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Končí volební období 2002 – 2006
V říjnu letošního roku se uskuteční již páté komunální volby,
ve kterých albrechtičtí občané zvolí
své zastupitele. Dříve, než se tak stane, bych touto cestou rád poděkoval
stávajícím zastupitelům, členům
výborů zastupitelstva obce a komisí
rady za jejich práci a čas, které věnovali rozvoji naší obce.
Nebudu hodnotit výsledky našeho čtyřletého působení, neboť tato
výsada patří výlučně našim voličům.
Rád bych však uvedl, že většina zastupitelů se aktivně zapojila do práce
a naší společnou snahou a cílem bylo
zrealizovat co nejvíce z předvolebních slibů, které byly kandidujícími
stranami učiněny. Musím říci, že ač
v obci působili pouze zastupitelé
zvolení za ODS a KSČM, nestalo se
nikdy, že by byl jakýkoliv problém
zpolitizován. Všichni zastupitelé bez
rozdílu politické příslušnosti rozhodovali ve prospěch obce a našich
občanů. Jsem rád, že tento způsob
řízení a rozhodování se v našem
zastupitelstvu udržuje od samého
vzniku samosprávy v roce 1990
a přeji všem dalším zastupitelům,
aby si jej uchovali a dále rozvíjeli.
Poděkování patří též zaměstnancům obecního úřadu. Bez jejich

každodenní profesionální práce
by se neobešel žádný starosta ani
zastupitel. Nejlepším hodnocením
jejich práce je skutečnost, že za celé
čtyřleté období nebylo žádným
kontrolním orgánem obce, kraje ani
státu zjištěno závažné pochybení.
Nepamatuji si též, že bychom někdy
řešili stížnosti občanů na práci našich zaměstnanců.
Významnou práci pro naši obec
odvádí i příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola
Albrechtice nad Orlicí. Přestože
se vedení této organizace potýká
s množstvím složitých organizačních problémů daných současnou
legislativou
i
celorepublikovým
nedostatkem dětí, je práce všech
zaměstnanců i ředitelky školy všemi
kontrolními orgány i rodiči vysoce
ceněna. Příkladná činnost tohoto
zařízení, jak v hlavním předmětu
činnosti, tak i v celé škále vedlejších
aktivit, pomáhá vytvářet dobré jméno naší obce v očích albrechtické, ale
i okolní veřejnosti.
Zastupitelstvo obce se v celém
svém volebním období též soustředilo na aktivní spolupráci a podporu místních zájmových organizací.
Jsem hluboce přesvědčen, že tako-

Fotograﬁe z návštěvy ZŠ Albrechtice v rakouském Wörglu (více na str. 3, 9)

výto přístup byl a je základem dobrých mezilidských vztahů. Není také
žádným tajemstvím, že bez aktivní
činnosti těchto organizací by byl
život v naší obci podstatně chudší
a méně zajímavý. Děkuji proto všem
funkcionářům i řadovým členům, že
svojí zájmovou činností nabízejí našim spoluobčanům vyžití ve volných
chvílích a přeji jim do dalších let
co nejvíce aktivních členů a přízeň
nově zvoleného zastupitelstva.
Závěrem chci poděkovat též všem
občanům, kteří pečují o svůj i obecní
majetek, řídí se pravidly a předpisy
platnými v naší obci a není jim
zkrátka lhostejné, v jakém prostředí
společně žijeme. Pokud se setkáváte
se slovy chvály a uznání naší obci
od svých známých, kteří navštíví Albrechtice, od našich rodáků či kolegů v zaměstnání, věřte, že je to i vaše
zásluha. Albrechtice jsou skutečně
pěknou a klidnou obcí, do které by
se rádo přistěhovalo mnoho občanů
z blízkého i dalekého okolí. Buďme
na toto dobré jméno společně hrdi
a dále ho rozvíjejme ku prospěchu
nás i těch, kteří budou v Albrechticích žít v budoucnu.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Náklad 630 ks
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Ze zasedání zastupitelstva a rady obce Albrechtic n. O.
Informace ze zasedání zastupitelstva obce
Od posledního vydání zpravodaje
se uskutečnila dvě zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Orlicí.
Mezi důležité projednávané body
patřilo schválení závěrečného účtu
obce za rok 2005, jehož součástí
jsou i výsledky auditu hospodaření a pravidelná zpráva o činnosti
Finančního výboru zastupitelstva.
Oba kontrolní orgány shodně konstatovaly, že v hospodaření obce
nezjistily žádných nedostatků. Tímto
konstatováním mohlo zastupitelstvo
schválit závěrečný účet obce za rok
2005 bez výhrad.
V dalších bodech jednání schválilo zastupitelstvo čtyři půjčky
z Fondu na opravu bytů v celkové
výši 210 000,- Kč, rozhodlo o podání
žádosti o dotaci na stavbu Výměna azbestocementového potrubí
Albrechtice nad Orlicí, projednalo
podmínky nákupu pozemku p.č.
113/1 (u restaurace U Krbů) a prodeje části pozemku p.č. st. 7/1 panu
Hrabětovi.
Úplná znění všech usnesení zastupitelstva jsou průběžně zveřejňována na internetových stránkách obce
www.albrechtice-nad-orlici.cz
Informace z jednání rady obce
Rada obce se schází pravidelně
jednou za čtrnáct dní v pondělí. Tato
zpráva je za období od 6. 2. 2006 do
24. 7. 2006.
Rada průběžně realizuje usnesení zastupitelstva obce a záležitosti související s hospodařením
obce podle schváleného rozpočtu
a plní další úkoly svěřené jí do kompetence zákonem o obcích.
Z podnětu občanů nebo jiných
potřeb byly řešeny například tyto

speciﬁcké problémy:
• přechod pro chodce u samoobsluhy – podle současné legislativy
by musel být přechod vybaven
stálým osvětlením, odpovídajícími dopravními značkami a to
vše na náklady obce. Vzhledem
k vysokým výdajům souvisejícím
s realizací přechodu (cca 50 tis.
Kč) a těžko realizovatelným zajištěním osvětlení přechodu (veřejné osvětlení se na noc zháší) rada
rozhodla přechod nerealizovat.
• rada uložila místostarostovi řešit
pro nadcházející zimu způsob
zimní údržby chodníků v obci.
Současná praxe sice zajišťuje
vysoký standart, ale je značně
nákladná.
• v souvislosti s legislativou v oblasti provozování školní jídelny
je obec nucena provést významnou rekonstrukci školní jídelny
v čp. 71 v odhadované hodnotě
cca 2 mil. Kč. K řešení tohoto
problému zpracovala projektantka paní Lorencová ze společnosti
PINKO Rychnov nad Kněžnou
studii úprav a v současné době
zpracovává projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.
• průběžně se řeší příprava území
v lokalitě Albrechtice – střed pro
výstavbu infrastrukturních sítí
pro výstavbu rodinných domků. V současné době je vydáno
územní rozhodnutí na stavbu
a probíhá výroba stavební dokumentace ke stavebnímu povolení.
Cílem rady obce je co nejdříve
připravit celé území pro individuální výstavbu 10 – 12 rodinných domů.
• realizace výměny oken v I. poschodí na obecním úřadě včetně
výběru nejvýhodnějšího dodavatele
• v souvislosti s březnovou povod-

•

•

•

•

•

ní byly operativně řešeny nejnutnější preventivní a organizační
opatření. Z vyhodnocení povodně vyplynula nutnost komplexního řešení protipovodňových
opatření a to v návaznosti na
možné ﬁnancování z prostředků
EU v letech 2007 – 2013.
na odstranění následků povodně
byla zorganizována za pomoci
místních zájmových organizací
a mladých rybářů vedených
V. Hrinem brigáda na úklid plastů
a skla v okolí obce
společně se členy požární jednotky jsme se snažili rozšířit spolupráci mezi hasiči z Albrechtic
a Týniště. Cílem bylo posílit týnišťský sbor o naše dobrovolníky
a vytvořit tak širší kádr vycvičených hasičů pro boj s ohněm,
vodou a dalšími krizovými jevy.
Bohužel naše snaha nebyla nakonec korunována úspěchem, neboť
legislativní rámec, ve kterém
bychom se museli pohybovat,
nevyhovoval ani jedné ze zúčastněných stran.
byla zrealizována demolice objektu čp.11, včetně likvidace stavební
sutě a úpravy pozemku
ve spolupráci s SK Albrechtice
byla připravena a v současné
době se průběžně realizuje úprava fotbalového areálu v Borku
na veřejně přístupné hřiště. Tato
akce je podpořena získanou dotací z rozpočtu Královéhradeckého
kraje.
týnišťský oddíl softbalu požádal
obec o pomoc při hledání vhodných pozemků na výstavbu softbalového hřiště. Obec si nechala
vypracovat od pana J. Maliny
studii, která však prokázala, že
toto hřiště se do vybraného prostoru nevejde. Vzhledem k tomu,
že v obci není jiný vhodný poze-
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mek, nebylo k naší lítosti možné
žadatelům vyhovět. Ke cti pana
J. Maliny slouží skutečnost, že
náklady na zpracování studie
obci neúčtoval, a tím je věnoval
na rozvoj tělovýchovy a sportu.
Ještě jednou děkujeme.
v komplexu se řešilo i několik
drobných záležitostí souvisejících
s opravami chodníků a dalšího
mobiliáře obce
několik zájemců projevuje zájem
vybudovat pod elektrárnou malé
vodácké tábořiště. Rada obce
se souhlasem zastupitelstva vyzvala známé i neznámé zájemce
k předložení svých představ
o připravovaném záměru a to do
31. 8. 2006
rada projednala podmínky na
vyhlášení výběrového řízení pro
dodavatele staveb Rekonstrukce
návsi a Výměna azbestocementového vodovodního potrubí
rada doporučila zastupitelstvu
obce schválit pořádání svatebních obřadů v zasedací místnosti
na obecním úřadě
rada projednala též dvě stížnosti
občanů. Jedna souvisela s parkováním nákladních vozidel v ulici
Na Písku a druhá řešila občanské
soužití. Obě stížnosti byly vyřešeny předsedou Kontrolního výboru zastupitelstva obce pohovorem
se zainteresovanými stranami.
s ohledem na stálé porušování
dopravního značení v prostoru
u elektrárny bylo v této věci jednáno s vedoucím oddělení Policie
ČR v Týništi nad Orlicí

