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Náklad 650 ks

20 let partnerství s městem Wörgl
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje,
v letošním roce uplynulo již dvacet let od navázání prvních kontaktů
s naším partnerským městem Wörgl.
Mnozí z Vás o partnerství s tímto tyrolským městem víte, pro některé to
může být informace nová. Rád bych
proto věnoval tomuto tématu několik
řádek.
V České republice má mnoho měst i
obcí své zahraniční partnery a udržují s nimi vzájemné kontakty. Důvody
ke vzniku partnerství i jejich obsah se
pravděpodobně liší případ od případu.
Co konkrétně přivedlo Albrechtice
nad Orlicí ke svému partnerskému
městu?
Jednalo se především o to, abychom
po revoluci v roce 1989 získali informace o životě v zemích, kde nikdy
nevládli komunisté. O zemích, kde
člověk žije svobodně, jeho životní úro-

veň je nesrovnatelná s naší, o zemích,
ke kterým jsme za dlouhé komunistické nadvlády vzhlíželi jako ke vzorům
a naději.
Dnes to pro mnohé zní neuvěřitelně, ale pro nás to tenkrát bylo úžasné
a osvobozující období, plné pracovní
energie a chuti v krátké době změnit
vše k lepšímu. Pro mne osobně to bylo
nejšťastnější období mého politického
života.
Dodnes si vzpomínám zcela přesně,
kdy mně paní Dušková z cestovní kanceláře DUKO Týniště nad Orlicí sdělila, že na naši poptávku po partnerské
obci v Německu nebo Rakousku, přišla kladná odpověď. Na dotaz od koho,
zněla prostá odpověď, z tyrolského
Wörglu. Pro mne to tehdy bylo naprosto neznámé město. Nikdo jsme to
neřešil a všichni jsme prožívali radost
i vzrušení z toho, až se poprvé sejdeme
se svými zahraničními partnery.

Naše nadšení z navázání kontaktu
bylo tak absolutní, že jsme se ani blíže nezajímali jak Wörgl vypadá, jak je
velký apod. (tehdy ještě nebyl internet). To vše jsem se dozvěděl až před
branami města při první návštěvě. Ve
snu by mě tenkrát nenapadlo, že na
výzvu malé vesnice kdesi na Východě, zareaguje moderní desetitisícové
tyrolské město. O to více si dodnes vážím toho, že jsme se stali jeho partnery
a naše přátelství již trvá tolik let.
Bez vstřícnosti představitelů Wörglu v čele s tehdejším starostou panem Fritzem Atzlem a bez osobního
nasazení a nadšení pro partnerství ze
strany ředitele městského úřadu pana
Daniela Wibmera, by to však nešlo.
Od jejich prvotních rozhodnutí nás
pozvat do Wörglu letos uplyne dvacet
let. To, že se dodnes stýkáme znamená, že tehdy učiněná rozhodnutí přinesla své výsledky.
Ptá-li se někdo, jaké konkrétní výsledky partnerství Albrechticím n. O.
a jejím občanům přineslo, odpovídám
toto:
1. Množství informací o prostém
životě lidí v Rakousku-Tyrolsku.
Každý, kdo se do Wörglu za těch dvacet let podíval, si v srdci odvezl vzpomínku na příjemné, pozorné, taktní,
vzdělané, veselé a ohleduplné lidi. Pro
mnohé z nás to je dodnes inspirující.
Bylo by krásné, kdyby naše občanská
společnost do tohoto stádia dospěla
co nejdříve. Teprve až tam si uvědomíte, že život se dá žít i bez vulgarit
a bulvárností všeho druhu, s úsměvem na rtech, bez plotů mezi sousedy,
v božském klidu krásné čisté přírody,
víkendů bez sekaček, pil a jiných rušivých zvuků nebo pachů. Kéž by se
takovýto životní styl stal cílem našeho albrechtického společenství. Věřte,
že stačí málo. Zkuste se pro začátek
usmát na své spoluobčany kdykoliv
se potkáte. Staňte se ohleduplnými ke
svým sousedům. Třeba tak, že pro začátek přestanete sekat trávník v neděli
odpoledne, nebo přestanete pálit na

Všem čtenářům našeho
zpravodaje přejeme krásné
léto a příjemně strávené dny
dovolené plné slunečného počasí,
pohody a hezkých zážitků.
Zaměstnanci Obecního úřadu
Albrechtice n. O.

svých zahrádkách zahradní nebo domovní odpady.
2. Odborné informace o správě věcí
veřejných v oblastech řízení města,
školství, sportu, sociálních a zdravotních věcí, požární bezpečnosti, energetiky a vztahu k životnímu prostředí.
Zejména poslední dvě odbornosti pro
nás mohou být inspirací dodnes a nejenom pro naše občany, ale pro celou
společnost. Jestli jsou Rakušané v něčem výjimeční, tak to je bezesporu
oblast využívání alternativních zdrojů
energie a ochrana přírody. Na rozdíl
od našich praktik, kdy alternativní
zdroje slouží spíše lobbistickým skupinám čerpajícím podpory na jejich zavádění s cílem vytvářet z nich osobní
zisk, se v Rakousku alternativní zdroje využívají ku prospěchu státu, měst
a jejich občanů. Jinými slovy, snižují
náklady těchto odběratelů. U nás naopak, viz. zavedení eko-poplatku za
fotovoltaické elektrárny do ceny elektrické energie. Rovněž ochrana přírody
není prováděna formou diktátu „ekoaktivistů“ bez zodpovědnosti a často
i bez patřičných znalostí, ale provádí
se vyváženě v souladu se zvyklostmi
a potřebami tamních obyvatel. Kdo
navštívil Wörgl a jeho okolí mi potvrdí, že krása tamní přírody je jedinečná a omezení, která ji chrání, jsou
takřka nezjistitelná. Osobně jsem
se při jedné odborné diskusi ptal na
problematiku zřizování přírodního
parku. Konkrétně, zda se lidé nebrání jeho zřizování ze strachu z omezení hospodaření na svých pozemcích,
omezování vstupu do přírody nebo
omezování péče o své nemovitosti. Ač
se překladatelka snažila sebevíc přeložit můj dotaz, zástupce veřejné správy
řešící tuto problematiku nerozuměl.
Nakonec to uzavřel s pokrčením ramen a řekl, že přeci příroda je tu pro
všechny, všichni v ní od nepaměti
žijeme, a proto je v zájmu všech se
dohodnout tak, aby přírodní park lid
i nerozděloval, ale naopak spojoval.
... pokračování na str. 2
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... pokračování ze str. 1
3. Poznání, že poskytovat služby
lze s úsměvem, zájmem a osobním
přístupem ke každému jednotlivci.
Kdo byl ubytován, navštívil restauraci nebo jiné zařízení poskytující služby ve Wörglu mi dá za pravdu. I zde
může toto poznání sehrát svoji roli
při zkvalitňování služeb u nás. Jen je
třeba získané zkušenosti přenést do
našeho života a začít je vyžadovat.
Nebo pro slabší povahy, jako jsem já,
špatné služby prostě nevyužívat.
4. Osobní přátelství lidí. Za dobu
partnerství se mnozí albrechťáci seznámili s lidmi ve Wörglu a mají
s nimi vztahy, které dávno přerostly
z formální roviny do osobní. Výsledkem jsou například pravidelné lyžař-

(za období duben 2012 – květen 2012)
•

•

•
•

•

•

ské zájezdy do Wörglu pořádané dnes
již i dvakrát za sezónu. Nebo přátelství mezi hasiči i představiteli obou
obcí, které je ku prospěchu všem,
kteří z Albrechtic n. O. do Wörglu
zavítají.
5. Příkladná ukázka toho, jak ekonomicky silný - bohatý může nezištně, důstojně a s radostí pomoci
slabšímu.
6. Materiální přínos z partnerství.
Záměrně tento efekt dávám až na
poslední místo, neboť partnerství
k tomuto účelu nebylo založeno. Musím však říci, že za 20 let partnerství
jsme dostali od našich přátel z Wörglu několik darů, které v dané době
byly naprosto výjimečné. Například
jsme dostali diktafon s přehrávacím

zařízením. Bylo to v době, kdy jsme o
tomto prostředku u nás ani neslyšeli.
Základní škola dostala počítač, který
v té době předčil všechny námi dosud používané počítače. K tomu dataprojektor. V té době přístroj, který
stál přes šedesát tisíc korun. Ke 120.
výročí založení SDH Albrechtice nad
Orlicí jsme dostali největší a nejvýjímečnější dar v historii a to hasičskou
cisternu Mercedes Benz a dvě motorová kalová čerpadla na povodně.
Množství dalších drobností pro školu
a obec nevzpomínám. Do této oblasti
by se dalo také zahrnout financování
našich výprav, kdy do Wörglu postupně odjely autobusy s našimi občany
ze zájmových organizací, fotbalového
A-mužstva s vedením klubu, děti ze

základní školy na poznávací pobyt
apod.
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje, ve výše uvedeném vzpomínání jsem se pokusil shrnout a přiblížit
obsah a smysl našeho partnerství
s Wörglem, které bylo započato před
dvaceti lety. Letošní návštěva ve Wörglu potvrdila, že zájem pokračovat
s námi v partnerství je ve Wörglu velký. Do určité míry je to i ocenění našeho přístupu k partnerství. Věřím proto, že chuť dále spolupracovat zůstane
i na naší straně a partnerství Wörglu
a Albrechtic bude moci vstoupit do
dalšího desetiletí i s Vaší podporou.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Z jednání rady obce

