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Náklad 650 ks

Systém nakládání s odpady slaví v Poorlicku úspěchy
Již od roku 1993 se obce na území
Dobrovolného svazku obcí Poorlicko
(dále jen DSOP) věnují rozvoji systému nakládání s odpady. K realizaci
tohoto složitého úkolu si založily společnost ODEKO s.r.o. Týniště n. O.,
která původně sídlila v Albrechticích
nad Orlicí. Později se přesídlila do Týniště n. O., kde působí dodnes.
Hlavním posláním společnosti,
kterou dnes vlastní devět obcí a měst
(Týniště n. O., Borohrádek, Albrechtice n. O., Bolehošť, Čermná n. O., Lípa
n. O., Žďár n. O., Nová Ves, Holice v
Č.) a jedna fyzická osoba, je podnikání v oblasti nakládání s odpady. Pod
tímto jednoduchým názvem předmětu podnikání se však skrývají následující činnosti: provoz, překladiště
TKO a skládky odpadů, svoz odpadů
a jejich nezávadná likvidace, silniční motorová doprava, provoz kompostárny biologických odpadů apod.).
Společnost je vybavena technikou
na svoz netříděných domovních odpadů, tříděných odpadů (plasty, papír,
sklo) a biologických odpadů. Kromě
toho vlastní i stroje na vysekávání příkopů, na čištění příkopů, zpracovávání biologických odpadů a velké množství různě velkých kontejnerů pro
přepravu odpadů nebo sypkých směsí. V současné době patří mezi jednu z
posledních společností na území Královéhradeckého i Pardubického kraje, která není vlastněna zahraničním
majitelem. Výhodou této vlastnické
struktury je, že vlastníci společnosti –
obce, přímo určují obchodní strategii
tak, aby vyhovovala potřebám obcí
a pro občany nebyla příliš drahá.
Proč vám o tom píši?
V poslední době jsme všichni
z médií informováni o nutnosti zvýšit poplatky od občanů i za ukládání
odpadů na skládky, neboť v rámci ČR

se nedaří dostatečně třídit odpady
a rok od roku roste množství odpadů,
které končí na skládce. Tím porušuje
ČR přijaté směrnice EU. Mnozí politici i odborníci se proto domnívají, že
zdražením poplatků za odpady budou
Češi donuceni více třídit a za vybrané poplatky postaví stát nové spalovny, ve kterých bude „někdo“ odpady
spalovat.
Pro informaci, v roce 2010 byla
v ČR průměrná produkce odpadů
ukládaných na skládky 530,- Kg/
občana. Přitom ještě v roce 2001
to bylo pouze cca 300,- kg/
občana.
Osobně si nedovedu tento
nárůst množství nevytříděných odpadů vysvětlit. Pokud
však jsou statistiky správné,
tak mnoho obcí zřejmě neplní
v oblasti odpadového hospodářství své zákonné povinnosti.
Zřejmě ani školství nevychovává děti
k tomu, aby chápaly potřebu třídit a
tyto poznatky přenášely do svých
rodin. Povinnost třídit odpady totiž v ČR platí několik let. Zrovna
tak dlouho se ve školách učí i ekologická výchova. Jinými slovy, stát
nedovedl uvést do praxe systém,
k jehož realizaci se v Bruselu zavázal.
V důsledku toho budeme všichni –
obce i občané, platit za likvidaci odpadů více.
Ptá-li se někdo, jak to je s produkcí odpadů v obcích Poorlicka, zde je
odpověď.
V soutěži „Čistá obec“, kterou pořádá společnost EKO-KOM,a.s., Královéhradecký kraj a některé další organizace se pravidelně obce z Poorlicka
umísťují na prvních místech v kraji.
Např. Lípa n. O., Bolehošť, Albrechtice n. O., Žďár n. O.
Průměrná produkce odpadů vyvá-

žených na skládku z obcí Poorlicka, byla v roce 2000 - 2007,
7 kg/občana. V roce 2010 to
bylo pouhých 269,73 kg/občana. Přitom náklady za
provoz systému činily
např. v Albrechticích
n.O. v roce

2010 - 630,- Kč/
poplatníka.
Jak je vidět, když se
chce, tak to jde. Bohužel ne v našem státě!
Děkuji proto všem
starostům obcí v Poorlicku za prosazování systému
třídění odpadů, děkuji vedení společnosti ODEKO s.r.o. Týniště n.O.
za plnění úkolů v oblasti
nakládání s odpady, děkuji všem občanům, kteří

Všem našim čtenářům přejeme
příjemně strávené léto a dovolenou
plnou sluníčka, pohody a krásných zážitků.
							
zaměstnanci obecního úřadu

se do našeho systému zapojují a v neposlední řadě děkuji i pedagogickým pracovníkům,
kteří v Poorlicku učí na
základních školách ekologickou výchovu.
Jaromír Kratěna
předseda DSO
Poorlicko
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(usnesení ze dne 19.5.2011)
73/5/2011 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí zprávu o plnění usnesení
z předešlých zasedání zastupitelstva
obce.
74/5/2011 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru ZO.
75/5/2011 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZO a ukládá předsedovi
KV zjišťovat při kontrolní činnosti
totožnost osob porušujících obecně
závazná ustanovení na území obce.
Zastupitelstvo obce dále ukládá předsedovi KV předložit do 30.9.2011 návrh řešení parkování v obci.
76/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s vahou min. 55% u hodnotícího kriteria
„výše nabídkové ceny“. Úplné znění
směrnice - ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
77/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje, po projednání návrhu
předloženého odborem územního
plánu stavebního úřadu Městského
úřadu Kostelec n.O., Zadání územního plánu Albrechtice nad Orlicí dle
§47 odst. 5) v souladu s §55 odst.2)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebního řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon)
a současně ukládá starostovi obce požádat MěÚ Kostelec n.O. o vysvětlení
bodu n) Zadání územního plánu Al-

brechtice n.O.
78/5/2011 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí „Vyhodnocení stanovisek,
podnětů, požadavků a připomínek
k návrhu zadání ÚP Albrechtice n.O.“
79/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu nemovitosti č.j. Př. 28/10 ne
pozemek p.č. 364/9 – ostatní plocha
v k.ú. Albrechtice nad Orlicí a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy,
která je ve znění přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
80/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi
Obcí Albrechtice nad Orlicí a TJ Sokol Albrechtice n.O. – ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
81/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje předfinancování stavby
„Rekonstrukce antukového kurtu
volnočasového areálu TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí“, kterou se chystá
realizovat TJ Sokol Albrechtice n.O.
Konkrétní výše předfinancování stavby a další podrobnosti související s
předfinancováním budou vymezeny
v samostatné Dohodě o poskytnutí
půjčky, která bude uzavřena v případě
obdržení dotace. Žádost o dotaci je ve
výši 293 880,- Kč.
82/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje, že se Obec Albrechtice n.O.
bude podílet finančním příspěvkem
ve výši 10% poskytnuté dotace na

stavbě „Rekonstrukce antukového
kurtu volnočasového areálu TJ Sokol
Albrechtice nad Orlicí“.
83/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2010,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez
výhrad.
84/5/2011 Zastupitelstvo obce
ukládá starostovi obce předložit zastupitelstvu obce rozpočtové opatření na rok 2011, ve kterém budou
do upraveného rozpočtu promítnuty
výdaje v objemu schválených půjček
z FRB. Termín: do 31.7. 2011
85/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje vypořádání hospodářského
výsledku z hlavní činnosti obce za
rok 2010 – zisku po zdanění ve výši
439 873,06 Kč, jeho převedením na
účet „Nerozdělený zisk z minulých
let“.
86/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2011 ve znění přílohy č. 4 tohoto
usnesení v těchto parametrech: upravené příjmy: 9 425 661,-Kč, upravené
výdaje: 12 577 656,- Kč, financování: -105 000,- Kč, schodek: - 3 256
995,- Kč
87/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje aktualizovaný rozpočet nákladů k 19.5.2011 na stavbu „Sportovní hřiště v areálu ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí“ v rozsahu přílohy č. 5
tohoto usnesení.

88/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje krytí rozpočtového schodku ve výši 3 256 995,- Kč z výsledku
hospodaření obce z minulých let.
89/5/2011 Zastupitelstvo obce
zmocňuje radu obce k hospodaření
s rozpočtovou rezervou na paragrafu
Zastupitelstva obcí s podmínkou, že
rezervní prostředky budou používány v souladu se zákonem o obcích a
budou sloužit pro obdarovávání zájmových organizací, jejichž předmětem činnosti je organizování volného
času mládeže, dále pak organizacím
věnujícím se tělesně postiženým, sociálním zařízením, charitativním organizacím, církvím apod.
90/5/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje Odborné stanovisko o cenách pozemků v k.ú. Albrechtice nad
Orlicí ve znění přílohy č. 6 tohoto
usnesení.
91/5/2011 Zastupitelstvo obce
neschvaluje svoji účast na semináři
„Vzdělaný zastupitel“.
92/5/2011 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 68/4/2011, kde
schválilo šestičlennou delegaci na návštěvu města Wörglu a delegaci nově
upravuje na složení: starosta obce,
ředitelka ZŠMŠ, velitel hasičů, řidič,
tlumočnice.
93/5/2011 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informaci paní Svobodové
o inventarizaci knihovny a založení
webových stránek.
OÚ

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
(za období březen 2011 – květen • připojení Obce Albrechtice n.O. k
výzvě k vyrovnání příjmů obcí od
2011)
1000 do 10000 obyvatel v rámci rozpočtového určení daní
Rada obce schvaluje:
• žádost firmy Lesoškolky s.r.o. Ře- • s účinností od 1. dubna 2011 toto
čany n.L. a souhlasí s umístěním i složení kulturní komise: předsedvlastní stavbou provozní budovy na kyně: sl. Lenka Bričová, členové:
pozemku p.č. 259/16 v k.ú. Albrech- Renata Beková, Zdeněk Boudek,
Jaroslav Hlušička, Petr Kačín, Miloš
tice n.O. dle přiloženého plánu
• jako nejvýhodnější nabídku na úpra- Koblmüller, Jaromír Kratěna, Jarovy místnosti v čp. 141, nabídku firmy mír Krb, Jaroslav Kupka, Jaroslava
Roman Ságner, Kostelec nad Orlicí v Kupková, Radek Lochman, Richard
ceně 29 500,-Kč bez DPH a pověřuje Michalec, Eva Slaninová, Josef Šenk,
referenta majetkové správy OÚ in- Kamil Šín, Jaromír Vondruška
formovat vítěznou firmu o výsledku • uzavření   smlouvy o zřízení bezřízení. Současně ukládá starostovi úplatného věcného břemene mezi
připravit pro jednání zastupitelstva Obcí Albrechtice nad Orlicí a DSO
obce návrh rozpočtového opatření k Křivina spočívající v právu uložení,
údržby a oprav kanalizace na pozajištění finančního krytí zakázky
• poskytnutí finančního příspěvku ve zemcích ve vlastnictví obce par.č.
výši 3000,-Kč Domovu Sv. Josefa, 45/4, 99/21, 384/1, 384/10 a ukládá
Červený Kostelec, dle schváleného starostovi obce podepsání smlouvy
rozpočtu obce a pověřuje starostu • účast v soutěži zpravodajů Rychnovska a ukládá místostarostce obce
obce k podpisu darovací smlouvy
• provedení zemních prací na dět- přihlášení do soutěže
ském hřišti v areálu ZŠMŠ AlbrechRada obce bere na vědomí:
tice n.O. firmou Štěpánek, Opočno
• uzavření dodatku č. 9 smlouvy o • informace z jednání se SÚS HK týodběru a uložení odpadu – firma kající se přeložky silnice II/305 mezi
Odeko s.r.o. Týniště n.O. a pověřuje Týništěm n.O. a Albrechticemi n.O.
starostu obce podepsání dodatku č. 9 v rozsahu přílohy zápisu