Pro zajištění lepší informovanosti
občanů o dění v obci budeme od
srpna 2006 zveřejňovat, kromě usnesení ze zasedání zastupitelstva obce,
i zápisy z jednání rady obce.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Přehled zapojení členů zastupitelstva obce v samosprávných orgánech obce
Jaromír Kratěna, člen ODS, starosta obce, člen kulturní komise, komise
výstavby a životního prostředí
Jiří Betlach, člen ODS, místostarosta obce, člen kulturní komise
ing. Petr Kačín, zastupitel za ODS,
člen rady obce, předseda komise
výstavby a životního prostředí, člen
komise kulturní
Jiří Kapucián, zastupitel za ODS,
členy rady obce, člen ﬁnančního
výboru zastupitelstva obce
Danuta Prokůpková, zastupitelka
za ODS, předsedkyně ﬁnančního
výboru zastupitelstva obce
ing. Dušan Drahokoupil, zastupitel za ODS, člen kontrolního výboru
zastupitelstva obce

Kamil Šín, zastupitel za ODS,
předseda kulturní komise
Zdeněk Boudek, zastupitel za ODS,
člen kulturní komise
Jaromír Krb, zastupitel za ODS,
člen kulturní komise
ing. Marie Šťovíčková, zastupitelka za ODS, členka komise výstavby
a životního prostředí
Jaroslav Hlušička, člen KSČM,
člen rady obce, předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce
Jiří Koucký, člen KSČM, člen kulturní komise
Dr. Zdeněk Marek, člen KSČM,
člen komise výstavby a životního
prostředí
Jaroslav Hrabě, člen KSČM

Josef Dušánek, člen KSČM
Přehled účasti zastupitelů na
zasedáních zastupitelstva obce ve
volebním období 2002-2006
V tomto volebním období se ke
dni uzávěrky zpravodaje (31.7. 2006)
konalo 21 zasedání zastupitelstva
obce. V následující tabulce vám přinášíme přehled účastí jednotlivých
zastupitelů na těchto jednáních.
Jaromír Kratěna
Jiří Betlach
ing. Petr Kačín
Jiří Kapucián
Danuta Prokůpková
ing. Dušan Drahokoupil

21 (100%)
19 (91%)
17 (81%)
18 (86%)
16 (76%)
17 (81%)

Kamil Šín
16 (76%)
Zdeněk Boudek
16 (76%)
Jaromír Krb
9 (43%)
ing. Marie Šťovíčková
17 (81%)
Jaroslav Hlušička
18 (86%)
Jiří Koucký
19 (91%)
Dr. Zdeněk Marek
7 (33%)
Jaroslav Hrabě
(z 18 zasedání)
6 (33%)
(náhradník za Jaroslava Vodu)
Josef Dušánek
11 (52%)
Jaroslav Voda 3 (zemřel v roce 2003)
Poznámka: Procentní vyjádření
účastí zastupitelů na zasedáních
zastupitelstva je absolutní bez vyloučení omluvených neúčastí.
Jaromír Kratěna
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Návštěva v rakouském Wörglu
Koncem června odjelo dvacet dětí
naší základní školy s organizačním
doprovodem na týdenní pobyt do
partnerského města Wörglu. V této
souvislosti se jedná o další konkrétní akci, kterou přináší naše dlouholeté partnerství občanům obce. Při

dobře připraveném programu měli
naše děti možnost poznat krásy
tyrolských Alp i městeček a poznat
život místních obyvatel.
V průběhu návštěvy byly diskutovány s představiteli města i možnosti
další spolupráce. Výsledkem je další

Na hrázi přehrady Schleigeistal (1782 m.n.m.)

Co zajímá naše čtenáře?

Zpráva o bezpečnostní situaci
za I. pololetí roku 2006

na jakékoliv téma, které vás zajímá
a souvisí s životem v naší obci.
V případě, že si nepřejete, aby byla
odpověď zveřejněna, stačí tento
požadavek uvést v dotazu. Ke komunikaci s redakcí lze využít jak
elektronická media obce (internet,
e-mail), tak i klasickou poštu.
Redakce

Česká pošta, s.p. Albrechtice nad Orlicí oznamuje, že od 1. 7. 2006
došlo ke změně otevíracích hodin.
Nová otevírací doba:
Pondělí
8.00 – 10.00
Úterý
8.00 – 10.00
Středa
8.00 – 10.00
Čtvrtek
8.00 – 10.00

14.00 – 15.30

16.00 – 17.00

14.00 – 15.30
14.00 – 15.30

16.00 – 17.00

Pátek

14.00 – 15.30

8.00 – 10.00

stvo obce letos v prosinci. Osobně se
domnívám, že by bylo vhodné, aby
menší část delegace tvořili oﬁciální
zástupci obce a větší část zástupci
organizací zřízených obcí a vybraní
členové místních organizací.
Jaromír Kratěna

Staré doly na stříbro ve Schwazu

Nová rubrika
V posledním čísle zpravodaje
jsme uvedli novou rubriku „Co zajímá naše čtenáře?“. Touto formou
chceme veřejně odpovídat dotazy
občanů, které souvisejí s životem
v naší obci. Bohužel na tuto nabídku
doposud nikdo nereagoval.
Připomínáme tedy, že i nadále
můžete kdykoliv vznášet své dotazy

pozvání našich občanů do Wörglu.
Tentokrát se bude jednat o čtyřdenní
zimní návštěvu s lyžováním pro cca
25 osob. Termín byl radou obce
schválen na druhou polovinu ledna
2007. O konkrétním složení delegace
rozhodne nově zvolené zastupitel-

V měsíci červenci 2006 bylo provedeno vyhodnocení bezpečnostní
situace za období prvního pololetí
roku 2006.
Na území obvodu Obvodního oddělení Policie ČR Týniště nad Orlicí
bylo v prvním pololetí roku 2006
evidováno celkem 81 trestných činů.
Z tohoto počtu bylo v katastru obce
Albrechtice nad Orlicí prováděno
šetření ke 4 trestným činům. K 30.
6. 2006 byla celková objasněnost
trestné činnosti OOP Týniště nad
Orlicí 57,5 %.
Současná objasněnost trestných
činů v rámci bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou ke dni 30. 6. 2006

činí 53,25 %. Celkem bylo evidováno
631 trestných činů.
Na území obce Albrechtice nad
Orlicí se jedná především o majetkovou trestnou činnost a to krádež
vloupáním do restaurace, krádež
přívěsu za OA, zanedbání povinné
výživy a v jednom případě došlo
k náhlému úmrtí.
V uvedeném období nebyl v katastru obce Albrechtice nad Orlicí
zaznamenán žádný závažný trestný
čin.
Pokud se jedná o přestupky, je na
OOP Týniště nad Orlicí evidováno
celkem 106 přestupků za první
pololetí roku 2006. Z toho bylo v Albrechticích prováděno šetření k 3
přestupkům. Dva přestupky proti
občanskému soužití a jeden přestupek v dopravě.
Vedoucí OOP Týniště n.O.:
kpt. Šimon Zdeněk
Zpracoval územně odpovědný PI:
pprap. Škop Pavel
prap. Forman Jaroslav
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První setkání zástupců dobrovolných svazků obcí Královéhradeckého kraje
25. 5. 2006 se ve Dvoře Králové
nad Labem v příjemném prostředí
Penzionu Za Vodou konalo první setkání zástupců dobrovolných svazků
obcí
Královéhradeckého
kraje.
Cílem bylo seznámení se s činností
jednotlivých svazků obcí a výměna
zkušeností při řešení obdobných
problémů. Akce se uskutečnila
v rámci projektu Královéhradeckého
kraje „Evropské projektové centrum
– budování regionálního partnerství“, který je ﬁnancován z prostředků Evropské unie, a zúčastnili se jí
zástupci 30 svazků obcí. Činnost
DSO Poorlicko představila Ing.
Pavlína Kotoučová, euromanažerka
svazku obcí Orlice a Poorlicko.
Po přečtení uvedené informace
mnohé jistě napadne otázka - kdo
jsou euromanažeři, kde působí
a jaká je jejich role? Euromanažeři
jsou zaměstnanci a zástupci obcí
a svazků obcí, neziskových organizací a podnikatelských subjektů z území Královéhradeckého kraje, kteří

absolvovali cyklus školení zaměřený
např. na projektové řízení, strategické plánování, plánování dle principů
Místní agendy 21, efektivní komunikaci apod., jenž pro ně připravilo
Centrum evropského projektování
(příspěvková organizace Královéhradeckého kraje) ve spolupráci
s odborníky na daná témata. Úlohou euromanažera je např. budování
místního partnerství veřejného,
soukromého a občanského sektoru,
koordinace vypracování místních
regionálních strategií, spolupodílení
se na aktualizaci strategie rozvoje
kraje, poskytování informací o možnostech ﬁnancování rozvojových
záměrů apod. Aktivity euromanažerů se uskutečňují v rámci již zmíněného projektu „Evropské projektové
centrum – budování regionálního
partnerství“, který bude probíhat do
31. 7. 2007.
Ing. Pavlína Kotoučová
Euromanažerka DSO Orlice
a Poorlicko

Presentace DSO Královéhradeckého kraje

Kni h ov na Albre chti c e - nabí d k a pro č tenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím rostlin obsahuje více než 90 druhů
Vám několik titulů:
ponořených, plovoucích, břehových
i vlhkomilných rostlin.
Pro děti:
„365 rad pro byt, dům a zahradu“
„Znáš to?“ – velká kniha otázek najdete zde praktické rady, jak si
a odpovědí pro malé školáky. Proč zjednodušit různé činnosti spojedochází k zemětřesení? Jaká je né s údržbou bytu či domu a jak
rychlost Země? Jak vznikají mraky? při nich šetřit peníze i vlastní síly.
Je Rudé moře rudé? Co je tornádo? Seznámíte se rovněž s u vás dosud
Jak vzniká písek? Proč má ryba málo známou koncepcí biologické
šupiny? Je koala medvěd? Kolik zahrady, která zachovává přírodní
existuje druhů plazů? Který pták je rovnováhu a vyžaduje mnohem
nejmenší? Jak dlouho žijí zvířata? Co méně času a námahy, než je tomu
je kurare? Co je chudokrevnost? Kdo v zahradě tradiční.
byli barbaři? Jak žijí Eskymáci? Kolik
číslic používali staří Římané? Kdy žil
„Druhá světová válka“ – nelíMichalangelo? Kdo vymyslel tenis? tostné boje druhé světové války
Proč má velbloud hrby? Existují na území Evropy, Tichého oceánu,
bláznivé houby? Jak se odlévá socha Dálného i Středního východu přiz bronzu?
nesly krveprolití nebývalého rozsahu a ovlivnily životy lidí ve všech
Pro dospělé:
zemích světa. Tato příručka sleduje
pomocí přehledných, chronologicky
„Malé vodní zahrady“ – jedno- řazených hesel vývoj války na všech
duché vodní prvky a fontány pro bojištích, nabízí zajímavé informace
vnitřní i venkovní zahrady. Najdete o vojevůdcích, bitvách, strategiích i
zde úplné pokyny k výrobě a zdo- vojenské technice a snaží se postihkonalení svých vlastních nádob na nout příčiny války a její dědictví.
vodu, i pro práci s nádobami koupenými, jak odhadnout množství
„Do země zlata“ – cesty za Indiávody a průtok, abyste si mohli vybrat ny nepostrádaly nikdy na romantice
správné čerpadlo a ﬁltr. Najdete tu a přitažlivosti, neztratily své kouzlo
pokyny jak postupovat při jeho in- ani pro cestovatele současného,
stalaci i údržbě ve všech ročních ob- setkávajícího se na troskách modobích. Dozvíte se také, jak rozmístit numentálních památníků dávných
rostliny a vodní prvky a jak do celku civilizací a indiánských tradic
začlenit ryby. Ilustrovaný rejstřík s dnešním, žijícím Indiánem, a jsou

přitažlivé i pro čtenáře milujícího
exotické hrdiny, jejich romantickou
představu konfrontovanou tváří
v tvář s dnešní podobou.

první oběť – ani poslední. Bezohledný seriový vrah si vybírá oběti, jež
spojuje společný rys: jde o vysoko
postavené funkcionáře v státní zdravotnické a pečovatelské sféře.

