.
Také bych ještě jednou poděkoval
děvčatům Hájkové J., Bartákové j.
a Gluchové M., které poskytly první pomoc zraněnému spoluhráči do
doby, než přijela lékařská pomoc.
Mé poděkování nakonec patří
všem organizacím, které se letošního bowlingového turnaje zúčastnily
a přeji jim v dalších ročnících mnoho
nakoulených bodů, sportovních zážitků a žádná podobná zranění.
Kamil Šín

Vítězné družstvo bowlingového turnaje

Příprava na jarní sezónu 2009

Vládkyně Zima ne a ne se vzdát svého kralování, hřiště V Borku bylo dlouho pod vysokou vrstvou sněhu, leč jaro
se nezadržitelně přibližuje a hlásí o svá
práva, a s ním se připravují i naši fotbalisté na jarní boje ve svých soutěžích.
Tak jako každoročně a již skoro
tradičně v lednu začala se zimní přípravou naše první mužstvo a mužstvo
dorostenců. Je to pro mnohé nepopulární, ale velice nutné „nabírání
fyzičky“, neboť z těchto „zásob“, a to
prosím není jen z mé hlavy, budou
hráči těžit po celou dlouhou sezónu.
Pokusil jsem se tak trochu vyzpovídat
oba dva trenéry těchto manšaftů, pány
Láďu Pacholíka a Rosťu Kchopa.
Rostislav mi na mé dotazy sdělil,
že se zimní přípravou skutečně v lednu započali, střídají nabírání fyzické
kondice jak v terénu, tak v tělocvičně.
Jejich kádr by měl zůstat vcelku beze
změn, odchody se neplánují žádné,

naopak by chtěl mužstvo, pokud to
půjde, na dvou či třech postech vhodně doplnit. To však zůstává otázkou,
zda se zadaří. Do zahájení mistrovských soutěží chybí ještě celý měsíc.
Nyní již dorostenci hrají přátelská
utkání na umělé trávě, později až to
dovolí terén, i na přírodním trávníku.
Dorostenci mají k dobru odložené
utkání s Českým Meziříčím, které
sehrají na hřišti soupeře dne 15.4.2009
od 17.00 hodin.
Láďa Pacholík, tak jako vždy trochu
tajnůstkář, mi na mých několik dotazů
dal vcelku uspokojivé odpovědi. Také
A mužstvo již započalo s tréninky,
které se tak jako u dorostenců odehrávají střídavě venku a v tělocvičně.
Kádr se trenérovi podařilo přes zimní
přestávku udržet vcelku pohromadě,
v současné době se jedná s několika
oddíly o uvolnění některých jejich
hráčů pro naše mužstvo, a rovněž

tak někteří naši chlapci by mohli být
uvolněni na hostování do jiných klubů. V současné době již mají sehráno
několik přípravných zápasů na umělé
trávě se soupeři z nižších, ale také i
vyšších výkonnostních skupin.
Jediné konkrétno, které se mi podařilo z trenéra „vytáhnout“ bylo to, že
naše mužstvo po podzimu opustil Přemek Pitra a to pro dosti velké
pracovní zaneprázdnění, a vrací se
do svého oddílu. Přemkovi trenér za
jeho služby poděkoval. Na můj dotaz,
jak je spokojen s vystoupením svých
svěřenců po podzimu mi svým typickým způsobem sdělil : „Jó, dobrý, teď
ještě ze začátku to bude chtít nějakých
deset dvanáct bodů a jsme zachráněni.“ Takže trenérovi a jeho svěřencům
popřejme do jarních bojů „o záchranu“, které započneme na svém hřišti
v neděli dne 5. 4. s mužstvem AFK
Častolovice, kterému máme oplá-

cet naši podzimní prohru, mnoho
úspěchů.
V letošním roce, ve dnech 26.
6. - 27. 6. se tradiční turnaj „O štít
Albrechtic“ uskuteční u nás, „nad
Orlicí“. Je to nejen setkání Albrechtic
z celé republiky na poli sportovním,
ale i společenském, neboť v doprovodném programu akce sportovní
se uskuteční i mnoho akcí společenských. V současné době již pomalu
začínají vrcholit přípravy na tuto
akci, která svým rozsahem překračuje
rámec naší vesnice. Přípravy se konají
jak po stránce sportovní, tak i společenské. Za předsednictví místního
starosty pana Jaromíra Kratěny byly
zřízeny různé komise, které budou
připravovat zajištění plynulého chodu
této, pro nás velmi významné, akce.
Přejme si, aby to dobře dopadlo po
všech stránkách. atd….
Jiří Novák

