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Náklad 650 ks

Výstavba kruhové křižovatky

Předpokládám, že většina čtenářů
zpravodaje zaregistrovala zahájení
stavby kruhové křižovatky na silnici
I/11 v Týništi nad Orlicí. Tato dlouho
očekávaná stavba přinese v konečném provedení zvýšení bezpečnosti
této křižovatky jak pro chodce a cyklisty, tak také pro motoristy. Dříve než
se tak stane, budeme nuceni všichni strpět určitá dopravní omezení,
bez kterých stavbu nelze zrealizovat.
Chodců a cyklistů se dotknou minimálně, nebo vůbec ne. Motoristé na
tom budou o něco hůře. Zejména ve
směru z Albrechtic do Týniště bude
křižovatka uzavřena po celou dobu
výstavby. Naproti tomu ze směru od
Hradce Králové do Albrechtic by měl
být zajištěn průjezd po celou dobu
stavby. Autobusová doprava bude po
celou dobu stavby zajištěna dle stávajícího jízdního řádu. Realizace stavby se předpokládá od 22.9. 2011 do
15.11. 2011.
Průjezd křižovatkou ve směru od
Hradce Králové do Kostelce nad Orli-

cí (i opačně) bude rozdělen do tří
etap.
V první etapě od 22.9. 2011 do
30.9.2011 bude křižovatka průjezdná v obou směrech ve dvou jízdních
pruzích. Od 1.10. – 20.10. 2011 bude
křižovatka průjezdná jedním jízdním
pruhem, kyvadlově v obou směrech a
provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Od 21.10. – 15.11.
2011 bude křižovatka průjezdná
v jednom novém jízdním pruhu,
obousměrně, kyvadlově a řízena světelným signalizačním zařízením.
Dodavatelem stavby jsou Pražské
silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, Praha 10.
Investorem stavby je společnost A+R
s.r.o., Počernická 257, Radonice, která
zajišťuje i výstavbu obchodního domu
PENNY MARKET.
Jednou ze zajímavostí této investice je, že ji nefinancuje stát, i když se
jedná o silnici I. třídy, kterou vlastní
a správu provádí Ředitelství silnic a
dálnic. Bez nadsázky můžeme říci, že

nebýt podnikatelského záměru PENNY MARKET s.r.o., tak bychom se
od státu této křižovatky nedočkali.
Nástupem tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty a výměnou ředitele ŘSD
Hradec Králové, ztratila údajně tato
stavba svoji prioritu v plánu investic.
V souvislosti s realizací stavby se
na obec Albrechtice nad Orlicí obrátil investor stavby s žádostí o finanční
příspěvek. Podobnou žádost obdrželo
i město Týniště nad Orlicí. Zastupitelstvo obce žádost projednalo na srpnovém zasedání a rozhodlo, že pokud na
akci přispěje město Týniště nad Orlicí, budeme se i my na stavbě finančně podílet. Konkrétní výše příspěvku
bude stanovena po rozhodnutí města
Týniště se na stavbě finančně podílet.
Patrně mnohé čtenáře napadne,
proč bychom se měli finančně podílet na stavbě, kterou získá bezplatně stát. Navíc máme v obci mnoho
jiných potřeb, kam bychom mohli
peníze směřovat. Tato úvaha je správná. Pokud se však na věc podíváme

z druhého pohledu, musíme uznat,
že ani soukromý investor obchodního
domu nemá povinnost stavět dopravní stavby pro stát. Navíc touto stavbou
významně přispěje k bezpečnosti nás,
občanů Albrechtic nad Orlicí. Zejména z tohoto důvodu se zastupitelstvo
obce rozhodlo žádost neodmítnout
a dále jednat o poskytnutí finančního
příspěvku. Ať bude nakonec výše příspěvku jakákoliv, bude se vždy jednat
pouze o symbolický a solidární čin
vůči investorovi stavby. Ve srovnání s více než 8 miliónovou investicí,
bude příspěvek v řádech desetitisíců
skutečně zanedbatelný. Kdo by se však
měl nad svým počínáním skutečně
zamyslet, je náš stát. Uvidíme, třeba
i on nakonec dojde k závěru, že na
stavbu přispěje. Bylo by to po všech
stránkách správné rozhodnutí.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
(za období červen 2011 – září 2011)
Rada obce schvaluje:
• provést návrh technického řešení přestavby bytu školníka v ZŠ •
Albrechtice n.O. a zadat přípravu projektové dokumentace panu
Adamcovi Týniště nad Orlicí
• připravit podklady pro žádost o
dotaci z POV Královéhradeckého •
kraje v roce 2012
• zaslání publikace Obec Albrechtice
nad Orlicí knihovně Častolovice
a pověřuje starostu obce sepsání
darovací smlouvy a projednání
zaslání publikace Obce Častolovice
• poskytnutí finančního příspěvku •
pro děti na akci „Motokros Nová
Ves“ ve výši 1 000,- Kč
• příspěvek na činnost Stálého výbo- •
ru Štítu Albrechtic na rok 2011 ve
výši 500,- Kč
• bezplatné poskytnutí hracích prvků ze stávajícího dětského hřiště u •
ZŠ Albrechtice nad Orlicí s podmínkou instalace herních prvků
v areálu SK do 31.8.2011, dále
pověřuje starostu obce sepsáním
darovací smlouvy s SK Albrechtice
nad Orlicí
• navýšení příspěvku ve výši 2 000,Kč SDH Albrechtice nad Orlicí •
účelově určeného na pořádání soutěže v požárním sportu
• uzavření darovací smlouvy na sadu •
výpočetní techniky, která byla obci

zapůjčena v rámci Projektu interdecký kraj a nemá k němu žádné
netizace knihoven. Výpočetní techpřipomínky
nika bude umístěna v prostorách
knihovny.
• výsledek výběrového řízení malého
rozsahu na zakázku „ Zpracování
uzavřít smlouvu s firmou Jiří Proúzemního plánu Albrechtice nad
che Albrechtice nad Orlicí na
Orlicí“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Ing.arch. Robert
zabezpečení letní údržby a zimní
údržby (chodníky) na následující
Chládek, Jižní 870, 500 03 Hradec
dva roky
Králové, celkem cena vč. DPH
360 000,- Kč
žádost MS Zelené Háje na rozšíření
využití příspěvku z rozpočtu obce • výsledek výběrového řízení malého
na opravu střechy v areálu V Borrozsahu na zakázku „ Zpracování
ku a pověřuje místostarostku obce
územního plánu Albrechtice nad
sdělením výše uvedeného MS ZeleOrlicí“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Ing.arch. Robert
né Háje Albrechtice n.O.
Chládek, Jižní 870, 500 03 Hradec
Rada obce neschvaluje:
Králové, celkem cena vč. DPH
360 000,- Kč
žádost Města Třebechovice pod
Orebem na úhradu režijních nákla- • výsledek výběrového řízení malédů na stravování žáků ZŠ Třebeho rozsahu na zakázku „Oprava
chvice p.O.
místních komunikací“ a rozhodla
uzavřít smlouvu o dílo s firmou JD
nabídku pohlednic od Ing. Hory,
Karlovy Vary
Dlouhý s.r.o., Vysoké Mýto, celkem
cena č. DPH 1 027 771,20 Kč.
Rada obce bere na vědomí:
• informaci o žádosti firmy A+R s.r.o.
výsledek výběrového řízení na
Radonice o poskytnutí finančního
veřejnou zakázku „Rekonstrukce
příspěvku na stavbu kruhového
ústředního topení v čp. 275“ a konobjezdu na křižovatce silnic I/11 a
statuje, že nejlepší nabídku předII/305
ložila firma K-Mont, s.r.o. Choceň
s cenou 130 788,- Kč vč. DPH. Sou- • petici a vyslovuje podporu Spolku
časně rozhodla s touto firmou uzapro obnovu venkova ČR na podvřít smlouvu na realizaci zakázky
poru ministerského návrhu změny
zákona o přerozdělování daní
zprávu starosty z valné hromady
Lesního družstva Vysoké Chvojno • dopis spol. s r.o. SCaC Praha 2
s.r.o..
ohledně projektu „Mezinárodního
návrh jízdního řádu firmou Oredo
výzkumu dospělých. Rada obce
na rok 2011, 2012 pro Královéhrarozhodla, že obec Albrechtice n.O.

se do projektu aktivně zapojovat
nebude.
• petici za uzákonění přímé volby
starostů, primátorů, hejtmanů a
prezidenta
• Dodatek č.1 ke smlouvě č.
RR/2010/154-SDH/MV/3 účelové
neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH za období 1.10201031.12.2010 ve výši 10 936,- Kč a
doporučuje jej zastupitelstvu obce
schválit
• výsledek výběrového řízení malého
rozsahu na akci „Oprava chodníků
Albrechtice nad Orlicí“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou
Stavitelství DS, s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou. Tímto pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy o dílo.
Rada obce vyslovila:
• poděkování členkám SPOZ za
pomoc při přípravě občerstvení
delegace z Wörglu a při zajištění
sbírky ošacení
Rada obce ukládá:
• starostovi obce připravit soupis
prací pro technického pracovníka v případě, že by obec zakoupila
techniku pro zimní a letní údržbu
a porovnat náklady s tím související s náklady, kde by se obě údržby
řešily dodavatelsky
Petra Kučerová, OÚ
Albrechtice n.O.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(usnesení ze dne 18.8.2011)

schvaluje:
- pokud obec obdrží dotaci na
106/7/2011 Zastupitelstvo obce výstavbu kanalizace v roce 2012,
bere na vědomí zprávu o plnění usne- nebudou se opravovat komunikace
sení z předešlých zasedání zastupitel- dotčené výstavbou kanalizace. V roce
stva obce.
2012 se bude realizovat oprava komunikace V Borku.
107/7/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje zařazení kříže Ježíše Kris111/7/2011 Zastupitelstvo obce
ta z roku 1905 a kříže Panny Marie schvaluje:
z roku 1903 do majetku obce v hod- pokud obec neobdrží dotaci na
notě vypočtené v souladu s obec- výstavbu kanalizace v roce 2012, bude
ně platnými předpisy o oceňování opravena komunikace Na Návsi, kde
majetku.
povrch komunikace bude tvořit penetrace. Dále zastupitelstvo obce schva108/7/2011 Zastupitelstvo obce luje opravit jako druhou v pořadí
vzalo na vědomí petici občanů ohled- komunikaci V Borku.
ně špatného stavu komunikace Na
Návsi.
112/7/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje v roce 2011 opravit chod109/7/2011 Zastupitelstvo obce ník na ulici 1.máje od čp. 56 až po
schvaluje opravu nájezdu v ulici Květ- č.p.205. Rozsah oprav bude proveden
ná a ukládá starostovi obce zajistit do finančního limitu 500 tis. Kč.
realizaci opravy.
113/7/2011 Zastupitelstvo obce
110/7/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje v roce 2012 opravit chodník

Na Drahách (před Lobovkou).

schvaluje krytí rozpočtového schodku ve výši 2 315 307,- Kč z výsledku
114/7/2011 Zastupitelstvo obce hospodaření obce z minulých let.
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na stavbu kruhového objez118/7/2011 Zastupitelstvo obce
du na křižovatce silnic I/11 a II/305 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o
na základě žádosti firmy A+R s.r.o. půjčce peněz od společnosti LesoškolRadonice. Výše finančního příspěvku ky, s.r.o. Řečany n.L. ve znění přílohy
bude projednána na příštím zasedání č. 5 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.
zastupitelstva obce.
115/7/2011 Zastupitelstvo obce
119/7/2011 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí dílčí rozpočty výstav- schvaluje uzavření smlouvy o podby sportovního hřiště a dětského hřiš- mínkách napojení, o spolupráci a
tě v základní škole.
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
116/7/2011 Zastupitelstvo obce kupní s VČP Net s.r.o. Hradec Kráschvaluje rozpočtové opatření č. lové, zastoupené společností RWE
4/2011 ve znění přílohy č. 4 tohoto GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem.
usnesení v těchto parametrech: upravené příjmy: 9 683 249,- Kč, upra120/7/2011 Zastupitelstvo obce
vené výdaje: 11 893 556,- Kč, finan- vzalo na vědomí program návštěvy z
cování: -105 000,- Kč, schodek: 2 315 města Wörgl.
307,- Kč.
OÚ
117/7/2011 Zastupitelstvo obce
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Opravy místních komunikací a chodníků
Po několika letech se letos opět objevily na našich místních komunikacích
bagry, vibrační válce a různá speciální
technika na opravy komunikací. Protože mnoho našich občanů si dlouhodobě stěžuje na špatnou kvalitu některých nezpevněných cest, rozhodli jsme
se položit starostovi obce několik otázek
na toto téma.