• zprávu o bezpečnostní situaci za II.
pololetí roku 2010 na území obce
Albrechtice n.O.
• informaci ohledně revize dotačních
titulů a případné rozpuštění do rozpočtu ÚSC a ukládá starostovi obce
zapojit se do dalšího jednání a zjisti
další informace
• zamítavé stanovisko paní Burešové
a paní Valentové o prodeji části pozemku p.č. 103/1 a 103/10 o výměře
odpovídající potřebě stavby „Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice n.
O. – Týniště n.O.“ a ukládá starostovi obce znovu s paní Burešovou
a paní Valentovou celou záležitost
projednat z důvodu, že přemístění
cyklostezky na druhou stranu silnice II/305 je pro budoucí uživatele i
vlastní stavbu nevhodné
• informaci ohledně objednání energetického auditu zateplení budov
OÚ a ZŠ
• zápis kontrolního výboru – viz. příloha s výsledkem, že nebyly zjištění
žádné nedostatky ve vedení a inventarizaci majetku obce
• zprávu Waza security za měsíc březen 2011 a ukládá místostarostce
obce zjistit, zda u přestupku ze dne
18. 3. 2011 nebyly pořízeny fotky ře-

šených osob
• návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce Albrechtice n.O.
(viz. příloha č. 3) a doporučuje ji zastupitelstvu obce ke schválení
• informaci o daňové vytíženosti obce
za 1. čtvrtletí 2011 s porovnáním
s rokem 2010
• materiály ke schválení návrhu zadání ÚP Albrechtice zpracovaném
na základě podkladů schválených v
zastupitelstvu obce dne 2. 2. 2011
usn.č. 52/3/2011 a doporučuje je zastupitelstvu obce ke schválení
Rada obce projednala:
• cenovou nabídku firmy KOREKT
DIPS, Brno na opravy místních komunikací V Borku a vzala ji na vědomí. Další jednání ohledně opravy místní komunikace V Borku se
uskuteční po vyjasnění financování
schválených prioritních a rozpracovaných investičních akcích v obci
Rada obce ukládá:
• panu Ing. Kačínovi podrobné prostudování stávajících webových
stránek obce a předložení možností
úprav stránek, termín: příští zasedání rady obce
Petra Kučerová, OÚ Albrechtice n.O.
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Výsledky soutěže „Čistá obec 2010“

Největším množstvím vytříděného
odpadu se za loňský rok mohou pochlubit obce Lípa nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Dvůr Králové nad Labem. Díky svým výsledkům ve sběru
papíru, plastů či skla se staly vítězi
soutěže Čistá obec. Klání se konalo
již popáté, každoročně ho organizuje
společnost EKO-KOM ve spolupráci s firmou Asekol, Královéhradeckým krajem a Centrem evropského
projektování.
„Soutěž zlepšuje povědomí lidí
o tom, jak by měli nakládat s odpady. Ukazuje jim, že když pro zlepšení
ekologie něco udělají, mnohonásobně
se jim to vrátí. Zejména prostředí, ve
kterém žijí, je hezčí a každý si ho pak
více váží a snaží se ho chránit,“ řekl
hejtman Lubomír Franc při udílení
cen, které se dnes konalo v sídle krajského úřadu v Hradci Králové.
V kategorii obcí do pěti set obyvatel
se na první příčce suverénně umístila
Lípa nad Orlicí, jejíž zástupci si navíc
odnesli i ocenění pro absolutního ví-

těze soutěže. „Obec Lípa díky tomu
získala za svou aktivitu při třídění
odpadů celkovou odměnu ve výši
130.000 korun. Na dalších pomyslných stupních vítězů stanuly obce
Klamoš a Lupenice,“ doplnil Tomáš
Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM.
Mezi obcemi, které mají 500 až
5000 obyvatel, byl nejlepší městys
Doudleby nad Orlicí, následovaný
Albrechticemi nad Orlicí a Bolehoští.
V čele obcí nad 5000 obyvatel pak
dominovalo město Dvůr Králové nad
Labem, před Kostelcem nad Orlicí
a Hořicemi. Také letos byla odměněna obec, která zaznamenala největší
meziroční zlepšení ve sběru a třídění odpadů. Ocenění Skokan roku
a 30.000 korun si tentokrát odnesla
obec Skřivany.
„Do soutěže se každoročně zapojuje velké množství obcí z celého
Královéhradeckého kraje, což mě velmi těší. Je to poměrně zásadní krok,
který vede k efektivnímu hospodaření
s odpady a zlepšování životního prostředí. Věřím, že i následující ročníky
soutěže budou v tomto ohledu minimálně stejně úspěšné,“ dodal krajský

radní pro oblast životního prostředí
Jan Tippner.
Ve všech kategoriích obce na
prvních místech získávají společně
s oceněním 100.000 korun, za druhé místo pak 70.000 korun a za třetí
40.000 korun. Kromě hlavních cen
udělila dnes společnost Asekol rovněž
zvláštní ocenění a finanční odměnu
za sběr elektroodpadu obcím Sadová,
Bezděkov nad Metují a Chlumec nad
Cidlinou.
Projekt v Královéhradeckém kraji,
jehož cílem je vytvořit funkční a efektivní systém sběru a třídění odpadu
a zároveň zvýšit vědomosti obyvatel
o této problematice, navazuje na celostátní kampaň zajišťovanou společností EKO-KOM. Více informací je
možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.

Kategorie 500 až 5 000 obyvatel
1. Doudleby nad Orlicí
2. Albrechtice nad Orlicí
3. Bolehošť
Kategorie nad 5 000 obyvatel
1. Dvůr Králové nad Labem,
2. Kostelec nad Orlicí
3. Hořice
Skokan roku – Skřivany
Absolutní vítěz – Lípa na Orlicí
Ocenění systému Asekol:
Kategorie do 500 obyvatel – 15 000
Kč - Sadová, Kategorie 500 – 5 000
obyvatel - 30 000 Kč - Bezděkov nad
Metují, Kategorie nad 5 000 obyvatel
– 45 000 Kč – Chlumec nad Cidlinou

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer
Výsledky soutěže obcí „Čistá obec“ EKO-KOM, a.s, Tel.: 721 562 554,
za rok 2010:
Eml.: pesek@ekokom.cz
Kategorie do 500 obyvatel
1. Lípa nad Orlicí
2. Klamoš
3. Lupenice

2. MÍSTO
V SOUTĚŽI ČISTÁ OBEC
V soutěži „Čistá obec, čisté město,
čistý kraj“ se za rok 2010 v kategorii
obcí do dvou tisíc obyvatel umístila
naše obec na krásném druhém místě. Vyhodnocení soutěže se konalo
již popáté, každoročně ho organizuje
společnost EKO-KOM ve spolupráci
s firmou Asekol, Královéhradeckým
krajem a Centrem evropského projektování. Do soutěže se každoročně
zapojuje velké množství obcí z celého
Královéhradeckého kraje. Obec Albrechtice nad Orlicí získala za druhé místo i finanční odměnu ve výši
70 000,- Kč. Získaná finanční částka

bude použita v odpadovém hospodářství. Hodnotícím kritériem bylo
množství vytříděného odpadu, včasný
svoz a čistota v obci. Naše obec díky
Vám občanům, kteří odpad poctivě
třídíte, získala toto ocenění, a proto
bych Vám ráda poděkovala a doufám,
že i nadále budete v třídění odpadů
pokračovat.   Uznání patří také firmě
Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí, která
odpad v naší obci včas sváží.
Renata Beková,
místostarostka

Představitelé Královéhradeckého kraje a zástupci firmy EKO-KOM, a.s.
předávají šeky místostarostce obce paní Bekové za 2. místo v kategorii 500
až 5000 obyvatel



Novela „vodního zákona“
Informace – novela „vodního zákona“ (zákon č. 254/2001 Sb.):
V roce 2010 byla přijata novela
vodního zákona, kde je mimo jiné
v odst. 4) § 38 stanovena povinnost
provádět nejen analýzy, ale i odběry vzorků vypouštěných odpadních

vod oprávněnou laboratoří. Tato
povinnost se tedy nově vztahuje i
na odběry vzorků odpadních vod
stanovených vodoprávním úřadem.
V této souvislosti nabízí služby Povodí Labe, st. podnik provozovna
Hradec Králové, která zajišťuje roz-

bory a odběry vzorků odpadních, ale a expertní služby.
také povrchových, podzemních vod
V případě zájmu se obraceja pitných vod. Provozovna zajišťuje také odběry a rozbory sedimentů, te na pana Stanislav Krále – tel.
zemin a odpadů v rozsahu dle platné 495 088 747, e-mail: kral@pla.cz
legislativy a požadavků zákazníka.
Zdarma nabízí odborné, poradenské
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Boj o stavbu kanalizace pokračuje
Stavba kanalizace je v naší obci dlouhodobě sledovanou stavbou. Mnozí
občané na její dokončení netrpělivě
čekají, jiní zase ne. Pro obec je však
stavbou velice důležitou, neboť na jejím dokončení závisí do značné míry
její budoucí rozvoj. Bez kanalizace
totiž nebude možné přistoupit k nové
výstavbě 30 rodinných domů, která se
plánuje v lokalitě „Pod strání“. Nebylo by také hospodárné rekonstruovat
některé místní komunikace. Cestou
k realizaci kanalizace je získání dotace.
Jak jsem již dříve uváděl, nebude
možné získat dotaci z OP Životní prostředí a to z důvodu nesplnění přede-

psaných podmínek pro její přidělení.
Tím padá naděje v dohledné době realizovat celou kanalizaci, neboť v současné době není jiný podobný dotační
titul k dispozici.
Alternativou je pouze dotace z ministerstva zemědělství. Tu je však možné
získat v podstatně menším objemu.
Proto bylo přistoupeno k redukci kanalizační sítě. I při této redukci bychom však vyřešili podstatnou část
Albrechtic.
Letošní hodnocení žadatelů o tuto
dotaci vyznívalo pro DSO Křivina
velice příznivě. S kolegou starostou
Ing. Matičkou jsme udělali maximum

proto, abychom na naše potřeby upozornili hodnotící orgán na Královéhradeckém kraji. Výsledkem byla přiznaná
priorita č.1 pro naši stavbu. V minulých
letech to byla pro žadatele téměř jistota,
že dotaci obdrží. Bohužel byla. Letos, v
důsledku krácení všech potřebných výdajů ve státním rozpočtu, došlo k radikálnímu snížení dotačních prostředků
pro tento dotační titul. Například, Královéhradecký kraj měl ročně alokováno
pro svoje dotační potřeby cca 200 mil.
Kč. Letos, po vládní redukci, pouhých
90 mil. Kč. Přitom potřeby několikanásobně vzrostly. Není mi lehko při psaní této informace, ale v důsledku výše

uvedeného DSO Křivina opět dotaci
neobdržel.
I přes tuto nepříznivou situaci se
však pokusíme ve stavbě pokračovat
z vlastních zdrojů. Na posledním zasedání zastupitelstvo obce rozhodlo, že
uvolní z rozpočtu obce částku 1,5 mil.
Kč. Před námi jsou však jednání na
úrovni DSO Křivina, který stavbu realizuje, zda tento náš jednostranný zájem podpoří. O výsledku budete informováni v příštím vydání zpravodaje.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Víte, že ….
- Obec podpoří žádost o dotaci na
projekt TJ Sokol na úpravu tenisových
kurtů na sokolském hřišti ve výši cca
300 tisíc Kč. V případě, že TJ Sokol dotaci obdrží, zajistí obec finanční krytí
stavby do doby vyúčtování stavby a
zaslání dotačních prostředků TJ Sokolu
(dotace se poskytuje po realizaci stavby)
a na stavbě se bude podílet vkladem ve
výši 10% z výše dotace.
- Obchodní řetězec PENNY Market
zahájí v letošním roce stavbu obchodního domu v prostorách bývalé továrny
ZAZ v Týništi n.O. Otevření obchodního domu se plánuje ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011. Věřme, že v souvislosti s
touto stavbou bude i vyřešena kruhová
křižovatka na silnici I/11.
- Obec získala dotaci na projekt

