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Náklad 600 ks

Výstavba rodinných domů
v lokalitě Pod Strání
Zastupitelstvo obce se na svém
posledním zasedání (10. 9. 2015) zabývalo situací okolo přípravy plánované výstavby rodinných domů a seniorského centra v lokalitě Pod Strání.
Vzhledem k tomu, že developerský
záměr výstavby se nedaří realizovat, došlo zastupitelstvo obce k rozhodnutí spolupráci s developerskou
společností ukončit. Ve své podstatě
to znamená, že obec by se sama pustila do přípravy a realizace výstavby
technické infrastruktury a následně
i k prodeji stavebních pozemků v této
zajímavé lokalitě. Současně se předpokládá, že by si ponechala rezervní
plochy pro výstavbu seniorského centra i pro výstavbu dalších domků příslušejících k domovu důchodců.
První kroky k ukončení spolupráce
s developerskou společní již byly učiněny. V současné době se připravují
smlouvy, na základě kterých dojde
k převzetí projektové dokumentace,
autorských práv k ní apod.
V souvislosti s přípravou výstavby v této lokalitě řešilo zastupitelstvo
obce i její dopravní obsluhu. Současný stavební záměr počítal s napojením obslužné komunikace na
stávající místní komunikaci Květná.
Vzhledem k jejím šířkovým parametrům a také z důvodu nesouhlasu
místních obyvatel s tímto řešením, se
zastupitelstvo obce rozhodlo vyřešit
napojení lokality novou komunikací

vedenou od hřbitova. Přestože tato
varianta bude finančně náročnější,
vytvoří vyšší komfort pro obsluhu
území, umožní rychlou opravu místní
komunikace Květná a vytvoří předpoklady k urychlení výstavby rodinných
domů i na pozemcích určených pro
druhou etapu výstavby v této lokalitě.
Tento nový záměr je předjednán
i s rozhodujícími vlastníky dotčených
pozemků, a pokud se nic zásadního
v jejich postoji nezmění, je připraven
koncept majetkoprávního uspořádání
v území, který umožní stavbu komunikace provést.
Předpokládám, že v letošním roce
bychom dořešili majetkoprávní poměry v území, v příštím roce by se
mohlo začít projektovat a požádat
o stavební povolení. Pokud se tento
plán podaří naplnit, mohla by obec
přistoupit v roce 2017-2018 k realizaci záměru. Rozhodující však bude vymyslet finanční model, který umožní
tento rozsáhlý investiční záměr obci
uskutečnit.
Novou výstavbou rodinných domů
i seniorského centra by se významným způsobem naše obec rozrostla.
Očekávané zvýšení počtu obyvatel by
mělo přinést i nárůst ekonomického
potenciálu Albrechtic nad Orlicí. To
vše vede zastupitele obce k závěru, že
je třeba věnovat tomuto záměru potřebnou energii a čas.
Jaromír Kratěna, starosta obce

 Návrh páteřního dopravního systému v lokalitě Pod Strání

Rozhovor se starostou obce
Vážený pane starosto,
co byste vzkázal lidem, kteří se
rozhodují koupit domek nebo stavební parcelu v Albrechticích nebo
v okolí?
Pro každou obec je životně důležité, aby v ní žilo co nejvíce občanů.
Proto si vážíme a vítáme každého,
kdo chce v naší obci spořádaně bydlet. K tomu nabízíme vstřícnost a pomoc při vybavování všech záležitostí
souvisejících s výstavbou nebo koupí nemovitosti k bydlení. Přirozeně
v mezích našich kompetencí. Rovněž
se snažíme, abychom nabízeli i kvalitní servis zajišťující spokojený život,
jak pro mladé spoluobčany, tak i pro
seniory. V současné době se přehod-

a dodavatel tento termín hodlá dodržet. Je však pravděpodobné, že se může
někomu zdát, že průběh stavby je rozvláčný. Jistěže i já si dovedu představit
rychlejší průběh. Podmínky pro výběr
dodavatele stavby jsme však nastavili záměrně volnější, abychom docílili
co nejvýhodnější ceny. To se podařilo
V obci probíhá stavba chodníků a díky tomu můžeme stavbu realizovat
a silnice v ulici Poštovní, jak jste s vý- bez úvěru. Proto je nyní potřeba být
trpělivý.
vojem stavby spokojen?
Jak jsem informoval zastupitelVíme, že se chystá nová výstavba
stvo obce na posledním zasedání
(10. 9. 2015), stavba běží podle harmo- silnice z Týniště n. O. směr Borohránogramu stavby bez větších kompli- dek, včetně mostu přes řeku Orlici.
kací. Proto není důvod být s dosavad- V jakém stádiu je tento záměr a na
ním průběhem nespokojen. Termín co se občané Albrechtic mohou těšit?
dokončení stavby je do 15. 12. 2015 Co bude se stávajícím cyklochodnocuje velký stavební developerský
projekt na výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod Strání. Rádi bychom
ukončili tuto spolupráci, která dosud
nevede k očekávané výstavbě a sami
co nejdříve připravili tuto lokalitu
k výstavbě.