Pane starosto, jednou z často kritizovaných skutečností v obci je stav některých místních komunikací a chodníků.
V poslední době se provádějí opravy
některých z nich. Ráda bych vám
v této souvislosti položila několik otázek. Mohl byste našim čtenářům říci,
v jakém rozsahu se budou komunikace
v letošním roce opravovat?
Stav místních komunikací a chodníků je zastupitelstvu obce dobře znám. Provedení komplexních
a úplných oprav všech nevyhovujících
komunikací je dlouhodobě limitováno
plánovanou výstavbou kanalizace a také
finančními možnostmi obce. V letošním roce však zastupitelstvo obce uvolnilo na řešení těchto problémů více jak
1,0 mil. Kč.
Budou se opravovat chodníky?
Ano, i na opravy chodníků zastupitelstvo obce schválilo 0,5 mil. Kč.
Podle jakých kritérií byly vybírány
letošní opravy?
Na poslední zasedání zastupitelstva
obce jsem předložil soupis všech závad
na chodnících a místních komunikací.
Zastupitelstvo pak jednalo o pořadí,
ve kterém se budou jednotlivé závady
odstraňovat. U chodníků bylo zvoleno
kriterium využívanosti chodníků. To
znamená, že přednost mají ty chodníky, po kterých chodí nejvíce občanů.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o
rekonstrukci pravostranného chodníku
v ulici 1. Máje a Na Drahách (myšleno



Ulice Na Návsi

ve směru na Týniště). U místních komuV jakém provedení budou opravené
nikací dostaly přednost ty, ve kterých se chodníky?
nepředpokládá v několika následujících
Všechny rekonstruované chodníky
letech výstavba kanalizace a ty, co byly budou ze zámkové dlažby. U hlavní sildotčeny stavbou hrází.
nice budou ponechány stávající obruby.
V případě potřeby budou pouze výškoBavíme-li se o poškozených komuni- vě srovnány nebo doplněny. Důvodem
kací stavbou hrází, neměla by je opra- je přímý kontakt se silnicí ve správě SÚS
vit dodavatelská firma?
Královéhradeckého kraje. Zásah do
Jistě, tak se také po dohodě s obcí komunikací II. a III. třídy je adminisstalo. Část opravovaných komunikací trativně i finančně náročný. U ostatních
hradí dodavatel stavby hrází ze svého. chodníků, které jsou u našich místních
Rozsah poškození způsobených přímo komunikací, se budou obruby vyměňovat vždy, bude-li to z funkčního nebo
stavbou však nebyl nijak veliký.
estetického důvodu potřebné.
V jakém pořadí se budou v příštích letech opravovat další místní
Mnozí občané pochybují o kvalitě
komunikace?
povrchu na opravovaných komuniZastupitelstvo obce stanovilo pou- kacích. Proč nebyla použita klasická
ze priority na rok 2012. Rozhodlo, že asfaltová směs, která je trvanlivější?
pokud bude zahájena výstavba kanaMáte pravdu, že asfaltový povrch je
lizace, bude se rekonstruovat silnice kvalitnější. Při rozhodování však byla
V Borku. Ta je sice provedena v asfalto- posuzována cena ve vazbě na získaný
vé penetraci, ale na mnohých místech efekt - rozsah oprav. Při tom se braje silně poškozena. Pokud bychom ji la v úvahu i dopravní zátěž řešených
neopravily, hrozí, že se její stav natolik komunikací. Z tohoto pohledu vyšla
zhorší, že by její následná oprava byla efektivněji právě prováděná technolopro obecní rozpočet příliš nákladná.
gie. Pravdou také je, že většina opravoPokud se nezahájí výstavba kanaliza- vaných komunikací byla i v minulosti
ce, bude opraven i zbytek komunikací provedena v penetraci a dobře sloužila
v ulici Na Návsi. O dalších komunika- několik desítek let. Například komucích se bude jednat v roce 2012, podle nikace Na Hrázce. Domníváme se, že
aktuální finanční situace obce.
provoz, který je na těchto komunikacích je nebude příliš ničit. Pokud ano,
A jak budou pokračovat opravy dá se případná závada poměrně snadno
chodníků?
odstranit.
V příštím roce by se měl opravit chodník před obchody v „Lobovce“. VzhleNěkteří občané poukazují na fakt,
dem k tomu, že jsme však výběrovým že jsou v obci potřebnější komunikařízením na dodavatele oprav chodníků ce k opravě, než právě ty, které obec
v letošním roce docílili výhodné ceny, opravuje.
je možné, že bude chodník před obchoO těchto názorech vím. Zájmem
dy opraven ještě letos. V tom případě obce je opravit co nejdříve to bude možby muselo zastupitelstvo obce rozhod- né všechny komunikace i chodníky.
nout o pořadí dalších chodníků pro rok Znovu však opakuji, že dokud nebude
2012. V zásobě jich je několik. Obecně rozhodnuto o realizaci nebo odložení
by se dalo říci, že chodníky s asfaltovým stavby kanalizace, nebylo by rozumné
povrchem jsou v horším stavu a ty by opravovat cesty tam, kde se plánuje její
měly být první na řadě. Konečný ver- stavba. Všem občanům bych chtěl touto
dikt však řeknou zastupitelé.
cestou říci, že při rozhodování o pořadí



Ulice před hřbitovem

realizovaných oprav v žádném případě
nerozhodujeme podle toho kdo, kde
bydlí, ale snažíme se co nejšetrněji hospodařit s penězi které obec má k dispozici a přitom řešit to nejpotřebnější. Co
je nebo není nejpotřebnější, bude vždy
předmětem vážných diskusí. Každý
občan se jich může zúčastnit na zasedání zastupitelstva obce, podobně jako
to učinili občané z návsi. O tom, která
cesta nebo chodník se bude opravovat,
totiž rozhodují výlučně zastupitelé a to
na veřejném zasedání.
Při diskusi o opravách místních
komunikací se velice často odkazujete
na stavbu kanalizace. Můžete občanům říci, kdy již bude konečně jasné,
zda se bude kanalizace stavět nebo ne?
Bylo by asi jednoduché a nebyla by
to lež, kdybych odpověděl, že nevím.
Zatím ale stále ještě existují možnosti,
že dotaci získáme. Z tohoto pohledu
platí, že naděje umírá poslední. Nového na této problematice je fakt, že i
kdybychom nějakou dotaci získali, tak
nebude ve výši, která by stačila na odkanalizování celé obce. Proto jsme také
připraveni v místech, kde je již zřejmé,
že v několika budoucích letech se stavět
nebude, dát cesty do pořádku co nejdříve. Když říkám co nejdříve, rád bych
za tímto termínem viděl konec tohoto
volebního období. Znovu však opakuji, že konečné slovo k tomu musí říci
zastupitelé obce.
Ještě poslední otázku prosím. Které ulice to jsou, ve kterých se nebude
v dohledné době kanalizace stavět?
Pokud zůstane v platnosti usnesení
zastupitelstva obce o tzv. redukovaném
rozsahu stavby kanalizace v obci, tak
to jsou tyto nezpevněné komunikace:
Na Hrázce, 1. Máje (za hřbitovem), Na
Písku, Zahradní a K Soutoku. V ulicích Květná, Poštovní, Tyršova (v části
nové výstavby) a Na Návsi se se stavbou
kanalizace zatím počítá.
Děkuji za rozhovor, Redakce MZ
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Parkování vozidel na místních komunikacích
Podobně jako ve všech jiných
obcích a městech, tak i v naší obci se
místní komunikace zaplňují zaparkovanými motorovými vozidly. Kdo
se projde večerní obcí, dá mi jistě za
pravdu. S ohledem na blížící se zimu,
se bude Kontrolní výbor zastupitelstva obce a následně zastupitelstvo
obce touto situací zabývat. Nejde snad
o to, že bychom chtěli řidiče nějak
šikanovat, nebo jinak znepříjemňovat
život našim občanům, ale některé cesty jsou již nyní průjezdné jen s maximální opatrností. Pokud si představíme na komunikacích sněhové bariéry,
je zřejmé, že by se mnohé cesty mohli
stát v zimním období neprůjezdnými. Jde zejména o vozidla záchranné
služby nebo hasiče, které může kdykoliv potřebovat každý z nás. Tedy
včetně majitelů vozidel, kteří omezují
průjezdnost našich komunikací. Jaká

opatření v konečném důsledku obec
přijme, nechci předjímat. Jisté je, že
společnými silami a porozuměním
budeme muset tento problém řešit.
Dopředu mohu předeslat pouze
svůj názor na věc. Pokud má někdo
možnost parkovat se svým vozem na
svém pozemku, měl by tak bez prodlení činit. Osobně ze svých pochůzek po večerní obci vím, že naprostá
většina zaparkovaných vozidel na
veřejných prostranstvích stojí zbytečně. Jejich majitelé je mohou bez
problémů parkovat na pozemcích u
svých domů. To, že parkování před
domem je pohodlnější není pro mne
žádný argument. Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku našich občanů je
pro mne určitě přednější.
Jaromír Kratěna
starosta obce



Večerní ulice V Borku

Co je dobré vědět ohledně kontrol a revizí komínů a spalinových cest
V prvé řadě nevím jaký je rozdíl mezi
revizí a kontrolou. A kdo je oprávněn
vydat zprávu o takové kontrole či revizi, abych nenaletěl prvnímu, kdo u mě
zazvoní? A jak často vůbec takovou
kontrolu potřebuji?.......
Tedy od Adama, neboli od začátku:
Podstatné kolem této problematiky
upravuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které je platné od 1.1. 2011.
V prvé řadě REVIZE. Tu je nutné
absolvovat v těchto případech:
- před uvedením spalinové cesty do
provozu nebo po každé stavební
úpravě komína
- při změně druhu paliva připojeného
spotřebiče paliv
- před výměnou nebo novou instalací
spotřebiče paliv
- při komínovém požáru
- při vzniku trhlin ve spalinové cestě a
při vzniku podezření na výskyt trhlin
ve spalinové cestě
Tuto revizi vám provede pouze osoba,
která je tzv. osobou odborně způsobilou, což znamená, že je jednak
držitelem živnostenského oprávnění
v oboru Kominictví a současně je
- revizním technikem NEBO
- specialistou bezpečnosti práce
- revizním technikem komínových
systému NEBO
- revizním technikem spalinových
cest.
A jak je to s KONTROLOU? Tu je
nutné provádět většinou 1 x ročně
v závislosti na tom, čím topíte. (Přehled
lhůt viz. tabulka níže). Provádět ji musí
osoba odborně způsobilá, v tomto případě postačí, je-li držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví
a nevyžaduje se osvědčení revizního
technika.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv
za období jednoho roku viz tabulka.