„Dětské hřiště v obci Albrechtice nad
Orlicí“, který se bude realizovat o prázdninách v areálu základní školy. Výše
dotace je 281 tisíc Kč. Hodnota celého
projektu je dle projektové dokumentace
401, 96 tisíc Kč. Na dodávku zařízení
bylo vypsáno výběrové řízení, kterého
se zúčastnilo osm firem. Výběr nejvýhodnější nabídky zveřejníme v dalším
vydání zpravodaje, neboť veřejná zakázka nebyla před uzávěrkou zpravodaje vyhodnocena.
- Žáci čtvrtého ročníku naší základní školy předali obci projekt „Bezpečná
cesta do školy“, který má za cíl poukázat
na riziková místa z pohledu bezpečnosti silničního provozu v obci, která
musí cestou do školy překonávat. V
projektu jsou uvedeny i některé zajíma-

vá statistická fakta. Například více jak
52% dětí chodí do školy pěšky, 37,5%
jezdí autem, 8% jezdí na kole a zbytek
se přepravuje autobusem. Nebo 14 dětí
uvedlo, že bylo ohroženo projíždějícím
vozidlem. Kritická místa jsou v ulicích
Pardubická, 1. Máje a Na Drahách. Jedná se zejména o absenci přechodů pro
chodce, nebo nevhodně parkující vozidla zakrývající přechod pro chodce.
Všichni žáci také poukazují na nebezpečnost cesty z Albrechtic do Týniště.
Celkově je projekt pro obec přínosný i
z pohledu předložených návrhů řešení.
- Štít Albrechtic se letos koná ve
dnech 24. – 25. června ve Městě Albrechtice. Tradičního turnaje ve fotbale
se zúčastní i albrechtický výběr, který
bude obhajovat druhé místo z loňského

roku.
- Partnerské město Wörgl oslavilo 28.
5. 2011 100 let od povýšení na městys
a přidělení znaku a 60 let od povýšení
na město. Z našeho pohledu se jedná
o velice „mladého“, avšak dynamicky
se rozvíjejícího partnera. Pro informaci, od roku 2000 stoupl počet obyvatel
o cca 3 tisíce občanů. Rozpočtové příjmy města jsou cca 750 miliónů Kč
(přepočteno dle současného kurzu),
pro srovnání desetitisícový Rychnov n.
K. má příjmy ve výši cca 150 miliónů
Kč. Pak že ČR dohání své západní sousedy. Oslav se zúčastnila i malá delegace
z naší obce ve složení – starosta obce,
velitel hasičů, ředitelka základní a mateřské školy, tlumočnice a řidič.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Kalendář kulturních akcí na třetí čtvrtletí 2011
I. OBECNÍ PLAVBA PO ORLICI
z Kostelce nad Orlicí ke Kulaté bábě. Pořádá Kulturní komise,
bližší informace a přihlášky u p. Hlušičky (tel. 777 078 505)

10. 7. 2011

15. 7. 2011
29. 7. 2011
12. 8. 2011

20.00 hod

20. 8. 2011

26. 8. 2011

17. 9. 2011

20.00 hod

DISKOTÉKA
Pořádá SK Albrechtice n.O.

Hřiště V Borku

ZAKONČENÍ PRÁZDNIN
Na programu je šermířské vystoupení, bližší informace
budou uvedeny na plakátech, pořádá Kulturní komise

Areál TJ Sokol

DISKOTÉKA
Pořádá SK Albrechtice n.O.

Hřiště V Borku

ALBRECHTICKÉ KUFROVÁNÍ
Oddíl orientačního běhu Albrechtice n. O. a kulturní komise pořádají
běžecké závody. Zúčastnit se může každý bez ohledu na věk,
pohlaví a sportovní výkonnost. Speciální kategorie rodiče s dětmi.

Park u elektrárny
(centrum závodů,
prezentace 9.00 – 9.45 hod.)
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Nové sportovní hřiště v areálu základní školy otevřeno
Po několika měsíčním úsilí se dne
3.6. 2011 slavnostně otevřelo nové
sportovní hřiště v areálu základní
školy. Po terénních a stavebních úpravách, které probíhaly od dubna letošního roku mají Albrechtice n.O. moderní hřiště, na kterém bude možné
hrát malou kopanou i nohejbal. Pro
většinu dětí ze základní školy se tak

splnil jejich sportovní sen.
Hřiště sice nemá zpevněný povrch,
to by stálo mnoho peněz, ale i tak splňuje náročné bezpečnostní předpisy
a pro potřeby školy je naprosto dostačující. Celkové náklady stavby, kterou
komplexně zajišťoval obecní úřad,
dosáhly výše cca 400 tisíc Kč (přesné
číslo nebylo do uzávěrky zpravodaje

k dispozici). Hřiště je vybaveno bezpečnostní sítí, je odvodněno, jsou na
něm umístěny dvě fotbalové branky,
je možné operativně namontovat nohejbalovou síť. Pro jeho kropení byl
upraven venkovní vodovod a kolem
hřiště byl vysázen živý plot z tují.
Dodavatelsky se na stavbě podílela
stavební firma Štěpánek, spol. s r.o.

z Opočna a Zámečnictví KOVO Martin Bek, Solnice.
Hřiště bylo nově otevřeno 3.6. 2011
u příležitosti zahradní slavnosti ke
Dni dětí.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Knihovna – nabídka pro čtenáře

Vítám Vás v knihovně a nabízím nechá dvě tři slova, tomu se moc věcí a spokojená manželka pohledného a
milujícího Warena. Její dokonalý svět
schová a bude musit číst znova.
několik titulů :
je rozbit na kusy ve chvíli, kdy do ní
„Ahoj, Markétko!“ –Przewozni- plnou rychlostí narazí auto a vážně ji
Pro děti :
„Moje první obrázková knížka – ak M. Cože? Vy neznáte Markétku? zraní.
Casey leží v kómatu na nemocničHORY“ – do evropských Alp přišlo Ani Salátka?Ani Báru či Aničku?Tak
jaro. Rozkvetly hořce a alpské zvon- to se s nimi musíte seznámit! Spolu s ním lůžku a postupně si uvědomuje,
ky, orli skalní, kamzíci a kozorohové nimi budete poznávat svět, bavit se a že sice slyší, ale nevidí, nemůže kouž mají mladé. I malí skorci vodní v smát. V prapodivných helmách bude- munikovat ani se hýbat…
„Mstitel“ – Deveraux J. Tento příhnízdě otvírají doširoka zobáčky a če- te hledat stopy podzimu, zahrajete si
divadlo, možná z vás budou i princez- běh, odehrávající se na konci osmnáckají hladově na potravu.
V pohoří Himaláj žijí zvířata, která ny nebo fotomodelky nebo úspěšné tého století v Severní Americe zmítané revoltou proti britské nadvládě je
můžeš v Evropě najít jen v zoologic- fotografky…
„Pupíky“ - / komix/ - pro děvčata. úvodním románem cyklu o rodině
kých zahradách, na příklad levhart
„Jmenuji se MARTINA“ – Březi- Montgomeryů.
sněžný a medvěd ušatý koza šrouboNejmladší syn Alex se po letech
nová I. Jsem bulimička. Martina vyrohá a další.
„Obrázková ABECEDA s říkan- růstala pouze se zamindrákovanou strávených na moři vrací do rodného
kami“ – Milé děti, rády poznáváte matkou. Veškerá výchova směřovala k města.Záhy zjistí, že městečko trpí
všechno nové? Na každé dvojstraně tomu, že z dcery nesmí být boubelka. pod krutovládou anglických pánů…
„Slzy pouště“ – Bashir H. Lákařkou
této knížky se seznámíte s jedním Nesmí být tlustá, osamělá a nešťastná
novým písmenem. Ale není to tak jako máma. Martina tedy kopíruje v pekle na Zemi. V době nepokojů a
jednoduché. Nejprve si všimnete jed- matčiny nepřetržité diety, až se odmí- útlaku černošského obyvatelstva Aranotlivých obrázků pod úvodním tex- táním jídla dostane na okraj propasti. bya súdánskou státní policií se lékařtem. Všechna slova začínají stejnou Ač se nenávidí za to, co dělá, nemůže ka Halima snaží zůstat mimo konflikt
hláskou. Na vás je, abyste přišly na to, si pomoct. Teprve když pozná, že i do a věnuje se raněným. Po přepadení
která je to hláska a všechny vyobraze- dívky, jako je ona, se může někdo za- školy, při němž je brutálně znásilněna
většina žáček i s učitelkou, se šokovamilovat, zatouží odrazit se ode dna.
né předměty pojmenovaly.
ná Halima už neudrží a podá zprávu
„Alenčina čítanka“ –E. Petiška.
zástupcům Organizace spojených
Pro dospělé :
Kdo si přečte všechny řádky, dostane
„Ještě mě nezabíjej“ – Fieldingová národů. Její angažovaností se vzápětí
se do pohádky, doví se, co ještě neví.
Tomu, kdo jen trochu sleví, kdo vy- J. Casey je pohádkově bohatá dědička nastartovala smršť hrůzných událostí.

Když si pro ni přijdou ozbrojení muži,
Halima se obává nejhoršího…
„Pražský rozparovač“ – Bauer J.
Praha, konec 14. století. Nedávno založené Nové Město pražské se bouřlivě rozrůstá, přitahuje však nejen
poctivé řemeslníky a kupce, nýbrž i
zloděje, podvodníky a násilníky. Novoměstskému rychtáři Jakubu Protivovi dělá starosti zejména tajemný
rozparovač, který za temných nocí
vraždí zvláště krutým způsobem lehké ženy…
„Vím, že jsi vrah“ – Jakešová P.D.
Když Venetia Aldridgeová obhajuje
mladého Garryho Asie, obviněného z
vraždy své tety, považuje to za rutinní
záležitost. Netuší, že tím uvede do pohybu lavinu událostí, které jí samotné
přinese smrt. O čtyři týdny později je
ve své kanceláři zavražděna…
Přijďte si vybrat, určitě najdete knihu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
středu od 17 – 19 hod. v letním čase
a od 16 – 18 hod. v zimním čase se
na Vás těší
Svobodová J., Knihovnice
www.knihovnaano.wz.cz
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Jak se chovat při mimořádných událostech
Téměř každý den můžeme v médiích
sledovat různá neštěstí,při kterých umírají lidé. Již jsme si zvykli, že v životě
lidí mohou nastat neočekávané situace,
jako jsou živelní pohromy (záplavy a
povodně, požáry, vichřice, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných
látek do životního prostředí (havárie v
chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných
látek, radiační havárie, ropné havárie) a
další, které mohou ohrozit životy, zdraví
obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách. Často se setkáváme s otázkami, jak se vlastně v takových
situacích chovat.
O vzniku mimořádné události je
obyvatelstvo varováno prostřednictvím
sirén a následně vyrozuměno verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení
místního rozhlasu, pomocí mobilních
prostředků ( např. radiovozy). V České republice je zaveden jeden varovný
signál s názvem „Všeobecná výstraha“
(kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin;
signál může být vysílán třikrát po sobě v
cca tříminutových intervalech). Vyhlašuje se vždy, když může, nebo již došlo k
ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatelstva. Sirénami je vyhlašován ještě
signál „Požární poplach“. Tento signál je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. U elektronických
sirén vysílaný signál napodobuje zvuk
trubky „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Signál slouží
ke svolání jednotek požární ochrany.
Tento signál není varovným signálem.
K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování (zkouška sirén)
je dále vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin.
U elektronických sirén je tento tón doplněn verbální informací „ Zkouška
sirén….“. Provádí se zpravidla každou
první středu v měsíci ve 12 hodin.
Pokud zazní siréna se signálem „
Všeobecná výstraha“ a zjevně se nejedná o povodně, vyhledejte ukrytí v