Nové internetové stránky knihovny Albrechtice n. O.

www.knihovnaano.wz.cz
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Opět něco z Klubu přátel mariáše
I když mám stejně pocit,že Klub přátel mariáše zachází na „oubytě“, přes
tento nepříjemný jev se v restauraci „U
Kateřiny“ pořádal 28. února letošního
roku 2. turnaj „O pohár Kateřiny“ ve
voleném mariáši trojic. Pořadatelé byli
stejní jako u prvního turnaje, jenom
účastníků bylo o něco méně.
A opět se projevila absence domácích. Pověst albrechtických mariášníků zachraňovali Josef Novák a Jarda
Hrabě. Tradičně přijeli kostelečáci
vedeni Honzou Vodičkou, „Vršáci“
v čele s Frantou Junkem, staří známí, kteří se cítí v Albrechticích jako

doma. Stejně tak i Václav Tomek,
který ale tentokrát přijel sám, bez
manželky. Také účast Aloise Hrabáčka z Albrechtic u Lanškrouna se již
stává tradicí. Překvapením pro mě
byla účast otce a syna Karla a Martina
Türkových s Týniště.
A tak spolu s několika novými
tvářemi se sešlo u šesti stolů celkem
osmnáct hráčů, vyznávajících hrátky
s „čertovými obrázky“. Hraje se podle
již tradičně vyzkoušených pravidel a
systému s tradičně dobře pracujícími rozhodčími zastoupené rodinou
Pavlíkových.

Stejně tak dobře, jako u posvícenského mariáše „Na Drahách“, tak i
tady je postaráno mezi jednotlivými
koly o žaludky nejenom soutěžících,
tak i přihlížejících. Zatím co „U Krbů“
je tradičně podávána pečená kachna,
v restauraci „U Kateřiny“ neméně
dobrý a také již tradiční guláš.
Po tuhých a nikomu nic neslevujících bojích byly v odpoledních hodinách vyhlášeny výsledky. Přesto, že
pouze dva domácí účastníci, zajistil
Josef Novák pro Albrechtice stupně vítězů, i když „jenom“ bronzový
stupínek tedy třetí místo, s plusovou

hodnotou 62 bodů. Z bodovým ziskem 86,50 se druhého místa radoval
Tomáš Langr.
Tentokrát s velkou převahou,
s náskokem 57,5 a ziskem 144,- zvítězil tradiční účastník našich mariášových klání kamarád Jan Vodička
z Kostelce nad Orlicí. Obdržel mimo
jiné pohár Kateřiny. I všichni ostatní
obdrželi hodnotné ceny a byli s turnaje průběhem spokojeni, přislíbili
účast ve III. turnaji, o kterém budou
účastníci i „kibicové“ včas informováni. Ať vám padá karta!
Jaroslav Hlušička

Dětský
maškarní karneval
Po Obecním plese, v neděli 15.
března od 14 – ti hodin, uspořádala
tvůrčí skupina pod vedením pana
Krba, za přispění MO KSČM po
delší odmlce maškarní karneval pro
nejmenší, malé i velké. Podle předpovědi pana hostinského byl ze strany
dětí a rodičů velký zájem a dostavilo
se 49 masek. Byly připraveny různé
soutěže a dá se říci, že se děti pobavily a vyřádily. Během tříhodinové-

ho trvání karnevalu také postupně
vycházely na povrch nedostatky, které
se pořadatelé budou snažit odstranit
na příštím karnevalu, který rozhodně
bude opět o něco lepší.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli
drobnými cenami do soutěží a dodali
i ceny pro nejlepších 12 masek.
JH