„Sladká Emma“ – z franc. orig.
Lady Hamiltonová byla víc než krásPřijďte si vybrat, určitě najdete
ná žena. Manželka lorda Hamiltona, knihu, která Vás zaujme.
anglického vyslance v Neapoli, byla
současně i milenkou hrdinného adNa shledanou v knihovně každou
mirála Nelsona, vítěze bitvy u Trafalstředu od 17 do 19 hodin
garu. Její neobyčejný a bouřlivý osud
se na Vás těší
se právem stal inspirací největším
umělcům. V poutavém, živém příběSvobodová J.
hu se stkáme s řadou známých jmen
knihovnice
a narazíme na bezpočet zajímavých
podrobností i pestrých klepů ze zákulisí světových dějin.
„Otrokyně“ – z franc. orig.
Benátské republice vládnou železnou
rukou Rada deseti a dóže Andrea
Gritti. Na východě však republiku
ohrožuje sultán Soliman, který chce
dobývat svět. Čtrnáctiletá dcera benátského kupce Cecilia je svěřena do
výchovy člence rodiny blízké dóžeti.
Musí se učit vyrábět jedy, studovat
turečtinu a hebrejštinu. Za dva roky
je poslána do Istanbulu, aby splnila
tajný úkol, ocitá se však v paláci
Topkapi, kde tvrdě vládne druhá
sultánova manželka.
„Hippokratovo společenství“ z angl. orig. V jedné bostonské zdravotní pojišťovně dojde k brutální
vraždě členky jejího vedení. Není

Veřejný přístup
k internetu
ZDARMA

Místní knihovna v Albrechticích n.O. se zapojila do projektu
„Internetizace knihoven Královéhradeckého kraje“, který je realizován Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. V rámci tohoto
projektu bylo v naší knihovně
vytvořeno místo s bezplatným
veřejným přístupem k internetu.
Veřejný přístup k internetu
ZDARMA je umožněn v době
otevíracích hodin knihovny
– každou středu od 17.00 – 19.00
hodin.
OÚ
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Rozhovor na aktuální téma
Na některé současné aktuality
z Albrechtic nad Orlicí jsme se zeptali
pana starosty Jaromíra Kratěny.
Pane starosto, v usneseních ze zasedání zastupitelstva obce, v zápisech
z jednání rady i z předešlých vydání
zpravodaje jsme se mohli dočíst
o množství aktivit a problémů, které
obec řeší. Rádi bychom se proto zeptali, jak v současné době probíhá
příprava investičních akcí a jaké jiné
aktuální problémy řeší orgány obce.
Nejprve prosím několik informací
o přípravě stavby „Silnice II/305
Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad
Orlicí“.
Příprava stavby přeložky, jak zkráceně říkáme výše uvedené stavbě,
se dostala do další fáze. Obec v červenci konečně obdržela od Správy
a údržby silnic Královéhradeckého kraje upravenou projektovou
dokumentaci k územnímu řízení,
jejíž součástí je i tabulka záboru
pozemků. Na společném jednání
se zástupci SÚS KHK a města Týniště nad Orlicí bylo domluveno, že
obec sama zajistí první kolo jednání
s vlastníky dotčených pozemků. Konečný termín pro ukončení těchto
jednání byl stanoven na 10. 9. 2006.
Po tomto termínu bude následovat
další společné jednání pověřených
zástupců SÚS KHK, města Týniště
a naší obce, kde se vyhodnotí výstupy
z prvního kola jednání s vlastníky
nemovitostí. Podle jejich postoje
ke stavbě by další jednání zajišťovala
SÚS KHK jako zástupce investora,
kterým bude Královéhradecký kraj.
Doufám, že jednání na Albrechtické
straně budou úspěšná.
Co by se stalo, kdyby úspěšná nebyla?
Chci věřit, že úspěšná budou.
Stavba přeložky je pro Albrechtice
důležitá hned z několika důvodů.
Prvním je jednoznačně snížení povodňových rizik, druhým je zvýšení
bezpečnosti chodců a cyklistů na
cestě do Týniště a za další dojde
k výraznému zklidnění dopravy
na většině území obce.
Důležitý v celém procesu je zejména faktor času. Pokud skutečně
chceme v dohledné době výše
uvedené problémy vyřešit, musíme

jednat rychle. V nadcházejících dvou
letech se bude na kraji rozhodovat
o ﬁnancování rozhodujících krajských investicích v dopravě. Pokud
na stavbu přeložky nebudeme mít do
příštího roku vydáno alespoň územní
rozhodnutí, bude takřka nemožné
zařadit tuto stavbu do investičního
plánu kraje na léta 2007-2013.
Rada obce i zastupitelstvo se také
zabývalo řešením protipovodňové
ochrany obce. K jakým novým závěrům tyto orgány dospěly?
Přestože jsme v minulosti vybudovali částečnou ochranu proti
povodním, která se již několikrát
osvědčila, je nutné pokračovat dál.
V současné době má obec vypracovanou projektovou dokumentaci
na stavbu nové hráze V Lukách
a na dokončení stavby hráze v ulici
Na Hrázce. Obě stavby tvoří součást
budoucího systému komplexní protipovodňové ochrany obce. Doposud
však chybí dokumentace na stavby
hrází u čerpací stanice odpadních
vod v ulici V Lukách a pod elektrárnou.
Protože se proslýchá, že bude
v budoucnu možné ﬁnancovat stavby ochranných hrází i z rozpočtu
EU, rozhodlo zastupitelstvo obce
dokončit
projektovou
přípravu
celého systému protipovodňové
ochrany obce ještě letos. Významným rozhodnutím pro občany obce
je i skutečnost, že celý ochranný
systém by měl zajistit ochranu proti
stoleté vodě (v roce 1997 byla 70. letá
povodeň). Toto rozhodnutí zastupitelstva vyvolalo potřebu prověřit
všechny stávající hráze, zda tomuto
parametru vyhovují a pokud ne, navrhnout jejich úpravu. Je zřejmé, že za
vyšší bezpečí občanů budeme muset
zaplatit více peněz.
Bude mít tato komplexní ochrana
nějaký pozitivní vliv například na
hodnotu nemovitostí v povodňovém
pásmu nebo na výši pojistného u těchto nemovitostí?
Všichni jsme mohli zaregistrovat,
že pojišťovny zvyšují pojištění proti
živelným pohromám. Všechny pojišťovny budou také směřovat k tomu,
že nemovitosti v blízkosti nezajištěných toků pojišťovat nebudou vůbec.

Takové nemovitosti ztratí svoji cenu
a budou neprodejné. Pokud se podaří
ochranu proti povodním vybudovat,
je vysoce pravděpodobné, že pojištění
nemovitostí bude v mnoha případech
nižší a současně se i udrží stávající
počet pojistitelných budov v obci.
Poslední jednání se zástupcem naší
pojišťovny, kterou je Kooperativa, to
alespoň potvrzují.
Ještě jeden dotaz z oblasti investic.
Jaký vývoj předpokládáte u rekonstrukce návsi? Mohou se občané v této
části obce reálně těšit na nové chodníky a bezprašnou cestu?
Děláme vše proto, aby tomu tak
bylo. Všichni však víme, že rozhodující investicí, která ovlivňuje
i dokončení povrchů na stávajících
nezpevněných komunikacích v celé
obci, je stavba kanalizace. Pokud se
podaří zajistit ﬁnanční zdroje na
kanalizaci, je rekonstrukce návsi připravena. V současné době je vydáno
stavební povolení na stavbu a probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby,
které bude ukončeno v průběhu září
2006. Naprosto jistě bude zahájena
ještě letos rekonstrukce veřejného
osvětlení, neboť obec na tuto část
rekonstrukce návsi obdržela od kraje
dotaci. Pokud bychom ji do konce
roku neutratili, museli bychom ji
vrátit. Což rozhodně nepřipustíme.
Vlastní rekonstrukci komunikací
a chodníků, včetně dokončení veřejného osvětlení lze však plánovat až
po vyřešení stavby kanalizace.
Bavíme-li se o kanalizaci, je v její
přípravě něco nového?
V současné době probíhá standardní cestou stavební a vodoprávní
řízení na všechny objekty a součásti
stavby (Intenziﬁkace ČOV Týniště
n. O., Kanalizace Štěpánovsko, Kanalizace Albrechtice a Kanalizace
Týniště n. O.). Vedle těchto procesů
se intenzivně vylaďují i některé
hodnotící parametry pro žádost
o ﬁnancování celé stavby. Celkově
vzato, všichni, kteří se na tomto
procesu podílíme, děláme maximum
proto, abychom s žádostí uspěli
a tuto stavbu za cca 100 mil. Kč mohli
zrealizovat. Nebude však vůbec lehké
obstát v celorepublikové konkurenci
mezi ostatními žadateli.

