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Náklad 600 ks

70 let od ukončení II. světové války
Vážení spoluobčané a čtenáři
zpravodaje,
před napsáním tohoto článku k 70.
výročí ukončení II. světové války jsem
přemýšlel, jak toto významné téma
v našem zpravodaji odprezentovat.
Tentokrát mi navíc nikdo z občanů, ani členů místních politických
stran nepomohl, neboť do zpravodaje nepřišel k tomuto tématu žádný
příspěvek.
Do rukou se mi však dostalo vydání našeho zpravodaje z roku 2005,
kdy se oslavovalo 60. výročí a v něm
byly uveřejněny tři články k tomuto tématu. Po jejich přečtení jsem si
uvědomil, jak těžké je se opakovaně
vracet k historickým tématům a přitom vymýšlet nové originální pohledy
na tyto konkrétní historické události,
když jsem je sám nezažil. Navíc jejich
popis byl již mnohokrát při různých
příležitostech a různými způsoby veřejnosti sdělen. Neexistují snad již ani
žádná tabu, jejímiž odhaleními bychom se dozvěděli nová fakta.
Přesto jsem přesvědčen, že opako-

Kladení
květin
u pomníku
Dne 7. 5. 2015 se konala malá
pietní akce u příležitosti oslav 70.
výročí ukončení druhé světové války u pomníku obětí 1. a 2. světové
války v Albrechticích nad Orlicí.
Žáci základní školy, spolu s pedagogickým sborem a starostou obce,
si krátkou vzpomínkou na květnové události v roce 1945 a oběti 2.
světové války připomněli 70. výročí od jejího ukončení. Při tomto
vzpomínkovém aktu prokázali žáci
naší školy rozsáhlý přehled o tom,
jak strašná věc válka je, i množství
historických skutečností pojících se
s touto historickou událostí.
Starosta obce vyjádřil nad znalostmi našich žáků uznání a poděkoval pedagogickému sboru za
péči, kterou při výuce žáků věnoval
tomuto významnému tématu. Na
závěr položil starosta obce spolu
s ředitelkou školy kytice k pomníku
padlých a společně s dětmi a pedagogickým sborem uctili památku
obětí 2. světové války.

vání je matkou moudrosti a zopakovat si tyto významné dějinné události
je z mnoha důvodů nezbytné. Proto
jsem se nakonec rozhodl, že i v tomto vydání zpravodaje Vám předložím
texty, které byly zveřejněny právě před
deseti lety v našem zpravodaji. Ne
proto, že by se mi nechtělo vymýšlet
a psát nové články, ale proto, že pravdivá sdělení mají svoji trvalou hodnotu i s odstupem času, byť od jejich
napsání uplynulo oněch deset let.
Přesto si dovolím učinit jednu změnu ve svém tehdejším příspěvku. Před
deseti lety jsem na závěr svého projevu upozornil na nové nebezpečí pro
mír, svobodu a demokracii, kterým
byl v té době začínající terorismus.
Všichni cítíme, že tato hrozba nepominula a po nedávných událostech ve
Francii i v jiných státech světa je naopak na vzestupu. V té době to však
byla víceméně hrozba největší. Bohužel k této přetrvávající hrozbě přibývají dnes i další.
Je to například radikální islamismus prezentovaný především tzv. Is-

lámským státem. Zvěrstva páchaná na
obyvatelích Sýrie, Líbie, Iráku i na občanech různých etnik nebo náboženských skupin nemohou nikoho z nás
nechat v klidu. Od míst, kde se konají,
nás sice dělí velká vzdálenost, ale nositelé této zvrácené formy islámu se
vyskytují i v Evropě.
Po mnoha letech se opět probouzejí
a ke slovu přicházejí hlasatelé nacionalismu. Ať se jedná o Ruské, či Ukrajinské, nebo Německé, Maďarské,
Řecké a další nacionalisty, představují
pro mír v Evropě a potažmo i ve světě
nový problém. Mír v Evropě je založen na široké spolupráci demokratických států. Ať máme k Evropské unii
jakékoliv kritické připomínky, jedno
se této instituci nedá upřít, je pro celou Evropu jedinou možností, jak si
evropské státy mohou zajistit v globálním světě svůj ekonomický vliv a sami
sebe uchrání před možnými střety
ekonomickými nebo vojenskými.
Nelze přehlédnout ani rostoucí
ambice Ruska, Číny, Severní Koreje
nebo Íránu promluvit do poválečného

uspořádání světa a to všemi možnými
prostředky, vojenskými nevyjímaje. Je
zřejmé, že tyto státy neuznávají demokracii a nejspíš ji nikdy z mnoha důvodů uznávat ani nebudou. Naopak
se kloní k autoritativním až totalitním praktikám při řízení svých států.
Z historie víme, že právě tato podoba
státního zřízení vedla ke vzniku druhé světové války. Nepodléhejme proto
iluzi, že naše mírová budoucnost by se
mohla s těmito režimy jakkoliv spojit.
Tímto úvodem ke vzpomínkám na
ukončení druhé světové války, jsem
nechtěl vzbuzovat nepřiměřené obavy
ve vztahu k naší budoucnosti. Je však
nezbytné mít vždy na paměti historické zkušenosti, byť jsou staré již více
jak 70 let. Připomeňme si proto, každý
dle svého uvážení a chuti, toto úžasné
výročí, které mimochodem znamená,
že již 70 let žijeme v míru. V nadcházejících letech buďme moudří a stateční, ať my sami i naše děti mohou
v míru slavit i další desetiletá výročí
od konce druhé světové války.
Jaromír Kratěna, starosta obce
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Proslov starosty obce k 60. výročí ukončení II. světové války – rok 2005
Vážení spoluobčané,
v těchto květnových dnech slaví celá
Evropa a mnoho dalších států světa již
60. výročí od ukončení jedné z nejhrůznějších válek, které kdy lidstvo potkalo. Milióny hrobů v desítkách zemí
světa jsou němým mementem utrpení, kterým prošli ti, jež bojovali za
svobodu na válečných frontách, nebo
umírali v koncentračních táborech, či
v ilegálním odboji.
Naši vzpomínku a úctu si zaslouží
tisíce Čechů, kteří bojovali proti fašismu v různých zemích světa. Není
podstatné, zda se jednalo o ilegální odboj nebo účast v otevřených bojích na
východní či západní frontě. Všechny
totiž spojovala jedna myšlenka – v široké koalici národů porazit německou
říši a její spojence, ukončit válku a žít
svobodně v míru. Tento vytoužený cíl
se jim podařilo naplnit právě v květnu
před 60. lety.
Druhá světová válka má na svědomí 60 miliónů obětí z toho 250 000
Čechoslováků. Zanechala po sobě nesmírné materiální i duchovní škody, se
kterými se postižené národy vyrovnávaly dlouhá desetiletí. Československo
v tomto směru nebylo výjimkou.

Bylo by důstojné vzpomínat dnes
pouze na oběti války a připomínat si
radostné chvíle spojené s pocitem nově
nabyté svobody, návratu vězňů z koncentračních táborů a vojáků z front.
Smutnou skutečností našich poválečných dějin však zůstává osud
mnohých, kteří bojovali proti fašismu
a byli právem uznávanými národními
hrdiny. V souvislosti s nimi musíme
dnes připomenout i období, ve kterém
byli právě oni trestání a popravováni
za to, že se stali příkladem pro milióny
ostatních Čechoslováků, kteří se války
přímo neúčastnili.
Příkladem v tom, že zlu se musí čelit
všemi dostupnými prostředky, včetně
nasazení vlastního života. Tento příklad, který se stal hrdinnou tradicí českého národa však nezapadal do představ tvůrců poválečného politického
uspořádání v naší zemi. Nebylo tehdy
žádoucí, aby Češi měli své hrdiny - příklady, které ve složitých dobách pomohou překonat lidskou slabost a ukážou
národu cestu vpřed.
Jen těžko dnes chápeme období
politických procesů v 50. letech. Je
absurdní, kdy nedávno oslavovaní hrdinové byli před celým národem ozna-

čeni za vlastizrádce, mučeni, vězněny
v nelidských podmínkách v českých
věznicích a mnozí byli i popraveni.
Po 60 letech míru a 15 letech života
v demokratických poměrech se snadno zapomíná na útrpný život pod nadvládou totalitních režimů, kdy lidská
svoboda a důstojnost nemají žádnou
cenu. O těchto zkušenostech je třeba
soustavně podávat mladé generaci nezkreslené a pravdivé informace.
Je také povinností nás všech, neustávat ve svém úsilí a chránit všemi možnými prostředky demokratické principy, neboť ty uznávají svobodu jako
nejvyšší lidskou hodnotu. Zkušenosti
i oběti II. světové války jsou důkazem
toho, že svobodu lze lehce ztratit, ale
těžko se získává zpět.
Ptáme-li se tedy, co je největším odkazem obětí II. světové války, pak se
domnívám, že se může jednat o tato
sdělení:
- rozvíjejte širokou spolupráci národů ve jménu svobody občanů
a demokracie
- nepodléhejte iluzi, že totalitní režimy
mohou mít někdy za cíl skutečné blaho a štěstí svých občanů.
Dnešní svět je každodenně v pří-

mém kontaktu s novými nebezpečími, která ohrožují náš poklidný život
v míru. Jestliže dříve umírali vojáci na
válečných frontách nebo vězni v koncentračních táborech, patřilo to k válce
a očekávalo se to.
Dnešní teroristé však neválčí na otevřeném bojišti, zpravidla nebojují ani
s armádami vojáků, nezavírají vězně,
ale ve skrytu a ze zálohy vraždí civilní
obyvatelstvo.
Cíl jejich strategie je jasný. Ochromit občanskou společnost v rozvinutých státech světa opakovaně vyvolávaným strachem z násilí, rozložit její
řídící a organizační strukturu a takto
oslabené je ovládnout a posléze zničit.
Toto nebezpečí je dnes vskutku reálné. Je skryté, ale o to více nebezpečné
a těžko potlačitelné. Pokud máme být
v nadcházejícím boji s terorismem
úspěšní, neměli bychom zapomínat
na odkaz zanechaný nám oběťmi II.
světové války – spolupracujme proto
s národy světa v boji proti terorismu
a chraňme všemi prostředky svobodu,
mír a demokracii. Těmito činy se staneme důstojnými pokračovateli odkazu účastníků a obětí druhé světové války, která skončila právě před 60. lety.

Jak probíhaly poslední válečné dny v Albrechticích nad Orlicí
Od 11. února 1945 bylo ubytováno
v hostinci u Krbů 130 vojáků Vlasovovy armády. Pracovali na vykládce munice na Týnišťském nádraží a vozili ji
do rychle vybudovaných prostor mezi
Křivicemi a Rašovicemi. Tato munice
měla být při ústupu německé armády
jednotkami SS odpálena. Tomuto záměru však Vlasovci zabránili sabotáží
na odpalovacím zařízení a tím zachránili Týniště i celé okolí od pohromy.
K působení Vlasovovy armády v Albrechticích a okolí se váže i jedna smutná událost.
Těsně před koncem války (4. 5.
1945) bylo převezeno na albrechtický
hřbitov 18 mrtvol ze Studené vody nad
Žďárem, ve kterých byli identifikováni
Vlasovci ze žďárské posádky. Tyto Vlasovce postříleli partyzáni, kteří operovali v té době ve žďárských lesích za to,
že s nimi odmítli spolupracovat.
Místo na hřbitově bylo střeženo
Němci. Vedle márnice byl vykopán
velký hrob, do kterého byli za přítomnosti tehdejšího hrobaře Františka Mádra 7. 5. 1945 pohřbeni. Hrobař Mádr
byl jediný, kdo se z Čechů pohřbu zúčastnil. Podle jeho výpovědi napočítal
12 uniforem. Ostatní mrtvoly byly ve
spodním prádle.
Z iniciativy pana Josefa Uhlíře ze Štěpánovska čp. 5 byl na jejich hrobě postaven a dne 16.11 2000 vysvěcen dřevěný kříž s památným datem 7. 5. 1945.
Počátkem května 1945, v posledních
dnech války, se na základě výzvy moskevského rozhlasu sešli v domě čp. 45
u Bohatých členové budoucího „Revolučního národního výboru“. Byli to pánové Bohatý Josef, Kopecký Jan, Kašpar

Karel, Hlaváč Rudolf a Čermoch Viktor. Zde byla dohodnuta další schůze
na 5. května, kam byli přizváni zástupci
dalších politických stran - pánové Jirásek Julius, Dušek Bohumil a Sluka
František. Na této schůzi byl ustaven
Revoluční národní výbor, předsedou
byl zvolen Jirásek Julius a tajemníkem
výboru Sluka František. Ostatní se stali
členy výboru. Po dlouhém jednání s velitelem německé posádky byla činnost
výboru povolena za předpokladu, že
v obci bude klid.
Členy pořádkové služby byli pánové
Bohatý Josef, Tupec Bohumil, Šrajbr
František, Šmída Karel, Šmída Boh.,
Krčmář Lad., Uhlíř Oldřich, Grunt
František a Šrám Miroslav.
Od 7. května 1945 se Revoluční národní výbor ujal vedení obce, přičemž
zbavil funkce stávajícího starostu Josefa
Kořínka. Revoluční národní výbor začal úřadovat v budově čp. 92, kam svolal
další mladé občany k založení pořádkové a bezpečnostní služby v obci. Jejími
členy se stali pánové Bohatý Josef, Tupec Bohumil, Šrajbr František, Šmída
Karel, Šmída Bohuslav, Krčmář Ladislav, Uhlíř Oldřich, Grunt František,
Šrám Miroslav. Tato služba měla za úkol
organizovat odsun německé posádky.
Ten se uskutečnil dne 8. května 1945.
V tento den projížděla naší obcí směrem na Pardubice i německá vojska
z Týniště, Častolovic a Kostelce.
9. května 1945 byl v ranních hodinách slyšet hukot tanků od Kostelce,
které projížděly Týništěm na pomoc
bojující Praze. Naši občané spěchali do
Týniště vítat Sovětskou armádu a společně oslavovali vítězství a konec II.

