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Náklad 630 ks

80. výročí albrechtické vodní elektrárny

Najdete uvnit

společnosti je silniční motorová
doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní. Společníky jsou Jiří Čáp
a ing. Jiří Čáp. Tato společnost by
měla v horizontu jednoho roku
sjednotit podnikatelské činnosti
obou fyzických osob v oblasti autodopravy. Společnost ČÁP Spedition,
s. r. o. v současné době disponuje vozovým parkem čítajícím 35 převážně
nákladních vozidel, z toho 27 tahačů
a návěsů a 8 nákladních vozidel včetně osobních automobilů a parkovacími plochami včetně garáží, opravny
a sociálního zázemí pro řidiče.
Albrechtická vodní elektrárna - foto 1935
V srpnu letošního roku oslavila
albrechtická vodní elektrárna již 80.
výročí od zahájení provozu. K této příležitosti se konala v sobotu
20. srpna v areálu elektrárny malá
společenská akce spojená se dnem
otevřených dveří. Využil jsem této
příležitosti a požádal jsem nové majitele elektrárny o krátký rozhovor.
Pane ing. Čápe, jste krátce novým
spolumajitelem albrechtické vodní
elektrárny. Mohl byste se prosím našim čtenářům krátce představit?
Ano, jistě. Jsem rád, že se mohu
touto cestou představit čtenářům
zpravodaje a říci i několik slov
k záměru, který s elektrárnou mám.
Podnikání se věnuji od roku 2001.
V převážné míře se věnuji obchodní
činnosti a vnitrostátní i zahraniční

silniční motorové dopravě. Vlastní
podnikatelskou činnost vyvíjím ve
sdružení fyzických osob spolu se
svým otcem Jiřím Čápem, který se
rovněž věnuje autodopravě a to již
od roku 1994. Od roku 2005 jsme
rozšířili účel sdružení o provozování
malých vodních elektráren.
Jak jsem již řekl, hlavním předmětem podnikání je provoz nákladní
silniční motorové dopravy. O pozitivním vývoji společného podnikání
vypovídá rostoucí zaměstnanost.
V roce 2001 mělo naše sdružení 10
zaměstnanců v letošním roce to je již
32 zaměstnanců.
Z organizačně - ekonomických
důvodů jsme s otcem 17. června
2005 založili novou společnost ČÁP
Spedition, s. r. o. se sídlem v Hradci
Králové. Předmětem podnikání této

Tak velký vozový park a vybavení
stálo jistě nemalé ﬁnanční prostředky?
Jistě, máte pravdu. Přesto se nám
podařilo veškerý majetek pořídit z
vlastních ﬁnančních zdrojů. Naše
podnikatelské subjekty v minulosti
nebyly nikdy zatíženy úvěrem ani
leasingem.
Jak jde dohromady podnikání v autodopravě a obchodu s provozováním
vodní elektrárny?
Zahájení podnikání v oblasti výroby elektrické energie mi umožnilo
vzdělání získané na VÚT Brno, obor
dopravní a manipulační technika
s podoborem hydraulické stroje.
Výroba elektrické energie a vše co
s ní souvisí je mým koníčkem. Proto
jsem si postupně v průběhu několika
let pořídil tři malé vodní elektrárny.

Albrechtické letní slavnosti
2005 ... Naposled?!
... str. 5

Konec školního roku
v ZŠ Albrechtice
... str. 7
Povodňový plán
obce Albrechtice
... str. 10
Reprezentace Albrechtic
na 32. ročníku Štítu Albrechtic
... str. 12

... pokračování na str.3

Návštěva dětí z partnerského města Wörglu

Společná fortograﬁe albrechtických hasičů s dětmi a učiteli z Wörglu

V pondělí 30. května přijeli na
pětidenní návštěvu Albrechtic
žáci a pedagogičtí pracovníci ze
sportovní školy ve Wörglu. Pro 21
chlapců a dívek, tři učitele a jednu
zástupkyni rodičů připravil obecní
úřad ve spolupráci se základní školou a některými členy Klubu přátel
Wörglu bohatý program, který byl
zaměřený na poznání života našich
školáků a obce. Jeho součástí bylo
také představení různých kulturních, historických i současných zajímavostí Královéhradeckého kraje.
Děti byly ubytovány v hotelu
„U Splavu“ v Kostelci nad Orlicí.

Úterý 31. května dopoledne strávili návštěvníci v Albrechticích při
sportovních hrách s našimi dětmi.
Po vydatném obědě ve školní jídelně byla připravena prohlídka hradu
v Potštejně. Po prohlídce hradu
je čekali v údolí Divoké Orlice na
„Vochtánce“ indiáni, kteří účastníky výletu podrobně zasvětili do tajů
indiánského způsobu života. Při
této příležitosti si mohli vyzkoušet
činění kůží, střelbu z luku, rozdělávání ohně a také jízdu na koni.
... pokračování na str.16
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Ze zasedání rady obce Albrechtic nad Orlicí
(za období od 18. 4. do 27. 6. 2005) ú. Albrechtice nad Orlicí o výměře
1890 m² a usnesla se ukončit nájem
• RO souhlasí s předloženým vypově- dohodou ke dni 30. 4. 2005.
zením nájmu u čp. 302 ﬁrmou Alma-Beton, s. r. o. dohodou k 30. 4. 2005. • RO pověřuje místostarostu p.
Betlacha písemně vyzvat Orlický
• RO zamítá předloženou nabídku Konzum k vybudování bezbariérona ošetření kaštanů proti klíněnce vého přístupu do samoobsluhy.
kaštanové. Během r. 2005 bude napadnutí hliněnkou kaštanovou po- • RO rozhodla smlouvu s dodavatezorováno a o postřiku se rozhodne lem služeb na údržbu zeleně neměnit
a ponechat ji v platnosti celý rok. Na
počátkem r. 2006.
konci roku 2005 bude vyhodnocena
• RO schvaluje předložený návrh její efektivita.
smlouvy o výpůjčce dvou chatek
pro TJ Sokol a pověřuje starostu • RO schvaluje předložený návrh
smlouvy na odprodej pozemku par.
k podpisu.
č. 141, vč. par.č. 140 v k. ú. Albrech• RO byla předložena žádost o dotaci tice nad Orlicí od paní Marešové
na opravu střechy od SK Albrech- a doporučuje zastupitelstvu nákup
tice. Rada pověřila ing. P. Kačína odsouhlasit.
z pozice předsedy stavební komise
k prověření oprávněnosti žádosti ve • RO schvaluje předložený návrh
vztahu ke skutečnému stavu, pří- kupní smlouvy na odkup pozemků
padně deﬁnovat rozsah poškození od paní Maršíkové. Jedná se o postřechy na budově SK Albrechtice zemky v prostoru stavby protipo(fotbalový areál). Rada doporučuje vodňové hráze a jednoho stavebního
zastupitelstvu schválit požadovaný pozemku v Albrechticích – střed.
příspěvek ve výši 55 000 Kč takto:
35 000 Kč – neinvestiční příspěvek • RO schvaluje rozšíření výjezdového
na opravu střechy, 20 000 Kč – bezú- družstva SDH o pana Josefa Jakla.
ročná neinvestiční půjčka splatná do
• RO rozhodla na základě předlože30. 11. 2006.
né nabídky zadat opravu chodníku
• RO schvaluje uzavření předložené u Krbů ﬁ. Alma - Beton - služby, s.
nájemní smlouvy o pronájmu neby- r. o. V případě, že bude nutné opratových prostor v čp. 302 ﬁrmě Alma vit podloží silnice pod asfaltovým
- Beton - Služby, s. r. o. (nástupnická svrškem, bude oprava realizována
společnost po Alma –beton, s. r. o.) ve spolupráci se SÚS Rychnov nad
Kněžnou.
• RO projednala žádost pana J. Procheho na ukončení nájemní smlou- • RO souhlasí se zvýšením kapacity
vy na část pozemku par. č. 166 v k. mateřské školy otevřením další třídy

v základní škole. Technické i orga- částce 585 Kč a ukládá panu Pišlonizační záležitosti spojené s tímto vi, aby učinil další pokusy k jejímu
vymožení.
procesem zajistí ředitelka školy.
• RO po provedené prohlídce tech• RO souhlasí s výstavbou garáží ﬁ. nického stavu objektu čp. 11 (Týlův
Lesoškolky, s. r. o. na obecním po- statek) pověřuje starostu k zjištění
zemku par. č. 259/16 v k.ú. Albrech- nabídek ﬁrem zabývajících se provátice nad Orlicí s podmínkou, že po děním demolic.
ukončení platnosti nájemní smlouvy
bude pozemek uveden do původní- • RO doporučuje zastupitelstvu obce
ho stavu, pokud nebude dohodnuto schválit prodej dvou objektů (čp. 94
jinak. Stavba garáží bude ze dřeva o a 96, vč. pozemků ve Vysokém Chvojně) ve vlastnictví Lesního družstva
rozměrech 30 x 7m bez základů.
Vysoké Chvojno, s. r. o. zájemci, který
• RO schvaluje předložený návrh předloží nejvyšší nabídku.
kupní smlouvy s Hrabákovými a
s paní Šarfovou na nákup pozemku • RO rozhodla s ohledem na možpar. č. 177/2 – orná půda o výměře nosti školy a známé nabídky uzavřít
1858 m² v k. ú. Albrechtice nad Orli- novou smlouvu na komplexní zajišťování provozu internetu a počítací a pověřuje starostu k podpisu.
čové sítě v naší škole se stávajícím
• RO schvaluje návrh kupní smlouvy dodavatelem – tj. ﬁrmou Autokont.
s panem Zdeňkem Slukou na nákup
pozemků par. č. 133/49 - orná půda o • RO souhlasí s úhradou faktury
výměře 603 m², 133/51 – orná půda za opravu chodníku u Krbových
o výměře 652 m² a 133/53 – orná (fakturace o 3.900 Kč vyšší než
půda o výměře 679 m² v k. ú. Al- byla cenová nabídka je zaviněna
provedením víceprací, které nebyly
brechtice nad Orlicí.
předpokládány).
• RO schvaluje návrh kupní smlouvy
s paní Evou Burešovou a paní Da- • RO nemá připomínek k předlonou Valentovou na nákup pozemku ženému závěrečnému účtu obce za
par. č. 133/39 – ostatní plocha o účetní období 2004 a doporučuje jej
výměře 687 m² v k.ú. Albrechtice zastupitelstvu obce schválit v předložené podobě.
nad Orlicí.
• RO schvaluje objednávku u pana
J. Šubrta na 30 ks DVD z oslav 725.
výročí obce. Následně bude rozhodnuto, jak budou DVD nabídnuta
občanům a jaká bude stanovena
• RO bere na vědomí informaci o cena za kus.
Jiří Betlach, místostarosta
nedobytné pohledáve p. Apoštola v
• RO schvaluje předložený návrh
smlouvy o výpůjčce peněz pro SK
Albrechtice na opravu střechy v areálu fotbalového stadionu V Borku.

Uctění památky padlých letců na Sutých Březích
Položením květin k pamětní
desce padlých letců v areálu letního tábora na Sutých Březích si
účastníci vzpomínkového aktu za
přítomnosti poslance a písničkáře

Svatopluka Karáska a pana Ivo
Ludvíka, místopředsedy US DEU,
připomněli 8. května 2005 šedesáté výročí ukončení druhé světové
války.