Je ještě něco nového, zajímavého?
Počátkem července projednávala
například rada obce připomínky
občanů na porušování dopravního
značení u elektrárny i jinde v obci.
Občas se také diskutuje o činnosti
Policie ČR při zajišťování veřejného pořádku v obci. Přestože rada
obce pravidelně každý rok jedná
se zástupci Policie ČR Týniště n. O.
o součinnosti při zajišťování veřejného pořádku v obci i dodržování
dopravního značení, museli jsme
nakonec konstatovat, že ani radní
nebyli příliš spokojeni s činností
OO Policie ČR Týniště nad Orlicí.
Z tohoto důvodu se uskutečnilo v polovině července jednání mezi mnou
a vedoucím oddělení Policie ČR panem kpt. Šimonem. Výsledkem konstruktivního jednání bylo okamžité
zvýšení dozorové činnosti v prostoru
u elektrárny. Současně bylo také domluveno, že se Policie ČR zaměří na
kontrolu dodržování pravidel silničního provozu i v jiných částech obce
a že se bude více věnovat oblasti veřejného pořádku. Naším požadavkem
bylo též zpřísnění vlastních postihů
při dopadení pachatelů, protože domluvy zpravidla nic nevyřeší.
Občas se nám stane, že jsme svědky
ničení obecního nebo soukromého
majetku. Většina z nás má v tomto
případě strach zakročit, aby nepřišla
k úrazu. Jak by občané měli postupovat v těchto případech?
Pokud občan uvidí, že někdo
ničí jakékoliv vybavení nebo věci
na území obce, je pro něj nejsnazší
a nejbezpečnější zavolat bezplatnou
linku 158 a nahlásit co vidí. Přitom
je dobré, pokud si všimne nějakých
identiﬁkačních prvků, které by mohly
vést k dopadení pachatele. Pokud
by po takovémto ohlášení na výše
uvedenou linku Policie ČR nepřijela,
bude dobré informovat mě nebo místostarostu, abychom celou záležitost
okamžitě projednali s kompetentními lidmi. Jedině tak se můžeme
dočkat zlepšení situace. Nejhorší je
nečinnost a lhostejnost občanů.
Pane starosto děkujeme za rozhovor.
Redakce

Vysvětlení pojmu chovatel v souvislosti s držením psa
Po vydání obecně závazné vyhlášky
č. 1/2006 o pravidlech pro pohyb psů
na veřejném prostranství byl ze strany
několika zvídavých občanů zpochybněn pojem chovatel psa.
V dokladech o původu psa je uveden jako chovatel ten, jenž psa ve své
chovné stanici vychoval a tak dle naší
vyhlášky za albrechtického psa nese
zodpovědnost právě on. Není tomu

tak!
V zákoně na ochranu zvířat proti
týrání se pojmem chovatel rozumí
„každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získání trvalého
zdroje peněžitých příjmů chová zvíře,
obchoduje se zvířaty, provozuje jatky,
provádí pokusy na zvířatech nebo
provozuje zoologické zahrady“.
Podle veterinárního zákona je

„chovatelem každý, kdo chová nebo
drží zvíře nebo zvířata anebo s nimi
obchoduje“.
My jsme po odborné konzultaci na
Krajském úřadě Královéhradeckého
kraje v čl. 3 výše uvedené obecně
závazné vyhlášky upřesnili pojem –
„chovatel psa je každá právnická nebo
fyzická osoba, která drží nebo chová
psa nebo jej dočasně přemísťuje“.

Zodpovědnost za chování psa na
správním území Albrechtice nad Orlicí nese tedy držitel, chovatel i ten, kdo
psa přemísťuje.
Proto přijede-li k vám návštěva
s pejskem třeba z Kotěhůlek, kde se psi
neomezeně pohybují, musí se ten, kdo
pejska zrovna přemísťuje, chovat tak,
aby neporušil naši obecně závaznou
vyhlášku.
Jiří Betlach
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Turistický výlet s prvky ochrany
člověka za mimořádných situací
Na závěr listopadové besedy
s MUDr. J. Otavou pan doktor dětem
přislíbil další setkání, při kterém si
děti připomenou, jak předcházet
úrazům a prakticky si vyzkouší situace, kdy je nezbytné poskytnout
první pomoc.
Před prázdninami ve středu 28.
června k tomu nastala vhodná
příležitost. Na tento den jsme měli
naplánovaný turistický výlet s prvky
ochrany člověka za mimořádných
situací.
Někoho, kdo v tento den po osmé
hodině procházel kolem školního
hřiště, mohlo polekat bezvládné tělo
ležící na zemi. Naštěstí nešlo o žádnou
kolabující kolegyni, ale o ﬁgurínu,
kterou laskavě zapůjčil pan Jindřich
Vávra z Autoškoly v Týništi nad Orlicí. Zkoušeli jste si někdy představit, co
byste dělali, kdybyste museli poskytnout nezbytnou první pomoc? Vyhodnotili byste dobře situaci? Umíte
správně přivolat záchrannou službu?
Zvládli byste umělé dýchání z plic do
plic? Víte, kdy se provádí stabilizovaná
a protišoková poloha? To vše si naše
děti mohly připomenout a hlavně
vyzkoušet.

Starší děti si zároveň zopakovaly
poskytování první pomoci z kurzu
dopravní výchovy, který každoročně
na naší škole probíhá. Pan doktor je
pochválil, jak dobře si vedly.
Některým dětem se podařilo i rozdýchat zapůjčenou „Andulu“.
Šikovní zdravotníci získali odměnu v podobě propagačních materiálů a hlavně pěkný pocit, že si dokáží
poradit i v obtížných situacích.
Po zdravotnické části přišlo na
řadu posilnění a odpočinek při opékání vuřtů na tábořišti u řeky. Ale
i tady děti plnily další úkoly – poznávaly přírodniny, sdělovaly svým spolužákům, jak se chovat při bouřce,
požáru, ohrožení povodní…
Posledním stanovištěm, kam jsme
se vypravili, byl les v Borku. Fialové
prsty a pusy za chvíli naznačovaly, že
les je plný zrajících borůvek a nastává čas prázdnin.
Všem dětem přejeme, ať jsou
jejich prázdniny krásné, plné
nových zážitků a dobrodružství
a hlavně bez úrazů a nemocí.
Lenka Otavová
třídní učitelka I. třídy

Den Země
21. 4. slaví lidé na celé Zemi Den
Země. Tento svátek má svoji tradici
přes třicet let.
Zkusme se v tomto světě plném
spěchu na chvíli zastavit a zapřemýšlet nad důležitostí naší Země, která
je a bude naším domovem.
Vždyť příroda v sobě skýtá nesčetně krás a rozmanitostí a zaslouží si
být obdivována a chráněna každý
den, ne jen jednou do roka. K tomu
vedeme i žáky naší základní školy.
Na Den Země se děti pokaždé těší.
Samy vymýšlejí, jak Zemi chránit či
zkrášlovat. I letos jsme se rozdělili
na dvě skupiny. Ta první s dětmi 1.,
2. a 3. ročníku se věnovala projektu
„Ráček“ zaměřenému na čistotu vod.
Druhá skupina se seznamovala s tím,
jaké klady a zápory přinesla a přináší Zemi lidská činnost.
Potom jsme se s chutí pustili do
úklidu školního dvora a okolí školy.
Během hodiny a půl se i parčík před
školou změnil v příjemné místo
k odpočinku. Úklid toho, co tam
zbylo po předchozích návštěvnících,
však vyvolal spoustu emocí. To
o čem si děti povídaly, shrnula ve
své výzvě žákyně 4. ročníku Romana

Školní rok 2006 - 2007
bude slavnostně zahájen
v pondělí 4. září 2006
v 8:00 hod v budově
základní školy.

Schromová:
„Milí spoluobčané, 21. dubna jsme
uklízeli okolí naší školy. V malém
parčíku před školou jsme našli
spoustu nedopalků od cigaret a
odpadků - vždyť tam máte koše! Nemyslete si, že to po vás chceme uklízet. Musíte si s tím poradit vy sami.
Neházet to na zem, ale do koše! Naše
škola chce Zemi pomoci, ale vy nám
to ničíte. Zamyslete se nad sebou konečně! Vždyť škodíte nám všem.“

Uzavření školního dvora

K naší škole patří i školní dvůr se
hřištěm, pískovištěm a dřevěným
vybavením. Vždy bylo mým cílem
umožnit dětem využívat toto zařízení i v odpoledních hodinách.
Občas docházelo k tomu, že něco
bylo zničeno, objevoval se nepořádek. Samozřejmě tak, jak je v naší
zemi zvykem, nikdy se nikdo k ničemu nepřiznal, nikdo nepřišel, že
by něco dal do pořádku. Všechny
ve škole to mrzelo, ale stále jsem
ostatní přesvědčovala, že je potřeba
Poděkování
dětem využívání hřiště umožnit.
V rámci příprav Dne země jsme V posledním roce se však situace
požádali rodiče a prarodiče žáků 4. a začala zhoršovat. Do školy se začaly
5. ročníku, aby vyplnili dotazníky o stahovat starší děti, kterým nešlo
stavu svého okolí.
ani tak o sportování, ale spíše o to,
S dětmi jsme si o Vašich názorech, kde si popít a zakouřit. Nepomohlo
radostech a návrzích společně poví- ani domlouvání, sliby se neplnily.
dali. Bylo hezké poslouchat dětská Navíc docházelo ke stále častějšímu
zamyšlení a pýchu nad svou rodnou ničení zařízení – rozlámané lavičky,
vískou.
počmárané a vrypy „ozdobené“
Tímto bychom rádi poděkovali tabule i nábytek. O tom, že odpadvšem, kteří si udělali chvilku pro ky patří do koše asi tyhle děti ani
vyplnění dotazníku a přispěli tak nevěděly…
k besedě o životním prostředí v naší
vesnici a okolí.
Děti z naší školy už pomalu
Petra Vávrová, třídní učitelka přestaly školní dvůr navštěvovat a
4. třídy a žáci 4. a 5. ročníku museli jsme přistoupit k jiném řeše-

ní. Od 3. července je vstup povolen
pouze dětem naší školy a rodičům
s malými dětmi.
Zavření školního dvora je jen
reakcí na stále se opakující ničení,
nepořádek, ale i sprosté chování
některých dětí. Asi takové nebyly
všechny, věřím, že i mezi těmi staršími se najdou děti, kterým chování
jejich kamarádů vadí, ale pokud si
mezi sebou neumějí udělat pořádek,
jiná cesta než uzavření není.
Děti z naší školy mohou dále
hřiště navštěvovat, mohou se zde
zastavit maminky s malými dětmi,
odkrýt si síť pískoviště a zase ji pak
dát na své místo. Věřím, že za tohoto
omezeného provozu bude vše v pořádku, pokud ne, bude školní areál
uzavřen úplně.
Během prázdnin také dojde
k postupné opravě poškozeného
zařízení a uvedení celého prostoru
do pořádku.
Světluše Kratěnová,
ředitelka školy

Kulturní kalendář DSO Orlice a DSO Poorlicko • září - prosinec 2006
Datum

Název akce

1. - 3. 9. 2006

Místo konání

Jezdecké závody ve spřežení

Bolehošť, hřiště - Lipiny

16. 9. 2006

Kostelecké posvícení

Kostelec nad Orlicí

16. 9. 2006

Oslavy 100. výročí zahájení provozu na dráze Doudleby n/O - Rokytnice v O. h.