Doplňující poznámky k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič
paliv po dobu nepřesahující v součtu
6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče
na plynná paliva se lhůty kontrol
a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění
spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně
se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž
mezi jednotlivými kontrolami nebo
čištěními nesmí uplynout doba kratší
4 měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný
pro odvod spalin ze spotřebiče na
pevná paliva v případech, kdy nelze
zajistit topení jiným způsobem, se
kontroluje a v případě potřeby i čistí
nejméně jedenkrát za rok.
5. Spalinová cesta určená pro odvod
spalin ze spotřebiče na pevná paliva
sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva
měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se
kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
A co ČIŠTĚNÍ spalinové cesty svépomocí? Dle nového nařízení vlády je
možné provádět svépomocí pouze čištění spalinové cesty sloužící pro odtah
spalin od spotřebiče na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50kW včetně.
Právnická nebo fyzická osoba o tom
musí učinit zápis do požární knihy nebo
jiné provozní dokumentace, kterou
předloží odborně způsobilé osobě při
provádění kontroly. Ale pokud k vám
již kominík, a to skutečný kominík, váží
cestu, je lepší ponechat to odborníkům.
Fyzické osoby (občané) nemají
povinnost zprávu o kontrole nikde předávat. I nadále platí, že hasiči nemají
právo vstupovat do objektů a preventivně kontrolovat komíny či dokumentaci

k jejich stavu, ale můžou uložit pokutu
za nedodržení lhůt kontrol a čištění
komínů – spalinových cest až po požáru, bylo-li zjištěno, že požár byl zapříčiněn nedodržením výše uvedených
povinností. Stejně tak pojišťovna (je-li
objekt pojištěn) může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné
plnění.
Další novinkou v nařízení vlády je
povinnost odborně způsobilé osoby,
která při kontrole, čištění nebo revizi
spalinové cesty zjistí nedostatky, které
bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek
osob a které nelze odstranit na místě,
neprodleně oznámit tuto skutečnost
písemnou cestou v případě nedostatků
způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému
stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků
na požární bezpečnost orgánu státního
požárního dozoru.
V novém nařízení vlády, na rozdíl
od původní vyhlášky, nejsou uvedeny povinnosti jednotlivých subjektů
(občanů, právnických a fyzických osob)
ve vztahu ke spalinovým cestám a spotřebičům. Je zde pouze obecné ustanovení: „Každý si musí počínat tak, aby
při provozu komína a kouřovodu (tedy

„spalinové cesty“) a spotřebiče paliv
nedocházelo ke vzniku požáru.“
Ač se zdá, že povinností ve vztahu
k vlastnictví nemovitostí je až příliš,
není nové Nařízení vlády č. 91/2010
týkající se pravidelných kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
žádnou zbytečností. Naopak statistiky
uvádějí, že nejčastější příčinou požárů
v domácnostech je nedbalost, následují technické závady, úmyslná zapálení
a závady komínů a topidel. Nejlepším
ošetřením tohoto rizika je proto prevence, tedy předejití možnosti vzniku
požáru.
Pokud již taková událost nastane,
každý si umí dobře spočítat, že pojišťovna při posuzování, zda vyplácet pojistné plnění a v jaké výši, po nás kontrolní, případně revizní, zprávy bude
vyžadovat.
Je proto lepší kontrolní zpráva v kapse, než střecha v plamenech.
Napadá mě ještě jedno české přísloví: „Pozdě bycha honit“. Jaká přísloví
napadají vás?
Ing. Ivana Červinková
PRO Consulting s. r. o., Škroupova
957, 500 02 Hradec Králové, tel.: +420
495 534 455, fax: +420 495 522 007,
e-mail: proconsulting@proconsulting.
cz, web: www.proconsulting.cz

Druh paliva připojeného spotřebiče
Výkon

Činnost
Čištění spalinové
cesty

Do 50 kW
včetně

Nad 50 kW

Pevné
Celoroční provoz

Sezónní provoz

3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

1x

Kontrola
spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr
pevných(tuhých)
znečišťujících
částí a
kondenzátů

1x

1x

1x

Kontrola a čištění
spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr
pevných(tuhých)
znečišťujících
částí a
kondenzátů

2x

1x

1x

Čištění
spotřebiče paliv

2x

Nejméně podle
návodu výrobce
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Domov důchodců Albrechtice n.O.
Za krásného letního počasí se uskutečnil dne 2. 9. 2011 v našem domově
Den otevřených dveří. Opět po roce
jsme ukázali veřejnosti a ostatním
poskytovatelům služeb, co se u nás
změnilo a co nového můžeme našim
obyvatelům nabídnout. Pozvání přijali i klienti z ostatních domovů, se
kterými se pravidelně navzájem navštěvujeme. Děkujeme touto cestou za
krásný program mažoretkám Marlen
z Kostelce nad Orlicí a kapele Black
Buřiňos ze ZUŠ v Týništi nad Orlicí.
Součástí akce byl také doprovodný
výtvarný program pro děti, který měl
veliký úspěch.
Druhý den Mgr. Ing. Karel Vacek
přivítal v našem zařízení vzácnou
návštěvu z partnerského města Wörglu. Po prohlídce domova a krátkém
občerstvení jsme od starostky Wörglu
paní Hedwig Wechner převzali milé
dárečky určené našim klientům.
A co nového u nás? V říjnu loňského
roku jsme slavnostně otevírali dostavbu domova a příchozí návštěvníci si
mohli prohlédnout prostory nových
Domků. Po roce práce s klienty na

Domcích můžeme bilancovat. Provoz
zařízení je bez velkých problémů a
naši klienti tráví svůj čas v příjemném
„rodinném“ prostředí, které je více přibližuje běžnému způsobu života.
Neustále se snažíme zlepšovat
kvalitu bydlení i na starší hlavní budově. V letošním roce Královéhradecký
kraj financoval další naši investici ve
výši 5 200 000,- Kč. Tou byla výstavba nových prostor ve II. patře hlavní
budovy a únikového požárního schodiště firmou RGS, s.r.o. z Lukavice.
Vznikl zde příjemný prostor, kde se
mohou klienti věnovat různým aktivizačním činnostem, na které dosud
nebylo místo.
V současné době plánujeme další
spolupráci se základní školou, která by
ráda využila kapacitu naší keramické
dílny a rozšířila tím nabídku mimoškolní činnosti pro místní děti. Byli
bychom rádi, kdyby naše náročná činnost byla i nadále, tak jako dosud, podporována obcí, a aby zůstala nedílnou
součástí okolního dění Albrechtic.
Mgr. Jana Tichá



Doprovodný výtvarný program



Párty stan pro veřejnost

dláváním ke zvýšení šancí na trhu práce.“

VD 2011 by mly být aktivity zameny na diskusi o kvalit dalšího vzdlávání, která je
ním z nejdležitjších faktor ovlivujících vnímání dalšího vzdlávání veejností a
mstnavateli.

yž není slovo kvalita zahrnuto v mottu TVD 2011, dostáváme se k nmu penesen
s zvýšení šance na trhu práce. Bez kvalitního dalšího vzdlávání nelze dosáhnout vyšší
ce na trhu práce.

o navazuje na adu z pedchozích ty let. V logu je uveden rok 2011 a podkladová
va je ržová. Logo je pístupné na stránkách AIVD. Novinkou v logu je umístní názvu
D R do levého dolního rohu. Název má zdraznit roli AIVD R v TVD jako hlavního
ce filosofie a hlavního koordinátora tchto aktivit.



Vystoupení mažoretek z Kostelce n.O.

Vzdělávání dospělých

Vážení občané,
dovolte, abychom Vám touto cestou
nabídli účast na aktivitách již pátého
ročníku Týdne 2vzdělávání
dospělých
2011 pro AIVD
z4
2011 v Královéhradeckém kraji, který
se uskuteční ve dnech 7. - 11. listopadu
2011.
Mottem Týdne vzdělávání dospělých
2011 (dále jen TVD) pro rok 2011 je:

„Dalším vzděláváním ke zvýšení
šancí na trhu práce.“ Hlavním cílem
této významné celorepublikové akce
je motivace potenciálních účastníků
celoživotního vzdělávání, vzdělavatelů
a zaměstnanců k účasti ve vzdělávání
dospělých.
V rámci TVD bude připraven zajímavý program pro občany všech věkových kategorií, ať jsou zaměstnaní, či
nezaměstnaní. Stačí chuť vzdělávat se,
učit se novým věcem, nebo chuť zpříjemnit si den zajímavou akcí – přednáškou, ukázkovou hodinou kurzů či
seminářem. To vše zcela zdarma. Tyto
akce se uskuteční ve vlastních prostorách jednotlivých institucí a některé
proběhnou i v prostorech úřadu práce.
Program se v současné době vytváří,
uzávěrka přihlášek vzdělavatelů bude
16. září 2011. Doufáme, že se aktivit

budou svou nabídkou účastnit stejně jako vloni střední školy, mateřská
centra, domy dětí a mládeže, občanská
sdružení, autoškoly a řada soukromých
vzdělávacích firem. V rámci TVD se
představí i Kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky v Rychnově
n.Kn. Jeho pracovníci také připravují
v rámci TVD setkání u kulatého stolu
zástupců významných firem z regionu,
ředitelů středních škol a výchovných
poradců, aby společně probrali další
možnosti přípravy absolventů škol na
skutečné požadavky praxe.
Více informací a později i kompletní
program naleznete na stránkách Úřadu práce České republiky – krajské
pobočky v Hradci Králové:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/
hkk/informace_z_useku_up/tyden_
vzdelavani_dospelych