boru ohledně kontroly čistoty na poosobních aut na chodnících obce
ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesezemcích obce, fyzických a právnicprostřednictvím článku uveřejnění a pověřuje starostu obce k jejímu
kých osob (černé skládky, skládky
ného na webových stránkách obce
podpisu.
Rada obce schvaluje:
materiálu apod.) a doporučuje tento
a v místním zpravodaji.
složení delegace a dary pro partner- • poskytnutí věcného daru ve výši
bod projednat v zastupitelstvu obce
1 000,- Kč na nákup cen pro sou- • informace starosty a místostarostky
ské město WÖrgl a současně bere
a přijmout opatření k nápravě.
obce o názorech některých občanů
těž Motokross Nová Ves, která se
na vědomí další informace ohledně
na uzavření dětského hřiště v ZŠ
koná dne 19. 5. 2012 občanskému
partnerské návštěvy ve Wöglu od
Rada obce doporučuje:
a MŠ Albrechtice n. O. Pokud bude
sdružení NOVÁVESRING. Věc3. 5. – 6. 5. 2012.
písemných negativních reakcí na • zastupitelstvu obce schválit celoročný dar bude proplacen na základě
opravu střechy čp. 141. Oprava
ní hospodaření obce a závěrečný
uzavření tohoto dětského hřiště víc,
předložených dokladů osvědčujíbude hrazena ze schváleného rozúčet obce za rok 2011, včetně zpráprojedná tento problém rada na
cích nákup cen.
počtu namísto opravy střechy čp.
vy o výsledku přezkoumání hosponejbližším zasedání rady obce.
• pořizování videozáznamů z kul302.
daření obce za rok 2011 bez výhrad.
turních a jiných významných akcí • soupis změn v železniční dopravě
dodavatele na opravu střechy čp.
od 10. 6. 2012 zaslaný firmou Oredo
panem Milanem Myšíkem, K Sou141 Brož Petr, Albrechtice nad OrRada obce ukládá:
s. r. o. Hradec Králové.
toku, Albrechtice n. O. za paušální
licí – částka 34 291,- Kč.
cenu 1200,- Kč za jednu akci. Sou- • žádost Pozemkového úřadu Rych- • starostovi obce postoupit žádost obpronájem bytu v čp. 48 – ulice
čanů ulice Na Hrázce zastupitelstvu
nov nad Kněžnou o spolupráci při
částí výroby videozáznamu je i jeho
1. Máje panu Jánu Gluchovi, toho
obce s doporučením, aby v případě
poskytování informací o výskytu
zveřejnění na webu obce.
času bytem K Soutoku 300, Alsouhlasu s umístěním retardérů, byl
sesuvu či větší erozi zemědělské
brechtice n. O. v rozsahu nájemní
upraven rozpočet obce na rok 2012
půdy.
Rada obce bere na vědomí:
smlouvy tvořící přílohu č. 1 tohoto
o finanční prostředky na zřízení
usnesení. Současně pověřuje staros- • informaci ohledně vyřizování naší • informace referenta majetkové
retardérů.
správy obecního úřadu ohledně
žádosti o dotaci z POV Královéhratu obce k jejímu podpisu.
úpravy dopravního značení u hřiště • starostovi obce seznámit zastupiteldeckého kraje, kde je navrhována
zadání oprav obecních místních
stvo obce s cenovou nabídkou na
SK Albrechtice nad Orlicí, náklady
dotace ve výši 218 000,- Kč na „Zakomunikací firmě REAL s. r. o.,
úpravu dopravního značení u hřiště
související s úpravou dopravního
teplení objektů ve vlastnictví obce“
Slatiňany okres Chrudim. Současně
SK Albrechtice n. O. a doporučit,
značení jsou 14 435,- Kč.
– částečná výměna oken v čp. 275
pověřuje starostu obce k realizaci
aby v případě souhlasu s umístěním
• informace starosty obce ohledně
a čp. 71.
potřebných úkonů souvisejících
značení byl o tuto cenu upraven
jednání o prodeji majoritní části
• zápisy a informace o kontrolní
s realizací zakázky.
rozpočet obce na rok 2012.
obchodního podílu ve společnosti
činnosti kontrolního výboru ZO.
uzavření Smlouvy o poskytování
Odeko s. r. o. Týniště nad Orlicí.
Současně ukládá starostovi obce
servisních služeb s firmou Geosense
OÚ Albrechtice nad Orlicí
řešit problém nežádoucího stání • informace předsedy kontroního výs. r. o., Praha 8, Třebenická 1285/6

Výtah z usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 26. 4. 2012)
197/12/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje zařazení stavby „Chodník
pro pěší a cyklisty Albrechtice n. O.
– Týniště n. O.“ mezi prioritní akce
roku 2012.
198/12/2012 Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce k realizaci příprav pro výkup pozemků dotčených
stavbou „Chodník pro pěší a cyklisty
Albrechtice n. O. – Týniště n. O.“
203/12/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej části pozemku p.č.
110/4 – díl „a“ o výměře cca 240 m2
panu Martinu Andršovi, Štěpánovská, Albrechtice nad Orlicí za smluvní
cenu ve výši 31 200,- Kč.

204/12/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 3/2010
o místním poplatku za provozovaný VHP, ve znění přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
205/12/2012 Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce č. 3/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č. 3/2008
o stanovení okruhu vzdáleností,
v němž nesmí být povoleno provozování VHP, ve znění přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
OÚ Albrechtice nad Orlicí

inzerce

Prodej štípaných metrových polen vhodných do Vašich krbových kamen
Listnaté tvrdé – 1114,- Kč s DPH za prostorový metr
Listnaté měkké – 1026,- Kč s DPH za prostorový metr

Kontakt: Ing. Mlynář, tel.: 603 894 385
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Rozhovor se starostou obce
Reálný odhad je příští rok. Doufám,
Pane starosto, jak je zvykem, rádi
bychom se Vás zeptali na několik otá- že nám na stavbu budou stačit vlastní
zdroje obce. Jinak bychom se dostali
zek z aktuálního dění v obci.
do role žadatelů o dotace a to bych po
1. Pro zahřátí jeden dotaz na všech zkušenostech s tímto institutem,
dlouhodobý problém v obci. Jak to docela nerad.
vypadá v současné době se stavbou
4. Nyní bych se chtěla zeptat ješkanalizace?
Děkuji za tento dotaz. V minulosti tě na problematiku nezpevněných
to bylo frekventované téma, které po- komunikací v obci. Je nějaká reálná
stupně ztrácí na zajímavosti. Ne snad naděje, že se občané bydlící v těchto
proto, že by občané kanalizaci již ne- ulicích dočkají jejich zpevnění?
Tento problém je velice často tépotřebovali, ale proto, že příprava
stavby trvá již několik let a stále není matem našeho zpravodaje i osobních
jasné, zda se bude skutečně stavět. požadavků občanů. Bohužel se nedaří
I přes tyto skutečnosti se na přípra- jej řešit tak, jak by si zasloužil a jak byvě stavby stále pokračuje. K realizaci chom i chtěli. Stále platí, že dokud nechybí jen „málo“. „Stačí pouze“ zís- bude rozhodnuto o stavbě kanalizace,
kat dotaci a stavíme. Ostatně to vědí nebylo by rozumné investovat volné
v obci všichni. Poslední informace zdroje obce do těchto staveb. Navíc si
jsou optimistické a tak se nechme myslíme, že prioritní stavbou je cykpřekvapit, co přinesou příští týdny lochodník do Týniště. Naše úspory ale
a měsíce. Vždyť naděje umírá poslední. na oba problémy nestačí.
5. Jednou z příčin, proč si občané stěžují na prašnost, nerovnosti
a bláto na nezpevněných cestách,
jsou neukáznění řidiči, kteří po nich
jezdí nepřiměřeně rychle. Co může
obec udělat s tímto nešvarem?
O tom problému vím. Každému na
toto téma vždy řeknu následující. Z devadesáti procent to jsou občané naší
obce, kteří v těchto lokalitách bydlí.
V tom případě nebrání nic tomu, aby
se jako sousedé na toto téma pobavili
a dotyčného řidiče usměrnili. Pokud
to nezabere je tu obec, která pomůže.
Způsoby bychom našli. Bohužel většinou žádný stěžovatel není ochoten
říci, kdo je ten řidič, který jezdí jako
ďas, práší a ohrožuje jejich bezpečnost.
Musíme pochopit, že žijeme v občanské společnosti, kdy i společnost má
své zodpovědnosti, bez kterých nemůže obec dobře fungovat. Z mé zkušenosti vím, že nejlépe se řeší problém
tzv. „po sousedsku“. Pokud to překročí
tento občanský rozměr do právních
procesů, zanechá jeho řešení hluboké
3. Kdy si myslíte, že bude stavba šrámy mezi všemi účastníky. Přitom to
zahájena? Tedy pokud bude vše pro- je mnohdy naprosto zbytečné. Zkusme proto nejdříve variantu občanskou
bíhat bez dalších problémů.
2. Druhým dotazem, kterému se
nemohu vyhnout, je otázka stavby
cyklochodníku do Týniště n. O.
V minulosti jsme několikrát vysvětlovali, proč se příprava stavby zastavila. Dnes mohu s radostí sdělit, že
se nám podařilo najít s vlastníky pozemků oboustranně přijatelná řešení,
která umožňují pokračovat v přípravě
stavby. Krok číslo jedna je realizovat
výkupy pozemků pod stavbou. Na
tom začínáme pracovat. Zastupitelstvo obce na posledním zasedání vyčlenilo na tuto operaci finanční zdroje
z úspor naší obce. Po výkupech bude
následovat zahájení územního řízení
a následně ještě stavební řízení. Teprve
po úspěšném zvládnutí těchto administrativních úkonů se budeme moci
pustit do realizace. Rád bych však, aby
každý čtenář věděl, že to je sice velké
přání všech zastupitelů, ale je potřeba
ještě úspěšně projít náročným stavebním řízením. Zde se mohou objevit
různé nečekané těžkosti.