Doudleby nad Orlicí

17. 9. 2006

Švestková pouť na Homoli

Homol

22. 9. 2006

Profesní scéna-divadlo

Sál U Lva - Častolovice

29. 9.-1.10. 2006

Tůmův Kostelec 2006

Kostelec nad Orlicí

30. 9. 2006

Staročeské posvícení

Restaurace Na Drahách - Albrechtice n. O.

září

Orion Cup - sportovní den pro postižené děti a jejich rodiče

Sokolské hřiště - Albrechtice nad Orlicí

září

Posvícenský fotbal

Potštejn

září

Rodeo

Zdelov

září

Posvícení

Čestice

6.-8. 10. 2006

Soutěž o nejlepší misku ovoce

Častolovice

6.-9. 10. 2006

Zahrada Východních Čech

Sokolská - Častolovice

6.-9. 10. 2006

Aranžování suchých květin - přednáška

Sál U Lva - Častolovice

7. 10. 2006

Jak ošetřovat ovocné stromy - přednáška

Sál U Lva - Častolovice

8. 10. 2006

Zahrada a zahrádkář

Sál U Lva - Častolovice

Posvícení

Olešnice-Hoděčín

28. 10. 2006

Posvícenská zábava

Hospoda Pod Kaštany - Žďár nad Orlicí

28. 10. 2006

Uzavírání sezóny a Orlice

SK Týniště nad Orlicí

30. 10. 2006

Zlatá hodinka

Hospoda Pod Kaštany - Žďár nad Orlicí

Halloween

RZ Radost Horní Jelení

10. 11. 2006

Divadelní představení ”Dědeček aneb každý tam musí”

Sál U Lva Častolovice

10. 11. 2006

Martinská jízda s lampionovým průvodem

náměstí Horní Jelení

18. 11. 2006

Oslava 45 let organizace - ČZS

Sál U Lva - Častolovice

listopad

Hubertova jízda

Zdelov

listopad

Setkávání důchodců

Zdelov

3. 12. 2006

Adventní jarmark

Kostelec nad Orlicí

3. 12. 2006

Čertovská veselice s mikulášskou nadílkou

Restaurace Na Drahách - Albrechtice n. O.

5. 12. 2006

Mikulášská show 2006

Kostelec nad Orlicí

9. 12. 2006

Předvánoční posezení s občany

Restaurace Na Drahách - Albrechtice n. O.

15. 12. 2006

Adventní koncert

Sál U Lva Častolovice

22. 12. 2006

Koledy-koncert kvarteta

Galerie V. Hudečka Častolovice

26. 12. 2006

Zpívání pod vánočním stromem

Častolovice-náměstí

31. 12. 2006

Silvestrovské posezení

Myslivecká chata - Častolovice

31. 12. 2006

Silvestr

Čestická hospoda

31. 12. 2006

Silvestr

Restaurace Na Drahách - Albrechtice n. O.

31. 12. 2006

Silvestr

Hospoda Pod Kaštany - Žďár nad Orlicí

prosinec

Poslední leč - Myslivecké srdužení

Potštejn

prosinec

Vánoční výstava a trhy

DPS Sokolovna, Horní Jelení

14.-16. 10. 2006

říjen

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB  září - prosinec 2006
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hod
Datum

Jméno lékaře

Adresa ordinace

Telefon

2. 9.

MUDr. Dagmar Kašparová

Voříškova 169, Vamberk

494 541 663

3. 9.

MUDr. Helena Kašparová

Smetanovo nábř. 334, Vamberk

494 501 711

9. 9.

MUDr. Bořivoj Lehký

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

10. 9.

MUDr. Jan Loukota

R. Drejsla 619, Dobruška

494 621 665

16. 9.

MUDr. Ludmila Malátková

Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

17. 9.

MUDr. Eva Nentvichová

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

23. 9.

MUDr. Ivona Plšková

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

24. 9.

MUDr. Jaroslava Pokorná

Potštejn 317

494 546 544

28. 9.

MUDr. Věra Pokorná

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

30. 9.

MUDr. Marie Vyčítalová

Dr. Lützova 244,Vamberk

494 541 757

1. 10.

MUDr. Eva Ptačovská

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

7. 10.

MUDr. Zdenka Seidlová

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

8. 10.

MUDr. Zdeňka Skřičková

Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

14. 10.

MUDr. Věra Stejskalová

Zdrav. středisko, Kout 566, Borohrádek

494 381 263

15. 10.

MUDr. Simona Sudová

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 031

21. 10.

MUDr. Lada Světlíková

Tyršova 515, Opočno

494 667 553

22. 10.

MUDr. Alena Šmídová

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

28. 10.

MUDr. Jiřina Štěpánová

Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 692

29. 10.

MUDr. Richard Štulík

Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

4. 11.

MUDr. Ludislava Štastná

Zdrav. středisko, Rokytnice v Orl. horách

494 595 292

5. 11.

MUDr. Jana Tancurinová

Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

11. 11.

MUDr. Libuše Tomanová

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 542 102

12. 11.

MUDr. Věra Tůmová

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

17. 11.

MUDr. Hana Vavřičková

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 782

18. 11.

MUDr. Renata Veselská

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 781

19. 11.

MUDr. Marta Přibylová

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

25. 11.

MUDr. Jiří Zdeňka

Kvasinská 129, Solnice

494 596 732

26. 11.

MUDr. František Bahník

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

2. 12.

MUDr. Růžena Benešová

Tyršova 461, Dobruška

494 622 040

3. 12.

MUDr. Jan Beránek

Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

9. 12.

MUDr. Lucie Beránková

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

494 371 783

10. 12.

MUDr. Marie Čapková

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

16. 12.

MUDr. Iva Domáňová

Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

17. 12.

MUDr. Helena Dušková

Záhumenská 445, České Meziříčí

494 661 102

23. 12.

MUDr. Jindřich Handl

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

24. 12.

MUDr. Marie Havlová

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

25. 12.

MUDr. Lenka Hlavsová

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

26. 12.

MUDr. Eva Hrbáčová

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

30. 12.

MUDr. Marie Ježková

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 511

31. 12.

MUDr. Blanka Kahlerová

J. Pitry 448, Opočno

494 667 123

1. 1. 2007

MUDr. Kateřina Kašková

Kvasiny 202

494 596 174

Číslo 2 - 2006

ŠKOLY
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Výlet do partnerského města Wörglu
Už při loňské návštěvě rakouských
dětí v naší obci paní místostarostka
a pan ředitel mluvili o tom, že letos
pozvou oni nás. Město Wörgl však
zasáhla velká povodeň a vypadalo
to, že slib nebude moci být v tomto
roce splněn. V květnu však přišel
email panu starostovi a pozvání na
návštěvu bylo na světě.
Začaly přípravy na první zahraniční výjezd naší školy. Protože rakouské děti, které nás vloni navštívily,
byly starší, už vloni jsme do programu pro ně zapojili i naše bývalé žáky.
Bylo tedy nasnadě, že ti, kteří se vloni aktivně účastnili a nedělali ostudu,
dostali letos nabídku do Wörglu se
podívat. Cílem našeho výletu bylo
nejenom poznat život našich přátel
a jejich zemi, ale i procvičit si znalost
cizího jazyka. V neposlední řadě byl
také výlet odměnou za dobrou práci,
vždyť se jelo na konci školního roku
a děti byly uvolněny z vyučování.
26. června ráno jsme zamávali
všem rodičům a Albrechticím a začali ukrajovat první minuty našeho
výjezdu.
O zážitcích napsaly hned na
zpáteční cestě dvě naše bývalé žákyně – Petra Boudková a Gabriela
Pecháčková:
„S vybranými žáky obce Albrechtice jsme podnikli pětidenní výlet do

tyrolského městečka Wörgl. Cesta
autobusem byla dlouhá, ale příjemná, protože jsme měli vtipného řidiče. Ve Wörglu nás přátelsky uvítali
a připravili zajímavý program. Procvičili jsme si anglický jazyk a naučili se pár německých slovíček.
1. den jsme se ubytovali a 2. den
jsme byli v dole, kde se těžilo stříbro
a ve světě krystalů. Tam se nachází
největší krystal světa, který je zapsán
v knize rekordů. 3. den jsme hráli přátelský fotbal s dětmi z Wörglu a také
jsme navštívili Vodní svět. Pořádně
jsme se tam „vyblbli“. 4. den byla
na programu přehradní hráz Schleigeistal, kde se nám troško pokazilo
počasí. Vyrábí se tam elektřina, která
zásobí 2/3 Tyrolska. Odpoledne byl
na programu zámek Tratzberk. Jeho
návštěva však bohužel z důvodu
nepříznivého počasí odpadla. Místo
toho jsme byli ve městě nakupovat.
Večer jsme se rozloučili s dětmi
a představiteli obce při grilování
a příjemné atmosféře. 5. den bohužel
zase domů, ale strávit tam ještě další
týden by nebylo k zahození. Moc se
nám tam líbilo a doufáme, že se s nimi ještě někdy setkáme, buď u nás,
nebo u nich mezi vrcholky Alp“.
Petra Boudková
a Gabriela Pecháčková

Bezvadné bylo odpoledne strávené ve „Vodním světě“

Hlava obra nás přivítala ve „Světech krystalů“

Vzpomínka na Den dětí
Už na začátku května bylo ve škole slyšet větu: „Já už se těším na Den
dětí“. Postupně bylo tuto větu slyšet
stále častěji a snad i díky tomu, že se
děti tak těšily, umoudřilo se nepříznivé počasí a ve čtvrtek 1. června
odpoledne se udělalo hezky. Bylo to
moc fajn, protože všechno, co jsme
měli připraveno, by se ve školní budově odehrát nemohlo.

Program
zahájilo
divadelní
představení našeho dramatického
kroužku. Následovaly soutěže pro
malé děti a pracovní dílna. Při ní si
letos mohly děti společně s rodiči a
paními učitelkami vyrobit kostým
rytíře, korunku nebo ozdoby na šaty
princezny. To vše pak děti užily na
zahradě při soubojích rytířů a tanci.
O hudbu a zábavu se i letos postarala

skupina SORRY, kterou si děti přály.
Bezvadné zpestření programu zařídil pan Martin Krčmář. Díky němu
se Dne dětí zúčastnila výborná parta
lidí, kteří střílejí závodně z luku –
syn pana Krčmáře je jedním z nich.
Ti všem nejenom luky a střelbu
z nich předvedli, ale i trpělivě učili
celé odpoledne děti střílet.
K dobré náladě přispěly i dobroty

napečené zaměstnankyněmi školy a
maminkou paní Sedláčkovou a občerstvení zajištěné našimi hasiči.
Všem, kteří se na přípravě i průběhu Dne dětí podíleli ještě jednou
mockrát děkuji.
Světluše Kratěnová
ředitelka školy

foto
foto
Zájem o lukostřelbu byl po celé odpoledne veliký

V tělocvičně děti z dramatického kroužku předvedly svoji pohádku
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DOBROVOLNÍ HASIČI