V případě jakýchkoliv dotazů nás
můžete oslovit na níže uvedených
kontaktech:
Mgr. Naděžda Martincová, tel. č.
950 159 231, e-mail Nadezda.Martincova@rk.mpsv.cz
Ing. Alena Martincová, tel.č.
950 159 310, e-mail Alena.Martincova@rk.mpsv.cz
Mgr. Libuše Sychrová, tel. č.
950 159 234, e-mail Libuse.Sychrova@
rk.mpsv.cz
Sledujte tisk a výlepní plochy, již
brzo se dozvíte podrobný program pro
náš okres. Věříme, že si v programu
TVD vybere opravdu každý. Všichni
jste srdečně zváni.
Těší se na Vás pracovníci poradenství
KoP Úřadu práce ČR v Rychnově n.Kn.
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Návštěva z rakouského partnerského města Wörgl
Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2011 navštívili
naši obec zástupci města Wörgl v čele
se starostkou města paní Hedwig
Wechner.
Na návrh rady obce byl připraven
pro naše přátelé program návštěvy.
V krátkosti bych Vás chtěla seznámit
s touto návštěvou.
V páteční podvečer dne 2. 9.
2011 přijeli přátelé z partnerského
města Wörgl do Krňovic na Statek
u Kynosů, kde pro ně bylo připraveno ubytováni. Zástupci rady obce
v čele se starostou, panem Jaromírem
Kratěnou, návštěvu přivítali a v krátkosti pohovořili o oblastech budoucí
spolupráce našich obcí. Z naší strany
bylo navrženo několik témat. Starostka města Wörgl navrhla opakování
akcí zaměřených na děti a mládež.
Tyto aktivity se v předešlých letech
osvědčily.
V sobotu 3. 9. 2011 byla hlavním
tématem prezentace naší obce, samozřejmě jsme chtěli ukázat, co nového

jsme vybudovali.
Starosta a zástupkyně starosty přivítali návštěvu na Obecním úřadě
v Albrechticích nad Orlicí. Dále jsme
pokračovali prohlídkou po obci a
navštívili jsme základní školu, kde
ředitelka školy, Světlana Kratěnová,
připravila zajímavou prezentaci školy,
jak z historie, tak ze současnosti organizace. Její kolegyně provedly návštěvu školou, z ohlasů našich hostů lze
usuzovat, že se jim naše škola líbila.
Dále jsme pokračovali prohlídkou
domova důchodců. Ředitel, pan Mgr.
Ing. Karel Vacek nás seznámil s personální strukturou domova důchodců,
krátce pohovořil o klientech a o nově
vybudované části pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Všichni jsme si
prohlédli novou výstavbu. Zástupci
přátelského města přivezli pro klienty domova praktické dárky, které pan
ředitel s díky převzal. Zaměstnanci
domova důchodců pro naše přátelé připravili občerstvení a poté jsme

pokračovali prohlídkou hasičské
zbrojnice, kde hasiči ochotně odpovídali na technické dotazy. Starostka
a starosta se společně vyfotografovali
v hasičském autě, kterým nás partnerské město obdarovalo v roce 2008.
Dále jsme pokračovali prohlídkou
elektrárny a protipovodňové hráze.
Procházkou po hrázi jsme došli
k restauraci U Krbů, kde pro nás
byl připraven oběd a sladké občerstvení v podobě cukroví,
které jako vždy pečou šikovné ženy
z naší obce, tímto jim děkujeme.
Po obědě přátelé odjeli do Krňovic,
tam ještě se zájmen navštívili Orlický
skanzen.
Po krátkém odpočinku jsme se
opět sešli na společenském setkání se
zástupci obce a společenských organizací ve fotbalovém areálu v Borku.
Zde bylo připraveno malé ohlédnutí
za historií těchto partnerských návštěv, prezentaci připravila zástupkyně starosty, paní Renata Beková, byly

promítány fotografie od první návštěvy ve Wörglu, u které jsme všichni
nostalgicky vzpomínali, je to již 18
let. Tuto prezentaci bychom chtěli
do budoucna rozšířit o více fotografií
a požádali jsme naši návštěvu, aby
nám poskytla i jejich pořízené fotografie tak, abychom rozšířili záznamy
fotografií i v elektronické podobě.
Dalším tématem budoucí spolupráce byl návrh na zhotovení společného filmu o naší obci
a o partnerském městě Wörgl, což
se oběma stranám jeví jako velmi
zajímavé.
Jako symbol přátelství byl rozkrojen marcipánový dort, na kterém byly
znaky obou našich obcí.
S našimi přáteli jsme se rozloučili
a budeme se těšit na další setkání a
spolupráci.
Zuzana Ehlová



Přivítání rakouské delegace z Wörglu na Obecním úřadě
v Albrechticích n.O.



Společná fotografie s rakouskými přáteli u Statku
u Kynosů v Krňovicích



Starosta obce pan Kratěna se starostkou rakouského
města Wörgl paní Hedwig Wechner



Marcipánový dort jako symbol přátelství Albrechtic a Wörglu
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Odpoledne pro děti
TJ SOKOL Albrechtice n. O.
Dne 20. srpna pořádal TJ Sokol
Albrechtice spolu s kulturní komisí
akci pro děti i dospělé. Během odpoledne se představila skupina historického šermu Fortis. Své představení
zahájila skupina ukázkou jednoduchých vesnických a šlechtických tanců. Tance se velice rychle naučily
děti i dospělí a tančili společně se
skupinou historického šermu. Následovalo představení VIKINGOVÉ.

Ve vystoupení věnovaném vikingům
jsme se dozvěděli, jak se „demokraticky“ mohl zvolit jarl - válečný náčelník, kam se vikingové rádi
plavili a jak si na svých výpravách
počínali. V přestávkách mezi vystoupeními si děti mohly vyzkoušet středověké dobové zbraně a to byl pro ně
opravdu velký zážitek.
Za TJ Sokol
Renata Beková

Knihovna – nabídka pro čtenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím knihy, děvčátkem Mimi, zažívat dobrodružství života v přírodě, poznávat
několik titulů:
zvěř a ptáky a možná že vám tato
Pro děti :
knížka i napoví, jak se kolem sebe
dívat a jak se chovat v přírodě, aby
„Pohádky ovčí babičky“ – D. vám poodhalila svá tajemství.
Spaniangová.“Dobrý večer,“ zvedla
ovčí babička oči od pletení.“Hezky
„Adamovy a Erikovy zážitky
seďte a poslouchejte, dnes vám povím z Jalovce“ – Řeháčková V. Adam s Eripohádku o tom, jak si chytrý beránek kem žijí v Beskydách na kopci Jalovci.
poradil s hloupými vlky. Panečku, Jsou zvídaví a vynalézaví a to, co udějak je ten beránek chytrý! Kdepak, lají se ne vždycky setká s pochopením
na toho si vlci nepřijdou, ani když se dospělých. Jak to dopadá, když si klupřevléknou za piráty, strašidla nebo ci opatří vlastní mrak, zahrají si na
dokonce za falešné beránky.
holiče, vychovávají kohouta, potýkají
se s užalovanou holkou, honí pytláky,
„Popletená abeceda“ - Tato knížka o tom všem se dočtete v této knížce
je určena všem, kteří mají rádi legraci, plné veselých i napínavých příběale především předškolákům, kteří se hů.Ztřeštěné nápady kluků by vždy
chtějí hravou formou seznámit s pís- nemusely končit dobře. Naštěstí mají
menky abecedy. Pro všechny čtenáře vedle sebe vždy dva věrné ochránce
bude jistě skvělým dobrodružstvím psa Arise a Rivala (sibiřského haskypátrání po chybách v popletených bás- ho a velkého salašnického psa).
ničkách i obrázcích. Děti mají za úkol
Pro kluky a holky od osmi roků.
samy nebo s pomocí rodičů u každého
písmene popletenou básničku přečíst,
„Martina“ – Francková Z. Martině
chyby opravit a tím si zdokonalovat by leckterá dívka mohla závidět. Má
svou slovní zásobu, pružnost myšlení nejen prima rodiče a dobré kamaráda také smysl pro humor.
ky, ale i stádo koní, na nichž může
jezdit kdykoliv se jí zlíbí, o mámině
„Labutí oblaka“ – J. Tomeček. chovatelské stanici psů a koček ani
V této knížce vás spisovatel Jaromír nemluvě! A přece není šťastná. Má
Tomeček zavede do krásného pro- pocit, že na venkově o něco přichází.
středí jihomoravského lužního lesa Sní o městském životě, o večírcích, o
a vy budete moci spolu s hrdinkou šatech podle poslední módy a střevíč-

cích na vysokých podpatcích. Marně
se jí rodiče i kamarádky snaží její sen
vymluvit. Martina nakonec prosadí
svou. Je přijata na střední školu ve
velkém městě a na chvilku je úplně a
dokonale šťastná. Bohužel,právě jen
na chvilku.
Pro dospělé:
„Pěchota útočí“ – Rommel E. V této knize z roku 1935 autor své největší
bitvy, ukazuje způsob, jakým je vyhrál,
svou strategii a použití obrněných sil.
Graficky znázorňuje rychlý postup
svých jednotek, který jej proslavil jako
agresivního velitele skvěle využívajícího jak terén, tak slabosti nepřítele.

Obě jsou neprovdané, přestože se
především o Noru ucházel nejeden
muž. Zejména proto, že ji považovali
za velice zámožnou. Nikdo netušil, že
bohatá byla Ruth,která sdědila po své
matce mnoho peněz. Sestry neudělaly
nic, aby ten omyl vysvětlily. Ani tehdy,
když do jejich života vstoupil zchudlý
statkář. Přišel do Berlína, aby si našel
bohatou nevěstu.
„Poslední velmistr“ – Asensi M.
V klenutých vatikánských sklepích
se nachází tajný archiv. Je plný vzácných kodexů i bezcenných listin, které vyhodnocuje věhlasná paleografka, sestra Ottava Salinová. Tentokrát
ovšem dostala poněkud odlišný úkol
: rozluštit záhadné znaky, které byly
vytetovány na těle mrtvého muže. Na
samotném muži by nebylo nic pozoruhodného, kdyby v jeho blízkosti
neležely kousky dřeva, podle všeho
úlomky kříže, na němž zemřel Ježíš.

„V náruči snů“ – Howard L.Paris
je nadaná malířka, která dosáhla
záviděníhodného úspěchu.Její díla
se prodávají v exkluzivních galeriích a její popularita stoupá.Poté, co
prožije vášnivou noc s milionářem
Richardem se začnou dít podivné
věci. Paris probouzejí děsivé sny a cítí
Přijďte si vybrat, určitě najdete kninepokoj.Po jednom záchvatu horečné hu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
tvůrčí činnosti má před sebou náčrtek vražedné scény. Neustále se musí středu od 17 – 19 hod. v letním čase
a od 16 – 18 hod. v zimním čase se
k tomu obrazu vracet…
na Vás těší
„Sestry“ – Mahlerová H. Nevlastní
sestry Nora a Ruth Rupertovy bydlí
Svobodová J.,knihovnice
společně v elegantní berlínské vile.
www.knihovnaano.wz.cz
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Nové hřiště
V naší albrechtické škole se už
podařilo mnoho nového. Letos ke
skvělému fotbalovému hřišti přibyly
nové průlezky, domečky a šplhadla.
Práce na novém herním prostranství začaly už před velkými prázdninami. Bylo nám líto starých ,,domečků“ ale s chutí jsme tvořili návrhy
a vybírali z katalogu vybavení nové.
Celé léto se na školním dvoře budovalo a stavělo. 1.září nás tu čekala čerstvě zasetá travička a zbrusu nové hřiště. Všichni jsme se nemohli dočkat, až
budeme moci vše vyzkoušet. Nejprve
jsme se však museli domluvit na pravidlech chování, která zde budou platit, aby nám hřiště dlouho vydrželo.