Hosté vzpomínkového aktu - S. Karásek (uprostřed) I. Ludvík (vpravo)

Pokládání kytic k pamětní desce padlých letců
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80. výročí albrechtické vodní elektrárny

Pohled do stávající strojovny elektrárny
... pokračování ze str.1

mechanismu a patřičných převodů.
Komplexní rekonstrukce vodní
Znamená to tedy, že albrechtická elektrárny trvala do roku 2004 a
elektrárna není prvním energetickým byla ﬁnancována rovněž z vlastních
zařízením, které provozujete?
ﬁnančních zdrojů.
Ne. Prvním zařízením, které jsem
začal v roce 1994 provozovat, byla
Z toho, co jste doposud řekl, vymalá vodní elektrárna Poklasný plývá, že albrechtická elektrárna je
Mlýn. Její historie sahá do období již třetí v pořadí, kterou vlastníte. Obě
před I. světovou válkou, kdy byl předešlé elektrárny jste komplexně zreobjekt postaven za účelem mletí konstruoval a zmodernizoval. Počítáte
obilí pro nedalekou pevnost Josefov. s podobným scénářem i u albrechtické
V první polovině 20. století byl ob- elektrárny?
jekt přestavěn na výrobnu elektrické
Albrechtickou elektrárnu jsem
energie s instalovaným výkonem 35 zakoupil 1. února 2005 a od této
kW/hod. Provoz takto zrekonstruo- doby v podstatě začínají systemavané elektrárny fungoval až do 80. tické přípravy na celkovou rekonlet 20. století, kdy byl ukončen. Když strukci zejména technologie, opravy
jsem elektrárnu koupil, byla v dezo- budov a příslušenství. Elektrárna
látním stavu. Nejprve bylo potřeba je sice v provozuschopném stavu,
provést celkovou rekonstrukci stav- avšak po 80 letech provozu je stav
by i technologie a vyměnit nevyho- technologie pro další dlouhodovující prvky (například převodové bý provoz na potřebné technické
ústrojí, generátor, regulační orgán a úrovni nevyhovující, zejména z hleelektroinstalace). I tato rekonstruk- diska ekonomie, životního prostředí
ce byla zrealizována z vlastních a bezpečnosti provozu.
ﬁnančních prostředků. Do trvalého
provozu byla elektrárna uvedena
Děkuji za rozhovor a přeji vám,
v roce 1996.
aby se vám podařilo zrealizovat
i tuto plánovanou modernizaci
Druhým zařízením, které provo- albrechtické elektrárny.
zuji je MVE Heřmanice nad Labem.
Jaromír Kratěna
Její historie sahá do mezidobí I. a II.
světové války, kdy sudetský němec
Jan Menčík, majitel mechanických
Několik informací o historii,
tkalcoven v Podkrkonoší, vybudoval provozovatelích a technických pamechanickou tkalcovnu v obci Heř- rametrech malé vodní elektrárny
manice nad Labem. Tato fabrika byla (MVE)
poháněna jednou vertikální Francisovou turbínou s instalovaným
Jednání o stavbě vodního díla se
výkonem 90 kW/hod. Po II. světové vleklo dlouhou dobu. Uvažovalo se
válce byl objekt znárodněn a postup- o několika alternativách jeho umísně zdevastován. V roce 2000 jsem tění, o tom, kdo je postaví i kdo je
tuto nemovitost zakoupil v původ- bude provozovat. Na nákladech se
ním rozsahu se značně poškozenou měly původně podílet Týniště s Altechnologií vodní elektrárny a chy- brechticemi v poměru 2:1. Nakonec
bějícími částmi turbíny, regulačního z tohoto plánu sešlo z obavy, že vel-

Noví majitelé albrechtické elektrárny
ký stavební náklad nebude uhrazen
z výnosu elektrárny. Stavby se proto
ujala Zemská regulační komise z ﬁnančních prostředků státu.
Stavba měla dvě etapy. První probíhala v letech 1922 – 1923 stavbou
jezu, který se skládal ze tří částí:
válcové konstrukce, vorové propusti
a štěrkové výpusti. Druhou etapou
byla stavba vlastní elektrárny v letech 1923 – 1925.
Ještě před dokončením stavby
byla ukončena i další obtížná jednání o budoucím provozu díla a
odběru vyrobené energie. Původně
se o ně mělo starat „Vodní družstvo“
zahrnující vedle Týniště a Albrechtic
i další obce a města. Nakonec zasáhl do jednání Elektrárenský svaz
v Hradci Králové, který se zavázal
převzít jeho provoz.
MVE je v provozu od roku 1925,
kdy bylo v červenci uvedeno do
provozu turbosoustrojí č. 1 a v srpnu
turbosoustrojí č. 2 a č. 3. Od tohoto
data je MVE až na relativně krátké
přestávky stále v provozu.
MVE byla do roku 1997 provozována Elektrárenským svazem
v Hradci Králové, později společností VČE. V první vlně kupónové
privatizace elektrárnu zakoupil pan
Jiří Strnadel z Prahy. V únoru 2005 ji
prodal ing. Jiřímu Čápovi z Hradce
Králové.
K výrobě elektrické energie
dochází přímo v budově vodní
elektrárny, kde vodou poháněné 3
Francisovy turbíny pracují do výše
instalovaného výkonu 400kW/hod.
Turbíny dodávají energii přes jednostupňové převodovky s citroenovým
šípovým ozubením do generátorů,
které jsou konstruovány jako klasické synchronní stroje s buzeným
rotorem. Budiče pro generátory jsou

umístěny na jedné hřídeli a jsou realizovány dynamy se samobuzením
remanentním magnetismem rotorů.
Generovaný výkon je odebírán
ze statorových vinutí generátorů.
Původně byly generátory vinuty na
napětí 5250 V, ale se změnou energetické soustavy byly převinuty na napětí 6000 V. S tímto napětím pracují
dodnes. Vyrobená energie je přenášena do přilehlé trafostanice, kde je
transformována na napětí 35 kV.
Na náklady pana Jiřího Strnadela
byly v rozvaděči 35 kV instalovány
napěťové a proudové měniče dle
požadavků VČE. K nim byly poté
připojeny obvody předepsaných
ochran a nato i nové měření výroby
i dodávky elektrické energie. Tímto
byly splněny požadavky ze strany
VČE, aby bylo možno MVE nadále
provozovat dle platných norem.
Turbíny a převodovky jsou původní, vyrobeny ﬁrmou Breitfeld-Daněk, Blansko. Jedná se o jednostupňové převodovky se šípovým
ozubením. Vstupní hřídele spojující
převodovky s turbínami jsou vertikální, výstupní horizontální. Mazání
je řešeno jako dynamické mazacími
píšťalami, které přistřikují mazivo
před pastorek. Nanášení maziva na
kompozice je realizováno litinovými, popř. bronzovými kroužky.
Turbosoustrojí č. 2 bylo pro vysokou hlučnost převodovky od roku
1988 mimo provoz. V roce 2001 byla
provedena drobná oprava rozdělená
do dvou částí. Práce provedla ﬁrma
Škoda - ozubená kola. Po této opravě
je hlučnost nižší a soustrojí lze s určitými omezeními provozovat.
Další modernizaci technologické
části MVE připravuje současný majitel ing. Jiří Čáp.
Jaromír Kratěna
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Převzato z magazínu partnerského města Wörgl
Týdenní pobyt v Albrechticích nad
Orlicí

Albrechtice nad Orlicí – novinky
z partnerské obce

Začátkem června strávila třída
3. A ze sportovní školy Wörgl týden
v Čechách v naší partnerské obci
Albrechtice n. Orl. Týdenní pobyt se
uskutečnil v rámci školních výměnných programů. Příští rok stráví žáci
z Čech týden ve Wörglu.
Žákyně, žáci i jejich doprovod
byli překvapeni přátelským přijetím českými hostiteli. Pan starosta
J. Kratěna a jeho žena Světlana, která
je zároveň ředitelkou zdejší základní
školy, se neustále vyptávali, zda nám
něco nechybí. Nejenže bylo nejlépe
postaráno o naše vlastní zdraví, ale
každý den neutekl bez zajímavého
programu – návštěva westernové
osady s indiánskými stany a vyprávěním o životě indiánů, návštěva
ZOO ve Dvoře Králové, nechyběly
samozřejmě sportovní hry. Také dětský den na zahradě základní školy
v Albrechticích byl velice vydařený.
Přátelství mezi dětmi byla navázána, dokonce nechyběly první něžné
dotyky. Děti si vyměnily adresy
a e-maily. Eventuální jazyková bariéra byla bezproblémově překonána
neverbální komunikací.
Žáky doprovázel ředitel Dietmar
Holzmann, Margarete Embacher
(zástupkyně rodičů třídy 3. A), Melanie Unterganschnigg a Hedi Wechner (třídní učitelka třídy 3. A).
Mockrát děkujeme hostitelům!
(přeloženo z městského magazínu
Wörgl – červenec)

Dvě města, Opočno a Dobruška,
pořádala od 17. června do 19.června
Evropské dny hudby.
Naše partnerská obec Albrechtice
se této akce také účastnila a pozvala
starostu Arna Ablera, kulturního referenta Hannese Mallauna a delegaci
hudební kapely Wörgl do Albrechtic.
Delegace z Wörglu strávila na hudebním festivalu, který se konal pod
heslem „První rok v EU“ pěkné dny.
Koncertovaly kapely z Čech
a Polska a muzikanti z Wörglu přidali také své skladby. V místě festivalu
se rovněž konal velký seminář na
téma cestovní ruch v regionech.
Přitom se též mluvilo a diskutovalo
o budoucnosti cestovního ruchu
a dopravy.
Děkujeme panu starostovi Jaromíru Kratěnovi, celé obci Albrechtice
a pořadatelům za pěkný festival, na
který budeme ještě dlouho vzpomínat.
(přeloženo z městského magazínu
Wörgl – červenec)

Den dětí v základní škole

Dechová kapela z Wörglu

Děti z Wörg lu na v ý l etě p o v ých o dní ch Č e chá ch
V týdnu na přelomu měsíců května
a června 2005 pobývaly v Albrechticích n. Orl. děti z partnerského tyrolského Wörglu. Pro celkem jedenadvacet rakouských dětí a jejich tříčlenný
učitelskéý doprovod byl představiteli a
pracovníky obce a členů Klubu přátel
Wörglu sestaven bohatý program, aby
zážitky z pobytu v Albrechticích a
jejich okolí byly pro školou povinné
hosty pokud možno co nejpestřejší.
Velmi zdařilou akcí byl bezesporu
společný výlet po vybraných známých turistických cílech na území
Královéhradeckého kraje. Stalo se
tak ve čtvrtek 2. června a uvedeného
putování se také účastnilo šest dětí
ze základní školy Albrechtice. O nezbytný doprovod se postarali členové
Klubu přátel Wörglu (Zuzana Ehlová,
Danuta Prokůpková a Zdeněk Sluka)
a Petra Kučerová. Tlumočnický servis pak zajišťovali manželé Pažitní.
Odjezd z Albrechtic se uskutečnil po
půl deváté ranní a první cíl výpravy směřoval do kraje dětství jedné

z nejznámějších českých spisovatelek
Boženy Němcové, a to ratibořického
zámku a Babiččina údolí. Krásné
pozdně klasicistní a empírové prostory šlechtického sídla si naše společná
skupina prohlédla v doprovodu průvodkyně s odborným výkladem, jenž
byl vždy následně překládán do jazyka
německého. Po zhruba hodinovém

Návštěva Babiččina údolí

zastavení na zámku se výprava pěšky
přesunula kolem zámeckého skleníku
(původního místa Starého Bělidla)
do nedalekého malebného Babiččina
údolí, kde děti měly možnost nakrátko
spatřit známé sousoší babičky s dětmi
a posléze nahlédnout do světničky
Starého bělidla, která byla v tomto objektu zřízena podle popisu v Němcové

neznámějším literárním díle Babička.
Následoval opět pěší přesun k autobusu. Protože čas rychle ubíhal, byla na
řadě cesta na oběd, který byl pro účastníky výletu připraven v restauraci „Na
Pláži“ u nádrže Rozkoš. Po vydatném
posilnění čekala na výletníky poslední
poznávací štace, jíž nebylo nic menšího než návštěva Zoologické zahrady a
safari ve Dvoře Králové nad Labem.
Po příjezdu do ZOO a nezbytném
nákupu vstupenek byl vyhlášen dohodnutý zhruba tříhodinový rozchod.
V ZOO se tyrolským i našim dětem
a jejich doprovodu evidentně líbilo,
neboť zmíněný čas rozchodu velmi
rychle uběhl a po šesté hodině odpolední následoval odjezd výpravy zpět
do Albrechtic, kde pro byla výletníky
nachystána večeře.
Společný výlet za poznáním krás
našeho kraje lze z pohledu účastníků
hodnotit jako úspěšný, neboť vedle
bohatých zážitků přálo putování slunečné, téměř letní počasí.
Bc. Martin Soukup
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Albrechtické letní slavnosti 2005 ...Naposled?!
V sobotu 26. června se od
14. hod. v naší obci uskutečnil
3. ročník Letních slavností. Už v pátek začala příprava v parku, kde se
postavily stany a přivezlo taneční
pódium. V sobotu dopoledne nás čekalo ještě dost práce, aby mohly Letní slavnoti začít. Hasiči měli spoustu
starostí se zabezpečením výstavy hasičské techniky na návsi. Počasí nám
přálo, zajímavý program byl zajištěn,
a tak jsme očekávali větší příliv lidí.
Bohužel tomu bylo jinak. Letních
slavností se zúčastnilo ještě méně
lidí než loni. Mrzí mě, že se ani naši
občané nepřišli podívat na zásah starobylé stříkačky Barči, která se svým
výkonem zapsala do knihy Českých
rekordů a kuriozit a možná bude její
rekord po posouzení poroty v Anglii
zapsán do Guinesovy knihy rekordů.
Myslím si, že by si naši hasiči zasloužili větší náklonost našich občanů.
Rád bych touto cestou poděkoval
Richardu Michalcovi a jeho rodině za výbornou přípravu celého
odpoledního programu a hasičům
za skvělou reprezentaci naší obce
a vynaložené úsilí při zajištění ukázky hasičské techniky. Také děkuji
všem členům místních organizací
a členům kulturní komise naší obce,
kteří se podíleli na stavbě a pozdější
demontáži technického zabezpečení
v parku. Můj dík patří rovněž Milanu Ešnerovi, který se podílel na
výrobě propagačních materiálů a zajistil skvělou propagaci Letních slavností. Občanům Albrechtic, kteří nás
každoročně podporovali, musím bohužel sdělit, že další ročníky Letních
slavností členové kulturní komise
nebudou pořádat. Rád bych uvítal
od vás občanů připomínky k letošním i minulým ročníkům Letních
slavností. Své připomínky a náměty
na případné jiné akce, které byste
rádi měli v naší obci, prosím, zasílejte nebo volejte na obecní úřad.
Kamil Šín

