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Náklad 630 ks

Stavba kanalizace odstartována
V posledním vydání zpravodaje
jsem vás informoval o průběhu příprav stavby kanalizace v naší obci a
problémech, které ji provázejí.
Jak bylo již dříve napsáno, současné
podmínky pro přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí jsou
pro Dobrovolný svazek obcí Křivina
nepříznivé. Vzhledem ke smluvním
podmínkám sjednaným v provozní
smlouvě s provozovatelem vodovodů
a kanalizací nemůžeme získat požadovanou výši dotace a tudíž záměr celkového odkanalizování Albrechtic je
v současné době nereálný. Proto bylo
přistoupeno k pokusu získat dotaci na stavbu ze zdrojů Ministerstva
zemědělství. Tento poskytovatel však
poskytuje dotace v menším rozsahu
než Státní fond životního prostředí.
Podmínky k získání dotace jsou však
pro DSO Křivina přijatelné. Problém
však spočívá ve výši dotace, kterou je
reálné z tohoto zdroje získat. Předně
se dotace poskytují v menší výši, to je
do desítek miliónů a spoluúčast žadatele je vyšší, cca 40-50% z ceny stavby. Z těchto důvodů bylo pro potřeby
podání této žádosti o dotaci přistoupeno v celém rozsahu připravované
stavby k její redukci. A to nejen na
území naší obce, ale též ve Štěpánovsku a hlavně na ČOV v Týništi n. O.
Z původních cca 160mil. Kč se cena
stavby zredukovala na cca 80 mil. Kč.
Redukovaný rozsah stavby v naší
obci je uveden na obrázku.
Podle
posledních
informací
z Ministerstva zemědělství DSO Křivina nezískal v letošním roce dotaci
na výše popsanou redukovanou stavbu Intenzifikace ČOV Týniště nad
Orlicí a kanalizace v obcích Týniště,
Albrechtice a Štěpánovsko. Nadějný je
pouze příslib, že pokud bude v příštím
roce ministerstvo dotace opět poskytovat, máme dobrou šanci ji získat.
Jisté to však v žádném případě není.
V současné době probíhá v Domově důchodců výstavba nového areálu.
Z důvodu absence obecní kanalizace
byla pro tyto objekty vyprojektová-

na samostatná čistírna odpadních
vod. Protože i naše školská zařízení potřebují akutně vyřešit likvidaci splaškových vod, došlo k jednání
s Královéhradeckým krajem, který
stavbu v domově důchodců financuje.
Při tomto jednání bylo dohodnuto, že
pokud DSO Křivina vybuduje kanalizaci do 31.8.2010, budou stávající i
nový areál domova důchodců na ni
napojeny a stavba samostatné čistírny
nebude realizována. V tomto případě
by Královéhradecký kraj přispěl DSO
Křivina na stavbu kanalizace finanční
částkou. Z těchto důvodů se zastupitelstvo obce rozhodlo navrhnout DSO
Křivina zahájení stavby kanalizačního sběrače B ze zdrojů DSO Křivina
s tím, že se na této stavbě bude i obec
finančně podílet. Podíl obce by činil
cca polovinu nákladů této stavby. Valná hromada DSO Křivina tento návrh
přijala a rozhodla se stavbu kanalizačního sběrače zahájit.
V této souvislosti bylo provedeno
výběrové řízení na dodavatele stavby, kterým se stal VAKSTAV spol.
s r.o. Jablonné n.O. Cena stavby činí
3 596 927,- Kč. Rozsah kanalizačního sběrače B je vyznačen na obrázku.
Staveniště bylo dodavateli předáno
1.června 2010. Po dílčích úpravách
stavební dokumentace bude stavba
zahájena. Smluvní termín dokončení
stavby je 31.8.2010.
V současné době se jedná již o druhou velkou stavbu, která bude v naší
obci realizována. Po stavbě hrází,
která probíhá, bude naše obec svědkem další, technicky náročné, stavby.
Zejména úsek před restaurací U Krbů
bude velice složitý. Původní záměr,
spočívající v uložení kanalizačního
potrubí o průměru 50 cm do ocelové
chráničky, se nadá z důvodu velkého
množství podzemních sítí zrealizovat.
Proto bylo rozhodnuto, že kanalizační potrubí bude uloženo do výkopu.
Výkop bude hluboký přes tři metry
a bude přecházet přes silnici II/305
z ulice Luční před Beliovi a dále bude
pokračovat prostředkem jízdního



Situační obrázek redukované stavby kanalizace
se zvýrazněným sběračem B

pruhu až před proluku mezi Balvínovými a Bohuslavovými. Tam odbočí
na „Krbovu louku“ a bude pokračovat směrem ke škole. Realizace stavby
bude provedena za provozu s lokálním
omezením dopravy. Již dnes je jisté, že
při stavbě dojde k výraznému omezení pohybu osob v tomto prostoru. Dá
se očekávat i složitá dopravní situace
při provádění vlastních stavebních
prací. Chtěl bych proto při této příležitosti požádat všechny občany

naší obce, aby se obrnili trpělivostí a
tolerancí. Bohužel tento úsek kanalizace nejde jinak vyřešit a z pohledu
budoucího rozvoje kanalizační sítě v
obci je nezbytný. Většina zbývajících
kanalizačních stok bude do tohoto
sběrače svedena.
Přejme si proto nyní, aby se počasí
konečně umoudřilo a stavba mohla
naplno začít.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Všem čtenářům našeho zpravodaje přejeme krásné léto
a příjemně strávené dny dovolené plné sluníčka, pohody
a hezkých zážitků.
Zaměstnanci Obecního úřadu Albrechtice n.O.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce č. 24 ze dne 12.5.2010
1. Zastupitelstvo
vědomí:

obce

bere

na

a) zprávu o plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva obce
b) aktuální stav informatizace obecního
úřadu. Obecní úřad Albrechtice nad
Orlicí využívá informační systém
MUNIS pro vedení agend úřadu
c) informaci starosty obce o daňových
příjmech do rozpočtu obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) prodej pozemků p.č. 37/1 o výměře
922 m2, 38/1 o výměře 590 m2, 38/2
o výměře 549 m2 a 41/8 o výměře 213
m2, všechny v k.ú. Albrechtice nad
Orlicí Královéhradeckému kraji za
smluvní cenu 125,- Kč/m2 s podmínkou, že dojde před prodejem pozemků k výstavbě kanalizačního sběrače
uloženého do těchto pozemků a současně dojde k dohodě s vedením PO
ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí o rozsahu požadovaného rozšíření školního
areálu. Zastupitelstvo obce současně zmocňuje radu obce k realizaci
všech potřebných úkonů směřujících
k naplnění tohoto usnesení
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucím
uzavření kupní smlouvy a nájmu
pozemku uzavřené se společností Dobré bydlení s.r.o., Akademika
Heyrovského 1171, Hradec Králové
ze dne 22.4.2009 ve znění přílohy č. 1
tohoto usnesení. Současně pověřuje
starostu obce k jeho podpisu
c) plánovací smlouvu se společností Dobré bydlení s.r.o., Akademika

Heyrovského 1171, Hradec Králové
ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení na stavbu „Obytný soubor – Pod
strání“. Současně pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu
d) schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 1517/5, 1522/7 a 1524/3
v k.ú. Týniště nad Orlicí do vlastnictví obce
e) podaní prohlášení o přechodu vlastnického práva k pozemkům p.č.
83/21 a 177/7 v k.ú. Albrechtice nad
Orlicí
f) schvaluje půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na rok 2010
g) úpravu rozpočtu obce č. 2/2010 ve
znění přílohy č.3 tohoto usnesení
h) úhradu rozpočtového schodku ve
výši 1 804 046,- Kč z výsledku hospodaření obce v minulých letech
i) zadání zpracování studie a dokumentace ke stavebnímu povolení na
stavbu „Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice n.O: - Týniště n. O.“
společnosti Ortogonal s.r.o., Husovo
nám. Tábor a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo
j) dokončení výstavby veřejného
osvětlení v lokalitě Albrechtice n.O.
– Střed společností Energomontáže
Votroubek, Rychnov nad Kněžnou
a pověřuje radu obce k provedení
všech potřebných kroků zajišťujících
realizaci stavby
k) navýšení příspěvku zřizovatele pro
PO ZŠMŠ Albrechtice n.O. o 7 020,Kč na upravenou částku ve výši
938 020,- Kč
l) neinvestiční příspěvek Římskokatolické farnosti Týniště nad Orlicí na
zajištění restaurátorského průzkumu
soch v kostele sv. J. Křtitele ve výši
5 000,- Kč

m) smlouvu o budoucí kupní smlouvě
s panem Janem Bartoněm, Na Návsi
6, Albrechtice nad Orlicí na nákup
části pozemků p.č. (PK) 148 a (PK)
149 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí ve
znění přílohy č.4 tohoto usnesení.
Současně pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu
n) účast obce Albrechtice nad Orlicí
v projektu Technologická centra ORP
Kostelec nad Orlicí a vyslovuje zájem
o zajištění licence plné verze Elektronické spisové služby prostřednictvím
ORP Kostelec nad Orlicí v souladu
s podmínkami Výzvy k předkládání
žádostí o finanční podporu v rámci
IOP č. 06 na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích s tím, že tato licence
spisové služby bude provozována na
vlastních technologických prostředcích obce
o) celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009 bez
výhrad
p) přijetí půjčky ve výši 500 000,- Kč od
společnosti Lesoškolky s.r.o., Řečany
n. L. se splatností čtyři roky a úrokem
5%. Současně pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o půjčce ve znění
přílohy č.5 tohoto usnesení
q) záměr prodat pozemek p.č. st.341
v k.ú. Albrechtice n.O. o výměře 48
m2 část pozemku p.č. 103/6 – výměra bude upřesněna novým GP - DSO
Křivina, Mírové nám. Týniště n.O. za
odhadní cenu. Současně ukládá radě
obce připravit na nejbližší zasedání
zastupitelstva potřebné podklady
k realizaci tohoto usnesení
r) záměr prodat část pozemku p.č.
141/1 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí

o výměře cca 30 m2 za odhadní cenu
manželům Horákovým, Na Výsluní
286, Albrechtice n.O. s podmínkou
zajištění geodetických podkladů
(GP) potřebných k prodeji a úhradou
nákladů souvisejících s realizací prodeje pozemku
s) uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti na pozemek
p.č. 127/47 – ostatní komunikace v k.
ú. Albrechtice nad Orlicí – ve znění
přílohy č.6 tohoto usnesení. Současně pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu
3. Zastupitelstvo obce revokuje:
a) v plném rozsahu bod 2, písm. c)
z usnesení č. 23 ze dne 9.3.2010
4. Zastupitelstvo obce zamítá:
a) účast obce Albrechtice nad Orlicí na
projektu „Oddělený sběr a využití
biologicky rozložitelných odpadů na
území svozové oblasti společnosti
ODEKO s.r.o.“
5. Zastupitelstvo obce stanoví:
a) počet členů zastupitelstva obce
pro volební období 2010-2014 na
patnáct
6. Zastupitelstvo obce doporučuje:
a) odeslat zastupitelstvu města Wörgl
blahopřejný dopis a zároveň děkovný
dopis za dlouholeté přátelství a spolupráci bývalému starostovi města
Arno Ablerovi
OÚ