Od 5. září máme hřiště otevřeno i pro
veřejnost.
Hřiště je prima. Rádi si zde hrajeme nejen o velké přestávce a v rámci
družiny, ale i odpoledne v doprovodu
rodičů a mladších kamarádů.
Chtěli bychom poděkovat všem
lidem, kteří tu odvedli velký kus práce. Vážíme si toho a budeme se snažit
chovat tak, aby nám hřiště sloužilo co
nejdéle. Žádáme proto i ostatní návštěvníky, aby se řídili vystavenými
pravidly chování na hřišti.
Děkujeme.
žáci 4. ročníku

Školní přespolní běhání

15. září proběhl v parku první velký
závod našich školáků. Stupně vítězů
vítaly všechny žáky se startovními čísly
na prsou. Nejprve se postavili na start
prvňáčci a jako památku si každý odnesl Pochvalný list a první tři přeborníci
(P. Izák, J. Horák, P. Černá) byli dekorováni medailemi. A potom se rozpoutal
nelítostný souboj o postup do okresního kola. Mezi děvčaty uspěly: 1. M.
Zdražilová, 2. K. Štanderová, 3. L. Sed-

láčková, 4. M. Hořínková. Mezi chlapci
se do školní reprezentace dostali: 1. D.
Ungrád, 2. J. Otava, 3. L. Šrajbr, 4. M.
Jaroměřský. Co je třeba podotknout na
závěr této vydařené akce, které přálo
i počasí? Jen více pohybu pro naše děti
– co takhle si zazávodit i doma v rodinách – určitě by to byl pro děti ohromný
zážitek a i motivační prvek, jak smysluplně využívat volný čas.
Eva Drábková

Dopravní soutěž v Týništi nad Orlicí
Tak jako každoročně se i letos 21. 9.
a 22. 9. žáci albrechtické školy účastnili dopravní soutěže v Týništi n. Orl.
Tato soutěž má pro naši školu velký význam v rámci dopravní výchovy
dětí. Soutěžící si zde v praxi mohou
ověřit své znalosti v testech, první
pomoci, znalosti pravidel silničního
provozu na dopravním hřišti a také
zručnost na náročných překážkách.
Naši žáci předvedli zvláště v úterý 21. 9. výborné výkony. V klání
s týnišťskými dětmi se s 0 počtem
trestných bodů umístila Lenka Sedláčková na prvním místě. Josef Otava se umístil na 2. místě a Martina

Zdražilová na 3. místě.
V oblastní soutěži dne 22. 9. se na
dopravním hřišti v Týništi přihlásilo
kolem 60 soutěžících. Zde jsme již
mistrům Evropy z Častolovic konkurovat nesvedli, ale trestných bodíků bylo málo a děti předvedly dobrý
výkon.
Největším přínosem této soutěže
a dopravní výchovy by měla být bezpečná a jistá jízda v opravdovém provozu. K tomu můžou přispívat nejen
školy a organizátoři těchto akcí, ale
i rodiče.
Mgr. Lenka Otavová

Sportovní bomba
vybuchla v Solnici
22. září odjela reprezentace naší
školy na okresní kolo v přespolním
běhu do Solnice. Hned na začátku je
třeba zdůraznit, že všech osm závodníků prokázalo sportovního ducha
a bojová srdce. Ovšem 4. místo M.
Zdražilové a hlavně 2. místo děvčat
zapůsobilo jako skutečná bomba.

Stupně vítězů chlapců a děvčat ve školním přespolním běhání
(15.9.2011)





Vždyť se naše dívky vklínily mezi
takové velikány, jako jsou ZŠ Kostelec n.O. a ZŠ Dobruška. Je příjemným
zjištěním, že se musí s naší maličkou
školičkou počítat, i když to někdy
opravdu připomíná zápas Davida
s Goliášem.
Eva Drábková

2. místo děvčat v okresním kole přespolního běhu v Solnici (22.9.2011)
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Školní areál s novým vybavením
Jednou z mnohých akcí letošního
roku byla také úprava školního areálu. Co se pod tímto úkolem všechno
skrývalo, již mnozí čtenáři vědí. Pro
ty, kteří neměli zatím možnost se do
školy podívat, přinášíme informace
tímto způsobem.
Celkový rozsah úprav školního areálu pro letošní rok se skládal
z těchto dílčích úkolů.
Předně se jednalo o terénní úpravy
původního prostoru s cílem vybudovat nové sportovní hřiště na kopanou
a nohejbal. Byly odstraněny keře
a lísky, staré oplocení pozemku, septik a vykáceny břízy bránící výstavbě hřiště. Od vlastníků sousedního
pozemku byla vykoupena část jejich
zahrady, aby nové hřiště mohlo mít
odpovídající tvar a rozměry. Celý
prostor byl výškově urovnán. Přitom
bylo nutné dovézt několik desítek
kubíků nového materiálu z písníku
ve Žďáru n.O. Hřiště bylo nákladem
cca 450 tisíc korun dokončeno a otevřeno v červnu letošního roku.
Druhou akcí byl úklid bývalé
zahrady školníka a jeho příprava na vybudování školní zahrady.
I tato akce byla ukončena v květnu
a pozemek je nyní připraven pro
nové využití. Měla by zde vzniknout
nová školní zahrada, na které by se
žáci základní školy učili pěstovat
zeleninu a další práce související se
zahrádkou.
Třetí akcí bylo vyřešení využití
bývalého bytu školníka pro potřeby školy. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí v základní škole

a v mateřské škole bylo po dohodě
s vedením školy rozhodnuto, že bude
byt využit pro školní družinu. Tyto
práce byly svěřeny projektantovi
panu Adamcovi z Týniště nad Orlicí.
Dnes je stavební řešení vymyšlené,
schválené vedením školy, hygienou
i hasičským záchranným sborem.
O dalším postupu rozhodne zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání.
Čtvrtou akcí v tomto areálu bylo
vybudování dětského hřiště. Návrh
jednotlivých prvků si sestavily děti
mateřské a základní školy spolu
se svými učiteli. Vlastní realizaci zajistila obec a s pomocí dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj
i zaplatila. Celkové náklady činily
cca 460 tisíc korun. Dodavatel vybavení byl vybrán ve výběrovém řízení, do kterého bylo obesláno deset
potencionálních dodavatelů. Nejvýhodnější nabídku předložila firma
ZP-Tech Česká Skalice. Tato stavba byla dokončena před zahájením
nového školního roku.
Jak je z výše uvedeného patrné,
i v letošním roce věnovala obec do
základního školství nemalé finanční
prostředky. Spolu s ostatními zastupiteli věřím, že tyto investice jsou
smysluplné, neboť vytváří předpoklady pro dobrou výchovu naší
mladé generace. Navíc je v současné
době areál otevřen i pro veřejnost,
která za podmínek, blíže specifikovaných v provozním řádu, může areál využívat.
Jaromír Kratěna
starosta obce



Nové dětské hřiště

Sokol Albrechtice n. Orlicí – cvičení rodičů s dětmi
Od jara letošního roku se pravidelně schází rodiče se svými dětmi, aby
strávili hodinu pohybem a hrami.
Cvičení se koná každý čtvrtek od
17. hod. v místní sokolovně.
Děti se naučí pohybovat po různých překážkách, zpívat písničky,

poslouchat cvičitelku, hrát nové hry,
používat cvičební náčiní i jiné netradiční pomůcky a užijí spoustu další
zábavy na tématických hodinách.
Malé cvičence těší společné činnosti
s maminkou či tatínkem a postupně
se začínají zajímat o vrstevníky.

Cíle cvičení:
Srdečně zveme všechny děti od 2
• rozvoj jemné i hrubé motoriky
do 5 let s rodiči, prarodiči, strýčky či
• pozitivní vztah k jiným členům sku- tetičkami na cvičení do Sokola.
piny, spolupráce rodiče s dítětem
• poslušnost, dodržování kázně
Za sokol Albrechtice cvičitelka II
• radost z pohybu
stupně J.Šedová a Jolana Vodová
• setkání s jinými rodiči a dětmi
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Vážení spoluobčané, jak už jste se
mohli dozvědět z obecního rozhlasu
a také z plakátů, tak nás v letošním
podzimním čase čekají opět zajímavé
aktivity, které pro Vás zajišťují členové
kulturní komise. První velká akce, která
už klepe na dveře, je tradiční posvícení.
Letos nám posvícení připadlo na první
víkend v měsíci říjnu. Opět jsme pro
Vás připravili přátelské utkání ve fotbale s obcí Nová Ves, tak doufejme, že
nám bude přát počasí. Po sportovním
vyžití je potřeba i také zábava, o kterou se na sobotní večer postará kapela
Vokap v restauraci U Krbu, přijďte si

ZPRAVODAJSTVÍ

Kulturní podzim

tedy poslechnout lidovou muziku a
posedět s rodinnými příslušníky i s přáteli, které přes rok nevidíte a vrací se
třeba do rodné obce jen o posvícení.
Pan Krb pro Vás také připravil tradiční
posvícenskou kačenu.
Jednou z připravovaných akcí je
i další novinka letošního roku a tím
je výlov ryb, který se uskuteční dne
17.11.2011ve 14.00 hodin na místním
brouzdališti u elektrárny. Vylovené
ryby nám pan kuchař připraví v restauraci U Krbů v sobotu 19.11. 2011, kde
se uskuteční rybí hody. Speciality z kaprů, štik, okounů, línů a amurů se budou

podávat od 16.00 hodin. K poslechu i
tanci bude hrát skupina VOKAP. Doufáme, že vás tato nová nabídka osloví a
podobně jako na posvícenskou kačenu,
zavítáte i na českou rybu.
Jako každoročně jsme pro Vás připravili výlet do divadla. Tentokrát jsme
vybrali divadlo v Pardubicích na večer
28.10.2011 a představení nese název
„Černá komedie“.
V letošním roce chceme navázat na
dobrou loňskou zkušenost s divadlem
v restauraci U Krbů. V předvánočním
čase proto připravujeme vystoupení týnišťského divadelního souboru

Číslo 3 - 2011

Temno. Hrát se bude komiksově laděný detektivní příběh ze současnosti
s názvem „Vraždící břitva“.
Kromě výše uvedeného se uskuteční
i tradiční mikulášská nadílka, vánoční besídka pořádaná naší základní a
mateřskou školou a členové komisí se
sejdou na přátelském posezení se zastupiteli obce.
Jménem všech členů kulturní komise vás srdečně zvu na všechny kulturní
akce letošního podzimu. Účast každého
z vás nás potěší a posílí naše úsilí o hledání a pořádání kulturních akcí v roce
2012.
Za KK Bričová Lenka

