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Náklad 600 ks

Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení na návsi
V současné době vrcholí přípravy na
zahájení stavby rekonstrukce komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
na návsi. Jedná se o stavbu projekčně
připravenou již v roce 2005. V té době
byla dokončena rovněž projektová dokumentace na kanalizaci. Na obě stavby byly také podány žádosti o dotace
z EU. Bohužel, dnes mohu říci, bohu
dík, jsme díky nastavení dotačních
podmínek nebyli schopni dotaci na
kanalizaci získat. Z tohoto důvodu byla
vzata zpět i žádost o dotaci na rekonstrukci návsi. Obě stavby pak čekaly na
svoji realizaci několik dlouhých let.
Jak jistě víte, kanalizaci jsme dokončili v prosinci 2013 a zkolaudovali
ji v květnu 2014. Realizací této infrastrukturní sítě jsme vytvořili podmínky k zahájení rekonstrukce návsi.
V současné době má obec k dispozici tendrovou dokumentaci stavby, která v sobě obsahuje aktuální projektový
záměr. Ten se v podstatě neliší od záměru z roku 2005. Drobné změny nastaly pouze v rozsahu stavby veřejného
osvětlení, neboť kostel je již nasvícen,
jsou položeny části elektrických rozvodů a nainstalovány rozvaděče na budově hasičské zbrojnice. U komunikací
se zmenšily plochy zámkové dlažby ve

prospěch asfaltových povrchů. Ukázku
investičního záměru si můžete prohlédnout na přiložené fotografii.
Rozpočtové náklady stavby jsou ve
výši více jak 7,23 mil. Kč včetně DPH.
Předpokládáme však, že je bude možné snížit výběrovým řízením, které
bylo vypsáno dne 11. 6. 2014. Podmínkou výzvy je mimo jiné zahájení
stavby v roce 2014. Uvidíme, jaký bude
zájem o tuto stavbu ze strany dodava-

telů. Celkem jich bylo přímo osloveno
sedm. Informace o konání výběrového
řízení, včetně textu výzvy a příloh byla
zveřejněna na elektronické úřední desce obce. Datum předkládání nabídek
byl stanoven na 7. 7. 2014 do 12.00 hodin. Stavbu budeme realizovat z vlastních finančních zdrojů.
Věřím, že se podaří stavbu v letošním roce zahájit. O tom, zda-li ji i dokončíme, rozhodne zájem firem o za-

kázku, rychlost vyhodnocení nabídek
a také počasí.
Svým rozsahem se jedná o jednu
z největších staveb, které jsme v obci
realizovali. Doufám, že tato investice
bude občany pozitivně přijata. Vždyť
budeme budovat nejstarší část naší
obce.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Nová kanalizace v Albrechticích zkoulaudována

Dne 22. května 2014 proběhla
úspěšně kolaudace další části kanalizace v Albrechticích nad Orlicí. Tentokrát se jednalo o úseky na návsi,
část ulice Tyršova, ulice Pod Strání,
Poštovní, Květná a část ulice Na Hrázce. Celkem bylo vybudováno více jak
80 nemovitostí v naší obci. Náklady
stavby byly hrazeny z rozpočtu DSO
Křivina a představovaly objem cca 7,9
mil. Kč, včetně DPH.
Dokončením této části výstavby
kanalizace jsou vytvořeny podmínky
pro další vlastníky nemovitostí k napojení na kanalizační systém obce.
Věřím, že všichni tuto příležitost využijí a svým přístupem tak výrazně
napomůžou k lepší kvalitě životního
prostředí v naší obci.
Proto, aby se napojit mohli skutečně všichni, vytvořilo zastupitelstvo
obce nový úvěrový účel ve Fondu na
opravu bytů se zaměřením na podporu výstavby domovních kanalizačních
přípojek. Z fondu si může každý vlastník nemovitosti, kterou lze napojit na
kanalizační stoku, půjčit až 20 tisíc.

Kč, se splatností na 4 roky a úrokem
3%. O této možnosti byli všichni dotčení vlastníci obecním úřadem písemně informováni.
Při stavbě nebylo možné z technickoekonomických důvodů napojit
všechny domácnosti v řešeném území. Přestože se jedná o jednotlivce i
na ně zastupitelstvo obce pamatovalo.
I pro ně byl vytvořen ve Fondu na
opravu bytů nový úvěrový účel a to na
stavbu domovní čistírny odpadních
vod. Vlastník nemovitosti může požádat o úvěr ve výši 30 tisíc Kč, který
je splatný do 4 let s úrokem 3%. Kromě této vratné finanční pomoci může
tentýž vlastník nově požádat i o investiční příspěvek (nevratnou finanční
pomoc) na stavbu čistírny odpadních
vod ve výši 30 tisíc Kč. Smyslem výše
uvedených usnesení zastupitelstva
obce je vytvořit v mezích ekonomických možností obce i pro tyto vlastníky nemovitostí, přijatelnou variantu
řešení likvidace splaškových vod.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Z jednání rady obce
(za období únor – květen 2014)
Rada obce schvaluje:
• Smlouvu o výpůjčce s Domovem důchodců Albrechtice n. O., ve znění viz
příloha č. 3 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
• Nabídku firmy Odeko s. r. o., Týniště
nad Orlicí na svoz a likvidaci kovových odpadů formou označených
nádob a ukládá starostovi obce podepsat příslušný dodatek smlouvy na
likvidaci odpadů z území obce s touto
společností.
• Neinvestiční příspěvek sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko, Rychnov n. Kn. ve výši 5 000,- Kč
na pořádání akce „Oslava 5. výročí
založení destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko“ a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušných
dokumentů.
• Vypsání výzvy k předložení nabídek
na stavbu „Rekonstrukce chodníku
v ulici Tyršově v Albrechticích n. O.“
ve znění přílohy č. 7 tohoto usnesení
a ukládá starostovi obce zajistit zveřejnění výzvy na webu obce a její rozeslání společnostem COLAS CZ, a. s.,
Hradec Králové, Strabag a. s., Hradec
Králové, Stavitelství DS s. r. o., Rychnov n. Kn., SOVIS s. r. o., Hradec Králové a PSK v. o. s., Choceň.
• Uzavření smlouvy s Geriatrickým
centrem Týniště nad Orlicí „Smlouva o zajišťování pečovatelské služby
na území obce Albrechtice nad Orlicí
na rok 2014 a ukládá starostovi obce
smlouvu podepsat. Příspěvek na rok
2014 je 26 tis. Kč.
• Úpravu rozpisu rozpočtu obce č.
1/2014 v členění na položky, ve znění
přílohy č. 1 tohoto usnesení, do výše
hodnot upraveného rozpočtu obce
schváleného zastupitelstvem obce dne
15. 05. 2014.
• Účetní závěrku PO ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí za rok 2013 a výsledek
hospodaření PO ZŠMŠ ve výši 0,- Kč
– viz příloha č. 1. Není tedy nutné VH
převádět do fondu organizace.
• Nájemní smlouvu obce Albrechtice
nad Orlicí na půjčování odvlhčovačů

v majetku obce dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení. Současně rada obce pověřuje referenta majetkové správy obecního úřadu, pana Jaroslava Kupku k
uzavírání těchto nájemních smluv.
• Přemístění dopravní značky „zákaz
vjezdu“ z prostoru za mostkem u vodní elektrárny, na nové stanoviště - roh
objektu vodní elektrárny (vjezd do
prostoru pod elektrárnou) a ukládá
referentovi majetkové správy obecního úřadu toto usnesení zrealizovat.
• Bezúplatný převod PC inv. č.
62082002 do vlastnictví příspěvkové
organizace ZŠMŠ Albrechtice n. O.
• Uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů,
včetně dodatku č.1, s firmou EKO-KOM, a. s., Praha 4. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
• Kritéria na přijetí dětí do MŠ Albrechtic nad Orlicí předložené ředitelkou
příspěvkové organizace ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí ve znění přílohy
č. 11.
• Uzavření smlouvy o dílo ve znění
přílohy č. 13 tohoto usnesení, s předkladatelem nejvýhodnější nabídky na
realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršově v Albrechticích
n. O.“, firmou Stavitelství DS, s. r. o.
Rychnov n. Kn. za cenu díla s DPH ve
výši 323 952,-- Kč a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy o dílo.
• Vypsání výzvy k předložení nabídek
na stavbu „Komunikace, chodníky a
veřejné osvětlení a dešťová kanalizace
na návsi“ ve znění přílohy č. 14 tohoto
usnesení a ukládá starostovi obce zajistit zveřejnění výzvy na webu obce
a její rozeslání společnostem COLAS
CZ, a. s., Hradec Králové, Strabag a. s.,
Hradec Králové, Stavitelství DS s. r. o.,
Rychnov n. Kn., SOVIS s. r. o., Hradec
Králové a PSK v. o. s., Choceň.
• Vypsání výzvy k předložení nabídek
na peněžní služby: „Dlouhodobý úvěr
na stavbu „Komunikace, chodníky,
veřejné osvětlení a dešťová kanalizace Na Návsi“ a ukládá starostovi obce
připravit do příštího zasedání rady
obce návrh textu výzvy.

a usnesení ze dne 06. 03. 2014 – viz
Rada obce neschvaluje:
• Žádost Stacionáře Stonožka o finanč- příloha č. 1 tohoto usnesení.
ní podporu na dostavbu rehabilitačního centra na Jesenicku¸ Dívčí hrad u Rada obce projednala:
• Upravený provozní řád – viz příloha č.
Osoblahy.
3 a doporučuje ho zastupitelstvu obce
ke schválení.
Rada obce doporučuje:
• Zastupitelstvu obce schválit bezúplat- • Předloženou žádost Města Rychnov
ný převod pozemku p. č. 373/23 v k. n. Kn. o vyjádření k návrhu na uvolú. Albrechtice n. O., dle GP č. 480- nění finančních prostředků z roz8453/2013, z vlastnictví Královéhra- počtu obce na pořízení přenosného
deckého kraje do vlastnictví Obce rentgenu a žádost podpoří v případě,
že klíčem k přepočtu finančních příAlbrechtice n. O.
• Zastupitelstvu obce schválit uprave- spěvků jednotlivých obcí bude počet
ná Pravidla pro poskytování půjček obyvatel.
z účelového Fondu na rekonstruk- • Žádost o příspěvek Oblastní charice a opravy bytů a obytných budov ty Pardubice a z důvodu nedostatku
v rozsahu a znění přílohy č. 4 tohoto finančních zdrojů ve schváleném
rozpočtu na poskytování finančních
usnesení.
příspěvků žádost zamítá.
• Závěrečný účet obce Albrechtice nad
Rada obce nedoporučuje:
• Zastupitelstvu obce využít předkupní- Orlicí za rok 2013 a neshledala žádné
ho práva na nákup stavby pro rodin- nedostatky, a proto doporučuje závěnou rekreaci č. e. 79, umístěné na po- rečný účet obce a celoroční hospodazemku p. č. 394/2 v k. ú. Štěpánovsko. ření obce zastupitelstvu obce schválit
bez výhrad.
Rada obce bere na vědomí:
• Zprávu o výsledku inventarizace Rada obce ukládá:
majetku obce Albrechtice nad Orlicí • Starostovi obce projednat s Geriatza rok 2013 - viz příloha č. 1 tohoto rickým centrem Týniště nad Orlicí
dodatek ke smlouvě o poskytování
usnesení.
• Zprávu Waza security za měsíc leden pečovatelských služeb, ve kterém bude
uvedeno, že počínaje květnem 2014
a únor 2014 – služby bez závad.
• Informace starosty obce o nutných nebude obec spolufinancovat služby
úpravách projektu na stavbu „Komu- uvedené v „Ceníku úhrad za úkony
nikace, chodníky a veřejné osvětlení poskytované pečovatelskou službou
na návsi“, dále bere na vědomí nabíd- od 1. 1. 2014“, čl. II. Fakturační činku na doplnění a úpravu projektové nosti (volitelné, nepovinné).
dokumentace stavby od původních • Starostovi obce předložit na dalším
projektantů ve výši 91 tis. Kč a uklá- jednání rady obce návrh upravených
dá starostovi obce ověřit oprávněnost pravidel Fondu na rekonstrukce a
opravy bytů a obytných budov na rok
požadované ceny.
• Informace starosty o plánovaných cvi- 2014, kde budou zohledněny půjčky
čeních JSDH Albrechtice n. O. v roce týkající se napojení na kanalizační řád
obce a zřízení biologických septiků a
2014.
• Informace starosty obce ohledně ko- domovních čistíren.
nání Štítu Albrechtic 2014 v Albrechticích v Jizerských horách, program Rada obce zamítá:
viz příloha č. 3 a pověřuje jej k zastu- • Žádost obce Borovnice u Staré Paky o
příspěvek na stavbu repliky dřevěnépování obce na této tradiční akci.
• Informace starosty obce z jednání val- ho větrného mlýna.
OÚ Albrechtice nad Orlicí
né hromady LD Vysoké Chvojno s. r. o.