 Příjezd a vítání Rudé armády v Albrechticích nad Orlicí, 10. 5. 1945
světové války.
Po osvobození Albrechtic byla v místech sportovního hřiště a lesa v Borku
přechodně ubytována část Rudé armády. V lese byli koně, povozy a stany. Polní kuchyně byla v Tyršově ulici
u hydrantu místního vodovodu. Vojáci
byli středem pozornosti našich občanů,
kteří jim projevovali sympatie a uznání. V Albrechticích zůstali do 12. května 1945, kdy odešli směrem na Hradec
Králové. Ráno po jejich odchodu byl na

omítce hostince U Krbů křídou napsaný ruský nápis „Timošenko – Hradec
Královský“ – krycí název útvaru a směr
dalšího pochodu.
Tím v Albrechticích skončilo hrůzné
období druhé světové války, ve kterém
padlo 60 miliónů lidí mnoha národností. Čechoslováků zahynulo 250 000,
z nichž 8 bylo z Albrechtic nad Orlicí a další z okolních obcí Nové Vsi
a Štěpánovska.
(z knihy „Albrechtice nad Orlicí“)
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Z jednání rady obce
(ze dne 4. 3. , 18. 3. , 1. 4. 2015)
Rada obce schvaluje:
• Smlouvu o dílo se společností MDS
Projekt s.r.o. Vysoké Mýto na vypracování projektové dokumentace
přechodů pro chodce, ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
• záměr darovat nalezené jízdní kolo
v rámci projektu „Kolo pro Afriku“ a pověřuje místostarostku obce
k zjištění podrobností a následnému zrealizování tohoto rozhodnutí.
• věcný obsah poptávky na zpracování realizační projektové dokumentace úpravy veřejné zeleně na návsi
v Albrechticích nad Orlicí, viz příloha č. 6 tohoto usnesení.
• Smlouvu o dílo č. 06/07/2015 s Lesním družstvem Vysoké Chvojno
s.r.o. ve znění přílohy č. 1 tohoto
usnesení a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
• veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Albrechtice nad Orlicí zájmové organizaci TJ SOKOL Albrechtice
nad Orlicí, se sídlem Tyršova 203,
Albrechtice nad Orlicí, viz příloha
č. 2 tohoto usnesení.
• výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice
– střed“, evidenční číslo zakázky
2015/5/VO, ve znění viz příloha č.
2 tohoto usnesení.
• složení společné komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Technická
infrastruktura, lokalita Albrechtice

•

•

•

•

•

•

•

– střed“, evidenční číslo zakázky
2015/5/VO, viz příloha č. 3 tohoto
usnesení.
seznam přímo oslovených firem
k veřejné zakázce „Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice
– střed“, evidenční číslo zakázky
2015/5/VO, v rozsahu přílohy č. 4
tohoto usnesení.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Albrechtice nad Orlicí Geriatrickému centru Týniště nad Orlicí,
ve znění přílohy č. 6 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
darovací smlouvu na neúčelový finanční dar ve výši 10.000,– Kč pro
Myslivecké sdružení Zelené háje,
o.s., viz příloha č. 7 tohoto usnesení
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
darovací smlouvu na neúčelový finanční dar ve výši 9.000,– Kč pro
Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí, viz příloha č. 8 tohoto usnesení a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
darovací smlouvu na neúčelový finanční dar ve výši 5.000,– Kč pro
Klub dětí a mládeže Hradec Králové, viz příloha č. 9 tohoto usnesení
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
darovací smlouvu na neúčelový finanční dar ve výši 3.000,– Kč pro
Český rybářský svaz, m.o. Týniště
nad Orlicí, viz příloha č. 10 tohoto
usnesení a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
darovací smlouvu na neúčelový finanční dar ve výši 3.000,– Kč pro
Český zahrádkářský svaz Albrech-

sení a ukládá referentu majetkové
tice nad Orlicí, viz příloha č. 11
správy provést zveřejnění výzvy
tohoto usnesení a pověřuje starostu
k předkládání žádostí o zápůjčky
obce k jejímu podpisu.
z tohoto účelového fondu na úřed• úpravu cen za služby spojené s náních deskách.
jmem hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Albrechticích nad Or- • informace o chystané rekonstrukci
vorové propusti na řece Orlici.
licí podle varianty č. 1, tvořící přílohu č. 13 tohoto usnesení, a ukládá • žádost společnosti PS PROFI s.r.o.,
Brno, dodavatele stavby „VD Alreferentu majetkové správy aktubrechtice, rekonstrukce vorové
alizovat ceník nájmu hrobových
propusti“, o pronájem pozemků na
míst v souladu s tímto rozhodnuzřízení zařízení staveniště a ukládá
tím, tento ceník nabývá platnosti
referentovi majetkové správy zvea účinnosti dnem 2. 4. 2015.
řejnit záměr obce pronajmout pozemky p.č. 33/4, 33/6 a 33/21 v k.ú.
Rada obce bere na vědomí:
Albrechtice nad Orlicí na úřední
• program akce Štít Albrechtic 2015,
desce.
viz. příloha č. 4 tohoto usnesení.
• nutnost podání Čestného prohláše- • informace o novele NV č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce
ní – oznámení o jiných vykonávačlenům zastupitelstev ÚSC a ukláných činnostech, oznámení o madá starostovi obce tento bod zařadit
jetku nabytém v průběhu výkonu
do programu příštího jednání zafunkce a oznámení o příjmech,
stupitelstva obce.
darech a závazcích podávaná veřej• monitorovací zprávu o průběhu
ným funkcionářem.
zkušebního provozu svozu drob• protokol z veřejnosprávní kontroly
ného kovového odpadu za 1. čtvrthospodaření PO ZŠ a MŠ Albrechletí r. 2015 od společnosti ODEKO
tice nad Orlicí za 4. čtvrtletí 2015,
s.r.o., Týniště n.O., viz příloha č. 14
viz příloha č. 7 tohoto usnesení.
tohoto usnesení.
• nabídku na prezentaci na téma
posilování energetické nezávislosti • návrh smlouvy o zápůjčce od společnosti ODEKO s.r.o. Týniště n.O.
obcí a popularizaci LED technologií, viz příloha č. 4 tohoto usnesení.
Rada obce rozhodla:
• žádost obyvatel ulice Květná na
provedení rekonstrukce místní komunikace a pověřuje starostu obce, • zavést darovanou mramorovou
desku „Partnerství Albrechtic n.O.
aby obyvatele ulice Květná o plás Wörglem“ do evidence dlouhonech obce ohledně rekonstrukcí
dobého majetku obce bez uvedení
silnic v obci písemně informoval.
ceny a ukládá referentovi majet• podmínky výběrového řízení pro
kové správy obce zrealizovat toto
poskytnutí zápůjček z účelového
usnesení.
Fondu na opravy a rekonstrukce bytů a obytných budov pro rok
OÚ Albrechtice nad Orlicí
2015, viz příloha č. 12 tohoto usne-

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 16. 2. 2015 a 18. 3. 2015)
67/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet obce na
rok 2015 v členění na paragrafy
takto: příjmy 12 050 064,– Kč, výdaje 13 931 650,– Kč, schodek rozpočtu – 1 881 586,– Kč. Podrobné
členění rozpočtu na paragrafy tvoří
přílohu č. 2 tohoto usnesení.
68/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu rozpočtového schodku,
ve výši – 1 881 586,– Kč, z výsledku
hospodaření obce z minulých let.
69/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu výdajů na Financování,
ve výši – 1 539 051,– Kč, z výsledku
hospodaření obce z minulých let.
70/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci všech jmenovitých
výdajů uvedených v „Seznamu požadavků“ tvořící přílohu č. 3 tohoto
usnesení.
71/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční příspěvek zřizovatele na rok 2015 pro PO ZŠMŠ
Albrechtice nad Orlicí, 1. Máje 48
ve výši 906 541,– Kč.

72/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční transfer občanskému sdružení - spolku SK Albrechtice nad Orlicí ve výši 200 000,– Kč
na výdaje související s provozem
a údržbou sportovního fotbalového
areálu v Borku.
73/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční transfer cizí příspěvkové organizaci - Geriatrické
centrum Týniště nad Orlicí ve výši
50 000,– Kč na zajištění pečovatelských služeb pro občany obce.
76/4/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky
2015 – 2018 ve znění přílohy č. 5
tohoto usnesení.
77/4/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí návrh rozpočtu DSO
Poorlicko na rok 2015 – viz. příloha
č. 6 tohoto usnesení.
79/4/2015 Zastupitelstvo obce s lítostí bere na vědomí úmrtí dlouholeté
členky Finančního výboru zastupitelstva obce paní Jaroslavy Horákové a na uvolněné místo volí s účinností od 17. 2. 2015 pana Jaroslava
Hlušičku ml., bytem Na Hrázce 31,

Albrechtice n.O.
84/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů, ve
znění přílohy č. 3 tohoto usnesení.
85/5/5015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informaci o přípravě
stavby Technická infrastruktura –
lokalita Albrechtice – střed – místní
komunikace.
86/5/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí záměr obce zakoupit
pozemky pod místní komunikací v ulici Zahradní, parcelní čísla
252/2 a 252/22 v k. ú. Albrechtice n.
O., a ukládá starostovi obce zahájit
jednání s vlastníky pozemků.
87/5/2015
Zastupitelstvo
obce
schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
1/2015 ve znění přílohy č. 4 tohoto
usnesení takto: upravené příjmy
12 050 064,– Kč, upravené výdaje
13 958 505,– Kč.
88/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu rozpočtového schodku
ve výši 1 908 441,– Kč z výsledku

hospodaření obce z minulých let.
89/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu financování ve výši
1 539 051,– Kč z výsledku hospodaření obce z minulých let.
90/5/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informaci starosty obce
o přípravě stavebních úprav silnice
II/305.
91/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce Albrechtice nad Orlicí v rozsahu přílohy č. 5
tohoto usnesení.
92/5/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informační zprávu pana
Milana Myšíka z MAS NAD ORLICÍ v rozsahu přílohy č. 6 tohoto
usnesení.
93/5/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Albrechtice nad Orlicí v režimu de
minimis zájmové organizaci SK Albrechtice nad Orlicí, se sídlem Lesní 279, Albrechtice nad Orlicí, viz
příloha č. 7 tohoto usnesení.
OÚ Albrechtice nad Orlicí
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Modernizovaná čistírna odpadních vod a nová kanalizace přispějí k čistší vodě v Orlici
Týniště nad Orlicí, 30. dubna 2015.
Rekonstruovanou čistírnu odpadních
vod převzali ve čtvrtek dopoledne
zástupci Dobrovolného svazku obcí
Křivina. Slavnostnímu okamžiku byli
přítomni kromě zástupců sdružení
zhotovitelů – společností VCES a.s.
a Hakov, a.s. také zástupci provozovatele společnosti AQUA SERVIS, a.s.
Původní čistírna odpadních vod
sloužila v Týništi nad Orlicí více jak 50
let. „Původní čistírna byla projektována především pro čištění odpadních
vod z tehdejších koželužských provozů v Týništi,“ přiblížil historii předseda Dobrovolného svazku obcí Křivina
Jaroslav Matička. „Změna skladby
odpadních vod spolu se zastaralou
a dožívající technologií byla hlavním
důvodem, proč jsme přistoupili k její
modernizaci,“ doplnil Matička. Modernizovaná čistírna odpadních vod
výrazně zlepšila kvalitu vypouštěných
vod, především v ukazatelích CHSK,
dusík a fosfor. V současné době je kapacita ČOV, na kterou jsou připojeny
domácnosti a firmy z Týniště nad Orlicí, Štěpánovska a Albrechtic nad Orlicí, využita z 84 %, což vytváří dosta-

tečnou rezervu pro budoucí připojení
místních částí Petrovice a Petrovičky
a zbytku Albrechtic nad Orlicí.
Současně s modernizací ČOV proběhlo také dobudování kanalizační
sítě v uvedených obcích. Celkem bylo
položeno 2353 metrů gravitační kanalizace, 2500 metrů tlakové kanalizace
a vybudováno 89 domovních čerpacích stanic. Náklady na realizaci projektu dosáhly celkové výše 50,5 mil.
Kč. Ministerstvo zemědělství poskytlo 26,3 mil. Kč a Královéhradecký kraj
přispěl částkou 2,6 mil. Kč. Zbývající
část, tedy 21,6 mil. Kč, uhradil Dobrovolný svazek obcí Křivina z vlastních
zdrojů. Celý projekt trval 18 měsíců.
Zpracováním projektu byly pověřeny společnosti EKOEKO s.r.o. a VK
CAD s.r.o. Žádost o dotační podporu
připravila společnost Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř. Vítězem
výběrového řízení na dodavatele stavby se stalo sdružení společností VCES
a.s. a Hakov, a.s. „Rekonstrukce probíhala za plného provozu čistírny,“
uvedl zástupce výrobního ředitele
VCES a.s. Jan Hnilička. „V průběhu
přepojování jednotlivých objektů byly

práce naplánovány tak, aby nebylo
nutné čistírnu odstavit. Tady sehrála
významnou roli bezproblémová spolupráce s provozovatelem ČOV a kanalizace, společností AQUA SERVIS,
a.s.,“ uzavřel Hnilička.
„Naším cílem pro následující období je dokončit odkanalizování
Albrechtic nad Orlicí a vybudovat
splaškovou kanalizaci v Petrovicích

a Petrovičkách,“ nastínil další plány
předseda Dobrovolného svazku obcí
Křivina Jaroslav Matička.
Pro další informace, prosím,
kontaktujte:
VCES a.s.
Ing. Vladimír Ujec, PR Manager
Tel.: 495 091 123,fax: 495 091 200
GSM:+420 602176 163
E-mail: vladimir.ujec@vces.cz