níkem a cestou? Samozřejmě, co se
dotkne občanů Albrechtic nejvíce,
jestli bude nějaká dopravní omezení a na jak dlouhou dobu? Počítáte
s vybudováním nových přechodů pro
chodce v Albrechticích n. O., když se
bude provádět výstavba nové silnice
tak, aby se dalo bezpečně přejít?
Je pravda, že obě stavby se připravují. Úsek mezi Týništěm n. O. a Albrechticemi n. O. se v současné době
projednává na úrovni územního řízení. Je již tudíž známo, jak bude stavba
vypadat. Nyní bude záležet na zdárném dokončení územního řízení. Pokud bude územní rozhodnutí vydáno,
přejde se plynule k řízení stavebnímu.
… pokračování na str. 3
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Z jednání rady obce
(za období květen – srpen 2015)
Rada obce schvaluje:
• účetní závěrku PO ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí za rok 2014 a výsledek hospodaření PO ZŠMŠ zisk ve
výši 189 510,39 Kč, viz příloha č.
3. Hospodářský výsledek ve výši
189 510,39 Kč schvaluje převést část
ve výši 150 000,– Kč do rezervního
fondu a zbytek ve výši 39 510,39 Kč
do fondu odměn.
• nákup nových počítačů do počítačové učebny v ZŠ Albrechtice nad
Orlicí do výše 150.000,– Kč a současně schvaluje, aby tyto výdaje
byly kryty rezervním fondem PO
ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí.
• darovací smlouvu na neúčelový finanční dar ve výši 5.000,– Kč pro
Myslivecké sdružení Zelené háje,
o.s., viz příloha č. 5 tohoto usnesení
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
• zplnomocnění pana Radomíra
Charváta pro případy zastupování
obce týkajících se společného majetku obhospodařovaného Lesním
družstvem Vysoké Chvojno s.r.o.
• Výzvu k předložení nabídky na
zakázku malého rozsahu s názvem
„Obec Albrechtice n. O. zpevněné
plochy u č.p. 348“ dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.
• veřejnoprávní smlouvu č. 4/2015
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Obce
Albrechtice nad Orlicí ve výši
40 000,– Kč Domovu důchodců
Albrechtice nad Orlicí, se sídlem
1. Máje 104, Albrechtice nad Orlicí
(viz. příloha č. 4 tohoto usnesení)
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
• darovací smlouvu na neúčelový
finanční dar ve výši 19.900,– -Kč
s Nad Orlicí, o.p.s., Kostelecké Hor-

•

•

•

•

•

•

ky 57, Kostelec nad Orlicí ve znění přílohy č. 7 a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
smlouvu o dílo č.: S501/008/2015
mezi Obcí Albrechtice nad Orlicí
a firmou KENVI CZ s.r.o., se sídlem Tutleky 90, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, na dodávku stavebních prací
na stavbu „Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice – střed“ ve
znění přílohy č. 1 tohoto usnesení
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
smlouvu o poskytování služeb mezi
Obcí Albrechtice nad Orlicí a panem Ing. Miroslavem Netíkem, se
sídlem Kounov – Rozkoš čp. 51,
518 01 Dobruška, v rozsahu přílohy
č. 2 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
smlouvu o dílo mezi Obcí Albrechtice nad Orlicí a panem Janem Valentou, Na Okrouhlíku 690, 500 02
Hradec Králové na ozelenění historické návsi a okolí kostela sv. Jana
Křtitele v Albrechticích nad Orlicí
v rozsahu přílohy č. 4 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
pachtovní smlouvu s Orlickou zemědělskou a.s., se sídlem Lipská
251, Týniště nad Orlicí, ve znění
přílohy č. 1 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
nabídku na dodávku elektřiny od
společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. ze
dne 21. 5. 2015 na všechna odběrná
místa evidovaná na Obec Albrechtice n.O. i na příspěvkovou organizaci ZŠMŠ Albrechtice n.O. na
období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016.
přijetí nabídky na dodávku plynu od společnosti Quantum,a.s.
Brněnská 212, Vyškov, ze dne
4. 6. 2015, na všechna odběrná místa evidovaná na Obec Albrechtice
n.O. i na příspěvkovou organizaci