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

(ze dne 25. 02. 2014, 15. 05. 2014)

406/25/2014 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí informace starosty
obce ohledně problematiky nákupu
pozemku par. č. 4/4 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí.
409/25/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje s účinností od 1. 3. 2014
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v rozsahu přílohy č. 2
tohoto usnesení.
410/25/2014 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí návrh provozního
řádu „Sportovního areálu Sokolák“
ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení
a ukládá starostovi obce jej nejprve
předložit radě obce k podrobnějšímu
projednání a následně zastupitelstvu

obce ke schválení.
411/25/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje provozní řád „Pohotovostních chatek“ ve znění přílohy č. 4 tohoto usnesení.
412/25/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje vyrovnaný rozpočet obce
2014 v členění na paragrafy v rozsahu
přílohy č. 5 tohoto usnesení. Rozpočtové příjmy 11 598 380,- Kč, rozpočtové výdaje 10 906 720,- Kč, financování -691 660,- Kč.
417/26/2014 Zastupitelstvo schvaluje provozní řád „Sportovního areálu
Sokolák“ ve znění přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
419/26/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje pravidla pro čerpání finančních prostředků z Fondu na opravu

bytů v roce 2014 dle návrhu č. 3 ve
znění přílohy č. 3 tohoto usnesení.
420/26/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje pravidla pro poskytnutí příspěvku na stavbu DČOV nebo biologických septiků ve znění přílohy č. 4
tohoto usnesení.
421/26/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje bezúplatný převod pozemku podle GP číslo 480-8453/2013
označeného parcelním číslem 373/23,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 328 m2, v k. ú. Albrechtice
nad Orlicí do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí.
425/26/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje nákup části pozemku p. č.
st. 17 – díl „a“, v k. ú. Albrechtice n.
O. o výměře 57 m2 od spoluvlastní-

ků Miloslavy a Jaroslava Horákových
z návsi v Albrechticích nad Orlicí,
za smluvní cenu 6 840,- Kč, a kupní
smlouvu na nákup pozemku ve znění
přílohy č. 6 tohoto usnesení. Současně pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy
430/26/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
1/2014 ve znění přílohy č. 9 tohoto usnesení takto: upravené příjmy
11 688 610,- Kč, upravené výdaje
12 655 057,- Kč.
434/26/2014 Zastupitelstvo obce
neschvaluje využití předkupního práva pro nákup stavby pro rodinnou
rekreaci č. e. 35 v k. ú. Štěpánovsko.
OÚ Albrechtice nad Orlicí
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Týniště s Albrechticemi
spojí nová silnice a mosty
Obyvatelům Týniště a Albrechtic
již řadu let něco chybí – je to nová silnice s přemostěními, která by propojila tyto dvě obce a přinesla jejich obyvatelům bezpečné, pohodlné, rychlé a
bezproblémové cestování. Začalo se
ale blýskat na lepší časy! Po mnoha
jednáních, zvažování řady variant a
opatření se nakonec podařilo projekt
na toto dopravní spojení posunout do
další fáze. Rada Královéhradeckého
kraje totiž nedávno schválila vítěze
výběrového řízení, který vypracuje
projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu přeložky silnice druhé třídy II/305 z Týniště nad
Orlicí do Albrechtic nad Orlicí.
Nová silnice, která bude dlouhá
necelý kilometr, by měla v co největší
míře kopírovat trasu stávající komunikace. Součástí rekonstrukce bude i
návrh na stavbu nových mostů, které
budou vycházet ze studie odtokových
poměrů řeky Orlice a které nahradí
mosty stávající. Rekonstrukce silnice se uskuteční od stávající okružní
křižovatky na obchvatu silnice I/11
v Týništi nad Orlicí, přes údolní nivu
řeky Orlice do obce Albrechtice nad
Orlicí, konkrétně po křižovatku se silnicí III/305.
Před samotnou stavbou nás čeká
ještě hodně práce – od geodetického
zaměření území, studii odtokových

poměrů řeky Orlice, zpracování dokumentace EIA, až po hlukovou studii a korozní či pedologický průzkum.
Věřím ale, že se podaří projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí odevzdat již do poloviny letošního
listopadu. Pak bude SÚS Královéhradeckého kraje a.s. čekat na vyřízení
žádosti o vydání územního rozhodnutí. Nejdůležitější a časově nejnáročnější bude majetkoprávní projednání
záborů pozemků pro přeložku silnice
II/305 s vlastníky. Věřím ale, že vše
dobře dopadne a nejdéle během tří
let se propracujeme zdárně až ke stavebnímu povolení a vlastní realizaci
stavby.
Vím, je to relativně dlouhá doba,
ale současná legislativa a požadované postupy, bohužel, rychlejší řešení
neumožňují. Dobrou zprávou je, že
se na projektu nové silnice a přemostění z Týniště do Albrechtic začalo
intenzivně pracovat. Těší mě, že jsem
mohl stát na samém začátku tohoto
záměru a pomoci k tomu, aby se stal
realitou. Sám v Týništi bydlím a často
mám cestu do Albrechtic. Vím proto
z vlastní zkušenosti, jak je pro obyvatele uskutečnění této stavby důležité.
První krok už jsme udělali, teď zbývá
dotáhnout do konce ty další.
Ing. Karel Janeček, náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje
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Politik by měl umět podpořit
všechny užitečné projekty
Každý politik by měl mít na paměti, že zastupuje při své práci konkrétní
lidi, kteří mu dali svůj hlas. Občany,
kteří v něj vložili důvěru a zvolili si ho,
aby je zastupoval a činil rozhodnutí
v jejich prospěch a ve prospěch České
republiky. Logickou povinností politika je tak podporovat všechny užitečné
projekty – malé i velké a nejen ty, které
se týkají jeho resortu.
Příležitost přivést k životu něco užitečného, co slouží lidem, je obzvláště
důležitá v regionální politice, která
má k obyvatelům blíž a týká se přímo
jejich každodenního života. Nedávno
jsem tak dostal příležitost zapojit se
do rozhodovacího procesu, který se
týkal dotací na malé vodohospodářské
projekty pro obce do tří tisíc obyvatel.
Tuto podporu poskytuje Královéhradecký kraj na svém území úspěšně již
řadu let.
V našem regionu je stále řada obcí,
které nemají vodovod, čističku, kanalizaci či potřebují nutně stávající infrastrukturu rekonstruovat. Zatímco větší
z nich mohou dosáhnout například na
evropské dotace, pro malé vesnice je to
problém. Právě jim je tak určena krajská podpora, díky níž mohou stavět,
opravovat i projektovat a zlepšovat díky
tomu kvalitu života svých obyvatel.
I letos tak Královéhradecký kraj
podpořil řadu žádostí o pomoc při re-

alizaci obecních vodohospodářských
projektů. Jedním z těch, kteří získali
krajskou finanční podporu, byl i Dobrovolný svazek obcí Křivina. Připravil
kvalitní projekt na výstavbu kanalizace
a vylepšení čistírny odpadních vod,
který si příspěvek za 2,6 milionu korun
nepochybně zasloužil. Potěšilo mě to
o to více i z toho důvodu, že součástí
sdružení je i obec Albrechtice nad Orlicí, kde jsem chodil do mateřské a základní školy.
Královéhradecký kraj letos na podporu malých vodohospodářských
projektů vyčlenil 40 milionů korun
a v prvním kole se rozdělily dotace
za téměř 12 milionů. V loňském roce
získalo v tomto programu příspěvek
44 žadatelů za celkem 44 milionů. Zájem obcí o dotace každoročně značně
převyšuje částku, kterou má v současné době kraj možnost na tyto účely
poskytnout.
Krajský rozpočet, bohužel, není nafukovací a nezvládne pokrýt všechny
oblasti tak, jak by bylo potřeba. Ale
snaží se o to. Kraj rozděluje každý rok
ve svých dotačních programech desítky milionů korun tak, aby umožnil
zdravý rozvoj všech resortů – od kultury, přes životní prostředí až po cestovní
ruch.
Ing. Karel Janeček, náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje

Poděkování Ing. Karlu Janečkovi
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Ing. Karlu Janečkovi, náměstkovi hejtmana Královéhradeckého kraje pro dopravu, za aktivní
pomoc při přípravě investičních staveb v naší obci a blízkém okolí.
Konkrétně se jedná o pomoc při

získání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na stavbu „Intenzifikace ČOV Týniště n. O. a výstavba kanalizace v Albrechticích n. O.,
Štěpánovsku a Týništi n. O.“ a za
aktivní přístup k přípravě přeložky
a opravy silnice II/305.

Sám jsem působil jako krajský zahájena s jeho významnou pomocí,
zastupitel a vím, že prosadit v zastu- využívám této možnosti a veřejně
pitelstvu kraje konkrétní věc není panu náměstkovi tímto děkuji.
vůbec jednoduché.
Protože vím, že zejména příprava
Jaromír Kratěna
stavby přeložky silnice mezi Týnišstarosta obce
těm n. O. a Albrechticemi n. O. je
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Funkci starosty obce vykonáváte již 24 let. Co vás motivuje v tom
pokračovat?
Svoji funkci chápu jako službu našim
občanům. Motivaci i energii pokračovat
mi zatím vždy dali právě oni. Pokud si
budou přát využívat mých služeb i nadále, jsem připraven pokračovat ve své
funkci dál. Stále ještě je v naší obci co
zlepšovat a rozvíjet. To jsou výzvy, které
mne nabíjejí energií, kterou bych pro
naši obec byl schopen i nadále vydávat.
Jaký máte názor na výsledky voleb
do Parlamentu EU?
Výsledky voleb hodnotím z několika
úhlů pohledu. První je například volební účast. Ta byla velmi nízká. Sám
jsem v počátku váhal, zda půjdu volit
či nikoliv. Nakonec jsem usoudil, že
volit půjdu. Velmi se mi nelíbí současný trend evropské politiky. Narůstající
byrokratizace každodenního života, nesmyslná nařízení Komise EU negativně
ovlivňující prakticky každou profesní
skupinu a v mnoha případech i nesmyslné plýtvání finančními prostředky na
projekty, bez kterých bychom se všichni
obešli atd. Zkrátka takové socialistické
inženýrství, které již jednou prokázalo
svoji nekonkurenceschopnost v RVHP.
Navíc nevěřím, že stávající europoslanci
jsou schopni nějaké reflexe. Proto jsem
nakonec k volbám šel a volil nové tváře.
Z pohledu vítězů voleb.
Jsem rád, za volební úspěch ANO i
TOP 09 a neúspěch ČSSD prakticky ve
všech krajích. Jejich politiku totiž považuji dlouhodobě za nekompetentní.
K výsledkům voleb v naší obci.
Asi poprvé byla volební účast našich
voličů nižší než celostátní průměr. To je
škoda.
Z pohledu volebních výsledků jednotlivých stran se i v těchto volbách potvrdilo, že středopravých voličů je v naší
obci daleko více, než u našich sousedů.
Jste spokojen s cyklostezkou Albrechtice – Týniště?
Bylo by ode mne nevěrohodné, kdybych vyjadřoval svoji spokojenost, či

Obec se dlouhodobě snaží vést otevřenou komunikaci s občany. Otázka
zní, zda formy komunikace jsou dostatečné a zda je občané využívají a chtějí komunikovat. Velice často se totiž
setkávám se „zaručenými“ zprávami,
které komentují dění v obci. Jejich šiřitelé, mnohdy velice sugestivně a hlasitě
sdělují svým spoluobčanům, co a jak
úřad bude nebo nebude řešit. Zpravidla
se jedná o negativní informace, které
se ovšem nezakládají na pravdě. Tito
věrozvěstové pak vytvářejí u veřejnosti
negativní obraz o činnosti orgánů obce,
což mne osobně mrzí. Vím, že se všichni snažíme, aby se problémy v obci řešily zodpovědně, rychle a kvalitně. Což
v mnoha případech nejde tak jednoduše, jak se na první pohled může mnohým zdát.
Kde se tedy může občan dovědět
pravdu? No, především na obecním
úřadě. Konkrétně u starosty obce, za-
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nespokojenost s cyklostezkou. Většina
občanů mne vidí spíše v autě než na
kole. Na druhé straně jsem nesmírně
rád, že se tuto stavbu podařilo zrealizovat. Spolu se zastupiteli obce jsme ji dali
v roce 2013 vysokou prioritu. Celkově
vnímám mezi občany spíše pozitivní
nálady a i to mě těší. Vždyť právě pro ně
jsme tuto stavbu realizovali. Registruji
i drobné připomínky, které operativně
řešíme a dolaďujeme s dodavatelem i
projektantem.
Každý občas potřebuje „vypustit“.
Čím se odreagováváte Vy?
Doma s rodinou a sportovním rybolovem. Rád doma pracuji fyzicky, jezdím na výlety a vůbec, rád odpočívám
spolu se svoji rodinou. Často se v době
volna také věnuji rybolovu s naším nejstarším synem Mírou. Musím se však
velmi krotit, neboť volného času je málo
a moje lovecká vášeň je neuhasitelná :-)
Kdybyste si mohl zvolit jiné povolání, jaké by to bylo?
Předně, s tím co dělám, jsem spokojen a neplánuji změnu. Pokud bych však
nemohl vykonávat současnou profesi,
asi bych se stejně věnoval nějaké práci
pro veřejnost. Třeba bych točil se svým
synem filmy pro rybáře :-)
Velkým úspěchem se stala v těchto
dnech kolaudace kanalizace v obci
a dokončení cyklostezky. Co čeká občany Albrechtic za milé překvapení dál?
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že investiční prioritou obce v budoucích letech budou opravy nezpevněných místních komunikací. Současně rozhodlo,
že první akcí bude rekonstrukce návsi.
V současné době je k dispozici tendrová
dokumentace a připravuje se výběrové
řízení na dodavatele stavby. Rozpočtové
náklady činí více jak 7 mil. Kč (včetně
DPH). Stavba by měla být dokončena
v letošním roce. Bude však záležet na
tom, zda se podaří vybrat dodavatele
stavby. Současně s rekonstrukcí návsi
bude provedena částečná rekonstrukce
komunikace a chodníků v ulici Tyršova
a to v úseku dotčeném stavbou kanali-

zace. Dále pak úplná rekonstrukce komunikace Pod Strání.
Výhledově budou připraveny stavby
rekonstrukcí komunikací Květná a Poštovní. K dosažení těchto nákladných
cílů bude zastupitelstvo obce jednat o
přijetí úvěru.
Další významnou stavbou je sklad
protipovodňových prostředků a garáž,
kterou v současné době dokončujeme.
Tato stavba je první etapou rozsáhlé
rekonstrukce objektu bývalého statku,
který obec zakoupila v loňském roce.
Po jeho úplném dokončení zde vznikne technické zázemí pro obec s dílnou,
sklady, garážemi pro hasičskou techniku, zpevněnými plochami a dalšími
nebytovými prostory.
Dle kontroly z KÚ Královéhradeckého kraje, která dopadla na výbornou,
nám bylo sděleno, že Albrechtice jsou
velice aktivní oproti jiným menším obcím. Zaznamenáváte i kladný ohlas od
občanů Albrechtic?
Ano a nejen z Albrechtic.
V letošním roce převzala obec Albrechtice do svého majetku budovu
Sokolovny včetně přilehlých pozemků.
Jaké máte plány s budoucím využitím
tohoto sportovního areálu?
Zastupitelstvo obce přijalo nabídku
TJ Sokol na darování celého sportovního areálu, včetně Sokolovny. Důvodem
nabídky byly provozní náklady areálu,
na které TJ Sokol neměl dostatek finančních zdrojů.
V letošním roce bude provoz areálu
zajištěn na úrovni let minulých. Všechny organizace působící v obci budou
mít vstup na sportoviště zdarma. Cílem
obce je nabídnout areál široké veřejnosti ke sportovnímu, ale i společenskému
využití.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce, které bude v červnu 2014, budu
předkládat návrh na vypracování studie
využití sportovního areálu. Studie bude
definovat cílový stav, včetně návrhu financování dílčích úprav a rekonstrukcí.
Předpokládám, že ke zpracování studie