nejbližší budově. Tou může být výrobní
závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná
budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný
signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Když jste v
budově, zavřete dveře a okna, vypněte
ventilaci. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických
látek , plynů, radiačních zplodin a jedů.
Pro naši obec je toto riziko především
ze strany projíždějících nákladních vozidel, převážejících tyto nebezpečné
látky. Informace o tom, co se stalo a
co máme v dalším období dělat, uslyšíme v mimořádných zpravodajstvích
z hromadných informačních prostředků (rozhlas, televize). Dále mohou být
tyto informace sdělovány i obecním
rozhlasem popřípadě elektronickými
sirénami. Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany
(ochranné masky s filtry, protichemické
oděvy a soupravy) a musíme si chránit
dýchací cesty a povrch těla, použijeme
prostředky improvizované ochrany . To
jsou prostředky, které slouží k osobní
ochraně, a běžně se s nimi setkáváme ve
svých domácnostech. K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku
( složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku
v zátylku šálou či šátkem. Hlavu chraňte
čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak,
aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená
pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a
krk. Oči chraňte brýlemi – lyžařskými,
plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepící páskou.
Pokud nemáte tyto brýle k dispozici,
chraňte oči přetažením průhledného
igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkaničkou či gumou v úrovni lícních kostí. Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště,
šusťákovou sportovní soupravou. Tyto
ochranné oděvy je důležité dostatečně
utěsnit kolem krku, rukávů a nohavic.
Nohy chraňte nejlépe vysokými botami

nebo holínkami, ruce zakryjte gumovými nebo koženými rukavicemi. Při
návratu ze zamořeného prostředí do
bytu je třeba veškerý svrchní oděv odložit do igelitového pytle a zavázat jej.
Pokud je to možné pečlivě se osprchujte
a oblečte do čistého oděvu. Tyto prostředky nenahrazují prostředky individuální ochrany a jejich použití je časově
omezeno.
Pro případ evakuace je třeba mít připravené evakuační zavazadlo, ( batoh,
cestovní taška nebo kufr) které je nutné
označit svým jménem a adresou. Toto
zavazadlo by mělo obsahovat základní
trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně
pitnou vodu. Dále pak předměty denní
potřeby, jídelní misku a příbor, osobní
doklady, cennosti, pojistné smlouvy,
hygienické potřeby léky, svítilnu náhradní oděv, spací pytel nebo přikrývku a pokud možno i přenosné rádio s
rezervními bateriemi. Před opuštěním
bytu uhaste otevřený oheň v topidlech.
Vypněte elektrické spotřebiče (mimo
ledniček a mrazáků) a uzavřete přívod
vody a plynu. Ověřte, zda i sousedé
vědí, že mají opustit byt. Dětem vložte
do kapsy oděvu cedulku se jménem a
adresou. Kočky a psy vezměte s sebou a
ostatní domácí zvířata ponechte doma
a dobře je předzásobte vodou a potravou. Vezměte evakuační zavazadlo a
na pokyn k opuštění bytu se dostavte
na určené evakuační středisko. Dodržujte pokynů orgánů, zabezpečujících
evakuaci.
Ochrana před povodněmi
Již brzy bude dokončena protipovodňová hráz, která by měla ochránit naší
obec před povodní. Přesto je důležité
vědět alespoň základní informace o
tom, jak se chovat v případě, že se blíží velká voda. Před povodní je třeba si
vytipovat bezpečné místo, které nebude
zaplaveno vodou. Připravte si pytle s
pískem na utěsnění nízko položených

dveří a oken, potraviny, pitnou vodu na
2–3 dny a evakuační zavazadlo. Vlastníte-li osobní automobil připravte jej k
použití. Upevněte věci, které by mohla
odnést voda a připravte na evakuaci
i domácí zvířata. Při povodni opusťte
ohrožený prostor. V případě evakuace
dodržujte zásady pro opuštění bytu. Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude
zaplaveno vodou. Po povodni si nechte
zkontrolovat stav obydlí, zejména rozvody vody, elektrické energie, plynu,
stav kanalizace a statiku domu. Podle
pokynů hygienika zlikvidujte uhynulé
zvířectvo, potraviny a polní plodiny,
které byly zasaženy vodou. Informujte se o místech humanitární pomoci a
kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škody.
Při jakékoliv mimořádné události
dodržujte následující zásady:
RESPEKTUJTE a snažte se získávat
informace z oficiálních zdrojů (rozhlas,
televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele
apod.).
NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve
svém nejbližším okolí.
NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ
– telefonní síť je v situacích ohrožení
přetížena.
NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
POMÁHEJTE sousedům, zejména
starým, nemocným a nemohoucím
lidem.
UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom
záchrana majetku.
UPOSLECHŇETE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní
správy a samosprávy.
A NEZAPOMEŇTE : ŠTĚSTÍ
PŘEJE PŘIPRAVENÝM !!
Josef Jakl
Velitel PJ SDH

Žádost o dotaci na rekonstrukci tenisového kurtu v areálu TJ Sokol Albrechtice n.O.

Tenisové kurty v areálu TJ Sokol
jsou bohužel již třetím rokem nevyužívané z důvodu špatného technického povrchu kurtů. Kurty byly vybudovány svépomocí za finančního
přispění z rozpočtu obce Albrechtice
a TJ Sokol.
Vzhledem k tomu, že TJ Sokol
nedisponuje potřebnými finančními zdroji, rozhodl se v loňském roce  
poprvé požádat o dotaci na rekonstrukci stávajících tenisových kurtů
z programu LEADER 2007-13 v MAS
NAD ORLICÍ. Bohužel neúspěšně.
Letos byla znovu MAS NAD ORLICÍ vypsána výzva na podání žádostí
a sokol opětovně o dotaci požádal.
Projekt na rekonstrukci tenisových
kurtů byl podpořen zastupitelstvem
obce, byla sepsána smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, kde bylo
schváleno předfinancování dotace ve
výši cca 300 tis. Kč. Dále zastupitel-

stvo obce schválilo financování 10% Betlachové. Členové sokola kurty
Za TJ Sokol
tj. 30 tis. Kč z rozpočtu obce. Rekon- uválcovali, každý den se kropí, stará
Renata Beková
strukci tenisových kurtů podpořili se o ně správce.
formou ankety i občané z naší obce.
Podání žádosti tak, aby vyhovovala
všem kritériím vypsaným MAS si vyžádalo nemálo jednání a úprav. Bohužel i přes veškerou snahu a dobou vůli,
jsme dotaci opět nezískali.
V naší „kategorii“ získali dotaci organizace, které žádali o finanční podporu na opravu hasičských zbrojnic,
pořádání hasičských soutěží, dále pak
na výstavbu zastřešené terasy Plchůvky a rozšíření dětského hřiště Štěnkov. Sportovní aktivity (jako naše)
neuspěli.
Protože zájem o rekonstrukci tenisových kurtů z řad Vás občanů je
nemalý, pokusíme se o získání dotace
příští rok.
V současné době jsou kurty vePředstava úpravy a rozšíření kurtů v Albrechticích nad Orlicí
řejnosti přístupné na objednání u sl. 
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SUTÉ BŘEHY – něco z historie
Jejich historie sahá až do roku
1775. V té době byl u obce Štěpánovsko vykácen kus lesa, aby tu následně bylo postaveno několik chalup s
obecným názvem „Kopanina“. Další
část vznikla, když kolem roku 1786
vystavěla vrchnost v lese u hájovny
pět dřevěných chalup. Ty byly situovány na vysokém levém břehu orlice proti Malým Ledovicím. Sloužily
dřevařím, kteří v lese kácely stromy.
Kmeny stromů pak svazovali do
vorů, které plavili Orlici. Konečná
byla často až v Hamburku. Byl tu
proto v Té době i nemalý sklad dřeva.
Dědina „Suté Břehy“ byla v roce
1792 přifařena k Týništi nad Orlicí.
V roce 1840 měla dokonce 54 obyvatel. Někdy kolem roku 1893 ji však
zničil požár, po něm byla obnovena
jen hájovna.
Krásné místo v lese nad řekou
s pramenem výborné vody se stalo za první republiky cílem letních
vycházek a vyhledávaným místním
letoviskem. Před druhou světovou

válkou se tu scházeli skauti a mladí
Sokolové. Válka však překazila jejich
sny o klidném životě. Zde na těchto
místech se rozhodli jít bojovat proti fašismu. Většina z nich se sem již
nevrátila. Za okupace se tu v chatkách ukrývali jak partyzáni, tak především uprchlí sovětští zajatci. Ti se
sem dostávali z Týnišťské obory, kde
pracovali v muničním skladu.
Na konci války zde vyrostl velký
vojenský sklad. Při jeho likvidaci přišli o život kapitán čsl. Armády Pelikán a neznámý vojín.
Po válce se postupně Suté Břehy
znovu stávají krásné letní letovisko.
Děkuji starostovi obce Albrechtic
panu Kratěnovi a starostovi města
Týniště n. O. Ing. Matičkovi za podporu uskutečnění vzpomínkové akce
u příležitosti 66 let od konce druhé
světové války, která se konala 15. 5.
2011 na Sutých Březích.
Josef Uhlíř
Člen Konfederace politických vězňů
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Projekt bezpečná cesta

Každým rokem probíhá v naší škole kurz dopravní výchovy pro žáky 4.
ročníku. Učíme se zde dopravní předpisy, jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti a také poskytování první
pomoci. Při jedné hodině dopravní
výchovy jsme se vydali po Albrechticích a hledali nebezpečná místa z
hlediska našich dětí při cestě do školy.
Se svými návrhy jsme 16. 5. 2011 šli
na Obecní úřad v Albrechticích, abychom je s panem starostou projednali
a zároveň jsme ukázali naše návrhy,
jak by bylo možné zajistit bezpečnost.
Jedním z nebezpečných míst je
přechod pro chodce u školy. U přechodu parkují auta a děti nevidí, jestli
jede auto a nebezpečně vstupují do
vozovky. Ti, kteří tam parkují, jsou i
rodiče dětí ze školky a naší školy.