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Z jednání rady obce (za období
duben – květen 2010)
Rada obce schvaluje:
• výzvu k předložení nabídek na zhotovení Studie pro územní řízení
a dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Chodník pro pěší
a cyklisty Albrechtice nad Orlicí
– Týniště nad Orlicí“
• cenovou nabídku fi. RGS-Stavební společnost, s.r.o., Lukavice na
opravu schodiště školní jídelny
v Albrechticích n.O. čp. 71. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
• navýšení ceny za údržbu travnatých
ploch o 10% z původní ceny. Současně pověřuje starostu obce k podpisu dodatku ke smlouvě o údržbě
travnatých ploch s paní Tereza Proche- Akebia, Albrechtice n. O.
• příspěvek pro rok 2010 na úhradu neinvestičních nákladů na
žáky navštěvující naši ZŠ ve výši
6 500,-Kč/žák
• žádost o finanční příspěvek na průzkum soch a doporučuje zastupitelstvu obce schválit příspěvek ve

výši 5 000,-Kč. Rada obce navrhuje
vyzvat Sdružení přátel kostela sv. J.
Křtitele, aby se finančně podílelo na
připravované restauraci soch uvedených jako kulturní památka
• provést dotazníkové šetření v obci
a pověřuje starostu obce k provedení přípravných prací
• předloženou smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene pro projekt „Albrechtice
n. O., č.p. 104, Domov důchodců – TS“ a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy ve znění přílohy
tohoto usnesení
• předloženou smlouvu o zřízení
věcných břemen uzavřenou se spol.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
Praha 4 – viz. příloha tohoto usnesení a zmocňuje starostu obce k jejímu podpisu
Rada obce souhlasí:
• s nabídkou Klubu přátel města Týniště n.O. na prodej knih
„Albrechtice nad Orlicí“ v prostorách historické části vodárenské
věže v Týništi n. O.
• se zadáním výroby skautského znaku fi. Mega-Milan Ešner a s úhra-

dou nákladů na výrobu do výše cca
1 700,-Kč. Znak bude příležitostně
skautům předán.
Rada obce bere na vědomí:
• žádost JSDH Albrechtice n.O. ze
dne 23.3.2010 o navýšení rozpočtu
na zakoupení zásahových přileb ve
výši 14 000,-Kč a doporučuje zastupitelstvu obce schválit navýšení rozpočtu na JSDH o 14 000,-Kč
• informaci o novém sazebníku za
tříděný odpad
• cenovou nabídku fi. Korekt Dips,
spol. s r.o., Brno a rozhodla provést
opravu komunikace v Borku v hodnotě cca 80 000,-Kč a zbytek financí
použít na úpravu komunikace v ul.
Štěpánovská k trafostanici
• informaci TJ Sokol o zvýšení poplatku za pronájem chatek v roce 2010
• návrh bezpečnostní agentury Waza
security na instalaci kamer v obci.
V současné době není instalace
kamer možná z důvodů nedostatku
finančních prostředků
• zajištění věcných darů na Štít
Albrechtic 2010
• informaci o systému SMSsender.cz
a ukládá místostarostovi obce do

příštího zasedání rady obce bližší
podrobnosti o využívání tohoto
systému
Rada obce doporučuje:
• zastupitelstvu obce schválit plánovací smlouvu s fi. Dobré bydlení
s.r.o. na stavbu „Obytný soubor
– Pod strání“
Rada obce vyhodnotila:
• jako nejlepší nabídku na zhotovení
Studie pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení na
stavbu „Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice nad Orlicí – Týniště
nad Orlicí“ nabídku od firmy Ortogonal s.r.o., Trojanova 10, Praha 2.
Rada obce ukládá starostovi obce
informovat o výběru dodavatele
na tuto stavbu zastupitelstvo obce a
doporučuje zastupitelstvu obce provést úpravu rozpočtu tak, aby bylo
možné zakázku realizovat v letošním roce
Rada obce pověřuje:
• místostarostu obce informovat bezpečnostní agenturu Waza o poškozeném značení a požadovat zlepšení
činnosti
Petra Kučerová, OÚ
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Pojďte se podílet na rozvoji naší obce
Základním předpokladem každého
správného vedení obce je znát názory a potřeby jejich občanů. Důležité
je, aby jak vedení obce, tak i občané,
spolu na toto téma komunikovali.
Existuje bezesporu několik způsobů, jak se dozvědět, co si občané myslí
a přejí. Jedním z nich může být osobní
kontakt. Měl by to být v demokraticky
řízených systémech naprosto základní způsob sdělování výše uvedených
informací. Lidé se prostě sejdou na
zastupitelstvu obce nebo při jiné příležitosti a sdělí si své názory. Bohužel
tato forma komunikace v naší obci
příliš nefunguje. Na zasedání zastupitelstva občané nechodí a příležitostních setkání se jich účastní minimum.
Bohužel.
Dalším způsobem, jak získat přehled o názorech občanů, může být
forma osobní angažovanosti zastupitelů. Každý zastupitel má v naší obci
svůj zastupitelský obvod a z něho by

měl přinášet na jednání zastupitelstva
informace o potřebách a názorech
občanů. Ani tato forma komunikace
však nepřináší reálný přehled potřeb.
Občané také mohou sami, kdykoliv a jakoukoliv formou sdělit své
potřeby vedení obce. Ani tento způsob komunikace však u nás není nijak
rozšířený.
Jak tedy získat informace o tom,
co občané potřebují ke spokojenému
životu v obci, jak hodnotí práci vedení obce nebo jak vnímají život v obci?
Určitě je nutné soustavně využívat všechny výše popsané způsoby
komunikace. Jako doplněk by pak
mohl posloužit například průzkum
veřejného mínění formou dotazníku.
Takovýto krok obec učinila naposledy
před 12 lety v roce 1998. Dnes, když
si přečteme tehdejší potřeby našich
občanů, tak zjistíme, že mnoho
požadavků a námětů bylo již zrealizováno a nebo se realizují. Je také něko-

lik potřeb, které se zatím z různých
důvodů vyřešit nepodařilo.
Abychom si znovu mohli porovnat co je a co není pro naše občany
důležité, rozhodla rada obce, s podporou většiny zastupitelů, uskutečnit
nové dotazníkové šetření v měsíci
červenci. Základem dotazů bude
sloužit původní dotazník z roku 1998,
který bude doplněn o několik nových
otázek. Cílem této akce je porovnat
dřívější a současné názory občanů na
kvalitu života v obci a získat informace o současných potřebách občanů. Výsledky dotazníkového šetření
budou dány k dispozici nově zvolenému zastupitelstvu obce. Touto formou
chceme nabídnout všem našim občanům možnost aktivně se podílet na
budoucím rozvoji naší obce.
Dotazníky budou doručeny do
všech našich domácností v měsíci
červenci. Sběr vyplněných dotazníků bude zajištěn několika způsoby.

Prostřednictvím schránky umístěné
v prodejně potravin, vyplněné dotazníky bude možné rovněž doručit na
podatelnu obecního úřadu, nebo
si stáhnout dotazník v elektronické podobě z webových stránek obce
www.albrechtice-nad-orlici.cz a vyplněný jej odeslat elektronickou poštou
na adresu albrechtice@wo.cz . Před
uzávěrkou dotazníkového šetření
bude proveden navíc sběr dotazníků
pochůzkou pověřených dotazovatelů.
Záměrně volíme tolik způsobů předání dotazníků, aby si každý mohl vybrat
pro něho nejpřijatelnější formu. Cíl je
pak jediný, získat maximum vašich
odpovědí.
Využijte proto této příležitosti
a zapojte se přímo do ovlivňování
dalšího rozvoje naší obce. Všichni se
těšíme na vaše odpovědi.
Jménem zastupitelů obce
Jaromír Kratěna
starosta obce

Chodník pro pěší a cyklisty - naděje pro bezpečnou cestu do Týniště n. O.
Již několik dlouhých let trápí cyklisty i pěší stále se zhoršující bezpečnostní situace na silnici do Týniště
nad Orlicí. Jedná se zejména o vzrůstající počet automobilů, které ohrožují
chodce i cyklisty a také technický stav
vozovky. Zejména pak sesouvající se
krajnice a výtluky na silnici jsou velkým nebezpečím pro cyklisty.
Přestože obec již mnohokrát upozorňovala kompetentní orgány Královéhradeckého kraje na tuto situaci,
k zásadní nápravě dosud nedošlo a
pravděpodobně ani v dohledné době
nedojde.
Zastupitelstvo obce již nechce
dále spoléhat na pomoc od druhých,
a proto rozhodlo, že řešení se pokusíme najít sami. Na základě tohoto roz-

hodnutí bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta studie a následně
dokumentace ke stavebnímu řízení na
stavbu „Chodník pro pěší a cyklisty
Albrechtice nad Orlicí – Týniště nad
Orlicí“. Z pěti oslovených projekčních
kanceláří podaly nabídky tři. Nejvýhodnější nabídku předložila projekční kancelář Ortogonal s.r.o. z Tábora.
Jedná se o zkušenou projekční kancelář, která projektovala například
cyklostezky v sousedním Holicku.
Spolupráci s nimi si místní starostové
pochvalovali.
Zadáním zastupitelstva obce je,
aby stavba byla navržena pro pěší
a cyklisty, odpovídala bezpečnostním
předpisům a její pořizovací cena byla
optimalizována na finanční možnos-

ti obce. Nechceme vytvořit stavbu,
na kterou bychom neměli finanční
zdroje a celý záměr by musel skončit
tzv. „v šupleti“. Z tohoto důvodu se
bude jednat o jednostranný chodník
vedený na úrovni terénu. Toto řešení
bude nejlacinější a z pohledu udržitelnosti stavby by nemělo generovat
v budoucnu vysoké nároky na údržbu. V případě, že bychom zadali řešení na násypech, nevyhnuli bychom se
mostkům nad inundačními propustky. Cena takovéhoto řešení by zcela
jistě byla mimo reálné možnosti naší
obce. Při tomto zadání jsme si vědomi toho, že v případě povodní bude
chodník nevyužitelný. Protože se však
jedná pouze o malý počet dní v roce,
domníváme se, že tento nedostatek

nebude zásadní.
Daleko větší otazník visí nad
samotnou trasou chodníku. Naší snahou je, aby chodník byl co nejpřímější
a byl pro pěší i cyklisty lehce dostupný. Tyto předpoklady však není lehké
u jednostranného chodníku dodržet.
Zejména, je-li na jedné nástupní straně nepřehledná zatáčka v obci a na
druhé straně most přes Orlici. Vyřešení tohoto rébusu je na projektantech
stavby. Jak se jim to vydaří, budete
moci vidět v některém z dalších vydání zpravodaje. Všichni, jež tato problematika zajímá, se budou moci také
zúčastnit veřejného zasedání zastupitelstva, kde bude projekt představen.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Nová služba pro komunikaci s občany
Obec Albrechtice nad Orlicí má
zajištěn přístup do systému SMSsender.cz, který umožňuje rozesílání
informací z obecního úřadu formou
SMS zpráv. Tento moderní způsob
komunikace je rychlý a cenově dostupný. Výhodou je, že zprávy zaslané tou-

to formou do vašich mobilních telefonů vás zastihnou vždy, když máte
zapnutý svůj mobil. V současné době
je systém připraven k aplikaci. Zprávy
budou prostřednictvím SMS rozesílány všem přihlášeným odběratelům od
1. 8. 2010.

Do této doby se může každý zájemce přihlásit k odběru SMS zpráv následovně: na telefonní číslo 608 512 513
odešlete SMS zprávu ve tvaru: ADD
BEC7177 B - Jméno a Příjmení
C - číslo popisné. Cena této zprávy je
standardní, jako za kteroukoliv jinou

zprávu.
Po spuštění systému budeme přihlášeným odběratelům zasílat SMS
zprávami všechna hlášení veřejného rozhlasu, případně další důležité
informace.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Předseda Senátu ČR v Albrechticích nad Orlicí
V rámci předvolební kampaně
ODS navštívil dne 12. května 2010
Domov důchodců Albrechtice nad
Orlicí pan Přemysl Sobotka - předseda Senátu ČR. Pana předsedu
doprovázeli mimo jiné i kandidáti
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za ODS v oblasti Rychnov
nad Kněžnou pánové Petr Štěpánek,
Aleš Melnický a Vladimír Záleský
ml.
Celou delegaci přivítal ředitel
domova důchodců pan Karel Vacek,
starosta obce pan Jaromír Kratěna a
další pracovnice domova důchodců. Jako upomínku na návštěvu v

Albrechticích nad Orlicí předal starosta obce panu předsedovi Senátu knihu o historii Albrechtic. Na
oplátku se pan Sobotka zapsal do
pamětní knihy domova důchodců.
V rámci této návštěvy se všichni
hosté seznámili se stávajícím zařízením a zejména s výstavbou tří
nových pavilónů v areálu domova
důchodců. Celá návštěva proběhla v přátelské atmosféře. Na závěr
pan předseda Senátu vyjádřil uznání
personálu zařízení za kvalitní služby, které poskytují našim seniorům.
Redakce MZ
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Přezdívky - pokračování
Tak jsem se rozhodl, že půjdu Tyršovou ulicí nahoru do Borku a tím
proberu celou část okolo sokolovny
a v tom prostoru, kde jsme se také
pohybovali, neboť všichni aspoň
trochu pohybově nadaní a vlastně i
ti méně nadaní, všichni jsme chodili
„do sokola“ a prožívali jsme hry na
„sokoláku“ i okolo.
Ale vraťme se „Ke Křížku“. Proč se
v tom místě říkalo „U Křížku“ jsem
se nedozvěděl ani z knihy historie
Albrechtic. Tam je na fotografii z r.
1926 vidět stávající kaštan, ale křížek
jsem tam nenašel. Snad některý
z pamětníků nám mladším původ
tohoto pojmenování objasní. I když
dnes je to zbytečné, ti mladší říkají
„U Kaštanu“.
Jako první je na ráně „Matajka“.
Proč jsme mu tak říkali je jednoduché. Někteří v nejmenších dětských
letech neuměli vyslovit svá jména,
nebo příjmení, buď je zkracovali nebo komolili. Tak vznikl třeba
Míja nebo Néna, ale také Matajka,
což bylo zkomolené Matějka. Jestli to byl Bohouš nebo Jirka to už si
nepamatuji.
Ale na řadě je jedna z přezdívek,
řekl bych s největšími zásluhami
o vývoj kopané. A sice Šejna. Proč