Umíme spolu komunikovat?

městnanců obecního úřadu, případně
od členů rady nebo zastupitelstva obce.
Pokud nechce komunikovat napřímo,
může navštívit zasedání obecního zastupitelstva a nechat se informovat zde.
Všechna zasedání zastupitelstva obce
jsou veřejná.
Kromě výše uvedených způsobů,
přímé a osobní komunikace, lze využít i elektronickou komunikaci. Na
webových stránkách obce www.albrechtice-nad-orlici.cz jsou průběžně
zveřejňovány různé aktuality. Jak z oblasti společenské tak i zprávy o činnosti
obecního úřadu. Na těchto stránkách je
i elektronická podatelna, do které může
každý občan jednoduchým způsobem
vstoupit a komunikovat s obcí z pohodlí
svého domova.
Aktuality i hlášení obecního úřadu
si lze též nasměrovat přímo do Vaší
e-mailové schránky nebo mobilního
telefonu a tak můžete být stále in, do-

konce i v zahraničí. Pokud jste doma,
průběžně vás informujeme i prostřednictvím místního rozhlasu.
Komečně poslední formou komunikace je obecní zpravodaj, kde se snažíme reagovat na aktuální dění v obci.
Možná by někdo navrhoval zavést
ještě jiné formy komunikace. V tom
případě stačí předložit návrh a orgány
obce se jím budou zcela určitě zabývat.
Nevím, kolik lidí využívá jaké formy
k získávání informací. Vím však, že na
zasedání zastupitelstva obce chodí průměrně 2 občané a to ještě cca poslední
dva roky. Předtím nechodil dlouho
nikdo.
SMS zprávy si za několik let nabízení
této služby dosud pořídilo 32 občanů.
Podotýkám, k jejich plné spokojenosti.
Elektronickou podatelnu využilo od
jejího zřízení méně než deset občanů.
Mnoho informací uvedených ve
zpravodaji se rovněž nedostane mezi
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budou přizváni i zástupci místních zájmových organizací a školy, aby nám
pomohli s definicí veřejných potřeb.
Předpokládám, že studie bude řešit rekonstrukci budovy sokolovny, vybudování parčíku, sportoviště na míčové hry,
případně prostor pro cvičení seniorů, či
neorganizované veřejnosti.
V minulých dnech jsme zaznamenali zvýšené množství srážek. Byla i obec
Albrechtice ohrožena? Jakým způsobem by občané v naší obci při ohrožení povodněmi byli informováni?
Nebezpečí povodní se v současných
klimatických podmínkách nedá vyloučit nikdy. Při posledních srážkách však
obec ohrožena nebyla.
Každou rizikovou předpověď sledujeme a v případě hrozícího nebezpečí
jsme kdykoliv připraveni spustit realizaci povodňového plánu obce. Občané
by v případě hrozícího nebezpečí byli
informování rozhlasem, členy povodňové komise, případně internetem.
V této souvislosti bych připomněl, že se
občané nemusí bát, že by byli překvapeni velkou vodou bez předběžné informace. Ochranné hráze a krizový informační systém HZS Královéhradeckého
kraje nám dává dostatek času provést
adekvátní opatření před jakoukoliv nebezpečnou situací. V případě hrozících
živelních pohrom se však nikdy nedá
říci, že se nemůže nic stát. Pro ochranu
majetku i zdraví občanů je nezbytné,
aby obyvatelstvo reagovalo na všechny
výzvy krizových orgánů stoprocentně a současně s nimi spolupracovalo.
V těchto případech se bude vždy jednat
o kolektivní ochranu a nelze se tedy
spoléhat pouze na vycvičené hasiče,
kterých je ostatně pouze sedmnáct. Věřím však, že takovou živelnou pohromu
v Albrechticích nad Orlicí nikdo z nás
nezažije.
Děkujeme za rozhovor.
Ivona Voborníková a
Tereza Nesnídalová

většinu našich obyvatel.
Na zveřejněné ankety, například o
způsobu ozelenění ulice Pardubické, reagovalo za několik měsíců jejího trvání,
170 osob. Z toho 46 zaškrtlo variantu
jiného řešení, které sdělí obecnímu úřadu. Skutečně však přišlo pouze jedno
vyjádření.
Výše uvedený výčet faktů naznačuje, že zájem o informace a mnohdy i o
samotné dění v obci není veliký. Přesto
chci věřit, že ten, kdo má skutečný a objektivní zájem o dění v obci si pravdivé
informace z uvedené nabídky najde a
nepodlehne „zaručeným“ informacím
místních věrozvěstů. Pokud to dosud
takto neděláte, zkuste to. Uvidíte, že být
informován, je velice zajímavé a osvobozující. Navíc, i nepříznivé informace
jsou lepší, než pochybnosti, nejistota
nebo dokonce deprese.
Jaromír Kratěna
starosta

Číslo 2 - 2014

Vážení občané Albrechtic,
tímto bych se s Vámi chtěla podělit o
postřehy a zážitky po ročním působení
na Vašem Obecním úřadě v Albrechticích nad Orlicí.
Když jsem 1. 2. 2013 nastoupila na
Váš obecní úřad, tak bylo nutné se naučit mnoho věcí a za pochodu je zvládnout, ostatně jako každý občan, který
poprvé vstoupí do tohoto prostředí.
Byla jsem ohromena nasazením Vašeho pana starosty, jeho nezkrotnou
ctižádostí a pílí, obec Albrechtice zdokonalovat a vylepšovat za souhlasu radních a zastupitelů.
Jsem velice mile překvapena, že pan
starosta neodmítne nikoho, kdo za ním
přijde vyřešit nějaký problém a vždy
hledá cestu jak občanovi pomoci, ať je
to v jeho možnostech starosty nebo i řadového občana. Nepocítila jsem, že by
se povyšoval nad nás zaměstnance nebo
občany a spíše naopak mě překvapil
svou skromností. Uvedu příklad, který
mluví za vše! Ve své kanceláři nechtěl
nic měnit a vše jak bylo, mu stačilo! Ani
moje předchůdkyně paní Horáková,
která se ho snažila přesvědčit o nákupu
nového stolu a skříně, neuspěla. Teprve,
když se na jaře loňského roku začalo na
úřadě malovat a vyměňovat podlahové
krytiny, zjistilo se, že nábytek z kanceláře starosty se rozpadá pod rukama a je
velký problém ho z místnosti odstěhovat, aniž by z něho neodpadávaly kusy.
Teprve poté jsme ho s kolegy přesvědčili, že toto vybavení není hodno starosty,

ZPRAVODAJSTVÍ

POSTŘEHY PANÍ EKONOMKY

který ve své kanceláři přijímá starosty
z celého okolí a i jiné návštěvy.
Nelpí na čase, který věnuje přípravě
stavebních úprav a oprav v obci ani akcí,
které se pro vás občany spolu se členy
kulturní komise Albrechtic připravují. U tohoto zůstanu a chtěla jsem Vás
všechny oslovit, abyste využívali akcí,
které pro Vás připravujeme, a když se
rozhodujete, jestli jít nebo ne, rozhodněte se jít! Připravuje se pro Vás vždy
zajímavý program, třeba i s malým
občerstvením a tam, kde jsou přizvány
i děti ze ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí, tak vždy ohromí svým programem
a připraveností. Je škoda, když práce
druhých, kteří se pro vás snaží připravit
zábavu, tak nemá tu správnou odezvu.
Mám tu čest se s dětmi a personálem ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
setkávat každý pracovní den při obědě
a musím zde připomenout krásnou výzdobu před Vánocemi, kdy jsme přišli
s kolegou do jídelny a mně se až zatajil dech! Stoly byly sražené k sobě a na
nich bílý ubrus s ubrousky vánočního
motivu, příbory, skleničky a cukroví,
včetně vázičky s větvičkou ze smrčku
převázanou červenou mašličkou. Děti
i paní učitelky si tak mohly sednout
k jednomu stolu a pomalu se připravit
na vánoční svátky, které je čekaly. Jak
jsem se dozvěděla od paní ředitelky, již
celý den se na škole věnovali významu
vánoc a tradicím, které naše babičky
a prababičky dodržovaly. Což je moc
dobře a bohužel jsem nikdy nic tako-

vého ve škole nezažila, škoda! Ale dost
již Vánoc, blížily se svátky velikonoční
a děti nás, jako pracovníky úřadu, pozvaly na velikonoční výstavu, kterou
si sami připravily. S kolegyní Alenkou
Mylerovou jsme vešly do prostoru základní školy a již u vchodu nás vítali
dva žáci 4. třídy a provedli nás celou
velikonoční výstavou s přenádherným
vyprávěním o přípravě a významu velikonoc. Tak toto se mi ještě nestalo!
Chválím paní učitelky, které děti tímto
připravují pro život, tak aby se uměly
vyjadřovat a nestyděly se komunikovat i
s dospělými lidmi. Musím podotknout,
že když jdu na oběd, tak mě děti zdraví
a podrží i dveře. Poznala jsem zde kolektiv lidí, kteří se dětem věnují a snaží
se je připravit jak po odborné stránce,
tak i po té lidské. Paní ředitelka se snaží
školu vést profesionálně a chce dětem
dopřát to nejlepší. Svědčí to i o krásně
opravené budově školy a perfektně vybavených učebnách. Je to samozřejmě
zásluha i zřizovatele, což je obec, která
na to přispívá. Nesmím zapomenout
na ty nejmenší dětičky z MŠ, které nás
navštívily na úřadě s paní učitelkou
a přinesly nám nazdobenou větvičku
s vajíčky a pentličkami, když jsem se
zeptala, jestli umí nějakou koledu, tak ji
všichni naráz spontánně odříkaly. Věřte
mi, že se mi až hrnuly slzy do očí a to
v té době probíhala v zasedací místnosti
úřadu schůzka starostů z Orlických hor
a Podorlicka, tak nás museli slyšet. Určitě byl na ně pan starosta hrdý!
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V dnešní době, když se pořád diskutuje o funkčnosti škol na malých
obcích, tak se jednoznačně přikláním
zachovat tyto překrásné školy a školky.
Opět uvedu příklad ze svých dětských
let, když jsem navštěvovala základní
školu v Kostelci nad Orlicí, odkud pocházím. Patřila jsem k silným ročníkům
a tak jsem v třetí třídě skončila se svými
vrstevníky na obecní škole v Kostelecké Lhotě, neboť pro nás nebylo místo
v Kostelecké základní škole. Do dnes
nemohu zapomenout na výuku tělocviku v přírodě, kdy jsme pobíhali v lese
a na louce. V zimních obdobích, když
napadl sníh, jsme vyrazili na kopec za
školou a během výuky ve třídě, praskalo
a vonělo dřevo v kamnech.
Chtěla bych Vám občanům Albrechtic popřát hodně štěstí, pevné zdraví a
hlavně, abyste ve Vaší obci byli šťastní
a hrdí, že můžete v tak krásné vesničce
vyrůstat a žít.
To Vám přeje
Ivona Voborníková
Ekonomka obce Albrechtice n. O.
Poznámka: Tento článek pan starosta nechtěl zveřejnit v tomto vydání zpravodaje, neboť to považoval za
předvolební kampaň. Tak to mě v duchu ani nenapadlo a myslím si, že nemusíme jen kritizovat a nadávat, ale
i pochvala nabíjí pro další práci! Tento
článek jsem psala jako jedna z Vás.