a teprve po nezdaru tu právní. Obecní
úřad patří do té druhé.
Horší důsledek nezpevnění komunikací je voda a s ní spojené výtluky.
Stydím se za to, že někteří naši občané
se do domu nedostanou čistou botou.
Všem se omlouvám, i když vím, že to
ke spokojenosti nestačí. Výtluky průběžně opravíme, ale bláto z cest v deštivém počasí dostat nejde. Modlím se,
aby o kanalizaci bylo jasně rozhodnuto co nejdříve a tím se dalo konečně do pohybu i řešení nezpevněných
komunikací.
6. Dalším tématem diskutovaným
v poslední době mezi částí veřejnosti
je uzavření dětského hřiště ve škole
pro veřejnost. Nedá se toto rozhodnutí změnit nebo nějakým způsobem
upravit tak, aby maminky s dětmi
mohly toto hřiště dále využívat?
Rada obce je o tomto problému
informována jak ze strany ředitelství
školy, tak i ze strany rodičů. Respektujeme rozhodnutí ředitelství školy hřiště uzavřít z důvodů poškozování jeho
vybavení. Přesto se rada obce zabývala
možnostmi, jak by se mohlo hřiště za
určitých podmínek otevřít, např. pro
malé děti v doprovodu rodičů. Cestou
k řešení by mohl být správce hřiště. Na
placeného správce však škola nemá
peníze. Rada se proto rozhodla vyzvat
rodiče malých dětí, aby se k uzavření
hřiště vyjádřili a pokud si jej přejí navštěvovat v době, kdy je nyní uzavřeno,
aby to písemnou formou sdělili radě
obce nebo ředitelství školy. Podle velikosti takto projeveného zájmu se budeme snažit s ředitelstvím školy problém
dále řešit. Jsem přesvědčen, že pokud
skutečně existuje zájem hřiště využívat,
tak se nějaké řešení najde. Platí však, že
čím větší zájem o hřiště bude, tím větší
bude naděje na pozitivní řešení.
7. Když jsme připravovali tento
rozhovor, zjišťovali jsme témata, na
která bychom se Vás zeptali. Jeden
z dotazů zněl a my Vám jej proto položíme, zda si myslíte, že svoji funkci
vykonáváte dobře.

To je skutečně dotaz na tělo. Já řeknu
upřímně, že nevím. Ve své funkci jsem
proto, abych řešil oprávněné požadavky občanů naší obce. To se snažím po
celá ta léta, co ji s vaším požehnáním
vykonávám, naplno dělat. Vím, že to
ale přesto nestačí, o čemž svědčí i dnes
probíraná témata. Postupem let se
střádají nevyřízené požadavky, a proto
může u veřejnosti vznikat pocit nespokojenosti. Tomu rozumím. Věřte,
že bych byl hrozně rád, aby můj „štít“
byl čistý a vše co se po mne požaduje, abych uměl vyřešit a také to vyřešil.
Bohužel otevřeně říkám, že to stoprocentně neumím, ač se o to soustavně
snažím. Jsem jenom jeden z vás, byť
vykonávám funkci starosty. Navíc jsou
okolnosti, které ani starosta obce neovlivní a musí se před nimi sklonit. To je
holá skutečnost.
Existují však i případy, kdy se
o potřebách našich občanů nedozvím,
nebo dozvím jen zprostředkovaně, na
což se dá mnohdy jen těžko reagovat.
I přesto žádnou informaci nepřehlédnu, neboť je pro moji práci důležitá.
Zastupitelé obce i radní mohou potvrdit, že se vždy ptám, jestli nevědí
o problému, který občany trápí. V případech, kdy mají občané problém
nebo jiný názor na dění v obci, se na
mne mohou kdykoliv s jakýmkoliv
dotazem nebo připomínkou obrátit
a žádat řešení nebo odpověď. V tomto
případě mohu říci, že na všechny mně
položené dotazy nebo připomínky odpovídám. V drtivé většině obratem.
Chtěl bych proto vyzvat všechny občany, kteří mají jakékoliv připomínky
k práci mojí nebo obecního úřadu
(jeho zaměstnanců), nebo kteří mají
problémy spadající do kompetence
obce, aby se bez obav na mne obrátili.
Forem jak to učinit je v dnešní době
mnoho. Lze telefonovat, osobně komunikovat, dotazovat se elektronickou
nebo korespondenční cestou. Všechny
formy jsou využitelné a záleží pouze na
občanech, kterou z nich si vyberou.
Děkujeme za rozhovor
redakce MZ

Třídění odpadů
Svépomocí mohou občané obce
využít v provozní době překladiště – skládky odpadů v Albrechticích
nad Orlicí – Nové Vsi pro tyto druhy
odpadů:
Biologický odpad ze zahrádek –
bezplatné předání k likvidaci, velkoobjemový odpad z domácností (vybavení domácností) – bezplatné předání
k likvidaci, stavební suť, zeminy, cihly,
beton – za poplatek 0,54 Kč/kg, komunální odpad – za poplatek 1,90 Kč/
Dále obec zajišťuje dvakrát do roka kg, pneumatiky – za poplatek 4,20 Kč/
sběr nebezpečných odpadů, elekt- kg.
rospotřebičů, elektroodpadů apod.
Z výše uvedených informací vyInformace o termínech je poskytována informačním letákem do plývá, že každý občan má zajištěnu
likvidaci všech druhů odpadů, které
domácností.
Rád bych připomenul, k této často diskutované problematice, že naše
obec zajišťuje pro občany třídění těchto druhů odpadů:
Plasty – žluté kontejnery, papír –
modré kontejnery, sklo bílé – bílé
kontejnery, sklo barevné (zrcadla,
okenní výplně) – zelené kontejnery.
U těchto druhů odpadů je frekvence odvozu týdenní, nebo podle
potřeby.

produkuje. Není tedy žádný důvod
odkládat jakékoliv odpady do volné
přírody. Přesto se tak mnohde děje.
Rád bych všechny, kteří ještě stále nezaregistrovali tyto služby a potažmo
i svoji povinnost odkládat odpady
na vyhrazená místa, aby tak urychleně učinili. Zejména mám na mysli
likvidaci bioodpadů-odpadů rostlinného původu ze zahrádek. Pokud si
je nekompostujete na svém pozemku,
máte možnost je bezplatně uložit na
skládku. Pokud tak neučiníte a odložíte je do volné přírody, vystavujete
se vážnému riziku, že budete za tento
přestupek po právu potrestáni.
Pro úplnost uvádím, že občanem
obce je ten občan, který má v obci tr-

valé bydliště. Nikoliv ten, který v obci
pouze bydlí. Tato skutečnost je důležitá v případech bezplatné likvidace
odpadů na skládce (bioodpady, velkoobjemové odpady), která je poskytována pouze občanům obce. Ostatní
i za tyto odpady musí zaplatit příslušný poplatek dle ceníku společnosti.
Kontakty na provozovatele skládky
ODEKO s. r. o. Týniště nad Orlicí:
494 371 003 – dispečer na skládce
494 372 182 – vedoucí provozu
Jaromír Kratěna
starosta obce
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KVĚTNOVÁ NÁVŠTĚVA V PATRNERSKÉM MĚSTĚ WÖRGL
Ve dnech 3. až 6. května letošního roku jsme se zúčastnili oficiální
návštěvy v partnerském městě Wörgl. Pozvání starostky města Wörgl
a Klubu přátel Albrechtic přijala 18
členná delegace.
Cílem návštěvy byla oslava 20.
výročí navázání partnerských vztahů mezi obcí Albrechtice nad Orlicí
a městem Wörgl. Proto k účasti na
oslavě 20. výročí byli osloveni zástupci obce a všichni, kdo stáli na počátku navázání partnerských vztahů:
paní Jana Kupková, Jaromír Kratěna,
Zuzana Ehlová, Zdeněk Boudek, Eva
Dušková, Jitka Pažitná, Jaromír Krb
a další.
V roce 1992 byly navázány první kontakty s tyrolským městem
Wörgl. U zrodu těchto kontaktů
stála tehdejší předsedkyně kulturní komise paní Jana Kupková,
které zastupitelstvo obce uložilo
navázat kontakt s některou srovnatelně velkou obcí v Německu
nebo Rakousku. Cestovní kancelář
DUKO z Týniště nad Orlicí rozeslala výzvy o kontakty na spolupráci
a posléze se přihlásilo město Wörgl.
Za dvacet let vzájemné spolupráce se vytvořilo mnoho projektů, jak
v oblasti státní správy, školství, sportu a volnočasové aktivity. K úspěšným projektům patří výměnné letní

tábory dětí, koncerty dechové hudby,
sportovní aktivity, vzájemné návštěvy hasičských jednotek apod.
Oslavy 20. výročí se konaly v pátek 4. května letošního roku. Paní
starostka Hedi Wechner nás velmi
srdečně přivítala a představila zastupitele obce Wörglu a zástupce Klubu
přátel Albrechtic. Během slavnostního projevu paní starostka zhodnotila dvacetiletou spolupráci a ujistila
zástupce obou obcí o pokračování
vzájemné spolupráce a dalším prohlubování partnerských vztahů.
V současné době jsou Albrechtice
nad Orlicí jedinou partnerskou obcí
města Wörglu. Na závěr večera nás
poručík Stanis Jaworek seznámil
s historií střelecké kompanie města
Wörgl, která sahá až do 15. století.
Pozvání paní starostky Hedi
Wechner se dále vztahovalo na 40.
výročí vysvěcení praporu střelecké
kompanie města Wörgl. V programu
k 40. výročí byl sraz všech střeleckých kompanií a dřívějších ochránců
tyrolských hor. Obci Albrechtice n.
O., jako jediné partnerské obci, byla
prokázána čest jít v průvodu spolu se
střeleckými kompaniemi. Průvodu
se zúčastnili albrechtičtí hasiči: Ladislav Mazač, Martin Krčmář, Jaromír
Vondruška a Svatopluk Myler. Oslavy pokračovaly velkým slavnostním