 Slavnostní předání modernizované ČOV - 30. 4. 2015

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko se připravuje na dalších 5 let činnosti
lečnosti o členství ve správní radě,
počet zájemců poprvé převýšil počet členů a to vnímám jako důkaz,
že věci děláme správně,“ uvedl po
valné hromadě, Petr Fiala. Kromě
volby členů správní i dozorčí rady
se členové destinační společnosti
také seznámili s novým ředitelem
společnosti p. Danielem Denygrem,
který na této pozici po dobu mateřské dovolené zastoupí dosavadní řePřed několika dny uběhlo 6 let od ditelku Ing. Petru Smrčkovou.
založení destinační společnosti OrDo reklamy našeho regionu bylo
lické hory a Podorlicko. K rekapitulaci její dosavadní činnosti a plá- prostřednictvím OHP investováno
nování na další roky zasedla v úterý přes 20 mil. Kč
Za 6 let své činnosti zvládla de28. dubna 2015 v České Třebové
valná hromada, složená ze starostů stinační společnost uvést značku
obcí a měst, zástupců dobrovolných Orlické hory a Podorlicko na trh,
svazků obcí a podnikatelů v cestov- ukotvila ji v paměti návštěvníků
a představila jim vše zajímavé, co
ním ruchu.
tento region v oblasti turismu a volNové orgány a vedení destinační ného času nabízí. „Vytvořili jsme
oficiální turistický portál www.
společnosti
Rok 2015 je rokem změn, na valné mojeorlickehory.cz ve čtyřech jazyhromadě v České Třebové proběhla kových mutacích a v mobilní verzi.
volba členů do všech orgánů desti- Komunikujeme nabídku regionu na
nační společnosti. Těm dosavadním sociálních sítích a s médii prostředtotiž skončil čtyřletý mandát. Před- nictvím tiskových zpráv a pracovsedou správní rady sdružení byl již ních cest. Vydáváme tiskové materipotřetí zvolen starosta města Leto- ály, které následně distribuujeme na
hrad Petr Fiala, místopředsedkyní výstavách a akcích. Celou mediální
paní Jana Drejslová, místostarostka kampaň jsme v posledním roce poměsta Rychnov nad Kněžnou. „Dů- stavili na třech stěžejních tématech,
věra členů vést destinační společ- které cílí na ženy, rodiny s dětmi
nosti od jejího samotného založení a milovníky zimních sportů. Kromě
mne velmi těší a zároveň zavazuje. toho, od roku 2013, provozujeme
Budu se snažit pokračovat v práci, unikátní projekt „KARTA HOSTA“,
kterou pro náš krásný region v ob- pravidelně vydáváme tiskoviny,
lasti marketingu odvádíme. Stejně mezi něž patří i oblíbené sezónní
tak mne potěšil zájem členů spo- turistické noviny. V těchto dnech

spouštíme nové geolokační hry pro
cyklisty. Díky naší společnosti jsme
mohli pro Orlické hory a Podorlicko během 6 let zrealizovat marketingové aktivity za 20 mil. Kč.“, říká
Petra Smrčková, ředitelka DS OHP.
www.krasnadikyhoram.cz – portál
zaměřený na cestování žen a rodin
s dětmi
www.kdyzjemizima.cz – portál
zaměřený na zimní dovolenou na
horách
www.kralovstviorlicke.cz – portál
propagující nové geolokační hry pro
cyklisty

stinační společnosti Orlické hory
a Podorlicko Petr Fiala. Nové společné projekty bude během léta 2015
připravovat management destinační
společnosti společně se svými členy.

Příprava na dalších 5 let činnosti
Destinační společnost v roce
2015 ukončí svůj současný marketingový projekt Téma roku, a proto
se valná hromada zabývala také plány na příštích 5 let. Byla schválena
nová vize a strategické okruhy činnosti. „Pravdou je, že i my řešíme
financování našich aktivit, které je
momentálně složeno zhruba 50%
dotacemi z Evropské Unie a krajů,
30% příspěvky místních samospráv
a 20% příspěvky poskytovatelů služeb. Určitou možnost pro pokračování našich aktivit nám dává nově
připravovaný česko-polský dotační
program, ale stále cítíme velkou rezervu ze strany státu. Naše aktivity
směřují k podpoře hospodářského
odvětví, které generuje velké příjmy do veřejných rozpočtů a rádi
bychom, aby byla část těchto zdrojů
státem investována zpět do regionů právě na podporu turistického
ruchu,“ upřesňuje další plány de-

Složení správní rady sdružení Orlické hory a Podorlicko:
Předseda: Petr Fiala, Sdružení
obcí Orlicko
Místopředsedkyně: Jana Drejslová, místostarostka Rychnov nad
Kněžnou
Členové: Alena Křížová, Dobrovolný svazek obcí Region Orlické
hory, Jaroslav Pultar, Město Opočno, Jaroslav Zedník, Město Česká
Třebová, Petr Hájek, Region Orlicko – Třebovsko, Pavel Tacl, Eywan
s.r.o., Petr Čermák, Matrix Hotels
s.r.o., Petr Prouza, Sportprofi s.r.o.,
Michael Duben, Hotel Panorama
s.r.o., Milan Cedidla, Audis Bus
s.r.o.

Více informací: Petra Smrčková,
ředitelka, tel. 774 125 014, info@
dsohp.cz
Orlické hory a Podorlicko, Panská
1492, Rychnov vad Kněžnou
Kompletní turistickou nabídku
destinace Orlické hory a Podorlicko
naleznete na oficiálním webu
www.mojeorlickehory.cz

Složení dozorčí rady sdružení Orlické hory a Podorlicko:
Petr Tojnar, Město Dobruška,
Vojtěch Špinler, Obec Orlické Záhoří, Radka Hartmanová, Těsnění
Hartman s.r.o.
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Rozhovor se starostou obce

V minulém čísle zpravodaje jste
se zmínil o záměru obce nechat vypracovat projektovou dokumentaci
na úpravy veřejné zeleně na návsi.
Byla poptávka učiněna a s jakým
výsledkem? Také byly pokáceny lípy
v parku u elektrárny, bylo u nich
provedeno posouzení zdravotního
stavu a bude místo nich provedena
náhradní výsadba?
Ano, poptávka byla uskutečněna.
Oslovili jsme čtyři zahradní architekty s poptávkou, ve které jsme je
požádali o zpracování architektonického návrhu ozelenění návsi s tím, že
s autorem nejlepšího návrhu podepíšeme smlouvu na zpracování projektu
ozelenění návsi. Zpět jsme obdrželi
dva návrhy. Po konzultaci se zástupci
občanů návsi, rada obce rozhodla pokračovat dále ve spolupráci s panem
Janem Valentou z Hradce Králové.
Předmětem ozelenění bude kompletní rekonstrukce vzrostlých stromů
(lip), trávníku a výsadba okrasné zeleně v nových rabátkách. Realizaci
předpokládáme v období vegetačního
klidu 2015-2016.
Co se týče kácení stromů v parku,
jednalo se o preventivní bezpečnostní zásah. Jedna lípa uschla, patrně po
úderu blesku. Druhá, v těsné blízkosti
objektu ČEZ v areálu elektrárny, byla
pokácena z důvodu hniloby kmene
a větví. Náhradní výsadba bude provedena v prostoru parku.
Rada obce na svém jednání vzala

 Pokácené lípy v parku u elektrárny

na vědomí informace o chystané rekonstrukci vorové propusti na řece
Orlici. Můžete občanům více přiblížit
o jakou rekonstrukci se jedná?
V tělese albrechtického jezu je od
jeho stavby i vorová propust. V současné době se s ní nedá manipulovat,
neboť její technologická část je již
nefunkční. Proto se Povodí Labe s.p.
Hradec Králové rozhodlo propust rekonstruovat. Stávající propust bude
odstraněna. Po drobných úpravách
tělesa jezu bude na stejné místo nainstalována propust nová. Zajímavostí
snad bude realizace stavby, která bude
provedena z plovoucího pontonu.
Stavba bude zahájena v květnu a plánované ukončení je v září letošního
roku.
Obec uveřejnila výzvu k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice – střed“. Co je předmětem
této zakázky? Je již znám dodavatel
stavebních prací?
Předmětem zakázky jsou nové komunikace a chodníky v ulici Poštovní,
včetně prostoru nové zástavby – tzv.
lokalita Pod Strání. Povrchy komunikací budou asfaltové, jednostranné
chodníky ze zámkové dlažby. Zajímavostí bude technologie stavby, kde
z důvodu urychlení výstavby budou
klasické štěrkové podkladní vrstvy
nahrazeny vrstvou z recyklovaného
stávajícího povrchu komunikací sta-

bilizovaného cementem s přísadou
speciálního pojiva. Touto technologií
by mělo dojít k výraznému zkrácení
doby, po kterou bude omezen přístup
občanů do jejich nemovitostí.
Osloveno bylo celkem 7 dodavatelů. Výzva byla též uveřejněna na www
obce v sekci „Veřejné zakázky“. V termínu bylo podáno šest nabídek. Před
uzávěrkou vydání zpravodaje není
soutěž ještě vyhodnocena, a proto
nelze zveřejnit její průběh. Kritériem
pro nejvýhodnější nabídku je cena
dodávky za předpokladu dodržení
předepsaných technologických vlastností podkladové desky. O výsledku
výběrového řízení budu informovat
v příštím vydání zpravodaje.
Dne 30. dubna jste se za naši obec
zúčastnil slavnostního předání stavby „Intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace v obcích Týniště nad
Orlicí, Albrechtice nad Orlicí a Štěpánovsko“. Jak byste celou stavbu
zhodnotil? V tiskové zprávě, která je
zveřejněna v tomto vydání zpravodaje, je uvedeno, že cílem DSO Křivina
bude pro následující období, mimo
jiné, dokončení odkanalizování Albrechtic. O jaké části obce se jedná,
bude odkanalizování probíhat již
v letošním roce?
Při oficiálním předání stavby byl
hodnocen zejména její přínos a průběh. Přínosem je zejména rekonstruovaná čistírna odpadních vod
v Týništi n.O. Ta původní, z 50. let