Příprava na krizové situace v Albrechticích nad Orlicí
V poslední době velice často slýcháme o různých živelních pohromách, které postihly v různých místech tamní obyvatelstvo. Albrechtice
nad Orlicí z tohoto pohledu nemohou být výjimkou a i nás může nějaká živelní pohroma postihnout.
Všichni víme, že proti velké vodě,
ohni čí vichřici toho moc nenaděláme. Přesto je však naší povinností
učinit vše, abychom v případě potřeby byli co nejlépe připraveni.
Zvláštní a velice důležitou úlohu
při ochraně našich obyvatel před
živly, hrají dobrovolní hasiči, působící v požární jednotce obce. Jednotka má 17 hasičů, kterým věnuje
obec patřičnou pozornost. Zvláště
pak v oblasti technického vybavení
a zázemí a odborného vzdělání.
O technice a technickém zázemí
hasičů již bylo v minulosti napsáno
dost. Rád bych proto upřel pozornost našich občanů na odbornou
přípravu hasičů. Každý hasič prochází průběžně celou řadou školení a odborných kurzů, kde skládá i
náročné zkoušky. Jedná se zejména
o školení velitelských kádrů, strojníků, preventistů, pracovníků s motorovou pilou, zdravotníků a konečně
i každý hasič je průběžně proškolován veliteli v rámci ročního plánu.
Bylo by podle mne chybou, kdyby
tato školení nebyla obohacena o

praktické nácviky. Po dohodě s ředitelem Domova důchodců, panem
Karlem Vackem, velitelem naší požární jednotky panem Josefem Jaklem a při vědomí orgánů obce, jsem
se proto rozhodl pro naše hasiče
v letošním roce zorganizovat dva
nácviky zaměřené na zdolávání živelní pohromy.
První nácvik proběhl v květnu
2014 v Domově důchodců Albrechtice n. O. Tématem nácviku byla
evakuace klientů domova z důvodu
požáru ve třetím patře na hlavní
budově. Smyslem nácviku bylo otestovat řízení zásahu při součinnosti
více jednotek, požární útok s dopravou vody a evakuaci klientů domova. Nácviku se účastnili i jednotky
dobrovolných hasičů z Týniště n. O.
a Žďáru n. O., včetně kompletní výzbroje i výstroje.
Po proškolení hasičů z používání
evakuačních matrací byl proveden
nácvik požárního útoku a evakuace 17 klientů domova. Evakuace
probíhala po venkovním požárním
schodišti. Klienty při tomto nácviku
nahradil personál domova, který je
věrně napodobil v jejich chování.
Během dvaceti minut byl požár zlikvidován a všech sedmnáct osob bylo
vyneseno z budovy ven.
Při závěrečném hodnocení nezbylo, než všechny hasiče pochválit,

neboť zásah byl proveden profesionálně, rychle, bezpečně a v budově nikdo nezůstal. Konání nácviku
pozitivně hodnotil i ředitel Domova
důchodců Albrechtice n. O., personál i samotní hasiči.
Druhý nácvik bude proveden
v září 2014 a bude tematicky zaměřen na zdolání stoleté povodně
v obci. Do cvičení budou zapojeny
všechny povodňové orgány obce,
včetně veškeré techniky a vybavení protipovodňové ochrany obce.
Budou instalovány protipovodňové
vaky, uzavřeny propustě, do čerpacích jímek budou nainstalována
všechna čerpadla, bude ověřena
jejich funkčnost a bude provedena
příprava evakuace osob dle povodňového plánu. Cvičení proběhne v sobotu. Zapojení občanů do
nácviku předpokládám pouze do
úrovně předání informace o vyhlášení evakuace. Nácvik vlastní evakuace z časových důvodů nejspíš
proveden nebude. Bližší podrobnosti nácviku a rozsah součinnosti
s dalšími subjekty krizového řízení
se bude teprve projednávat. Věřím,
že se mně i tento nácvik podaří zorganizovat, neboť prvotní reakce na
jeho uskutečnění jsou pozitivní.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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MO ČSZ Albrechtic nad Orlicí

V pátek 11. dubna nebylo po ránu
moc teplo. Sluníčko sem tam prosvítalo. Ale to nám nevadilo na cestě do
Častolovic, kde jsme navštívili velikonoční výstavu pořádanou častolovickými zahrádkáři. Opět nezklamali – ukázky nejrůznějších řemesel,
přehlídka nádherných kraslic, kolekce narcisů a dalších jarních květin,
krásné vazby květů se zaměřením na

velikonoce. A samozřejmě nescházely
prodejní stánky s pěstebním materiálem, ale i výrobky, které potěší nejen
oko ale i žaludek. I my se posilnili a
ohřáli si organizmus dobrým mokem
před návratem do svých domovů.
10. května 2014 vyrazilo několik našich členů spolu se zahrádkáři a chovateli z Týniště n. O. směrem na Moravu do Kroměříže, kde

si prohlédli světoznámé zahrady.
A posléze navštívili Jarní výstavu ve
Věžkách. Odkud přijeli zásobeni dojmy a nápady pro své zahrady i domy.
Nepřeberné množství nádherných
květin, keřů, travin a dalších rostlin
posloužilo jistě každému jako inspirace. Bylo to patřičně vidět po návratu
k autobusu – každý si nesl alespoň
malou rostlinku.

Květinářky spolu se sokolkami jako
každý rok upravily záhonky u pomníku padlých. Po výsadbě afrikánů jsme
se odměnily výbornou pizzou v restauraci „U pošty“. Dnes 29.5.2014
jsou záhonky utlučené kroupami
a deštěm, ale jakmile se vyčasí nezapomeneme okopat a vyplet.
Za MO ČSZ
Jaroslava Kupková

Silný a statečný
člověk – opravdový hrdina
Naši spoluobčané ani netuší, jací
lidé mezi námi žijí. Jak nebojácní
a stateční, připraveni svými činy
podpořit…. Aha, no jo, co vlastně
podpořit? Anebo koho?
Mnozí naši občané se snaží, aby
naše obec byla vzhledově krásná
a to nejen za ploty zahrádek, ale i na
veřejných prostranstvích. Máme
rádi muškáty a tak jsme před branku připravili květináč a nasázené
mladé rostlinky se pěkně uchytly
a začaly růst.
Bohužel jen do doby, kdy šel
okolo zmíněný hrdina a bojovník,

škoda, že anonymní. Mohl by třeba
uspořádat besedu, jak se připravit
na takový čin, jak jej naplánovat
a provést. A jaký? Uchopit zmíněný květináč s malými muškáty
a přehodit jej přes vrata do zahrady. Obávám se, že polámané rostlinky se již nevzpamatují a že je to
jejich konec.
Nu což. Život jde dál, připravíme nové rostlinky, třeba přežijí
a hlavně statečný člověk bude moci
svůj čin zopakovat.
Jaroslav Hlušička

fotočlánek - Výlet do Prahy

Divadlo Na Fidlovačce -Divotvorný hrnec 8. 6. 2014
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Albrechtice nad Orlicí

Význam vody

I tento školní rok se v naší škole dělal
projekt ke Dni Země. Tento rok byl na
řadě projekt Voda.
Voda je jedním z nejvzácnějších darů
přírody, měli bychom o ní něco vědět.
Kde vlastně vodu bereme? Určitě už jste
slyšeli o tzv. koloběhu vody v přírodě…
Je mrak - z něho vyprší voda - vsákne
se do země nebo nateče do řek, moří,
jezer, potoků, rybníků, oceánů… po
určité době, se voda vypaří a vznikne
mrak (koloběh znovu a znovu pokračuje). Myslím si, že bychom měli být rádi,
že vodu máme. Dokážete si představit,
že byste byli třeba den, dva bez vody? A
víte, že někteří lidé mají nouzi o vodu
třeba celý život? Stále ohraná věta – važ
si toho, že máš co jíst a pít, by se měla
začít brát vážně. A to i kvůli tomu, jak
lidé vodu znečišťují. A nejen to. Uvědo-

mili jste si někdy, kolik vody promrháte
třeba pouhým vyčištěním zubů? Jen
pouhé umytí rukou, může být v chudých státech voda na dva dny… To je
pro nás naprosto nepředstavitelné…
A pohled na vodu z jiného hlediska.
Dáváte přednost colovým nápojům a
limonádám před vodou? Víte, že děláte
velkou chybu? Voda je naprosto nejpřirozenější tekutina pro naše tělo. Měli
byste vypít minimálně 2-3 litry neperlivé vody denně.
Vodu potřebujeme všude a pořád používá se i v zahradničení (na zalévání
a podobně), na praní, při vaření a mytí
nádobí, na koupel či sprchování, při výrobě a na mnoho dalšího.
Tak co, dáte vodě druhou šanci?
Kateřina Fedrselová
žákyně 5. ročníku

Velikonoční výstava

Jako každý rok se i letos konala v
naší škole Velikonoční výstava. Výstava trvala tři dny od pondělí do středy
pašijového týdne. Nejprve všichni ze
školy vytvářeli výrobky. Když byly hotové, vybrali jsme ty nejvydařenější a
s paní učitelkou jsme se domluvili, co
se k sobě hodí a kam jaké věci přijdou.
Paní učitelka Otavová určila skupinky. Každá dostala úkol a vytvářela výzdobu jednoho místa.
V pátek odpoledne byla výstava

hotová. V pondělí přišli první návštěvníci. Hlavní roli jsme tam měli
my páťáci, protože jsme provázeli ty
hosty, které jsme pozvali. Naučili jsme
se text, který nám paní učitelka dala, a
také jsme museli mluvit srozumitelně,
aby nám každý rozuměl, což někomu
dělá trochu problém. Myslím si, že
jsme to všichni nejen dobře zvládli,
ale i jsme si to moc užili. Je to zase
trochu něco jiného než sedět v lavici.
Eliška Beranová – žákyně 5. ročníku

Projekt voda
Při projektu Voda ke Dni Země
jsme se učili a vyprávěli o vodních
živočiších, seznamovali jsme se
s koloběhem vody v přírodě, počítali jsme spotřebu vody a vymýšleli,
jak vodou šetřit, vyprávěli jsme si o
čistírně odpadních vod, ve výtvarné

výchově jsme malovali vodní víly
a fantastické vodní živočichy (sestavovali jsme i jejich popis), v ČJ
jsme řešili doplňovačky nebo hledali vodní rostliny a živočichy ve
skrývačkách. Vše jsme vystavili na
nástěnkách v hale školy.

Dílna ke Dni matek

Dne 7. května se konala dílna ke
Dni matek. Tam jsme mohli vyrobit
dárek pro maminky svátku.
Den matek je druhou neděli
v květnu a letos to bylo 11. května.
Pod vedením paní učitelky Otavové jsme se naučili vyrábět různé ozdobné předměty z plastových lahví
různých barev.
Vyráběli jsme náušnice, různé

brože, kytičky a vážky. Moje sestra
Anička vyrobila mamince náušnice
a já ozdobný květináček, do kterého
jsme na radu paní učitelky zasadili
konvalinky i s kořínky. Maminka
měla radost a kytička jí dlouho vydržela. Moc děkujeme našim učitelkám, že uskutečnily tuto akci. Naučili jsme se nové věci.
Libor Šrajbr žák 5. ročníku

Vosková batika

I my páťáci jsme v tomto školním
roce chystali na velikonoční výstavu
kraslice. Pracovali jsme s technikou
zvanou vosková batika.
Jako první jsme rozpustili včelí
vosk v aromalampě. Pak jsme si vzali
tužku a do ní jsme zapíchli špendlík.
Začali jsme malovat voskem ornamenty na vajíčko. Ale museli jsme
rychle a jen krátké čárky, protože

vosk hned uschl. Když jsme měli namalováno, připravili jsme si přírodní
barvu. Do ní jsme vajíčko namáčeli.
Počkali jsme, až barva uschne. Půjčili jsme si fén, teplým vzduchem jsme
vosk nahřáli a hadřičkou hned setřeli.
Vznikly krásné kraslice.
Tato technika se nám velice líbila.
Michal Jaroměřský
žák 5. ročníku

Interaktivní tabule

Na konci loňského školního roku
nám ve škole nainstalovali dvě interaktivní tabule, po Vánocích přibyla ještě jedna. Hned jsme je začali
používat. Nové tabule nám pomáhají nejen v češtině, ale i v mnoha dalších předmětech a učení je
s nimi zábavnější. Dřív jsme museli opisovat cvičení do sešitu, ale
teď nám stačí párkrát kliknout a už
procvičujeme.
Interaktivní tabule pomáhají
hodně dětem, které mají s učením
nějaké problémy.
Na interaktivní tabuli paní učitelka ukáže mapu, obrázky k vlastivědě, viděli jsme i filmy o některých

krajích. Při hudební výchově si můžeme pustit ukázky hudebních děl.
Při přírodovědě se nám nejvíce líbí
kvíz.
Interaktivní tabule usnadňují
práci nejen žákům, ale i učitelům.
Díky programům k jednotlivým
předmětům učitelé nemusí psát tolik cvičení na tabuli, hledat a kopírovat obrázky…, a tak ušetří mnoho
času i práce.
Interaktivní tabule nám ulehčují
školní život a jsme moc rádi, že je
máme.
Lenka Rozkošná a Jan Benc
žáci 5. ročníku
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Atletický úspěch
Na okresním kole v atletickém čtyřboji (50 m, 300 m, skok daleký, hod
kriketovým míčkem) v Kostelci nad
Orlicí se naše školní družstvo ve složení E. Janušová, R. Rollová, L. Brožová, L. Šrajbr, T. Kožant, F. Kulička
rozhodně neztratilo. Vždyť celkové 2.
místo E. Janušové, 3. místo T. Kožanta
a také 3. místo v soutěži družstev jsou

znamenitým úspěchem. Když k těmto
faktům připočítáme ještě hezké sportovní chování našich dětí, lze s čistým
svědomím tvrdit, že malí sportovci
velmi dobře reprezentovali naši albrechtickou školu.
Eva Drábková
vychovatelka školní družiny

Číslo 2 - 2014

Knihovna
7. května jsme se s paní ředitelkou vydali do knihovny. Přivítala
nás naše knihovnice - paní Svobodová a paní Hanzlová z Městské
knihovny v Týništi nad Orlicí.
Ta nám ukázala dvě knížky od
spisovatelky Stanislavy Reschové.
Ukázky se nám moc líbily. Pak
ale přišlo to nejlepší – spousta
všelijakých hádanek z další knihy.
Opravdu všechno jsme uhodli a
hlavně jsme se od srdce zasmáli.
S sebou do školy jsme si odnášeli

pochvalu, dobrou náladu a časopisy do každé třídy. Paní Hanzlová
nám půjčila i obě knížky, ze kterých jsme si četli. Jednu knížku už
jsme celou přečetli – pobavila nás
pohádka o sklerotickém vlkovi,
další příběh o Pantoflíčkovi nás
nejen rozesmál, ale i jsme si uvědomili, že nemáme nikoho posuzovat jen podle toho, jak vypadá.
Knížky jsou zkrátka prima věc.
Žáci 3. ročníku