průvodem Wörglem s defilováním
kompanií před městskou lékárnou.
Na závěr se uskutečnil koncert ve
slavnostním stanu, kde byla střelecké kompanii města Wörglu předána
slavnostní stuha od obce Albrechtice
n. O.
Partnerská návštěva probíhala
v milém přátelském duchu. Na závěr
návštěvy jsme pozvali zástupce partnerského města Wörglu v příštím
roce do Albrechtic.
Renata Beková
místostarostka obce
KLUB PŘÁTEL WÖRGLU
V roce 2001 zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí ustavení Klubu přátel Wörglu při kulturní komisi obce.
Náplní klubu je pomáhat s organizací návštěv přátel z partnerského
města Wörglu. V současné době se
klub podílí na shromaždování fotografií a elektronických záznamů
z historie partnerských návštěv tak,
aby se mohla rozšířit již zhotovená
prezentace, která mapuje 20 let vzájemné spolupráce.
V roce 2011 byl ve Wörglu založen Klub přátel Albrechtic n. O.,
jehož předsedou je Michael Pfeffer.
Při slavnostní večeři k 20. výročí navázání partnerských vztahů s městem Wörgl se předsedové obou klubů

dohodli o další spolupráci v oblasti
již zmiňované prezentace a navázání
dalších témat spolupráce.
Protože se Klub přátel Wörglu rozhodl rozšířit své členy o další z řad
zastupitelů, hasičů, zájmových a jiných organizací a ostatních vážných
zájemců, navštívila předsedkyně
klubu zasedání rady obce. Seznámila
radní s obsahem jednání s předsedou
Klubu přátel Albrechtic a starostky
Wörglu. Dále seznámila radní s dalšími plány Klubu přátel Wörglu.
Následovala první schůzka Klubu přátel Wörglu, kde byl sestaven
předběžný seznam členů, který bude
doplňován o další vážné zájemce o
aktivní členství v klubu. První společná schůzka přinesla mnoho nových nápadů, jak se aktivně podílet
na partnerství obou obcí. V současné době se tvoří odkaz na webových
stránkách obce, kde budete pravidelně informováni o činnosti klubu
a nových aktivitách.
Klub přátel Wörglu byl informován o jednání rady obce, která na
svém zasedání dne 30. 5. 2012 zřídila
komisi Klubu přátel Wörglu a zvolila předsedkyni komise paní Zuzanu Ehlovou a místopředsedu pana
Zdeňka Boudka.
Za komisi Klubu přátel Wörglu
Zuzana Ehlová



M. Pfeffer, H. Wechner a R. Wibmer si prohlížejí
historické dokumenty z r. 1992.



Sraz střeleckých kompanií a albrechtičtí hasiči.



???
Předání
slavnostní stuhy střelcům.



Delegace Albrechtic s majitelkou penzionu.
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Z činnosti výjezdové jednotky.
Albrechtická výjezdová jednotka
neměla od uzávěrky minulého čísla
zpravodaje mnoho práce, co se výjezdů týká. Byl vyhlášen jeden poplach, a
to na pomoc při vyhledávání osoby u
obce Štěnkov u Třebechovic. Jednalo
se o staršího nemocného pána, který
odešel z domu a ztratil orientaci. Na
zásahu se podílelo několik jednotek z
hradecka a rychnovska a pán byl zanedlouho nalezen v pořádku.
Prováděli jsme také údržbu protipovodňové hráze, zejména vyčištění a
promazání všech stavidlových uzávěrů
a jelikož se v některých stavidlových
šachtách skrývají různá překvapení v
podobě hnědých, nevábně vonících
plovoucích předmětů neurčitého tvaru, ale určitého původu, ne vždy je to
práce uplně příjemná. Hasiči jsou ale
tvorové odolní, obětaví a málo co je
vyvede z míry.

V sobotu 19. května si možná někdo
z vás všiml zvýšeného výskytu hasičských vozidel v obci. Důvodem bylo
okrskové taktické cvičení za účasti
naší jednotky a jednotky SDH Žďár
nad Orlicí. Předmětem výcviku bylo
procvičit si komunikaci radiového
spojení a dálkovou dopravu vody pomocí dopravního vedení hadicemi a
dvou přenosných požárních stříkaček.
Úkol zněl jasně. Dopravit vodu z Orlice do hasičského vozidla před restaurací U Pošty a uhasit pomyslný požár
lesa u bývalé betonárny. Obě jednotky
vše zvládly s přehledem, a protože se
všichni zúčastnění těšili na občerstvení, byl požár zlikvidován v relativně
krátkém čase. Přestože bylo vše naplánované, i nějaká ta chybička se vloudila. Ale chybami se člověk učí a příště
víme na co si dát pozor. A o tom to je.
Josef Jakl, velitel JSDH

Čarodějnice v režii SDH Albrechtice nad Orlicí
Vážení čtenáři,
dne 30. 4. 2012 se pod záštitou SDH
Albrechtice n. O. konalo v parku u elektrárny tradiční pálení čarodějnic. V 18

hod. měly čarodějnice sraz u restaurace přálo, jídla a pití byl dostatek, takže si statečně reprezentovat na různých souU Krbů, odkud poté vyrazily průvodem tento podvečer všichni do sytosti užili. těžích a přejeme jim tímto hodně zdaru.
do parku. Čarodějnic se sešlo poměrně
Novinkou v našem sboru je založeRadek Lochman
malé množství, ale jinak počasí nám ní družstva žen. Věříme, že nás budou
SDH Albrechtice n. O.

Lyžování v Rakousku
Letos, již po čtvrté, uspořádali
albrechtičtí hasiči lyžařský zájezd do
rakouského Wörglu. Po třetí se jelo
ve dvou termínech. Jako první samostatní dospěláci, měsíc poté, 14. – 18.
března, mládež a rodiče s dětmi. Na
doporučení rakouských přátel jsme
i my zavítali do nového střediska Söll.
Lyžařské vleky a lanovky zde propojují několik středisek. Lyžovat se zde
může na téměř 300km sjezdovek
a k tomu slouží 91 vleků a lanovek.
Protože je středisko tak veliké, byla
pro každého, alespoň ze začátku, nezbytným pomocníkem mapa. Každý
si mohl vybrat, jaký svah mu vyhovuje. Lyžaře lákaly nejenom perfektně
upravené sjezdovky, ale také množství
restaurací a hospůdek, kde si mohli
odpočinout a načerpat nové síly.
Ubytovaní jsme byli už jako
tradičně v krásném penzionu nad
městem Wörgl – Hennensbergerhof. Odtud nás každé ráno
autobus zavezl do městečka She-

ffau, kde byla stanice lanovky.
Letošní lyžování bylo o to úžasnější,
protože nám celé tři dny svítilo sluníčko a bylo nádherné počasí. Zpestřením pobytu bylo nejenom každodenní koupání v bazénovém centru
ve Wörglu, ale také návštěva v hasičské stanici v Brückhauslu. Zde nám
byl velice ochotným a trpělivým průvodcem pan Herman Ellinger. Mohli
jsme si prohlédnout veškeré jejich
vybavení, ale také jejich pýchu – tunelový speciál používaný při zásazích na dálnici směrem na Kitzbühel.
Tři dny lyžování uběhly jako voda
a nikomu z nás se nechtělo domů.
Letošní zájezd byl obzvlášť zdařilý.
Nejenom díky nádhernému počasí,
fajn partě lidí, kteří se sešli, ale hlavně díky bezchybné organizaci hasičů.
Tímto bych jim i já chtěla poděkovat
a už teď se těším, že i příští rok podobný zájezd zorganizují a my si budeme moci užívat tak, jako letos.
Jana Karásková
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Kinderiáda
Reprezentační družstvo našich
školáků se zúčastnilo 14. ročníku
dětské Kinderiády, tentokrát poprvé v překrásném sportovním areálu v Novém Městě nad Metují. Pro
ty, kteří nevědí, co Kinderiáda „obnáší“, tak tady je přehled disciplín:
2. tř. - skok do dálky z místa + 60
m, 3. tř.- autové vhazování plným
míčem + 60m, 4. tř. - hod kriketovým míčkem + 60m, 5.tř. - skok
do dálky z rozběhu + 60 m a škola
sestaví štafetu na 4 x 60m.