•

•

•

•

ZŠMŠ Albrechtice n.O. na období od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2016,
v podrobnostech přílohy č.3 tohoto
usnesení.
přemístění sirény HZS z budovy
č.p. 130 na novou hasičskou garáž
v ulici 1. Máje a ukládá starostovi
předložit na dalším zasedání RO
návrh úpravy rozpisu rozpočtu tak,
aby mohlo dojít k úhradě nákladů
spojených s přemístěním sirény.
žádost SK Albrechtice nad Orlicí
na proplacení nákladů ve výši 150,–
-Kč na hráče mladší přípravky +
jejich trenéry spojených s občerstvením na akci „Ukončení sezóny
mladší přípravky“ na základě předložené presenční listiny podepsané
hráči a trenéry.
smlouvu o výpůjčce majetku pro
PO ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí
k bezplatnému užívání dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení.
obřadní dny pátek a sobotu v čase
od 10.00 do 14.00 hodin.

Rada obce souhlasí:
• s plánem na další budování kanalizace v obci, předloženým starostou
obce.

znění přílohy č. 5 tohoto usnesení
a doporučuje zastupitelstvu obce jej
schválit.
• protokol o průběžné veřejnoprávní
kontrole ZŠMŠ Albrechtice n.O. za
první čtvrtletí roku 2015.
• protokol o výsledku řídící kontroly
– Hospodaření obce Albrechtice n.
O. za první čtvrtletí roku 2015.
• informace o pokračování přípravy
projektové dokumentace k rekonstrukci silnice II/305 (mosty Týniště n. Orl. – Albrechtice n. Orl.).
Rada obce projednala:
• Závěrečný účet obce Albrechtice
nad Orlicí za rok 2014 a neshledala
žádné nedostatky, a proto doporučuje závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce zastupitelstvu
obce schválit bez výhrad.
Rada obce doporučuje:
• zastupitelstvu obce schválit vypořádání hospodářského výsledku
z hlavní činnosti obce za rok 2014
zisk ve výši 2 664 205,75 Kč převedením na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období“.
• zastupitelstvu obce schválit postup
přípravy výstavby obslužné komunikace v lokalitě Pod Strání předložený starostou obce
• zastupitelstvu obce schválit darování pozemků Královéhradeckému
kraji určené k trvalému záboru silnicí II/305.

Rada obce bere na vědomí:
• účetní závěrku obce za rok 2014
včetně přiložených příloh a doporučuje zastupitelstvu obce její
schválení.
• výsledek výběrového řízení na
veřejnou zakázku „Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice
– střed“ v rozsahu přílohy č. 2 to- Rada obce zamítla:
hoto usnesení. Současně rozhodla • žádost předsedkyně kulturní komise paní Kristýny Velíškové na
vyzvat k uzavření smlouvy o dílo
pořízení trampolíny z důvodu
vítěze veřejné soutěže společnost
malého využití, obav o bezpečKENVI CZ, s.r.o., Tutleky 90, 517
nost dětí a potřeb na manipulaci
41 Kostelec nad Orlicí.
a skladování.
• návrh úpravy Provozního řádu
OÚ Albrechtice nad Orlicí
sportovního areálu Sokolák, ve

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 26. 5. 2015 a 10. 9. 2015)
101/6/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účet obce a celoroční hospodaření obce za rok
2014, včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 bez
výhrad.
102/6/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku obce za
rok 2014.
103/6/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za rok 2014 – zisk ve výši
2 664 205,75 Kč převedením na účet
„Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.
111/6/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele PO ZŠMŠ Albrechtice
n.O. o výnos ze sběru papíru ve
výši 7 500,– Kč, na novou výši
914 041,– Kč.

112/6/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje realizaci vestavby šaten
a sociálního zařízení do garáže pro
hasičskou cisternu MERCEDES
BENZ.
113/6/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje realizaci 1. etapy projektu „Úpravy veřejné zeleně na návsi,
Albrechtice n.O.“ - výsadba okrasných dřevin, rekonstrukce travnatý
ploch mimo park - podle projektu
vyhotoveného firmou Jan Valenta,
realizace a údržba zahrad, Na okrouhlíku 690, Hradec Králové. Současně schvaluje, aby realizaci této
1. etapy provedla rovněž firma Jan
Valenta, Na okrouhlíku 690, Hradec Králové.
114/6/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu provozního řádu
sportovního areálu „Sokolák“ ve
znění přílohy č. 5 tohoto usnesení.
116/6/2015 Zastupitelstvo obce