I stromy potřebují pomoc
Na dvoře naší školy stojí dva krásné hodně staré stromy – jilm a javor.
Větve jednoho z nich byly staré a nemocné. Strom potřeboval
pomoc.
Proto k nám 19. května přijel
pán, aby staré suché větve ořezal. Nejprve okolí stromu označil
páskou, za kterou nikdo nesměl,
aby se nikdo nezranil padajícími
větvemi. Pro svoji práci používal
horolezeckou výbavu. Vylezl až

Recitace

Tak jako každý rok se u nás ve
škole konalo školní kolo v recitaci.
Účast byla hojná. Z první kategorie
postoupila Tereza Richterová a Kuba
Prášek. Z druhé kategorie postoupila
Karolína Mylerová a Jiří Vojtěch. 13.
března jsme se společně vydali na
okresní kolo v recitaci do Rychnova
nad Kněžnou. Tady soutěžilo asi 40

dětí. Obrovský úspěch byl, že Karolína Mylerová postoupila do krajského
kola v Hradci Králové. I tady se Káje
dařilo, ale na další postup to nakonec
nestačilo. Myslím, že Kája reprezentovala naší školu výborně a rozhodně se
mezi ostatními neztratila.
Jiří Vojtěch - žák 5. ročníku

na vrchol stromu a z něj postupně slézal dolů a ořezával. Kolem
se zastavovaly děti i dospělí a obdivovali, jak se ve větvích stromu
pohybuje. Po dvou dnech bylo
ořezávání u konce.
Přijel druhý pán a začal odklízet větve do návěsu, který byl
připojen k traktoru. Větve odvezl,
prostor vyčistil. Bylo hotovo a náš
krásný strom vypadá zase SVĚŽE!
Helena Martinovská
žákyně 5. ročníku

Plavání

Naše celá škola Albrechtice n. Orl. byla na kurzu plavání
v Dobrušce.
Na začátku kurzu jsme byli
rozděleni do jednotlivých skupin
podle toho, kolik jsme uplavali
bazénů. Učili jsme se různé styly plavání. Skákat z třímetrového
můstku mohli jen ti, co to měli
povolené od rodičů. Mě osobně
v plavání bavil styl kraul. O přestávce jsme mohli hrát vodní pólo,

být v malém bazénku, klouzat se
na skluzavce anebo si hrát ve vodě.
Kurz plavání se mi velmi líbil, až
na neukázněné chování některých
dětí. Ty se naštěstí po domluvě polepšily. S albrechtickou školou jsme
byli my páťáci na plavání naposled.
Třeba pojedeme na plavání s novou školou také. Bylo to zdravé a
příjemné odpočinutí od učení.
Eliška Janušová
žákyně 5. ročníku

Srdíčko pro maminku

Sběr papíru – poděkování

Za všechny z naší školy moc děkuji
všem občanům, kteří nedali papír do
kontejneru, ale připravili nebo dokonce i přivezli balíky papíru na náš
tradiční školní jarní sběr.
Velké poděkování patří i těm, kdo
papír sváželi či nakládali – p. Zemanovi, p. Mylerovi, p. Bartákovi, celé
rodině Filipových, p. Smolíkovi se
synem, p. Bekovi se synem, J. Izákovi
s malým bratrem, p. Zástěrovi s oběma syny, O. Diewockovi, Štefanovi

a Věrce Kolářovým. Nikdo nepřišel
naštvaný, že takto tráví část sobotního dopoledne, a ve výborné náladě se
nám podařilo naplnit dva kontejnery.
Peníze se nám budou moc hodit na
naši oslavu Dne dětí. Máme zajištěné
divadlo a historickou střelnici a už
připravujeme i soutěže, dílny, odměny a občerstvení.
Světlana Kratěnová
a Lukáš Vognar - základní škola

Jarní atmosféra přirozeně vybízí k oslavě mateřství, a tak je na
místě si s dětmi v mateřské škole
připomenout Svátek matek, který
se slaví druhou neděli v měsíci
květnu.
Stalo se již tradicí, že děti se
svými učitelkami nacvičují tematicky zaměřené pásmo básní, písní
a tanečků, aby jej předvedly svým
maminkám, které se na jarní besídku vždy velmi těší.
Přípravou na toto setkání jsou
děti vedeny k hlubšímu citovému
prožitku, jsou umocňovány citové
vazby k nejbližším členům rodiny. Nezapomínáme dětem připomenout, že i babička je maminka
a má také svátek.
K oslavě Svátku matek jsme vybrali datum 20. květen. Celý týden
před tímto datem jsme věnovali maminkám. Povídali jsme si
o nich a vyráběli pro ně srdíčka.

Pro podtržení sváteční atmosféry jsme srdíčky vyzdobili i tělocvičnu základní školy a s nedočkavostí vyhlíželi příchod svých
nejbližších.
Slavnostní vystoupení zahájily nejmladší děti ze třídy Berušek a poté se představily se svým
programem starší děti ze třídy
Motýlků.
Atmosféra byla dojemná. Maminky byly právem hrdy, že mají
tak šikovné a odvážné děti.
Společným přáním na závěr se
děti rozloučily a maminkám předaly krásná srdíčka. Nechyběla
ani velká pusa.
Domů jsme odcházeli s pocitem, že oslava proběhla v radosti
a pohodě a všichni prožili s dětmi
hezké odpoledne.
Ivana Kubcová,
vedoucí učitelka MŠ
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Prvouka 3. ročník - poznáváme Albrechtice
U hasičů ...

Na hřišti ...

V Odeku ...

Školní výlet
Ve čtvrtek 19. června jsme se vydali
na dlouho očekávaný výlet. Od školy
jsme vyjeli dvěma autobusy.
Cesta byla velice příjemná, viděli jsme spoustu krásných míst. Naší
první zastávkou bylo Nové Město
nad Metují. Prošli jsme krásnou zámeckou zahradou a ocitli jsme se na
nádvoří zámku. Při prohlídce nám
paní ukázala nádherně vybavené
místnosti, viděli jsme i fotky současných majitelů zámku. Nakonec jsme
vystoupili na vysokou věž, odkud

byl opravdu skvělý výhled na okolní
domy a krajinu. Šli jsme do muzea
řemesel. Viděli jsme spoustu živých i
vycpaných zvířat, dokonce i úlomek
mamutího kloubu. Měli tam i staré
školní pomůcky a sbírku hodinek a
budíků. Potom jsme odjeli do Police
nad Metují, kde jsme si v Muzeu Merkuru nejen prohlédli úžasné modely,
ale i jsme si stihli něco postavit. Naší
poslední zastávkou byly nádherné
Adršpašské skály. Nejprve jsme se seznámili s průvodcem Vláďou a vyra-

zili jsme do skal. Čekalo nás pár kilometrů a 1200 schodů. Průvodce nám
ukazoval různé skalní útvary. Zastavili jsme se u Homole cukru a průvodce vyzval kluky, aby se pokusili ji
převrátit. Snažili se, ale nepodařilo se
jim to. Prošli jsme náměstí slonů a došli jsme k úzkému tajuplnému místu.
Zakřičeli jsme: „Krakonoši, dej nám
vodu!“ a spustil se nádherný vodopád. Další prudké schody nás dovedly
až k jezírku. Přijela lodička s vtipným
kapitánem. Plavili jsme se a pán nám

ukazoval různé zajímavosti. „Blíží se
tsunami“, řekl najednou a loď se vážně rozhoupala. Přežili jsme. Z lodiček
jsme se vydali k myší díře. Naštěstí
jsme jí všichni prošli a po chvíli jsme
byli před parkovištěm. Napsali jsme
pohledy, koupili suvenýry a vydali
jsme se na cestu domů. Do Albrechtic
jsme dorazili po 19. hodině.
Výlet se nám moc líbil a jen je škoda, že pro nás byl poslední a že s touhle výbornou partou už nikam nepojedeme.
Žáci 5. ročníku

Rada školního zpravodaje: Kateřina Fedrselová, Eliška Beranová, Eliška Janušová, Michal Jaroměřský, Lukáš Jaroměřský, Jiří Vojtěch, Jan Havlíček, Lenka
							 Rozkošná, Jan Frič, Nela Faltová, Jan Benc, Libor Šrajbr, Petr Černý, Jakub Smolík, Helena Martinovská a Světlana Kratěnová

KK při OÚ Albrechtice nad Orlicí pořádá dne 5. července 2014

STRELBU ZE VZDUCHOVKY

… p r o

v š e c h n y

v ě k o v é

k a t e g o r i e

( m u ž i

/

ž e n y

/

d ě t i )

Sraz v 8:30 hodin, Restaurace U Krbů. Občerstvení zajištěno.
Startovné 50,- Kč. Kontakt Petr BARTOŠ - tel.: 605 903 967
Těšíme se na Vaši účast.

KK při OÚ Albrechtice n.O.pořádá dne 12. července 2014

PLAVBU PO ORLICI
Ko s te l e c - Tý n i š tě n a d O rl i c í

Sraz v 9:30 hodin v RAMPA-SPORTU (U Kulaté báby)
Přihlášky a platba na podatelně OÚ (do 7. 7. 2014).
Počet osob omezen na cca 70 (pořadí dle nahlášení).
(cena za půjčení lodí: Pálava, kanoe…250,- Kč; raft…600,- Kč)
Občerstvení zajištěno v průběhu plavby…i po.

Srdečně zvou pořadatelé.
Další plavba Týniště nad Orlicí – Krňovice se uskuteční 16. 8. 2014

KK při OÚ Albrechtice nad Orlicí pořádá dne 20. září 2014

VÝLET NEJEN PRO SENIORY
Plavba lodí z Pardubic do Kunětic a zpět
Program: - odjezd z Albrechtic nad Orlicí
- prohlídka zámku Pardubice
- plavba lodí (možnost výstupu na Kunětickou horu)
- návrat
CENA VÝLETU 200,- Kč/osoba - pro obyvatele Albrechtic n.O.
Přihlášky přijímá pí. Jaroslava KUPKOVÁ, Na Písku 234, Albrechtice nad Orlicí, tel.: 732 379 198
Srdečně zvou pořadatelé.
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Z knihy Ing. Jany Galbičkové: Lidové zvyky a tradice Podorlicka
ČERVEN
SVATÝ JAN KŘTITEL (24. červen)
Jedním z lidových zvyků, který se
v tento den praktikoval, bylo zahrabávání skořápek od vajec do země, aby
byla dobrá úroda. Na východě Čech
dávali pod stůl „svatojánskou postýlku“, což byla směs různých natrhaných
bylinek – vlčí mák, mateřídouška, bez.
Lidé věřili, že si pod stůl na voňavou
postýlku přijde odpočinout svatý Jan.
Postýlku nechávali pod stolem až 8
dní, bylinky poté usušili a používali
je do koupele nebo k léčení. Docela
jiného původu jsou svatojánské ohně,
zbytky to radostných oslav letního
slunovratu, jež byly spojeny s hojnými
věštbami a očistnými obřady. Byly obrazem slunce, jehož síla a moc dostoupily vrcholu. Ohně se přeskakovaly,
aby jeho energie a veškerá síla přešla
na lidi.
SVATÝ PETR A PAVEL (29. červen)
V lidových tradicích je svátek svatého Petra a Pavla považován za den,
kdy lidé přicházejí nejčastěji o život,
a to především ve vodě. Proto se lidé
nechodili koupat.
ČERVENEC
JAN HUS (6. červenec)
Na poctu Jana Husa se zpívaly vlastenecké písně a pálily se na návrších
obcí a měst ohně, chodilo se v průvodech, kde v čele se nesl černý prapor
s rudým kalichem. Ve večerních průvodech lidé nosili svíčky a lampióny,
spolky pořádaly různé pamětní večery
a zasazovaly se lípy.
SVÁTEK SVATÉHO BENEDIKTA
(11. červenec)
V tento den se udržovaly benediktýnské tradice: Byly používány amulety jako ochrana proti nečasu a bouřce.
Proti nemocem se používaly tzv. „Benediktovy haléře“, a aby se k umírajícímu nepřibližovali zlí duchové, zvonily
„Benediktovy rolničky.“
SVATÁ MARKÉTA (13. červenec)
Je patronkou všech rolníků, pastýřů a ochránkyní všech těhotných žen.
K ochraně rodičky bývalo zvykem při
porodu zapalovat „Markétinu svíčku“ a
k ulehčení porodu se užíval „Markétin
pás“. V teplejších oblastech Podorlicka
byl den svátku svaté Markéty signálem
pro začátek žní. V chladnějších oblastech začínaly žně až po Máří Magdaléně. Než hospodář zasekl poprvé kosu
do obilí, udělal na pole znamení kříže,
odříkal modlitbu a pronesl požehnání „ve jménu božím“ nebo „s pomocí
boží“. Pozdravení „pomáhej Pánbůh“
bylo symbolem všech hospodářských
prací, kde právě procházející zdravili
sousedy a přáli jim dobrou sklizeň či
úspěch při práci. Na tento pozdrav se
odpovídalo „dejž to Pánbůh“. V časech
žní měli lidé obavy z bouřek a blesků,
které často nejednu chalupu, stavení

či pole zažehly. Lidé se bouřek báli a
snažili se bouřky zaříkávat a modlit
se, kostelní zvony zvoněním bouřky
odehnávaly, troubilo se na pastýřské
trouby a střílelo se proti mrakům z pušek. Němými svědky požárů a neštěstí
spojených s bouřkou jsou Boží muka a
křížky při cestách.

gymnáziu, ve svém volném čase historii umění a věnuje se umělecké tvorbě:
velice ráda kreslí a maluje akrylovými
barvami. Její obrazy jsou plné fantazie
a skryté energie. Ilustrovala i několik
knih např. knihu Kuchařka Podorlicka
a knihu Lidové zvyky a tradice v PodorSVATÁ MARIE MAGDALENA
licku, kde od autorky Jany Galbičkové
(22. červenec)
měla „volnou ruku“, což byla „skvělá
Máří Magdalena to neměla v životě zkušenost“. Míša je pyšná na své přátele
vůbec lehké; v mládí vedla hříšný ži- a rodinu, kteří ji v jejím koníčku velice
vot, ale když poznala Krista, napravila podporují.
se a doprovázela Krista až na kříž. Byla
také první, komu se zjevil Ježíš po své
smrti. Bývá zpodobňována jako krásná kajícnice s dlouhými vlasy, držíce
v ruce nádobu s mastí, kterou potírala
Ježíšovy nohy. Stala se patronkou holičů, kadeřníků, parukářů, zahradníků,
ale i „hříšných žen“. V tento den se
často stříhaly vlasy, protože dle pověry
narostou silnější a delší. Co se dnes vůbec nekonalo, byly sňatky - přinášelo
to prý smůlu. Lidé se ani nekoupali –
hrozilo jim utonutí.
nou vodou a užil si krásné vyhlídky na
široké údolí Orlice. Dlouho potom tu
zůstal zachován starý pařez nedaleko
pramene. Dnes však po něm není ani
památky jen jméno lesa „Karlův stůl“
– připomíná králův odpočinek.