minulého století, již neplnila odpovídajícím způsobem svoji funkci. Pro
Albrechtice n.O. byl přínos této stavby ještě v rozšíření sítě kanalizačních
stok v ulicích Na Návsi, v části ulice
Na Hrázce,Tyršově, Pod Strání, Poštovní a Květné. Kromě výše uvedeného byla provedena i tlaková kanalizace ve Štěpánovsku a část gravitační
kanalizace v Týništi n.O.
Spolupráce s dodavatelem stavby,
kterým bylo Sdružení společností
Křivina tvořeného firmami VCES a.s.
Praha a Hakov a.s. Hranice, jakožto
i s dalšími aktéry zainteresovanými
na této náročné stavbě byla příkladná.
To ostatně ocenil i předseda DSO Křivina pan Ing. Jaroslav Matička, předseda představenstva Aquservis a.s.
Rychnov n.K. pan Ing. Pavel Linzer
MBA, i zástupce Sdružení společností
Křivina.
Co se týče pokračování výstavby
kanalizace v Albrechticích n. O., chci
sdělit, že jsme se na úrovní DSO Křivina dohodli na finančním rámci pro
další investování do kanalizace v naší
obci ve výši 2 mil. Kč. Tuto částku bychom chtěli zrealizovat v roce
2016-2017. V současné době jsme na
počátku příprav. V úvahu přichází
odkanalizování místní komunikace
Zahradní. O stavbě dalších kanalizačních sběračů bude nutné jednat s majiteli pozemků.
Děkuji za rozhovor.
Petra Berounská
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Myslivecká kronika Albrechtice n.O. a okolí
(2. pokračování)
Tím byly způsobeny velké škody
na polích a vedlo to k stálé řevnivosti mezi pány a sedláky. Také ostatní
pernaté zvěře a to koroptví, bažantů,
holubů, tetřívků a kachen bylo velmi
mnoho. Jak jsem slýchal od svého
otce nar. 1874 pana Bartáka nar. na
Nové Vsi, bylo tolik zajíců, že ulovit
zajíce bylo velmi snadné. Sedláci začali střílet asi kolem r. 1880. Tehdejší
zbraně nebyly příliš výkonné. Byly
to: „ládovačky „ tj. pušky, které se
plnily po každém výstřelu hlavněmi
ze předu a na zvěř v pohybu se jen
zřídka střílelo.
Po zavedení pušek lankasterek
a později pušek bezkohoutkových,
zvěře hojně ubývalo. Nebylo vždy na
vesnici plno blahobytu. Všude bylo
více dětí a to 3 – 10 v rodině a tak
nějaká ta zvěř ulovená bylo vítaným
prostředkem v těchto rodinách.
Nelovilo se však jen ve vlastním
revíru, lákalo to i do panského, do
lesa, kde bylo dostatek zvěře srnčí.
Někdejší správce albrechtického revíru fořt pan Červinka byl správcem
v myslivně na Kvartýře a byl úhlavním nepřítelem všech, kteří se tohoto
„pytláctví“ dopouštěli.
Došlo však často k nebezpečnému
střetnutí s lesním personálem a pak
šlo o to, kdo z koho. Tak v roce 1880
na velký pátek byl od pytláků z Bělečka, jménem Barešových zastře-

len nadhajný NOSEK z Vysokého
Chvojna a hajný Doležal z hájovny
v Jezovinách za Kvartýrem Tato vražda se stala v Harantech, což je název
části lesa a dodnes tam stojí 2 kříže
a říká se tam u „zabitých“. Pytlačilo
se i dále, neboť zvěře bylo dost a nevyrostla jenom pro pány – bez tragických příhod.
Tento nevraživý postoj mezi panskými služebníky a vesnickým lidem
se zvláště stupňoval, když zvěř vycházející z panských lesů, jejíž majitelem
byl v té době Maďar PALLAVICINI.
Vycházející zvěř byla odstřelována
na čekané, hned po opuštění jejich
revíru.
V tu dobu se snažili panští všemi způsoby zvěř od vyházení z lesa
zvláště za měsíčních nocí odraditi.
Hajní chodili, dělali rámus, ohně
byly při okrajích běžnou záležitostí,
ale i bubny byly použity. Toto opatření nebylo nic platné, zvěř šla na pastvu stejně. To už si sedláci poradili,
říkajíce: Na našem se zvěř vypase
a má být jen pro pány?
Majitel panství se zvláště staral
o zvěř srnčí, aby této bylo hojnost
a měla silné paroží a tím krásné trofeje. Nechával proto dovozem tuto
zvěř ozvěřovat. To vše bylo do první
světové války, do roku 1914. V době
před r. 1914, tehdejší generace, tak
jako za nynější doby provozovala
myslivost v duchu kamarádské spo-

lečnosti. V Nové Vsi byly to slavné
hony na divoké kachny, kterých se
vždy vedle místních myslivců Vody
Karla, Vody Josefa, Urbánka Karla,
Dohnala Josefa, Jana Hlouška a Františka Bartáka, účastnili i sousedé ze
Štěpánovska, Albrechtic a Týniště
n.O. Ze Štěpánovska to byl Jaroslav
Dohnal, Alois Říčař, Josef Hloupý,
Josef Uhlíř a z Týniště Josef Šejna,
Špaček, Doležal, Kotkové a další hosté, kteří pokoutním způsobem káčat
z týnišťské obory, snažili stav kachen
na novoveském rybníce zvýšit.
Odstřel kachen byl od 1. července a při vysokých stavech vody, kdy
se ve zdejším mlýně ještě mlelo,
a při velkém rákosí byly zde stovky
kachen.
Také stavy koroptví byly vysoké
a v každém revíru jich byly stovky.
Odstřel veškeré drobné zvěře byl povolen již od 1. srpna a často končil až
31. ledna.
Po první světové válce bylo již pociťováno, že zvěře značně ubylo a to
především zajíců a srnčí. Vlivem válečné nouze přibylo očkarů.
Odstřel nebyl nikým řízen, pušky
byly výhodnější a převodem panského revíru do majetku Lesního družstva ochabla péče z této strany. Zvěř
zaznamenala menší stavy. Ve všech
revírech se jen odstřelovalo. V lesích
byly pořádány časté hony, střílel pan
správce, hajní a další pozvaní hosté.

Ve společenstevních honitbách to
byl odstřel na čekané na sháňkách
za měsíčních nocí na sněhu. Používalo se zradidel i světelných zdrojů,
kterými se zvěř zvláště za tmavých
bouřlivých nocí oslňovala a snadno
se pak lovila. Tímto způsobem stav
zajíců a srnčí značně klesal.
Pokračování v příštím vydání.
Kormorán velký
V posledních letech se značně rozšířil na našich tocích a rybníkách,
kde působí značné škody rybářům.
Potravou jsou hlavně ryby do váhy
1 kg. Mnoho ryb napadne a na následky zranění uhynou. Velké škody
jsou v jižních Čechách, kde je velký
počet rybníků a škody jdou do statisíců. Televize i tisk o těchto ztrátách
informovaly naši veřejnost.
U nás se vyskytuje po celé délce
Orlice, ale především na soutoku
Divoké a Tiché a za Štěpánovskem
k Sutým Břehům. Na základě těchto
skutečností byl povolen v určitém
období jeho odstřel, jinak byl celoročně hájen. V roce 2014 se podařilo
odlovit 19 kusů kormoránů a dále 13
lišek, 8 strak a 1 vrána.
Kormorán je výborný plavec a potápěč. Mívá průměrně 80 cm délky,
rozpětí 130 cm. Je celý černý. V chůzi
na souši je nemotorný.
Příspěvky za Myslivecké sdružení
Zelené Háje podává Josef Vojtěch.

Dětský Den
Obec Nová Ves pořádá

v sobotu 6. 6. 2015, od 9:00 hod.
na dětském hřišti v Nové Vsi.

Program plný soutěží a zábavy.
Na závěr lentilkový zmrzlinový pohár v Hospůdce U kravína.

Přijďte si s námi hrát, těšíme se na vás!
Pořadatelé budou rádi, přihlásíte-li se na akci
e-mailem. Kontakt: opova@centrum.cz
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Kulturní komise Albrechtice nad Orlicí pořádá

18. července 2015

Plavbu po Orlici
sraz v 9:00 hodin u Rampa sportu
Registrace od 18. 6.–12. 7. 2015 v restauraci U Krbů
Kapacita míst omezena.
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KNIHOVNA
Vítám Vás v knihovně a opět Vám a zradě je tato trochu bláznivá knížka.
nabízím několik titulů:
„Ohrožená plavba“ – Kopietz
G. Pro čtenáře od 9 let. (Detektivka
Pro děti:
s kouzelnou lupou). Ve volné řadě de„Alžběta popleta“- Janišová Ivana. tektivních příběhů řeší Agáta Bystrá
Malá Bětka je na světě teprve tři roky, a doktor Lupa svérázným způsobem
ale má velkou fantazii, a tak, když po- řadu zapeklitých případů. Neocenitřebuje kamaráda, má ho. S beránkem telnou pomůckou pro ně při tom je
z oblohy, z duhového mostu, prožívá kouzelná lupa, která sice vypadá zcela
všední dny plné nevšedních objevů běžně, ale dá se s ní podívat třeba přes
jeho zdánlivě popleteným způsobem. zeď, skrz dveře nebo do kufru.
Každá knížka této ediční řady obKnížka pro všechny malé holky
i kluky, kterým život také přináší prv- sahuje jeden exemplář podobné lupy.
ní radosti, první obavy, první tajem- Až ji mladí čtenáři přiloží na šedé ploství, první sníh i prvního opravdové- chy obrázků s tajemstvím, sami uvidí,
co náš tým detektivů právě vypátral.
ho kamaráda.
Knížka pro všechny rodiče ma- Budou moci případ řešit zároveň
lých holek a kluků, aby si připomněli s ním a procvičit si tak vlastní pozorovací i kombinační schopnosti.
všechna „poprvé“, když byli malí.
„Škola není holubník“- Svobodová E. Pro čtenáře od 10 let. Mohlo by
to být skvělé, nechodit v máji týden
do školy a místo toho pást kůzlata na
tajné loučce mezi čmeláky. A navíc
s klukem, který není člověku docela
lhostejný. Mohlo by to být skvělé, ale
škola není holubník. Katka se rozhodla, že pomůže své tetě vyřešit problém,
který si sama nezpůsobila. A každý
dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Nebo snad ne? O tom a ještě o lásce ke zvířatům, kamarádství

Pro dospělé:
„Rada pro zahrádkáře a chataře“
– Lucek F. a kol. Každý, kdo si hledá
vhodné záliby, které se stále více prosazují jako součást a doplněk člověka
naší doby, najde v knize řadu možností, jak je uplatnit. Základní myšlenkou
publikace je snaha inspirovat čtenáře
k aktivnímu spoluvytváření prostředí,
ve kterém žije a odpočívá. Pro tento
účel nabízí kniha množství námětů,
z nichž většina si záměrně neklade
vysoké nároky na řemeslnou zručnost
a bohaté vybavení domácí dílny.
Publikace je určena pro majitele rodinných domků, chataře a chalupáře.
„Bojoval jsem u Kyjeva“ – Nowak H. Autor knihy strávil po válce
několik let v sovětském zajetí a teprve v penzi se rozhodl své zkušenosti
z válečných let sepsat. Jeho zážitky
nabízejí zajímavý a zasvěcený pohled
na tématiku, kterou jsme dosud znali
převážně jen z podání vítězů. Autor se
knižního vydání svých děl už bohužel
nedočkal, neboť v roce 2001 zemřel.

Marie se rozhodne pomstít, a proto
vstoupí do táborské komunity. Než
však stačí probodnout hejtmana Žižku, jehož tvář jí utkvěla v paměti, zadrží ji kovář Rohan. Dívka se mu líbí,
jeho city jsou opětovány a mladí lidé
se do sebe zamilují…
„Mužské řemeslo“- Thiery A.
Talentovaná chirurgoložka Ann
úspěšně pracuje u profesora Barona v Harvardské nemocnici. Krásná
a ambiciózní mladá lékařka má před
sebou velkou budoucnost, i když dělá
„mužské řemeslo“. Cestou k profesionálnímu úspěchu i osobnímu štěstí
však narazí na společenské hranice
a omezení, které bolestně zasáhnou
do jejího vztahu se synem profesora
Barona. Ann, farmářova dcera, je bez
ohledu na svou krásu, nadání a profesionální zdatnost nepřijatelná nejen
pro rodinu Baronových, ale i pro celou nejvyšší společenskou vrstvu…
Přijďte si vybrat, určitě najdete
knihu, která vás zaujme, poučí nebo
pobaví.

„Hvězdné příběhy čtyřlístku“Lamkovi L. a J. (komiks) Ahoj kamarádi! Každý z nás má nějakého koníčka. Pinďa sbírá známky, Fifinka má
za koníčka vaření. Bobíkovi se jídlo
také stalo koníčkem a já strašně rád
fotografuji.
Na shledanou v knihovně každou
Slovo „hvězdné“ znamená také
„Božská královna prokletých ada- středu – NYNÍ JIŽ OD 17 DO 19 HOvzdálené. V tomto smyslu poukazuje
k tomu, že naše příběhy vznikly už mitů“ – Koláček L.Y. (historický ro- DIN se na Vás těší
Vaše knihovnice
mán). Román z dob husitských válek
dávno, před téměř dvaceti lety.
Jaroslava Svobodová
vypráví příběh mladičké šlechtičny
www.knihovnaano.wz.cz
Marie, jejíž rodinu vyvraždili husité.