PROTO VÁS TÍMTO ŽÁDÁME,
Projekt Bezpečná cesta byl výbornou
ABYSTE NEPARKOVALI V BLÍZ- příležitostí k tomu, aby si žáci nejen všíKOSTI PŘECHODŮ A NEVYSTA- mali problémů a dění v Albrechticích
VOVALI NÁS DĚTI NEBEZPEČÍ. nad Orlicí, ale také uměli své poznatky
prezentovat, diskutovat o nich nejen
My žáci vyvěsíme upozorňovací mezi sebou, ale i vybírat a přicházet na
plakátky do daných budov a pan sta- vhodná řešení. Cenné je, že mohli své
rosta přislíbil, že se postará o zvýraz- návrhy prodiskutovat s panem starosnění přechodu.
tou a učit se komunikaci s veřejnými
Dále jsme upozornili na chybějící orgány, přijímat i jiná řešení, obhájit
přechod v ulici Pardubická u samoob- svůj názor. Troufám si říci, že tyto děti
sluhy, na zarostlé značky, pootočené budou umět lépe prosazovat nejen
značky a špatný stav vozovky. Také své zájmy, ale i záležitosti veřejné, než
jsme navrhli cyklostezku a stezku mnozí dospělí občané.
pro pěší spojující Albrechtice s TýnišUkázka z projektu, který zpracovali
těm, aby se děti mohly dopravovat na žáci 4. ročníku / Dominika Vondráčkroužky a do školy do Týniště na kole ková, Josef Otava, Martina Zdražilová,
nebo pěšky.
Lenka Sedláčková, Karina Štanderová,
Dominika Vondráčková Denisa Szeberényiová/
žákyně 4. ročníku
Návrhy a doporučení řešení málo

bezpečných míst v obci
ulice 1. Máje přechod u školy, domova důchodců • zvýraznění správného přechodu, odstranění barvy u bývalého přechodu • osvětové plakáty do
školky, školy a domova důchodců, aby
rodiče a dospělí neparkovali v blízkosti
tohoto přechodu • 3D přechod a snížení obrubníku k bezbariérovému přechodu - ulice Pardubická • zhotovení  
přechodu pro chodce od samoobsluhy
k ulici   Štěpánovská • zhotovení   přechodu pro chodce od ulice V Borku
k ulici Tyršova - ulice Na Drahách
• zvýraznění  přechodu - ulice na Drahách k restauraci U Krbů
Projekt je k nahlédnutí v budově školy u vchodu.
Mgr. Lenka Otavová

Beseda se strážníkem městské policie

Návštěva v Modrém domě

Vynášení Morany

V pátek 13. 5. jme měli besedu se strážníkem městské policie
paní Pálovou. Mluvila o bezpečné
cestě a pokládala nám různé otázky, jaké vybavení má mít správné
kolo, kdo první pojede na křižovatce a dokonce nám ukazovala
obrázky nehod. Po besedě si děti
ze 4. ročníku napsaly testy, aby
ukázaly, že jsou schopny jezdit
po silnici samy.Většině čtvrťáků
se testy podařily napsat správně a
doufám, že dnes už jezdí zodpovědně a podle pravidel.
Jan Smutný žák 5. ročníku

Dne 11. května 2011 se naše
třída zúčastnila programu s multikulturní tematikou v ekocentru
Modrého domu v Kosteleckých
Horkách. Program se jmenoval
Ever a Melissa z Hondurasu.
Zde jsme se nejprve podívali do
budovy bývalé sýpky, kde je muzeum starých řemesel a pohladili
jsme si některá domácí zvířata.
Vlastní program pojednával o
dětech z dalekého Hondurasu.
Dozvěděli jsme se o jejich způsobu života, jak a kde bydlí, co rádi
jedí, s čím si hrají a také s jakými

potížemi se potýkají jejich rodiče.
Zkoušeli jsme mluvit jejich jazykem – španělštinou, tančili jsme
jejich oblíbený tanec, ochutnali
melasu, atd.
Po programu jsme příjemné
paní lektorce poděkovali, rozloučili se a odjeli malým autobusem
zpět do školy.
Akce i Modrý dům se nám moc
líbily, počasí nám vyšlo, slepičí tanec byl super. Takovou návštěvu
či jinou akci v ekocentru můžeme
všem jen doporučit.
žáci 3. ročníku

Dne 8. 4. šla naše škola vynést
zimu z naší vesnice.Vyšli jsme po
10. hodině. Moranu nesli žáci 5.
ročníku Karel Stolín a Lukáš Havlíček,Vesnu nesla mateřská školka.
Když jsme došli k řece, paní Drábková Moranu zapálila a pan Drábek
nám ji pomohl hodit do řeky. Morana úspěšně odplavala. Vesna nám
přinesla teplo do naší vesnice.
Karel Stolín žák 5.ročníku

Srdíčko pro maminku
Jarní atmosféra přirozeně vybízí
k oslavě mateřství, a tak je na místě si
s dětmi v mateřské škole připomenout
Svátek matek, který se slaví druhou
neděli v květnu.
Stalo se tak již tradicí, že děti se svými učitelkami nacvičují tematicky zaměřené pásmo básní, písní a tanečků,
aby jej předvedly svým maminkám,
které se na jarní besídku y velmi těší.
Přípravou na toto setkání jsou děti
vedeny k hlubšímu citovému prožitku,
jsou umocňovány citové vazby k nejbližším členům rodiny. Nezapomínáme dětem připomenout, že i babička
je maminka má také svátek.
K oslavě Svátku matek jsme vybrali datum 19. květen. Celý týden před
tímto datem jsme věnovali maminkám. Povídali jsme si o nich a vyráběli

Recitační soutěž
Prvního dubna se u nás ve škole
konala recitační soutěž, kterou pořádala vychovatelka školní družiny
paní Drábková. Na soutěž si pěkné

básničky připravilo mnoho dětí.
Vyhrát mohly ale jen tři z nich. Sešli
jsme se ve vyzdobené tělocvičně a
soutěžící začali recitovat. Všechny

pro ně srdíčka zdobená těstovinami.
Pro podtržení sváteční atmosféry
jsme srdíčky vyzdobili i tělocvičnu základní školy a s nedočkavostí vyhlíželi
příchod svých nejbližších.
Slavnostní vystoupení zahájily
nejmladší děti z oddělení Berušek a
poté se představily se svým programem starší děti z oddělení Motýlků.
Atmosféra byla dojemná. Maminky
byly právem hrdy, že mají tak šikovné
a odvážené děti.
Společnou písní na závěr se děti
rozloučily a maminkám předaly krásná srdíčka. Nechyběla ani velká pusa.
Domů jsme odcházeli s pocitem,
že oslava proběhla v radosti a pohodě
a všichni prožili s dětmi hezké
odpoledne.
Ivana Kubcová vedoucí učitelka MŠ
paní učitelky pozorně poslouchaly,
protože pak musely rozhodnout o
tom, kdo bude nejlepší. Na třetím
místě skončila Dominika Vondráčková, na druhém místě Pepa Otava
a na prvním Christian Hep. I všich-

ni ostatní recitovali pěkně.
Věřím, že i příští recitační soutěž
se také povede.
Václav Paďour
žák 5. ročníku
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PROJEKT TŘÍDÍME ODPADY

My to víme: má to smysl !

Poslední dubnový týden byl na
albrechtické škole věnován projektu
Třídíme odpady. Navázal na besedu lektora firmy ASEKOL s názvem
Tonda – Obal na cestách. Žáci se
během projektu utvrdili v myšlence
nezbytnosti správného třídění odpadů pro další život na Zemi. Třídění
je na naší škole již samozřejmostí.
Umíme rozpoznat a vytřídit nejen
plast, sklo, papír, tetrapackové obaly,
ale soutěžíme i ve sběru starých elektropřístrojů a baterií.
Během projektu děti získaly další informace o následné recyklaci
odpadu, poznávaly možnosti jeho
využití při výtvarných činnostech,
uvědomily si význam zakládání
kompostu, zjišťovali jeho složení,
atd. Při poznávání možností ochrany našeho životního prostředí se
žáci rozhodli pro sběr další suroviny

na naší škole – hliníku. Jeho výroba
je totiž velmi energeticky náročná a
jeho rozklad velmi zatěžuje přírodu.
Dále děti zmapovaly rozmístění
sběrných kontejnerů v naší obci a
zamyslely se nad dalšími možnostmi
třídění odpadů v rodinách.
Týden byl zakončen projektovým
dnem, výstavou prací žáků a besedou s p. starostou Albrechtic, která
byla podnětná a zajímavá nejen pro
děti, ale přinesla i nové podněty pro
obec.
To nejdůležitější závěrem: Do
třídění odpadů získaly chuť i děti
z rodin, kde není zcela pochopena
vážnost stavu našeho životního prostředí. Pojďme se tedy všichni snažit
zachovat zbytek přírody budoucím
generacím!
Mgr. Romana Blažková

Zajímavé využití
plastových odpadů
V rámci výtvarné výchovy jsme
dostali za úkol ukázat, že z odpadků se dá vyrobit i oblečení. Nejdříve jsme si udělali dvě skupinky.
Poté jsme začali vyrábět obleky z
plastových pytlů na odpadky a starých CD. Jedna skupina dělala bílé
šaty, které vypadaly jako svatební a
druhá skupina vyráběla Disko Faraóna. Když jsme práci dokončili,
museli jsme si připravit průvodní

slovo a na setkání celé školy, kde
všichni prezentovali výsledky své
práce při projektu, jsme uspořádali
malou módní přehlídku. Nakonec
jsme vyrobili figuríny, na kterých
jsme modely vystavili ve vstupní
hale. Čtvrťáci zase vyráběli mozaiku z barevných víček od plastových
lahví.
Obě práce byly vyčerpávající, ale
stálo to za to. Sklidili jsme pochvalu
od paní učitelky Kratěnové i potlesk
od dětí a ostatních učitelek.
Tomáš Brandejs
žák 5. ročníku

Jarní sběr papíru
rozeznaly materiály, které do papírového sběru nepatří (igelitové tašky, balíčky s tetrapakovými obaly) a odnášely je
do správných kontejnerů.
Moc děkuji vám, občanům Albrechtic, kteří papír třídíte a necháváte jej
pro tradiční sběr, i vám, kteří papír
nosíte do školy. K pocitu, že jste něco
udělali pro životní prostředí, vás může
 Žák 3. ročníku Lukáš Bartoš předvádí Hliníkožrouta
hřát i pocit, že peníze za sebraný papír
pomohou k hezké oslavě Dne dětí.
Ještě jednou moc děkuji i všem, kteří
Velikonoční výstava
se sběrem papíru pomáhali.
Od pondělí 18. 4. až do středy 20. 4. měly nádherné kraslice ozdobené vosSvětlana Kratěnová
kovým reliéfem a papírovou krajkou,
ředitelka školy byla v naší škole velikonoční výstava.
Pořádali jsme ji my páťáci s paní ře- které jsme doplnily přáníčky, květinaTěšíme se na dokončení fotbalového hřiště ditelkou. Téměř každý ze školy přispěl mi, talířkem s jidášem, svíčkou a inkraslicí nebo přáníčkem. Paní ředitel- formačním letáčkem. Vše bylo krásně
Dokončení fotbalového hřiště už se června na Den dětí. Za organizaci a práci ka přinesla z domu spoustu různých barevně sladěno.
blíží. Basketbalové hřiště už je hotové. moc děkujeme panu starostovi, Stavební předmětů a pan Sedlák nám objednal
Výstavou jsme provedli děti ze všech
Všichni jsme sledovali, jak bagr odebíral a obchodní firmě Štěpánek a firmě pana v pekárně mazanec a jidáše. Byli jsme tříd i z MŠ, paní učitelky a také obyvastarý povrch a auta přivážela spoustu no- Martina Beka..
rozděleni do skupin a každá skupina tele z domova důchodců. Měli jsme ravého materiálu. Ten se narovnal na nově
Jak nám paní ředitelka prozradila, zís- si vybrala věci, které se k sobě hodily a dost, že si výstavu prohlédly i maminky
vyznačené fotbalové hříště a několikrát kala obec dotaci na dětské hřiště.Začne se naaranžovala je na výstavní místo dole a babičky. Všem se moc líbila.
se uválcoval. Pak se na hřišti objevily na něm dělat na začátku letních prázdnin. v hale. Já a Dominika Vacková jsme
Viktorie Hepová žákyně 5.ročníku
vysoké sloupy a zanedlouho přibyla síť. Bohužel my páťáci už tu nebudeme, ale
Teď už jen čekáme na branky. Slavnost- přesto se těšíme a přejeme to všem dětem.
ní otevření fotbalového hřiště bude 3.
Lukáš Havlíček žák 5. ročníku
I letos byl náš projekt ke dni Země
završen sběrem papíru.
V sobotu 21. května jsem s radostí
přivítala na parkovišti před školou tatínky p. Trojana, p. Fedrsela, p. Karáska, p. Holendu, p Pfeiffera, p. Januše, p.
Pluhaře a p. Bartáka i další pomocníky
p. Mylera, M. Králíka, T. Kratěnu děti
Kolářovy. Někteří se rozjeli po vesnici a
nakládali připravený papír, jiní pomáhali u kontejnerů se skládáním. Přišli
pomoci i kluci ze 4. a 5. ročníku – P.
Műller, K. Stolín a T. Brandejs. Balíky před domy mizely a kontejnery se
rychle plnily. Při skládání i děti hned