LETNICE
Boží hod
Letnice se konaly vždy sedmou neděli po Velikonocích, čímž oficiálně
začaly tzv. Svatodušní svátky. Lidé přinášeli ke studánkám dárky, oslavovali
vrchol jara, uklízeli své příbytky a celý
tento den slavili ve znamení zelené
barvy. Dříve se těmto svátkům říkalo i
„Zelené“. Úklid příbytků, chlévů a stodol byl opravdu nutný, protože se tradovalo, že jenom čistota může ochránit lidi a zvířata před mocí čarodějnic a
zlých duchů. Za okna domů hospodář
umísťoval větvičky lípy, aby ochránily
dům před hromy a blesky. V první den
sváteční nesměla hospodyně prodat po
západu slunce nikomu ze sousedství SVATÝ JAKUB (25. červenec)
V různých koutech naší vlasti 25.
mléko, jinak by byla její kráva očarována. Na ochranu proti zlým mocnostem července shazovali z kostelní věže kozla
nebo kohouta, což byl pravděpodobně
se práskalo bičem.
pozůstatek pohanských dob. V Podorlicku ověnčeného kozla doprovázela
Svatodušní pondělí
V tento den vyháněli pastevci doby- družina, hrála hudba a přítomen byl
tek na pastvu… a běda tomu, kdo se i řezník. Kozla vynesli na nejvyšší
opozdil – ten byl pak cílem posmě- střechu, pronesli několik rýmovaných
chu: ostatní o něm zpívali posměšné proslovů a pak kozla shodili ze střechy.
písničky a vymýšleli žertovné říkačky. Na zemi jej řezník zapíchl, maso se
V pondělí, den po Božím hodu sva- uvařilo, upeklo a posléze i snědlo. To
todušním se konaly zvláště v morav- kozel v Lípě nad Orlicí byl vyveden na
půdu některého z domů, postaven byl
ských vesnicích jízdy králů…
do vikýře a obecní dráb pronesl řeč o
souzení kozla: „Jsi odsouzen k smrti,
Čištění studánek
Mladé dívky chodily čistit studánky protože si sežral panenkám věnečky
a prameny. V dávných dobách se věři- a panímámám okousal zeleninu“. Pak
lo, že ve vodách a lesích žijí víly; jedná mu usekli hlavu nebo ho hodili dolů,
se pravděpodobně o keltský zvyk, kdy kde ho zabili, stáhli, upekli a snědli.
se uctívá životodárná síla vody. Jedna Zvyk stínání kozla se udržel v Podorz dívek nabrala ze studánky vodu do licku do konce 19. století, v Lípě předžbánku a vylévala ji na tři světové trval zvyk až do 20. století. Poslední
strany – východ, jih a západ; přitom zmínka o tomto dnes zakázaném jevu
zaříkávala vodu, aby byla čistá a bylo jí je z roku 1957.
dostatečné množství. Studánky se náSVATÁ ANNA (26. červenec)
sledně zdobily kvítím.
Na svatou Annu se konaly poutě a
procesí na posvátná místa, kam věříVyprávění o křišťálové vodě
Podle pověsti severozápadně od cí člověk putuje, aby učinil pokání a
Albrechtic, na slabou hodinku pro- v modlitbách děkoval Bohu. Lidé z odcházky, leží nad levým břehem Orli- lehlých koutů regionu se na pobožce Suté břehy. Roku 1786 tu vrchnost nostech setkávali, vyměňovali si své
vystavěla nad rozpukanou strání pět zkušenosti, nakupovali v kramářských
chalup pro dřevaře pracující v lesích. boudách, chlapci se zajímali o sličné
Váleli tu klády do vln řeky, svazovali je dívky, kterým na trhu nějaké to marve vory určené k další dopravě. Dnes cipánové srdce zakoupili, maminky
už z chalup nic nezbylo a na Sutých dostaly svatý obrázek, tatínek balíček
březích stojí hájovna a okolo v lesích tabáku, dívky si kupovaly „štěstíčka“
několik chat a chatový tábor. Asi půl a kramáři, ti dobře prodali své zboží.
hodinky cesty odtud k severozápadu Divadelníci hráli, byla slyšet hudba a
na hranici katastrů obcí Štěpánovsko a zpívalo se. A večer…večer se všichni
Běleč se rozkládá les nazývaný „Karlův setkali v místní hospodě a pouť řádně
stůl“. Tudy procházela i široká cesta, po oslavili.
které se před více jak pěti sty lety ubíKnihu dokreslují zajímavé obrázky
ral král Jiří z Poděbrad. Zastavil se tu se
svým průvodem u ohromného pařezu, a ilustrace nadané osmnáctileté týnišťkterý posloužil jako stůl. Odpočinul si ské rodačky Michaely Voborníkové.
zde ve stínu stromů, občerstvil se chut- Míša v současné době dostudovala na

Knihu doprovází také historické fotografie ze sbírky týnišťského rodáka
Libora Koldinského. Libor je neúnavný
místní patriot a jak o sobě skromně tvrdí i „trochu spisovatel“ a novinář. Autorsky se podílel na několika knižních
publikacích, kde k nejvýznamnějším
patří monografie Týniště nad Orlicí –
město v lesích (2002), Poselství dřeva
(2007), Pan řídící Jaroslav Dostál malíř
Podorlicka (2011), Industriální topografie - Královéhradecký kraj (2012) a
mnoho dalších prací pro Muzeum Orlických hor, vlastivědný sborník Panorama apod. Jeho sbírka historických dobových fotografií a pohlednic Týniště a
okolí vznikala bezmála třicet let. S jeho
fotografiemi a pohlednicemi se mají
čtenáři možnost seznámit na některé
z výstav, či ve Zpravodaji města Týniště.
Libor je jedním ze zakladatelů a současným předsedou občanského sdružení
Spolku přátel města Týniště nad Orlicí.
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Příspěvek pro Místní zpravodaj – KNIHOVNA
Vítám Vás v knihovně a nabízím rová A. Kdo už měl nějakého poníka
na zahradě? Asi nikdo. Přesto jednoho
Vám několik titulů:
dne stojí Klářin svěřenec poník Drobeček na terase a požitkářsky okusuje
Pro děti:
květiny. Klára je zděšená. Proč není ve
„Strašidla na Kulíkově“ – VLADI- stáji? A jak se sem vůbec dostal? Pak
MÍR RENČÍN, STANISLAV HAVEL- ale poník začne vyvádět neplechu i při
KA A PETR CHVOJKA SRDEČNĚ hodinách jezdectví a Klára je zoufalá.
Co to do něj jenom vjelo?
ZVOU VŠECHNY DĚTI:
Pojďte se krásně bát! Kam? Na hrad
„Létající přízrak“ - Klub tygrů
Kulíkov. Kdy? Na čarodějnou svatojánskou noc. S kým? Se strašidlácký- – Brezina T. Přidej se k detektivům
mi přáteli hradního ducha Ruprech- z Klubu tygrů. Nenech si uniknout
ta a samozřejmě S panem Krbcem nic podezřelého a pomocí superlupy
a jeho zvířátky! Proč? Pro radost a pro hravě přijdeš každé záhadě na kloub.
Vydej se s Biggi, Patrikem a Lukem
odvahu!
na dobrodružné prázdniny do malé
„Alžběta Popleta“ – Janišová I. norské vesničky, která je zahalena taKnížka pro všechny malé holky a klu- jemstvím. Před rokem se zde zřítilo
ky, kterým život také přináší první letadlo a od té doby se nad jezerem
radosti, první obavy, první tajemství, vznáší tajemný svítící objekt. Všichni
první sníh i prvního opravdového dostávají strach. Je to skutečně duch
zříceného letadla? Přinese neštěstí
kamaráda.
Knížka pro všechny rodiče malých a zkázu? Zapoj se do pátrání i ty a zaholek, kluků, aby si připomněli všech- žij celé dobrodružství z první ruky!
na „poprvé“, když byli malí.
„Třináctá komnata“ – Lanczová L.
Malá Bětka je na světě teprve tři
roky, ale má velkou fantazii, a tak, Někdy stačí málo, aby se život obrátil
když potřebuje kamaráda, má ho. naruby. V případě studentky Lindy je
S beránkem z oblohy, z duhového to jedno neopatrné prořeknutí mámostu, prožívá všední dny plné ne- mina přítele – a najednou je všechno
všedních objevů jeho zdánlivě pople- jinak. Zprvu odmítá věřit, pak se začnou objevovat pochybnosti.Je možteným způsobem.
„Poník tropí hlouposti“ – Bachne- né, že ji táta s mámou tolik let lhali?

Pro dospělé:

kurfiřta a doprovázela ho do Čech,
po té co mu byla nabídnuta česká
„Zapomenuté šaty“ – Pulkkinen koruna…
R. Annina babička Elsa, uznávaná
„Černá věž“ – Jakešová P. D. – devědkyně v oboru dětské psychologie,
smrtelně onemocní rakovinou. Pro ce- tektivka. Adam Dalgliesh jede nalou rodinu je to velká rána, ale Elsa se vštívit svého dávného přítele, kněze
rozhodne naplno si užít každou chvíli, Baddeleyho, do domova pro postižené
která jí ještě zbývá: vychutnává si pa- v Dorsetu. Série podivných úmrtí na
prsky slunce, koupání v ledovém jeze- Toynton Grande, kde žijí pacienti i
ře, pár sklenek vína na pikniku s vnuč- personál ústavu, vzbudí jeho podezření – někomu se daří vraždit tak rafinokou Annou…
vaně, že smrt lze vždy vysvětlit jako niBacha, na zdi za tebou leze mrave- kým nezaviněnu nešťastnou náhodu…
nec! – Úsměvný příběh čtyřiadvace„Sklízeli bouři“ – Cawthorn N.
tileté Terezy, která beznadějně miluje
ženatého muže, osloví snad každou Druhá světová válka z německého
ženu. Těm, které poznaly podobné a japonského pohledu. Když v roce
trápení na vlastní kůži, novela dodá 1942 vrchní velitel britského bombarsil. Ostatním upřímně odhalí pocity, dovacího letectva připravoval kontronálady a vlastně i důvody, proč lze i verzní ničivou bombardovací kampaň
v takovémto vztahu najít zalíbení. Do- proti Německu, odvolal se na biblické
poručení pro všechny dívky a paní zní: podobenství: “Zaseli vítr a nyní sklidí
podstrčte ji svým protějškům, možná bouři. Jejich země byly zdevastovány.
Jejich města zničena. Lidé umírali, byli
se poučí i oni.
zmrzačeni, ztratili životní partnery,
„Zimní královna“ – Beráková Z. osiřeli, přišli o své domovy.“
Přijďte si vybrat, určitě najdete kniHistorický román o Alžbětě, manželce
„zimního krále“ Fridricha Falckého hu, která vás zaujme, poučí nebo pobaví. Na shledanou v knihovně každou
a dceři anglického krále Jakuba I.
Na pozadí historických událostí středu od 17 do 19 hodin se na vás těší
z období třicetileté války vypráví au- vaše knihovnice
Jaroslava Svobodová
torka životní příběh mladé princezny,
www.knihovnaano.wz.cz
která se provdala z lásky za falckého

Není to samozřejmost
Jako studentce střední školy mi
bylo v rámci praxe umožněno nahlédnout do dění na obecním úřadě.
Trochu jsem se obávala, jak to bude
probíhat, nic podobného jsem dříve
nezažila, avšak už po prvním dni mě
obavy přešly.
Ale o své praxi tu psát nechci, to
možná příště. Tento článek jsem se
rozhodla napsat, aby si každý z nás
alespoň trochu uvědomil, co pro nás

pan starosta a všichni zaměstnanci
úřadu dělají. Deset dní tady mi pomohlo pochopit, že nic, čeho se nám
tady v Albrechticích dostává, není
samozřejmost a rozhodně to není
zadarmo, i když se to tak může zdát.
Práce tady určitě není lehká, ba
naopak. Každé rozhodnutí je omezeno mnoha zákony, které je samozřejmě nutno znát. Stačila by jedna
malá chyba, která může mít neblahé

následky pro spoustu lidí. Upřímně
pana starostu i všechny zaměstnance
obdivuji, že mají energii a chuť pokračovat ve své práci dál, i když vědí,
co všechno to obnáší.
Jenom sestavení a vydání jednoho
takovéhoto zpravodaje zabere spoustu práce, času a také peněz. Není to
levná záležitost, což si mnozí z nás
neuvědomují, přitom kdyby byli
všichni ochotni obětovat třeba jen 50

zábava
Vážení čtenáři!
Přinášíme novou osmisměrku, která,
jak doufáme, přinese do zpravodaje trochu zábavy a vykouzlí Vám úsměv na
tvářích. Gratulujeme všem úspěšným
luštitelům, kterých bylo více než obvykle,
což nám udělalo velikou radost. Uvítáme
všechny Vaše náměty a eventuelně připomínky. Správné znění tajenky nové osmisměrky zasílejte do 31. 7. 2014 na adresu

albrechtice@nadorlici.cz, nebo je možné
ho osobně doručit na OÚ. Z úspěšných
luštitelů vylosujeme 3 výherce, které odměníme drobnými cenami.
Správné znění tajenky z prvního čísla
MZ roku 2014: Ptá se rybář rybáře: Jaká
je tady voda? Výborná. Rybám se z ní
vůbec nechce ven.
Redakce MZ