Historie rybářství v Albrechticích – pokračování
A byl to u naší organizace pan Kupka a Foltýn, kteří začínají v pronajatých
rybníčcích pokusy s odchovem násady
a lze jednoznačně říci, že v daných podmínkách návesních rybníčků to byla
práce, se kterou nebyly velké zkušenosti, ale začala se dařit.
- 14. února 1943 se konala
v „Panském domě“ 18. valná hromada
za přítomnosti 40 členů klubu a 12 hostů. Dle pokladní zprávy činila hotovost
2.361 koruna a hodnota inventáře 1.605
korun.
I když byla situace za okupace velmi
složitá, přesto se podařilo na povodí
vysadit 2.000 ks pstruha obecného,
2.000 ks pstruha duhového, 2.000 ks
cejna velkého, 150 kg plotic a 100 ks
raka.
- 19. valná hromada byla konána
v Albrechticích n.O. 13. února 1944
– pokladní hotovost činila 3.983,50
korun. Bylo doporučeno založit šestičlenný hospodářský odbor a rozdělení
povodí na úseky. Okresním úřadem
v Rychnově bylo přiděleno 60 povolenek k rybolovu a čas omezen na 4 dny
v týdnu.
- rok 1945 přinesl osvobození našemu
národu a rybářskému klubu starosti, jak
zarybnit povodí, neboť o násady byla
velká nouze. Po vleklých jednáních se
podařilo zakoupit celou obsádku rybníka pana Drobílka až z Rabštejnské Lhoty u Chrudimi. Spojením s Albrechticemi n.O. na začátku 2. světové války se
získalo povodí, které bylo jako stvořené
pro intenzivnější násady kaprů, zejména nad albrechtickou elektrárnou, což
se v prvních letech po osvobození uskutečňovalo. Přes to, že v roce 1946 zemřel
oblíbený předseda klubu Josef Foltýn,
v jeho započaté práci v možnosti vlastního odchovu kapra se pokračovalo.
- dne 9. března 1947 se konala
v Albrechticích n. O. 22. valná hromada
a zúčastnilo se jí 31 členů a 4 hosté. Novým předsedou byl zvolen J. Voženílek
a členy výboru Charvát, Wohlhöfner,
Šenk, Kubrt a revizory účtů pánové
Šmůla a Paškrt. Poříčním dozorcem
p. Škop. Ceny povolenek v roce 1947
činily pro člena 150,- Kčs a pro nečlena 300,- Kčs. Měsíční povolenka stála
100,- Kčs.
Klub uvažoval o možnosti získání

části povodí od Borohrádku, což však
nebylo dohodnuto. V srpnu 1947 byly
získány prostředky na násadu ryb formou „sběrací listiny a uvažováno i o
půjčce na další nákup násad.
- 22. února 1948 se koná 23. valná hromada v hostinci „U Horáků“ a dle zprávy činí pokladní hotovost 9.682,- Kčs.
Dochází k dalším změnám ve výboru a
k rozhodnutí o přijímání nových členů
v jednoroční čekatelské lhůtě. Podařilo
se zakoupit další násadu z Rabštejnské
Lhoty, neboť klub obdržel státní subvenci ve výši 5.786,- Kčs a příspěvku
od poříčního svazu ve výši 1.000,- Kčs.
V tomto roce byl povolen odlov dravců
pouze členům klubu a to jen ve vymezeném úseku Divoké Orlice.
Na počátku roku 1949 proběhlo jednání se členy výboru rybářského klubu Čestice –Lípa n.O. o lovu na úseku
jejich revíru.
-27. února 1949 se konala valná hromada v Albrechticích n. O. a pokladní
hotovost v té době činí již 34.042,- Kčs.
Byla nakoupena násada za 20.506,- Kčs.
A hodnota inventáře činí 3.881,- Kčs.
Valná hromada potvrzuje ve funkci předsedy p. J.Voženílka a dochází
k dalším změnám ve výboru klubu.
V té době bylo rozhodnuto konat první rybářské závody na dnes již zaniklém rybníčku „Pode dvorem“, které se
však pro odpor stávajících uživatelů
neuskutečnily a jako náhradní lokalita
byl stanoven „Jordán“, kde závody již
proběhly.
V květnu 1949 bylo rozhodnuto o
novém rybářském řádu, kde bylo zakázáno chytání ryb z lodí a na tak zvanou
„kalenou“. Bylo přijato opatření o možnosti provedení výlovů na některých
přelovech.
- dne 12. února 1950 se koná 25. řádná valná hromada v hostinci „U Horáků“, kde bylo přítomno 43 členů a 8
hostů. Pokladní hotovost činí 11.198,80
Kčs a vázaný vklad 16.434,20 Kč. Na
této valné hromadě dochází k dohodě o
sloučení rybářů z Petrovic, Štěpánovska
a Štěnkova s rybářským klubem Týniště
n.O. Novým předsedou klubu je zvolen
František Peikr.
U příležitosti 25. výročí založení klubu se koná 16. dubna 1950 mimořádná
valná hromada, kde bylo přítomno již

95 členů a 15 hostů. Při této příležitosti
zhotovil p. V.Šenk tablo s fotografiemi všech členů klubu, které do dneška umístěno v klubovně rybničního
hospodářství.
- na 26. valné hromadě dochází
k další podstatné změně ve výboru,
kdy se předsedou stává Václav Kubrt
a dochází k ustavení rozsáhlého hospodářského odboru. V témže období
dochází ke změně názvu klubu a to na
„Lidový rybářský spolek Orlice se sídlem v Týništi nad Orlicí“.
- v roce 1952 a to 15. června se konají
první rybářské závody na tekoucí vodě
a to v úseku nad elektrárnou v Albrechticích n. O.
- v roce 1953 vychází dlouho očekávaný rybářský zákon, kde dochází i
k vymezení hranic revírů jednotlivých
spolků. V tomto roce tíživě doléhá na
rybářský spolek měnová reforma, avšak
přes to jsou pronajaty rybníka v Bolehoště a Rašovicích
- v roce 1954 byl za účelem posílení
finanční situace uspořádán společný
ples s mysliveckou organizací, jehož
výtěžek pro náš spolek činil 4.960,Kčs. Na výroční členské schůzi dochází
k další podstatné změně ve výboru a
předsedou spolku se stává Josef Marek
st.
- dne 11. června 1955 se koná výroční
členská schůze spojená s připomenutím
30. výročí vzniku organizace. Pořádané rybářské závody nejsou úspěšné a
jsou příčinou změny v osobě hospodáře spolku, kterým se stává pan Josef
Provazník
- na výroční členské schůzi v roce
1956 byly předneseny nové stanovy
Československého zemského svazu
rybářského a přijetím těchto stanov
zanikl dosavadní název spolku a nově
ustaven „Československý svaz rybářů
místní organizace v Týništi n. O.“ Ještě
v tomto roce byla přijata mimořádná
opatření proti liknavým členům v plnění členských povinností. K 31.12.1956
má organizace již 186 členů.
Z kulturních akcí v tomto roce byla
uskutečněna odborná přednáška pana
Václavíka z Brna a 9.6. zajistil kulturní
referent estrádu pro členy organizace a
jejich rodinné příslušníky. V tomto roce
bylo do revíru vysazeno 2.000 ks kaprů,

200 kg línů, 35.000 váčkového plůdku
štiky a vysazeno i úhoří monté. Prvně
byl udělen pohár za nejtěžší ulovenou
rybu na našem revíru, kterou byla štika
o váze 7,50 kg.
- v roce 1957 byly členům vydány
nové členské průkazy a byl znovu obnoven pronájem rybníku v Rašovicích,
kde bylo pokusně nasazeno 40.000 jiker
candáta. Organizace má zájem na zvýšení počtu lipanů na našem povodí a proto přispívá částkou 1.000 Kčs na obnovení líhně lipanů v Česticích. V tomto
roce obdrželo již 40 mladých zájemců o
rybaření povolenku k rybolovu v době
hlavních prázdnin. Na výroční členské
schůzi dochází ke změně předsedy, kterým se stává František Charvát.
- léta 1958 – 1960 jsou ve znamení
budování rybochovného zařízení u
Petrovic, kdy byl postupně dokončen
rybník v remízku. V těchto letech byl
položen základ dnešních úspěchů naší
organizace ve vlastní výrobě násad kapra a lína. Kdy je organizace soběstačná
ve výrobě násad jak pro vlastní povodí,
tak má možnost přebytky nabízet okolním organizacím Tato práce na budování rybníků si vyžádala v roce 1958 2.440
brigádnických hodin a v roce 1959 již
3.560 hodin. Byla zakoupena dřevěná
chata pro uložení nářadí a materiálu,
která se stala základem vybudování dnešní moderní klubovny, skladu,
garáže a dalších zařízení, které jsou
v našem areálu vybudovány. V důsledku
budování rybníků byl zrušen pronájem
rybníku v Bolehoště. V tomto roce bylo
vydáno již 149 členských povolenek, 58
povolenek hostovských a 40 povolenek
žákovských.
- v roce 1960 byl náhon Alba pokusně osazen pstruhem a revír vyhlášen za
pstruhové pásmo, na které byla vydávána zvláštní povolenka. Do nově vybudovaného rybníka byl poprvé vysazen
kapří plůdek. Významným oceněním
práce místní organizace bylo přemístění pobočky Českého rybářského svazu
do Týniště n. O., kdy se jejím předsedou
stal člen naší MO Vladimír Opatrný.
(pokračování)
Podklady zpracoval p. Josef Marek
člen ČRS od roku 1954
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ALBRECHTICKÉ KUFROVÁNÍ
uspořádal náš Oddíl orientačního
běhu Albrechtice n. O. v sobotu 17. 9.
2011 dopoledne na fotbalovém hřišti
v Borku. Jednalo se o akci hlavně pro
albrechtickou sportovní veřejnost,
tedy pro lidičky, kteří se občas rádi
hýbají. Připravena byla fáborkovaná
trať lesem okolo hřiště (viz mapa) a
pro odvážlivce také jednoduchá trať
orientačního běhu. Bohužel se nikdo
z neorienťáků nedostavil. To nás zklamalo. Nezklamali ale členové našeho
oddílu. Ti, kteří se nepodíleli na přípravě akce, si přišli zaběhat. Dorazili
dokonce i orienťáci z okolních oddílů. Naši přátelé z Týniště, Rychnova a
Pardubic, které jsme pozvali, si zaběhli
pohodový sprintík. Na fáborkovanou
trať připravenou pro veřejnost nakonec také vyrazili běžci: mladí a nadějní Pavla a Petr Černí, Korená Radka
pod dozorem trenéra Martina Rolla a
pilotka terénního kočárku Škorecová
Michaela s hnací jednotkou Lukášem
Sojkou. S výsledky všech sportovních nadšenců se můžete seznámit

níže. Závěrem bych rád poděkoval
Sportovnímu klubu Albrechtice n.
O. za poskytnutí zázemí na hřišti.
Takové zázemí většinou nemáme ani
na oblastních závodech. Díky patří
také pojišťovně Generali, která nám
věnovala spoustu pěkných cen pro
závodníky.

Kategorie H:
1. Kadečka Petr
2. Jakeš Ondřej
3. Fridrich Petr
4. Doležal Petr
5. Nymza Zde.