zrovna Šejna také přesně nevím,
tuším, že to mělo spojitost s jetelovým semínkem, které jako dobrý
artikl prodával na černo na západ
generál Šejna. Když to prasklo, tak
emigroval. Ale, že by s ním Milan
nějak spolupracoval, to nebylo dokázáno, spíš to vzniklo tím, že i on měl
v té době vysokou funkci i když ne
u armády. Jeho největší kamarád i
spolupracovník v řízení albrechtické kopané byl Zdeněk Pišl. I když
on sám udělil mnohým hráčům i
funkcionářům rozličné přezdívky,
ať se snažím, jak se snažím, nemohu si vzpomenout, že by zrovna on
nějakou měl. To byl prostě sekretář,
nebo Zdenda. Možná, že se mu jeden
čas říkalo Doktor Solfernus. Pokud
se posunu kousek doprostřed kopečka, tak mám po pravé ruce Bejbyho.
Bejby asi by se správně mělo psát
anglicky Baby, si za svého života také
leccos užil. Postoupím dál na křižovatku a my dříve narození víme, že
tam bydlí Aspirinek. A přímo proti nám slavná přezdívka. Tak jako
podobné i tato se dědí z otce na syna
a možná že se dočkáme i na vnuka.
Ale Brepta do Albrechtic prostě patří a musí být. Na levou stranu „Na
Výsluní“ tam bych snad ani zacházet

nemusel, i když tam bydlí „Siníčka“,
což už teď nikdo neví. Siníčka je rusky ptáček a bydlí tam Zdeněk Sejkora. V nově vybudovaných domcích
Na Výsluní i z kraje Lesní bydlí už
mladší, kteří si hráli a bavili se někde
jinde než já. A tak jenom budu tápat
a dohadovat se, navíc se mohu mýlit,
jako ostatně i v jiných případech.
Ale stejně se domnívám, že tam bydlí potomek „Volice“. To je přezdívka
velmi známá hlavně zaměstnancům
Elitexu. A jako je kráva samice od
býka, tak vznikla volice jako samice
od vola. Stejně tak podobně vznikla i kdysi dávno slavná přezdívka
Syna. Bohužel Jirka, který ji nosil už
není mezi námi, ale Syna zůstává. A
jak vznikla? Jednoduše. Jeho táta si
nemohl vzpomenout, jak se řekne
dcera. No a když je mladík syn, tak
mladice musí být syna. A přezdívka
byla na světě.
Pokud zahnu u doktora Kačarase doprava, tak se vracím zpět do
Tyršovy ulice. Také na druhou stranu bych už těžko hledal přezdívky.
To bych se dostal k „prasečáku“,
kde kdysi vládl „Kosák“. Možná
pro jeho dlouhý nos. Ale nejprve
musím projít „Lesní“. A tam najdu
Pákyho, nebo také Brůdra. Dále tam

žije Burínek a to sice starší i mladší.
Pochopitelně tam také žijí Kobrčové.
Bude mne mrzet, pokud na někoho
zapomenu, ale už teď je mi jasné, že
k tomu musí dojít. I v předchozích
článcích jsem také leccos zapomněl.
Na co však nesmím zapomenout to
je další postava z historie Albrechtické kopané a sice Mámínek. Když
jsem byl jako žáček o málo větší než
fotbalový míč, řídil pan Stránský
fotbalový oddíl. Kde a proč přišel
k přezdívce Mámínek je mi záhadou. A tak jsem se dostal zpátky na
křižovatku s Tyršovou ulicí. Ještě se
musím vrátit zpátky k sokolovně.
Hned vedle bydlel „Soják“. Bohužel
Jirka už také není mezi námi. Jako
soused je „Keny“. Známá přezdívka
mezi těmi, kteří mají rádi přírodu a
pokud jim čas dovolí, tak chodí sem
a chodí tam, umí zapálit oheň i když
prší a je mokro a hlavně milují volnost, svornost, bratrství. Kdysi jsem
se ho ptal, jak k přezdívce přišel.
Řekl, že je to část jména čteného od
zadu. Z této lokality mně bude zbývat Spojovací a konec Tyršovy. A to
bych si nechal zase až na příště.
šev

Knihovna Albrechtice - nabídka pro čtenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím kovský domek, poklidný na pohled,
co se tu asi stalo, že jej jeho majitelé
Vám několik titulů :
tak náhle opustili? A co je zač tenhle
kocour, který jej osamoceně hlídá?
Pro děti:
Helenin život se rázem změní,
„Malované čtení“ - Jiří Havel. když se odváží jednoho dne vkročit
Neumíte ještě číst a nebo se to právě do zahrady i do domu samotného.
učíte? Výborně! V této knížce jsou Co ji asi čeká, když se pokusí odhalit
některá slova namalovaná, takže čtení znepokojivé tajemství tohoto místa?
není žádná dřina, ale zábava a potěše- Za zavřenými okenicemi se setkávají
ní – a tak to má být. Můžete si ji číst strach, smrt a láska.
sami nebo spolu s rodiči a doplňovat
Pro dospělé:
místo obrázků správná slova.
„Potrhlí vědci“ - Co je těžší : kilo
železa nebo kilo peří? Samozřejmě,
že je to chyták. V této knize se dozvíte leccos o váze, hmotnosti a jiných
fyzikálních veličinách. Kromě základů fyziky tu najdete i to nejdůležitější
z chemie. Poznejte, co se přesně děje,
když třeba připálíte topinku…

„Přízraky“ – McBain. Z angl.
orig. Krátce před vánocemi je na
ulici nalezena mrtvola mladé ženy,
která se zřejmě vracela z nákupu.
V domě, v luxusním apartmá, je další
zavražděný – úspěšný spisovatel Gregory Craig, autor bestselleru ze světa
duchů. Detektivové z 87. policejního
revíru však mají co činit s vraždami
zcela konkrétními, nikoli přízraky, a
postupně se dostávají až k podivné
smrti Craigovy manželky, k níž došlo
před několika lety.

ly silnice ani žádné jiné cesty. Společně s autorem se vypravíte do africké
buše, setkáte se s „nahými“ domorodci několika kmenů a při napínavé
četbě zažijete mnoho dalších dobrodružství. Kniha je ilustrovaná stosedmdesáti barevnými fotografiemi.
„Obrázky z Normandie“ – Jan
Šmíd. Cestopis redaktora Jana Šmída
se spoustou fotografií.
„Irena Kačírkova“ Ladislav
Chmel. Hvězda, která se příliš nehodila.Irena Kačírková na divadelní scénu vstoupila za okupace v letech 1943
– 1944 v Ostravě. Po válce nastoupila na pražskou konzervatoř a v roce
1948 dokončila studia na DAMU.
O dva roky později se stala členkou
Městských divadel pražských, kde
svým hereckým uměním rozdávala
radost až do své smrti v roce 1985.
Její výmluvné velké oči, potemnělý
hlas, nádherná postava, dlouhé nohy,
smysl pro humor a dikce – to vše splňovalo předpoklady kladné na hvězdu konverzačního herectví. Ztvárnila
několik nezapomenutelných postav
ve filmu Bílá paní, Florenc 13,30, Byl
jednou jeden král…
Nezapomenutelná je její role učitelky v prvním muzikálu Starci
nachmelu.

je britský novinář a spisovatel píšící
pro francouzskou mediální skupinu
v Paříži. „Merde“! je téměř pravdivý
záznam událostí, které se mu přihodily nebo nepřihodily během jednoho
roku, když začal žít a pracovat ve Francii. Po prvním roce malérů a několika kulturních šocích se Paul West
stále ještě snaží naučit Francouze pít
čaj o páté a hledá svou“osudovou lásku“. Obojí se však nečekaně komplikuje a Paul začíná mít podezření, že
Francouzi doopravdy pocházejí z jiné
planety.
„Zvěrolékař v chomoutu“ –James
Herriot. Z angl. orig. Věhlasný autor
vypráví o lásce, přátelství a oddanosti – k lidem i ke zvířatům. Líčí vtipně
své trampoty se zvířecími pacienty,
s hřejivým a nadčasovým humorem,
který si získal srdce čtenářů na celém
světě.Yorkshirská údolí se ještě niky
Jakešovi nezdála být krásnější – nyní
má po boku nádhernou ženu, štítek
se svým jménem na dveřích ordinace,
a kolem obvyklou spoustu zvířecích
mazlíčků, vyžadujících jeho neustálou pozornost.

„Nemravové ze septimy Bé“ Karel Štorkán. Nemravové ze septimy
Bé mají bezpočet geniálních nápadů,
které narušují obvyklou školní rovnováhu a přivádějí profesorský sbor
„Velké africké dobrodružství“ včetně školnice až k nepříčetnosti.
Také doma jsou jejich školní starosti Petr Jahoda. Jen málokomu se podaNa shledanou v knihovně každou
doprovázeny oboustranným skřípě- ří proniknout tak daleko do pralesů
středu od 17ti do 19ti hodin se na Vás
a pouští k dosud „necivilizovaným“
ním zubů…
těší
domorodcům. Díky této knize můžete
Jaroslava Svobodová
„Kluk, který žil v mé hlavě“ být svědky expedice do jihozápadní
knihovnice
– Helena nevěří svým očím, když ta Etiopie. Jejím cílem bylo nalézt kmen
Web naší knihovny :
„Už zase skáču přes Merde“ –
místa navštíví. Dům, ve kterém bydlí Nyangátomů v oblastech, které nebyly
www.knihovnaano.wz.cz
jenom kočka… Zátiší, krásný ven- dosud zmapovány, do kterých neved- Clarke S. Z angl. orig. Stehen Clarke
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Z veřejné diskuse na téma „Využití volného času mládeže“
Téma - využití volného času mládeže, je velmi často projednáváno
na všech úrovních veřejné správy
i dalších institucí. Naše obec není
v tomto smyslu výjimkou. Ve snaze
vyjít vstříc rodinám s malými dětmi i
samotné mládeži, bylo dne 27. května
2010 v restauraci U Krbů uspořádáno
setkání s občany. Pozváni byli všichni
rodiče dětí ve věku do 13 let a mládež
ve věku 14-21 let. Celkem se jednalo o
více jak 170 pozvánek.
Cílem setkání bylo představit
pozvané skupině občanů všechny
možnosti využití volného času v naší
obci a vyslechnout jejich názory na
to, jak tuto nabídku ještě zlepšit. Možnosti, jak využít volný čas představili
zástupci všech zájmových organizací
působících v naší obci. Hasiči, Sokolové, fotbalisté, orientační běžci, myslivci a rybáři. Z jejich nabídek vyplynulo, že všechny věkové skupiny žijící

v naší obci si mají skutečně z čeho
vybírat. Přitom mohou také využívat
solidní technické zázemí fotbalového areálu, sokolského hřiště i hasičské zbrojnice. Šířka nabídky různých
sportovních a zájmových aktivit je
podle mého názoru srovnatelné spíše
s městskou než vesnickou nabídkou.
Všechny nabídky byly ve stručnosti
uvedeny na informačním letáku, který obdržel každý z účastníků besedy.
Přesto že účastníků besedy nebylo mnoho, asi 15 osob, diskuse byla
poměrně bohatá a otevřená. Od
rodičů, ale i mládeže vzešlo přání,
aby bylo v obci vybudováno veřejně
přístupné sportoviště, ve kterém by si
našli své místo jak rodiče s dětmi, tak
i mládež. Všichni se shodli v názoru, že tímto místem by se mělo stát
sokolské hřiště. K tomuto přání se
velice vstřícně postavila paní Renata
Beková, zástupkyně Sokola. Všechny

přítomné v této věci informovala, že
Sokol má zájem svůj areál zpřístupnit
více veřejnosti. Problém Sokola však
spočívá v nedostatku peněz, které by
na stavbu veřejného sportoviště a jeho
vybavení byly potřeba a také v malém
počtu aktivních členů. V tomto směru
by však mohla pomoci obec i samotní
občané.
V případě, že názor široké veřejnosti se k tomuto námětu připojí,
bude na zastupitelstvu obce, jak tuto
aktivitu podpoří. Osobně bych si přál,
aby se tak stalo v míře, která umožní
výstavbu veřejného sportoviště zahájit. Domnívám se navíc, že na návrhu
vybavení tohoto veřejného sportovního areálu by se mohli podílet samotní
občané obce. K tomu by bylo možné
využít například internetovou aplikaci a akce „Navrhněte si své veřejné
hřiště“ by byla na světě. Každý, kdo by
měl zájem, by si mohl do vymezených

prostor navrhnout zařízení, které by si
přál v areálu mít. Podle těchto námětů by byl zpracován konečný projekt,
který by se mohl v široké spolupráci
realizovat. Domnívám se, že takto
pojatá aktivita by mohla získat podporu i z některých dotačních zdrojů
a navíc by vytvořila dobré vazby mezi
občany, TJ Sokol i obcí.
Jak je patrno z výše uvedeného,
má smysl si najít trochu času a přijít si podiskutovat na zajímavé téma.
Věřím, že tento první příklad vzbudí
pozornost i u dalších občanů a příští
besedy se ji zúčastní více lidí. Téma
besedy může navrhnout kdokoliv.
Stačí pro něho získat určitou zájmovou skupinu našich občanů a sdělit jej
na obecní úřad. Vše ostatní již zařídí
obec.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Informace Regionálního turistického informačního centra Kostelec n. O.
Tradiční promoakce Dobrovolného
svazku obcí Orlice má za sebou pátý
ročník této akce, který letos proběhl
24. dubna s rekordním počtem 320ti
registrovaných účastníku. Mezi 8:00
až 9:00 proběhla v informačním centru registrace, kde prvních 50 účastníků získalo publikaci „Kuriozity po
Česku.“
První zastávka nás čekala v Záměli,
kde paní starostka Trejtnarová zajistila občerstvení, připravila nezapomenutelný doprovodný program a
orazítkovala účastníkům registrační
kartičky prvním kontrolním razítkem.
Cesta pokračovala do Potštejna, kde

jsme měli možnost navštívit místní
zámek a po prohlídce jsme si jeli na
Vochtánku pro druhé kontrolní razítko, kde na nás čekali soutěže a občerstvení. Měli jsme před sebou nejtěžší část
úseku – výšlap na Černou Skálu. Po
nejnáročnější části jsme projeli Borovnicí a kolem poutního místa Homole
až do cílové zastávky Brumbárov, kde
jsme obdrželi poslední razítko.
Místní dřevěný srub spolu s občerstvením a krásným dětským hřištěm
vybudovali krchlebští hasiči z vlastní iniciativy. Možná právě z tohoto
důvodu zde panovala velice příjemná a rodinná atmosféra, přestože do