A jak dopadla naše reprezentace,
když sportovalo 35 škol z celého
kraje?
Libor Šrajbr a jeho 4. místo na
60m a Eliška Beranová se svým 5.
místem v autovém vhazování je
krásným úspěchem malých sportovců. A když přičtu vzorné chování našich dětí a krásné počasí,
je výsledkem celé akce zjištění, že
se již všichni těšíme na 15. ročník
krajské Kinderiády.
Eva Drábková

Dílna ke Dni matek

Ve čtvrtek 10. května se v naší
škole konala již tradiční dílna ke
Dni matek. Tématem té letošní byl
lepený obrázek z různých materiálů.
O půl čtvrté se třída v přízemí školy začala pomalu plnit maminkami
se svými dětmi. Jejich řady posílil i
jeden tatínek, který se nebál ženské
přesily. Všichni přítomní byli veli-

ce šikovní a nápadití a pod jejich
rukama vznikaly velice zdařilé výtvory. Maminky tak mohly strávit
poklidné odpoledne spolu se svým
dítětem a na chvilku si odpočinout
od shonu běžného dne. Podle ohlasu přítomných se dílna všem líbila
a domů odcházeli spokojeni.
Jana Karásková

Výlet do Prahy
Ve čtvrtek 10. května 2012 jel 5. ročník vlakem na výlet do Prahy. Byli jsme na různých historických místech, např. na Pražském hradě, Václavském náměstí, Petříně a také jsme viděli orloj na Staroměstském náměstí. Prošli jsme se po Karlově mostě
a navštívili jsme Muzeum voskových figurín. Počasí se vydařilo a výlet
se všem moc líbil. Děkujeme paní Drábkové a paní Blažkové.
Tomáš Sluka, 5.ročník

Na tom našem dvoře
V pondělí 14. 5. navštívily předškolní děti z mateřské školy představení žáků ZUŠ v Týništi nad
Orlicí „Na tom našem dvoře“.
Bylo pro ně připraveno pásmo písniček, tanečků a recitací, při kterém se na ně usmívala nakreslená
zvířátka. Děti byly velmi nadšené
a se zájmem sledovaly pěkné vy-

stoupení. Účinkovali zde i někteří
jejich kamarádi ze školky i školy z Albrechtic nad Orlicí. Děti si
prohlédly celou budovu umělecké
školy vyzdobenou krásnými obrázky přírody, zvířátek a pohádkových
bytostí. Bylo to příjemně strávené
odpoledne.
Učitelka MŠ Iva Pecháčková

Okresní kolo cyklistické soutěže
Dne 17. 5. 2012 se vybraní žáci
4. a 5. ročníku zúčastnili okresního kola cyklistické dopravní soutěže v Rychnově nad Kněžnou.
Žáci byli vybráni podle úspěšnosti
v oblastním kole, které se konalo
v Týništi nad Orlicí. Soutěžilo se
ve čtyřech disciplínách – testové otázky, základy první pomoci,

jízda zručnosti a jízda na dopravním hřišti. Soutěže byly završením
kurzu dopravní výchovy, který
absolvovali jako každý rok žáci 4.
ročníku.
Vyučující kroužku
dopravní výchovy
Jana Beňová

Číslo 2 - 2012

škola

Modrý dům

Chráníme zvířata

Naše škola se každoročně v rámci oslav Dne Země (22. 4.) věnuje
dané problematice. Letošním tématem, které se promítlo do všech
součástí výuky, byla ochrana zvířat.
Žáci si během týdenního projektu uvědomili nutnost a důležitost
ochrany všech živočichů na Zemi,
zachování jejich přirozeného prostředí nebo potřebu nalézání náhradních biotopů pro ohrožené
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živočichy. Projekt zahrnoval i návštěvu Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jaroměři, kde
se dětem zvláště líbilo.
Všichni jsme si odnesli z projektu spoustu informací i zážitků.
Rodiče mohli naše zaujetí posoudit
i z výstavy prací žáků uspořádané
v hale školy.

Ve čtvrtek 24. 5. 2012 jsme navštívili Modrý dům v Kosteleckých Horkách. Vybrali jsme si program o dětech z Hondurasu. Celým programem
nás provázela moc milá slečna Běta.
Společně jsme si na mapě ukázali, kde
Honduras ve Střední Americe leží.
Běta nám vyprávěla o životě chlapce
Evera a dívky Melissy. Chlapec žije u

vody v domě na kůlech. Dívka Melissa bydlí zase v horách, kde je veliké
sucho. Ochutnali jsme kukuřičné
placky, banán s melasou z cukrové
třtiny. Pohladili jsme si ovečky a kozy.
Na závěr jsme se rozloučili slepičím
tancem. Výlet se nám moc líbil!
žáci 3. ročníku

R. Blažková

Dětský den
V pátek 1. 6. se na zahradě naší ško- těže a výtvarné dílny.
Velké poděkování patří paní Dráb- budeme připravovat jako páťáci. Určily konal tradiční Den dětí.
Během odpoledne nás provázel hu- kové, všem paním učitelkám a těm, tě se všichni přijďte podívat.
Žáci 5. ročníku zahájili celé odpo- dební pořad. Na závěr proběhl tradič- kdo nám pomáhali.
Martin Blecha
ledne. Konaly se zde různé hry, sou- ní fotbálek.
Moc se těším na příští rok, který
4. ročník

ZPRAVODAJSTVÍ
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PRAKTICKÉ INFORMACE

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
datum

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

24.06.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942 , Dobruška

494 623 775

30.06.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

01.07.

MUDr. Veselská Renata

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

05.07.

MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

06.07.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448 , Opočno

494 667 628

07.07.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209 , Častolovice

494 322 706

08.07.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

14.07.

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

15.07.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

21.07.

MUDr. Stejskalová Věra

zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek

494 381 263

22.07.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

28.07.

MUDr. Valešová Pavla

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 667 123

29.07.

MUDr. Šmídová Alena

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

04.08.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

05.08.

MUDr. Šťastná Ludislava

Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.

494 595 292

11.08.

MUDr. Tancurinová Jana

nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk

736 419 151

12.08.

MUDr. Tomanová Libuše

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 542 102

18.08.

MUDr. Tůmová Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

19.08.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515 , Opočno

494 667 553

25.08.

MUDr. Vavřičková Hana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 782

26.08.

MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

01.09.

MUDr. Vyčítalová Marie

dr.Lützova 244 , Vamberk

494 541 757

02.09.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kvasinská 129 , Solnice

494 596 732

08.09.

MDDr. Andělová Jana

J. Pitry 448 , Opočno

731 980 112

09.09.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí

494 323 152

15.09.

MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 464 , Dobruška

494 622 040

16.09.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828 , Týniště nad Orlicí

494 371 088

22.09.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

23.09.

MUDr. Domáňová Iva

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

28.09.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

29.09.

MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

30.09.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ CYKLISTŮM
vozík světlo na kole, musí být vyba- • na jednomístném jízdním kole není
a pruh pro cyklisty, je cyklista povi• na silnici se na kole jezdí při pravém
dovoleno jezdit ve dvou, je-li však
ven červeným neoslňujícím světlem
nen užít pouze pruh vyznačený pro
okraji vozovky, pokud tím nejsou
jízdní kolo vybaveno pomocným
• za jízdu po chodníku, po přechodu
cyklisty
ohrožováni a ani omezováni chodci,
sedadlem pro přepravu dítěte a pevpro chodce nebo za chybějící sou• cyklisté nesmějí vyjíždět na přechod
smí jet cyklista po pravé krajnici
nými opěrami pro nohy, smí osoba
části povinné výbavy viníkovi hrozí
pro chodce, kolo musí vést
• cyklisté smějí jet jen jednotlivě za
starší 15 let vézt osobu mladší 7 let
na místě přestupku až 2000 korun,
• cyklista mladší 18 let je za jízdy posebou
ve správním řízení pak 1500 až 2500 • cyklista nesmí jet bez držení řidívinen použít ochranou přilbu, kte• jízdním kolem se rozumí i kolotek, držet se jiného vozidla, vést za
korun
rou musí mít správně připevněnou,
běžka
jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík,
použít ji musí například i na cyklos- • cyklisté za spáchaný přestupek ne• jestliže je stezka určená chodcům
psa nebo jiné zvíře a vozit předměmohou dostat trestné body, maxitezce nebo na polní cestě
i cyklistům (je označena dopravní
ty, které by znesnadňovaly řízení
málně pokutu
značkou „Stezka pro chodce a cyk- • dítě do deseti let smí na silnici jen
jízdního kola nebo ohrožovaly jiné
v doprovodu osoby, které už bylo 15 • pohybují-li se pomalu nebo stojí-li
listy“) nesmí cyklista ohrozit chodúčastníky provozu
vozidla za sebou při pravém okraji
let, neplatí to pro cyklostezku nebo
ce, kteří po ní jdou
Černohorský Petr
vozovky, může cyklista jedoucí stejobytnou a pěší zónu – za jízdní kolo
• je-li zřízena stezka pro chodce
velitel MP Kostelec nad Orlicí
ným směrem předjíždět nebo objížse smí připojit přívěsný vozík, který
a cyklisty označená dopravní znač(převzato ze Zpravodaje
dět z pravé strany pokud je vpravo
není širší než 80 centimetrů, má na
kou „Stezka pro chodce a cyklisty“,
Města Kostelec nad Orlicí)
od vozidel dostatek místa
zádi dvě červené odrazky, zakrývá-li
na které je oddělen pruh pro chodce

Číslo 2 - 2012

a všechny moduly a struktura stránek je plně funkční. Rádi bychom Vás blíže informovali o nových
rubrikách, které můžete jako občané využívat v rámci komunikace s obcí a které nové webové
stránky umožňují:

ZPRAVODAJSTVÍ
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Moderní doba vyžaduje moderní komunikační technologie

- Chcete přijímat aktuality z webových stránek na svoji e-mailovou adresu? V rubrice Aktuality –
archiv zaregistrujete svoji e-mailovou adresu (viz. náhled):