Číslo 2- 2006

SDH Albrechtice nad Orlicí
Činnost hasičů ve zkratce
15. a 24. února - Čerpání vody
z tajícího sněhu v ulici Na Hrázce
a u Čtvrtečkových.
16. března - Požár v autodílně
L. Práška. Jednotka nezasahovala,
oheň byl zlikvidován před příjezdem
hasičů.
25. března - Jednotka byla vyslána
k nálezu mrtvé labutě, která byla
odvezena na hygienickou stanici do
Rychnova. Podezření z ptačí chřipky
nebylo prokázáno.
27. března - Instalace čerpadla na
hrázce a uzavření stavidel z důvodu
stoupání Orlice.
28. března - Kontrolní činnost
a napuštění protipovodňových vaků
na hrázce.
29. a 30. března - Provádění protipovodňových opatření.
30. března - Čerpání vody
u Andršů
Povodně v Albrechticích
1. března - Hladina Orlice vystoupala až na 380 cm (3 SPA). U hrázky
je vody cca o 10 cm více. Vaky na
přejezdu přes hráz již zadržují vodu
a starou kanalizaci se hrne voda za
hráz a ohrožuje okolní domy. Hasiči
nasadili kalové čerpadlo a přečerpávají vodu za hráz. U stavidla na
hrázce byly v jednu chvíli nasazeny
tři čerpadla, aby se snížila zvyšující
se hladina potoka na louce. Hasiči
připravují a rozvážejí pytle s pískem.
V odpoledních hodinách vytahují
betonovou desku o rozměrech 3x1
m z rozvodněného odtoků Páže.
Deska se uvolnila za mostkem a
hrozilo přehrazení koryta a rozlití
vody do obytných domů. Poté byli
hasiči odvoláni k zásahu na mostech
mezi Albrechticemi a Týništěm, kde
jsou pod mostky naplavené klády
a voda nemůže odtékat. Klády a

Čarodějnice

větve byly odstraněny za pomoci
trhacích háků, lan a motorové pily.
Při této akci pomáhal pan Bartoň
s traktorem. Bylo nutné se na laně
spustit nad rozbouřenou vodu a
uvázat větve. Na odstraňování klád
jsme průběžně pokračovali až do
opadnutí vody. Druhá část jednotky
zatím na návsi plnila pytle s pískem.
S touto činností pomáhalo několik
obyvatel návsi a okolí. Pytlování
trvalo bez přestávky až do ranních
hodin, protože provizorní hráz od
Strnadových ke stavidlu bylo nutné
navýšit . Do rána se napytlovalo více
než 600 pytlů s pískem. V noci byl
vykopán odvodňovací příkop u paní
Vodové, které se voda nahromadila u
domu. První odpočinek přišel ráno v
osm hodin, kdy paní Kratěnová přinesla do zbrojnice výbornou snídani.
Po dotankování PHM se jednotka
rozdělila na dvě části, z nichž jedna
šla na pár hodin spát a druhá držela
službu a hlídkovala na mostech a
hrázích. Na hrázce se stále odčerpávala voda z kanalizace. Sobotní
noc už byla o něco klidnější, a tak
ve zbrojnici sloužilo „jen“ pět hasičů,
kteří se střídali u čerpadla a kontroly
hráze a mostů. V neděli odpoledne
voda opadla a proto se služba držela
už jen doma na telefonu. Všichni
albrechtičtí dobrovolní hasiči tuto
činnost vykonávali ve svém volnu,
případně si vzali dovolenou, a vzdali
se nabízené odměny od obce. V
průběhu povodní bylo odpracováno
více než 700 hodin.
8. dubna - Úklid protipovodňových
zábran, svoz pytlů a vypuštění vaků.
26. dubna - Děti z albrechtické
mateřské školy se přišly podívat,
jak to vypadá v hasičské zbrojnici. V
rámci prohlídky si mohly vyzkoušet
helmu, houkačku, stříkání vody a
jiné věci.
29. dubna - Úklid parku u elektrárny a příprava na čarodějnice.

Čarodějnice
30. dubna - Hasiči, oddíl orientačního běhu a kulturní komise uspořádali tradiční pálení čarodějnic.
V parku u elektrárny vyrostl vojenský stan s občerstvením a posezením
pro případ špatného počasí. Navečer
pod vedením „orienťáků“ přišel
průvod čarodějnic a za hudebního
doprovodu v režii pana Nesnídala
proběhlo vyhlášení nej čarodějnice
a zapálení ohně. Celá akce se vcelku podařila, jen počasí nám příliš
nepřálo.
17. května - Několik členů výjezdového družstva navštívilo mezinárodní hasičský veletrh Pyros 2006,
který se konal na brněnském výstavišti. Na veletrhu se podařilo sjednat
nákup vybavení pro výjezdovou
jednotku za výhodné ceny.
17. května - V dopoledních hodinách Albrechtice zasáhl přívalový
déšť a hasiči v oslabeném počtu
zasahovali v zatopeném sklepě ve
školce a u Luňáčkových a odčerpali
vodu z ulice Na Hrázce.
27. května - Historická stříkačka se
na hradeckém letišti zúčastnila ukázek v rámci Air Ambulance Show.
17. června - Hasiči v dobových
uniformách se s historickou stříkačkou zúčastnili hned dvou oslav
sborů dobrovolných hasičů ve Skořenicích a Česticích. Na obou akcích
Barča sklidila velký obdiv.
Albrechtické přebory posádek hasičských automobilů
24. června - V parku u elektrárny
se uskutečnil nultý ročník netradiční
hasičské soutěže s názvem Albrechtické přebory posádek hasičských
automobilů. Soutěž spočívala v tom,
že hasiči na pokyn startéra naskákali
do auta a z prostoru pod elektrárnou
dojeli k řece nad ní, kde pomocí

Netradiční soutěž

čerpadla nasáli vodu a hadicovým
vedením ji dopravili do parku, ve
kterém na ně čekali překážky. Po
překonání všech nástrah museli
sestřelit terč a zachránit zraněnou
kachnu Agátu. Nultý ročník byl ve
znamení zásahu při požáru lesa
a podle toho vypadala i trať s plotem u hájovny a polomem stromů.
Na soutěži se kromě času hodnotil
i estetický výkon. Tuto kategorii
s přehledem vyhrálo družstvo Solnice, které nejen simulovalo poruchu
zásahového speciálu a do místa
sání ho dotlačilo, ale např. zraněnou
Agátu dokonce nechalo vyčuchat
služebním psem.. Navíc fascinovali
přihlížející publikum originálními
převleky, které se nedají ani popsat.
Solničtí prostě na trati předvedli
neskutečnou show. Po celou dobu
soutěže nám přálo počasí a všichni
účastníci i hrstka návštěvníků se
podle svých slov výborně bavili.
Družstvo Albrechtic sice nepodalo
nejlepší výkon, ale v této soutěži o
to ani tak nešlo - hlavním cílem bylo
pobavit sebe a přihlížející. Pro příští
ročník jsme se poučili a budeme
soutěž vést k ještě větší srandě. Večer
se uskutečnila diskotéka, na kterou
bohužel moc lidí z obce nepřišlo,
ale i tak si ti, kteří do parku našli
cestu, užili spoustu zábavy. Celá akce
proběhla za přispění albrechtické
kulturní komise a serveru www.pozary.cz. Děkujeme také panu Kačínovi za fotodokumentaci.
27. června - Hasiči uspořádali pro
děti ze základní školy prohlídku hasičské zbrojnice, při které se děti svezly
v hasičském autě, vyzkoušeli si zásahový oděv, hašení moderní proudnicí,
stříkání na terč a spoustu jiných věcí.
8. června - Barča opět reprezentovala obec a sbor, tentokrát
v Lomech.
Jiří Proche
SDH Albrechtice nad Orlicí
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
První dubnovou sobotu se jako
každoročně konal sběr železného šrotu v Albrechticích a Nové
Vsi.Celkem se sesbíralo pět traktorových vleků. Částka za sběr bude
opět použita na částečné pokrytí
nákladů spojených s provozem tělocvičny. Během dubna a začátkem
května proběhlo několik brigád
zaměřených na odstranění drobných
závad v areálu a přípravu kurtů na
jarní sezónu. Zároveň proběhla výměna prken u posezení pod okny
tělocvičny. Pozornost budeme také
věnovat chatkám, v letošním roce
by měli dostat nový kabát. Otevření
kurtů bylo naplánováno na začátek
května, ale vlivem dlouhé zimy se
nám i přes veškerou snahu podařilo
hřiště zprovoznit až o čtrnáct dní
později.
Jako první akce v letošním roce
se konal v polovině května ve spolupráci se Sokolem Týniště a DDM
Týniště turnaj mládeže ve volejbalu
a přehazované. Turnaje se zúčastnilo
třináct týmů, děti si sportování užili
ke vší spokojenosti a proto v dalších
letech budeme v těchto akcích pro
děti určitě pokračovat.
Výsledky turnaje:
Přehazovaná
1. „Šmujky“ TJ Spartak Polička
2. „Rafťáci“ VK Sport Rychnov n.K.
3. „Blue tigers“ Sokol Týniště n.O.
4. „Sluníčka“ TJ Spartak Polička
5. „Banáni“ VK Sport Rychnov n. K.
6. „Mini“ VK Sport Rychnov n.K.
Minivolejbal
1. „Neohrožení“ DDM Týniště n.O.
2. „Blbouni“ DDM Týniště n.O.
3. „Berušky“ TJ Jičín
4. „Špunti“ TJ Jičín
Starší žákyně
1. Sokol Kostelec
2. Réma Rychnov
3. Sokol Týniště n.O.

Nohejbalový turnaj Cyrila a Metoděje

Další větší akcí byl koncem května sportovní den vojenské posádky
Týniště. Vojáci měli k dispozici celý
areál kromě tělocvičny, čehož náležitě využili k různým druhům sportů.
Za dva týdny měla posádka Týniště další akci, na kurtech se konal
dvoudenní turnaj v nohejbalu.
První týden v červenci byl pak
pro členy TJ Sokol připraven tenisový turnaj s opékáním prasete.
Další volné víkendy až do prázdnin vyplnili ﬁremní a soukromé
akce.
V červenci proběhne tradiční
nohejbalový turnaj, dále pak až po
prázdninách Orion Cup, sportovní
den pro děti s postižením, následovat bude třídenní volejbalový turnaj
voj. posádek a na konci září se bude
patrně konat ještě jeden nohejbal
trojic.
Memoriál Cyrila a Metoděje
Dne 5. 7. 2006 se již tradičně konal
na antukových kurtech nohejbalový
turnaj Memoriál Cyrila a Metoděje.
Tentokrát si za tropického počasí
přijelo zahrát patnáct družstev.
Systém byl tři skupiny po pětikaždý s každým, dále pak postoupili první dva týmy do ﬁnále „A“,
kde se opět hrálo každý s každým,
přičemž zápas ze základní skupiny
se započítával. Mužstva která skončila v základní skupině na třetím a
čtvrtém místě, hrála ﬁnále „B“ tím
samým systémem. Týmy, které skončily na pátých místech ve skupinách ,
si zahrály mezi sebou o konečné
umístění.
Kolem 17. 00 byl turnaj ukončen
vyhlášením výsledků a předáním
cen.
Ze strany pořadatelů to byla dobře
odvedená práce, která byla kvitována
samotnými účastníky turnaje. Druhý
letošní nohejbalový turnaj proběhne
pravděpodobně koncem září.
Výsledky turnaje:

Skupina A

Lično

STS
1:1
(18:14)

Lično
STS
Chvojko.
Brod
Forejtci
Šikulové
1. Střela

Forejtci Šikulové 1.Střela celkem b. p.
2:0
2:0
2:0
7:1
7 1.
(20:11) (20:6)
(20:9) (78:40)

1:1
(14:18)

2:0
(20:14)

0:2
(11:20)
0:2
(6:20)
0:2
(9:20)

1:1
(19:18)

2:0
(20:13)

6:2
6 2.
(73:63)

1:1
(16:16)

1:1
(18:19)
2:0
(20:12)

2:6
2 4.
(59:75)
4:4
4 3.
(60:67)
1:7
1 5.
(53:78)

Sklípek

celekm b. p.