KOLA PRO AFRIKU
Začalo to jedním nalezeným kolem, o které se v zákonné lhůtě nikdo
nepřihlásil. Na jednání rady obce
jsme měli rozhodnout, co s ním…
Nabízela se možnost ho prodat
v dražbě. Petr Kačín si ale hned vybavil akci Kola pro Afriku (www.ko-

laproafriku.cz) a navrhl, že bychom
mohli kolo věnovat právě africkým
dětem.
Měli jsme štěstí, desítky kol v tu
chvíli už čekaly na odvoz v Žamberku, Rychnově nad Kněžnou a Ústí
nad Orlicí a chystal se svoz. Proto

jsme poměrně narychlo zorganizovali sběr kol v jakékoliv fázi opotřebení. A z výsledku budou mít africké
děti určitě radost. Celkem jste během
pátku a soboty 20. a 21. března přivezli 65 kol. Ta byla koncem měsíce odvezena do centrálního skladu

v Ostravě a budou poslána dětem do
Gambie, které na nich budou jezdit
do školy. Děkujeme Vám všem.
Děkuji také všem, kdo se sběrem
kol pomáhali.
Eva Králová
místostarostka obce
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PROJEKTOVÝ DEN - VELIKONOCE

Po dlouhé zimě je tu konečně jaro
a s ním také Velikonoce. Naše škola se
přípravě na Velikonoce věnovala skoro
celý týden a vše vyvrcholilo ve středu
25. března projektovým dnem Velikonoce. Tento den jsme hlavně vyráběli
výrobky na velikonoční výstavu, ale také
jsme se něco o Velikonocích dozvěděli.
Každá třída se naučila něco zajímavého
a ráno jsme si to všechno navzájem řekli. Slyšeli jsme i velikonoční příběh a od
menších dětí jsme si poslechli koledy
a básničku. V každé třídě vyráběly děti
kraslice, přáníčka a další věci na veliko-

noční výstavu. 1. třída na téma zajíčci,
2. třída beránci, 3.třída slepičky, čtvrťáci
zdobili vajíčka voskovým reliéfem a páťáci se naučili voskovou batiku a linoryt.
Linoryt znamená to, že do lina vyškrábete rydlem obrázek tak, aby se lino neproškrábalo skrz, a pak ho natřete barvou, ale ne v drážkách. Obtisknutím na
papír pak vznikne obrázek. Celá škola
se také učila plést pomlázky.
Všichni jsme si to moc užili a těšíme
se na příští rok.
Jakub Nesnídal
žák 5. ročníku

Vosková batika

Při výtvarné výchově jsme začali
s paní ředitelkou na velikonoční výstavu zdobit vajíčka. Čekala nás nejtěžší
technika zdobení vajíček na naší škole
- vosková batika. Prohlédli jsme si různá již ozdobená vajíčka, paní ředitelka
nám ukázala, jak budeme pracovat.
Vzpomněli jsme si na loňské zdobení,
kdy jsme se naučili voskový reliéf. Pustili jsme se do práce. Na začátek jsme si
vzali fix a do něj zapíchli špendlík s hlavičkou. Rozehřáli jsme vosk a nanášeli
jsme ho připraveným fixem na vajíčko.
Museli jsme spěchat, protože vosk rychle usychal. Když jsme byli spokojeni
s ornamenty, tak jsme vajíčka namočili
ve žluté barvě. Pak jsme je dali na špejle

s drátkem a nechali je uschnout. Jelikož
jsme byli nedočkaví, sušili jsme vajíčka
fénem. To nás bavilo, protože jsme po
sobě tím fénem i foukali. Když vajíčka
uschla, tak jsme znovu nanášeli vosk
(na jiná místa). Dozdobená vajíčka jsme
namáčeli v červené barvě. Tentokrát
jsme je nechali normálně uschnout do
druhého dne. Ráno jsme si vzali kousek
staré látky a fén. Fénovali jsme kousek
vajíčka a když byl vosk rozehřátý, vzali
jsme si látku a setřeli vosk. Museli jsme
opatrně, ale i přesto dvě vajíčka křupla.
Bohužel jedno z nich bylo i to moje.
Hotové kraslice zdobily naši velikonoční výstavu.
Lenka Hánlová žákyně 5. ročníku

Vynášení Morany

Dne 20. března se albrechtická škola
vydala vynášet Moranu. O půl desáté
jsme vyrazili od školy. Vpředu v průvodu šla paní Drábková s kluky z 5.ročníku. Ti nesli Moranu, kterou vyrobili
páťáci při pracovních činnostech. Když
jsme dorazili k řece, zazpívali jsme písničky. Poté pan učitel Vognar s kluky zapálil Moranu a vhodil ji do řeky Orlice.
Morana odplula a vydali jsme se do školy. V čele šly děti z MŠ s Vesnou. Cestou
už jsme mysleli na taneční soutěž, která
nás ještě čekala. Soutěžilo pět skupin,
bohužel nesoutěžil žádný kluk. Skupiny

si vylosovaly papírek, na kterém bylo
číslo pořadí. Začalo se tancovat. Když
se dotancovalo, tak všechny paní učitelky vyhodnotily pořadí. V pondělí na
zahájení jsme se dozvěděli, jak vše dopadlo. Nejlepší byly Michalka Hořínková, Terezka Richterová a Radka Rollová. Ostatní tanečnice si odnesly čestné
uznání. Tento den byl výjimečný i tím
že probíhalo zatmění slunce, na které
jsme se mohli podívat.

Linorit

Ve středu šel 5. ročník s paní ředitelkou ven na školní zahradu, kam kluci
přinesli lavičky, ubrusy, váleček a barvu.
Přinesli jsme si i obrázky, které jsme
předtím ve třídě vyryli do obdélníčků
z lina.
Vzali jsme speciální krásně oranžovou barvu a válečkem jsme ji nanesli na
lino. Hned jsme obrázek překlopili na
papír a pořádně jsme ho na všech místech přitiskli. Pak jsme lino odklopili
a na papíře nám vznikl nádherný obrázek. Bylo krásné počasí, tak jsme si to
užívali. O zábavu se nám postaral poryv
větru, který nám najednou všechno vol-

 Žáci 5. ročníku tiskli na zahradě obrázky.

Velikonoční výstava

Letošní pašijový týden zahájila
tradiční Velikonoční výstava. Trvala od pondělí do středy. Svými výrobky na ni přispěly děti ze ZŠ, MŠ
a školní družiny, krásná perníková
vajíčka nám zapůjčila paní Sychrová. My páťáci s paní ředitelkou jsme
všechny exponáty naaranžovali. Pozvali jsme hosty a také jsme všechny
výstavou provedli. Měli jsme provádění rozdělené mezi všechny páťáky,
a tak jsme ve středu trochu záviděly
Michalka Hořínková a Adélka našim kamarádům, že oni ještě proVeverková žákyně 5. ročníku

 Žáky 4. ročníku seznámila paní ředitelka Kratěnová s voskovým reliéfem.

né zvedl do výše a roznesl po zahradě.
Vše jsme sbírali. To bylo smíchu. Pak už
jsme raději vše zatížili nebo drželi. Hotové obrázky jsme odnesli do školy, kde
přes noc schnuly.
Druhý den jsme odstřihli okraje
a nalepili jsme čisté obrázky na velikonoční přání. Těmi jsme ozdobili naší
velikonoční výstavu a také jsme je dávali všem zaměstnancům školy, rodičům
i dalším lidem.
I přesto, že já raději hraju fotbal a takovéhle práce mě moc nebaví, se mi obrázek pro rodiče povedl.
Tomáš Kožant žák 5. ročníku

vázejí a my už máme hotovo. Potěšilo nás, že výstavu navštívili i někteří
z našich rodičů. Návštěvníci výstavy
se od nás dozvěděli spoustu zajímavých informací o Velikonocích
a o tom, jak jsme výrobky tvořili.
Všem návštěvníkům, kteří naši výstavu navštívili, děkujeme a věříme,
že se jim líbila. Pro nás to byl zážitek
i zkušenost.
Karolína Mylerová a Kateřina
Trojanová žákyně 5. ročníku

 S panem učitelem Vognarem jsme se učili plést pomlázky.
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GEOMAG
V pondělí 9. 3. k nám do školy zavítala paní s Geomagem. V 8 hodin jsme
začali stavět. Geomag je stavebnice tvořená tyčinkami, které se spojují magnetickými kuličkami. Paní nám ukázala
různé výtvory na fotografiích. Každý si
vybral, co chce stavět a pustili jsme se
do práce. My jsme postavily asi 25 cm
vysokou krychli. Spolužáci vytvořili
hromadu věcí: napodobeninu Eifelo-

vy věže, pyramid, různé mosty a další
krychle. Nebylo to úplně jednoduché
a někomu se stavba napoprvé i zhroutila. Na druhý pokus se to ale povedlo.
Cvičili jsme svoji prostorovou představivost i šikovnost našich rukou. Všem
se to moc povedlo a těšíme se, až se zase
paní se stavebnicí objeví v naší škole.
Pavla Černá a Terezka Richterová
žákyně 4. ročníku

pozvánka

Srdečně zveme na oslavu dne dětí
v pátek 29. 5. 2015 od 15,00 hodin.
V našem programu Děti dětem
všechny čekají písničky, tancování,
soutěže, dílny, divadelní představení a historická střelnice. Budeme
také prodávat zajímavé předměty

a utrženými penězi podpoříme děti,
které nemají takové štěstí jako my
a musí pobývat dlouhou dobu v nemocnicích. Přijďte nás podpořit
a užít si hezké odpoledne.
Žáci 5. ročníku
a zaměstnanci školy

divadlo sněhurka

13. dubna přijelo v ranních hodinách divadlo o Sněhurce. Bylo
to loutkové divadlo, které pro nás
připravila paní Kelemanová. Připomnělo nám klasickou pohádku
o Sněhurce. Mě pohádka nadchla
a moc se mi líbila. Na jejím konci

nám paní Kelemanová předvedla
loutky, se kterými hrála: trpaslíky,
Sněhurku, prince, zlou královnu.
Těším se na další divadlo, o čem
bude a jestli bude ještě lepší než
tohle.
Tomáš Barták žák 5. ročníku

Zprávičky
• Dne 9. 3. se Radka Rollová a Karo- • Při hodinách výtvarné výchovy
lína Mylerová zúčastnily okresního a pracovních činností si všechny
kola recitační soutěže v Rychnově děti z naší školy vyráběly čarodějninad Kněžnou. V jejich kategorii ci. Mohly si ji i doma dozdobit, aby
bylo okolo 20 soutěžících. Obě si byla opravdu vydařená. Vždyť si ji
odvezly čestná uznání. Paní Dráb- mohou vzít 30. dubna do průvodu
ková, která je připravovala a dopro- a pak ji společně s ostatními hodit
na hřišti v Borku do ohně.
vázela, je obě moc chválila.
• Ve středu 18. března se konal v tě- • V pondělí 27. dubna a v úterý
locvičně naší školy Knihovnický 28. dubna si každé dítě v naší škole
kabaret. Tuto akci si pro děti z 1. - 3. procvičilo prsty a uvázalo na chvoročníku připravila knihovna v Týni- jím ozdobený velký kruh (chvojím
šti nad Orlicí. Děti se zde nejenom ovázala paní Džbánková) mašli.
pobavily, ale také si formou soutěže Hotové dílo si převzali albrechtičtí
zopakovaly své „večerníčkovské“ sokolové, kteří celou májku postaví
na netradičním místě – před restauznalosti.
• Děti 5. ročníku i letos prošly testo- rací U Krbů. Na naší krásné návsi
váním. Tentokrát jsme od společ- zatím poroste nově zasetý trávník.
nosti Kalibro využili testy AJ a ČJ. • Ve čtvrtek 30. dubna končí plavání.
V obou předmětech se děti umístily Naposledy si zaplaveme a dostanenad celostátním průměrem. Máme me vysvědčení. Plavání skončí a budeme mít zase tělesnou výchovu.
z toho radost.