Připravujeme Den dětí

Jako každoročně i tento rok budeme
my páťáci s paní ředitelkou zajišťovat
Den dětí. Letos se oslava bude konat
v pátek 3.června od 15,00 hodin v areálu školy.
Při první schůzce, na které jsme si říkali, co všechno budeme muset připravit, jsme ho pracovně nazvali den „D“ ,
oficiální název však je „Děti dětem“.
Tentokrát se celé odpoledne bude
odehrávat ve stylu country. Pro děti
připravujeme soutěže v rýžování zlata,
cválání na dřevěných konících, postřehu a házení podkovami. Paní učitelky
chystají dílny, kde si děti budou moci
vyrobit něco kovbojského. V hlavním
programu uvidíme, ale i se budeme
moci naučit, country tance. Zábavy

bude dost a dost.
Nebude chybět ani sbírka s prodejem
drobných předmětů např. magnetek
a přívěšků se srdíčky. Peníze za prodané
předměty pošleme na pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným
dětem.
Kluci se nejvíc těší na fotbalový turnaj, který již sehrají na nově vybudovaném hřišti. Věříme, že je nakonec vystřídají rodiče a zahrají si nohejbal.
Paní Ungrádová a Sychrová už pečou
cukroví. Hasiči se postarají o nabídku
něčeho opékaného.
Práce bude dost, ale všichni se už
moc těšíme na krásné odpoledne.
Dominika Vacková žákyně 5.ročníku
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Historie rybářství v Albrechticích - pokračování

1931
- 5. února se koná šestá valná hromada za účasti 11 členů a předsedou
zvolen pan J. Wohlhöfner, místopředsedou pan Floner
- klub nemá prostředky na činnost
a několik členů poskytuje půjčku k
překlenutí finanční tísně
- cena rybářského lístku je zvýšena
pro člena na 55 korun, pro nečleny na
80 korun a měsíční příspěvek činí 1
korunu
- 19. července je konán rybářský
večírek, který vynesl 248 korun
- na závěr roku pořádán večírek,
který přinesl zisk 39,40 korun
1932
- v květnu na 8. valné hromadě dochází k volbě nového předsedy klubu,
kterým se stal pan Šenk a místopředsedou pan Štoček
- klubu je obcí nabídnuta k pronájmu mlýnská strouha
- mezi omezení místního rybářského řádu patří zákaz lovu na „feksír“,
dnes známý lov na vláčenou mrtvou
rybku. Tento lov však byl u nás převzat z německých a anglických pramenů, kde již v té době bylo sportovní
rybářství na vysoké úrovni. Omezení
v místním klubu vyplývalo z toho, že
ne každý měl možnost si zajistit potřebné nářadí pro tento lov. Z vyprávění starých členů i kroniky místní
organizace to byl v té době lov velice
úspěšný a první předseda klubu pan
Oczko, který byl vybaven potřebným
nářadím chytal denně 10 – 15 ks štik
1933
- 9. valná hromada je konána 22.
ledna a klub má 29 členů
- cena hospodářského inventáře
činí 1.200 korun
- dochází k určitým nesrovnalostem ve výboru, kde je v záznamu doložena abdikace 3 členů výboru avšak
po urovnání neshod pánové Šenk, Labík a Ehl funkce dále
- členové upozorněni, že budou vyloučeni z klubu, pokud se třikrát bez
omluvy nedostaví na schůzi
- je podepsána smlouva na pronájem mlýnské strouhy a způsob lovu na
tomto povodí ohlášen vyhláškou

- dle záznamů ze schůzí je v tomto roce velká potíž s pytláky, kteří
chytáním ryb a jejich prodejem si
chtějí přivydělat a tak pomoci svým
rodinám
1934
- po dlouhých jednáních je získáno
právo rybolovu ve Štěpánovsku
- hlavním porybným je zvolen pan
A. Koldinský
- je slovena Stará řeka pod
Štěpánovskem
1935
- jubilejní 10. valná hromada se konala 3. února, kde se konstatuje zlepšení finanční situace klubu který má
již 23 členů
- novým předsedou zvolen pan
Novák a členy výboru pánové Flesar,
Wohlhöfner , Koldinský, Tomšík, Vodička, Zmeškal. Náhradníky výboru
pánové Pekárek, Řehák, a Dostál. Revizory hospodaření pánové Štěpánek
a Labík
- výbor doporučil pro mládež tak
zvané „výpomocné lístky“ pro rybolov mládeže za 10 korun a jejich lov
ryb se musel provádět za dozoru některého rybáře klubu
- po jednání je rozšířen rybolov na
řece Orlici o povodí velkostatku Častolovice čímž se prodloužilo povodí
klubu po hranice obce Lípy nad Orlicí
1936
- 2. února je konána 11. valná hromada, počet členů je 21, dále dva čestní členové klubu a 2 přispívající
- cena rybářského lístku na oba katastry (týnišťský a velkostatku) byla
pro člena 70 korun a pro nečlena 75
korun
- dochází k dalšímu omezení lovu a
to na krev
- výborem je navrženo vedení statistiky ulovených ryb všech členů
- okresní správa zakázala obcím
Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko
vydávat rybářské lístky
- na povodí je vysazeno 30 kg štik,
koupeny byly k vánočnímu prodeji a
členům klubu prodány laciněji
- i nadále je jedním z hlavních zájmů rozšíření možností pro rybolov a
je navrženo projednat nájem rybníku

Hlasujte pro náš zpravodaj
Naše obec se i letos účastní 2. ročníku Soutěže zpravodajů Rychnovska
2011, kterou pořádá Knihovna U
Mokřinky v Mokrém ve spolupráci s
občanským sdružením ABAKUS za
podpory Ministerstva kultury. Výstavy zpravodajů a hlasování se koná od
června do srpna v knihovnách, informačních centrech, na setkání kronikářů. Zpravodaje najdou návštěvníci
v knihovně v Mokrém, Dobrušce,
Rychnově nad Kněžnou, Dobrém,
Častolovicích a v Informačním centru v Opočně. Zde bude také možnost
hlasování.
O ceně čtenářů Rychnovského
deníku rozhodne hlasování na jeho

webových stránkách (http://rychnovsky.denik.cz), jeden ze zpravodajů ocení redakce Deníku. Vyhodnocení se bude konat v září. Jednou z cen
bude i cena knihovníků – hodnotit se
bude, zda se zpravodaj zabývá propagací a činností místní knihovny.
K dnešnímu dni (8. 6. 2011) je do
soutěže přihlášeno 42 zpravodajů
(podrobnosti na internetových stránkách Obce Mokré - www.obecmokre.
cz/knihovna/, v levém menu – Soutěž
zpravodajů Rychnovska).
Budeme rádi, pokud se do této soutěže zapojíte a podpoříte svým hlasem
náš zpravodaj. Děkujeme.
Za redakci zpravodaje Petra Kučerová

v Křivicích a dále podána žádost o rybolov v Albrechtickém katastru
1937
- 21. února se koná dvanáctá valná hromada kde je ve funkci předsedy potvrzen pan Novák a ve funkci
místopředsedy pan Flesar. Revizory
hospodaření zvoleni pánové Pekárek
a Kubrt.
- klub obdržel subvenci 200 korun
- povodí je postiženo otravou ryb
neznámého původu, kdy uhynul hlavně lipan a parma
- proveden podzimní výlov části
povodí „Jordán“, na povodí vysazeno 100 kg kapra a 10.000 ks štičího
plůdku
- v klubové místnosti umístěna
sběrná skříňka na dary pro zarybňovací fond, vybírány dobrovolné příspěvky na zakoupení klubové loďky,
zavedeny knihy inventáře, násad, a
výlovů
1938
- konána třináctá valná hromada,
klub má 25 členů, pokladní hotovost
činí 300,15 korun
- klubová místnost přemístěna do
hostince „U Plašilů“
- zlepšuje se finanční situace a hotovost činí 875 korun.
V letech 1939 – 1945 byla v důsledku fašistické okupace činnost klubu
částečně omezena a organizace svojí
činností probouzela vědomí u svých
členů v konečnou porážku fašistického Německa. I přes potíže činnost
neustává což lze dle knihy zápisů ze
schůzí i kroniky klubu dokumentovat
následovně:
- 14. valná hromada v roce 1939
odsouhlasila násadu do povodí a to
139 kg kaprů za 1.140 korun, počet
členů klubu je 27
- 15. valná hromada se konala 11.
února 1940, prodáno 40 rybářských
lístků jak pro členy, tak i pro nečleny
klubu
- Je proveden první výlov pronajatého rybníku v Křivicích a ryby prodávány za 8 korun za 1 kilogram
- Omezené možnosti sportovního
rybolovu a růst členské základny si
vynutily další snahy o sloučení. Růst

členské základny byl způsoben i tím,
že v letech 1939 – 1940 se do Týniště
n. Orlicí a okolních obcí přistěhovali
občané z okupovaného pohraničí a
tak dochází ke sloučení s Albrechticemi n. Orlicí. 4lenská základna po
sloučení má 55 členů
- Zásluhou pánů Foltýna a Kupky
přicházejí do Týniště n. O zkušení a
dlouholetí rybáři se zkušenostmi z
velkých povodí jako bylo Labe. Přispělo to v období, pro náš národ tak
těžkém, nejen k rozvoji klubu ale také
k prvním pokusům odchovu kapra,
který se v té době vyskytoval jen v
malém množství. Zde je na místě si
připomenout jak se vůbec kapr k nám
dostal neboť od 50 – tých let minulého století se stává nejvíce zastoupenou
rybou nejen v chovu ale i v úlovcích.
Divoká forma kapra, které se říká „sazan“ se ještě dnes výjimečně uloví na
Dunaji. U nás i jinde na světě se chová
jeho prošlechtěná forma, která se původní prakticky nepodobá. V českých
zemích ho začali chovat mniši a tím
začíná rozvoj rybníkářství. Za zmínku stojí i to, že vůbec první kapři se
v Čechách objevili asi v 9. století, v
době vlády Karla Velikého rybníky
vznikaly zpočátku jen u klášterů. Ve
14. století je začala zakládat i šlechta
a později i města. První příručku o
rybníkářství a chovu kaprů napsal
roku 1547 historik a olomoucký biskup Jan Dubravius. Postupem doby
začíná nejen chov ve větším množství, ale také pokusy o jeho šlechtění.
V Čechách má největší zásluhu s pokusy o šlechtění Josef Šusta, který ve
druhé polovině 19. století v Třeboni z
divoké formy vyšlechtil kapra třeboňského. Vyznačuje se vysokým hrbem
na zátylku, proporčně velkým podílem masa, odolností vůči nemocem
a rychlým přírůstkem. Tady je počátek čtyř základních forem kapra a to
kapra šupinatého, kapra lysce, kapra
hladkého a kapra řádkového.
(pokračování)
Podklady zpracoval p. Josef Marek
člen ČRS od roku 1954
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Velitel JSDH Albrechtice na první návštěvě partnerského města Wörgl
Jak jste se již ve zpravodaji dočetli,
oslavilo partnerské město Wörgl 100
let od povýšení na městys a přidělení
znaku a 60 let od povýšení na město.
Na pozvání starostky města Wörgl se
oslav ve dnech 27. – 29.5.2011 zúčastnila i pětičlenná delegace z naší obce.
Velitel naší požární jednotky SDH,
pan Jakl, měl možnost poprvé navštívit naše partnerské město, proto jsem
mu po návratu domů položila pár zvídavých otázek:
Jak se Vám třídenní pobyt ve Wörglu líbil a jak hodnotíte průběh oslav,
kterých jste se zúčastnil?
Abych pravdu řekl, měl jsem z té
návštěvy tak trochu obavy. Bylo to
pro mě nové prostředí, noví lidé a
jazyková bariéra, která je mezi námi
a našimi rakouskými přáteli mi na



klidu také nepřidala. To málo z německého jazyka, který jsem se učil
ve škole, mi na plynulou konverzaci
nestačí, ale mou záchranou byla paní
překladatelka Marcela Smutková a
pan inženýr Libor Hemelík, kteří mi
v tomto ohledu velmi pomohli a za to
jim patří můj dík.
Oslavy byly dobře organizované
a bylo stále na co se dívat a to i přes
nevlídné počasí, které zpočátku vládlo. Bylo to velmi příjemné setkání se
sympatickými lidmi.
Co se Vám na první návštěvě Wörglu nejvíce líbilo?
Hned po příjezdu na hotel mně
zaujala příroda. Protože byl hotel na
kopci, byl z jeho terasy neuvěřitelně
krásný pohled na celé údolí, ve kterém
se Wörgl nachází. Měl jsem možnost