Letní slavnosti - představení pro děti

Albrechtičtí hasiči s historickou hasičskou stříkačkou

Geriatrické centrum v Týništi nad Orlicí - speciﬁkace
Posláním Geriatrického centra
(GC) jako poskytovatele sociálních
služeb je usilovat o to, aby veškeré
poskytované služby
• respektovaly přání a potřeby uživatele
• plně respektovaly důstojnost uživatele a jeho svobodu rozhodování
• podporovaly uživatele v udržení si
co nejvyšší kvality života přes všechna fyzická či psychická omezení tak,
aby měl možnost zůstat co nejdéle
soběstačným, nezávislým a o svém
životě rozhodujícím člověkem
• umožnily uživateli zachovat si do-

savadní způsob život tak, aby mohl
být i nadále součástí společnosti
(podporujeme styk s rodinou,
sourozenci, přáteli, vrstevníky, využívání místních institucí…)
• byly bezpečné a odborné
Cílové skupiny pro jednotlivé
sociální služby poskytované Geriatrickým centrem:
I. Geriatrické centrum – Domov
důchodců (DD)
II. Geriatrické centrum – Dům s pečovatelskou službou (DPS)

III.Pečovatelská služby (terén)
IV. Denní pobyty v GC
V. Komplexní domácí péče

4. Stravovací služby
5. Poradenské a informační služby
6. Geriatrické centrum je jednou
z poboček alzheimerovské spoGeriatrické centrum nabízí a polečnosti
skytuje tyto služby:
7. Terénní služby – pečovatelská
služba, komplexní domácí péče
1. Rezidenční služby (celoroční
Podrobnější informace naleznebo přechodné) – Domov důchodců v Geriatrickém centru
nete v informačním letáku GC na
2. Ubytovací služby – Dům s pečo- Obecním úřadě v Albrechticích
vatelskou službou v Geriatrickém n. Orl., na internetových stránkách
centru
www.geriatr.tyniste.cz nebo na tel.
3. Respitní (úlevové) služby – denní 494 371 380 a 372 290 (kancelář GC).
pobyty v Geriatrickém centru
(výtah z informační brožury GC)
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Hudební slavnosti -Evropské dny hudby v Opočně
Ve dnech 18. a 19. června se v Opočně uskutečnily hudební slavnosti pod
názvem Evropské dny hudby. Hlavními pořadateli byly města Opočno
a Dobruška, spolupořadatelem akce
byla obec Albrechtice nad Orlicí
a společnost Odysea, s. r. o. Dobruška.
Albrechtice se na konání akce podílely prostřednictvím starosty obce tím,
že na koncertní vystoupení zajistily
účast Dechové hudby města Wörglu
a podílely se na organizační přípravě
celého festivalu.
Koncerty se konaly za krásného
počasí v Dobrušce, na opočenském
náměstí a v zámeckém parku. Součástí festivalu byla v zámeckém
letohrádku i výstava obrazů paní
B. Uždilové.
Dechová hudba Wörglu využila
pobytu v Opočně a projevila přání
zahrát albrechtickým občanům. Proto
se v sobotu večer uskutečnil neplánovaný koncert, kterého se zúčastnilo
asi osmdesát našich občanů.
Hudební delegaci doprovázel i starosta města Wörglu pan Arno Abler
a člen rady města pro kulturu pan
Mallaun.
Celá akce proběhla ke všeobecné
spokojenosti jak pořadatelů, tak
i účastníků festivalu. Jaromír Kratěna

Slavnostní nástup dechové hudby z Wörglu na opočenském náměstí

Knihov na Albrechtice - nabídka pro čtenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím
H. Urban : To nejdůležitější v živoVám několik titulů:
tě (z angl. orig.)
Život není náhoda, ale volba.
Pro děti:
Skutečná motivace přichází z nitra.
V. Čtvrtek : Hajaja - Knížka obsa- Tvrdá práce se nedá ničím nahradit.
huje výběr dosud nepublikovaných Chceš-li něco získat, musíš se něčepohádek, které zazněly v rozhlaso- ho vzdát. Tvou sebeúctu nepozvedne
vém vysílání v 60. a 70. letech. Chvil- nikdo jiný než ty sám. Když víme, co
ka posezení s Hajajou, zvláště když je nejdůležitější, život se zjednoduší.
pohádku četl Vlastimil Brodský,
patřila v mnohých rodinách k nejPro dospělé:
pohotovějším okamžikům z celého
I. Dewarová : Radost ze života
dne. Hrdinou jsou většinou obyčejné (z angl. orig.) - Skotská autorka píše
děti, které prožívají svá dětská dob- čtivě, vtipně, mnohdy až s kousavou
rodružství. V příbězích nechybí poe- ironií. Potíže jejích hrdinů a hrdinek
zie, humor a laskavost. Pohádky jsou jsou nám povědomé a postavy jsou
vhodné pro nejmenší posluchače tak živé, že bychom je rádi poznali
i pro začínající čtenáře.
osobně. A především – nejenže je
zábavné tuhle knížku číst, funguje
V. Čtvrtek : Vodník Čepeček - Vod- i jako životabudič, dodá energii
ník Čepeček si spokojeně hospoda- a chuť si znovu života užívat, přímo
řil ve svém rybníce – učil kapříky tisíc chutí do života! I když se to němlčet a pěstoval jim korejšky, aby kdy nezdá – život je skvělý!
nehladověli, honil prohřátou vodu
k leknínům, aby mu nenastydly,
R. Rohál : Smích a slzy - Marikaždý večer naladil housličky a hrál lyn Monreová, Brigitte Bardotová,
rusalkám, aby jim šlo tancování Claudia Cardinalová, Elizabeth
a hrál taky vodě, aby spořádaně ply- Taylorová, Ornella Mutiová, Jana
nula a neškodila. S každým přátelsky Brejchová, Catherine Deneuveová,
vycházel, jen s lakomým mlynářem Kim Basingerová, Sharon Stoneová
Škrábkem, zlatníkem Granátkem či Julia Robertsová – sexuální syma s nenechavým hrabětem a rozmar- boly. Jejich barvité profesní a životní
nou hraběnkou ne. Však je také za peripetie, kdy smích střídaly slzy
jejich zlobu po vodnicku odměnil.
a naopak, přináší tato kniha.

Velká kniha egyptských detektivek – sestavil Mike Ashley (z angl.
orig.) - Soubor devatenácti skvělých
povídek provádí čtenáře několika
staletími vývoje fascinující země
a její tajemné kultury. Jen tak mimochodem se přitom vyřeší pár
zločinů, většinou hrdelních. Přečtěte
si napínavé, vtipné a někdo i trochu
mystické detektivní příběhy a jakoby přídavkem se můžete dozvědět
i spoustu zajímavého z egyptské historie. Najdeme tu jak zločiny, které
by se nemohly stát nikde jinde než
právě ve starém Egyptě, v zemi, kde
nejdůležitější starostí člověka je příprava na posmrtný život, tak i případy „moderní“, které se jen náhodou
odehrály před několika tisícovkami
let. A třeba vás svět pyramid, božstev,
faraónů a mumií zaujme natolik, že
po dočtení těchto detektivek sáhnete
po nějaké odborné egyptologické
knize.
A. Čujanov : Pevnost na Volze
(z ruského orig.) - Autor líčí dobu,
která předcházela bitvě na Volze,
avšak těžištěm jeho vzpomínek je
velké drama boje mezi životem
a smrtí, hrdinská obrana města
a drtivá porážka uskupení fašistických vojsk, která znamenala základní přelom nejen ve Velké vlastenecké

válce, ale v průběhu světové války
vůbec.
Josef Fousek : Co jsem andělům
neřekl - „V této knize nepomlouvám
jiné, ale sebe“, říká autor. Není to
klasický životopis, ale koláž příběhů,
pocitů, radosti i zklamání, jak se vrší
na cestě v poslední čtvrtině života.
Z Prahy se vzpomínky přenášejí do
New Yorku, od Berounky do Luhačovic, jdou po kladenských ulicích
a myšlenky jsou v Seattle nebo v Torontu. Setkáváme se s populárními
osobnostmi, jež patří mezi Fouskovy
přátele, tak jako s neznámými lidmi,
kteří oslovili autora svým zajímavým
názorem na svět. Svěřuje se se svým
strachem o současný svět. Přiznává
se ke svým chybám a bezmocnosti
něco změnit. Nechybí osobitý humor
autora, který se dostal do podvědomí širší veřejnosti bez protekce, bez
oﬁciálního vzdělání, bez politikaření.
„Není dne, abych se nerozčílil nad
špatným světem a není dne, abych
ten svět nemiloval.“
Přijďte si vybrat, určitě najdete
knihu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
středu od 17 do 19 hod se na Vás těší
Svobodová J.,
knihovnice
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Konec školního roku 2004-2005 v ZŠ Albrechtice
Ani poslední dva měsíce školního
roku jsme se ve škole nenudili. Hned
na začátku měsíce května jsme se
(pro tento rok) rozloučili s Divadelní
společností Ludmily Frištejnské, která k nám do školy pravidelně zajíždí
se svými vystoupeními. Tentokrát
děti shlédly představení klasické
pohádky Červená Karkulka.
6. května se ve škole uskutečnila
pietní vzpomínka k výročí konce II.
světové války, na které s básničkou
vystoupily dvě děti ZŠ Pavel Havlíček a Romana Schromová.
Ke Dni matek každé dítě připravilo ve škole přání a dáreček.
10. května zakončily děti plavecký
výcvik v Dobrušce.
Začaly také výlety – pravidelné
oživení konce školního roku. Nejprve se žáci 4. a 5. ročníku vydali do
Prahy, kde pod vedením vychovatelky Evy Drábkové a za dohledu paní
učitelky Lenky Otavové prošli zajímavou poznávací trasu. Každé dítě
by přece mělo vědět, jak to vypadá
na Pražském Hradě, Karlově mostě
a na Petříně, u Staroměstské radnice, ale třeba i v metru. Zajímavým
zpestřením bylo i letos Muzeum
voskových ﬁgurín.
Z úplně jiného soudku byl další
poznávací výlet žáků 4. a 5. ročníku.
19. května jsme strávili celé dopoledne v lese s hajnými z Lesního
družstva Vysoké Chvojno, se kterými jsme zavítali i na místa, kam se
běžně nedostaneme. Dozvěděli jsme
se, jak zvěři rostou parohy a všichni
si mohli i parohy z daňků prohlédnout. Za krásné chvíle strávené
v lesích Lesního družstva děkujeme
řediteli panu Radomíru Charvátovi
a jeho spolupracovníkům.
V rámci vlastivědy se paní učitelka Otavová na konci května vydala
s dětmi do města Holice na exkursi
do muzea E. Holuba.
30. května se uskutečnila dlouho
připravovaná a očekávaná premiéra letošní pohádky dramatického
kroužku. Se známou pohádkou Mrazík rozdávali naši malí herci spoustu
radosti divákům všech věkových
kategorií – od dětí z mateřských školek až po důchodce. Dokonce měli
tentokrát i diváky ze zahraničí.
31. května jsme totiž v naší škole
přivítali děti z partnerského města
naší vesnice – rakouského Wörglu.
Když jsme se ve škole dozvěděli,
že by nás chtěly navštívit dvanácti
a třináctileté děti z rakouské školy,
měli jsme trochu obavy z toho, co
jim nabídnout, aby se jim u nás líbilo.
Naše škola si vzala hosty na starost
po dva dny, zbytek programu zajistil
obecní úřad a několik lidí z Klubu
přátel Wörglu. Výsledek byl přímo

skvělý. Našim hostům se v Albrechticích moc líbilo a odjížděli se slovy,
že to, co zde zažili, bylo o skutečném
přátelství a že nás zvou příští rok do
Wörglu.
Naše děti si společně s dětmi
z Rakouska užily sportování i oslavu
Dne dětí.
Po oba dny, kdy jsme se věnovali
našim přátelům se zároveň odehrávala i sportovní klání, na která jsme
vyslali družstva pod vedením vychovatelky Evy Drábkové. 31. června si
osm dětí odneslo překrásné zážitky
z Kinderiády – atletických závodů
v Hradci Králové. Vše bylo dokonale
připraveno, sportoviště nádherně
upravena, na všechny čekalo množství cen. A mezi spoustou závodníků
zazářil i náš žák 3. třídy Tomáš Forejtek, který vybojoval 2. místo v běhu.
1. června pak proběhl v Kostelci
nad Orlicí tradiční atletický trojboj,
na který jelo šest dětí. Letos nebyla
vytvořena kategorie malotřídních
škol, a tak je celkové 6. místo mezi
všemi (i plně organizovanými velkými školami) pěkným úspěchem.
I tady zabojoval T. Forejtek - 3. místo
v běhu na 50 metrů.
14. června se celá škola vypravila
na tradiční školní výlet. Navštívili
jsme hrad Bouzov, Galerii v podhradí a krásné Javoříčské jeskyně. Užili
jsme si krásný den plný sluníčka
a nových zážitků.
16. června jsme se připojili k týnišťské škole a mateřským školám
a společně jsme na stadionu v Týništi shlédli představení dravců.
20. června jsme přivítali ve škole
návštěvu ze ZUŠ Týniště nad Orlicí.
Manželé Novákovi připravili se žáky
ZUŠ výchovný koncert pro 1., 2. třídu a MŠ. Naše děti mohly nejenom
obdivovat, co dokáží děti jen o pár
let starší, ale také si s chutí zazpívaly.
Posledním výletem školního roku
2004/2005 byl výlet členů dramatického kroužku a kroužku sborového
zpěvu. 26. června navštívili společně
s E. Drábkovou a Janou Karáskovou
divadelní pouť v HK s představením
Začarované dudy.
Průběh celého školního roku
jsme si připomněli na závěrečném
shromáždění 29. června. Zavzpomínali jsme na akce, které se během roku uskutečnily, na soutěže
a naše úspěchy v nich. Zároveň
jsme vyhodnotili nejlepší sběrače
léčivých rostlin za celou školu. Stali
se jimi Aneta Sedláková, Richard Píč
a Jiří Szeberényi.
30. června skončil pro děti rozdáním vysvědčení další školní rok.
Budova školy si však ani letos neoddychla. Už léta trápí naše zařízení
nedostatek míst v mateřské škole.