- V rubrice „Anketa“ můžete svým
hlasem odpovědět na zveřejněnou
v minulém čísle zpravodaje Vás otázku. (obr. 3)
starosta obce informoval a probíhaDalší komunikační technologií,
jící modernizaci webových stránek
obce www.albrechtice-nad-orlici.cz. kterou můžete využívat je systém SMV současné době je aktualizace inter- Ssender.cz. Obec Albrechtice nad
netových stránek dokončena a všech- Orlicí má do tohoto systému zajištěn
ny moduly a struktura stránek je plně přístup a tato služba je pro Vás aktivní
funkční. Rádi bychom Vás blíže in- již od 1. 8. 2010. SMSsender.cz umožformovali o nových rubrikách, které ňuje rozesílání informací z obecního
můžete jako občané využívat v rámci úřadu formou SMS zpráv. Na tento
komunikace s obcí a které nové webo- způsob předávání informací jsme
Vás již v minulosti několikrát upové stránky umožňují:
zorňovali, bohužel bez větší odezvy
- Chcete přijímat aktuality z webo- Vás občanů. Tento moderní způsob
vých stránek na svoji e-mailovou komunikace je rychlý a cenově doadresu? V rubrice Aktuality – archiv stupný. Výhodou je, že zprávy zaslané
zaregistrujete svoji e-mailovou adresu touto formou do vašich mobilních telefonů vás zastihnou vždy, když máte
(viz. obr. 1):
- Chcete zdarma vytvořit e-mail svůj mobil zapnutý. Zprávy (hlášení
na doméně albrechtice-nad-orlici.cz veřejného rozhlasu, případně další
ve tvaru jméno.příjmení@albrechti- důležité informace) jsou prostřednicce-nad-orlici.cz? Vyplníte a odešlete tvím SMS rozesílány všem přihlášeformulář na našich internetových ným odběratelům.
Každý zájemce se může přihlásit
stránkách a Vaše e-mailová schránka
bude dostupná po přihlášení na adre- k odběru SMS zpráv následovně: na
se www.albrechtice-nad-orlici-cz (viz. telefonní číslo 608 512 513 odešlete
SMS zprávu ve tvaru: ADD BEC7177
obr. 2,4):
- V rubrice „Diskuzní fórum“ mů- B-jméno a příjmení C-číslo popisné
žete vyjadřovat své názory na dění (vzor: ADD BEC7177 B-Jan Novák
v obci. Prostřednictvím této rubriky C-1000). Cena této zprávy je stanlze vkládat jakékoliv dotazy včetně dardní, jako za kteroukoliv jinou
upozornění na problémy v obci, které zprávu.
Doufáme, že budete tyto služby vyVás v obci znepokojují. Zpětnou vazbou na Váš dotaz, Vám bude odpověď užívat a zvýší se tímto kvalita předávání informací z obce k Vám občanům.
starosty obce.
Vážení čtenáři,

obr. 1

rubrice „Diskuzní fórum“ můžete
vyj
- Chcete zdarma vytvořit e-mail na doméně- Valbrechtice-nad-orlici.cz
ve tvaru
lze vkládat
jakékoliv
dotazy včetn
jméno.příjmení@albrechtice-nad-orlici.cz?rubriky
Vyplníte
a odešlete
formulář
na n
znepokojují. Zpětnou vazbou na Váš dot
stránkách a Vaše e-mailová schránka bude dostupná
po přihlášení na adrese w
orlici-cz (viz. náhled):
- V rubrice „Anketa“ můžete svým hlase

- Chcete zdarma vytvořit e-mail na doméně albrechtice-nad-orlici.cz ve tvaru
jméno.příjmení@albrechtice-nad-orlici.cz? Vyplníte a odešlete formulář na našich internetových
stránkách a Vaše e-mailová schránka bude dostupná po přihlášení na adrese www.albrechtice-nadorlici-cz (viz. náhled):

obr. 3

obr. 2

Další komunikační technologií, kterou m
nad Orlicí má do tohoto systému zajištěn
SMSsender.cz umožňuje rozesílání infor

obr. 4

- V rubrice „Diskuzní fórum“ můžete vyjadřovat své názory na dění v obci. Prostřednictvím té
rubriky lze vkládat jakékoliv dotazy včetně upozornění na problémy v obci, které Vás v obci
znepokojují. Zpětnou vazbou na Váš dotaz, Vám bude odpověď starosty obce.

KNIHOVNA – nabídka pro čtenáře

- V rubrice „Anketa“ můžete svým hlasem odpověď na zveřejněnou otázku.

„Nik a Nika super dvojka“ –V.
Vítám Vás v knihovně a nabízím
Řeháčková. Pro dívky a chlapce
několik titulů:
od 10 let. Nika má všechny důvody
považovat se za šťastné děvče. Má
hodné rodiče a ještě hodnější praPro děti:
rodiče, žije na krásných kopaninách
„Kamarádi zvířátka“ – J. Žáček. na slovenském pomezí, má nejlepšíPro děti od 3 let. Tato knížka potěší ho kamaráda, jakého jí může každá
každé malé dítě. Malí milovníci příro- holka závidět – věrného a poslušdy se v ní dozvědí, s jakými zvířátky ného koně. Dívka Nika a koník Nik
se mohou setkat na dvoře nebo v lese, jsou prostě super dvojka. Poklidný
jaká mohou potkat ve městě nebo při život na kopaninách rozčeří nečenávštěvě zoologické zahrady a jaká kané události. Na hranicích se objevují běženci a jejich převaděči. Nika
s námi bydlí doma.
s Nikem se ocitají uprostřed podiv„Cesty formana Šejtročka“ – V. ného dobrodružství.
Čtvrtek. Šejtroček prožívá na svých
cestách řadu dobrodružství i se svými
„Splněný sen“ – Brandejsová I.
kamarády – vodníkem Česílkem, vaSen dvanáctileté Evy může někomu
lachem Žemličkou a dalšími.
Dozvíte se, jak se stal Šejtroček připadat třeba trochu naivní, hlouformanem, jak se mu polámalo kolo, pý nebo nesmyslný. Vždyť bydlet ve
jak zahrál loupežníkům pro radost, městě skýtá spoustu zábavy a objak vezl ohnivého mužíčka na svat- rovské možnosti k trávení volného
bu a mnoho dalších neuvěřitelných času. Jenže Eva ani její mladší bratr
nejsou ve městě a v jejich mrňavém
příběhů.
panelákovém bytečku spokojeni.
„Nejkrásnější hádanky“ – P. Mly- Ale zázraky se dějí. Jednou se vrátí
tatínek ze služební cesty s obrovnář. Pro nejmenší čtenáře.
ským překvapením. Letní prázdniny
„Vlčátko, které odplavalo daleko už tráví Eva i Adam v novém domodo moře“ – Lugovik M. Pro děti od 2 vě. Šumavské lesy, příroda, zvířata –
Eva je ve svém živlu…
do 102…Krásné ilustrace.

Pro dospělé :

chránit. Čtyři jména znají, ale kdo je
pátý bojovník? Zápas o přežití se brzy
„Adopce“ – Denker H. Mladá ta- mění v boj o nadvládu nad Zemí…
lentovaná herečka se po dlouhém vá„Pošta od Mary“ – Patterson J.
hání rozhodla dát k adopci své novorozené dítě. Má sice harmonický vztah Někdo zastřelil světoznámou herečs chlapečkovým otcem, ale přesto cítí, ku před jejím domem. Krátce poté
že by malému ani společnými silami dostane šéfredaktor místního deníku
nedokázali dát to, co potřebuje. Syna e-mail, v němž je vražda popsána se
dali k adopci. V průběhu dvou let se šokujícími podrobnostmi Policie se
obává,kterou
že můžete
je to využívat
jen začátek.
A opravdu
ovšem změnily životní Další
podmínky
komunikační technologií,
je systém SMSsender.cz.
Obec Albrec
nad se
Orlicídostat
má do tohoto
systémuk
zajištěn
přístupvraždám
a tato služba je–
proaVás
již od 1. 8. 20
dojde
dalším
poaktivní
každé
biologických rodičů a snaží
SMSsender.cz umožňuje rozesílání informací z obecního úřadu formou SMS zpráv. Na tento z
následuje e-mail…
chlapečka zpátky…
„Spící panna“ – Deaver J. Odbornice na kinezickou analýzu dokáže
odhadnout lež a vytušit myšlenkové
pochod vyšetřovaného s takovou jistotou, že si vysloužila uznání věhlasného kriminalisty. Několikanásobný
vrah, jenž dokáže ostatním snadno
vnutit svou vůli, utekl pomocí geniálního triku z vězení a začíná realizovat
svůj zrůdný plán…

„Noc kouzel zbavená“ – Ed McBain.
V předvečer svátku Všech svatých se ve
městě odehrávají tři příběhy, pro detektivy z 87. revíru tři případy. Banda liliputánů, které zprvu všichni považují za
děti, přepadává obchody s alkoholem,
v popelnicích se postupně nacházejí
části mužského těla a ve vykřičené části
řádí šílenec, který brutálně mučí a vraždí prostitutky…

„Pátý bojovník“ – Reilly M. Na
obloze se jednoho dne objeví druhé
slunce. Neúprosně se blíží k Zemi:
hrozí ji zničit a s ní i veškerý život.
Rozhodný Australan Jack vytvoří tým,
který má zjistit, jak střetu zabránit.
Musí vypátrat pět hrdinů v dějinách
lidstva, kteří dokážou naši planetu za-

Přijďte si vybrat, určitě najdete knihu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
středu v letním období od 17 – 19
hod. a v zimním období od 16 – 18
hod. se na Vás těší
Svobodová J.,knihovnice
www.knihovnaano.wz.cz
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Novoveský rybník, dominanta
obce Nová Ves, je znám v poměrně
širokém okolí obce. Byl zbudován
na konci 16. století a krátce po jeho
napuštění zde byly vystavěny první
usedlosti – základ budoucí obce Nová
Ves. Po roce 1989 byl v rámci restituce
navrácen původním majitelkám, které jej pronajímaly různým subjektům,
přičemž nejdéle měla rybník v nájmu
společnost Rojek s. r. o.
Již v této éře probíhaly na vodním