Statek uprostřed města Wörgl

navštívit i některé hotelové restaurace, které jsou stylové, velmi útulné
a díky pohostinnosti našich přátel
jsem si na nedostatek dobrot nemohl stěžovat. A proto, že jsem hasič,
nemohl jsem si odpustit návštěvu v
místní hasičské stanici. Prohlédl jsem
si techniku, kterou disponují a musím
přiznat, že hasiči v Albrechticích mají
co dohánět. Velice jsem se podivil při
procházce městem, když se proti mně
po nákupní zóně řítil místní rolník na
malotraktoru a na konci ulice odbočil
do dvora, kde stála krásně zdobená
dřevěná stodola. Byl to kravín. Na
tomto místě bych ho opravdu nečekal.
Potom jsem se dověděl, že takových
statků je ve městě víc a když městem
ženou stádo krav na pastvu, tak je to
atrakce, na kterou se jezdí dívat lidé z
širokého okolí. Rád bych to viděl na



vlastní oči.
Máte i nějaký zážitek, na který nebudete rád vzpomínat?
Jediný méně příjemný zážitek byl
po cestě domů, kdy jsme se stavili v
motorestu u Rokycan. Dal jsem si
svou oblíbenou svíčkovou na smetaně, kterou mám velice rád, ale chuť
mi zkazila obsluha v podobě výrostka
v ušmudlané zástěře, který přes vlasy neviděl na cestu, a kterého práce
číšníka zjevně nebaví. V tu chvíli mi
došlo, že skončil sen a nastala realita.
Pokud byste měl možnost, jel byste
znovu naše rakouské přátele navštívit?
Pokud ta možnost bude, rád se znovu s rakouskými přáteli setkám.
Děkuji za rozhovor.
Petra Kučerová

Návštěva na hasičské stanici ve Wörglu

Z činnosti jednotky SDH Albrechtice n.O.
Dne 9. 4. 2011 vyjížděla naše jednotka k požáru lesního porostu v Borku. Díky včasnému zásahu jednotek
PO se nestačil požár rozšířit a vzniklá
škoda byla zanedbatelná. Prověřova-



Doplňování cisterny

cí cvičení ve Žďáru nad Orlicí, které
se konalo 15. 4. 2011, mělo prověřit
akceschopnost naší a okolních jednotek při likvidaci požáru v prostorách
skladu dřeva, průmyslového podniku.

Naším úkolem bylo zajistit čerpací dinného domu. Důvodem byla praskstanoviště pro kyvadlovou dopravu lá přípojka vodovodního potrubí.
vody a vytvořit tři útočné proudy.
Josef Jakl
9. června vyjížděla albrechtická jedVelitel PJ SDH
notka k vyčerpání vody ze sklepa ro-



Čerpací stanoviště Žďár nad Orlicí
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Roste agrese podomních prodejců
Levné telefonní tarify, výhodné
dodávky energií pro domácnost,
zázračné výrobky, které Vás omladí,
zkrášlí a udrží při životě minimálně
dalších sto let, přípravky na hubnutí… Rádoby prodejci se přizpůsobují
nabídce trhu a tak se objevují falešní
kominíci s fingovanými revizními
zprávami, prodejci důchodového
připojištění a výhodných úvěrů.
Výdělek podomních prodejců je
přímo úměrný tomu, kolik produktů
prodají nebo uzavřou smluv. S rostoucí konkurencí a počtem nabídek se zvyšuje agrese dealerů, kteří
se snaží za každou cenu (provizi)
uspět. Je třeba zmínit i skupinu podvodníků, kteří nic nenabízejí a jejich
cílem je přímo podvodně vyloudit
(popř.zcizit) peníze a majetek.
Nejčastějšími oběťmi se stávají
senioři a sociálně slabší občané. U
seniorů přehnaná důvěřivost, u sociálně slabších vzkříšená jiskřička

padě pochybností telefonicky informujte firmu nebo společnost, kterou
má dotyčný zastupovat )
- nic nepodepisujte, a to minimálně do doby, než se s nabídkou seznámíte, důkladně pročtete smlouvu
a porozumíte ji , porovnáte s jinými, získáte informace o produktu
a firmě např. na internetu, v různých
diskusních fórech , ze zkušeností
známých, z tisku
- nepodlehněte naoko lákavým
slevám, výhodnému nákupu právě
tady a teď, který se již nebude nikdy
opakovat,
- nevpouštějte cizí osoby do bytu,
držte se přísloví – „ Můj dům, můj
hrad“.
- buďte opatrní, jedná se o vaše
Několik rad a doporučení, která
vám mohou zachránit peněženku peníze, majetek, zdraví
- v případě násilného chování
a majetek:
nebo vyhrožování neváhejte kontak- vždy si důsledně ověřte totož- tovat Policii ČR
nost toho, kdo vás navštívil (v přínaděje na získání financí je živnou
půdu pro podvodníky všech kategorií. A když k tomu přidáme tradiční nechuť veřejnosti ke čtení smluv
a jejich ochotné parafování je na
„průšvih zaděláno“.
Podvedení a většinou nešťastní
lide se stávají klienty různých poraden, nezřídka se dostávají do dluhové pasti, následných exekucí …
Mnozí z podvedených z celého
Královéhradeckého kraje využívají služeb střediska Oblastní charity
Hradec Králové - Poradny pro lidi
v tísni, v Kotěrově ulici 847, a to
zejména pomoc v oblasti dluhového
poradenství.

Nadále platí, že počet podvodníků
je závislý na naší důvěřivosti a lehkomyslnosti, se kterou přistupujeme k podpisům smluvních závazků.
V Hradci Králové 24. května 2011,
autor: Roman BINDER
Kontakt: Poradna pro lidi v tísni,
středisko Oblastní charity Hradec
Králové
Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 591 382, mobil:777 737
612, e-mail:plt@hk.caritas.cz
Informace
pro
občany
Albrechtic:
Sdělujeme občanům, kteří budou ve svých domovech nepřiměřeně obtěžováni jakýmikoliv
poskytovali služeb, že se mohou o
pomoc obrátit na obecní úřad (tel.
494 371 425).

Novavesring - příjemná sobota na Nové Vsi
V sobotu 14. 5. 2011 se jela na Nové
Vsi již 16. velká cena motokrosu pionýrů, stadionů a babet. Závody jsou
rozděleny do kategorií - upravené a
neupravené stroje. Na vysvětlenou
pro nezasvěcené - na neupravených
-tzv. stodolákách může jet každý, kdo
tento stroj má doma, protože na nich
nesmí být vůbec žádná úprava a musí
vypadat tak, jako by jezdili za své éry
po silnici. Pro malé - začínající závodníky máme kategorii ,,čína“ -to jsou
stroje čínské výroby, které se nechají
lehce pořídit za 3000kč a jsou tudíž
dostupné pro každého tatínka, který má potomka ve věku od 4 do 10ti
let. Pro tuto věkovou hranici máme i
kategorii speciál - což jsou stroje tovární výroby. Všechny kategorie jsou
pouze do 50ti ccm. Za celý den se na
závodišti sešlo velké množství diváků, kteří si určitě našli svého favorita
nebo favoritku a bylo se určitě na co
dívat, nebo se občerstvit v přilehlé
hospůdce u Moravců. Pro zajímavost
musím dodat že nejstarší jezdec byl



Pepa Marčík z Petrovic. V kategorii
pionýr speciál jel ve svých 76ti letech
- PEPO KLOBOUK DOLŮ. Video
ze závodů nám tradičně skvěle natočil pan Myšík z Albrechtic a o fotky
z celého dne se postaral pan Jiří Sedláček z Týniště n O. Velké poděkování
patří i všem sponzorům ke kterým
nám přibyla i obec Albrechtice nad
Orlicí, kteří nám dávají jak finanční,
tak věcné dary. Jmenovat je všechny nejde, najdete je však na našich
stránkách www.novavesring.cz. Další
velký dík patří chatařům, kteří nám
ten hluk a burácení motorů 2krát do
roka trpí. Poslední poděkování patří
všem pořadatelům,ale i jejich ženám
či milenkám, protože bez jejich desítek hodin strávených při přípravách
a při závodech by to, co vidí diváci
jedno odpoledne nešlo uskutečnit. Na
závěr bych Vás - jak diváky, tak nové
závodníky chtěl pozvat na další závod,
který se pojede první zářijový víkend.
Za pořadatele
Honza Cerman, ředitel závodu

Společné stupně vítězů všech kategorií



Stupně vítězů kategorie stodoláci



Naši nejmenší závodníci
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Z činnosti a situace v SK Albrechtice nad Orlicí
Již delší dobu řídil veškerou činnost
SK pouze čtyřčlenný výbor a to je na
takovouto organizaci neúnosné. Navíc
stanovy ČMFS stanovují každé 2 roky
konání Valné hromady.
A tak na 25. března byla svolána
Valná hromada do klubovny na hřišti
V Borku. Byli pozváni zástupci vyšších
orgánů, obce, sponzoři a především
členové SK, ti starší a zasloužilí i ti současní. Dá se konstatovat, že účast byla
uspokojující. Za OFS se zúčastnil stávající předseda pan Miloš Židík, další
významný host pan Jaromír Kratěna,
starosta obce. Na úvod zástupce oddílu
předal jako poděkování za dlouholetou
činnost a k významnému životnímu
jubileu dárkový koš panu Josefu Krčmářovi. Jednání zahájil pověřený člen
výboru pan Jaroslav Hlušička. Přednesl návrh programu, nechal schválit
pracovní komise a potom již probíhala Valná hromada podle schváleného
programu.
V hlavních zprávách podali přehled
činnosti oddílu a hospodaření pánové
Jirka Novák st. a Jirka Koblmüller.
V diskuzi pozdravil naše jednání
pan Miloš Židík. Upozornil na možné
novinky a změny v ČFS. Především
o možných změnách registrací a tím
i na možnost registračních poplatků, o situaci okolo Sazky. Informoval
o negativním stanovisku KFS k zavedení členských příspěvků, které by
byly poukazovány na vedoucí orgány
ČMFS a odtud zpět rozdělovány na
kraje a okresy. Přislíbil finanční příspěvek na vybavení od OFS ve výši
5 – 7 tisíc korun. Upozornil, že Albrechtice měli vždy zastoupení nejen
v OFS, kde dlouhou dobu vykonával
funkci předsedy p. Luděk Cabalka, ale
i v KFS v osobě Zdenka Pišla. Doporučil,abychom na tuto tradici navázali
a snažili se v těchto orgánech zástupce Albrechtic mít. Upozornil, že VH
ČMFS se bude konat 26. června 2011

v Nymburce.
Jednání pozdravil také starosta pan
Jaromír Kratěna. Ocenil práci SK, zejména na úseku mládeže a slíbil, že
i nadále bude obec podporovat SK finančně v rámci možností.
Dalším hlavním bodem jednání
byly volby nového výboru, který by
měl řídit činnost SK další dva roky.
Správu mandátové komise přednesl
Vlasta Václavek. Konstatoval, že s pozvaných 75 členů je přítomno 51 a VH
je usnášeníschopná. Volby nového výboru byly připraveny pro tajnou volbu.
Z navržené 13 – ti členné kandidátky
měl být zvolen 11 – ti členný výbor.
Volby proběhly během přestávky. Po
té předseda volební komise vyhlásil výsledky. Do nového výboru byli
zvoleni: Bartoš Petr, Daněk Ladislav,
Duha Petr, Hlušička Jaroslav, Kchop
Rostislav, Koblmüller Jiří, Koblmüllerová Jana, Novák Jiří st. Pinkas Tomáš,
Sychra Miroslav, Václavek Vlastimil.
Nebyli zvoleni: Jiří Moravec a Zeman
Pavel. Zvolený výbor ihned po skončení VH zvolil novým předsedou Jaroslava Hlušičku. Pro některé lidi bylo nakonec zklamáním, že do výboru nebyl
zvolen dosavadní předseda pan Jirka
Moravec. Osobně se domnívám, že to
byla i naše vina, že jsme dostatečně nevyzdvihli jeho zásluhy, které dozajista
měl a má. V situaci, kdy jako předseda
řídil pouze čtyřčlenný výbor, byl na
hřišti dennodenně, sekal, řídil práci
mládeže, dělal funkci vedoucího „A“mužstva, sháněl finance atd. atd. Myslím, že nebyl zvolen do výboru jen proto, že jen velmi omezený počet členů
věděl, co vše pro klub dělá. U Jirky si
nesmírně vážím toho, že i přes volební neúspěch nadále zůstává platným
a pracovitým členem klubu a protože
je podle volebních výsledků prvním
náhradníkem, věřím, že v krátké době
bude opět členem výboru.
Výbor se od konání valné hromady