 Navázání poledních mašlí a kolo na májku je hotové.
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Dopravní výchova na naší škole
Duben je měsíc bezpečnosti a žáci 4.
a 5. ročníku ZŠ a MŠ Albrechtice nad
Orlicí spolu s panem učitelem Lukášem
Vognarem ukázali na dopravním hřišti
v Týništi nad Orlicí v dopravní soutěži,
jak se orientují v dopravních předpisech, ovládají zručnost jízdy na kole,
v poskytnutí první pomoci a hlavně
v ohleduplnosti a respektování pravidel.
A můžeme být na ně pyšní. Čtyři děti
skončily na stupních vítězů a ostatní
měly minimum trestných bodů. Ale
nejde jen o úspěch v soutěži, ale hlavně
o bezpečnost našich dětí.
Dne 14. dubna jsem se účastnila semináře s dopravní tématikou, skvěle
vedeným lektorkou PaedDr. Lenkou
Frajerovou, která prezentuje dopravní
výchovu pomocí zážitkové pedagogiky
ve školách po celé České republice a učí
pomocí scének a vlastních prožitků děti
a učitele. Pedagogové se dozvěděli, jak
pracovat s dětmi zážitkovou formou
a jak ji dále uplatňovat a využívat ji. Paní
Frajerová se tak snaží zdůrazňovat důležitost dopravní výchovy v celém pedagogickém vývoji dětí a konstatovala, že

znalosti žáků i dospělých jako chodců
a cyklistů jsou neuspokojivé. I obyčejné přecházení po přechodu bez chyb
zvládá málokdo. S tím souvisí i velké
počty dopravních nehod. S dopravní
problematikou se přitom setkáváme
každodenně a máme ji učit děti zvládat
od malička.
S potěšením můžeme říci, že naše
škola se dopravní výchově věnuje řadu
let. Zařazujeme ji od 1. ročníku do témat prvouky, ale i v projektu Bezpečná cesta do školy. Ve 4. ročníku žáci
absolvují 18 hodin v kurzu dopravní
výchovy, zakončeným testy a výstupy
na dopravním hřišti. Děti výuka baví
a dokážou své znalosti využít. Snažíme
se také, aby daným pravidlům rozuměly
a dodržovaly je a byly tak ohleduplnými
chodci a řidiči. Byli jsme pochváleni, ale
bylo by dobré, kdyby si to uvědomovaly
všechny školy a dopravní výchovu nepodceňovaly. K tomu se snaží paní Frajerová najít podporu i na ministerstvu
školství. Nejdůležitější je ale náš osobní
příklad.
Mgr. Lenka Otavová

Klub aktivních rodičů a dětí počtvrté
Je to již počtvrté, co se sešel klub
aktivních rodičů a dětí. Ve čtvrtek
19. 3. jsme tentokrát vyráběli na jarní motivy. Používali jsme na to už
nepoužívané věci jako např. kelímek
od jogurtu a od smetany, krabici od
papírových kapesníků, krabičky od
sýra atd. Vytvářeli jsme různá zvířatabrouky, kočičky, zajíčky nebo květiny.

Mohli jsme se vydovádět ve zdobení,
protože jsme měli k dispozici barvy,
knoflíky, krajky i další věci na zdobení jako třeba třpytky. Naším tvořením
se nám otevřelo jaro. Všechny výrobky byly vystaveny i na velikonoční
výstavě.
Karolína Mylerová
a Jakub Nesnídal žáci 5. ročníku

 Veselé, barevné výrobky nám otevřely jaro.

 Kdo se snažil, odnesl si 30. dubna domů vyrobenou čarodějnici.
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Co s ní?
V posledním vydání Místního
zpravodaje jsme si na titulní straně
přečetli názor paní místostarostky
Evy Králové - co dále se sokolovnou.
V článku, který mně mimochodem přišel dost nešťastně napsaný,
však bylo uvedeno několik informací, které by měly být upřesněny.
Předně sokolovnu obec nekoupila, nýbrž dostala ji od TJ SOKOL
Albrechtice n. O. darem, a to včetně
venkovních kurtů a všech přilehlých
pozemků. Jednání o převodu sokolovny do majetku obce probíhala
poměrně dlouho a po několika sezeních se starostou obce a starostkou
župy Orlické paní Prockertovou, to
bylo jediné schůdné řešení, jinak by
zřejmě hrozilo uzavření areálu z finančních důvodů. Zároveň to otevřelo cestu k zafinancování případné
rekonstrukce, protože když byl ještě
areál v majetku sokola, měli někteří
zastupitelé oprávněný problém s dotacemi – že obec dávala peníze „do
cizího“. Proto se nyní jakákoli záleži-

tost se „sokolákem“ nemusí spojovat
pouze se členy sokola – zařízení obce
může využívat jakýkoli občan Albrechtic (samozřejmě za specifických
podmínek i cizí občané).
Že tam nikdo nechodí cvičit - cvičit se do tělocvičny chodí, jenom se
to asi nedostalo k autorce článku
- měla by po patnácti letech oprášit
kecky.
Ze sokolovny zatím nelze udělat ani muzeum. Dokud bude v Albrechticích fungovat tělocvičná jednota Sokol, může se areál využívat
pouze a jenom ke sportovním aktivitám s tím, že členové TJ Sokol mají
přednostní právo užívání – takto je
to smluvně ošetřeno.
Co je pravda, že si obec nechala
zpracovat dle návrhu řady zastupitelů, zástupců sportovních organizací
a školy studii na sportovní areál na
„sokoláku“ obsahující volejbalový
kurt, víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, atletickou rovinku, lezeckou stěnu, venkovní posilovnu,

asfaltovou in-line dráhu, tréninkové
fotbalové hřiště, plochu pro stolní tenis, přístavbu šaten a skladu, přístavbu klubovny a nářaďovny – no prostě
maximum, co se na celou plochu vejde. Je jasné, že tento maximalistický
projekt asi nebude plně zrealizován,
nicméně jednotlivá sportoviště se
mohou začít stavět individuálně, a to
jak bude reálné získat na rekonstrukci finanční dotaci. Obecní rozpočet
by to takto mělo zatížit v co minimálním rozsahu.
Vedení obce však potřebuje vědět,
zda občané mají zájem o vybudování
takovýchto sportovišť. Proč na sokolák skoro nikdo nechodí? Současná
sportoviště mají již své odslouženo,
respektive antuka na kurtech, zvláště
obou tenisových již vzala za své. Nedávné pokusy o nahrazení jen části
antuky neměly valný efekt a vyměnit
antuku na všech kurtech je hodně finančně náročné.
Jak bych viděl rekonstrukci já ze
svého pohledu, k tomu jsem se panu

starostovi vyjádřil.
Pokud ale dětem a mládeži nenabídneme v Albrechticích během
krátké doby odpovídající sportoviště
a zázemí sportovních oddílů, zůstanou jim jen kulatá záda od počítače.
Napište tedy svůj názor do ankety Podporujete rekonstrukci areálu
místní Sokolovny? zveřejněné na
stránkách obce (www.albrechtice-nad-orlici.cz).
Za TJ SOKOL Albrechtice n.O.
starosta Pavel Sluka
OMLUVA
V minulém čísle místního zpravodaje jsem v článku „Sokolovna – co
s ní?“ chybně uvedla větu „V roce
2014 obec koupila objekt Sokolovny
i s přilehlými pozemky…“. Správně
mělo být uvedeno, že obec dostala
areál TJ SOKOL darem. Tímto se za
svou chybu omlouvám a jdu si oprášit kecky. 
Eva Králová
místostarostka obce

Dotace pro občany, podnikatele, organizace
Otevírá se nové období, ve kterém
bude možné žádat o dotace. Na období 2014 - 2020 je připraveno 14
operačních programů, ve kterých
o ně bude možné žádat. Místní akční skupina NAD ORLICÍ /dále jen
MAS/, ve které je naše obec členem,
umožní všem zájemcům konzultace
o reálnosti záměru, pomůže s žádostmi a bude nás informovat o vyhlašovaných programech.
Na schůzce o těchto dotacích bylo
zdůrazněno, že jsou upřednostňovány programy na udržitelný rozvoj a dále na společné projekty jak
v regionu, tak v obcích. Program
pro rozvoj venkova je myslím nejjednodušší, umožní podnikatelům
nakoupit nové zařízení, technologie,
modernizovat provozovny apod.,
subjekt žádající o dotaci nemusí
být zemědělcem, jak bylo původně
požadováno.
V dalších programech je to složitější, a jak bylo na setkání řečeno,
není možné čerpat dotace např. na
výměnu oken ve škole nebo školce,
na rekonstrukci bytu školníka, na
klubovnu hasičů, rekonstruovat ná-

ves. Je ale možné zahrnout tyto požadavky do jiných žádostí, protože
například ve škole je možné rozšířit
možnosti vzdělávání a při tom například zrekonstruovat některé prostory a třeba je doplnit technikou,
zrovna tak pokud by se například
spojili hasiči s některou další obecní
organizací a vytvořili jakési komunitní centrum, kde by se pravidelně
provozovala nějaká činnost pro členy organizací, případně pro občany,
dá se potom program dotací použít
na rekonstrukci klubovny. Je možné
zkusit žádat o dotace například na
sokolský areál, kde by se v sokolovně
vytvořilo centrum pro více organizací nebo zájmových skupin, změnit
určení sokolovny na víceúčelovou
budovu a zrovna tak by se dalo připojit nějakým způsobem místo pro
matky s dětmi ve venkovním areálu sokolovny apod., určitě je možné
z dotací platit správce tohoto areálu.
Podporováno bude sociální podnikání - nové a rozvoj stávajícího,
zdravotní služby, péče o zdraví, ne
ale soukromé ordinace. Čerpat dotace bude možné na zpracování odpa-

du i na budování kanalizace.
Z péče o krajinu byl zmíněn boj
s bolševníkem a křídlatkou, dále zalesňování. Je možné žádat o dotaci
na rozšíření dopravní obslužnosti,
případně na projekty, které usnadní propojení různých druhů dopravy, třeba i napojení cyklostezky
k nádraží.
Důležitou částí je podpora zaměstnanosti, např. vytvoření skupiny lidí,
místních odborníků, kteří budou
provádět opravy a budou placeni
z dotací. Nebo může být přijat například na obecní úřad absolvent, který
bude placen z dotací.
Je ale potřeba si uvědomit, že
všechny tyto nápady musí být udržitelné a některé i určitou dobu po
skončení dotačního programu, z čerpání dotací vyplývají závazky, které
je potřeba dodržet, jinak se dotace
vrací. Je důležité předložit nápad,
vizi a následně ji s MAS konzultovat, zda je šance dotaci v některém
programu získat. Každá organizace
a všichni občané by se do tohoto měli
zapojit, sám netuším kolik možností
je. Je určit dobré neotálet, první vý-

zvy k podávání žádostí budou vyhlášeny v říjnu, a i když je program do
roku 2020, tak peníze budou ubývat
a zájemci budou čím dál šikovnější a aktivnější v podávání žádostí.
Vzhledem k náročnosti dokladování a zpracování projektu je vedení
MAS připraveno s žádostmi aktivně pomáhat nebo zajistit odborníka
a konzultanta na zpracování žádosti.
Dotace je v různé výši od 50% na materiální pomoc až po 85% při dotaci
na zaměstnanost. Podle předchozích
zkušeností MAS se vyplatí žádat
v projektech o částky od 200 000,–
Kč a výš. K některým žádostem bude
nutné stavební povolení, a to také
trvá dlouhou dobu. Jsme na začátku,
ale je potřeba se rychle zamyslet, kde
by se daly nabízené peníze použít.
Pokud máte nějaké plány, nápady
a chtěli byste tento způsob pomoci
s financováním využít, neváhejte, na
nic nečekejte a připravte jednoduchý popis záměru, který projednáme
spolu a následně na MAS.
Kontaktní osoba: Milan Myšík, tel.
775955235, e-mail: info@milwood.
eu

Albrechtický

Cyklovýlet

27. června 2015, start v 10:00 hodin u Krbů
Tajný 50km výlet, šéf závodu - pan Betlach. Na konci výletu dostanou účastníci klobásku.
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FOTBALOVÁ BABIČKA

V době, kdy jsem přemýšlela, koho
dalšího blíže představit v našem zpravodaji, jsem byla pozvána na oslavu
jednoho významného jubilea. Milou
jubilantkou byla paní Jaroslava Krčmářová, která mimo jiné už několik
let předsedá Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ). Byla ten den velmi
dojatá, dokonce mi nabídla tykání, tak
doufám, že jsem nezneužila její momentální nálady, když jsem ji požádala
o rozhovor…
Jak ses dostala do Albrechtic?
Já jsem rodačka ze Žďáru, provdala
jsem se do Štěpánovska a po dvaceti
letech jsem přišla do Albrechtic, takže
už tady bydlím přes 30 let.
Kde jsi pracovala?
Já jsem se vyučila čalounicí, ale to
jsem nedělala dlouho a pak jsem dělala
na slévárně v Týništi, tam jsem byla 32
let.
V Albrechticích jste bydleli vždycky
tady u hřbitova?
Nejdříve jsme bydleli tady vedle (č.
p. 248) a potom jsme od pana Matějky koupili tenhle pozemek, tak jsme se
přesunuli sem.
A jaké to je, bydlet vedle hřbitova?
Mně to vůbec nevadí, já jsem si
zvykla úplně v pohodě. Tady je klid,
nikdo neruší, ti mrtví nám nic neudělají, nezlobí, nechodí strašit.
Jak dlouho už se o hřbitov staráte?
Když šel můj muž do důchodu, tak
dělal u obce údržbáře. Pan Říčař, který se o hřbitov staral před námi, s tím
skončil, tak si to vzal od roku 1996 Pepík a já jsem mu pomáhala. A teď jsem
si to vzala já, a protože to mám blízko,
tak mi to nevadí.
Co všechno správa hřbitova obnáší?
Člověk seká, v zimě odklízí sníh, zamykáme hřbitov, odemykáme hřbitov
a tak nějak to tady hlídáme tady kolem
dokola, aby se něco nestalo. Taková to
je pro mě pohoda, odlehčení, když člověk na tom hřbitově je, v klidu, pracuje, tak mě to jako povznáší…
To ale není zdaleka všechno, co pro
obec děláš…
Pro obec dělám už kolikátý rok
u SPOZu (sbor pro občanské záležitosti), teď mě před čtyřmi roky pověřili
předsedkyní. Tak se staráme o narozeniny, zlaté svatby, vítání občánků. To se
všechno musí zajistit. Třeba vítání občánků musíme domluvit termín se starostou, všechny obejít, musíme všem
dát listiny, každý to musí vyplnit, jestli
s tím souhlasí, s focením a podobně,
zase to vrátit na obec a potvrdit termín. A těch narozenin je taky spousta.
Chodíme gratulovat jubilantům od 70
let a pak po pěti letech. A od 90 každý
rok. Pak taky na konci školního roku
chodíme posedět do mateřské školky,
rozloučit se s těmi, co půjdou do školy,
tam se také chodí s dárky, a pak jdeme
vždycky na začátku školního roku dávat dárečky prvňákům.
Když jsem jako garantka SPOZu
byla pozvaná na schůzi, nevěděla
jsem, co čekat. O to větší bylo moje
překvapení, když jsem odběhla uva-