schvaluje Směrnici pro hospodaření s majetkem ve znění přílohy č. 7
tohoto usnesení.
117/6/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace o přípravě
pokračování stavby Kanalizace Albrechtice n. O.
118/6/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí Zprávu o činnosti DSO
Poorlicko v období let 2010 –
2014 v rozsahu přílohy č. 8 tohoto
usnesení.
124/7/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace o průběhu
přípravy výstavby budoucích tras
kanalizace v Albrechticích n.O.
125/7/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr obce Albrechtice
nad Orlicí darovat pozemky pod
silnicí II/305, blíže specifikované v návrhu smlouvy o budoucí
smlouvě darovací tvořící přílohu č.
4 tohoto usnesení, Královéhradec-

kému kraji.
127/7/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace starosty obce
o průběhu stavby „Technická infrastruktura, lokalita Albrechtice n.O.
střed“.
128/7/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva obce,
viz příloha č. 8 tohoto usnesení.
129/7/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o partnerství
a vzájemné spolupráci v MAS NAD
ORLICÍ ve znění přílohy č. 9 tohoto usnesení a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
130/7/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením jednání o ukončení spolupráce s firmou Dobré
bydlení, s.r.o. Hradec Králové dohodou, nebo v souladu se „Smlouvou o budoucím uzavření kupních smluv a nájmu pozemku“, ve
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
na vědomí informace o kontrole
schvaluje úhradu rozpočtového
ní síť v lokalitě Pod Strání a ukláznění pozdějších dodatků, ze dne
hospodaření Obce Albrechtice n.
schodku ve výši 2 022 728,– Kč
dá radě obce zajistit projektovou
22. 4. 2009 a s „Plánovací smlouvou
O. za II. čtvrtletí.
z výsledku hospodaření obce z midokumentaci rekonstrukce stavby
na akci „Obytný soubor Pod Strání
144/7/2015 Zastupitelstvo obce uklánulých let.
a výběr dodavatele stavby tak, aby
- Albrechtice n.O.““ uzavřenou dne
dá starostovi obce předložit na
mohla být rekonstrukce provedena 136/7/2015 Zastupitelstvo obce
17. 5. 2010. Současně ukládá radě
nejbližším zasedání zastupitelstva
schvaluje úhradu financování ve
v roce 2016.
obce připravit právní podklady naobce návrh OZV č. 3/2015 o zákazu
výši 1 539 051,– Kč z výsledku hosplňující toto usnesení nejpozději do 134/7/2015 Zastupitelstvo obce
podomního prodeje na území obce
podaření obce z minulých let.
schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
konce roku 2015.
Albrechtice n.O.
3/2015 ve znění přílohy č. 12 toho- 137/7/2015 Zastupitelstvo obce
131/7/2015 Zastupitelstvo obce souOÚ Albrechtice nad Orlicí
schvaluje úpravu Seznamu požato usnesení takto: upravené příjmy
hlasí s realizací rekonstrukce místní
davků do rozpočtu obce 2015 dle
12 199 698,– Kč, upravené výdaje
komunikace Květná dle stávajících
přílohy č. 13 tohoto usnesení.
14 222 426,– Kč.
šířkových a délkových parametrů
bez napojení na obslužnou doprav- 135/7/2015 Zastupitelstvo obce 143/7/2015 Zastupitelstvo obce bere

…pokračování ze str. 1
Termín realizace stavby proto není
dosud znám. Po technické stránce je
jisté, že bude postaven nový most přes
Orlici a další tři inundační mosty, stávající mosty budou odstraněny. Dojde
také k významné úpravě náspu pro
novou silnici. Stávající cyklostezka
zůstane funkční, neboť součástí nové
stavby nemohl být, z důvodu dotačních podmínek, nový chodník, ani
nový cyklochodník.
Před vjezdem do Albrechtic bude
zpomalovací ostrůvek, aby řidiči nemohli vjet nepřiměřenou rychlostí do
obce.
Oprava silnice z Albrechtic do Borohrádku je rovněž vyprojektována
a připravuje se k realizaci v příštích
letech. Zde musím poděkovat panu
Ing. Karlu Janečkovi, náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje, že
se aktivně snaží, aby byla stavba zrealizována co nejdříve. I u této stavby
však bude záležet na průběhu přípravného řízení. Součástí opravy silnice
je i vybudování jednoho bezpečného
přechodu pro chodce, v prostoru před
domovem důchodců, a jednoho místa pro přecházení, u bývalé mateřské
školky. Tyto stavby bude spolufinancovat obec.
Každopádně se dá říci, že pokud
dojde ke stavbě jedné nebo druhé
akce, dojde k významnému a poměrně dlouhodobému omezení dopravy
v řešených úsecích. Je proto potřeba se
připravit na určité dopravní těžkosti,
které však budou korunovány novou
silnicí. O podrobnostech by byli občané včas informováni.
Letošní letní počasí bylo velmi suché, dokonce hejtman Královéhradeckého kraje vyhlásil období mimořádných klimatických podmínek, mohl
byste nám sdělit, jestli se to nějak
negativně dotklo majetku obce? Myslím tím, hlavně lesů, které má obce ve
vlastnictví nebo spoluvlastnictví?
Určitě ano. Pouze není znám konečný rozsah škod, neboť sucho stále
trvá a stromy dále usychají. Je jisté, že
prakticky celá jarní výsadba nových
stromků uschla a bude se muset obnovit. Konkrétní čísla budou známa
nejspíše do konce roku, kdy se bude
připravovat plán nákladů a výnosů na