Poprvé na Kinderiádě v Hradci Králové

Žáci 4. a 5. ročníku na návštěvě v Lesním družstvu Vysoké Chvojno

Loučení s páťáky
Vzhledem k tomu, že budova MŠ je
malá a žádné prostory v ní již nelze
využít, zvolili jsme jiný způsob řešení. MŠ využije jednu třídu základní
školy. A tak se o prázdninách běžná
třída ZŠ proměnila v útulnou třídu
MŠ. Zároveň proběhlo i malování
v mateřské škole a školní kuchyni.
31. srpna oﬁciálně končí školní
rok 2004/2005. Utekl jako voda a dě-

kuji všem, kteří se postarali o to, že to
byl rok pěkný, rok, ve kterém jsme se
rozhodně nenudili. Děkuji zaměstnancům školy,všem „dospělákům“,
kteří nám pomáhají, a také dětem,
které se snaží co nejlépe dle svých
možností zvládnout učivo, bavit se
a dělat radost ostatním.
Světluše Kratěnová,
ředitelka školy
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SDH Albrechtice nad Orlicí - Plamen 2004 - 2005
28. a 29. května se v Ještěticích
konalo jarní kolo hry Plamen 2004
– 2005. Na toto kolo jsme postavili
jednu smíšenou hlídku ve složení P.
a S. Šalatovy, A. Schnaubertová, M.
Bohatá, L. Sedláčková, P. Sedláček,
L. Smolíková, I. Faltová a J. Janků.
Soutěž se skládala z požárního útoku
s překážkami CTIF, požárního útoku,
štafetového běhu 400 m s překážkami CTIF a štafety požárních dvojic.
Po oba dny bylo horko a nikde ani
kousek stínu, a tak bylo plnění disciplín pro děti dost náročné. Hlídka se
umístila na 21. místě.
18. června se družstvo SDH Albrechtice zúčastnilo soutěže v požárním sportu O pohár SDH Záměl.
Družstvo se umístilo na 4. místě.
16. července se družstvo SDH
Albrechtice v Kostelecké Lhotě zú-

častnilo tradičně netradiční soutěže
Lhotecký džbán. V těžké konkurenci
si přivezli krásné 16. místo.
16. července se navíc albrechtičtí
hasiči s historickou stříkačkou Barčou podíleli na oslavách 125. výročí
založení SDH Solnice.
V měsíci srpnu bylo členy SDH
Albrechtice opraveno hatění potoka v parku u elektrárny v prostoru
odběrového místa vody pro požární
sport.
27. srpna oslavilo SDH Horní
Jelení 125. výročí sboru a i na této
akci se ukázala albrechtická stříkačka Barča.
3. září se družstvo mužů SDH Albrechtice zúčastnilo soutěže v požárním sportu v Kosteleckých Horkách,
kde se umístili na 8. místě.

Zpráva o bezpečnostní
situaci za I. pololetí roku 2005
V červenci bylo provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace za
období I. pololetí roku 2005, tedy
od 1. ledna do 30. června 2005.
Na územním obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Týniště nad
Orlicí bylo v uvedeném období šetřeno celkem 110 případů podezření
ze spáchání trestného činu. Z těch-

Družstvo SDH Albrechtice nad Orlicí
to případů bylo 56,90 % trestných
Pokud se jedná o přestupky, je na
činů objasněno.
OOP Týniště nad Orlicí za první
pololetí roku 2005 evidováno celV katastru obce Albrechtice n. kem 137 přestupků.
Orl. bylo za období I. pololetí roku
Za uvedené období bylo na ka2005 evidováno 7 případů pode- tastru obce Albrechtice n. Orl. evizření z trestného činu. Jednalo se dováno 8 přestupků, kdy se jednalo
o neoprávněné držení platební o pět přestupků proti majetku, dva
karty, krádež traktorů z lesoškolek, přestupky proti BESIP a jeden překrádež závlahových trubek z le- stupek proti občanskému soužití.
soškolek, krádež peněz z rodinného
domku, dvakrát došlo k vloupání npor. Šimon Zdeněk, vedoucí obvod.
do prodejny potravin a v jednom
oddělení PČR
případě došlo k zanedbání povinné
územně odpovědní PI: pprap. Škop
výživy.
Pavel, prap. Forman Jaroslav
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Povodňový plán obce Albrechtice nad Orlicí
Působnosti a pravomoci státních orgánů, samosprávných celků
a práva a povinnosti právnických
i fyzických osob při krizových situacích řeší tzv. krizový zákon (zákon
č. 240/2000 Sb.). Vymezení Integrovaného záchranného systému a přípravě
osob na mimořádné události řeší
zákon č. 239/200 Sb. O Integrovaném
záchranném systému.
Systém krizového řízení je zpracován na všech úrovních státní správy
a samosprávy. Kostelec nad Orlicí
jako obec s rozšířenou působností má
v rámci operačních plánů zpracováno
5 typových plánů.
Z vytipovaných krizových událostí
připadá v naší obci v úvahu nejvíce
POVODEŇ.
Obec Albrechtice nad Orlicí má
proto zpracován tzv. povodňový plán,
který řeší vše kolem povodně v naší
obci.

Před opuštěním domu:
• překontrolujte uzavření oken
• utěsněte otvory, kterými může do
domu proniknout voda (kanalizace
a odpady v přízemí a ve sklepě)
• hodnotnější věci přemístěte podle
možností do vyšších pater
• svody rozhlasových a televizních
antén vyjměte ze zdířek přijímačů
• uvolněte cestu zvířectvu, pokud není
evakuováno
• uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu
• vypněte hlavní přívod elektrické
energie
• uzamkněte byt

Co dělat před povodní
• vytipujte bezpečné místo, které nebude ohroženo vodou
• připravte pytle s pískem na utěsnění
nízko položených dveří a oken
• informujte se na obecním úřadě
o místě a signálu evakuace
• připravte si potraviny a pitnou vodu
na 2 - 3 dny a přeneste je pokud
možno do vyšších pater
• uložte nebezpečné kapaliny na bezpečné místo, pečlivě uzavřete nádoby a připevněte je tak, aby nemohly
odplavat
• připravte osobní automobil, jestliže
ho vlastníte, k použití, přesuňte jej na
bezpečné místo
• připravte evakuaci zvířat
• upevněte věci, které by mohla odnést
voda
• připravte evakuační zavazadla pro
všechny členy rodiny
• sledujte informace ve sdělovacích
prostředcích a místním rozhlase.
Povodňové zpravodajství
je v případě výskytu povodňových
stavů uváděno na teletextu ČT 1 na
stránce 183.
• uvědomte si, že lehkomyslným neuposlechnutím výstrahy ohrožujete
život svůj i záchranářů.

Co dělat po povodni
• informujte se na obecním úřadě o
možnostech pomoci a v případě
nouze si vyžádejte pitnou vodu,
potraviny, oblečení, hygienické prostředky, nářadí pro likvidaci škod,
ﬁnanční pomoc, popř. dobrovolníky
a techniku
• před vstupem do domu nechte
odborně posoudit jeho stav, abyste
předešli možným mimořádným
událostem (propad stropu, zavalení
osob apod.)
• než vejdete, přesvědčte se, že je budova bezpečná. Pozornost věnujte
dírám v podlaze, ztraceným a uvolněným prknům, z nichž trčí hřebíky,
střepům a dalším nebezpečným
předmětům.
• buďte obzvlášť obezřetní, jestliže jste
před evakuací zapomněli vypnout
elektřinu. Noste gumové boty a gumové rukavice. Nezapínejte elektřinu, dokud vám k tomu po kontrole
nedá souhlas odpovědný pracovník
rozvodných závodů.
• otevřete všechna okna a dveře, aby se
dům vysušil
• jakmile to bude možné, proveďte
odvodnění suterénu domu. Pozor!
Pokud je voda odčerpána příliš brzy,
může tlak okolní zeminy způsobit
porušení obvodových zdí suterénu.
• odstraňte bahno a nečistoty. Prostory,
které byly zatopeny, vymyjte desinfekčními prostředky.
• k nečistotám přistupujte jako k nebezpečnému odpadu a vyvezte je na
bezpečné místo. Pokud je nemůžete
vyvézt, zakopejte je v bezpečné vzdálenosti od vodních zdrojů (minimálně 15 m od studny) do hloubky 30
- 50 cm a zasypte je vápnem. Nikdy
je nenechávejte na povrchu (nebezpečí infekce).
• po vysušení dezinﬁkujte všechny stěny, podlahy, stropy a instalace.

Co dělat při povodni
Při vyhlášení evakuace opusťte
ohrožený prostor a dostavte se s připraveným evakuačním zavazadlem na
určené evakuační místo.

Dále se doporučuje nepoužívat
elektrické spotřebiče, spotřebiče na
zemní plyn a propanbutan, pokud
nejsou zkontrolovány kvaliﬁkovaným
odborníkem.

Vyrozumění o povodni
Ohrožení povodní oznamuje signál
sirény „všeobecná výstraha“ (kolísavý
tón po dobu 140 vteřin) nebo povodňová komise, sbor dobrovolných
hasičů, policie, tzv. mluvící siréna či
místní rozhlas.

Složení povodňové komise obce
Předseda komise: Jaromír Kratěna
(starosta), Místopředseda komise:
Jiří Betlach (místostarosta) Členové:
Jaroslav Hlušička (člen rady obce),
Jiří Kapucián (člen rady obce), Zdeněk Boudek (člen zastup.), Vladislav
Dostál (velitel SDH), Petra Kučerová
(prac. OÚ)
Telefon: 494 371 425, Fax: 494
371 425, E-mail: albrechtice@wo.cz,
Mobilní telefon starosty: 725 081 092,
Informace o aktuální výšce hladiny
Orlice: 494 377 077
Operační úseky
Území Albrechtic je rozděleno na tři
operační úseky:
Do úseku č. 1 spadá ulice Na Hrázce
od začátku obce až k Dernerovým,
ulice Na Drahách, Štěpánovská, Na
Písku a ulice Pardubická od hospody
až k Velíškovým. Tento úsek má na
starosti pan Zdeněk Boudek .
Do úseku č. 2 patří ulice Na Hrázce od Dernerových až k hasičské
zbrojnici, k elektrárně a Špačkovým,
ulice 1. Máje od restaurace U Pošty až
k prodejně průmyslového zboží, ulice
V Kopečku po Čermákovy a Tyršova
až k Bohatým. Tomuto úseku velí pan
Jiří Betlach.
Do úseku č. 3 patří ulice 1. Máje
od pošty ke hřbitovu, ulice Na Návsi,
Květná, Poštovní a K Soutoku. Velitelem tohoto úseku je pan Jaroslav
Hlušička.
Čtvrté a samostatné družstvo je
tvořeno členy výjezdové jednotky
SDH vedené velitelem Vladislavem
Dostálem.
V případě potřeby velitelé úseků
svolají svá družstva, která jsou složena
z řad albrechtických dobrovolníků.
Velitelé úseků jsou vybaveni pokyny
pro dané družstvo, které obsahují prvotní instrukce - činnosti povodňové
komise obce, složení a telefonické
kontakty na všechny členy komise,
seznam obyvatel daného operačního
úseku s uvedením adresy a telefonu,
jmenný seznam s telefonickým spojením na jednotlivé dobrovolníky svého
družstva a orientační plán opevňovaných objektů.
Činnost povodňové komise
Podle výšek hladiny vody Orlice
jsou vyspeciﬁkovány úkony, které
musí být provedeny :
1.Výše hladiny 260 - 310 cm
• utěsnění stavidla u Havlíčkových
(Šenkových)
• instalace čerpadel
• při výši hladiny 300 cm (I. stupeň
povodňové aktivity) předseda povodňové komise obce svolá její členy
a určí jednoho z členů jako osobu
pro přijímání informací z hlásné