SDH Albrechtice nad Orlicí 2009 stručně informuje…
• Proběhla každoroční Výroční schů- z Albrechtic. Při třídenním lyžo- tradiční hasičský ples. Účast byla týnišťských hasičů a účastní společze, na níž byl zvolen nový výbor vání na svazích Alp výpravě přálo hojná, sál byl téměř naplněn. Na příš- ných cvičení.
• Proběhla první ustavující schůze 3.
včetně nového starosty sboru, kte- slunečné počasí a panovala výborná tí rok plánujeme malé překvapení.
nálada. Večery strávené s kamarády • Do čela jednotky byl jmenován nový okrsku, ve kterém jsou Albrechtice,
rým se stal Radek Lochman.
• Zorganizovali jsme lyžařský zájezd a kolegy hasiči si bude každý dlouho velitel Roman Kuzma.
Týniště a Žďár. Byl zvolen výbor a
• Členové jednotky provádějí pravi- dohodnuty společné aktivity.
do rakouského Wörgelu. Volná pamatovat.
místa v autobuse obsadili zájemci • V sále restaurace U Krbů se konal delná školení, navštěvují i školení
Jiří Proche

„Homolské schody 2009“
V sobotu dne 22. srpna 2009 se
na Homoli bude konat největší kulturně-dobročinná akce tohoto roku
v širokém okolí zvaná HOMOLSKÉ
SCHODY. V okolí poutního místa
bude připraven obrovský den pro
děti. Rádi bychom do programu
zařadili soutěže, paintball, airsoft,
karikaturisty a mnoho dalšího.
Program bude bez bariér, tudíž pro
všechny děti, které přijdou. Tuto
akci zastřeší paní Vítězslava Klimtová, skvělá pohádkářka, autorka
Lexikonu ohrožených druhů strašidel, která by měla představit nové
homolské strašidlo. Abychom vzdělávaly, vyhlásili jsme doprovodnou
soutěž pro školy „Homolští andělé“.
Kromě dětského dne chystáme i tradiční jarmark s takovými dobrotami
jako domácí křápanec či chlenské
uzeniny. Účastníci si budou moci
zakoupit tradiční suvenýr, absolvovat speciální prohlídku poutního
místa, kterou nikdy jindy neuvidí,

mohou přijet na kole, ale co víc – na
hlavním pódiu bude probíhat skvělý
celodenní program zakončený nezapomenutelným koncertem Věry
Martinové. Akce má již dnes mnoho partnerů – město Rychnov nad
Kněžnou připravilo speciální prohlídku města „Bylo nás pět“ zakončenou v novém pivovaru. Město
Dobruška obdobně s prohlídkovým
okruhem „Město F.L.Věka“. Na Potštejně Vás čekají noční strašidelné
prohlídky, budete si k nám moci
objednat dopravu za zvýhodněnou
cenu. Uvidíte infobus, představit se
přijedou další památky a atraktivní
místa regionu, ale i širokého okolí. To a mnoho dalšího Vás čeká na
Homoli dne 22. srpna 2009. Celý
výtěžek akce bude věnován Poutnímu místu.
Průběžné informace na www.
homolskeschody.cz
Za přípravný výbor
Petra Šutová
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Uplynulo 120 let od narození Rudolfa Srdečného
Pan Rudolf Srdečný se narodil
8. dubna 1889 v Chotěboři a zemřel
10. listopadu 1978 v Hradci Králové.
V roce 1913 byl zakládajícím členem Sokola a dlouholetým funkcionářem a činovníkem sokolské župy.
Byl hercem i režisérem. V roce
1931 byl zakladatelem divadelního
spolku v Albrechticích i v Týništi.
Byl členem různých porot a iniciátorem různých divadelních akcí. Za
tuto rozsáhlou činnost byl několikráte
vyznamenán.
V roce 1931 zakládal místní odbor
spolku Krematoria (pozdější Spolek
přátel žehu) a stal se jeho prvním
předsedou. Účastnil se činností Čapkova újezdního muzea v Týništi.
Za dlouholetou a obětavou práci v kulturní oblasti a dále za aktivní dlouholetou činnost v TJ Sokol
obdržel pan Srdečný v roce 2004
čestné uznání – In memoriam i od
obce Albrechtice nad Orlicí.
Čest jeho památce.
Významné výročí narození pana
Rudolfa Srdečného si připomněli dne
24. dubna 2009 v restauraci U Krbů
jeho synové Borek a Zdar s manželkou, dále zástupci obce Albrechtice
nad Orlicí, ředitelka základní školy,
zástupci společenských organizací
působících v obci, pan Procházka st.
a ml. a paní Drábková z divadelních
souborů v Týništi n.O. a další hosté,
kteří pana Srdečného znali. V srdečné a velice přátelské atmosféře vzpomínali pamětníci na člověka, který
zasvětil svůj život činnostem, ze kterých měla především užitek občanská
veřejnost. Právě proto zůstává pan
Ruda Srdečný v myslích všech, kteří
jej znali nezapomenutelnou osobou
a pro nás ostatní, může být
příkladem.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Číslo 1 - 2009