Brumbárova dorazilo nakonec až 500
lidí. Všichni cyklisté, kteří se zúčastnili celé trasy zde odevzdali své registrační lístky, z kterých zástupci DSO
Orlice vylosovali výherce. Poté už
měl vše ve svých rukách kouzelník
Mr. Carlo. Jeho bravurní triky zaujaly jak děti, tak dospělé, kteří, ač chtěli
sebevíc, tajemství kouzel nerozluštili. Po přesunu na trávník, sluncem
vyhřátý, zaujala účastníky dnes již
legendární kapela Scrap Music Jamm.
Jedinečnost a hravost, kterou tato
kapela oplývá, strhla pozornost všech
bez výjimky. Celým dnem prováděl a
stál za hudebním pultem DJ Martin

Dohnálek.
Nejen krásné počasí, ale zejména
pohoda a nadšení všech zúčastněných
zapříčinily to, že se 5. ročník Otevírání
cyklosezóny stal nezapomenutelným.
Děkujeme všem zúčastněným a
sponzorům: Město Kostelec nad Orlicí, DDM Kostelec nad Orlicí, ZOPOS
Přestavlky, obec Borovnice, obec Hřibiny- Ledská, M&M Reality- Michal
Hamerský, Zámek Potštejn, Zámek
Rychnov nad Kněžnou, Destinační
společnost OHP, Podorlická sodovkárna Rychnov nad Kněžnou, Cukrárna Picollo a dalším.
RTIC o.p.s.

POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY RTIC
Regionální turistické a informační centrum, o.p.s., I. J. Pešiny, 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Červen – Září

Po – Pá: 8:00 – 17:00
So:
9:00 – 15:00

Regionální turistické a informaèní centrum Vám nabízí pøedprodej
vstupenek na Výravu, kde letos mùžete slyšet napøíklad Monkey
Business, Smokie a Turbo, Jakuba Smolíka, Horkýže Slíže, Nightwork
nebo Kamila Støihavku a spoustu dalších.
Dále pøedprodej na veškeré vstupenky prostøednictvím portálù TICKETSTREAM, TICKETPORTAL a TICKETPRO.

KAREL GOTT, KAREL ŠTĚDRÝ,
klavírní doprovod PAVEL VĚTROVEC
To vše 19. září 2010 od 19:00 hod v Solnici.
Předprodej lístků zahájen v informačním centru v Kostelci nad Orlicí.
Cena vstupenky 800 – 1 500 Kč.
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Oslava Dne dětí - „Děti dětem“
I tento rok jsme ve škole pořádali
Den dětí.
Tentokrát jsme mu dali název Děti
dětem a to ze dvou důvodů: jednak
jsme se my starší děti staly hlavními
pořadateli a učily jsme se připravit
akci menším dětem a zároveň jsme
všichni chtěli pomoci dětem, které
nemají to štěstí jako my a musí dlouhodobě ležet v nemocnicích. Objednali jsme proto drobné předměty, které si mohl každý koupit a tím přispět
občanskému sdružení Život dětem.
Při výtvarné výchově jsme tvořili
co nejveselejší plakáty s informacemi
o programu, ke hrám i dílnám. Sháněli a vyráběli jsme pomůcky, které
jsme potřebovali na výzdobu areálu a hlavně na soutěže, které jsme si
i sami vymysleli. Kluci ze 4. a 5. ročníku pod vedením Jakuba Chmelíka a
Petra Felcmana připravili fotbalový
zápas žáků školy. Pak jsme celý areál
vyzdobili, připravili si svá stanoviště
na soutěže a Den dětí mohl začít.
Leona Juráčková
žákyně 5. ročníku
Den Dětí začal v 15:00. Všem, kteří
se sešli, jsme řekli, co je čeká. Poprvé
jsme mluvili do opravdových mikrofonů a měli jsme radost, jak jsme to
zvládli. Pak jsme se rozeběhli na stanoviště ke svým soutěžím. U Viktorky
a její sestřenice se děti omotávaly a
vytvářely ze sebe larvičky, u mě děti
sestavovaly žížaly z malých ozdob-

ných článků, u Leony si hrály na krtky
a vyhrabávaly naslepo dobrůtky z krabice a Kuba Chmelík nabízel starším
dětem poznávačku. Paní učitelky zase
měly na starost dílny. Děti si mohly
vyrobit obrázky z barevných písků,
papírové žížaly a malé děti s maminkami nebo s tatínky dělaly kostým
broučka. Brzy se na zahradě vyrojilo
plno malých broučků.
V 16:00 začalo vystoupení s kouzly a písničkami. Na jeho úvod zahrál
muzikant Mireček písničku o mravenečkovi a my starší holky jsme vyzvaly všechny broučky k tanci. Pak broučci dostali za své snažení odměnu.
Celé odpoledně tu probíhala sbírka
pro nemocné a děti co jsou v nemocnici. S tou nám hodně pomáhala Dominika Vacková ze 4. ročníku. Na konec
v 17:00 si žáci školy zahráli fotbal.
Dva góly dal Dominik Vystavěl, Karel
Stolín a Tomáš Brandejs a jeden Libor
Šrajbr. Rozhodčího dělal pan Bartoš.
Po celou dobu bylo zajištěno
občerstvení i soutěžící dostali vždycky nějakou odměnu. Hasiči opékali
párky, paní kuchařky napekly cukroví, nalévaly pití a prodávaly nanuky,
sladkosti přinesly i maminky. Všem
moc děkujeme.
I když jsme měli moc práce, odpoledne jsme si užili a jsme moc rádi, že
se Den dětí líbil a že nám vyšlo slunné
počasí.
Za žáky 5. ročníku
Kristýna Blechová

Plavecký výcvik
V pátek 19. března 2010 jsme
poprvé vyrazili na plavecký výcvik
do Dobrušky. Celkem jsme absolvovali deset lekcí. Plavání jsme si
moc užili. Skákali jsme z věze, hráli

Den Země a sběr starého papíru

hry, plavali pod vodou a také jsme
se překonávali v patnáctiminutové
vytrvalosti. Plavání bohužel skončilo
28. 5. 2010.
Jakub Chmelík žák 5. ročníku

I letos jsme si ve škole připomněli Den Země. Zaměřili jsme se na
téma půda a žáci nejen poslouchali,
ale hlavně tvořili, experimentovali
a sami vyhledávali informace, přemýšleli a hovořili o nich. Přispěli
jsme i úklidem. Děti si připomněly
i význam recyklace odpadů a ochrany životního prostředí.
Důležitým příspěvkem ke Dni
Země byl jako každoročně i sběr starého papíru.
Takováto akce se ale rozhodně
neobejde bez pomoci rodičů.

Děkujeme všem rodičům, kteří
v sobotu 24. 4. přišli pomoci s nakládáním, svozem a pěchováním papíru
do kontejneru. Jmenovitě - p. Menšíkové Lochmanové, p. Janušovi,
p. Chmelíkovi, p. Fričovi, p. Šrajbrovi, p. Jaklovi, p. Jaroměřskému,
Michalu Králíkovi, rodině Karáskové,
p. Otavovi, p. Rozkošnému. Všichni
nám velice pomohli a hlavně jsou
pro děti tím nejlepším příkladem
a vzorem spolupráce, pracovitosti
a obětavosti.
Děkujeme i všem vám občanům,
kteří jste přichystali tříděný papír.
Celkový výtěžek 7. 020 Kč bude
využit pro děti při akcích naší školy,
jako je Den dětí, dílny, projekty nebo
kulturní představení. Ještě jednou
děkujeme.
Lenka Otavová
učitelka základní školy

Návštěva tanečního vystoupení
27. května jsme se šli podívat na
závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Týniště n. O. Účinkovaly tam
i žákyně naší školy Kristýna Blechová, Martina Zdražilová, Dominika

Vacková a Nela Faltová. Všechna
vystoupení se nám moc líbila a doufáme, že se všem účinkujícím bude
dařit i nadále.
Eva Temňáková žákyně 5. ročníku
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Výlet dramatického kroužku do Prahy
Za celoroční práci v dramatickém
kroužku nám letos paní Drábková
dala dárek – výlet do Prahy na předpremiéru muzikálu Hračky v divadle Minor.
Vyjeli jsme velmi brzy o půl sedmé ráno. Cesta vlakem nám rychle utekla. Zabavili jsme se čtením
časopisů, hraním karet a povídáním.
Vystoupili jsme na hlavním nádraží,
ve vlaku jsme naštěstí nic ani nikoho nezapomněli. Po patnácti minutách chůze jsme dorazili do divadla.
Když jsme se pohodlně usadili, začalo představení. Nejprve přišel Bořek
stavitel s Hellou Kitty, která nás
spolu s mimozemšťanem a koníkem

zaujala nejvíce. Po skončení divadla
jsme navštívili Národní muzeum,
kde jsem si rozšířila svoji sbírku
o šest překrásných polodrahokamů.
Načerpali jsme tam i nové vědomosti. Ještě jsme měli v plánu jít na místní dětské hřiště, ale začalo najednou
pršet a tak jsme svůj plán změnili.
Šli jsme rovnou na nádraží.
Výlet se nám všem moc líbil. Byli
bychom rádi, kdybychom s paní
vychovatelkou Drábkovou mohli zase podniknout takový krásný
výlet.
Dominika Vacková, žákyně 4. ročníku

Velikonoční výstava



Celým divadlem Minor nás provázel autor hry David Drábek

Kinderiáda
V úterý 8. června jeli nejlepší sportovci naší školy, mezi které jsem se
probojoval i já, na atletické závody.
Jako každý rok se konaly v Hradci
Králové pod názvem Kinderiáda.
Vyjeli jsme vlakem v 8.30h z
nádraží v Týništi nad Orlicí a dále
jsme pak pokračovali autobusem
MHD přímo na místo konání závodu.
Po převléknutí do sportovního oblečení jsme šli na slavnostní zahájení,
po kterém jsme se rozešli na své soutěže. Chlapci začínali na technických
soutěžích a dívky během na 60m.
Mezi další disciplíny, které jsme
absolvovali, patřil pro 2.roč. skok
z místa, pro 3. roč. hod plným míčem,
pro 4. roč. hod kriketovým míčkem

a pro 5. roč. skok do dálky s rozběhem. Na závěr všichni učitelé vybrali
ze svých týmů nejlepší běžce, kteří
měli běžet štafetu. Po ukončení tohoto
závodu nás čekalo vyhlášení výsledků a nejlepších týmů, které postoupí
do finále v Praze. Po celou dobu byla
možnost se občerstvit zdarma Kinder
výrobky.
Počasí nám přálo a sluníčko
vydrželo i po dobu našeho návratu
domů. Cestou na hradecké nádraží
jsme se stihli zastavit na kebabu či
hranolkách. Kinderiádu jsem si užil
a je velká škoda, že na ni už příští rok
nepojedu.
Jakub Chmelík
žák 5.ročníku

Bambiriáda
I nás tento rok čekala Bambiriáda.
Konala se dne 20.5. Jeli jsme
z Týniště nad Orlicí vlakem do Rychnova nad Kněžnou. Protože nebylo
moc hezké počasí nekonala se Bambiriáda venku. Nám to ale vůbec
nevadilo. Nejprve jsme se šli podívat
na taneční vystoupení různých škol.
Potom si naši spolužáci Jakub Chme-

lík a Štefan Kolář vyzkoušeli box.
Bylo tam i mnoho dalších akcí. Mě a
mé kamarádky zaujali králíci. Cestou
na vlak jsme si udělali malou zastávku v cukrárně.
Bambiriáda se nám moc líbila a
všichni jsme si ji moc užili!
Barbora Fedrselová,
žákyně 5. ročníku