služby - obhlídka inundačního
prostoru na k. ú. Albrechtice n. Orl.
dle pokynů předsedy povodňové
komise, případný úklid předmětů,
které by mohly v kritických místech
omezit průtok vody
2. Výše hladiny 330 - 360 cm - II. stupeň povodňové aktivity
• kontrola připravenosti protipovodňových opatření a techniky SDH,
kontrola spojení s velitelem SDH
3. Výše hladiny 360 - 380 cm - III.
stupeň povodňové aktivity
• opevňovací práce na hrázce
• zatěsnění přejezdu na luka
4. Výše hladiny 380 - 400 cm IV. stupeň povodňové aktivity
• kontrola spojení s povodňovou komisí
• první varování občanům v ulicích
Na Hrázce, Na Návsi, K Soutoku
• zasypání vjezdu mezi Skalickými
a Sedlákovými
5. Výše hladiny 400 - 420 cm - V. stupeň povodňové aktivity
• druhé varování občanů, varování
rozhlasem v ulicích Na Návsi, Na
Hrázce, K Soutoku, Květná, Poštovní,
Na Drahách a 1. Máje
• odvoz zvířat (Dernerovi, Zeman
Milan)
• dle situace stěhování vybavení domácností Na Hrázce, Na Návsi a 1.
Máje (Balvínovi, Markovi)
• příprava na evakuaci občanů
6. Výše hladiny nad 420 cm - VI. stupeň povodňové aktivity
• nezvladatelná výše hladiny
• evakuace všech občanů z ulic Na
Hrázce, Na Návsi, 1. Máje (po Šmídovy čp. 62), V Kopečku (po Kapuciánovy), Květná (Bartošovi, Pavlíkovi), Na Drahách (pravá strana směr
na Týniště) a Poštovní (Nimsovi,
Brůžkovi)
Orientační seznam opevňovaných
objektů
Na Drahách: Marek František (čp.
64), Malina Jan (čp. 63); Na Návsi:
Tužil Josef (čp. 15), Bartoň Jan (čp.
6), Petrek Ondřej (čp. 4), Horáček
Miroslav (čp. 8), Chaloupka Jan (čp. 9);
K Soutoku: Izák Jiří (čp. 303); Na
Hrázce: cesta na luka, Hladík Václav
(čp. 19), Falta Jaroslav (čp. 157), Zozuláková Liběna (čp. 111), Vodová Marie
(čp. 163), Koblmuller Jiří st. (čp. 169),
Strnadová Veronika (čp. 34); 1. Máje:
Krb Jaromír (čp. 105), Pardubická,
obchod textil, domácí potřeby, služby,
bytovky
Voda je nevyzpytatelný živel, proto
na ni musíme být všichni připraveni.
Závěrem si přejme, aby povodňová
komise nemusela být uváděna do
činnosti.
Jiří Betlach
a SDH Albrechtice nad Orlicí
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Jak se chovat a co dělat při vzniku mimořádné události
Důležitá telefonní čísla tísňového
volání
150 Hasičský záchranný sbor volejte při zjištění mimořádné události (požár, havárie chemického
nebo průmyslového zařízení
apod.), která ohrožuje osoby
nebo majetek.
155 Zdravotnická záchranná služba se přivolává při všech stavech
ohrožujících život.
158 Policii České republiky volejte,
pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného
činu.
156 Městská policie
112 Integrovaný záchranný systém.
Toto telefonní číslo platí v celé
Evropě a lze na něm ohlásit jakoukoli mimořádnou událost.
Při telefonátu uveďte co se stalo,
kde se to stalo, své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte. Po skončení
hovoru zavěste a čekejte na zpětný
dotaz k ověření pravdivosti zprávy.
Jak zjistíme, že došlo k mimořádné
události
Mimořádnou událostí může být
např. povodeň nebo havárie cisterny
převážející nebezpečný náklad a následný únik nebezpečných látek, které
mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel. O vzniku takové události jsou lidé
vyrozuměni prostřednictvím sirén
a následně informacemi v rozhlase,
televizi, místním rozhlase nebo pomocí vozu s megafony.
Sirény
Varovný signál „všeobecná výstraha“ je kolísavý tón sirény, který
zní po dobu 140 vteřin. Signál může
být vysílán třikrát po sobě v přibližně

tříminutových intervalech. Tento signál se vyhlašuje při bezprostředním
ohrožení mimořádnou událostí.
Kromě signálu „všeobecná výstraha“ existuje ještě signál „požární
poplach“. Tento signál je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po
dobu 1 minuty a vyhlašuje se pouze
za účelem svolání jednotek požární
ochrany. Jednotky hasičů se mohou
svolávat i tzv. mluvící sirénou a to
tónem hóří hóří.
Mluvící siréna je v naší obci umístěna na budově vedle prodejny pana
Černého. Akustické zkoušky sirén
probíhají vždy první středu v měsíci
ve 12 hodin. O probíhající zkoušce
informují hromadné informační
prostředky.
Když zazní sirény
V případě, že zazní tón „všeobecná výstraha“ a zjevně se nejedná o
povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt
v nejbližší budově. Zvuk sirény nepřikazuje okamžitě vrátit se domů, ale
neprodleně vyhledat úkryt. V prvním
okamžiku postačí k ochraně jakákoliv budova, která lze uzavřít. Nebojte
se požádat o poskytnutí úkrytu a o
pomoc v objektech a budovách, ať
už jste kdekoliv (např. na nákupech,
na procházce, při jednání na úřadech,
ve škole apod.). Pokud uvidíte, že někteří zvuk sirény asi neslyšeli, varujte
je a případně jim poskytněte pomoc.
Nikam netelefonujte, Váš telefonát by
jenom zbytečně zatížil telefonní síť.
Děti by neměly opouštět školy, ani
by je rodiče neměli narychlo odvádět domů. Škola se o zajištění jejich
bezpečí na nezbytnou dobu postará
a sdělí jim, co mají dál dělat.
Siréna může s velkou pravděpodobností ohlašovat únik toxických

látek, plynů nebo radiačních zplo- • Předměty denní potřeby, jídelní
misku a příbor.
din. V budově, ve které se ukryjeme,
se snažíme co nejlépe utěsnit okna • Osobní doklady, peníze, pojistné
smlouvy a cennosti.
a dveře, abychom zamezili zamoření
prostoru. Dále je potřeba vypnout • Přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilnu.
ventilaci.
• Toaletní a hygienické potřeby.
• Náhradní prádlo, oděv, obuv, plášJak získáme další informace
těnku, spací pytel nebo přikrývku.
Nejnovější a nejdůležitější informace o průběhu mimořádné události • Kapesní nůž, zápalky, šití a další
drobnosti.
a pokyny k chování obyvatelstva
přinášejí televize, rozhlas a místní
Jak se chránit při krátkodobém porozhlas. Pro případ, že se přeruší dodávka elektrické energie, je dobré mít bývání v zamořeném prostoru
Při havárii se může stát, že obyu sebe rádiový přijímač na baterie.
vatelé budou určitou dobu muset
Co dělat, když bude nařízena eva- pobývat v zamořeném prostoru, nebo
kuace
jím projít. V tomto případě je nezbytV případě, že budete vyzváni ně nutné chránit dýchací cesty, oči
k evakuaci, dodržujte pokyny správ- a povrch těla. Je to možné i v případě,
ních úřadů, obcí, popř. zaměstnavate- že doma nemáme ochrannou masku
le, kteří organizují nebo zajišťují eva- a oděv. K ochraně dýchacích orgánů
kuaci. Před opuštěním bytu je potře- lze použít vodou navlhčená rouška
ba uhasit otevřený oheň v topidlech, zhotovená z kapesníků, ručníků,
vypnout elektrické spotřebiče (kromě utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí,
ledniček a mrazniček), uzavřít přívod kloboukem, šálou či kuklou tak, aby
vody a plynu. Dětem vložte do kapsy vlasy byly úplně zakryty a pokrývka
oděvu cedulku se jménem a adresou. chránila též čelo, uši a krk. Oči si
Kočky a psy vezměte s sebou, ostatní chráníme lyžařskými či potápěčdomácí zvířata ponechte doma a dob- skými brýlemi. V případě, že takové
ře je předzásobte vodou a potravou. brýle nemáme, můžeme si přes oči
Vezměte evakuační zavazadlo, uza- natáhnout igelitový pytlík. Ruce chrámkněte byt, na dveře dejte oznámení níme rukavicemi. K ochraně těla poo tom, že jste byt opustili a dostavte se slouží oblek, kombinéza, kabát nebo
na určené evakuační místo.
bunda, kalhoty a pláštěnka do deště.
Nohy nejlépe ochráníme vysokými
Evakuační zavazadlo
botami nebo holínkami.
Jako evakuační zavazadlo poslouží
např. batoh, cestovní taška nebo kufr.
Ochranné masky jsou uloženy
Zavazadlo označte svým jménem v centrálních skladech. V případě
a adresou.
mimořádné události budou distriEvakuační zavazadlo obsahuje:
buovány pracovníky Integrovaného
• Základní trvanlivé potraviny, nej- záchranného systému.
lépe v konzervách, dobře zabalený
chléb a zejména pitnou vodu.
SDH Albrechtice nad Orlicí

80. narozeniny historické hasičské stříkačky Barči
25. června 2005 se v parku
u elektrárny konaly Albrechtické
letní slavnosti a v jejich rámci slavila
historická hasičská stříkačka Smekal z roku 1925 své 80. narozeniny.
Na tuto akci se se svou historickou
i moderní technikou přijeli pochlubit i dobrovolní a profesionální
hasiči z našeho kraje. Ve zbrojnici
byla připravena malá výstava, náves
zaplnily nejrůznější hasičské vozy
a v parku nechyběly speciality na
grilu a dobré velkopopovické pivo.
Někteří šťastlivci si mohli prohlédnout Albrechtice ze 30 m žebříku
Iveco Magirus, který patří rychnovskému HZS. V parku hasiči z Týniště ukázali zásah při autonehodě
a vyproštění raněného z automobilu,
kterého odvezla sanitka Mercedes pana
Petra Davida. Týnišťští hasiči zasaho-

vali se svým novým vozidlem MerceNa závěr bychom si chtěli po- a hasiči, stejně tak jako krásná hasičská
des Sprinter. Kolem 16 hodiny začal za vzdechnout, že z albrechtických a sanitní technika, neměli své diváky
přítomnosti paní notářky z Agentury občanů připravený program skoro a obdivovatele.
Dobrý den Pelhřimov pokus albrech- nikdo neviděl a děti, paní doktorka
SDH Albrechtice nad Orlicí
tických hasičů o rekord v dálkové
dopravě vody pomocí historické stříkačky. Rekord, při kterém stříkačka
na vzdálenost 800 m, při tlaku 5 atm
a při dostřiku proudnice 21 m stříkala
5 min, se povedl a bude zapsán do
České knihy rekordů. Poté bude ještě
Agenturou Dobrý den zaslán do Anglie, kde se rozhodne, jestli by neměl
být zařazen i do Guinnesovy knihy
rekordů. Odpoledne patřilo také ukázce nejmladších albrechtických hasičů,
kteří dvakrát předvedli požární útok
s čerpadlem PS - 12. V parku byla také
paní doktorka z Českého červeného
kříže, která všem zájemcům ukázala
Historická hasičská stříkačka Smékal z roku 1925 (plně funkční)
pravidla první pomoci.
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Reprezentace Albrechtic na 32. ročníku Štítu Albrechtic
25. června se náš oddíl kopané
zúčastnil již 32. ročníku společensko
- sportovní akce Štít Albrechtic. Toto
setkání zástupců Albrechtic z celé
České republiky se letos konal v pro
nás nejvzdálenějším koutě republiky, a to v Albrechticích u Českého
Těšína.
Naše výprava se vydala na cestu
již v pátek 24. června s tím, že se dostaneme co nejblíže k místu konání,
přespíme a sportovní část Štítu zahájíme plně odpočatí. Přespali jsme
v autokempu Skalka Frýdlant nad
Ostravicí a na slavnostní zahájení
Štítu jsme byli včas.
Sportovní část - turnaj v kopané dospělých se odehrál na dvou
hřištích v Albrechticích u Českého
Těšína. Do skupiny nám byla nalosována mužstva Lesních Albrechtic,
Albrechtic u Lanškrouna a Města
Albrechtice. Pro zajímavost je potřeba ještě dodat, že Albrechtice
u Českého Těšína pro tuto příležitost vybudovaly zcela nové travnaté
hřiště s automatickým zavlažováním
v hodnotě 5 mil. Kč.
Nyní k vlastnímu průběhu fotbalového klání.