Číslo 2 - 2012

Proměna Novoveského rybníka

díle a zejména na přilehlém mlýně
větší i drobné opravy, které odvracely zejména některé havarijní stavy.
Zhruba před třemi lety rybník definitivně změnil majitele, jímž se stal
podnik Rybářství Litomyšl a. s. Za
jeho éry doznala zásadních změn hráz
rybníka, odkud byly z návodní strany
vykáceny staré a mnohdy nebezpečné
stromy a pod hrází byl umístěn zásobník na jadrná krmiva. V současné
době probíhá náročná akce opravy

výpustního potrubí, jehož dosavadní
stav je možné označit za havarijní.
Práce, které započaly po velikonočních svátcích, provádí zkušená firma
AGILE Vysoké Mýto a doba trvání
generální opravy se odhaduje na tři
měsíce. Současně s touto opravou
bude řešen i nový sjezd do loviště
rybníka.
Po celou tuto dobu bude přerušen
provoz po místní komunikaci vedoucí
po hrázi rybníka a náhradní doprav-

ní trasa je vedena přes obec Horní
Žďár. Jménem obce Nová Ves žádám
návštěvníky obce, chataře a zejména
místní občany o pochopení a trpělivost vůči dočasným omezením. Nová
stavba určitě přispěje k větší bezpečnosti provozu rybníka a dotčené
pozemky včetně místní komunikace
budou uvedeny do původního stavu.
Radomír Charvát
starosta obce Nová Ves

A je tu jaro
V minulém čísle zpravodaje skončil seriál o historii rybářství v Albrechticích. Ona ta historie byla a je
úzce spjata s Týništěm, neboť stále
jsme součástí ČRS MO Týniště. Ale
co nyní.
Zima pominula. Poslední zbytky
sněhu zůstávají jen na vrcholcích
hor, ale i ty se pod náporem teplého
jarního sluníčka rozplynou. Půda,
nasáklá vodou, se zazelenala a země
záhy rozkvétá do všemožných barev a vůní. Vysoká zvěř, zesláblá po
zimě, se konečně dosyta napase. Ptáci se rozletí po kraji a jejich pěvecké
koncerty nás budou provázet, spolu
s ranními paprsky slunce, dokud listí

zase nezežloutne.
Ani ryby nelení. Hladové plotice
se prohání vodou snad už od února,
v mělké vodě mlaskají tloušti. I kapři
se přestanou válet v zimních brlozích a za podpory teplých slunečních paprsků zvědavě hledají něco,
čím by aspoň trochu zahnali hlad.
Jaro je jedno z nejkrásnějších období v roce. Člověk má takový zvláštní
příjemný pocit, že je něco za ním
a zároveň tuší, že přichází něco, nač
vlastně celou dobu čekal. Ten pocit
se dá snad nejlépe přirovnat k radosti, nebo k něčemu, co znovu vzniká.
Příroda v tomto období doslova
čaruje a snaží se ukojit náš hlad po

dlouhém zimním půstu.
Všechno k nám promlouvá, jako
hudba. Když jdeme v teplém jarním
podvečeru do rozkvetlých sadů nebo
na louku plnou žlutých pampelišek,
k řece, nebo k rybníku daleko za
město, kam nedoléhá zvuk času, tak
slyšíme, jak k nám příroda promlouvá. Cítíme, jak hladí a uzdravuje naši
duši. Dává nám sílu potřebnou k životu. Příroda pozná, že ji máme rádi
a že ji nechceme ublížit. Na oplátku
nám dodává sílu do života a možná
i důvod pro co žít.
A tak, když budete jednou sami
sedět u rybníka, řeky či v nekonečných zelených pláních, vaše myšlen-

ky bude přerušovat vzdálený zvuk
civilizace, teprve potom si uvědomíte, jak je všechen ten zmatek a shon
směšný. Jak k smíchu jsou všechny
světové vynálezy a lidské ctnosti,
oproti mocné, překrásné a nespoutané přírodě, která dokáže během
okamžiku uchvátit tak, jak to člověk nikdy nedokáže. Proto neseďme
zbůhdarma doma. Popadněme prut,
fotoaparát či klidně oboje a uchovejme si, co možná nejdéle, zážitky prožité v tomto krátkém, avšak překrásném období. A mysleme na život
a lásku, díky které jsme byli stvořeni.
převzato z časopisu Rybářství

inzerce

Pedikúra • Manikúra • Japonská P-shine
KOSMETICKÝ SALON Olga Fedrselová

Oblečení pro sport a volný čas

* Kosmetické ošetření kvalitní českou profesionální
kosmetikou For Life§Madaga
* Depilace chloupků na obličeji i na nohách
* Barvení řas a obočí
* Hloubkové ruční čištění pleti
* Poradenství v péči o pleť a jaké přípravky používat
– ZDARMA
* Přístrojové ošetření vrásek ultrazvukovou žehličkou
* Přístrojové ošetření akné a problematické pleti,
červených žilek
* Ozonizace pleti
* Účinné přístrojové zapracování aktivních látek do pleti
* Individulání přístup ke každé zákaznici
* Prodej přírodní české kosmetiky LOOS
a For Life§Madaga

Albrechtice nad Orlicí
Na Drahách 141 – v budově knihovny

728 513 002

www.kosmetikaolga.cz

www.123textil.eu
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Pomalu končí další soutěžní ročník
Tak jak zní titulek, končí fotbalový
ročník 2011/2012. I když do opravdového konce chybí ještě několik málo
zápasů, již dnes můžeme tento ročník
pomalu hodnotit. Hodnotit stávající situaci můžeme z několika pohledů.
Z pohledu fanoušků, ty zajímají především výsledky A-mužstva dospělých.
Ti, kdo očekávali bezproblémové vítězství v okresním přeboru II. třídy, budou brát tento ročník jako neúspěšný.
Neúspěšný především proto, že jsme
v průběhu soutěže nedokázali přehrát
například doudlebské „B-čko“, které je
poslední a s námi získalo 4 body. Ve
všech zápasech, s jakýmikoli soupeři,
jsme měli problémy s proměňováním
i těch nejvyloženějších šancí. To se nakonec projevilo ve výsledcích a postavení v tabulce. Jsme zatím na 4. místě
se stejným počtem bodů jako třetí Lípa.
Pohled těch, kteří se starají o chod
oddílu už není tak kritický, i když slova, která jsou výše, platí pro všechny
pohledy. K postupu, tak jak se to dnes
jeví, by skutečně stačily body s mužstvy
ze spodní poloviny tabulky, které jsme
ztratili hlavně doma. Dobře jsme věděli,
že návrat do B třídy nebude tak jednoznačný, silná mužstva Lípy, Vamberka a
Dobrušky byla velkou, ale jak se později

ukázalo překonatelnou překážkou. Nebudeme hořekovat nad rozlitým mlékem. Podařilo se nám do konce soutěže
stabilizovat mužstvo, které v jarní části
dokázalo herně přehrát všechny soupeře, včetně Dobrušky, Lípy a Vamberka.
Myslíme, že máme v současné době
dobrý kádr a základ. Úkolem je tuto
partu udržet pohromadě, případně
ještě posílit. Dalším kladem je, že toto
mužstvo začíná hrát pohledný a účelný
fotbal.
Hůře je na tom B-mužstvo. Nejenom postavením v tabulce, ale
i herně. Stejně jako „A-čko“ nedokáže
proměnit nejvyloženější šance a to je
hlavní příčinou toho, že je mužstvo i
přes zlepšené herní výkony stále ohroženo sestupem. V dospělé kategorii, ač
máme 40 registračních průkazů, je stále
nedostatek hráčů. Příčinou je především pracovní povinnost, v současné
době zaměstnanec musí nastoupit do
práce na odpoledne i na noc a zaměstnavatele nezajímá, že je sobota nebo
neděle. Přes to bychom chtěli „B-čko“
udržet, hlavně pro ty hráče, které fotbal
baví a chtějí hrát.
Stejná situace s hráčským kádrem je
i v mužstvu dorostu. Přes tento nedostatek jsou však výsledky tohoto

mužstva v krajské soutěži velmi dobré.
Chlapci dokázali porazit mužstva z popředí tabulky a současné umístění na
5. místě je více než dobré. V mužstvu
končí dva hráči a je dobrý předpoklad,
že zapadnou do mužstev dospělých.
Úkolem výboru je mužstvo vhodně
doplnit tak, aby chlapci pokračovali ve
šlépějích svých předchůdců. Kaňkou
bylo nepěkné vystoupení dorostence
Vágnera. Jeho zkratové jednání oslabilo nejenom kádr dorostu, ale i mužstva
dospělých, za které odehrál několik povedených zápasů a zdálo se, že by mohl
být posilou. Bohužel, od svého vyloučení a následného trestu se již na hřišti
neukázal. Škoda především pro něho.
Nakonec zbývají dvě družstva nejmladších. Pod vedením několika rodičů, bývalých hráčů, dosahují velmi
dobrých výsledků. Mužstvo přípravky
se probojovalo do finálových turnajů
o přeborníka okresu, v současné době
jsou na třetím místě. I mužstvo elévů
se umístilo dobře a má ve svých řadách
několik velmi dobrých hráčů. Někteří
se již zapojili jako reprezentanti okresního výběru.
A negativa z řízení celého oddílu. Ze
stejných důvodů jako je neúčast hráčů,
je i zapojení některých funkcionářů do

práce okolo chodu SK. I z důvodu nedostatku financí není v areálu V Borku
v současné době tolik potřebný správce, a tak veškerá činnost je zajišťována
svépomocí z řad členů výboru a několika málo aktivistů. I když je zde práce
pořád „něúrekom“ a dá se pracovat
i v dopoledních hodinách nebo při neorganizovaných brigádách, tak jako to
někteří dělají, především Míra Sychra
a Jirka Moravec. Také Ruda Moravec
nejstarší (oni jsou zapojeni do práce
oddílu už tři Rudové) odvádí pro oddíl
hromadu dobré práce. A poděkování
patří též naší hostinské Evě Slaninové,
která se s celou svojí rodinou velmi
vydatně podílí na chodu oddílu. Ale
zapojení bývalých hráčů a jak jsme si
zvykli říkat, aktivistů, není na potřebné
úrovni. Kritiků a pomlouvačů těch je
dost. Těch, kdo přiloží ruku k dílu, je
čím dál méně. Stejné je to i ve funkcích
okolo mužstev. Bez stabilních vedoucích jsou mužstva „B-čka“ i dorostu.
A samotným trenérům se snaží někteří
rádoby fandové jejich činnost otrávit
a znechutit.
Po skončení soutěží čeká ještě na dospělé tradiční turnaj „O Štít Albrechtic“,
a pak již hurá do nové sezóny.
-jh-