2:0
(20:9)
0:2
(8:20)
0:2
(10:20)
1:1
(19:15)

1:1
(15:19)

7:1
(77:50)
0:8
(34:80)
2:6
(49:69)
6:2
(78:46)
5:3
(64:57)

Džonda
SAS
Team
1:1
1:1
(18:13) (16:15)
0:2
0:2
(11:20) (8:20)
0:2
1:1
(11:20) (17:15)
2:0
2:0
(20:11)
(20:14)
1:1
0:2
(15:17) (14:20)

6:2
(74:53)
0:8
(42:80)
3:5
(57:62)
7:1
(73:54)
4:4
(64:61)

0:2
(14:20)
1:1
(18:19)
0:2
(13:20)

Skupina B Racek

1:1
(16:16)
1:1
(19:18)

Dorost 3 Horáci
2:0
(20:10)

Racek

2:0
(20:12)
0:2
(9:20)

0:2
Dorost
(10:20)
0:2
3 Horáci
(12:20)
Johny
1:1
Team
(19:17)
Sklípek
0:2
Dobruška (9:20)

2:0
(20:9)
2:0
(20:7)
2:0
(20:8)

2:0
(20:7)
2:0
(20:10)

Skupina C Čimutky

3F

Ratunci

2:0
(20:16)

2:0
(20:9)
0:2
(7:20)

Čimutky
3F
Ratunci
Džonda
Team
SAS

Finále A

0:2
(16:20)
0:2
(9:20)
1:1
(13:18)
1:1
(15:16)

2:0
(20:7)
2:0
(20:11)
2:0
(20:8)

7 1.
4 3.

1 6.

7:3
(94:74)

7 2.

2:0
(20:7)

1:1
(19:19)

8:2
(98:61)

8 1.

1:1
(13:18)

4:6
(67:91)

4 5.

6:4
(93:77)

6 3.

0:2
(8:20)

0:2
(7:20)

1:1
(19:17)

0:2
2:0
1:1
(14:20) (20:14) (13:19)

0:2
(7:20)

1:1
2:0
1:1
1:1
1:1
(17:15) (20:12) (19:18) (19:19) (18:13)

For.

Sklípek
Dobr.

3
Horáci

SAS

Ratunci celkem b. p.

1:1
(16:16)

0:2
(13:20)

1:1
(15:19)

0:2
(5:20)

0:2
2:8
2 12.
(14:20) (63:95)

0:2
(11:20)

1:1
(13:16)

1:1
(17:16)

0:2
3:7
3 11.
(12:20) (69:88)

2:0
(20:10)

1:1
(13:19)

2:0
(20:8)

1:1
(19:19)

0:2
3:7
3 10.
(10:20) (74:87)

Šik.

1:1
(16:16)

1:1
(19:15)

1:1
(16:13)

0:2
(10:20)

SAS

2:0
(20:5)

1:1
(16:17)

1:1
(19:13)

1:1
(19:19)

Ratunci

2:0
(20:14)

2:0
(20:12)

0:2
(8:20)

2:0
(20:10)

Finále C

1. Střela

1. Střela
1:1
(19:16)
2:0
(20:14)

Dorost
1:1
(16:19)

3F
0:2
(14:20)
2:0
(20:15)

0:2
(15:20)

celkem
1:3
(30:39)
3:1
(39:31)
9:1
(35:34)

7:3
7 8.
(83:73)

b.

p.

1

15.

3

13.

2

14.

Johny Team
Racek
Čimutky
Lično
Džonda Team
STS Chvojkovice Brod
Sklípek Dobruška
Ratunci

Turnaj mládeže

9:1
9 7.
(93:61)

1:1
6:4
6 9.
(17:15) (91:69)
1:1
(15:17)

Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3 4.

1:1
1:1
1:1
(17:19) (19:13) (18:19)

Racek

Sklípek
2:0
2:0
Dobruška (20:13) (20:11)

3F

0 5.

4 4.

2:0
(20:7)

Dorost

6 2.

1:9
(55:98)

2:0
(20:11)

3 Horáci

celkem b. p.

0:2
0:2
(14:20) (12:20)

2:0
(20:8)

Forejtci

5 3.

b. p.

2:0
(20:15)

Finále B

2 4.
6 2.

4:6
(79:85)

Racek

Šikulové

0 5.

celkem

1:1
(14:18)

Čimutky

7 1.

Johny Džonda
Čimutky
Team
Team

STS

STS
Chvojk.
Brod

Johny
Team
Džonda
Team

Johny
Team
1:1
(17:19)
0:2
(7:20)
0:2
(7:20)

1:1
0:2
0:2
2:0
1:1
(18:14) (15:20) (11:20) (20:14) (15:17)

Lično

Lično

0:2
(12:20)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SAS
3 Horáci
Forejtci
Šikulové
Dorost
3F
1. Střela

Oddíl volejbalu – muži
Našim volejbalistům se v druhé
polovině soutěže dařilo opět se střídavými úspěchy, nicméně v rámci
možností musíme brát sedmé místo
jako realitu. Čtyři výhry a pět proher
v jarní části odpovídá možnostem
současného kádru, oživení hry přišlo s příchodem staronového hráče
Michala Sršně.
Sestava našich hráčů: Kupka L.,
Rejzek I., Růžička L., Sikora M.,
Sluka P., Sršeň M., Starý P., Šín K.,
Voda T.,
Výsledky jarní části Okresní
divize:
Albrechtice – Kvasiny
Peklo – Albrechtice
Albrechtice – Potštejn
Kostelec – Albrechtice
Albrechtice – Chleny „B“
Albrechtice – Borohrádek
Vamberk – Albrechtice
Čestice – Albrechtice
Albrechtice – Dobruška

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

Konečná tabulka Okresní divize
muži sezóna 2005-2006:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SŠK Dobruška
TJ Peklo
TJ Potštejn
AŠ Kvasiny
TJ Čestice
Sokol Kostelec
Sokol Albrechtice
Baník Vamberk „B“
Sokol Borohrádek
Sokol Chleny „B“
Sluka Pavel
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Letní zprávy z albrechtické kopané
Vážení sportovní příznivci,
dovolte nám, abychom Vás v tomto příspěvku informovali o činnosti
fotbalového oddílu v letních měsících a výhledu do podzimních mistrovských soutěží.
V jiném příspěvku tohoto vydání zpravodaje jste se dozvěděli
o jarních výsledcích a celkovém
umístění všech mužstev v mistrovských soutěžích. Jak již tradičně,
úspěchy a radost nám přinášela
pouze naše mládež, o dospělých se
to však říci v žádném případě nedá.
„Objektivní příčiny“ velké marodky
nemůžou být omluvou a výbor oddílu se na svých zasedáních neustále
zabývá příčinami neúspěchů. Co
je platné, že máme dobrou mládež,
když obrázek o činnosti klubu se
vždy hodnotí podle výkonů prvního
mužstva. Záchrana mužstva v samém závěru soutěže je pro takový
oddíl, jakým jsou Albrechtice, opravdu spíše ostudou.

se zapojili uzdravení hráči Miloš
zkvalitnění trávníků, vybudování
O to více nás funkcionáře klubu
Strnad, Pavel Zeman ml., Radek
mrzí skutečnost, že v posledních leskladového objektu s pokladnou,
Beránek a snad i Jiří Jaroš. Vývybudování osvětlení 1/2 trénintech jsme upřednostňovali zapojení
kové plochy a další práce zaměřebor SK spolu s trenéry vytipoval
mladých hráčů vychovávaných v Alnové posily do hráčského kádru
né na zkrášlení areálu. Tyto práce
brechticích. Bláhově jsme si mysleli,
a přestože ještě všechny nejsou
jsou spoluﬁnancovány za přispění
že pro tyto hráče bude ctí hrát za
zrealizovány, tak je jisté, že čtyři
Albrechtice v klubu s vynikajícími
Královéhradeckého kraje z grantu
noví hráči se v albrechtickém dreveřejné přístupných sportovišť.
hráčskými podmínkami. Opak je
Celá rekonstrukce bude dokončesu představí.
pravdou a ukazuje se, že lepší vztah
• mistrovská soutěž okresního
na v měsíci říjnu letošního roku.
k albrechtické kopané mají „cizí“
přeboru dospělých začíná 5.
hráči, kteří si opravdu váží podmí- • od 1. července byl výborem
a 6. srpna. Žáci, dorost a elévové
oddílu uvolněn z funkce přednek, které jsou jim v našem klubu
pak v závěru měsíce srpna.
nabízeny. Je to škoda, ale taková je
sedy klubu Miloš Koblmüller
a předsedou se stává Jiří Moravec.
skutečnost.
Miloš Koblmüller zůstává dále
Závěrem tohoto příspěvku nám
Ale nyní již ke zpravodajské části
členem výboru a bude se věnovat dovolte vyjádřit poděkování panu
příspěvku a seznámení s událostmi
hlavně zdárnému dokončení re- starostovi a celému zastupitelstvu
posledních či následujících měsíců :
obce za podporu v činnosti klubu
• v měsíci červnu jsme se zúčastnili
konstrukce areálu.
Štítu Albrechtic v Albrechticích • od 11. července začalo tré- a v získání ﬁnančních prostředků
ninkovou přípravu na novou z grantu Královéhradeckého kraje.
nad Vltavou. Ve skupině jsme
soutěž naše mužstvo dospělých Pro nás, jako dobrovolnou příobsadili 4. místo a celkově 8., tedy
a všichni pevně věříme, že pod- spěvkovou organizaci, je to pomoc
poslední místo – není co dodat.
zimní část soutěže zahájíme nedocenitelná.
• od počátku měsíce června probíhá
v areálu v Borku rozsáhlá rekonlepšími výsledky. Příslibem může
výbor fotbalového oddílu
být skutečnost, že do přípravy
strukce, směřovaná hlavně do