Co nás ještě čeká
Před Velikonocemi jsme my žáci
pátého ročníku uspořádali v naší škole velikonoční výstavu.
Na pěti různých stanovištích jsme
ukázali, jak by asi mohla vypadat výzdoba domu o Velikonocích
v různých stylech. Využili jsme ozdobených velikonočních vajíček, která nám daly děti ze všech ročníků
– každý ročník si vyzkoušel jinou
techniku zdobení, my páťáci jsme
zvládli voskovou batiku. K vajíčkům
jsme naaranžovali větvičky a různé
velikonoční ozdoby. Kromě výzdoby
jsme předvedli i tradiční velikonoční

pečivo. Také jsme vyrobili pozvánky
(naučili jsme se techniku linorytu) a
osobně jsme pozvali domov důchodců, školku, ostatní třídy ze školy, paní
uklízečku, paní Matoušovou, pana
starostu a paní kuchařky. Všechny
jsme provedli, vysvětlili jim, k čemu
se jaká věc váže a k čemu sloužila
nebo slouží.
Nám se výstava líbila a hostům,
podle toho, co říkali, taky.
Viktorie Kačínová
žákyně 5. ročníku

Do konce školního roku zbývají
necelé tři týdny, jdeme do finiše…
Žáky čeká hlavně ověřování toho,
co se ve školním roce naučili, ale se
závěrem roku jsou spojené i mnohem příjemnější chvíle. Už 17. června vyrazíme na školní výlet. Letos se
vypravíme na Moravu, čeká nás hrad
Bouzov, program v galerii v podhradí Bouzova a Javoříčské jeskyně. Už
teď si každá třída připravuje k výletu
nějaké důležité informace, ve středu
před výletem si je pak žáci navzájem
předají. Žáky 5. ročníku čeká tradiční
výlet do hlavního města, ostatní děti
se vydají na turistický výlet s prvky

ochrany člověka za mimořádných
situací. I letos děti z dramatického
kroužku a kroužku sborového zpěvu
pojedou do Hradce Králové na Divadelní pouť. 28. června si zpříjemníme
předprázdninový den soutěží Albrechtický slavík. 29. června zhodnotíme
školní rok a rozloučíme se se žáky 5.
ročníku na závěrečném shromáždění,
30. června rozdáme vysvědčení a pak
už všechny děti HURÁ NA PRÁZDNINY. Ať jsou krásné, plné sluníčka a
samých hezkých zážitků.
Světluše Kratěnová
ředitelka školy

Rada školního okénka zpravodaje:
Rada školního okénka zpravodaje ve složení Jakub Chmelík, Barbora Fedrselová, Kristýna Blechová, Leona Juráčková, Viktorie Kačínová, Eva Temňáková, Dominika Vacková, Jan Smutný, Ondřej Balcar a Světluše Kratěnová přeje všem čtenářům hezké léto.
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Neobyčejné Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jen málokdo nesledoval poslední
květnový víkend průběh voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Dlouhá předvolební kampaň postihla snad každého
z nás. Nebylo kam před ní uniknout,
neboť všechna veřejná média byla
plná informací o postojích jednotlivých stran a z mnoha bilbordů na nás
shlížely tváře politiků. Jedni se usmívali, druzí se mračili, jiní se tvářili
neutrálně. Snad každý den jsme byli
vtahováni do různých politických
kauz a přitom byli nuceni poslouchat zaručené pravdy z úst tiskových
mluvčí té, či oné strany. Zajímavá byla
i hesla, kterými se jednotlivé strany
snažily přesvědčit voliče, že právě
jejich strana je tou, která přinese naší
zemí nejlepší budoucnost. Výjimkou
byla pouze jedna strana, ta ji slibovala
pouze „obyčejným lidem“. Kdo však

je tím „obyčejným Čechem“ a kdo
již není, se však náš volič nedověděl.
Možná i proto se tato hesla stala pro
většinu voličů nedůvěryhodná.
Někteří političtí vůdcové se již také
viděli ve Strakově vile. Nezřídka před
volbami rozdávali ponaučení a rady
těm druhým, o kterých se domnívali, že do politiky nemají co hovořit. Vždyť přeci stojí v čele nových
a neznámých stran a ty ve volbách
určitě neuspějí.
Voliči nakonec rozhodli zcela nečekaně jinak. Největší vůdce sice volební bitvu vyhrál, ale jak později sám
přiznal, bylo to vítězství nepoužitelné
a k ničemu. Naproti tomu, ti, kterými ještě nedávno pohrdal a nedával jim šanci, se domlouvají o nové
vládě.
Právě tento okamžik je naprosto
zásadní a neobyčejný. Neobyčejný

v tom, že mnozí z nás již nevěřili, že
se v naší zemi dá udělat takto zásadní změna v politice a že má skutečně smysl jít volit. Mnozí jsme se
obávali, že po volbách nastane opět
patová situace a dvě nejsilnější strany se budou opět nekonečně dlouho pokoušet sestavit nějakou vládu.
Přitom budeme nuceni opět hledět
většinou na známé tváře a poslouchat
známé urážky a plané řeči.
Nestalo se však jedno ani druhé.
Mnoho známých tváří nás opustilo
a já doufám, že v některých případech již navždy. Nemáme žádnou
extra silnou stranu, která by si mohla
dělat sama naději na vládnutí v naší
zemi. Máme však v politice několik
nových stran a mnoho nových tváří. Máme také jasno, kdo z nich se
hlásí k rozumné spolupráci založené
na zodpovědnosti a reálných mož-

nostech našeho státu a kdo sní sen
o moci nebo o koláčích bez práce.
Víme také, kdo má zájem náš národ
spojovat a kdo jej chtěl naopak rozdělovat, byť „jenom“ na obyčejné
a neobyčejné občany. Mnozí politici se také dověděli, že pro voliče
není tolik podstatné jejich pořadí na
kandidátce, ale více je zajímá jejich
chování a výsledky konkrétní práce.
Víme také, že stále platí hesla, jako
pýcha předchází pád, lež má krátké
nohy, bez práce nejsou koláče atd.
Zkrátka a dobře, v těchto neobyčejných volbách jsme se mnozí ujistili, že žijeme v zemi, kde stále převládá
zdravý rozum a pro kterou má smysl
odvádět poctivou práci a je-li potřeba
i něco obětovat. Tak s chutí do toho.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Výsledky hlasování v Albrechticích nad Orlicí
ve volbách do PS Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. - 29. 5. 2010
Počet osob zapsaných ve stálém seznamu voličů

855

Počet odevzdaných volebních obálek

555

Volební účast v %

64,91

Počet platných hlasů

552

% platných hlasů

99,46
Strana

číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

1

OBČANÉ.CZ

0

0

4

Věci veřejné

66

11,95

5

Konzervativní strana

0

0

6

KSČM

77

13,94

9

ČSSD

101

18,29

13

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

26

4,71

14

STOP

0

0

15

TOP 09

98

17,75

16

EVROPSKÝ STŘED

0

0

17

Křesťanská demokr. unie - Čs.str. lidová

9

1,63

18

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

3

0,54

20

Strana zelených

8

1,44

21

Suverenita - blok J.Bobošíkové

15

2,71

23

Česká pirátská strana

5

0,9

24

Dělnická strana socilání spravedlnosti

5

0,9

25

Strana svobodných občanů

0

0

26

Občanská demokratická strana

139

25,18

Poděkování voličům
Děkuji všem našim spoluobčanům - voličům, kteří v květnových
volbách do Poslanecké sněmovny
dali svůj hlas politice zodpovědnosti
před populismem, demagogií a bezuzdným zadlužováním země na úkor
příštích generací.
Volební výsledek v naší obci
– 25,18 % pro Občanskou demokratickou stranu a v souhrnu 54,88 %
pro strany ODS + TOP 09 + VV řadí
naši obec na výsluní pravicových obcí
v celé ČR.
Věřím, že poslanci Parlamentu,
zvolení za ODS, vaši důvěru nezklamou a že nedopustí, aby se naše země
dostala do dluhové pasti a potažmo do
státního bankrotu, kam se nás svojí
populistickou politikou slibů „všeho
a všem“ chystal dovést J. Paroubek a
jeho levicová koalice - KSČSSD !
Zdeněk Bureš, předseda MS ODS
Albrechtice nad Orlicí

Poděkování voličům

Za účast ve volbách do poslanecké
sněmovny v roce 2010 a odevzdání
hlasů pro kandidátku KSČM
Děkuje ZO KSČM
Albrechtice nad Orlicí

Číslo 2 - 2010
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Dostavba Domova důchodců v Albrechticích n. O.
V dnešním zpravodaji bych Vás
ráda seznámila s tím, jak pokračuje
dostavba našeho zařízení pro klienty
s Alzheimerovou demencí.
Jak je patrné z fotografie, v současné době již probíhají izolace venkovní
části budovy a příprava fasády, uvnitř
se dokončují práce na podlahovém
topení, elektroinstalacích, rozvodech
vody a zahajují se práce na obkladech těchto vnitřních prostor.

Jak vidíte, probíhají také již terénní
úpravy okolí domků, buduje se příjezdová komunikace a základy pro velký
altán, kde budou moci naši senioři trávit příjemné chvíle při pobytu
venku.
Naším záměrem je vybudovat
bezpečné prostředí s minimálními
riziky pro naše obyvatele. Proto je
velice důležité vybavit nové bydlení
odpovídajícím zařízením. Nyní pro-

bíhá výběrové řízení na dodavatele
interiérů.
Nový areál by měl začít přijímat klienty od 1.10.2010. V průběhu prázdnin se však již ve stávajícím zařízení
budou zaškolovat noví pracovníci,
aby byli připraveni na poskytování
kvalitních a postižení našich klientů
odpovídajících služeb. Jsou pro ně
připraveny vzdělávací aktivity, např.
Kurz bazální stimulace nebo vzdělá-

vání zaměřené na klienty s tímto specifickým duševním onemocněním.
Budeme rádi, pokud se v Den otevřených dveří, který proběhne před
zahájením provozu, přijdete podívat,
jaké vzniklo ve Vaší obci moderní
a jedinečné zařízení a jakým směrem
se ubírá v současné době péče o klienty s demencí.
Jana Tichá
DD Albrechtice n.O.

Myslivecké sdružení Zelené Háje informuje…
Letošní dlouhá zima připravila zvěři velmi kruté podmínky. Především
sněhová pokrývka, která dosáhla 30
– 40 cm byla pro pohyb zvěře velmi
náročná. Proto zvěř zalehávala blízko krmících zařízení, neboť pohyb ve
sněhu byl velmi náročný. Bylo velké
štěstí, že nedošlo k vytvoření silného
mrazivého korábu, kde by především
u srnčí zvěře došlo k poranění běhů
a tím i k častému úhynu.
Zajišťování dostatečného množství
krmiva pro zvěř, to byl úkol pro myslivce, kteří mají na starost krmící
zařízení. Každý týden se doplnily
zásoby do jeslí a zásypů to v dostatečném množství. Cesta 40 cm sně-

hem nebyla procházkou, ale i utrpením. Podařilo se to zvládnout a navíc
bylo seno rozváženo kolem cest traktorem a dáváno do otýpek.
Při dosavadním zjištění je nutné
konstatovat, že zvěř přežila zimní
období bez velkých ztrát, což je alespoň odměnou za péči, která byla
věnována v tomto zimním období.
Kdo neviděl, neuvěří. Škody, které jsou v lese, kde se nachází borový les do 30 let, je katastrofa. Lesní
družstvo Vysoké Chvojno a Lesy
České republiky mají nepředstavitelné škody. Bude to nesmírně dlouhá a
trnitá cesta, než-li dojde k odstranění
těchto polomů a obnově lesa v těchto

postižených oblastech.
Bohužel o nás tato situace postihla
a to především na voliérách. Došlo
zde k zničení pletiva, ale i obvodové
konstrukce. Škoda je odhadována na
20 – 25 tisíc Kč. Práce na opravách
byly již zahájeny.
V závěru měsíce března byl zvolen nový výbor. Dosavadní předseda Josef Vojtěch, již na tuto funkci
nekandidoval, neboť ji zastával 40 let.
Novým předsedou byl zvolen Josef
Štrombach ml. Funkci mysliveckého hospodáře zastává Ivo Nedvídek,
který byl zvolen v minulém roce po
náhlém úmrtí Vlastibora Šarfa, který tuto funkci zastával přes 40 let!!!