ALB
TYN
LPU
TYN
TYN

19:18
22:39
22:43
28:06
41:33

6. Martinec M.
ALB
7. Hlušička B.
ALB
+ 30 trestných minut

50:50
48:50

Za OOB ALB Jarda Kupka

Oficiální výsledky
Kategorie KUF:
1. Černá Pavla
2. Černý Petr
3. Škorecová M.
4. Korená R.

ALB
ALB
ALB
ALB

17:07
19:33
26:36
28:41

Kategorie 10:
1. Filipová T.
2. Kosová T.

SRK
SRK

12:03
15:49

Kategorie D:
1. Filipová I.
2. Kosová M.
3. Doležalová M.
4. Doležalová I.

SRK
SRK
TYN
TYN

18:40
24:29
27:53
51:55

TJ Sokol Albrechtice – volejbal muži
I přes kvalitní zimní přípravu nezačali naši muži jarní část okresního
přeboru moc dobře.
Se silnými soupeři jsme v prvních třech utkáních uhráli pouze set.
Pak však nastal obrat . Ve vyrovnaném derby s Česticemi se nám podařilo zvítězit 3 : 2 , hráči si začali více
věřit a výsledkem bylo celkem pět
vítězných utkání v řadě. Museli bychom asi delší dobu hledat v archí-

vu, kdy se podobný úspěch povedl
naposledy.
Poslední tři utkání se soupeři
z předních pozic jsme sice prohráli,
ale celkově jsme obsadili lichotivé
5. místo. Vzhledem k úzkému kádru
a problémy se složením sestavy vlivem zranění nebo pracovních povinností, můžeme být nakonec se sezónou 2010-11 spokojeni.
Rejzek Ivo

Výsledky našeho týmu v jarní části soutěže:
06.05.2011
12.05.2011
13.05.2011
20.05.2011
27.05.2011
03.06.2011
09.06.2011
10.06.2011
15.06.2011
16.06.2011
17.06.2011

TJ Sokol Albrechtice n. O. - VK AŠ Kvasiny
TJ Sokol Albrechtice n. O. - VK Sport Rychnov n. K.
TJ Peklo n.Zd. - TJ Sokol Albrechtice n. O.
TJ Sokol Albrechtice n. O. - TJ Sokol Čestice
TJ Potštejn - TJ Sokol Albrechtice n. O.
TJ Sokol Albrechtice n. O. - Sokol Kostelec n.O.
TJ Sokol Albrechtice n. O. - Baník Vamberk B
Sokol Borohrádek - TJ Sokol Albrechtice n. O.
VK AŠ Kvasiny - TJ Sokol Albrechtice n. O.
SŠK SPŠE Dobruška - TJ Sokol Albrechtice n. O.
TJ Sokol Albrechtice n. O. - SŠK SPŠE Dobruška

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

Konečná tabulka soutěžního roku 2010/2011
Pořadí

družstvo

utkání

V

P

K

sety

míče

body

1

ŠSK při SPŠE Dobruška ŠSK při SPŠE Dobruška

18

18

0

0

54:9

1522:1145

36

2

VK Auto Škoda Kvasiny

18

14

4

0

47:16

1494:1265

32

3

VK Sport Rychnov nad Kněžnou

18

13

5

0

42:19

1425:1138

31

4

TJ Peklo nad Zdobicí 18

18

13

5

0

47:24

1599:1470

31

5

TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí

18

8

10

0

30:35

1388:1431

26

6

TJ Sokol Čestice nad Orlicí

18

7

11

0

28:45

1479:1609

25

7

TJ Potštejn

18

6

12

0

28:43

1382:1571

24

8

TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

18

6

12

0

27:43

1387:1532

24

9

TJ Sokol Borohrádek

18

3

15

0

19:47

1259:1482

21

10

TJ Baník Vamberk

18

2

16

0

11:52

1210:1502

20
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Z činnosti JSDH Albrechtice nad Orlicí
Naše jednotka vyjížděla za uplynulé čtyři měsíce celkem ke čtyřem
zásahům. Jednalo se o požár osamělého stromu na lukách mezi Albrechticemi a Týništěm, dopravní nehodu
na křižovatce u samoobsluhy, únik
ropných látek v řece Orlici a čerpání
vody ze zatopené stavidlové šachty
Na hrázce. V souvislosti s povodněmi
proběhl výcvik naší jednotky v instalaci protipovodňových vaků na Hrázce a přes hlavní silnici do Týniště nad
Orlicí. Měli jsme možnost vyzkoušet i funkčnost stavidel po celé délce protipovodňové hráze a instalaci
protipovodňových čerpadel, která
má naše jednotka k dispozici celkem
čtyři. Každé z nich má výkon necelých 10 000 litrů za minutu a budou
instalována vždy ve dvojici na jednom
čerpacím stanovišti. Tato stavba nám
hasičům přinesla spoustu práce a starostí navíc, ale věříme, že se nám díky
tomu podaří uchránit majetek a zdra-



ví občanů.
10. září 2011 proběhla v parku u
elektrárny další soutěž „ O pohár starosty“ v požárním útoku. Počasí nám
přálo po celý den. Občerstvení bylo
výborné a bylo z čeho vybírat. Gulášek z dílny pana Lochmana byl výborný, klobásy šly na dračku, z opečené
kýty nezbylo nic než kosti a to vše
zalité pivním mokem přispělo k dobré
náladě všech zúčastněných. Jediné co
nás hasiče mrzí, je malá účast občanů z Albrechtic. Ti co tam byli, by se
dali spočítat na prstech jedné ruky.
Ostatní sbory měli větší podporu
než my domácí, což je velice smutné.
A možná i to přispělo k nevalnému
umístění na sedmém místě. Často se
stává, že nás hasiče potřebujete. Jsme
vždy k dispozici. Ale vězte, že i hasiči
potřebují Vás.
Josef Jakl
velitel JSDH

Požár stromu v lukách



Práce strojníka při výcviku



Dopravní nehoda u samoobsluhy

SLEVY, KTERÉ ZAMRAZÍ
které budou v období od října 2011
do března 2012 představovány pod
názvem SLEVY, KTERÉ ZAMRAZÍ.
Nabídka je pestrá a každým dnem se
rozrůstá.

NOVÁ KAMPAŇ DESTINACE
ORLICKÉ HORY A PODORLIC
KO PRO ZIMNÍ SEZÓNU
Pro letošní zimní sezónu si pro
návštěvníky regionu Orlické hory a
Podorlicko připravili místní podnikatelé ve spolupráci s destinační společností řadu zajímavých slev a výhod,

„Již nyní mohou zájemci o balíčky a slevy najít na našem webovém
portále www.orlickehory-cz.info pod
odkazem SLEVY, KTERÉ ZAMRAZÍ
přehled výhodných nabídek a slev.
Jako příklad lze uvést zimní středisko Deštné, kde místní ski areál nabízí
21% slevu na 4 a více denní permanentky. K němu se připojují místní
ubytovatelé s podobnými nabídkami.
Znamená to tedy, že pokud budete
chtít jet v období ledna příštího roku
na prodloužený víkend do Deštného s rodinou, můžete ušetřit téměř
polovinu nákladů“ upřesňuje nabídku
ředitelka destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, Petra Smrčková

Tématům se meze nekladou. Kromě nabídky lyžařských středisek a
okolních ubytovacích kapacit jsou tu
např. i hotely s wellness a relax balíčky,
speciální nabídku chystají i památky
– např. zámek v Potštejně nebude spát
ani v zimě. K dnešnímu dni předložili
své nabídky hotely Panorama a Krajka z Rychnovska, lyžařské areály na
Deštném, Zdobnici, v Bartošovicích a
v Cockytli, prázdninový dům Majdalenka u Jablonného, horské chalupy U
Nás v Bartošovicích a Radost v Deštném a penzion DISK také v Deštném.

aktivitách. Připravujeme turistické
noviny, výstavy na veletrzích, články
v novinách a časopisech. Všude tam,
budeme potenciální zákazníky informovat o této kampani.“ Dodává Jiří
Světelský, pracovník marketingu.

Jak čerpat jednotlivé slevy? Je to
celkem jednoduché. Zvedněte telefon,
napište email nebo nechte vzkaz na
facebooku. Pracovník destinační společnosti se s Vámi spojí a vše domluvíte. A nakupte si teplé oblečení, v letošním roce, vás v regionu Orlické hory a
Podorlicko nebude mrazit pouze sníh
„Možnost pro podnikatele, nabíd- na sjezdovkách.
nout potenciálnímu klientovi slevu, je
stále otevřená, nabídka bude pravidelOrlické hory a Podorlicko
ně aktualizována.“ Za ochotu jim naše
Panská 1492, 516 01 Rychnov
destinační společnost nabízí prostor
nad Kněžnou, info@dsohp.cz
v propagační kampani, kterou chcewww.orlickehory-cz.info
me nad těmito slevami postavit. Heslo SLEVY, KTERÉ ZAMRAZÍ, nás
teď bude provázet v marketingových
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Jak dál v SK Albrechtice nad Orlicí
Přes velkou snahu oddílu se nepodařilo pro dospělé zachránit krajskou
soutěž. I přes různá kdyby a stížnosti
na sousední okresní oddíly, které nám
mohly pomoci, musíme přiznat, že
rozhodnutí padlo v posledních třech
kolech na podzim, kdy jsme doma
měli soupeře, kteří byli v tabulce pod
námi a měli jsme možnost zisku 9 – ti
bodů. Z těchto tří zápasů jsme nezískali ani jeden a při konečném účtování
nám nejenom chyběl jeden bod, ale i
jedna jediná vstřelená branka soupeřimuselo by to však být Č. Meziříčí. A
tak jsme pro soutěžní rok 2011 – 2012
v Okresním přeboru II. třídy. Kladem
se jevila skutečnost, že přes fakt pádu
do nižší třídy ze stávajícího kádru
mužstva odešel pouze Jirka Kotýza,
Jirka Kamš a brankař Petr Janda. Naopak byly rozjednány posily. Po delším
jednání se podařilo zajistit zkušeného trenéra, kterým je náš bývalý hráč
Eda Cína. Úspěšně jsme dokončili
jednání s Malšovicemi a získali Petra Duhu. V průběhu prvních zápasů
se ze sousedního Týniště, se kterým
je v poslední době dobrá spolupráce,
podařilo zajistit na hostování Martina
Pavlase. Naopak z nepochopitelných

důvodů se přípravy ani prvních zápasů
neúčastnil Adam Kajn. Že návrat do
krajské soutěže nebude jednoduchý,
to jsme všichni tušili a průběh soutěže
to bohužel potvrzuje. Sice jsme v prvních zápasech venku naplno bodovali,
ale ztrácíme body doma a to se soupeři, které jsme sice přehrávali herně, ale
nikoli brankově. Tak je naše mužstvo
v současné době na 8. místě se ztrátou
6 bodů na vedoucí tým tabulky.
Ještě hůře na tom je naše „B“
mužstvo. To sice hrálo prvních 5 zápasů na hřištích soupeřů, ale to nebylo
nejhorší, neboť ziskem 4 bodů mělo
slušné umístění v tabulce pravdy.
Bohužel první domácí utkání skončilo debaklem a ještě horší než skore 0:6
byla předvedená hra. Nyní je mužstvo
předposlední.
A tak nám radost dělá pouze mládež. Před soutěží jsme se rozhodovali, zda udržet dorost v krajské soutěži, když nám zbývalo z původního
mužstva pouhých 7 hráčů. Nakonec
jsme požádali o pomoc TJ Čermná,
kde nám uvolnili hráče, kteří hráli
v Chocni, na hostování k nám a další hostovačka z Černilova a v současné době je dorost na 3. místě tabulky

spolu se Solnicí bez porážky. Stejně tak
A tak nám nezbývá než doufat, že
v popředí tabulek jsou elévové i pří- po skončení podzimní části soutěže
pravka. Pomocí brigádnické činnosti budu moci podat utěšenější informace
se nám daří udržovat areál, instalovali o kopané v naší obci.
jsme dětské hřiště, které jsme dostali
Za SK Albrechtice Jaroslav Hlušička
darem od obce.
a Jiří Novák



???