Jak se vedlo družstvům oddílu kopané
v jarní části mistrovských soutěží na jaře roku 2006?
Velmi milým překvapením bylo
družstvo naší přípravky. Nejen to,
že mužstvo skončilo na pátém místě
v okrese, ale i to, jak aktivně se zapojili rodiče hráčů do práce s mužstvem. V průběhu jara se ukázalo, že
mezi hráči máme talenty, poněvadž
Hladík s Cermanovou stříleli velké
množství branek, ale i ostatní hráči si
našli v mužstvu svoje místo. O Cermanovou projevili zájem v Ředicích,
ale z věkových důvodů bude muset
družstvo hrát v příštím ročníku soutěž elévů. Ale ani tam by se neměli
naši hráči ztratit.
V žákovské kategorii jsme měli
v soutěži družstva dvě. Po velmi
dobré podzimní části soutěží, kdy se
obě naše mužstva dostala mezi první
čtyři účastníky okresní soutěže a tím
do hry o ﬁnále, přišlo poněkud slabší
jaro. Někteří hráči museli hrát i dvě
mistrovská utkání za jeden víkend,
přicházely i horší výsledky. Přesto
je možno mluvit o úspěšném jaru.
Někteří hráči si to zkusili již v dorostu a to úspěšně. Roman Kuzma
to zkusí v některém družstvu mladších dorostenců v okolí. Počítá se
i se zapojením do dorostu u hráčů
končících z věkových důvodů. A pro
příští soutěžní ročník by neměly být
problémy s jedním družstvem žáků.
Za zmínku stojí i to, že náš žák Špaček odešel na hostování do Hradce
Králové a zde se uvedl velmi dobře.
Kategorie dorostu si rozehrála
soutěž na podzim velmi dobře.
Bohužel na jaře přišel pokles formy
a zranění. Zranění Čermáka, Mi-

chalce a Marčíka se projevila v celém družstvu. A tak prohraný zápas
doma s Javornicí a dvě remízy také
doma poslali naše hráče až na třetí
místo okresního přeboru. Přesto
i tady byla zaznamenána aktiva.
A to hlavně v tom, že v družstvu
dospělých si to zkusili Velíšek Ondra, Cabalka Luděk i Olšák Jakub.
A o žádném z nich nelze říci, že by
zklamal. A to Ondra Velíšek by mohl
hrát za dorost ještě v příštím soutěžním ročníku.
Jediným, ale bohužel tím hlavním
zklamáním, bylo naše „A“ družstvo.
To, že se hráčům jako mužstvu
nedaří, bylo známo již delší dobu.
Nevyrovnané výsledky, ale ani tou-

ha hráčů s tím něco udělat, přiměly
vedení oddílu ke změně trenéra. Ten
přinesl do mužstva i některé nové
prvky tréninků i herních variací,
ale zatím to k nějaké výrazné změně
nestačilo. Je jasné, že musí následovat i další opatření, jako je příchod
nových hráčů a jejich zařazení do
mužstva, změna některých vžitých
návyků a to všechno si žádá svůj čas.
Věříme v lepší časy našeho fotbalu,
poněvadž naše umístění na posledním Štítu Albrechtic bylo opravdu
již ostudné a poněvadž se blíží doba,
kdy budeme mít Štít u nás je nutné
začít problémy řešit již teď, ale to je
hlavně věcí činovníků našeho oddílu
a jejich odpovědných rozhodnutí.

Své místo v řadách oddílu mají
i hráči staré gardy. Toto družstvo sice
nehraje žádnou pravidelnou soutěž,
ale své zápasy hrají se zápalem, který
by mohl a také je vzorem pro ostatní
družstva oddílu. Tyto hráče fotbal
někdy i bolí, ale přesto přijdou znova
si prožít chvíle radosti mezi své kamarády a najdou si čas i na tréninky.
A hlavně právě tito hráči vykonávají
velké množství té nutné a záslužné
práce v oddíle. V této skupině lidí se
nejedná již tolik o body a vítězství,
ale hlavně o kamarádství a snahu do
zapojení činnosti oddílu.

Družstvo dorostu SK Albrechtice n. O., soutěžní ročník 2005-2006, 3. místo v okresním přeboru

Cabalka Luděk st.

Číslo 2 - 2006

Zpravodaj Albrechtice nad Orlicí

Strana 12

Borovice vzpomíná na Albrechtice

Rozloučili jsme se:
Marie Dapecí, nar. 9. 4. 1911
Věra Maturová, nar. 7. 3. 1929
Jaroslav Vošlajer, nar. 13. 10. 1926
Eleonora Čapková, nar. 19. 3. 1919
Anna Kašparová, nar. 3. 2. 1915
Miloslava Šípová, nar. 15. 6. 1929
Helena Žílová, nar. 14. 2. 1921
Růžena Dospělová, nar. 4. 12. 1918
Valerie Faltová, nar. 28. 4. 1914

V minulém roce navštívili žáci sportovní
školy z Wörglu partnerskou obec Albrechtice,
letos přijeli české děti do Wörglu, doprovázené
osmičlennou delegací, mezi nimi starosta Albrechtic Jaromír Kratěna a jeho žena Světlana.
Společně s žáky třídy 4. A ze sportovní školy,
v doprovodu třídní učitelky Hedi Wechner a
kolegyň Margarete Embacher a Heide-Maria
Hetzenauer, absolvovali hosté pestrý program
(návštěva světa krystalů a stříbrného dolu ve
Schwazu, hostinu v rytířské restauraci v Hallu,
prohlídka přehradní hráze Schleigeistal v Zillertalu a další).
Samozřejmě nechyběl sport. Ve sportovním
centru se uskutečnil přátelský fotbalový zápas,
přičemž české družstvo bylo osobně posíleno
starostou Kratěnou.
Během závěrečného posezení vyslovil starosta Kratěna přání – podporovat a posílit
společné aktivity mladých lidí.

Řekli si „ano“
Petr Beliov a Irena Žáková
K 31. 7. 2006 měla naše obec 1042
obyvatel.
Přání:
Společné sázení stromu

(přeloženo z měsíčního časopisu Wörglmagazin)

chu, vyměnit trámy, položit tašky,
vyvést spoustu sutě a nepořádku,
zajistit nový sádrokartonový strop
nad varhanami, obstarat odborníka,
který za pomoci obou pánů rozebrat
celé varhany, vyčistil každou píšťalu
a vše vrátil zpět. A pak už stačilo
„jen“ uklidit a vše nazdobit.
Kolik času „s kostelem“ strávili
nejde ani spočítat. Určitě jim za to
patří veliký dík a uznání. I když pro
ně bylo asi největším poděkováním
zaplněný kostel do posledního místa,
rozeznělé varhany rukama profesora
Uhlíře a slova pana faráře Jana Ry-

báře, který spolu s panem farářem
z Týniště n.O. mši sloužil: „Nedělali
si nároky, ale vzali na sebe zodpovědnost, aby tento kostel zachránili“.
A tak i pan Zika odcházel po mši
spokojený. I když věděl, že je potřeba
ještě něco. Přece naladit ty vzácné
varhany. A tak po třech dnech ladění
mohl mistr ladič uspořádat minikoncert. A svatebčanům druhý den
zněly už jen samé čisté tóny.
Snad zbývá otázka: „Kdo to všechno
platil?“ Kdo chce přispět na albrechtický kostel, kasičku najde při vchodu.
J. Vošlajerová

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v Albrechticích nad Orlicí, konané ve dnech 2. - 3.6.2006
Volební účast

69,92%

(593 voličů)

Platné hlasy celkem

69,10%

(586 hlasů)

Kandidující strana

Dne 20. srpna 2006 se dožila 95 let
paní Anna Krčmářová z Albrechtic n. O.,
přejeme jí hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let.
syn Pepa s manželkou,
vnoučata s rodinami a ostatní příbuzní
Vzpomínka:
Dne 26. ledna 2006 by se dožila 75 let
paní Jarmila Hlaváčková.
Vzpomíná přítelkyně Olga z Pardubic

Albrechtický kostel zazářil
6. července, na Den upálení Mistra
Jana Husa, se kostel sv. Jana Křtitele
zaskvěl v celé své skromné kráse.
Lesk zlacení, nažehlené bílé krajky,
vyčištěné koberce, nikde ani smítko.
Bílé a žluté lilie, nablýskané lavice.
Příchozí se rozhlíželi a uznale
pokyvovali hlavou. Snad jen na
tváři hlavního „viníka“, pana Josefa
Ziky, byly vidět obavy. Byl to právě
on, paní Marie Bartáková a manželé Jan a Marie Šmídovi, kteří se
o rekonstrukci zasloužili. A vykonali
opravdové dílo.
Vždyť bylo třeba rozebrat stře-

Společenská kronika

Počet hlasů

%

Občanská demokratická strana

261

44,53

Česká strana sociálně demokratická

135

23,03

Komunistická strana Čech a Moravy

93

15,87

Strana zelených

38

6,48

Křesťanská a demokratická unie-Českosl. str. lidová

20

3,41

SNK Evropští demokraté

20

3,41

Nezávislí demokraté (předseda V. Železný)

5

0,85

Nezávislí

4

0,68

Strana zdravého rozumu

3

0,51

Ostatní kandidující strany

7

1,19

„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen hrst
květů a vzpomínat“.
Dne 22. července jsme vzpomněli
smutné šesté výročí, kdy nás tragicky
opustil manžel a tatínek pan Jaromír
Marek ze Štěpánovska. Kdo jste ho znal,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Manželka a Jarinek
„Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, které miloval a kteří
milovali jeho“.
Dne 6. srpna uplynulo dlouhých 12
let, co od nás odešel bez jediného slůvka
rozloučení můj milovaný syn pan ing.
Václav Brůžek z Albrechtic. Kdo jste ho
znal, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu maminka
Poděkování:
Děkuji touto cestou paní Zemanové
a panu Hlušičkovi, zástupcům SPOZ
a OÚ, za květinový a věcný dárek i za
hezké posezení k mým 75. narozeninám.
Khýn František
Děkuji paní Müllerové a panu Betlachovi za příjemné posezení a dárek
k mým narozeninám.
Richterová Věra
Děkuji panu starostovi Kratěnovi,
paní Krčmářové za SPOZ a zástupcům
ZO KSČM paní Benešové, Sedláčkové
a panu Štrombachovi a Koblmüllerovi
za milá přání a dárky k mým 80. narozeninám.
Bureš Ladislav
Děkuji všem, kteří mi přišli blahopřát
k mým narozeninám, panu Kapuciánovi
za obecní úřad a paní Zemanové za
SPOZ. Velmi děkuji za milý dárek, krásné květiny, příjemné posezení a milá slova, která mě velmi potěšila. Ještě jednou
srdečně děkuji.
Brůžková Emilie
Srdečně děkuji paní Khýnové a panu
Kratěnovi za milé blahopřání, dárky
a květiny k mým 70. narozeninám.
Marková Květa
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