řit kávu, za pět minut jsem se vrátila
a všechno už bylo domluvené, zápis
prakticky hotový… Všechny už zkrátka víte, co dělat.
My si na schůzích hlavně povídáme. Vyjíždíme si taky na večeře, teď
pojedeme do Děláku… Když jsem
přijímala nové členky, tak jsem jim ale
jasně řekla, ze SPOZu se nic nevynáší,
že co se řekne na schůzi nebo co nám
řeknou jubilanti, to se nikam nevynáší.
Chtěla bych ale ještě říct – když chodíme na ty návštěvy, tak si ti lidi myslí, že tam musí být hory všeho. Tak to
není, my jdeme se pobavit, posedět si.
Já vám říkám, nic nechystejte, my si
prostě jdeme popovídat!
K tomu máš ještě trochu sportovního vyžití…
Tyhle skupinové sporty – fotbal, hokej, tenis – i když jsem je nikdy neprovozovala, tak na ně strašně ráda chodím, strašně ráda se dívám. Kolikrát
mi naše Inka říká: „Mamko, tys zas
byla vzhůru, viď?“ Protože když se hraje tenis, třeba Wimbledon nebo nějaké
jiné turnaje, tak si dám budíka a jdu se
dívat. A hlavně pro fotbal jsem zapálená. S fotbalisty jsme jako rodina. Pepík
když hrál, tak jsme chodili i na starou
gardu a teďka jim peru dresy, co jsem
v důchodu, už přes deset let, a chodím
do pokladny, to už asi patnáct let. I na
tom hřišti jsou to kamarádi, tak mě to
baví. Já tam mám vlastně dva vnuky,
tak oni mě fotbalisti berou jako ba-

bičku nebo mámu. Líbí se mi, jak se
se mnou baví. Když přijdou pro dresy,
tak se hned ptají, jaké mají, já jim pak
říkám, ať přivezou tři body a oni říkají:
„Jo, paní Krčmářová, přivezeme, když
to bude možný.“ Takže mě to opravdu
baví, zas má člověk něco jiného v tom
životě. Já mám teda ráda i tu zahrádku, dřív jsme jezdili s Pepíkem hodně
na kole, do lázní… Teď už nejezdíme,
tak aspoň přijdu na jiné myšlenky.
Když nakupuju ty dárky za SPOZ, tak
jsem taková spokojená, úplně mě to
povznese, že můžu pro někoho něco
udělat.
Taky masopust u vás vždycky
zastaví…
Ano, u nás je tradiční zastávka, to
bych si neodpustila, kdyby k nám nepřišli Já jsem na to byla zvyklá jako
holka ve Žďáru. Bylo mi líto, když
jsem se dozvěděla, že masopust chodí
a u nás se nezastaví. Já jsem nevěděla,
že se to musí s někým dohodnout. Tak
jsem potom řekla, že dokud budu živa
a zdravá, tak ať s tím každoročně počítají, že se u nás můžou zastavit.
Jak jsi oslavila svoje letošní
jubileum?
To jsem oslavila pořádně, obrečela
jsem to – 3. března U Krbů s lidmi,
se kterými pracuju, z fotbalu, SPOZu a s dcerami, to mi udělali radost,
že všichni přišli, to jsem si říkala, že
mě snad mají rádi. 11. března jsem se
stavila ještě na úřadě za holkama, tak

 Paní Jaroslava Krčmářová - „Fotbalová babička“ a předsedkyně SPOZu

tam byla i Alča Mylerová, to bylo moc
pěkné. Pak jsem to měla s rodinou
U Krbů, tam jsme si dali oběd a přípitek a pak jsme se přesunuli domů. Mně
to ani nepřijde, jsem veselá, dokud by
nepřišla nějaká nemoc, tak to beru.
Na příští roky je práce dost…
Já jsem říkala na fotbale a říkám to
vždycky, jestli někoho mají jiného, jestli mám přichystat už jako do důchodu.
A Jarda Hlušička mi říká: „Prosím tě,
koho bychom měli?“. Před rokem mi
odvezli Pepíka do nemocnice, to bylo
touhle dobou, když začínala letní sezóna ve fotbale, v neděli dopoledne.
A v neděli odpoledne jsme tam jeli za
ním, tak jsem volala, že na fotbal nemůžu přijít. A o čtrnáct dní později,
když jsem tam přišla, mi Jarda Hlušička říká: „Prosím tě, ty nemůžeš ani
umřít. Protože chodili lidi na fotbal
a pořád se ptali, kde je paní Krčmářová, jak je vždycky na kase.
Já obdivuji, kde bereš čas, energii,
elán na všechno?
Já si ráno radši přivstanu a pak to
všechno stíhám. Taky někdy, třeba
když se mění čas, tak se mi něco nechce. Ale musím. Musím to všechno
pořídit, ne? To víš, já a odpočinek. Já si
teda umím lehnout, ale jak mám něco
v merku a nemám to hotový, tak ne…
Děkuji za rozhovor a díky za všechny,
kterým pomáháš a děláš radost.
Eva Králová
místostarostka obce
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Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice n. O.
V tomto článku bych se chtěl věnovat především protipovodňové ochraně naší obce. A co mě k tomu vede?
Jak už to tak bývá, v restauracích
u piva probíhají debaty o čemkoliv,
vznikají různé fámy a pomluvy. Dostala se mi informace, že místní hasiči
nevědí, co mají dělat při povodni. O to
víc mě mrzí, že tento blud údajně vypustil z úst někdo z hasičů. Nehodlám
se pídit po tom, kdo to byl, zda člen
SDH, nebo výjezdové jednotky, nebo
zda to vůbec hasič byl, ale ať si dotyčný sáhne do svědomí a občas přemýšlí
o tom, co říká. Zatím jsem neslyšel na
místní výjezdovou jednotku nic extra
špatného a za těch posledních pár let
jsme, si myslím, vybudovali celkem
dobré jméno v naší obci. Alespoň se
o to snažíme. Ale bohužel, vždy a všude se najde nějaký ten dobrák, který
ať už z hlouposti, nebo snad jen vlivem restaurační únavy, toto jméno
poškodí. Takže touto cestou bych rád
velmi stručně popsal činnost hasičů
při povodni.
Tak tedy…Protipovodňová hráz
měří na délku téměř 1,8 kilometrů
a je rozdělena na dvě části. První část
měřící 200 metrů je ve správě města
Týniště nad Orlicí, druhá část dlouhá necelých 1600 metrů je ve správě
obce Albrechtice nad Orlicí. Oba úseky jsou rozděleny stezkou, vedoucí ze
Štěpánovska přes louku do Týniště.
Albrechtická část má dvě jímky, kam
se vždy ve dvojici spouštějí čerpadla,
každé o výkonu 9720 litrů za minutu.
Takže při případném navýšení hladiny na albrechtické straně, dokážou

tato celkem čtyři čerpadla přečerpat
necelých 40000 litrů vody za minutu.
Dále jsou na hrázi čtyři hrázové propusti, tabulový uzávěr potoka, kanalizační uzávěr, jedno velké tabulové
stavidlo a čtyři místa, kde se v případě potřeby instalují protipovodňové
vaky. Těch má naše obec k dispozici
celkem patnáct, jejich celková délka je
61 metrů a objem vody po naplnění
všech je 106700 litrů. Teď k samotné
činnosti nás hasičů. To, že se zvedne
hladina Orlice, tušíme při každém vydatnějším dešti, či rychlém tání sněhu
a v takovém případě už stav hladiny
sledujeme díky informacím na internetových stránkách Povodí Labe
a občasnými pochůzkami podél hráze. V případě, že se očekává velký nárůst hladiny řeky, rozhodne povodňová komise obce o nasazení prostředků
ochrany před povodní. Nás hasiče
většinou informuje pan starosta, který
je předsedou sedmičlenné povodňové
komise. Pak už je naše činnost jasná
a vše záleží na výšce hladiny a meteorologické předpovědi. Normální
stav hladiny je okolo 120 cm. Ten se
odečítá v měřící stanici pod obloukovým mostem přes Orlici v Týništi.
Prvního stupně povodňové aktivity dosahuje řeka při 320 cm. V této
fázi je třeba uzavřít hrázové propusti
u Vacků, uzávěr kanalizace u Andršů,
propust mezi řekou a brouzdalištěm
u elektrárny a také odtok albrechtického potoka, kam se současně musí
nainstalovat kalové čerpadlo. Druhý
stupeň je při 350 cm. Pokud by hrozil
další nárůst hladiny, musí se uzavřít

hrázová propust u elektrárny, instalovat již zmíněná dvojice čerpadel do
jímky taktéž u elektrárny a uzavřít
tabulové stavidlo nedaleko železničního mostu. Při třetím stupni, který
nastává při výšce hladiny 370 cm, je
třeba připravit a v případě dalšího
očekávaného zvedání hladiny instalovat čerpadla do druhé jímky u Vacků,
protipovodňové vaky u Andršů a přes
silnici na Týniště a také pomocí vaků
ochránit budovu v těsné blízkosti železničního mostu. Při hladině 450 cm
je posledním úkolem usadit vaky na
konci hráze u hřbitova. Pak už jsou
naše možnosti vyčerpány a můžeme
jen doufat, že se nad námi příroda slituje. Toto byl velmi stručný popis protipovodňových opatření, která musíme zvládnout v průběhu povodně.
Samozřejmě na papíře to vypadá jednoduše, ale pokud by tak velká voda
opět přišla, bude to neskutečná dřina
a stres z nedostatku času. Málokdo si
uvědomuje, co například napuštění
jednoho vaku obnáší za dřinu vzhledem k jeho váze, rozměru a době napouštění, když se do jednoho vejde
2600-9000 litrů vody, to podle rozměru vaku, že 300 kilogramů vážící
čerpadla musí někdo něčím dopravit
na místo, že někdo musí informovat
a případně evakuovat obyvatele, když
voda opadne, musí to všechno zase
někdo vylít, vysušit, poskládat a uklidit na své místo. V jednotce nás je
šestnáct a během povodní je to opravdu málo. Pak je každá pomoc dobrá.
Hasiči jsou taky jenom lidi. A hodně
zamrzí, když nás pak někdo, kdo se

během povodně díval z okna vyhřáté
hospůdky na to, jak mokří a unavení
děláme vše pro ochranu naší obce
kritizuje a pomlouvá. A když si pak
za odměnu upečeme u hasičárny kousek masa, tak se dovídáme, že si hasiči
hodujou za obecní peníze…To jsou
chvíle, kdy bychom se na to všechno
nejraději vykašlali.
Koncem března nás matka příroda opět trochu vyděsila, ale hladina
Orlice se zastavila včas. Aby nám
to nebylo líto, alespoň nám zafoukal vítr a díky tomu jsme měli 31. 3.
v 19:30 první letošní výjezd. Jednalo
se o hořící dřevěný sloup elektrického vedení, na louce za albrechtickým
hřbitovem. Jelikož bylo vedení stále
pod proudem, nebylo možné nijak
zasáhnout do té doby, než se na místo dostavili pracovníci energetických
závodů a potvrdili vypnutí proudu.
A protože toho měli ten den opravdu
hodně, přijeli až po 23. hodině. Ale to
už na místo mířila i montážní firma
s novým sloupem, takže jsme se vrátili zpět na základnu.
V polovině téhož měsíce vyrazila
část naší jednotky na výcvik s dýchací technikou. Společně s jednotkou
z Týniště nad Orlicí jsme si vyzkoušeli hašení požáru v zakouřené budově,
vyhledání osoby, a protože se výcvik
konal ve večerních hodinách, tak
i osvětlení místa události.
To je asi vše, co jsem měl na srdci.
Něco si zase nechám na příště.
Josef Jakl
velitel JSDH Albrechtice n. O.
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Začala jarní část fotbalového ročníku 2014/2015
A my hned můžeme říci, že pro nás
nezačala šťastně. Ale vezměme to od
začátku:
V prvním čísle letošního Zpravodaje jste se dočetli, že náš hráč David Hořínek byl vyhodnocen v rámci
krajské I. B třídy jako nejlepší střelec
„Bomber roku“. Ono to ale není vše.
V rámci Gala večera okresní Valné
hromady ČUS (Česká unie sportu,
nástupce ČSTV) byli vyhlášeni nejlepší sportovci okresu Rychnov n. K.
Tam mezi plejádou zvučných jmen,
reprezentantů a přeborníků v různých sportech, byl David opět vyhodnocen jako čtvrtý nejlepší sportovec
okresu. Opět mu tímto blahopřejeme
a věříme, že toto ocenění bude povzbuzením pro jeho další působení
v našem oddíle.
Ve čtvrtek 26. února navštívil naši
obec starosta Albrechtic nad Vltavou
pan Ing. Miroslav Ušatý. Přijel v rámci své okružní jízdy po všech obcích,
které se účastní Štítu Albrechtic.
Letošní již 42. ročník pořádají právě Albrechtice nad Vltavou. A pan
starosta přijel samozřejmě s pozváním na tuto akci a informoval, co
se v červnu chystá. Tak samozřejmě
kromě tradičního fotbalového turnaje a poslední dobou rozbíhající se
soutěž v požárním sportu, bude nově
v rámci Štítu myslivecká střelecká
soutěž. Bude zaměřena co nejvíce
k lovu a tak budou zařazeny disciplíny jako lovecký trap, lovecký parkur.
Přiznám se, že mě tyto výrazy nic