Dále jsou členy výboru Krb Jiří,
Dostál Jos., Vojtěch Josef, Urbánek
Petr a Petr Baše. Předsedou revisní
komise je Rostislav Němec.
Do konce dubna se provádělo
čištění krmelců a zásypů, opravy
voliér a vše se připravuje na odchov
divokých kachen a bažantů. Bažantí zvěř v revíru přes zimní období měla dostatečné zásoby krmiva
v zásypech, kde se výhradně krmilo
pšenicí. Bohužel máme zaznamenány úhyny ne zimou, ale dravci,
což je velmi nepříjemné zjištění.
V příštím vydání nashledanou.
Výbor MS

Příprava k restaurování plastik svatých
Římskokatolická farnost se sídlem
Mírové náměstí č.1 Týniště nad Orlicí
podala písemnou žádost o zahájení
správního řízení ve věci movitosti,
která je prohlášena kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu
kulturních památek pod registračními
čísly 5039 a 5040. Jedná se o dřevěné
plastiky svatých Petra, Pavla, Václava,
Barbory a Kateřiny.
Podle § 14 odst. 3 zákona rozhodl správní orgán, že restaurování je
přípustné při dodržení následujících
podmínek (kráceno – plné znění je
založeno na OÚ):
- restaurátorské práce zajistí osoba
s restaurátorskou licencí Ministerstva
kultury ČR
- před započetím prací bude na
místě uskutečněno jednání, upřesněn
postup a z tohoto šetření bude vyhotoven písemný záznam

- veškeré změny restaurátorských
postupů, technologií a materiálů
budou konzultovány a bude o nich
vyhotoven písemný záznam
- bude v maximální míře respektován originál
- k vyhodnocení a závěrečné kolaudaci bude přizván pověřený pracovník Národního památkového ústavu
- na závěr prací vyznačí restaurátor trvanlivým způsobem, kdo a kdy
památku restauroval
- všechny postupy budou dokladovány (včetně všech zjištění) v závěrečné zprávě podle zákona. Budou
zde uvedeny použité materiály, technologie, a jasně stanoveny zásady pro
ošetřování.
Potud nutná administrativa. Z ní
ovšem vyplývá nutnost provedení
průzkumu stavu památek a stanovení
postupu pro následné restaurování.

26. dubna 2010 provedl osobní
prohlídku Mgr. Filip Novotný, který
vydává toto stanovisko:
Poškození soch je značné, do dnešního dne nebyla díla nikdy restaurována, veškerá péče se omezila na přetírání a případné zalakování. Jakou
mají plastiky skutečnou hodnotu a
výtvarnou kvalitu, je v současné době
obtížné posoudit. Doporučuje: sochy
sejmout z oltářů, provézt průzkum
polychromních barevných vrstev, zlacení a lazurovaného stříbření. Provést
pásové sondy především na obličejové části plastik, pokud to bude nutné
provést laboratorní statigrafie. Především figury na hlavním oltáři, způsobem řežby naznačují, že mohou být
velmi cenné. Proto je vhodné, před
rozhodnutím o způsobu restaurování,
provést alespoň základní průzkum.
Restaurátorský průzkum bude zpra-

cován písemně a stane se podkladem
pro vypsání výběrového řízení.
Z těchto předložených faktů vyplývá, že provedení požadovaných
prací rozhodně nebude žádná levná záležitost. Pan Mgr. Ivan Havlíček poprosil obec, zda by nemohla
poskytnout příspěvek na uhrazení
restaurátorského průzkumu.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 12. května 2010 rozhodlo uvolnit
pro tento účel z obecního rozpočtu 5
tisíc Kč. Domníváme se, že informovat o tomto záměru naše občany je
nutné. A zároveň pokud by pociťovali
potřebu pomoci celé této akci finančně, nebyl by problém na jejich popud
vyhlásit veřejnou sbírku. Máme
také v obci klub přátel kostela. Tady
mají rovněž možnost se do této akce
finančně zapojit.
Jaroslav Hlušička
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Sněhová kalamita 2010 - kalamita století
Neobvykle dlouhá a na sníh vydatná zima je sice již nějaký čas za námi,
bohužel škody, které napáchala v
lesích obhospodařovaných Lesním
družstvem Vysoké Chvojno s.r.o., jsou
stále viditelné a nezmizí ani v průběhu roku. Počátek zimy 2009 až 2010
nenaznačoval žádnou výjimečnou
a dlouhou zimu a ani předpovědi
počasí nesignalizovaly nějakou ojedinělou situaci. Ještě prodej vánočních
kaprů se odehrál na blátě a první
mrazíky přišly až po „Štěpánu“. První
sněhové vločky začaly padat 8. 1. 2010
a příval sněhu bez přestání pokračoval i následující dny (sobota a neděle).
Sníh zůstal nabalen v korunách stromů, zejména borovic, a v neděli 10. 1.
2010 ho bylo již přes 30 cm. Stromy se
pod jeho tíhou ohýbaly, ale ještě se nic
nedělo. Zlom nastal v neděli kolem
poledne, kdy se dostavila obleva a do
již dosti těžkého sněhu začalo pršet.
V tuto dobu jsem se nacházel v lese
v místní části pod Altánem na hranici
katastrů obcí Nová Ves a Poběžovice.
To již se ozývaly rány praskajících
stromů a pozdě odpoledne již byly
neprůjezdné všechny cesty vedoucí
k Nové Vsi. Jediná úniková trasa přes
„Studenou vodu“ se dala s obtížemi
projet a na silnicích BorohrádekVysoké Chvojno a Vysoké ChvojnoTýniště n. O. uvolňovali cestu silničáři
s mechanizací. Následující dny mokrý
sníh zmrzl a znovu začalo sněžit. A
tak ve třetím lednovém týdnu dosáhla výška sněhové pokrývky až 75 cm.
V tuto dobu bylo na Holicku daleko
více sněhu než v horských střediscích
zimních sportů. Tento stav ochromil
lesní výrobu natolik, že jsme ve fir-

mě museli radikálně řešit zaměstnanost dělníků. Technický personál se
i v obtížné situaci věnoval zejména
odvozu dřevní hmoty vytěžené na
konci roku 2009. Odhad škod a výše
kalamity nebyl možný, a tak jsme se
o následcích sněhové nadílky jen
dohadovali. První kroky ke stanovení
množství poškozených stromů byly
možné až ve druhé polovině února
a v této době se také přistoupilo ke
zpracování kalamity. Vzhledem k
nebezpečnosti situace byl již v počátku kalamitní situace vyhlášen zákaz
vstupu do lesa až do 31. 3 2010, tedy
na nejdelší možnou dobu. Při zpracování kalamity jsme rovněž volili
technologie co nejbezpečnější pro
pracovníky. Sněhová pokrývka personálu značně ztěžovala vyhledávání
a vyznačování poškozených stromů a
k tomuto účelu jsme využili i některé
pěstební dělníky, lesníky v důchodu
a studenty lesnické školy. V pátek 5.
3.2010 byl na našem majetku aktuálně uspořádán seminář týkající se
sněhové kalamity, jehož se zúčastnilo
cca 100 lesnických odborníků včetně
zástupců krajů Pardubice a Hradec
Králové. Cílem semináře bylo seznámit účastníky se skutečným stavem a
zejména hledat cestu k řešení vzniklé situace s návrhem opatření pro
budoucnost poškozených borových
porostů. Ani v této době se účastníci exkurze nemohli dostat ke všem
připraveným ukázkám v terénu přes
neustále vysokou sněhovou pokrývku. Při vyhodnocení semináře bylo
konstatováno, že obdobná kalamita
takového druhu není zaznamenána
v lesnických análech v období sto let

zpět. V této době jsme již odhadovali
škodu na našem majetku ve výši 3040 tisíc m3 dřevní hmoty s následným
vznikem asi 40 ha holin zejména v
mladých borových porostech do 40
let věku. V současné době máme již
zpracováno přes 30 tisíc m3 kalamitní
hmoty a to zejména pomocí harvestorových technologií, přičemž v jednom
období v našich lesích pracovalo až 7
harvestorových uzlů. Práce probíhaly
i v noci neboť blížící se jaro a nebezpečí znehodnocení borového dřeva
nás silně popohánělo. Další komplikace nastaly v průběhu jara, které
je oproti minulým létům neobvykle
deštivé a tak při zpracování a zejména dopravě kalamitního dříví dochází
ke značnému poškození lesních cest.
Sanace těchto škod bude stát další
obrovské náklady nejen v roce letošním, ale i v letech budoucích. Konečné zpracování silnějšího dřeva, které
se dá ještě dobře zpeněžit, odhaduji
na měsíc červenec 2010, ale škody v
mladých porostech budeme napravovat zřejmě ještě počátkem příštího
roku. Při zpracování slabších porostů
a rozptýlené dřevní hmoty využíváme
též zájmu občanů o samovýroby palivového dřeva. Organizace samovýrob
přináší na naše lesníky další velkou
časovou zátěž a tímto prosím spoluobčany o pochopení při vyřizování jejich
zájmu. Velké potíže nám též způsobuje skutečnost, že po uzavření pily v
Borohrádku neexistuje v ČR dřevařský subjekt, který by se specializoval
na zpracování borové pilařské kulatiny a dokázal tuto komoditu zaplatit v evropsky srovnatelných cenách.
Naše dřevo tedy končí velkou měrou

v zahraničí a to zejména ve SRN,
kam odesíláme každý týden celé vlaky borového dřeva. Mírně příznivou
skutečností je, že oproti jiným letům
cena borové kulatiny ve II.Q 2010 se
mírně navýšila. Vzhledem však k již
popsaným škodám na lesní dopravní
síti, je to však jen malá náplast. Vážení
návštěvníci lesa vzhledem k tomu, že
likvidace následků sněhové kalamity není ještě zdaleka u konce, žádám
vás jménem Lesního družstva Vysoké
Chvojno s.r.o. o zvýšenou opatrnost
při pobytu v lese a prosím, abyste
respektovali případné pokyny lesního personálu s vědomím, že se jedná
o vaši bezpečnost. Minimálně po
dobu jednoho roku budete mít možnost vidět následky přírodní katastrofy, která nás postihla a to ve formě
poničených cest, vysokého množství
těžebních odpadů, místy mechanizací
poškozených stromů a další negativní
jevy, které vždy provázejí zpracování
takto rozsáhlé kalamity. Mějte tedy
trpělivost a mohu vám slíbit, že naše
firma učiní vše, abychom stav lesa
vrátili zpět do stavu, který panoval
před zimou 2010. Neobvykle vysoká
výše těžby bude mít negativní dopad
na ekonomiku firmy v budoucích
letech a zejména máme velké obavy
o budoucnost poškozených porostů,
které jsou velmi prořídlé, nestabilní
a náchylné na další poškození větrem či sněhem. Snad budeme mít v
následujících letech více štěstí, které
je pro hospodaření v přírodě velmi
potřebné.
Radomír Charvát, lesmistr – jednatel
spol. Lesní družstvo
Vysoké Chvojno s.r.o.

Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí!

Co se s odpady děje poté, co je
vyhodíte do barevných kontejnerů?
Co všechno vzniká z roztříděných
odpadů? Neznáte odpověď? Podívejte
se dále a možná budete překvapeni.
Veškerý odpad nejdříve putuje na
specializované třídící linky. Doposud
nebyl vynalezen žádný spolehlivý
automatický stroj, který by se vyrovnal lidskému oku, a proto se vše nejdříve třídí ručně. Třídění každého
odpadu má jasná pravidla.
Papír
Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenku, kartón a papírové obaly (např. sáčky). Složení všech
těchto druhů papíru se liší, a proto
na třídící lince dochází k roztřídění

Co se s odpady děje poté, co je
vyhodíte do barevných kontejnerů?
Co všechno vzniká z roztříděných
odpadů? Neznáte odpověď? Podívejte
se dále a možná budete překvapeni.
Veškerý odpad nejdříve putuje na
specializované třídící linky. Doposud
nebyl vynalezen žádný spolehlivý
automatický stroj, který by se vyrovnal lidskému oku, a proto se vše nejdříve třídí ručně. Třídění každého
odpadu má jasná pravidla.
Papír
Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenku, kartón a papírové obaly (např. sáčky). Složení všech
těchto druhů papíru se liší, a proto
na třídící lince dochází k roztřídění
na jednotlivé druhy. Dotříděný papír
se potom lisuje do balíků a odváží se
k dalšímu zpracování. Z vytříděného
papíru se dá znovu vyrobit novinový
papír, sešity, lepenkové krabice, obaly
na vajíčka nebo toaletní papír. Papír je
projekt podporují:

možné recyklovat až sedmkrát!
Sklo
Kontejner na sklo může být zelený
i bílý. Do bílého kontejneru patří čiré
sklo a do zeleného kontejneru barevné
sklo. I skleněný odpad je před dalším
zpracováním ručně předtříděn. Rozdělené střepy pak putují na speciální
automatickou linku, kde lidskou práci
přebírá počítač. Ten zajistí vysokou
čistotu vytříděného skla tak, aby už
nic nebánilo jeho dalšímu zpracování ve sklárnách. Sklo lze recyklovat
téměř do nekonečna. Ze skleněného
odpadu vznikají nejčastěji nové lahve
na minerálky nebo pivo.
Plasty
PET láhve od nápojů (samozřejmě
sešlápnuté), výrobky a obaly z plastů, kelímky, sáčky, fólie a polystyrén
- to vše patří do žlutého kontejneru.
I tyto odpady procházejí důsledným
tříděním a recyklací. Jejich následné
použití je velmi rozmanité. Z PET
lahví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spa-

cáků nebo se přidávají do takzvaných
zátěžových koberců. Z fólií (sáčků
a tašek) vznikají nové fólie a různé
pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Zbylá směs plastových
odpadů se lisuje do balíků a odváží
se do závodu na recyklaci směsných
plastů. Tam vznikají odpadkové koše,
zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod.
„Množství recyklovaného materiálu záleží na tom, jak pečlivě odpad
roztřídí každá z domácností. Pokud
totiž sklo, papír, nebo plasty, skončí
v popelnici na komunální odpad, je
jeho další recyklace téměř vyloučena,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM,
zabývající se tříděním a recyklací
odpadu.
Další informace o třídění odpadů
v Královéhradeckém kraji najdete na
www.cistykraj.cz
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer
EKO-KOM, a.s.
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Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí
Dne 30. 4. 2010 uspořádalo naše
SDH tradiční pálení čarodějnic
v parku u elektrárny. Přestože se
letos neuskutečnil průvod čarodějnic ani vyhlášení nejlepší masky,
byla účast hojná. Počasí nám přálo a
všichni si užili opékání buřtů.
Na Den dětí 1.6.2010 předváděl náš sbor techniku na posádce
v Týništi nad Orlicí. Představili jsme
zde Mercedes a historickou stříkačku Barču.