Výsledky ve skupině:

síly. Stoprocentní šanci našemu Str- úmorného vedra, hráči se nechtěli
nadovi zmařil domácí dvoumetrový spokojit jen s bramborovou medailí
SK Albrechtice n. Orl. - Lesní Al- gólman.
jako loni, v zápase vydali poslední
brechtice 2 : 0 (1:0)
zbytky sil, někteří již sotva pletli
Branky: Strnad 2
Těmito výsledky naše mužstvo nohama a nechtěli ani střídat.
Jednoznačná záležitost pro naše obsadilo 2. místo ve skupině a hrálo
Naším hráčům patří poděkování
mužstvo, kdy nejprve Strnad střelou o 3. místo celého turnaje. K tomuto za vzornou reprezentaci nejen svého
z 25 m otevřel skóre a ve II. poločase utkání nám bylo ze druhé skupiny klubu, ale celé obce!
po centru ze strany od Kamše uza- přisouzeno mužstvo Velkých AlZbývá dodat, že ve ﬁnále hráli
vřel skóre zápasu.
brechtic.
domácí Český Těšín s Městem Albrechtice 2:2 a na penalty zvítězili
SK Albrechtice n. Orl. - AlbrechtiZápas o 3. místo:
3:0.
ce u Lanškrouna 1 : 0 (1:0)
Kdo se o úspěch zasloužil:
Branka: Luděk Velíšek
SK Albrechtice n.Orl. - Velké AlM. Čermák - L. a O. Velíškovi - I.
I v tomto utkání jsme byli lepší než brechtice 1 : 0 (0:0)
Králík - P. Pojezdala - J. Kamš - R.
náš soupeř, i když další šance jsme
V tomto zápase se do brány posta- Kchop -M. Krčmář - R. Buneš - P.
už neproměnili. O našem vítězství vil Jiří Jaroš. Hra byla oboustranně Zeman - J. Jaroš - M. Živec - M. Strrozhodl L. Velíšek po samostatném opatrná, obě mužstva toho měla nad - T. Došel -J. Olšák - K. Pírko.
úniku a střelou pod břevno. Stínem za celý den opravdu dost. Trochu
zápasu bylo zranění brankáře Čer- navrch jsme měli my. V šanci se
Mimo tohoto sportovního setkání
máka, který se pak již do průběhu ocitli Strnad a O. Velíšek, dobře se tradičně konalo i setkání starostů
turnaje nezapojil.
stříleli Kamš a Zeman. Poté bombu Albrechtic. Tohoto setkání se za naší
soupeře vyrážel Jaroš v bráně. Když obec zúčastnil starosta obce Jaromír
Baník Albrechtice - SK Albrechti- už všichni počítali s penaltami, pět Kratěna.
ce n. Orl. 4 : 0 (2:0)
minut před koncem zápasu si pohrál
Na závěr pro nás úspěšného dne
Zápas,ve kterém nám prakticky se dvěma soupeřovými obránci náš proběhla tradiční večerní zábava,
již o nic nešlo, protože druhé místo Došel (host. hráč) a střelou k tyči ze které jsme po 24 hodině odjeli
ve skupině jsme měli zajištěno. Do zmrazil všechny protihráče i předse- domů spokojeni a plni dojmů.
branky se postavil Živec. Domácí du Štítu Jana Škrobánka! Bylo to vídivizní celek byl tentokrát nad naše tězství obrovské vůle za celodenního
Oddíl kopané

První turnaj ve střelbě ze vzduchové pistole v restauraci U Krbů
V sobotu 9. července 2005 se
na zahrádce v restauraci „U Krbů“
konal první turnaj ve střelbě ze
vzduchovky. Turnaje se zúčastnilo
16 mužů v hlavní disciplíně, ve střelbě z deseti metrů ve stoje. Současně
probíhala soutěž žen a mládeže ve
střelbě z osmi metrů v leže.
Přestože se turnaj uskutečnil poprvé byla účast na této akci velice
solidní,zvláště když počasí bylo na
hraně.
Samotný turnaj probíhal kolově,když každý z účastníků měl k dispozici v každém kole pět ran. Celkem
bylo pět kol, po kterých došlo k celkovému součtu a prvních šest střelců
postoupilo do ﬁnále.
Ve ﬁnále každý ze šesti ﬁnalistů
střílel tři kola po pěti ranách.
Turnaj byl velice zajímavý.Všichni
účastníci i přihlížející byli spokojeni. Organizace napoprvé obstála.
Zvažujeme sice pořádání ještě letos
dalšího turnaje,ale teprve se uvidí,i
když je pravděpodobné,že se účast
zvýší.
Organizátoři turnaje Libor Beran
a Petr Bartoš děkují všem startujícím
za účast, panu Kamilu Šínovi za ceny
do kategorie žen a mládeže a panu
Krbovi za zpřístupnění areálu zahrady k turnaji. Děkujeme.
Petr Bartoš

Výsledky a pořadí turnaje střelby ze vzduchovky
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jméno
Stárek Petr ml.
Stárek Petr st.
Bartoš Jarda
Rochl Martin
Zahálka
Krb
Beran Libor
Bartoš Petr
Dolínek Jirka
Šalata Roman
Sluka Pavel
Voda Tomáš
Nesnídal Petr
Janků Milan
Smutný Jan
Píč Milan

1
2
3
4
5
6

Beran Libor
Bartoš Petr
Nesnídal Petr
Šalata Roman
Dolínek Jirka
Sluka Pavel

Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jméno
Vystavělová Lucie
Beranová Pavla
Rybář Miloš
Bartošová Martina
Šalatová Sandra
Sluková Petra
Kupková Jolana
Šrajbrová Mich.
Nesnídalová Mon.
Šalatová Petra
Píč Richard

1
2
3
4
5
6

Sluková Petra
Šalatová Sandra
Nesnídalová Mon.
Vystavělová Lucie
Kupková Jolana
Beranová P.

1.kolo 2.kolo součet 3.kolo součet 4.kolo součet
5.kolo součet
pořadí
20
23
43
35
78
34
112
29
141
11
28
28
56
23
79
30
109
14
123
14
31
36
67
43
110
33
143
42
185
7
15
14
29
10
39
9
48
13
61
16
27
19
46
37
83
32
115
23
138
12
12
26
38
31
69
29
98
26
124
13
40
40
80
42
122
39
161
45
206
1
32
42
74
43
117
42
159
42
201
3
37
44
81
36
117
34
151
40
191
5
41
39
80
41
121
34
155
45
200
4
29
38
67
40
107
39
146
40
186
6
37
39
76
33
109
36
145
25
170
9
34
46
80
43
123
40
163
40
203
2
0
20
20
18
38
30
68
30
98
15
25
33
58
38
96
40
136
39
175
8
35
33
68
28
96
37
133
32
165
10
33
41
38
41
39
36

41
42
37
45
38
38

41
38
36
42
34
41

115
121
111
128
111
115

3-4
2
5-6
1
5-6
3-4

38
36-40
36-32
40

4
2
5
1
6
3

1.kolo 2.kolo součet 3.kolo součet 4.kolo součet
5.kolo součet
pořadí
45
40
85
41
126
41
167
42
209
4
38
40
78
39
117
42
159
31
190
6
36
39
75
30
105
36
141
30
171
7
16
26
42
20
62
25
87
27
114
10
40
46
86
48
134
47
181
47
228
2
45
49
94
48
142
43
185
44
229
1
42
42
84
43
127
42
169
37
206
5
40
19
59
26
85
25
110
15
125
8
44
44
88
45
133
43
176
40
216
3
16
35
51
18
69
24
93
28
121
9
3
2
5
1
6
2
8
0
8
11
45
48
39
45
44
36

48
42
38
42
41
39

46
48
43
49
40
41

139
138
120
136
125
116

1
2
5
3
4
6
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
Hlavním problémem, kterým se
již delší dobu zabývá výbor Sokola,
je rekonstrukce podlahy v tělocvičně. Na zpracování projektu rekonstrukce jsme oslovili několik ﬁrem.
Pro nás nejlevnější varianta, která
spočívala v překrytí stávající podlahy parketami, vzala za své, když po
přeměření prken v tělocvičně byla
zjištěna jejich nadměrná vlhkost,
a tím i značné riziko, že by se parkety
časem vzedmuly. Proto došlo k odkrytí části podlahy, abychom zjistili,
v jakém stavu je podloží a trámy.
Bohužel trámy i větší část prken byly
napadeny dřevomorkou a tak nezbývalo nic jiného, než prkna a trámy
vybourat. Nyní je situace taková, že
probíhají jednání s župou Orlickou
a obecním úřadem a zjišťují se možnosti zaﬁnancování rekonstrukce,
jelikož jsme se ﬁnančně dostali na
úplně jinou úroveň. Oslovili se samozřejmě další ﬁrmy, které se těmito
věcmi zabývají a společně hledáme
nejschůdnější řešení. Jisté možnosti
na získání potřebných peněz již
máme, ale vše je zatím v jednání.

V jarních měsících proběhlo
několik brigád na úpravu areálu,
po prořízce lesíku došlo k vysázení
30 ks kanadské borovice na zpevnění břehu, byl mřížemi zabezpečen
stánek a z lesa přivezeno dřevo na
opékání. V areálu sokolovny také
proběhlo několik sportovních akcí.
Nejdříve to byl krajský pohár v orientačním běhu, dále pak koncem
května nohejbalový turnaj, hned
nato okresní kolo vesnických družstev ve volejbale, tenisový turnaj pro
členy a začátkem července tradiční
nohejbalový turnaj „Memoriál Cyrila a Metoděje“. V polovině července
nás čeká volejbalový turnaj „O zelenou šišku“.
Koncem srpna proběhne ještě
jeden nohejbal a v polovině září
4. ročník „Orion cupu“ - sportovního dne sdružení rodičů a přátel dětí
s handicapem.
Kromě toho se v areálu uskutečnily zatím dva sportovní dny
vojenské posádky z Týniště a také si
k nám přišlo několik okolních ﬁrem
posedět a zasportovat.

Oddíl volejbalu
Přinášíme výsledky jarních zápasu našich volejbalistů a celkovou
tabulku ročníku 2004 – 2005.
V našem týmu se vystřídali: Bartoš P., Rejzek I., Růžička L., Sluka P.,
Sikora M., Starý P. a Voda T.
Bohužel jarní část s námi neodehráli hráči Kupka L. a Šín K., kteří
jsou dlouhodobě mimo hru ze zdravotních důvodů. Tímto bychom jim
chtěli popřát brzké uzdravení.

1 .ŠSK Dobruška
2. TJ Čestice
3. AŠ Kvasiny
4. TJ Peklo
5. TJ Potštejn
6. Sokol Kostelec
7. So Albrechtice
8. So Borohrádek
9. Ba Vamberk B
10. Sok. Chleny B
11. VSK Vamberk

20 56:12 36
20 50:22 31
20 48:26 31
20 43:33 27
20 42:34 26
20 41:35 25
20 42:35 24
20 23:52 13
20 26:49 12
20 22:48 12
20 13:60 3
Pavel Sluka

Peklo – Albrechtice
Albrechtice – Vamberk B
Albrechtice – Kostelec
Čestice – Albrechtice
Albrechtice – Potštejn
Chleny – Albrechtice
Albrecht. – VSK Vamberk
Kvasiny – Albrechtice
Albrechtice – Dobruška
Borohrádek – Albrecht.
Albrechtice – Peklo
Vamberk B – Albrechtice

3:0
3:0
2:3
3:0
3:1
0:3
3:0
3:1
1:3
0:3
2:3
1:3

Konečná tabulka ročníku 20042005

Volejbal mládeže
Během prázdnin probíhal trénink mládeže volejbalu. Tréninku
se již zúčastnilo celkem osm dětí.
Sice se málokdy sejdou všichni, ale
stále se snažíme v trénincích pokračovat. Během podzimu a zimy
se bude pokračovat jak v tréninku
volejbalu tak hlavně ve cvičení
všestrannosti. Stále se k nám děti ve
věku 7-11 let mohou připojit. Rádi
je přivítáme.
trenér Petr Bartoš

Fo t b a l o v ý k a l a n d á ř SK A l b r e c h t i c e n . O. - P OD Z I M 2 0 0 5
Dne

I. mužstvo

6. 8. 17:00

Dobruška - Ace

14. 8. 17:00

Ace - Voděrady

20. 8. 17:00

Žďár - Ace

20.8. 14:15

Ace - Čermná

27.8.
28.8.

10
10

Doudleby A - Ace B
Ace A - Doudleby B

3.9.

Častolovice, Solnice B, Ace,
Týniště

28. 8. 17:00

Ace - Kostelec B

28.8. 14:15

Borohrádek - Ace

3.9.
4.9.

10
10

Rokytnice - Ace A
Ace B - Borohrádek

10.9.

Ace, Čermná, Černíkovice

3.9. 17:00

Zdelov - Ace

3.9. 14:15

Ace - Č. Meziříčí

8.9.
8.9.

17
17

Častolovice - Ace A
Ace B - Javornice

18.9.

Ace, Kostelec, Přepychy,
Opočno B

11.9. 17:00

Ace - Petrovice

10.9. 13:45

Ohnišov - Ace

10.9.
11.9.

10
10

Javornice - Ace B
Ace A - Častolovice

24.9.

Dobruška, Ace, Č. Meziříčí,
MFK RK

17.9. 16:30

Lípa - Ace

17.9.

volno

18.9.
17.9.

10
10

Častolovice - Ace B
Ace A - Doudleby A

28.9.