Školní perličky: Nosí do školy rušičku a pak... dokončení v osmisměrce.
Slova: ACETYLEN, ALGEBRA, ARCHAR, ASTER, BALADA, BENZIN, BURZA, DRAVEC, EDUARD, ELITA, EMANY, ENEOLIT, ESÍČKA, FÉTOR, FIBRA,
HABANA, HLOŽÍ, CHLÉVY, JEANS, KLOBÁSA, KOKILY, KOKOSY, KRYPTON,
LÉČKA, LEKCE, LETOVAT, LÍNEK, LISTY, LULKA, LUSTR, LYŽAŘ, MAROD,
NÁKOLEK, NERUČIT, OBNOS, OCTAN, ODLIV, OSOBA, OSRDEČNÍK, OTŘAS,
PLANCK, PLÁTCE, PLUIE, PODPALUBÍ, POETI, PŘELUDY, PŘESYPY, PSINEC, RAKVE, RANEC, REÁLNÝ, RETKO, SLÍZNUTÝ, SLOUP, SOKLY, SONDY,
SRÁŽKA, STÁDA, STÍNY, STOKA, STROJ, STŘED, SVETR, ŠEBESTA, ŠPIONKA,
ŠPIŽÍRNA, TERIÉR, TKADLEC, TYČKA, TÝDENÍK, ULITA, VAZÁK, VEKTOR,
VOLVO, VŠIVÁK, VÝBĚR, VZDUCH, ZÁLEK, ŽEZLO, ŽLUNA, ŽUPAN

korun, náklady by se tím snížily alespoň o polovinu.
Nebo třeba svoz komunálního
odpadu. Aby se nemusely navyšovat ceny, rozdíl platí obec. A je toho
mnohem více.
Jsou malé i velké věci a bylo by
dobré, abychom o nich měli nějaké
povědomí. Oceňte, co pro nás tito lidé
dělají, protože to není samozřejmost.
Tereza Nesnídalová
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Loučíme se s prázdninami
v Orlických horách a Podorlicku aneb
oslava 5. narozenin destinační společnosti OHP
Termín: 31. 8. 2014, 14 – 18 hod
Místo: Areál hotelu Studánka,
		
moderuje Jan Dušek
Hlavní program:
14.00 – 16.00 - Den pro rodiny s dětmi - putování po soutěžních stanovištích a sběr výherních známek za
splněné úkoly. Během soutěžení se
návštěvníci mohou svést, v rodinných
Matrix vozech či na koloběžkách. Vyzkouší si trampolíny, softball a minigolf. Potkají Kryštůfka záchranáře či
zámeckou paní z Potštejna. Připraveny budou informační stánky s nabídkou pro tipy na výlety a cestování ve
východních Čechách.
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Veřejná výzva pro poskytovatele služeb
- projekt
„Téma
rokuslužeb
Orlických
Veřejná
výzva pro
poskytovatele
- projekt hor a Podorlicka“
"Téma roku Orlických hor a Podorlicka“

V rámci projektu „Téma roku Orlických hor a Podorlicka“ si
dovolujeme oslovit vás, poskytovatele služeb v oblasti cestovního
ruchu, s možností zapojit se do marketingové kampaně.
Hlavním cílem projektu je vytvořit a uvést na trh nové nosné programy
a produkty cestovního ruchu destinace Orlické hory a Podorlicko pro roky 2014 – 2015 a to
prostřednictvím propagačních aktivit, ve kterých budou definována jednotlivá témata roku pro region
Orlické hory a Podorlicko.
Jedná se o 3 témata: Ženy regionu, Apress ski a Rodinná dovolená na kolách.
Jednotlivá témata budou veřejnosti představena prostřednictvím kampaní v metru v Praze, tramvajích
v Brně, v rádiích, na internetu, v kinech, v časopisech a novinách. Součástí projektu jsou i setkání a
workshopy pro zainteresované subjekty, jakými jsou aktéři cestovního ruchu v regionu či touroperátoři.
Vyzýváme tímto všechny poskytovatele služeb, kteří mají co nabídnout - zapojte se! Nabízíme
kvalitní dlouhodobou spolupráci nad budováním atraktivní, turistické destinace a zajímavých produktů.
Výzva platí také pro aktivní občany a samosprávu obcí. Pokud provozujete turisticky atraktivní nabídku,
kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, www.dsohp.cz, info@dsohp.cz,
+420 725 921 969.

16.00 – 17.00 - Koncert pop-rockové
skupiny W. A. F z Vysokého Mýta

Aktivita je realizována v rámci projektu „Téma roku Orlických hor a Podorlicka“, reg. číslo
CZ.1.13/3.2.00/37.01343, který je financován z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod.

17.00 – 18.00 - Koncert finalisty Superstar Martina Haricha a Musitany
Hope, autogramiáda
Mediální partner: Rádio Magic
www.mojeorlickehory.cz

Stomatologická lékařská služba první pomoci - okres Rychnov n. Kn. 2014
datum
05.07.
06.07.
12.07.
13.07.
19.07.
20.07.
26.07.
27.07.
02.08.
03.08.
09.08.
10.08.
16.08.
17.08.
23.08.
24.08.
30.08.
31.08.
06.09.
07.09.
13.09.
14.09.
20.09.
21.09.
27.09.
28.09.
04.10.
05.10.

jméno lékaře

adresa

dr.Lützova 244 , Vamberk
MUDr. Vyčítalová Marie
Komenského 481,
MDDr. Zdráhal Zdeněk
Kostelec nad Orlicí
K.Michla 942 , Dobruška
MUDr. Nentvichová Eva
Třebízského 799,
MUDr. Bahník František
Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464 , Dobruška
MUDr. Benešová Růžena
Komenského 828,
MUDr. Beránek Jan
Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445,
MUDr. Bergmanová Dita
České Meziříčí
Komenského 366,
MUDr. Čapková Marie
Doudleby nad Orlicí
poliklinika
MUDr. Domáňová Iva
Rychnov n. Kn.
Komenského 44,
MUDr. Dvořáková Soňa
Rychnov nad Kněžnou
Panská 24,
MUDr. Handl Jindřich
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166,
MUDr. Havlová Marie
Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec
MUDr. Hlavsová Lenka
nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám. 88,
MDDr. Holcová Lucie
Týniště nad Orlicí
Na Trávníku 1232,
MUDr. Hrbáčová Eva
Rychnov nad Kněžnou
Pulická 99,
MDDr. Kačerová Veronika poliklinika,
Dobruška
Kvasiny 145
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127, Opočno
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
799,
MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského
Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448 , Opočno
MDDr. Andělová Jana
Svatohavelská 266,
MUDr. Plšková Ivona
Rychnov nad Kněžnou
poliklinika
MUDr. Pokorná Jaroslava
Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448 , Opočno
MUDr. Pokorná Věra
Komenského 481,
MUDr. Ptačovská Eva
Kostelec nad Orlicí
Komenského 209 ,
MUDr. Přibylová Marta
Častolovice
Skuhrov nad Bělou 17
MUDr. Seidlová Zdenka

telefon

datum

jméno lékaře

adresa

494 541 757

11.10.

MUDr. Skřičková Zdena

721 460 150

12.10.

MUDr. Stejskalová Věra

poliklinika Rychnov n. Kn.
zdrav.středisko Kout 566,
Borohrádek

494 623 775
494 323 152
494 622 040

telefon
494 515 695
494 381 263

inzerce

*** PSÍ DOMOV LUKAVICE & PES SENIOR ***

494 371 088

DYK – 6letý menší kříženec
jezevčíka, krátkosrstý. Je
klidný, bezproblémový,
snese se i s jinými pejsky.
Je vhodný i ke starším
lidem, nejlépe do bytu.

603 252 766
494 383 417
494 515 694
775 224 093
494 531 955
494 539 225
494 323 958

BOND – 2letý menší pejsek,

malamuta. Je to dominantní fena,
která se snese se psy, ale
s fenkami může mít problém.
Je hodná, mazlivá, vhodná na
zahradu.

494 532 330
494 622 114
494 596 174
602 514 715
494 621 665

494 323 152
731 980 112
494 534 841

menšího vzrůstu (jako
jezevčík). Má hladkou, zrzavou
srst. Je hodný, nekonfliktní,
snese se s pejsky i fenkami.
Mazlivý a klidný. Vhodný i ke
starším lidem, do bytu.

ALBA – asi 2letá kříženka

494 371 783

494 515 696

OSKAR – asi 5letý pejsek,

s černou srstí a bílou náprsenkou.
Bond k nám přišel jako
chundelatý chlupáč, kterého jsme
teď na jaře ostříhali, aby více
„prokoukl“ při stříhání byl velmi
klidný. Je to mladý, hodný,
veselý, kamarádský psí kluk.

BROČEK – je starší pejsek,
ŤAPKA – 6letý pejsek, velikosti asi
jako kokr, s černou hustou srstí. Žil
uvázaný u boudy, takže momentálně
poznává svět z jiné perspektivy, ne
jen z pohledu od boudy. Zasloužil by
si volnost na zahradě. Vhodný spíše
ke starším lidem, ne k malým
dětem.

kříženec jezevčíka, který měl
být po smrti majitele uspán.
Ale „nedali“ jsme ho a vzali ho
k nám do útulku a teď mu
hledáme domov. Nejlépe u
starších lidí v bytě.

494 515 697
494 667 628
494 321 740
494 322 706
494 598 205

VÍCE INFO NA www.psidomovlukavice.cz
Širší nabídka pejsků je na: www.psidomovlukavice.cz a na facebooku:
„PES SENIOR“ nebo „ÚTULEK LUKAVICE“.
Psí domov Lukavice, 516 03 Lukavice 222 (okr. Rychnov nad Kněžnou)
Jana Lemfeldová – tel. 608 524 973, utuleklukavice@seznam.cz
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Červený kohout si asi letos vzal dovolenou. Bohudík. Od Nového roku
nedošlo na území Albrechtic, ani jejich
okolí k žádnému požáru, nehodě, nebo
technické havárii, kde by bylo zapotřebí
albrechtických hasičů.
To však neznamená, že se nudíme.
Jak už jsem zmínil v předchozím čísle,
někteří členové naší jednotky se zúčastnili kurzů v hasičské škole v Bílých
Poličanech. Jednalo se o třídenní kurz
velitelů jednotek, kde probíhá výuka
právních předpisů, taktiky zdolávání
požárů, první pomoci a dvoudenní
kurz strojníků, kde se získávají doved-

ZPRAVODAJSTVÍ

Z činnosti hasičů

nosti v obsluze požárních čerpadel a
prostředků používaných u hasičů. Koncem května proběhl v místním domově důchodců výcvik jednotek požární
ochrany. Hlavním úkolem bylo zdolání
požáru ve třetím podlaží hlavní budovy
a evakuace pacientů z budovy do bezpečí. Klienty domova při výcviku nahradili zaměstnanci domova. Někteří
se své úlohy zhostili tak dokonale, že by
jim jejich herecké výkony mohla závidět i Jiřina Bohdalová. Tohoto výcviku
se zúčastnili mimo naší jednotky i hasiči z Týniště a Žďáru nad Orlicí.
Další akcí byla ukázka naší techniky

pro děti z místní školy. Letos však byly
trochu ošizené, protože bylo špatné
počasí na stříkání a z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice nebyl možný
přístup do těchto prostor. Každý rok
jsme požádáni náčelníkem Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí o
předvedení naší historické koněspřežné
stříkačky a hasičského vozidla Mercedes o ukázku na dětském dni na posádce. Ani letos tomu nebylo jinak. O naši
techniku je zájem a dokazuje to i účast
našeho Mercedesu na Dnech složek
Integrovaného záchranného systému v
Dobrušce. Byla tam k vidění vojenská
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technika, vozidla a prostředky záchranné služby a policie, hasičská technika
historická i moderní a nechyběl průlet
dvou letounů JAS 39 Gripen. Bylo na
co koukat. Naše technika byla předvedena ještě v Týništi nad Orlicí u vodárenské věže a ve Zdelově na oslavách
výročí založení sboru. Zkrátka máme
toho moc a je dobře, že se nám nepříjemné události vyhýbají. Snad to tak
bude i nadále. Přejeme vám všem příjemné léto a spoustu krásných zážitků
z dovolené.
Za SDH Josef Jakl