Společenská kronika
Řekli si „ano“:
Jindra Hrochová a David Zábranský
Rozloučili jsme se:
Jindřiška Lochmanová, nar. 2.2.1925
Eva Fidlerová, nar. 9.12.1939
Vlasta Zamastilová, nar. 1.3.1927
Marie Jedličková, nar. 27.6.1925
Karel Säckl, nar. 15.7.1931
Vlastibor Šarf, nar. 14.3.1930
Miluše Buryancová, nar. 22.3.1924
Oldřich Kašpar, nar. 29.6.1927
Pavel Junek, nar. 28.2.1962
Jitřenka Zimová, nar. 10.1.1908
Bedřich Syrovátko, nar. 2.11.1928
Anna Rosulková, nar. 29.11.1922
Marie Hejčlová, nar. 1.11.1940

počet obyvatel k 30. 04. 2009


1008
Vzpomínka:
„Žít v srdcích, která zde zanecháváme, znamená nezemřít“ (T. Campbell). Den 28. 1.
2009 byl dnem, kdy by oslavil své 60-tiny pan
JIŘÍ BRIČ.
Stále vzpomínají manželka
děti i vnoučata.
Dne 30. května uplynulo již dvacet let, co
nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a zeť, pan Pavel Zozulák. Kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou
vzpomínku.
Stále vzpomínají manželka,
děti a Drašnarovi.
„Utichlo srdce i hlas, měl jsi rád kamarády i
nás“. 30. 6. 2009 uplyne 10 let, kdy nás opustil
v 35 letech náš syn a bratr Miloš Dostál.
Stále vzpomínají rodiče
a sestra Jana s rodinou.
„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen hrst
květů a vzpomínat“. Dne 16. srpna to budou
již dva roky, kdy nás opustil náš drahý tatínek a dědeček pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Věnujte mu prosím s námi tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou.

Společné setkání u příležitosti 120. výročí od narození
pana Rudolfa Srdečného (24.4.2009, restaurace U Krbů)



ŠTÍT ALBRECHTIC 2009

„Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný. Zdá
se mu o těch, které miloval a kteří milovali
jeho.“ Dne 6. srpna uplyne dlouhých 15 let, co
od nás odešel bez jediného slůvka rozloučení můj milovaný syn pan ing. Václav Brůžek
z Albrechtic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi.
Za celou rodinu maminka
Poděkování:

Fotbalový areál Albrechtice nad Orlicí

Děkuji panu Hlušičkovi a paní Krčmářové za milé posezení, přání, květiny
a dárek k mým narozeninám.
Pavlíková Zdenka

Program:

Děkuji srdečně Sboru pro občanské
záležitosti v Albrechticích, paní Jáře Velíškové a panu Jardovi Hlušičkovi za milé blahopřání, květiny a dárek k mé sedmdesátce.
Joska Voda

08 00
18 00
20 00
20 30
23 00

-

18 00
19 00
02 00
21 00

27. června 2009
Fotbalový turnaj
Vyhlášení výsledků
Večerní zábava (skupina Errori)
Losování hlavní tomboly
Ohňostroj

Doprovodný program:
Modely kamiónů, výstava historických motocyklů • vizážistka Libuše Kudějová • bohatá tombola.
Doprovodný program bude probíhat po celý den v areálu fotbalového hřiště v Albrechticích nad Orlicí.

Děkuji panu Hlušičkovi, zástupci obce
za gratulaci, panu Koblmüllerovi za KSČM
a paní Müllerové za SPOZ za dárkové balíčky, květinové dary a blahopřání k mému
významného životnímu jubileu.
Vlasta Šmídová
Přání:
„Štěstí, zdraví přejeme Tobě, ať je Ti tu
s námi dobře. Zdraví, dlouhý věk, ať jsi tu
s námi do sta let“. Dne 13. února oslavila
krásných 87 let naše milovaná maminka,
babička a prababička paní Jiřina Urbánková
z Nové Vsi.
To vše ji přejí děti, vnoučata a pravnoučata.
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