Co se týká naší výjezdové jednotky, ta měla práce o mnoho méně než
začátkem roku. Operační středisko
HZS nám vyhlásilo dva výjezdy. Jednalo se o požár zahradního domku
v Nové Vsi, který způsobilo vadné
komínové těleso a dále požár truhlárny ve Žďáru nad Orlicí. Mimo
to jsme prováděli i práce pro obec.
Například vyřezávání keřů a náletů
kolem hřbitova a podél komunikace v Borku, čerpání vody v ulici Na

rého se zúčastnilo téměř 700 dětí ze
základních a mateřských škol a ústavů sociální péče regionu. Na zdárném
průběhu této akce se podílela také
jednotka Sboru dobrovolných hasičů
z Albrechtic nad Orlicí.
Dovolte mi, abych Vám poděkoval
Poděkování od náčelníka plukovza spolupráci při zabezpečení této
níka gšt. Ing. Jaroslava Jírů:
akce a žádám Vás o vyslovení poděkování všem, kteří se na akci podíleli.
Vážený pane starosto,
dne 1. června 2010 proběhl u VZ
1337 Týniště nad Orlicí Den dětí, kteHrázce a v jednom případě bylo třeba zajistit psa z důvodu umožnění
přístupu a pomoci nemohoucímu
občanovi.
SDH Albrechtice n.O.

SK Albrechtice „B“
Výbor SK rozhodl, pokud bude
zajištěn dostatečný počet hráčů a
splněny některé další podmínky,
že pro sezónu 2009 – 2010 přihlásí
do soutěže „B“ mužstvo, které bude
hrát IV. třídu okresního přeboru.
Hráči se přihlásili, začali trénovat
pod vedením trenéra Ládi Daňka
a splnili i další požadované podmínky. Družstvo bylo do soutěže
přihlášeno.
Dnes je příležitost bilancovat roční působení v této třídě. Družstvo
sehrálo do dnešního dne 30 zápasů a
dá se říci, že úspěšně. V těchto utkáních 17 x zvítězilo, 5 x hrálo nerozhodně a 8 x na soupeře nestačilo.
Úkore je aktivní o 37 a sice 79 vstřelených ku 42 obdrženým brankám.
Také umístění v tabulce je potě-

šitelné. Naše „B“-čko skončilo na
druhém místě za postupujícím Opočnem, přičemž právě s Opočnem
ani jednou neprohrálo. Doma jsme
hráli 2:2 na hřišti v Opočně jsme 2:1
vyhráli. O postup jsme se připravili především prohrami na domácí
půdě. Mrzela hlavně s Častolovicemi a Křovicemi. Plný počet bodu se
měl také přivést z Čermné, ale teď
už nebudeme plakat nad rozlitým
mlékem.
Jako pádná odpověď těm pochybovačům, kteří byli od samého počátku
proti založení „B“ mužstva je výše
předložená bilance. Ale k tomu přidám ještě další. Nejen že několik
hráčů z kádru „B“ mužstva téměř
pravidelně startovali za „A“, což je
nakonec posláním „B“ mužstva,

proto se mu také někdy říká rezerva, ale ve 30 – ti zápasech hrálo 38
slovy: třicet osm registrovaných fotbalistů. Byli to: brankaři Daněk, Prášek, Janda, a hráči do pole, Vašata,
Pinkas, Roll, Olšák, Václavek, David,
Zahrádka, Michalec, Malijovský
Petr, Buneš, Marek, Brandejs, Sychra Míra a Jan, Živec, Fajt, Prokůpek,
Koblmüller, Kchop, Králík, Kamš,
Hořínek, Zeman Jarda, Sejkora,
Čepelka, Cabalka T., Velíšek Luďa
a Ondra, Klofanda, Stárek, Kuzma a
Moravec, Duha, Beránek, Forejtek.
Pravda, někteří sehráli jenom jeden
zápas, ale startovali a zapsali se do
statistiky.
Statistika:
30 17

Střelci:
11 – David Jaroslav
10 – Malijovský Petr
9 – Fajt Lukáš, Zahrádka Libor
8 – Marek Pavel
7 - Hořínek David, Buneš Ruda,
5 – Zeman Jaroslav,
3 – Václavek Michal,
2 – Duha Petr
1 – Sychra Jan, Kamš Jiří, Prášek Ladislav, Vašata Ondřej, Pinkas
Tomáš, Brandejs Dan, Velíšek Ondra, Živec Michal, Moravec Ruda
Věříme, že na podzim bude „B“
mužstvo pokračovat v dobrých
výkonech a druhým rokem naváže
na úspěchy z roku prvního.
Jaroslav Hlušička

5

8

79 : 42

Jak si vedla družstva kopané SK Albrechtice
Sešel se opět rok s rokem a je tu
i další konec fotbalové sezóny,20092010.A tak mi nezbývá než si opět
trochu zabilancovat.
Jak jistě všichni dobře víte, oddíl
SK Albrechtice nad Orlicí má celkem sedm družstev-čtyři mládežnická a tři družstva dospělých, tedy
vč. „staré gardy“, která mistrovskou
soutěž nehraje a tradičně se účastní
různých turnajů. Podívejme se tedy
na jednotlivá družstva, jak si v uplynulé sezóně vedla, jak to bude vypadat dál. A začněme těmi nejmladšími, přípravkou.
Tito
nejmenší
nastupovali
v uplynulé sezóně v okresním přeboru přípravek, který se hrál turnajovým způsobem, tj. vždy 3-4 soupeři
každý s každým. Elévové odehráli 35
utkání, nastříleli 66 branek, inkasovali pouhých 20 a se ziskem 78 bodů
obsadili v tabulce druhé místo za celkem Ohnišova. Velmi pěkný úspěch,
chlapci.
V krajské soutěži, jmenovitě
první třídě žáků, byla přihlášena
družstva žáků starších a mladších.
Při dvanácti účastnících této soutěže sehráli chlapci celkem každé
družstvo 22 utkání. Starší získali bodů 9 při skóre 28:111, mladší
potom bodů 42, při skóre 59:18. Na

této soutěži je specifické to, že po
skončení se oběma družstvům body
sčítají a stanoví se tak celkové pořadí. Dle propočtů by naši měli skončit
na celkovém osmém místě.
Dorostenci byli účastni v B skupině I. třídy o čtrnácti startujících,
získali celkem 35 bodů při skóre
43:78 a skončili na 9. místě tabulky.
Myslím si, že dorostenci při trochu
lepším přístupu by mohli být i o
několik příček výše.
Pro novou sezónu nastane v mládežnických kategoriích reorganizace
soutěží, takže v jakých soutěžích
naše mládežnická družstva budou
nastupovat, vás budeme informovat
později.
Nově přihlášené B mužstvo
dospělých bylo účastno v okresním
přeboru IV. třídy. O jejich činnosti se dozvíte v samostatném článku
Jardy Hlušičky.
Každý, kdo kopané alespoň
trochu rozumí (a to jsme v Česku
všichni) jistě ví, že obrazem každého oddílu je první, tedy A mužstvo.
A nejinak je tomu i u nás. Mnozí si
vzpomenete, že když jsem psal do
zpravodaje v zimních měsících, byla
na konci článku fotografie po sněhové kalamitě zdevastovaného hřiště
s větou, že snad naši na konci sezóny

nedopadnou jako to hřiště po zimě.
A málem jsem byl prorokem.
Naše áčko vůbec nemělo dobrý vstup do sezóny a po podzimu
nashromáždilo pouhých 15 bodů.
Ještě před skončením podzimu
v důsledku špatného bodového zisku
rezignoval trenér Pacholík, na jeho
místo nastoupil Rosťa Kchop, který
u mužstva vytrval až do skončení
soutěže. Každý doufal, že na jaře
bude vše jinak, vždyť přece s takovým kádrem… Jenže po odehraných
devíti jarních kolech, ve kterých jsme
získali pouhé tři body za tři remízy, jsme se topili beznadějně u dna
tabulky. Čtyři kola před koncem a na
našem kontě pouhých 18 bodů. Tato
situace, i když nechci nic omlouvat,
byla zaviněna také tím, že čtyři naši
klíčoví hráči byli postupně zraněni
(až tři najednou), k tomu dva vyloučení a složení mužstva se úplně rozpadlo. Se soupeři jsme hráli vyrovnané partie, ale vždy v závěru, asi pod
psychickým tlakem chlapci situaci
neustáli. Vždyť z těch devíti zápasů
kromě tří remíz jsme vždy prohráli o
branku a pouze v Černíkovicích byl
výsledek trochu vyšší (4:1), i když za
předvedenou hru si jej chlapci nezasloužili. A pak přišla ta poslední čtyři kola. Nejprve jsme doma zvítězili

nad Vamberkem 4:1, poté opět doma
přejeli v té době vicelídra skupiny
Opočno 3:0, a potom jsme zajížděli
k veledůležitému utkání do Českého Meziříčí. Zde se nám podařilo
zvítězit 1:0 a naše šance na udržení
stouply. Zbývalo v posledním kole
porazit doma silný celek Ohnišova a
potom už jenom čekat, jak si povedou ostatní. To první se povedlo,
nad Ohnišovem chlapci zvítězili 5:1.
Kvůli regulérnosti se v ten samý den
hrála všechna další utkání obou skupin B třídy. Pro udržení v soutěži nás
zajímalo pět utkání, tři v naší a dvě
ve skupině A. Kdyby alespoň jedno z těchto utkání skončilo smírně,
pravděpodobně bychom byli zachráněni. Proto po zápase s Ohnišovem
panovalo veliké napětí. Po průběžném zjišťování výsledků šla nálada
na bod mrazu. Všechny ohrožené
celky vyhrály, Černého Petra jsme
drželi my. Chyběl poslední výsledek sk. A- Mílíčeves-Sobotka. Až po
dlouhé půlhodině přichází zpráva,
že Milíčeves doma podlehla Sobotce 1:2 a po chvíli se dovídáme, že
družstvo Náchoda zachránilo divizi. A to už na hřišti v Albrechticích
bouchá šampaňské - I. A třída je
zachráněna i pro příští rok.
-jn-
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Zpráva o činnosti TJ Sokol
Rok 2010 je po třech letech opět
rokem volebním.Proto se koncem
března konala v restauraci u Krbů
volební Valná hromada TJ Sokol
.Nový výbor byl zvolen opět devítičlenný v tomto složení :
starosta - SlukaPavel, místostaros-

ta - Ešner Milan, jednatel - Betlach
Jiří, hospodář - Barták Aleš, náčelník
- Voda Tomáš, náčelnice - Beková
Renata, předseda odboru sportu Rejzek Ivo, vzdělavatel - Krb Jaromír,
člen - Betlachová Andrea.

několik brigád zaměřených na přípravu areálu na další sezonu.
Byl opraven plot u kurtů po loňské
vichřici a v lesíku pokáceno několik
souší.
V dubnu se konal sběr železného
šrotu,oproti loňskému byla výkupní
Jakmile počasí dovolilo,proběhlo cena vyšší a díky tomu se podařilo

získat nějaké finanční prostředky na
provoz.
Dále nás čeká několik sportovních
a firemních akcí abychom finančně
zajistili chod areálu.
V letošním roce se žádné větší investice neplánují pouze běžná
údržba.

Oddíl volejbalu
Volejbal muži
TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí -VK Auto Škoda Kvasiny A 0:3 •
TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí -TJ
Sokol Borohrádek A 3:1 • TJ Sokol
Albrechtice nad Orlicí -TJ Baník
Vamberk B
3:0 • ŠSK při SPŠE
Dobruška A-TJ Sokol Albrechtice nad
Orlicí 3:0 • TJ Sokol Albrechtice nad
Orlicí -TJ Potštejn A 3:0 • TJ Peklo
nad Zdobnicí A-TJ Sokol Albrechtice
nad Orlicí 3:1 • TJ Sokol Albrechtice
nad Orlicí -TJ Sokol Čestice nad Orlicí A 3:1 • TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
A-TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí 3:0
• TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí - VK
Sport Rychnov nad Kněžnou A 1:3
• VK Auto Škoda Kvasiny A - TJ Sokol
Albrechtice nad Orlicí 3:1

1.