Dětské hřiště v areálu SK Albrechtice n. O.

TJ Sokol Albrechtice – volejbal ženy
Níže uvádíme konečné pořadí
v sezóně 2010-2011 (dohraná jarní
sezóna 2011). Obsadily jsme stejně
jako loni 2. místo královehradeckého
oblastního přeboru II.
V červenci jsme se účastnily společně s hráčkami Kostelce nad Orlicí
turnaje v Červeném Kostelci. V srpnu
jsme se umístily na 3. místě Národního finále vesnických družstev, tento
turnaj se jako každoročně konal na
čestických volejbalových kurtech.
V současné době máme odehrány
čtyři dvojzápasy podzimní části sezóny 2011-2012. Ještě nás čeká odehrát
mistrovská utkání s týmy TJ So Kostelec nad Orlicí a TJ Baník Vamberk B.
viz. aktuální tabulka naší skupiny (stav
k 26. 9. 2011).
Stále se potýkáme s nedostatkem
P.

VZ

PZ

V:P míče

1.

TJ So Stěžery A

26

2

2284:1608

54

2.

TJ So Albrechtice nad Orlicí

19

9

2313:2142

47

3.

VK Auto Škoda Kvasiny A

18

10

2367:2150

46

4.

TJ So Třebechovice pod Or.

17

11

2239:2236

45

5.

DTJ Hradec Králové

15

13

2197:2060

43

6.

TJ So Kostelec nad Orlicí

12

16

2221:2284

40

7.

VKM Réma Rychnov n. Kn. A

3

25

1587:2144

31

8.

TJ Baník Vamberk B

2

24

1719:2303

28

P.

Sezóna 2010-2011

hráček, v letošní sezóně nám vypomáhají dvě hráčky z TJ Týniště nad Orlicí.
Aktuální herní složení So Albrechtice
n. O. ženy:
Jolana Vodová, Kristýna Kupková,
Michaela Betlachová, Lenka Matějková, Petra Jandová, Lucie Jirušková,
Tereza Poláčková, Mirka Sikorová,
Petra Ficencová.
Všechny příznivce volejbalu zveme na utkání, které odehrajeme na
jaře 2012 na antukových kurtech za
sokolovnou (začátek vždy od 10 a 12
hod.): 12. 5. 2012 - So Albrechtice x
SK Rubena Náchod B, 26. 5. 2012 - So
Albrechtice x TJ Baník Vamberk B, 16.
6. 2012 - So Albrechtice x So Třebechovice pod Orebem
Volejbalistky TJ So
Albrechtice n. Orlicí

Sezóna 2011-2012

NOVAVESRING

V sobotu 10. 9. 2011 proběhl na
Nové Vsi již 17. ročník závodů v
motokrossu malých motorek do 50
ccm.
Jako doposud pokaždé nám přálo
počasí. I díky tomu se sešlo v naší kotlině velké množství závodníků i diváků. O doprovodný program se postarala čtyřkolka Yamaha Grizly se kterou
její majitel předváděl neskutečné věci.

Velice zajímavý byl v tomto ročníku i věkový rozdíl mezi nejstarším a
nejmladším účastníkem. Nejmladším
se stal ....... , který u nás poprvé okusil
pocit závodníka v ostrém motokrosovém závodě ve 2,5 letech. Naopak
nejstarším závodníkem se stal pan ....
60let.
Novinkou byla zbrusu nová startovní čísla.

Body

Z

VZ

PZ

V:P míče

Body

1.

TJ Sokol Jezbiny

12

9

3

802:662

21

2.

SK Rubena Náchod B

12

9

3

852:679

21

3.

SK Nové Město n. M.

10

9

1

868:750

19

4.

VK Auto Škoda Kvasiny

12

1

11

767:983

13

5.

TJ Sokol Albrechtice n. O.

8

3

5

658:684

11

6.

TJ Sokol Kostelec n. O.

6

4

2

457:397

10

7.

TJ Baník Vamberk B

8

2

6

444:588

10

8.

TJ Sokol Třebechovice p. O.

8

1

7

583:688

9



Nejmladší účastník závodu ... 2,5 roku
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Obecní plavba po Orlici
Ani nevím, kdo v kulturní komisi s touto iniciativou přišel. Pravdou
zůstává,že nápad nezapadl a bylo
stanoveno datum 10. července, kdy
jak pravil Míra Krb, bude zaručeně
nádherné počasí. Sám se také stal
hlavním gestorem celé akce. U Rampasportu zajistil dostatečný počet lodí
a v požadované skladbě. Místem startu byl stanoven Kostelec – zastávka.
Doprava lodí i osob na místo určení bylo zajištěno a tak historicky I.
Obecní plavba Kostelec – Kulatá bába
mohla začít.
Jak Míra garantoval tak také bylo.
Ráno na místo srazu Na Drahách bez
přestávky svítilo sluníčko a prakticky
celý den z modré oblohy nepřestávalo na plavčíky posílat svoje hřejivé
paprsky. Sešli se všichni přihlášení
a bylo jich 38,až na jednoho, za kterého jsme museli bohužel zaplatit
půjčovné. Přepravili jsme se na místo
startu, určili pořadí v jakém se poplave, které se pochopitelně během plavby měnilo. Hlavní kapitán Míra měl
cestu zmapovanou a tak na vybraném

místě byla první přestávka s opékáním špekáčků. Protože byl až neskutečně nádherný den, nikomu nevadilo když se na místy na „divoké“ vodě
někdo „udělal“ a říkalo se jim mokrá
posádka. Na další připravené zastávce
mnozí, děti i dospělí, využili krásného dne, teplé vody ke koupání. Jenže
čas neúprosně běžel a snad rychleji
než voda v Orlici a my jsme měli na
zahradě U Krbů připravena kuřátka.
Proto se přestávka ukončila a pokračovala plavba podél strmých břehů u
Choťivi a Světlé až na klidnou a hlubokou vodu k soutoku obou Orlic.
Potom již do cíle a rychle na slíbené
občerstvení ke Krbům.
Celá plavba se natolik líbila, že většina požadovala uspořádat v letošním
roce ještě jednou v pořadí II. Obecní
plavbu. Té se opět zúčastnilo 36 lidiček
a trasa byla určena tentokrát z Čermné nad Orlicí. Tato část Tiché Orlice je
pro plavbu jako stvořená a nádherná.
Tak jak to pan Krb má nahoře vyjednané, tak i na tuto akci bylo počasí
jako vymalované. Sluníčko ukazova-

Společenská kronika

lo, že má stále ještě sílu a tak na první
zastávce u splavu v Borohrádku mohli dva známí potápníci plnit bobříka
odvahy, když se pokoušeli splav splouti - 4x neúspěšně, popáté se konečně
povedlo. Díky tomu to této plavbě
byla jediná“mokrá posádka“. Opět se
opékali špekáčky a další účastníci se
koupali bez lodí a dobrovolně.
Další zastávka byla určena u Žďáru.
Unavení plavčíci si museli odpočinout a většina opět využila přestávku
ke koupání a děti využily skluzavku.
Potom již se jelo po „hladké vodě“ až
na místo určení a opět hrrr ke Krbům,
kde byl připraven výtečný guláš. A
opět se všichni shodli na tom, že tat
o akce je skutečně pro naše občany
přitažlivá a rozhodně budeme v pořádání Obecních plaveb pokračovat.
Již teď je v hledáčku pořadatelů trasa
z Týniště do Krňovic a tak jestli budeme příští rok zdraví a dovolí paní
Orlice, rádi tuto plavbu uskutečníme.
za kulturní komisi
Jaroslav Hlušička

Řekli si „ano“:
Lucie Brennerová a Tomáš Dostál
Pavel Marek a Kristýna Kvasničková
H. Klepáčková a Radko Kymlička
Kristýna Marčíková a Zdeněk Pirkl
Rozloučili jsme se:
Jaroslava Henešová, nar. 16.1.1936

počet obyvatel k 31. 08. 2011
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Vzpomínka:
Dne 16. listopadu to bude již 6 let, co
nás opustila paní Jarmila Hláváčková.
Vzpomeňte na ni s námi.
Kamarádky ze zahrádky
a cvičení, přátelé a známí
„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen hrst
květů a vzpomínat.“
Dne 18. července by se dožil pan Jindřich Urbánek 75. narozenin, bohužel
osud rozhodl tak, že je tomu dlouhých
smutných 15 let, co od nás náš tatínek po
dlouhé nemoci odešel.
Stále vzpomínají jeho dcery
Jaroslava, Jindřiška a Iva s rodinami
Poděkování:
Děkuji za milé blahopřání, krásné
květiny a dárky s příjemným posezením,
popovídáním a vzpomínáním u příležitosti mého životního jubilea. Děkuji
panu starostovi Kratěnovi a paní Zemanové ze SPOZu za krásné chvíle.
Emilie Brůžková
Děkuji panu starostovi Kratěnovi
a zástupcům ZO KSČM SS Sedláčkové,
Koblmüllerovi, Štrombachovi, Špičkovi
za dárky a pěkné posezení u příležitosti
mého životního jubilea.
Ladislav Bureš, Lesní 12
Děkuji panu starostovi Kratěnovi
a paní Aleně Beranové za blahopřání, dárek, květiny a příjemné posezení
k mému životnímu jubileu.
Marková Květa
Děkuji touto cestou za dárky a milé
posezení s paní Krčmářovou a panem
Kratěnou u příležitosti mého životního
jubilea.
Josef Forman
Děkuji za blahopřání a dary k mým
75. narozeninám, za příjemné posezení
a popovídání panu starostovi Kratěnovi
a za SPOZ paní Velíškové.
Jakub Sedláček
Děkuji touto cestou paní Müllerové
a paní Bekové, zástupcům SPOZ a OÚ za
květiny a věcný dárek i za hezké posezení
u příležitosti mých 75. narozenin.
František Sychra
Za pěkné a srdečné blahopřání – dary
a příjemné posezení při příležitosti mých
narozenin děkuji touto cestou zástupcům
SPOZ a obce paní Danutě Prokůpkové
a Jaroslavě Krčmářové.
Píč Josef
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