NOVÁVESRING

18. Velká cena v motocrossu do 50ccm na Nové Vsi
Po dlouhé zimní přestávce, kdy už
mnohé závodníky svrběly ruce, jsme
se dočkali soboty 19. 5. na kterou byla
naplánovaná již 18. Velká cena Nové
Vsi. Již od rána bylo krásné počasí
a v naší novoveské kotlině jsme čekali
velkou účast závodníků, ale i diváků,
kteří byli, tak jako my, zvědaví na našeho hlavního hosta Karla Lopraise
se svojí Tatrou, kterého k nám pozval
pan JUDr. Miroslav Antl. V pátek
jsme vytýčili čestné místo pro Tatru
a její doprovod, ale v sobotu zůstalo
místo prázné. Jak nám i divákům později „Monsieur Dakar“ pan Loprais
vysvětlil, tak u tatry odešlo čerpadlo
a narychlo to opravit nešlo. Byli jsme
z toho všichni zklamaní, ale co se dá
dělat - je to jenom stroj. Ale co nás zahřálo na srdíčku bylo to, že nám pan
Loprais vysekl velikou poklonu a byl
překvapen, že několik málo nadšenců
dokáže zorganizovat takové závody.
Nadšen byl při závodech nejmenších
dětí, kdy nejmladšímu závodníkovi
byly tři roky. Za tuto poklonu moc
děkuji za všechny pořadatele, kteří se
o to zasloužili. O další doprovodný
program se nám postaral pan Fabián
s ukázkou výcviku služebních psů,
která měla také veliký úspěch. Svoje
jezdecké umění všem také předvedl
Pepča Švorc z Hradce Králové, který
jezdí ve svých 6 letech Racer Buggy
s motorem KTM Duck125 a v minulém
roce skončil na druhém místě v mistrovství republiky. Do samotných závodů se přihlásilo 72 závodníků, kteří byli

rozděleni do 5 kategorií. Nejmladšímu
závodníkovi Tomáškovi Matičkovi byly
3 roky a nejstaršímu Jardovi Žampachovi bylo 61 let. V kategorii pionýr
speciál jsme se rozhodli překontrolovat, jak závodníci dodržují naše pravidla závodů a po finálových jízdách byly
prvním třem závodníkům sundány
hlavy motoru a přeměřen zdvih a obsah. Po této kontrole byl jeden ze závodníků diskvalifikován a tak se posunulo pořadí. V tomto hodláme i nadále
pokračovat, protože to je spravedlivé
vůči ostatním závodníkům, kteří pravidla respektují. Nechápeme, jak může
těšit výhra toho, kdo nemá upravený
stroj podle námi daných pravidel, vědět o tom a brát za to velice hodnotné
ceny. Po skončení závodů byla opět vyhlášena bohatá tombola, kde jako první výhra bylo přenosné DVD. Na závěr
bych chtěl poděkovat dopravní zdravotní službě panu Davidovi a MUDr.
Otavovi za lékařský dozor, bez kterého by se závody nemohly uskutečnit
a dále všem sponzorům, kteří nám
věnují přízeň jak finančními dary, tak
i hodnotnými cenami. Seznam
sponzorů a další informace o závodech  Nejmladší a nejstarší účastník závodů. (foto: Jiří Sedláček)
naleznete na www.novavesring.cz.
Děkuji všem pořadatelům, jejichž
1. Jiří Merganc, 2. Ondřej Flídr,
Výsledky:
pomoc je neocenitelná, restauraci
Kategorie „čína“ do 10 let: 1. Jan 3. Kamil Kotyza
U Moravců za občerstvení a propůj- Merganc, 2. Albert Cach, 3. Kevin
Kategorie „speciál“ 15-100 let:
čený pozemek a všem chatařům, kteří Pražák
1. Patrik Gavlík (SK), 2. Michal
nám závody tolerují. Dále děkuji našeKoutský, 3. Jaroslav Muller
Kategorie „speciál“ do 10 let:
mu kameramanovi Milanovi Myšíkovi
Kategorie „Stodoláci“:
1. Jan Koukol, 2. Adam Bořek,
a fotografovi Jirkovi Sedláčkovi.
1. Petr Urbánek, 2. Stanislav Daří3. Johana Trojanová.
Jan Cerman, ředitel závodů
lek, 3. Jakub Durančík
Kategorie „speciál“ 10-15 let:
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Kácení máje
V neděli 27. 5. 2012 proběhlo na
návsi v Albrechticích n. O. kácení
máje. Pořadatelem akce byla Kulturní
komise rady obce za aktivní pomoci TJ Sokol a SDH Albrechtice n. O.
Za krásného teplého počasí se sešlo
více jak sto účastníků z Albrechtic n.
O. a okolí, kteří se přišli podívat na
tuto tradici. Hudební doprovod zajišťovala skupina „Kdo měl čas“ pod
vedením Jaroslava Vošlajera z Lidové školy umění Týniště n. O. Scénku
u májky předvedl divadelní soubor
Temno z Týniště n. O. pod vedením
Evy Drábkové. Tématem scénky bylo
aktuální dění v zemi, zpracované volnou pohádkovou formou. Důležitou
aktualitou byla korupční aféra pana
doktora Ratha, jejíž provedení pobavilo účastníky nejvíce.
Jaké by to bylo kácení máje, bez
soutěže o její získání. Tedy o získání
dřeva z pokácené máje. A v jaké že
disciplíně se vlastně soutěžilo? Bylo

to vcelku jednoduché. Stačilo odpovědět správně na otázku, která zněla:
„Kdo první postavil májku?“ Na tuto
otázku však nikdo neznal odpověď,
a proto byla položena druhá otázka:
“Pro koho byla májka postavena?“ Na
tuto druhou otázku již správná odpověď zazněla a májku získala jedna
účastnice ze sousedního Týniště n. O.
Májku však věnovala své dceři, která
bydlí v Albrechticích n. O.
Přestože zvyk - kácení máje – má
dlouholetou tradici, o jeho vzniku se
toho u nás moc nevědělo. Kupodivu
ani na internetu jsem mnoho informací nenašel. Proto jsem byl nakonec
rád, že můj syn Tomáš přeci jenom
odhalil, jak tato tradice vznikla. Abychom na příští rok již věděli, na základě čeho tuto tradici držíme, převyprávím vám krátký příběh, na základě
kterého se stavění a kácení májky
u nás dělá.
Údajně se jedná o legendu, ve kte-

ré se praví, že první májku postavil
Anděl, který tak dokázal poctivost
a nevinnost jedné dívky. Májka ozdobená bílými třásněmi a pentlemi byla
tak krásná, že po ní zatoužily i ostatní
dívky a chtěly je po svých mládencích.
Tak se začaly stavět májky před domy
mladých dívek. Později, protože pro
chlapy je vždycky lepší dělat něco
v partě, začali májku stavět svobodní
mládenci společně na návsích. Tato
májka pak patřila všem svobodným
pannám ve vsi. Na mládencích bylo,
aby ji do pokácení ohlídali před mládenci ze sousedních vsí. Neohlídat
májku, znamenalo velkou ostudu.
Májka se také stala symbolem jara.
Tak toliko informace z internetu.
Pokud někdo zaznamenal jiný výklad k této tradici, nechť nám jej sdělí
a příště jej otiskneme.
Jaromír Kratěna
starosta

Řekli si „ano“:
Petra Kučerová a Dušan Berounský
Lenka Bričová a Jiří Hrabal
Vítáme na svět:
Štěpánka Munzarová, nar. 04. 05. 2012
Emily Strnadová, nar. 13. 05. 2012
Rozloučili jsme se:
Marie Marková, nar. 26. 09. 1928
Marie Švorcová, nar. 29. 08. 1920
Jaroslava Dvořáková, nar. 07. 11. 1948
Miroslava Nosálová, nar. 06. 02. 1924
Jana Sedláčková, nar. 06. 09. 1940

počet obyvatel k 31. 05. 2012
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Vzpomínka:
„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen hrst
květů a vzpomínat.“
Dne 16. srpna to bude již 5 let, kdy nás
opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradědeček pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Věnujte mu, prosím, s námi tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná Jiří s rodinou
„Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, které miloval a kteří
milovali jeho.“
Dne 6. srpna uplyne dlouhých 18 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 Danutě Prokůpkové a paní Zuzaně Khýnové, zástupcům OÚ a SPOZ, za květiny a věcný
dárek i za hezké posezení u příležitosti
mého životního jubilea.
Hana Sychrová
Za návštěvu, pěkné popovídání a dar
k mým narozeninám děkuji panu starostovi a paní Beranové.
František Bíza
U příležitosti mého životního jubilea mne navštívili zástupci obce starosta
pan Kratěna a paní Krčmářová a zástupci ZO KSČM J. Hlušička, M. Sedláčková a J. Štrombach. Chtěl bych jim touto
cestou poděkovat za srdečná blahopřání,
věcné dary a příjemné posezení. Rovněž děkuji za blahopřání všem přátelům
a kamarádům.
					 Ing. Jiří Koblmüller

Plavba po Orlici
v neděli
15. července a 19. srpna 2012
Pálava a kanoe: 250,-Kč
raft: 600,-Kč
Více info na:
www.albrechtice-nad-orlici.cz
pan Krb, restaurace Na Drahách
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