ŠSK při SPŠE Dobruška A

18

15

3

0

50:13

1507:1225

33

2.

VK Auto Škoda Kvasiny A

18

14

4

0

47:19

1517:1281

32

3.

VK Sport Rychnov nad Kněžnou A

18

14

4

0

44:25

1585:1433

32

4.

TJ Peklo nad Zdobnicí A

18

10

7

0

36:32

1477:1475

27

5.

TJ Potštejn A

18

9

9

0

38:35

1642:1526

27

6.

TJ Sokol Čestice nad Orlicí A

18

9

8

0

34:37

1350:1442

26

7.

TJ Sokol Kostelec nad Orlicí A

18

7

11

0

26:39

1259:1303

25

8.

TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí A

18

6

12

0

29:40

1428:1529

24

9.

TJ Sokol Borohrádek A

18

4

14

0

21:44

1316:1523

22

TJ Baník Vamberk B

18

1

17

0

12:53

1188:1532

19

10.

Volejbal ženy
V polovině června 2010 nám skončila druhá část sezóny 2009/2010 Královehradeckého oblastního přeboru II.
Volejbalové družstvo SK Záměl A se
bohužel jarní části soutěže pro nedostatek hráček neúčastnilo (doufáme,
že to samé v budoucnu nepotká náš
tým).V této jarní části jsme odehrály
celkem šest dvojzápasů na tři vítězné
sety – viz níže.
01. 05. TJ Sokol Kostelec nad Orlicí A - Sokol Albrechtice nad Orlicí
0:3 0:3 • 09. 05. Sokol Albrechtice
nad Orlicí - TJ Sokol Třebechovice
pod Orebem 3:0 3:1 • 14. 05. TJ
Baník Vamberk B - Sokol Albrechtice nad Orlicí 0:3 0:3 • 16. 05.
Sokol Albrechtice nad Orlicí - TJ
Sokol Malšovice 1:3 0:3 • 22. 05.
TJ Sokol Stěžery - Sokol Albrechtice
nad Orlicí 3:2 1:3 • 12. 06. Sokol
Albrechtice nad Orlicí - VK Auto Škoda Kvasiny A 2:3 3:2

1.

TJ So Malšovice

28

26

2

0

82:18

2227:1595

54

2.

So Albrechtice nad Orlicí

28

19

9

0

63:39

2260:1985

47

3.

TJ So Stěžery A

28

17

11

0

63:42

2343:2027

45

4.

VK Auto Škoda Kvasiny A

28

17

11

0

67:45

2451:2183

45

5.

So Kostelec nad Orlicí

28

13

15

0

48:58

2005:2014

41

6.

TJ So Třebechovice pod Orebem

28

8

20

0

41:67

2163:2284

36

7.

TJ Baník Vamberk B

28

3

25

0

17:75

1386:1748

31

8.

SK Záměl A

28

9

5

0

31:68

1239:2238

23

V současné době hrajeme v této
sestavě:
horní řada zleva: Michaela Betlachová, Anežka Rezková (členkou v
2008/2009), Petra Jandová, Lucie
Jirušková
dolní řada zleva: Kateřina Sršňová,
Karina Horáková, Lucie Kořízková
Jolana Vodová, Lenka Matějková
Do konce srpna nás čeká „herní
volno“, které využijeme k účasti na
turnajích a trénování na nadcházející
sezónu.
Závěrem bychom chtěly poděkovat
za finanční podporu na naši činnost
od OÚ Albrechtice n. O.
Výbor TJ Sokol
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Vodárenská věž v Týništi nad Orlicí otevřena pro veřejnost
V sobotu 19. června 2010 se uskutečnilo v Týništi nad Orlicí slavnostní
otevření vodárenské věže pro veřejnost. Slavnost pořádal Spolek přátel
Týniště nad Orlicí a zúčastnilo se jí
několik desítek občanů města a také
mnoho hostů. Mezi nejvýznamnějšími byli poslanci a poslankyně Parlamentu ČR paní Laďka Lesenská, Leoš
Heger a Petr Oliva. Město Týniště nad
Orlicí a vlastníka vodárenské věže,
Dobrovolný svazek obcí Křivina,
zastupoval starosta města a předseda

svazku pan Jaroslav Matička. Partnera této slavnosti, Dobrovolný svazek
obcí Poorlicko, zastupoval rovněž
jeho předseda, pana Jaromír Kratěna,
starosta obce Albrechtice nad Orlicí.
Velice příjemnou atmosféru doplňovalo hudební vystoupení jazzového
orchestru ZUŠ Týniště nad Orlicí.
Samotná věž bude sloužit jako
stálá muzejní expozice, která bude
otevřena pro veřejnost o víkendech.
V malé kanceláři v přízemí je také
zřízeno informační centrum, kde si

návštěvníci mohou zakoupit upomínkové předměty a knihy o Týništi
nad Orlicí a okolních obcích. Spolek
svojí činností chce navázat na badatelské, historické a expoziční práce
před třiceti lety zaniklého Čapkova
újezdního muzea. Jeho zaměstnanci
a badatelé se ve skromných podmínkách zasloužili nejen sběratelsky, ale
i písemně o popsání mnoha kapitol z
historie města Týniště. Výsledky jejich
dlouholeté práce však díky vládnímu rozhodnutí o centralizaci muzeí,

z roku 1980, skončily na různých místech země podle své kategorie (spisy,
mince, archeologické nálezy atd.). Pár
týnišťáků, nadšenců místní historie,
se sešlo právě v občanském sdružení
Spolek přátel Týniště nad Orlicí, který
si jako jeden ze svých hlavních úkolů
vytkl postupné navrácení alespoň části depozitáře muzea zpět do Týniště.
Až budete mít čas, určitě tuto zajímavost v sousedním Týništi nad Orlicí navštivte.
Redakce MZ

Něco historie o vodárenské věži v Týništi nad Orlicí
Vodárenskou věž v Týništi nad
Orlicí zná snad každý, kdo městem
alespoň projížděl. Jako dominanta je
jednoduše nepřehlédnutelná. Zároveň je ale tato stavba obestřená tajemstvím. Do útrob věže se totiž kromě
vodohospodářů snad nikdy nikdo
nedostal. Budovu teď získal do pronájmu Spolek přátel Týniště nad Orlicí
a ten chce toto tajemství odhalit a věž
zpřístupnit veřejnosti. Než se tak stane, přijměte několik informací o ní.
Voda znamená život a její význam
pro člověka a přírodu je spjat s celou
existencí naší planety. Starost o dobrou pitnou vodu, kterou měli už naši
dávní předkové, neustává ani dnes
a nevyhne se ani budoucím
generacím.
Zdá se to nepravděpodobné, že třeba i Týniště, obklopené kdysi mnoha
rybníky napájenými struhou Albou
a stojící na břehu řeky Orlice, nebylo
těchto starostí ušetřeno. Bývaly doby,
kdy studny vyhloubené u některých
domků svou pramenitou vodou stačily zásobit všechno obyvatelstvo obce.
Spotřeba nebyla tenkrát tak veliká
a i když se při nové zástavbě mnohde
narušily a znečistily prameny, postačila studna obecní. Taková stála i na
týnišťském náměstí. Účty zachované
z konce třicetileté války dokazují, že
byla znovu nově vyzděna a opatřena
vědry. V pozdějších záznamech obecních vydání z roku 1650 je uvedeno,
že byla vybavena dřevěným roube-

ním a potom i rumpálem, dřevěným
kolem a dvěma vědry.
Studny u chalup však nedávaly
vždy vodu chutnou a nezávadnou
a jejich užívání bylo závislé i na sousedských vztazích, které ani tehdy nebývaly vždy nejlepší. Proto si
v roce 1708 obec postavila další studnu, která však určena byla jen pro
radnici. Vodu z ní mohl ještě čerpat
jen šenkýř z obecní hospody pro
sebe a formany, kteří se zde stavovali
a nocovali.
Někdy kolem roku 1740 mělo už
Týniště i vodovod, který ovšem také
obyčejní občané nemohli využívat.
Pořídila jej vrchnost. Jeho dřevěné
potrubí vedlo od nádrže vykopané u
horního (Koťanova) mlýna podél ulice Na stavě (dnes TGM) až do panského dvora (dnes firma Sklotex), kde
voda vytékala do veliké kádě stojící
uprostřed nádvoří. Odbočka prvního týnišťského vodovodu vedla přes
náměstí a zásobovala vodou jenom
faru, v té době nově postavenou (zbytky těchto dřevěných trub byly odkryty při provádění prací spojených s
hloubkovou kanalizací na náměstí v
šedesátých letech). Když v roce 1791
znovu občané žádali o napojení přívodu vody do kašny, kterou chtěli
zřídit na náměstí, byl opět tento jejich
požadavek vrchností zamítnut.
Nezbývalo než čekat. Jenomže to
čekání trvalo dalších více než stotřicet let, když i plánované zachycení

pramenů od Světlé z roku 1910 zůstalo jenom marným a nenaplněným
přáním. Teprve v letech 1925 – 1928
se město dočkalo vodovodní sítě se
zdrojem vynikající vody z panské
obory. Došlo k výstavbě vodojemu,
který v té době zabezpečil pohodlnou dodávku pro více než třítisícové
město. V průběhu několika dalších
desítek let se počet obyvatel zdvojnásobil a s ním pochopitelně vzrostl
i požadavek na množství pitné vody.
Za zmínku stojí zprovoznění malé
kašny s vodotryskem na náměstí
v průběhu roku 1975. V roce 1979
bylo rozhodnuto, že pitná voda pro
celou aglomeraci bude získávána
z pramenů na nedaleké Křivině. Velkou investiční akcí bylo v následují-

cích letech vybudování čerpací stanice nad Křivicemi a dálkový vodovod,
který slouží potřebám obyvatel města
dosud. Roku 2002 byla na vodárenské věži restaurována fasáda. V roce
2008 však 37 metrů vysoký zásobník
o objemu 250 m3 pitné vody ukončil
svoji bezmála osmdesátiletou funkci. Část města je nadále tlakově připojeno na křivinskou vodu a část je
zásobena tzv. černoblatskou vodou
z původních pramenů v oboře nedaleko mateřské školky U Dubu.
(Převzato a částečně upraveno z
článku pana Libora Koldinského, předsedy Spolku přátel Týniště n.O.) ¨
Jaromír Kratěna

Strana 14

ZPRAVODAJSTVÍ

Stavba protipovodňových hrází pokračuje
Každý z nás ví, že okolo naší obce
se budují protipovodňové hráze. Již
v několika minulých vydání zpravodaje bylo o této stavbě napsáno
mnoho informací. Dnes tedy uvádím
pouze informativně, že stavba i přes
nevídanou nepřízeň počasí pokračuje. Je dokončen stavební objekt čerpací stanice č.3 (na hrázce), je vybudo-

ván přejezd a část betonových zdí na
hrázi pod elektrárnou, budují se betonové zdi v ulici na hrázce a u silnice
do Albrechtic. Byla zahájena stavba
betonových zdí směrem ke Štěpánovsku. Vysoký stav vody v Orlici brání
pracím na čerpací stanici č.1 ve Štěpánovsku. Pod hřbitovem byl postaven přejezd přes vodoteč vytékající

z mokřadu. Doufejme, že se počasí již
umoudří a stavba se bude moci rozjet
v celé své délce.
Rozsah stavby je znázorněn na
fotografiích. Situační zákres hrází v
katastrální mapě naší obce najdete na
internetových stránkách Albrechtic
www.albrechtice-nad-orlici.cz
Jaromír Kratěna, starosta obce

Číslo 2 - 2010

Společenská kronika
Vítáme na svět:
Klára Orságová, nar. 7. 5. 2010
Karel Novák, nar. 26. 5. 2010
Řekli si „ano“
Iva Chaloupková a Ondřej Zahálka
Rozloučili jsme se:
Růžena Pišlová,
nar. 9. 3. 1923
Jaroslav Poláček,
nar. 17. 12. 1926
Květuše Sejkorová,
nar. 1. 5. 1926
Božena Vlčková,
nar. 23. 12. 1929
Blažena Přenosilová,
nar. 24. 5. 1924
Josef Buben,
nar. 25. 7. 1936
Emilie Hrubá,
nar. 26. 6. 1919

počet obyvatel k 31. 05. 2010
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Vzpomínka:
Dne 28. června 2010 uplynul jeden
smutný rok, kdy nás ve věku 47 let
po těžké nemoci opustila naše drahá
a nenahraditelná dcera, maminka,
manželka a sestra paní ILONA PLAŠILOVÁ. Prosíme všechny, kteří ji
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Poděkování:
Děkujeme panu starostovi i paní
Khýnové za milé posezení a dary
k 75.narozeninám naší maminky
paní Kratěnové.
Manžel a rodina Davidova,
V Borku 240
Děkuji paní Müllerové a panu
Hlušičkovi za přání, květiny a dárek
k mým narozeninám.
Danuše Balcarová
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