Doudleby, Ace, Vamberk

25.9. 16:30

Rychnov B - Ace

25.9. 13:45

Doudleby - Ace

25.9.
24.9.

10
10

Borohrádek - Ace A
Ace B - Doudleby B

1.10.

Týniště, Ace, Častolovice,
Solnice B

2.10. 16:00

Ace - Černíkovice B

1.10. 13:15

Ace - Skuhrov

1.10.
2.10.

10
10

Rokytnice - Ace B
Ace A - Javornice

8.10.

Černíkovice, Čermná, Ace

8.10. 16:00

Přepychy B - Ace

8.10. 13:15

Javornice - Ace

9.10.

10

Ace A - Ace B

16.10.

Ace, Kostelec, Přepychy,
Opočno B

15.10. 12:45

Černíkovice - Ace

16.10
15.10

10
10

Doudleby B - Ace A
Ace B - Doudleby A

23.10.

Č. Meziříčí, Ace, Dobruška
B, MFK RK

23.10
22.10

10
10

Borohrádek - Ace B
Ace A - Rokytnice

28.10. Ace, Vamberk, Doudleby

16.10. 15:30 Ace - Rokytnice
23.10. 15:30

Borohrádek - Ace

30.10. 14:30

Ace - Častolovice

6.11. 14:00

Ace - Dobruška

Dne zač.

DOROST

Dne

Zač Ž Á C I

Dne

PŘÍPRAVKA
Začátky zápasů jsou v 9
hodin

30.10.

Častolovice, Ace, Solnice B,
Týniště
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Krajský přebor II.třídy – ženy, hodnocení sezóny 2004-2005
V letošní sezóně jsme se opět
o další stupínek zlepšili a tím je umístění na čtvrtém místě tabulky. V naši
čtvrté sezóně v krajském přeboru
jsme se postupně od zachraňování
v soutěži (1. sezóna) přes 7. místa (2.
a 3. sezóna) dostali do bojů o přední
příčky v kraji. Ještě v posledním kole
jsme na dálku bojovali o třetí místo,ale čtvrté je také vynikající úspěch.
Konečná tabulka soutěže 20042005
1. VK Kvasiny 28 20 8 67:39 42b.
2. Nové Město 28 18 10 67:43 40b.
3. VK KvasinyB 28 16 12 58:52 34b.
4. TJ SK ALB. 28 14 14 56:59 32b.
5. Zbečník B
28 14 14 54:53 31b.
6. Plotiště
28 11 17 52:61 29b.
7. Stěžery
28 12 16 50:62 28b.
8. Orel HK
28 7 21 35:70 19b.
Sezónu jsme na podzim začali
dobrými výsledky,ale bohužel nás
bodově dostala dolů zbytečná kontumační prohra se Zbečníkem B,kam
jsme nemohli odjet pro malý počet
hráček a tím jsme přišli o cenné bo-

dy,ze dvou zápasů bychom snad nějaké udělali.Kontumace nás stála ještě
navíc dva body do minusu.Podzim
nebyl špatný,hra byla slušná a to nám
dávalo naději do jarní části sezóny na
dobré umístění v soutěži.
V zimě jsme se během přípravy
zúčastnili opět Zimního poháru.
Přes tři kola jsme se opět probojovali
až do krajského ﬁnále. I když jsme
loňské vítězství neobhájili, postoupili
jsme společně s Novým Městem do
oblastního ﬁnále.
V tomto ﬁnále jsme nastoupili
proti Novému Městu,Chocni a Tesle
Pardubice.
V oblastním ﬁnále se nám příliš
nedařilo a skončili jsme čtvrtí. I tak to
byl dobrý výsledek celkově v Zimním
poháru a kvalitní příprava na jarní
část sezóny.
Jaro nám vyšlo,družstvo příkladně
bojovalo ve všech utkáních. I když
třetí místo nedopadlo to čtvrté je
zasloužené. Tím větší bude doufejme
motivace do další sezóny v krajském
přeboru II.třídy.
Petr Bartoš

19.ročník
Memoriál Cyrila a Metoděje
Dne 5.července 2005 se uskutečnil na antukových kurtech
za sokolovnou Memoriál Cyrila
a Metoděje. Turnaje se zúčastnilo 20
družstev. Během turnaje bylo pod
mrakem,ale déšť nás chytil až v semiﬁnálových bojích, takže se stále
dalo hrát.
Sk.A:
1. STS Chvojkovice Brod
3 1 0
2. Blasi
3 0 1
3. Familia
2 0 2
4. Parťáci
1 1 2
5. Kukačky
0 0 4

7:1
6:2
4:4
3:5
0:8

7b.
6b.
4b.
3b.
0b.

Sk.B:
1. Čimutky Čestice
2 2
2. ČaMaHo
2 2
3. Símanka
2 1
4. Ganga
0 2
5. Šneci
0 1

0
0
1
2
3

6:2
6:2
5:3
2:6
1:7

6b.
6b.
5b.
2b.
1b.

Sk.C:
1. Směs
2. Racek
3. Fox Čestice
4. Kozí vršky
5. Žraloci

0
0
2
3
4

7:1
7:1
4:4
2:6
0:8

7b.
7b.
4b.
2b.
0b.

Sk.D:
1. PHZ Lično
2. Tragédi
3. Staříci

3
3
2
1
0

1
1
0
0
0

3 1 0
2 2 0
2 0 2

7:1
6:2
4:4

7b.
6b.
4b.

4. SAS
1 1 2 3:5 3b.
5. Drtiči
0 0 4 0:8 0b.
Do ﬁnále postupovala z každé
skupiny dvě družstva. Družstva na
třetích místech hrála o umístění na 9.
- 12. místě. A3-B3 Símanka-Familia
2:0, C3-D3 Fox Čestice- Staříci 2:0
o 9. - 10.místo Símanka-Fox Čestice 2:1
o 10. - 11. místo Familia - Staříci 2:
1, A1-B2 ČaMaHo-STS Chvojkovice
Brod 2:0, B1 - A2 Čimutky ČesticeBlasi 2:0, C1 - D2 Směs-Tragédi 2:0,
D1-C2 Racek-PHZ Lično 2:1, Semiﬁnále ČaMaHo - Čimutky Čestice 1:
2, Semiﬁnále Směs-Racek 2:1, O 3.4.místo ČaMaHo-Racek 2:0, Finále
Čimutky Čestice – Směs 2:0
Celkové pořadí turnaje:
1. Čimutky Čestice, 2. Směs, 3. ČaMaHo, 4. Racek, 5. Blasi, 6. Tragédi,
7. PHZ Lično, 8. STS Chvojkovice
Brod, 9. Fox Čestice, 10. Símanka,
11. Familia, 12. Staříci, 13. Parťáci,
14. SAS, 15. Kozí vršky, 16. Ganga,
17. Šneci, 18. Kukačky, 19. Žraloci,
20. Drtiči.
Turnaj se až na odpolední déšť
vydařil. Organizace probíhala bez
problémů. V letošním roce proběhne
pravděpodobně ještě jeden nohejbalový turnaj.
Těšíme se na Vaši účast.
za TJ Sokol Petr Bartoš

Oddíl volejbalu Albrechtice nad Orlicí - ženy

Nohejbal trojic
V sobotu 28. května se do Nohejbalového turnaje trojic přihlásilo 15
družstev. Družstva byla rozdělena
do třech skupin po pěti. Hrálo se na
dva hrané sety do deseti. Ze skupin
postupovali první dva do ﬁnále o 1.
- 6. místo. Družstva na třetích a čtvrtých místech do bojů o umístění na
7. - 12. místě. Poslední ve skupinách
končili.

Systém po skončení skupin byl
vyřazení křížem a postup do tříčlenných skupin.První dva ze skupin
1A-2C, 1B-2A, 1C-2B.
Na třetím a čtvrtém místě 3A-4C,
3B - 4A, 3C-4B.

Sk.A

1. Racek
2 0 0 4:0
2. Šneci
1 0 1 2:2
3. Mix
0 0 2 0:2
4. Čestice
2 0 0 4:2
5. Parťáci
1 0 1 2:2
6. Indiáni
0 0 2 0:4
7. Kozí vršky 1 1 0 3:1
8. STS Chvojkovice Brod
0 2 0 2:2
9. Ťuhýci
0 1 1 1:3
10. Máma není mejda
1 1 0 3:1
11. Ohanbí
1 1 0 3:1
12. Teď hned 0 0 2 0:4
13. Budvar team
14. Čiko team
15. Chmelová střela.

1. Racek
4 0 0 8:0 8b.
2. Šneci
2 1 1 5:3 5b.
3. Máma není mejda
0 3 1 3:5 3b.
4. STS Chvojkovice Brod
0 2 2 2:6 2b.
5. Čiko team 0 2 2 2:6 2b.
Sk.B
1. Parťáci
4
2. Mix
3
3. Ohanbí
1
4. Budvar team 1
5. Teď hned
0

0
0
1
0
1

0
1
2
3
3

8:0 8b.
6:2 6b.
3:5 3b.
2:6 2b.
1:7 1b.

1
2
1
0
0

0
0
1
3
4

7:1 7b.
6:2 6b.
5:3 5b.
2:6 2b.
0:8 0b.

V tříčlenných skupinách se hrálo
o umístění každý s každým na dva
hrané sety.
4b.
2b.
0b.
4b.
2b.
0b.
3b.
2b.
1b.
3b.
3b.
0b.

Sk.C
1. Indiáni
3
2. Čestice
2
3. Kozí vršky 2
4. Ťuhýci
1
5. Chmel. střela0

Na turnaji nám přálo nádherné
slunečné počasí. Zabezpečení turnaje proběhlo bez problémů a účastníci
turnaje byli spokojeni.
Petr Bartoš
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80 let fotbalu v Albrechticích - III. pokračování
Samostatnou, ale pro fotbal nezbytnou kapitolou jsou hřiště. Už
v knize o historii Albrechtic se píše,
že kluci hráli fotbal, kde se dalo.
Kopalo se např. ve Štěpánovsku Na
Horce. Odtud se zachovala dokonce
fotograﬁe z r. 1923, na níž je skupina
kluků, kteří později ve 30. letech hráli
za RH i SK Albrechtice. Určité stopy
po prvním hřišti, které už mělo jisté
parametry jsou z míst, kde je dnes
dům Kacrových. Když mladí fotbaloví nadšenci založili první opravdový
fotbalový klub v Albrechticích, Rudou
hvězdu, vybudovali hřiště v místech,
kde je dnes dům pana Jaroslava Kučery a V. Huneše. Hřiště mělo písčitý
povrch a okolo byla pěkná lesní scenérie. Žádné kabiny na hřišti tehdy
neexistovaly, hráči se strojili a myli
v domě čp. 133 u Kašparových. Toto
hřiště pamatuje i velké akce, např.
fotbalový zápas vítězů hradecké župy
JPT Albrechtice a pražské župy JPT
Praha - Libeň, který se konal 31. srpna
1930, a ve stejný den i mezižupní ﬁnále
v házené Praha VIII proti Kuklenám.
V srpnu 1932 se na tomto hřišti konalo
veřejné cvičení za účasti 322 cvičenců,

jehož pořadatelem byla JPT (Jednota
proletářské tělovýchovy).
R. 1933 po založení Sportovního
klubu se fotbal přestěhoval na nové
hřiště, které bylo vybudováno na louce pana Františka Krba V Rokosích,
tj. pozemek, na který dnes zajedete
uličkou mezi domy Bohuslavových a
p. Balvína. R. 1933 bylo nájemné za
hřiště 500 Kč.
R. 1934 byl nad vchod na hřiště zhotoven vývěsní štít SK Albrechtice. Hřiště bylo postupně oploceno. Vzhledem
k tomu, že bylo zbudováno na louce,
byl jeho povrch pochopitelně travnatý.
To však nebránilo listu Posel z Podhoří, který vycházel v Rychnově, aby
v jednom referátu ze zápasu rychnovských v Albrechticích r. 1936 nenazval
naše hřiště hanlivě jako „albrechtická
pahorkatina“. Hráči se strojili v hospodě U Krbů a myli se na zahradě
u hospody. V práci na hřišti se hodně
angažoval p. František Šulc.
R. 1937 dochází k úřednímu vyměření pozemku hřiště v obecním
lese. Na výborové schůzi v březnu
1938 dává Alois Stránský návrh na
vynechání sezóny a začátek až v r.