Zemřel Luděk Cabalka
Ta zpráva nás velmi zaskočila. V neděli 15. května opustil naše řady dlouholetý
činovník, funkcionář, člen SK Albrechtice, kamarád, pan Luděk Cabalka. Již nikdy
se nepostaví na hřišti V Borku vedle mne se svojí typickou otázkou-tak kamaráde,
co tomu říkáš?
Odešel člověk, který celý svůj život věnoval kromě jiného (rodina, přátelé) i albrechtické kopané. Byl dlouholetým členem oddílu, jeho předsedou, jeho doménou byla práce s mládeží, těmi nejmenšími, které učil fotbalové abecedě. Funkcionařil i na okresní úrovni, kdy zastával post předsedy okresního fotbalového svazu.
Avšak jeho místem bylo hřiště v Albrechticích, kde se společně s námi radoval z
úspěchů, zabrumlal si, když se nedařilo. Na hřišti V Borku pokud mohl, nevynechal jediný zápas našich, počínaje těmi nejmladšími a konče dospělými.
Luďku, budeš nám chybět. Za SK Albrechtice Jiří Novák
V neděli 15. května 2011 zemřel ve věku 76 let Luděk Cabalka, dlouholetý funkcionář SK Albrechtice, OVV ČSTV a Okresního fotbalového svazu v Rychnově
nad Kněžnou. V minulosti dlouhodobě vykonával funkci předsedy OVV ČMFS
a později působil jako předseda revizní komise fotbalového svazu na okrese. V
oddíle SK Albrechtice dlouhá léta zastával funkci předsedy fotbalového oddílu,
trenéra mládeže, jednatele – organizátora akcí a fotbalových turnajů.
Za dlouholetou práci ve fotbalovém dění obdržel v roce 2002 plaketu „ Dr.
VÁCLAVA JÍRY“ a  roce 2004 „Medaili za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu“.
Čest jeho památce.
SK Albrechtice a OVV ČMFS Rychnov n.Kn.

schází pravidelně každý týden v úterý
v klubovně na hřišti. Úkolů k řešení
je stále mnoho a ne vše se daří zajistit
včas a podle potřeby. Spíše se někdy
zdá, že problémy se hromadí a že na
ně zatím nestačíme. Od „A“ mužstva
odešel během přípravy trenér Bohumír Hradský. V rozehrané soutěži jak
jsme se přesvědčili, není možné sehnat
adekvátní náhradu. A tak je vlastně
toto mužstvo bez vedení. Přesto díky
zkušeným hráčům Davidu Hořínkovi
a Jirkovi Kotýzovi, tréninky probíhají
na úrovni a hráči se všemi silami snaží
udržet zachování krajské soutěže pro
Albrechtice. Ani „B“ mužstvo nemá
ideální stav v personálním obsazení.
V současné době při zranění brankářů Petra Jandy a Ládi Daňka jsou
na tři mužstva pouze dva brankaři.
A to ještě v dorostu je minimální počet hráčů, další posílení v nedohlednu.
V mužstvech dospělých po odchodu
Jardy Čepelky chybí útočníci. To vše
jsou těžké úkoly, které se musí během
přestávky před další části soutěží řešit.
Na prvních schůzích výboru se
kromě přípravy zápasů musely rozdělit úkoly, které v jedné osobě do
této doby zajišťoval Jirka Moravec.
A tak byla ustanovena funkce vedoucího areálu. Určeni dva členové výboru: Petr Duha a Míra Sychra. Mají
za úkol organizovat veškerou činnost
v areálu hřiště (myšlena údržba, organizování brigád, zjišťování nedostatků) a požadavky předkládat do výboru
k řešení. Ne vždy se to v krátkém čase
daří. Další důležitý úsek jsou finance.
K tomu byla stanovena skupina která
má k penězům nejblíže. Pokladní Jana
Koblmüllerová, Jirka Koblmüller a Eva
Slaninová. Pokladní má odpovědnost
jednou měsíčně podávat ve výboru
zprávu o stavu pokladny a účtů.
Co se nám zatím nedaří to je utvořit
realizační týmy u jednotlivých mužstev. Dá se říci, že toto poměrně dobře

funguje u elévů (Martin Blecha a asistent Švagr) u přípravky (Petr Bartoš
Míša Jaroměřský, Jirka Šrajbr). I u dorostu je zatím vedení stabilní. Rosťa
Kchop s Jirkou Novákem ml. Všechny problémy okolo mužstva zvládají,
i když někdy s velkými „nervy“. Stejná
situace je i u „B“ mužstva, kde mě jako
vedoucího družstva nahradil Ruda
Moravec prostřední a trenér Láďa Daněk rovněž s podobnými problémy
jako dorost situace zvládají. Dorost to
má o to těžší, že zatím co hráči jako
dorostenci mohou „B“ svou účastí
pomoci, hráči „B“ za dorost nastoupit
nemohou. A největší problémy vidím
u „A“ mužstva. Vše začalo, jak jsem
se zmínil, odchodem trenéra. V současné době žádný realizační tým není,
vedoucí mužstva je určen předseda
a to není ideální řešení. Na obsazení
postu trenéra se pracuje, s případnými abonenty jednáme, ale je to vše až
po ukončení soutěže. A tak na konec
jsem si nechal stánek, který sice není
bez problémů, ale je to jedna z věcí u
které bych si přál, aby takto fungovalo
a šlapalo vše. Když odcházeli Horákovi
(kterým bych chtěl ještě znovu tímto
poděkovat), měli jsme strach zda se
najde někdo, kdo je dokáže ve stejné
kvalitě nahradit. Dnes už můžeme
s čistým svědomím prohlásit, že se to
podařilo. Díky rodině Evy Slaninové
máme ve stánku na hřišti zázemí, na
které jsme byli zvyklí a já jim touto
cestou za výbor děkuji. Pochopitelně
máme další příznivce a členy SK, kteří
nám pomáhají okolo fotbalu, při údržbě areálu atp. Nechci je jmenovat, mohl
bych na někoho zapomenout a to bych
skutečně nerad. Takže na závěr: pokud
vás někdo z výboru nebo z vedení areálu požádá o pomoc při zajištění akcí
na hřišti a okolo fotbalu přijďte nám
pomoci. Na hřišti je opravdu pěkně
a i na duševní odpočinek nádherně.
Za výbor SK předseda Jarda Hlušička
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Slet čarodějnic v Albrechticích nad Orlicí
Po krátké odmlce se letos koncem
dubna opět konal Slet čarodějnic.
Akce se zdařila. Povětrnostní podmínky pro přílet i odlet byly dobré,
úroveň škodlivin ovlivňujících kvalitu kouzel v prostoru sletu se pohybovala pod dlouhodobým průměrem.
První divé ženy dorazily k restauraci
U Krbů, odkud se průvodem přemístily do centra sletu v parku u elektrár-

ny. Dojem trochu kazila malá účast
čarodějnic. O to víc si to mohly užít
ty, které se zúčastnily.
Statistika. Počet návštěvníků sletu: spíš míň, počet zúčastněných čarodějnic: 6, počet snědených dětí: 0
(nepotvrzená informace), počet obětí
nepovedených kouzel: 3 (lehká ztráta
orientace po požití lektvaru), z toho
počet napravených škod: 2 (jedna

oběť tady někde ještě bloudí). Naše
díky za přípravu akce patří Richardu
Michalcovi s rodinou a Sboru dobrovolných hasičů Albrechtice n. O.
Věříme, že se příštího sletu zúčastní
více čarodějnic. Kouzlům zdar a těm
dobrým zvlášť!
Za Kulturní komisi rady
obce Jaroslav Kupka

Společenská kronika
Řekli si „ano“:
Lucie Koblmüllerová a Jiří Kapucián
Leona Trávníčková a Radim Myler
Milan Janků a Petra Hušková
Rozloučili jsme se:
Marie Kunteová, nar. 1914
Jiřina Říčařová, nar. 1923
Luděk Cabalka, nar. 1934
Hana Lukášková, nar. 1940

počet obyvatel k 31. 05. 2011
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Vzpomínka:
Dne 28. června 2011 uplynou dva
smutné roky, kdy navždy odešla od
všeho co měla tak ráda, naše milovaná
dcera, manželka, maminka a nezapomenutelná sestra, paní Ilona Plašilová.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Kácení májky
I přes deštivé počasí se uskutečnilo
v sobotu 28.5.2011 slavnostní kácení
májky. Na programu byl koncert hudebních mistrů ze Základní umělecké
školy v Týništi n.Orl. pod vedením
pana Pavla Plašila. Samotnému kácení ještě předcházela divadelní scénka
ze života obce společně s motivy z
českých pohádek. Předvedl ji divadelní soubor Temno z Týniště nad Orlicí
pod vedením paní Evy Drábkové. Na
skácení májky dohlížel pan Kamil Šín,
ale samotného řezu historickou pilkou
se chopili divadelníci. Občerstvení po
celé odpoledne zajišťovali hasiči obce
Albrechtice n.Orl.
Kulturní komise

„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen hrst
květů a vzpomínat“.
Dne 16. srpna to budou již 4 roky,
kdy nás opustil náš drahý tatínek a dědeček, pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Věnujte mu prosím s námi tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou.
„Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný.
Je o těch, které miloval a kteří milovali
jeho“.
Dne 6. srpna uplyne 17 let, co od nás
odešel bez jediného slůvka rozloučení
můj milovaný syn, pan ing. Václav Brůžek z Albrechtic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu maminka
Poděkování:
Děkuji touto cestou paní Zemanové
a paní Bekové, zástupcům SPOZ a OÚ
za květiny a věcný dárek i za hezké posezení k mým 80. narozeninám.
Khýn František
Děkuji za blahopřání k mým 75. narozeninám, za dárek a květiny, za hezké
posezení a vzpomínání panu starostovi
Jaromíru Kratěnovi a za SPOZ paní Jaroslavě Velíškové. Děkuji.
Josef Krčmář
Za pěkné a srdečné blahopřání, dary
a příjemné posezení při příležitosti
mých narozenin děkuji touto cestou zástupcům SPOZ a obce paní Zuzaně Khýnové a paní Renatě Bekové.
Marie Vlčková
V pátek 20.5.2011 jsme se v rodinném
kruhu rozloučili s naším drahým Luďkem Cabalkou. Děkujeme touto cestou
všem přátelům, kamarádům, známým,
fotbalovému oddílu, OFS v Rychnově
n.Kn. a kolektivu ZŠ za projevená slova
soustrasti a množství květinových darů.
Zarmoucená rodina
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