neříkají, ale myslivcům a střelcům
snad ano. Soutěž bude dotována hodnotnými cenami, vítěz v kategorii
jednotlivců obdrží loveckou zbraň.
Podrobnější informace i z programu
22. Štítu Albrechtic ještě určitě obdržíme. Ta nejdůležitější je, že letošní
ročník se bude konat od pátku 26. do
neděle 28. června.
Od ledna do konce února si musí
všichni členové FAČR obnovit své
členství tím, že zaplatí členský příspěvek pro rok 2015. U nás toto obnovení řešíme společnou platbou.
A tak k poslednímu únoru máme
125 členů Fotbalové asociace. Pravda ne všichni jsou do práce oddílu
zapojeni.
Fotbalová revoluce.
Pokud jste již něco o této (R)evoluci slyšeli a nevíte, co to znamená, věřte, že jsme na tom podobně. V současné době po celém území republiky
probíhá školení funkcionářů (administrátorů), kteří na základě přiděleného hesla (něco jako PIN kód), budou mít přístup do ústřední databáze
FAČR. V rámci této databáze budou
všechny aktivity okolo fotbalu řešeny
a vedeny elektronicky. Pro náš oddíl
to znamená, že na hřišti musíme mít
přístup k internetu a vše bude probíhat přes toto medium. Nebudou
papírové zápisy, nebudou hráčské
registrace, nebudeme vyplácet rozhodčí a delegáty přímo po zápase, ale
dostaneme měsíčně sběrnou fakturu,
kterou rovněž budeme hradit elek-

tronicky. Hlavní rozhodčí přijede
s notebookem, do kterého si stáhne
již oběma soupeři do databáze vložený zápis a bude se hrát. Zřejmě asi
odpadne povinnost hlášení výsledku
po utkání, rovněž podpisy kapitánů.
Jak to bude s případným neoprávněným startem, zatím nevíme. Rovněž
případné přestupy nebo hostování
hráčů budou prováděny elektronicky
přes tuto databázi. Bude to znamenat, že pokud se oddíly na přestupu
dohodnou v sobotu, může hrát hráč
v sobotu za jeden oddíl a v neděli nastoupí za jiný. O dalších podrobnostech vás budeme informovat, pokud
se bude tyto zprávy dařit pravidelně
inovovat, teď to nejhlavnější. Toto
vše bude platit od 1. července 2015.
A protože jsme fotbalový oddíl,
naše příznivce rozhodně bude zajímat jaká je situace okolo hráčských
kádrů obou mužstev. Tak tedy trenér
A čka Mgr. Rosťa Kchop má k dispozici 18 hráčů jako kostru mužstva.
Z tohoto základu bude vycházet při
sestavování mužstva na jednotlivá
utkání. Samozřejmě to není dogma,
toto je věc živá a průběžně se může
měnit podle formy jednotlivých
hráčů. Mohu vám jenom sdělit, že
v mužstvu budou všechny známé
tváře, které jsme byli zvyklí na trávníku vidět, kromě naší brankařské
jedničky – Michala Králíka. Ten požádal oddíl, zda by jsme mu umožnili start za Jiskru Holice, chce zkusit
štěstí ve vyšší třídě. Předpokládali

jsme, že vše půjde, jako třeba v případě T. Vody, na střídavý start. Kdy
by mohl nastupovat za oba oddíly.
Bohužel J. Holice působí v Pardubickém kraji a střídavý start mezi kraji
není možný. Dobří holubi se vracejí.
A tak se do mateřského oddílu vrátili Tomáš Forejtek a Radim Pinkas.
Potřebovali jsme náhradu na uvolněný post brankařské jedničky a tak na
hostování se vrací Patrik Šklíba a po
delší přestávce se do přípravy zapojil
Dominik Beran. O tom, že mají naši
hráči dobrou partu, svědčí i zájem
dalšího hráče a to Řeháka z Rychnova, který rovněž chce hrát u nás
v Albrechticích. Zatím mezi oddíly
nedošlo k dohodě.
Kritický je stav je v našem B mužstvu. Zapojení pouhých čtyř hráčů
do zimní přípravy je málo. Snad se
vše změní do zahájení mistrovských
utkání 18. 4. Protože krajské soutěže
začínají dříve, tak po několika přípravných zápasech vstoupilo naše
A čko do mistrovských zápasů a řekneme přímo, že špatnou nohou. Na
hřišti v Doudlebách jsme prohráli 2
: 0 a týden na to doma dokonce 1 :
5. Prohry samozřejmě mrzí. Více je
nám líto, že není na hřišti vidět podzimní forma, lehkost, elán a radost
z fotbalu. Musíme ale věřit, že konec
dobrý, všechno dobré. Přijďte naše
kluky povzbudit, aby se jim forma co
nejdříve vrátila.
Za SK Albrechtice n.O.
Jaroslav Hlušička

Bowlingový turnaj „O pohár starosty“ 2015

Do nového roku vykročit sportem?
Když jde o bowling, proč by ne…
A když jde o tradiční bowlingový turnaj „O pohár starosty“, navíc o jeho
jubilejní desátý ročník, rozhýbají se
i ti, kteří se ke sportu přes rok moc
nedostanou. Třeba i starosta s místostarostkou… Každá organizace
v obci mohla vyslat až dva tříčlenné
týmy. Nakonec se tak sešlo osmnáct
bowlingových družstev. Ta se rozcvičila ve třech základních kolech, aby
do finále postoupilo osm nejlepších.
Přestože se na průběžném druhém
místě umístil „mladší“ tým fotbalistů
pod názvem SK Albrechtice 2, finále
se nakonec nezúčastnil a místo přenechal z deváté pozice postupujícímu
finančnímu výboru.
Předposlední únorovou sobotu se
tak v Bowling clubu Týniště nad Orlicí sešly dva týmy Domova důchodů,

tým SK Albrechtice, Sokola, hasičů,
rady obce, finančního výboru a firmy
Lesoškolky. O první místa se vedl lítý
boj s minimálními bodovými rozdíly.
Vyhrát ale může jen jeden…
Na třetím místě se umístil tým Lesoškolek v obsazení David Prokůpek,
Vladimír Prokůpek a Eduard Forche.
Druhé místo patřilo v letošním ročníku týmu SK Albrechtice 1 ve složení Rostislav Kchop, Luděk Velíšek
a Pavel Zeman. Vítězem 10. ročníku
turnaje „O pohár starosty“ se stal tým
TJ Sokol 1 s hráči Josefem Šenkem,
Kamilem Šínem a Jánem Gluchem.
Nejúspěšnějším hráčem, který v obou
kolech naházel nejvíce bodů, byl vyhlášen Rostislav Kchop. Gratulujeme
všem a těšíme se na další ročník.
Eva Králová
místostarostka obce

 Sestava finálových týmů bowlingového turnaje „O pohár starosty“

Střelba vzduchovkou
4. července 2015
9:00 hodin, zahrada u Krbů

zpravodajství
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Dětský karneval
8. března od 14:00 hodin se začal
sál u p. Krba plnit dětmi. A víte proč?
Konal se dětský karneval. Masek bylo
opravdu hodně - 62 přihlášených
dětí. Masky byly velmi krásné a originální. Objevovaly se v podobě zvířátek, pirátů, princezen, víl a mnoha
dalších. Celé odpoledne si děti hrály,
soutěžily a tancovaly. Velkým zážitkem byla vzduchem plující ryba, na
které nejen děti mohly oči nechat.
Za dovednostní hry získaly obrázek,

který směnily za sladkosti. Sladkosti byly různě ohodnoceny, takže se
děti bavily a zároveň učily šetřivosti.
Několik šťastlivců vyhrálo cukrovou
vatu v rychlostní soutěži v pojídání
koblih. Kubík Prášek se stal nejlepším tanečníkem karnevalu, který
do svého tance zařadil prvky break
dance. V soutěži o nejmladší masku
vyhrála Eliška Prokůpková, která
měla masku Minnie a bylo jí teprve
8 měsíců. V soutěži o nejhezčí masku

Společenská kronika

se na 3. místě umístil pirát Šimonek
Koblmüller, na 2. místě se umístila
Lucinka Urbánková jako domorodá
tanečnice a 1. místo získala Anička
Veisová v podobě Avatara. Všem vítězům patřil marcipánový dort a velký potlesk. Karnevalové odpoledne
se povedlo a pořadatelům patří poděkování za nabitý program.
Kristýna Fajfrová, předsedkyně
Kulturní komise Albrechtice n.O.

počet obyvatel k 31. 03. 2015
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Vítáme na svět:
Adéla Zahálková, nar. 20. 2. 2015
Lucie Janušová, nar. 25. 3. 2015
Řekli si „ano“:
Zlata Bartošová a Marcel Byrtus
Rozloučili jsme se:
Drahuše Stránská, r. 1933
Marta Šitinová, r. 1940
Jana Práchenská, r. 1941
Eva Nyčová, r. 1929
Isabela Bělobrádková, r. 1917
Vzpomínka
Dne 10. května 2015 jsme vzpomněli první smutné výročí, co se tiše
zastavilo srdíčko naší milované maminky a babičky, paní Vlasty Šmídové
z Albrechtic. Kdo jste ji znal, věnujte jí
tichou vzpomínku.
Manžel, Petr s rodinou a syn Rosťa
Dne 24. května uplynulo 20 let,
co nás opustila Alena Šalatová. Kdo
jste ji znal, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina

Letošního sletu čarodějnic se
zúčastnilo 16 čarodějnic a čarodějů. Místem přistání bylo opět
prostranství u restaurace U Krbů,
odkud se průvod čarodějnic vydal
na cestu kouzelným lesem až na samotné místo konání sletu, na hřišti

Slet čarodějnic
v Borku. Během sletu byla prověřena zdatnost, zručnost, dovednosti,
vzhled a půvab čarodějnic odbornými zkouškami. Po vyhodnocení nejpohlednější čarodějnice a čaroděje
byly slabší kusy upáleny. Přeživší
se pak jali slavit a řádit. Slet byl za-

končen diskotékou a ohňostrojem.
Díky za bezvadný průběh sletu patří tvůrčí skupině Sportovního klubu Albrechtice nad Orlicí a členům
Kulturní komise rady obce.
Jaroslav Kupka

„Hvězdy Ti nesvítí, slunce už nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není
naděje“.
Dne 22. července uplynou 2 roky, 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
„Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, které miloval a kteří
milovali jeho“.
Dne 6. srpna uplyne dlouhých 21
let, co od nás odešel bez jediného slůvka rozloučení pan ing. Václav Brůžek
z Albrechtic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Rodina
„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen
hrst květů a vzpomínat“.
Dne 16. srpna to bude již 8 let, kdy
nás opustil náš drahý tatínek, dědeček
a pradědeček pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Věnujte mu prosím s námi
tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou.
Poděkování
Děkujeme panu starostovi Kratěnovi a paní Krčmářové za blahopřání,
květiny a dar k naší zlaté svatbě. Moc
nás to potěšilo.
Manželé Moravcovi
Za pěkné a srdečné blahopřání,
dary a příjemné posezení při příležitosti mých narozenin děkuji touto
cestou kamarádkám ze SPOZu, zástupcům obecního úřadu, zástupcům
výboru SK Albrechtice, manželům
Prokůpkovým, Jaromíru Horákovi
a zaměstnancům obecního úřadu. Za
příjemné posezení děkuji také hostinskému panu Jaromíru Krbovi.
Krčmářová Jaroslava
Děkuji touto cestou panu starostovi
Kratěnovi a paní Müllerové za přání,
dary a hlavně příjemné popovídání
u příležitosti mých narozenin.
František Bíza
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