1939 už na novém hřišti V Borku.
Návrh byl zamítnut. Mezitím se
hřiště buduje, za pomocí povozů
místních sedláků se naváží mergl.
V dubnu 1940 najdeme první zmínku o žádosti na obecní zastupitelstvo
o propůjčení hřiště. V jiné žádosti se
obrátil výbor SK na obec o zhotovení
můstku ke hřišti. Zřejmě se jednalo
o přejezd z hlavní silnice na Vysoké
Chvojno, kterou lemuje příkop, na
odbočku k hřišti. V říjnu 1941 byly
provedeny poslední práce na úpravě
hřiště, takže na valné hromadě v březnu 1941 mohl jednatel Friml konstatovat, že “úprava hřiště byla provedena
díky několika jednotlivcům a dnes
patří hřiště mezi nejlepší v kraji.“
R. 1942 byly kolem hřiště zabudovány „klandry“, o dva roky
později byly zhotoveny lavičky.
R. 1945 rozhodla správní komise,
že se na hřiště zavede vodovod,
ale kvůli vysokým nákladům bylo
rozhodnuto o vyhloubení studny,
která tam byla později skutečně vybudována. Do té doby se hráči myli
v blízké Hradečnici. V lednu 1945
sdělila správní komise výboru SK,

že poskytne klubu subvenci 5000 Kč
na postavení kabin. Plány na kabiny
r. 1946 zhotovil stavitel Košek z Týniště. Kabiny se stavěly z kvádrů, které si
vyráběli členové SK svépomoci. V září
1946 bylo takto připraveno 385 kvádrů. Ze zápisů z výborových schůzí SK
lze vysledovat, že kabiny byly s velkou pravděpodobností zprovozněny
r. 1949.
Toto poslední hřiště V Borku
bylo v dalších desetiletích jako sportovní komplex neustále rozšiřováno
a modernizováno. Na jeho postupném
budování se z 90% podílely generace
nadšenců z řad členů a příznivců fotbalového klubu. A tak fotbalový areál
V Borku vyrostl až do dnešní krásy.
Važme si všech nadšených a obětavých lidí, z nichž již mnoho odešlo
tam, odkud se snad spokojeně dívají,
jak jejich následovníci zvelebují fotbalové království V Borku. Važme si
všech těch, kteří nikdy neváhali nebo
neváhají přiložit ruku ke společnému
dílu. To je ten zlatý fond obce, který
pomáhá skládat mozaiku celkového
obrazu Albrechtic!
Zdeněk Pišl

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Jarní část sezóny je téměř za námi,
máme za sebou 6 kol Východočeského
poháru, z nichž jedno jsme pořádali.
Druhé kolo organizoval oddíl
OK 99 Hradec Králové v Kobylicích
a i přes špatné počasí to byl pěkný
závod. Třetí kolo proběhlo v Javornici u Rychnova na mapě Čihadlo,
počasí pořadatelům přálo a závodníci byli spokojení. Čtvrté závody
proběhly nedaleko Nasavrk a jejich
pořadatelem byly Pardubice. Vysočinský terén nabídl velmi zajímavé
a vyrovnané závody v celkem rychlém tempu. Naši běžci zde ukázali, že
i v takovém terénu umí být nebezpečnými soupeři. Páté kolo nás čekalo
v Odolově v provedení náchodského
oddílu. I v Podkrkonoší jsme hájili
barvy našich dresů od první kontroly
až do cíle s nasazením všech sil. Také
tady bylo počasí pěkné a my doufali,
že i nám se vydaří.
Šesté kolo pořádal náš Oddíl orientačního běhu Albrechtice nad Orlicí.
Datum našeho závodu připadlo na
sobotu 14. května. Přípravy byly už
nějakou dobu v plném proudu. Mapu
pro tento závod jsme připravovali už
od loňského podzimu, na jaře jsme
dodělali jen drobné úpravy a díky
sponzorům se nám ji podařilo i vytisknout.
Jako centrum závodu jsme zvolili
hřiště za sokolovnou, kde jsme měli
postavené občerstvení a vyvěšování
výsledků. Jako hlavní centrum pro

obsluhu programového vybavení
nám obecní úřad propůjčil zasedací
místnost, takže průběžné vyvěšování výsledků na hřišti bylo rychlé
a bezproblémové. Start závodu
byl v lese za Borkem. Odtud běžci
vybíhali většinou směrem na Suté
Břehy. Délky tratí byly různé, od
3 km v dětských kategoriích až po 15
km nejdelší kategorie mužů, jejichž
tratě vedly až za hájovnu na Sutých
březích. Cíl byl na konci ulice Lesní
s doběhem od betonárny.
Start, cíl a kontroly jsme postavili už
v pátek večer a na sobotu ráno nám
zbylo už jen roznosit elektronické jednotky a lampiony ke kontrolám.
První závodníci vyběhli do lesa
v deset hodin. Počasí nám přálo
a žádné větší komplikace jsme naštěstí
řešit nemuseli. V centru i v lese vše
probíhalo v celku podle našich představ. Zapůjčený jukebox pana Nesnídala obstaral i dobré hudební pozadí
a nálada závodníků byla dobrá.
Po doběhu na běžce čekalo studené
pivo, guláš a párky. Většina chválila
dobré tratě i provedení závodu. Vyhlášení vítězů bylo v půl druhé. Po
předání cen a odjezdu závodníků
nás čekalo sebrání kontrol, uklizení
startu i cíle a všech prostor, které
jsme měli propůjčené, takže bylo do
večera co dělat. Naštěstí vše proběhlo bez problémů, žádnou kontrolu
ani nic jiného nám nikdo neukradl
a vše přežilo bez újmy.

Těžko bychom asi mohli závod
pořádat bez pomoci Josefa Doležala
a Bohuslava Jindry z vambereckého
oddílu orientačního běhu. O bezproblémový chod startu se postaral
Karel Rykala, též z Vamberka. Velkou
zásluhu mají také všichni členové
našeho oddílu a jejich rodiče, kteří
nám pomáhali. Také děkujeme za
propůjčení hřiště za sokolovnou
a Lesnímu Družstvu Vysoké Chvojno
za to, že nám povolili závody pořádat.
Za první pomoc a lékařský dozor bychom ještě chtěli poděkovat panu Davidovi a panu doktoru Voborníkovi.
Našimi sponzory při tisku mapy
a pořádání závodu byli:
Ovoce, zelenina Vladimír Zábrodský, Piana Týniště, Variotec,
s. r. o. , Hotel Orlice Martin Špryňar,
RSÚ Stavební ﬁrma Miloslav Špička,
Alma – Beton, Autoservis Zdol, Alej
– výsadby ing. Petr Černý, Restaurace „Na Drahách”, Auto Precis, s. r. o.,
Bard Moravia, s. r. o. , Lesní Družstvo
Vysoké Chvojno, s. r. o. , OÚ Albrechtice nad Orlicí , Týden na to jsme se
ještě zúčastnili oblastního mistrovství
jednotlivců a štafet pořádaného Jičínským oddílem OB. I tam bylo počasí
nádherné a ve středně kopcovitém
terénu u Hostinného se běhalo pěkně.
Naše výsledky v průběžném hodnocení po jarní části :
kategorie D14C (celkový počet v kategorii 28)
23. Špačková Lucie
ALB9151

kategorie D16C (19)
10. Horká Marie
kategorie D21D (52)
39. Šafářová Renata
kategorie D50C (10)
10. Balášová Gertruda
kategorie H16C (27)
23. Zíma Jakub
kategorie H21C (92)
3. Khýn Vítězslav
11. Kupka Jaroslav
kategorie H45C (55)
37. Černý Petr
kategorie H60C (11)
11. Hlušička Bohuslav

ALB9052
ALB8651
ALB4551
ALB9002
ALB8301
ALB7801
ALB6001
ALB4101
Vítězslav Khýn

Závody v OB (Vítězslav Khýn)
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Návštěva dětí
z partnerského města Wörglu
... pokračování ze str.1
Ve středu 1. června dopoledne si
naši hosté prohlédli Hradec Králové.
Před obědem byli přijati starostou
naší obce na obecním úřadě, kde
byli seznámeni s historií i současným životem Albrechtic. Odpoledne
se konala v areálu základní školy
zahradní slavnost, kterou zakončilo
předvedení historické stříkačky.
Při předvádění tohoto historického
skvostu našich hasičů si mohly děti
osobně vyzkoušet, jak stříkačka
pracuje. K všeobecnému veselí to
skončilo vzájemným postříkáním
a společnou fotograﬁí s našimi hasiči
před stříkačkou.
Ve čtvrtek 2. 6. se uskutečnil
výlet do Ratibořic, kde si účastníci
prohlédli zámek, mlýn, mandl atd.
Odpoledne pak navštívili ZOO
ve Dvoře Králové. Putování po
kraji ukončili až večer v restauraci
U Krbů, kde byl vyhodnocen pobyt
v Albrechticích a připravena dobrá
grilovaná krůta. V pátek dopoledne
pak naši hosté odjeli domů.

Společenská kronika

Sympatické na celé akci byl obouVítáme na svět:
stranný zájem dětí o společnou
komunikaci. Podle mého soudu
Johana Filipová, nar. 28. 4. 2005
byly vytvořeny i dobré základy pro
Lukáš Kozubský, nar. 3. 5. 2005
budoucí přátelství.
Anna Sedláčková, nar. 24. 6. 2005
Podle vyjádření dětí i pedagogicLenka Brožová, nar. 24. 7. 2005
kého doprovodu byli všichni z poMilan Mašek, nar. 28. 7. 2005
bytu v Albrechticích nadšeni. Na
památku své návštěvy darovali naší
Řekli si „ano“:
škole hodnotný dar v podobě dataprojektoru. Současně předali vedení
Dušan Bydžovský a Taťána Kouškoly a obce oﬁciální pozvání pro bová
jednu třídu základní školy na příští
rok do Wörglu.
Rozloučili jsme se:
Na zdaru akce se podíleli zejména zaměstnanci základní školy
Surmová Libuše, nar. 1916
Albrechtice nad Orlicí v čele s paní
Janebová Vlasta, nar. 1915
ředitelkou Světluší Kratěnovou, zaŠkopová Marie, nar. 1935
městnanci obecního úřadu, tlumočJirešová Olga, nar. 1923
níci - manželé Pažitní, paní Novotná
Hrdá Věra, nar. 1922
a slečna Vanická, členové klubu
přátel Wörglu paní Ehlová a paní
K 31. 7. 2005 měla naše obec
Prokůpková a albrechtické děti.
1046 obyvatel.
Všem děkuji za spolupráci
a pomoc při organizování návštěvy
Vzpomínka:
a příkladnou reprezentaci obce.
„Život je tak krásný, já měl Vás
Jaromír Kratěna tolik rád, proč osud byl tak krutý
a musel mi ho brát“. 18. července
jsme vzpomněli 69 let narození našeho hodného tatínka pana Jindřicha Urbánka ze Štěpánovska.
S úctou dcery s rodinami
„Čas běží, ale smutek v srdci zůstává“. 29. června jsme vzpomněli
na smutné 2. výročí, kdy nás opustil
milovaný manžel a tatínek pan Václav Velíšek z Albrechtic.
Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami
Poděkování:
Děkujeme organizátorům z Domova důchodců v Albrechticích
n. Orl. za uspořádání úspěšného 3.
ročníku Bowlingového turnaje o
putovní pohár v Týništi n. Orl. 26.
května 2005 mezi Domovy důchod-

Den dětí v základní škole
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ců a Ústavy sociální péče z okresu
Rychnov nad Kněžnou.
kolektiv zaměstnanců Geriatrického centra v Týništi n. Orl.
Srdečně děkuji panu Kapuciánovi
za OÚ a paní Krčmářové za SPOZ
za milé blahopřání, dárky a gratulaci k mým 70. narozeninám.
František Šmída
Děkuji zástupcům KSČM za milé
blahopřání a dárek k mým 70. narozeninám.
František Šmída
Děkuji zástupcům základní školy,
SPOZ a všem přátelům za blahopřání, květiny a dárky k mému životnímu jubileu.
Balcarová Danuše
Děkuji panu starostovi, paní Khýnové, paní Martincové a paní Zemanové za blahopřání k mým narozeninám, za milé posezení, dárek
a pěkné květiny.
Marie Šimerdová
Děkuji Městskému úřadu v Týništi n. Orl., panu starostovi ing. Josefu
Danielovi, Sboru pro občanské záležitosti paní Šípkové, Svazu českých
zahrádkářů Albrechtice n. Orl. paní
Zemanové a Martincové za milé
blahopřání, květinové a věcné dary
k mým pětaosmdesátinám.
Ladislav Falta,
Štěpánovsko
Děkujeme touto cestou ZŠ Albrechtice za kvalitní práci se žákem
s kombinovaným postižením. Po
celý školní rok probíhala výuka
hendikepovaného dítěte a naše spolupráce s vedením školy a pedagogy
velmi dobře a efektivně.
Mgr. Iva Doudová,
zástupce ředitele Speciálně pedagogického centra, Náchod

Požár lesa v Borohrádku
2. dubna 2005 ve 20 hodin byla
naše hasičská jednotka přivolána
k požáru lesa v Borohrádku. Po
příjezdu na místo byla jednotka
rozdělena na dvě družstva. Hasiči
v prvním družstvu utvořili rojnici
a hledali v lese skrytá ohniska
požáru. Druhá část jednotky v Borohrádku u elektrárny doplňovala
vodu do cisteren, které zajišťovaly
kyvadlovou dopravu vody na

velmi špatně přístupné požářiště.
Naše jednotka nalezla větší množství ohnisek rozptýlených kolem
požářiště a po dohašení pomohla
uklidit osvětlovací techniku.
Příčinou požáru byla neopatrnost lesních dělníků při spalování
větví.
SDH Albrechtice
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