Pálení čarodějnic
30. dubna 2014 jsme si za hezkého počasí připomněli starou tradici - Pálení čarodějnic. Původním
smyslem tohoto pohanského zvyku
byla oslava plodnosti a mládí. Naším hlavním přáním bylo vytvořit
zábavný program pro děti i dospělé,
který by vyčaroval radost a pohodu.
Vše začalo sletem čarodějnic a
čarodějů na zahrádce restaurace Na
Drahách, kde proběhla registrace
masek. Každá magická bytost dostala číslo, které bylo hlavním indikátorem při prezentaci u volby Miss
čarodějnice/čaroděj.
Po registraci začal průvod vesnicí

s lampiony. Trasa vedla k lesu a směřovala na hřiště SK Albrechtice nad
Orlicí. Čarodějnice i čarodějové na
sebe upozorňovali svými hlasitými
skřeky a vystrašili nejednu kolemjdoucí duši.
Odpoledne bylo doprovázeno bohatým programem. Děti soutěžily a
plnily úkoly na osmi stanovištích.
Skákaly v pytlích, zdolávaly překážkovou dráhu, shazovaly kuželky,
chodily na chůdách apod. Po absolvování jednotlivých úkolů získaly
sladké dobroty a ty nejšikovnější
nadšenci malé větrníky.
Tanečním
vystoupením
nás

okouzlily členky tanečního studia
Smot z Týniště nad Orlicí pod vedením Jiřiny Bednářové. První choreografie byla ve stylu streetdance
a druhá velmi akrobatická ve stylu
discodance.
Program gradoval a nastal čas
oceňování masek. Všechny masky
byly odměněny sladkostmi. Porota
vyhlásila tři nejsympatičtější čarodějnice a čaroděje, kteří dostali knížky, omalovánky, hračky či
sladkosti.
Dlouho očekávaným okamžikem
bylo zapálení vatry se zlou čarodějnicí. Ta se po chvilce smažila v ohni-

vých plamenech.
Nic už nebránilo tomu, aby začala
volná zábava v podobě dětské diskotéky a opékání špekáčků. Po setmění
dirigoval písně všech žánrů DJ Tommy B.
Vrcholem večera byl čarokrásný
ohňostroj, který rozzářil noční oblohu. Po zbytek večera nás doprovázela rocková kapela Beergate.
Pálení čarodějnic se vydařilo, přispělo k tomu nejen krásné jarní počasí, ale hlavně návštěvníci, kteří si
tuto akci nenechali ujít.
Kristýna Fajfrová
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V době, kdy je vyhlášena uzávěrka našeho Zpravodaje, chybí ještě do
ukončení ročníku 2013/2014 necelá
třetina mistrovských zápasů všech
kategorií. Ale abychom navázali na
informace z minulého Zpravodaje, začneme od začátku. Dospělí na
úspěchy v zimním turnaji PAMAKO
nenavázali. Ze čtyř zápasů jsme prohráli tři. Příprava však byla kladně
hodnocena, vždyť všichni soupeři
hrají ve vyšších třídách kraje. Také
v přípravných zápasech těsně před
zahájením soutěží jsme výsledkově
neuspěli. Ale jednalo se o přípravu,
proto jsme nenastupovali v nejsilnějších sestavách a také zranění Davida
Hořínka, jeho neúčast byla rovněž
znát. Do jarních bojů se nám podařilo udržet hráčský kádr po hromadě,
posilou by měl být M. Csontos. Nadějný záložník přišel z Lípy, ale bohužel dobré výkony v zimní přípravě
zmrazilo zranění kolene.
A tak k otevření jarní část na domácím hřišti zavítal soupeř z Provodova, který se netajil, jako podzimní
vítěz skupiny tím, že hraje o postup
do I. A třídy. Naše mužstvo dokázalo, že po kvalitní zimní přípravě jsme
schopni hrát s jakýmkoli soupeřem
vyrovnaný zápas. Ještě dvě minuty
před koncem zápasu vedeme 2:1 a
soupeř hraje o 10, když jim byl vyloučen stoper. Přesto s ohromnou smůlou prohráváme 2:3. Podobně smolný
konec zápasu nás čekal opět v Provodově, kde jsme soupeře k ničemu
nepustili a 6 minut před koncem, kdy
už všichni očekávají nerozhodný výsledek, dostáváme branku. A tak jenom zápas v Rychnově byl z pohledu
výsledku jednoznačný. Dost dlouho
jsme setrvávali na posledním místě
tabulky. A smůla nás drží stále. Domácí zápasy Doudleby, opět nedáváme šance a prohráváme o branku.
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Je jaro 2014 úspěšné?

Rychnov už jsme naopak o branku
porazili, ale stále to není ono. Jen se
utěšujeme, že už to tam jednou musí
začít padat a že nám naštěstí nehrozí
sestup. A konečně se naši příznivci
dočkali. Porážíme v obou zápasech
Dobrušku, bodujeme v Deštném a
doma s Hronovem. Bodový zisk nás
vynáší do středu tabulky na 4. místo za tři aspiranty na postup. Kluci
hrají v pohodě, opět mají dobrou
partu, začíná se dařit Davidu Hořínkovi. Škoda zranění Ládi Sršně
a Petra Duhy, kdy jsme v některých
zápasech nemohli nastoupit v nejsilnější sestavě. Ale ostatní se snažili
kamarády v plném rozsahu nahradit.
Dobře do mužstva zapadl Lukáš Vítek. Za to všechno patří klukům velké
poděkování. A tak z tohoto pohledu
odpovídám na otázku z titulku - ano
jaro je pro nás úspěšné. Samozřejmě
nedostatky jsou, víme o nich a během
přípravy na další ročník se je pokusíme řešit a odstranit.
Další mužstvo je naše „B-čko“,
které hraje OP III. tř. Od tohoto
mužstva jsme po podzimu očekávali
více. I tím, že se hráči ve větší míře
zapojili do zimní přípravy. Na první zápas odjeli s 19 hráči. Zápas sice
prohráli, ale to nebylo žádné drama
ani jsme si nepřipouštěli nějaké obavy z nedostatku hráčů. Bohužel opak
se stal pravdou. Kádr se stále zužoval
a vyvrcholením byl zápas v Dobrušce, kdy se na odjezd od Krbů sešlo 8,
slovy osm hráčů. Vedení sice objíždělo hráče, kteří nepřišli. Tak se počet
nakonec doplnil, jenže následek pro
nás nešťastný. Nejen, že „B-čko“ prohrálo 6:0, ale za svou ochotu mužstvu
pomoci, dostal M. Králík ČK a byl na
dva zápasy pro nás nepoužitelný. Pokud chtějí hráči „B-čka“ nadále hrát
fotbal za Albrechtice, musí podstatně
změnit svůj přístup. Je vcelku jasné,

že z tohoto mužstva odešel Kuzma,
do „A-čka“ se svými výkony kvalifikovali L. Vítek, Janeček, David. V záloze jsou ještě Pauk, oba M. Sychrové,
Zahrádka. „B čko“ potřebuje dirigenta hry, což zatím nikdo ze zkušených
nesplňuje. A tak tady zase odpovídám: v případě „B-čka“ je jaro velmi
neúspěšné.
Pokud budeme sestupovat po řebříčku kategorii níže, máme v řadě
mladší žáky. Podařilo se zajistit vedoucí a trenéra. J. Čermák a L. Brandejs se do této práce pustili s chutí a
vervou. Úzce spolupracují s Týništěm,
což je nakonec stanoveno v dohodě
o fúzi obou oddílů a soutěž hrajeme
pod názvem Týniště/Albrechtice. Potíž je v počtu hráčů ve chvíli, kdy se
sejdou termíny zápasů „A-čka“ i „B-čka“. Potom je nutná pomoc hráčů
ze starší přípravky a tam nám to ještě
až tak nefunguje. Výbor bude muset
řešit otázku mládežnických družstev
celkově. Schopných hráčů ubývá. Ale
i v tom jsme zatím spokojeni.
Podobně můžeme hodnotit mužstva starší přípravky. Pod vedením
M. Jaroměřského a za pomoci dalších
vedoucích, mají naši žáčci střídavé
úspěchy jak v krajské, tak i v okresní
soutěži. Ta se hraje systémem jednotlivých turnajů, střídavě na různých
hřištích. Podle našeho názoru je na
škodu, že si komise mládeže ulehčila
práci a soutěž není završena okresní
tabulkou, kde by se také mohl prezentovat vítěz okresního přeboru, jako to
bývalo dříve. Celkové umístění prostě
není, nedělá se. Stejně tak se nevedou
úspěšní střelci a oboje snižuje soutěživost žáčků.
Dostáváme se k nejnižšímu stupínku věkových kategorii. Původní
elévové jsou nyní vedeni pod názvem
mladší přípravka. Podařilo se nám
zajistit trenéry O. Straku, J. Zemana,
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J. Hutlu a M. Strnada. Na výzvu se
přihlásilo více jak dvanáct budoucích
fotbalistů a zkušenosti a fotbalový
um sbírají každou středu a pátek od
17 hodin na hřišti v Borku. Během
prázdnin je zaregistrujeme a od podzimu už budou hrát pravidelnou soutěž. Pokud jsou mezi dětmi další zájemci, rádi je i s rodiči v našem areálu
uvítáme.
A když jsme se dostali k našemu
sportovnímu areálu, tam je naše spokojenost největší. Je ještě mnoho další
práce a zvelebování, ale současný stav
stojí za zhlédnutí a za návštěvu. Krásné prostředí přímo volá po pohodě a
duševní relaxaci. V hospůdce je postaráno o návštěvníky ve všech směrech. Jsme připraveni připravit stejně
jako v minulosti, narozeninové oslavy, večírky, venkovní grilování pro
větší společnosti i podnikové večírky.
Všechny tyto aktivity a činnosti
připravuje a řídí výbor ve stále stejném složení. Všichni členové se snaží
podle svých možností zajišťovat chod
oddílu. Schází se pravidelně každé
pondělí, ale jsou tací, kteří tráví na
hřišti každou volnou chvíli. A na trávě i ostatním příslušenství areálu je to
znát. Můžeme všem jenom skutečně
moc a moc děkovat a přát si, aby jim
elán a chuť vydržely. Odměnou je jim
chvála všech, kteří do našeho sportovního stánku zavítají. Naše kulturní
referentka, za přispění kulturní komise obce a ostatních členů výboru,
zorganizovala a uspořádala letošní
„pálení čarodějnic“ ve staronovém
stylu. Věřím, že všichni návštěvníci
byli spokojeni. Hlavně děti.
A tak na závěr je skutečně znovu velké poděkování všem hráčům,
funkcionářům, našim příznivcům,
zkrátka všem, kteří mají albrechtickou kopanou rádi.
-JH-

zpravodajství
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Společenská kronika
Vítáme na svět:
Adéla Feltlová, nar. 02. 03. 2014
Ondřej Chaloupka, nar. 10. 03. 2014
Natalie Hladíková, nar. 24. 05. 2014
Michaela Ptáčková, nar. 28. 05. 2014
Anna Vondrušková, nar. 30. 05. 2014
Rozloučili jsme se:
Božena Karásková, r. 1930
Emilie Šínová, r. 1944
Vlasta Šmídová, r. 1939
Alena Koldinská, r. 1938

Řekli si „ano“:
Iva Andršová a Radim Slanina

„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen hrst
květů a vzpomínat.“
Dne 16. srpna to bude již 7 let, kdy nás
Vzpomínka:
opustil náš drahý tatínek, dědeček a pradě14. června uplyne dvacet let, kdy nás deček pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Věopustil náš syn Petr Hlušička. Kdo jste ho nujte mu, prosím, s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou
měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dne 5. července tomu bude již jeden rok,
Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný. Zdá
co nás navždy opustila paní Květa Betlacho- se mu o těch, které miloval a kteří milovali
vá ze Štěpánovska. Kdo jste ji znali, vzpo- jeho. Dne 6. srpna uplyne dlouhých 20 let, co
meňte s námi.
Syn s rodinou od nás odešel bez jediného slůvka rozloučení

Kácení máje 31. 5. 2014 - fotogalerie

pan Ing. Václav Brůžek z Albrechtic. Kdo
jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Rodina
„Hvězdy Ti nesvítí, slunce už nehřeje, už
se k nám nevrátíš, už není naděje.“ Dne 22.
července uplyne rok, co od nás odešla naše
milovaná maminka, babička a prababička
paní Emilie Brůžková z Albrechtic. Kdo jste
ji znal, věnujte prosím tichou vzpomínku.
Dcery s rodinami

počet obyvatel k 31. 05. 2014
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Dne 28. června 2014 vzpomeneme již
páté smutné výročí, kdy navždy odešla od
všeho, co měla ráda, paní Ilona Plašilová
z Albrechtic nad Orlicí. Kdo jste ji znali a
měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina
Poděkování:
Děkuji všem, kteří mně přišli popřát
k mému životnímu jubileu. Zástupcům
SPOZu a OÚ panu starostovi Jaromíru
Kratěnovi, Jáře Krčmářové, soudružce Míle
Sedláčkové za ZO KSČM. Děkuji za přání a
dary, které mě potěšily. Pěkně jsme pobesedovali, setkání bylo příjemné. Ještě jednou
děkuji všem.
Anna Šolínová.
Děkuji za srdečné blahopřání, krásné
dárky a květiny s příjemným posezením u
příležitosti mého jubilea. Děkuji paní Prokůpkové a paní Beranové.
Alena Volejníková
Poděkování panu starostovi Jaromíru
Kratěnovi a paní Jaroslavě Krčmářové za
úžasné a srdečné posezení u příležitosti
mých narozenin.
Jarmila Brůžková
Děkuji tímto zástupcům OÚ a SPOZ,
paní Prokůpkové a paní Krčmářové za květiny, věcný dárek a příjemné posezení u příležitosti mého životního jubilea.
Josef Bureš
Děkuji zástupcům MO KSČM Albrechtice nad Orlicí, paní Sedláčkové, panu
Štrombachovi a Burešovi za přání, květiny
a dárek k mým narozeninám a přátelské a
milé posezení při kávě. Ještě jednou děkuji.
Vlasta Šmídová

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

Srdečné díky zástupcům OÚ-SPOZ Albrechtice nad Orlicí, panu starostovi Kratěnovi a paní Zuzaně Khýnové za květiny
a dárek k mým narozeninám. Bylo to velmi milé a přátelské posezení plné hezkých
vzpomínek. Ještě jednou děkuji.
Vlasta Šmídová
Děkuji tímto za obecní úřad p. J. Krčmářové a p. D. Prokůpkové za přání, milé posezení a květiny k mému životnímu jubileu.
Zdeňka Pavlíková
Chtěla bych poděkovat panu starostovi
Kratěnovi, paní Mylerové, paní Voborníkové a panu Kupkovi za spoustu nových
informací a příjemně strávený čas v rámci
mé školní praxe na našem úřadě.
Tereza Nesnídalová
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