Rozhovor se starostou obce

rok 2016.
Sucho se však dotýká nás všech.
Mnoho studen vyschlo úplně nebo
z velké části, rovněž veřejná zeleň
a rybníky trpí nedostatkem vody. Je
proto v zájmu nás všech začít úsporně
hospodařit s vodou podzemní i povrchovou, protože sucho trvá. V této
souvislosti bych chtěl vyzvat i všechny
vlastníky domů, aby na svých pozemcích vytvářely podmínky pro vsakování dešťových vod z jejich budov do
země a neodváděli je do povrchových
vodotečí nebo kanalizace.

Neustále se mluví v mediích o nižším výběru daní, což má za následek
nižší příjmy pro obce. Pociťujete to,
pane starosto, i vy v rozpočtu obce?
Bohužel ano. Je pravda, že pan ministr financí Babiš tvrdí, že státní pokladna se plní oproti loňskému roku
více a obce se o své příjmy nemusí
obávat, tak realita je jiná. Obecní pokladna má i k 31. srpnu 2015 schodek
více jak 190 000,– Kč oproti srovnatelnému období roku 2014. Přestože
zastupitelstvo obce schválilo příjmy
na rok 2015 na úrovni loňských daňových příjmů, museli jsme je nyní
snížit. Toto opatření se musí kompenzovat na straně výdajů, což znamená
odložení některých plánovaných akcí
na pozdější dobu a zavedení úspor
v provozních výdajích. Tato opatření
však nebudou mít zatím na chod obce
zásadní vliv.

organizací, je tento přístup k výkonu
veřejné funkce vždy poznamenán spíše spokojeností občanů než naopak.
Starosta sám má jen velmi málo kompetencí a rozhodovacích pravomocí,
a proto je jeho úspěšnost a obliba do
velké míry závislá právě na spolupráci
s radou a zastupiteli. Mnozí občané si
stále myslí, že hlavním strůjcem jejich
spokojenosti nebo problémů je právě
starosta, ale to je omyl. Já sám komunikuji se zastupiteli otevřeně všechny
problémy, které obec řeší a vyžaduji,
aby se k nim radní nebo zastupitelé
na jednáních vyjadřovali. Jedině tak
se může, podle mne, najít skutečně
to nejlepší řešení v dané situaci. Ani
to však nezajistí plnou spokojenost
všech občanů. Ale toho se objektivně nedá docílit nikdy. Stačí si jenom
představit, jak těžké je se někdy domluvit v rodině na uspokojivém řešení nějakého problému. Obec je pak
několikanásobně složitější a různorodější společnost.
Proto děkuji Bohu, že mohu spolupracovat právě s takovými zastupiteli,
ale také zaměstnanci úřadu a dalšími
lidmi, které mám kolem sebe.

Po té co pracuji na úřadě, tak si
více všímám uklizených chodníků,
vysypaných košů a veřejné zeleně ve
městech a obcích, kterými projíždím
o dovolené.
Jak je možné, že některé obce
a města jsou krásně uklizená, čistá,
jsou opravené cesty s chodníky a jiná
V říjnu to bude rok od voleb, tak jsou špinavá a zanedbaná. Jaký na to
jak se Vám pracuje s novou místosta- máte názor vy?
To je poněkud zapeklitá otázka.
rostkou a novými členy rady i zastupitelstva? Máte již velké zkušenosti
z minulých volebních období, tak určitě můžete posoudit práci zastupitelů, rady a místostarostky.
Albrechtice mají v této oblasti veřejChcete dostávat hlášení obecné správy štěstí, neboť všechna dosud
ního úřadu a další důležité inforzvolená zastupitelstva, místostarostomace prostřednictvím SMS zpráv
vé i radní byli a jsou rozumní a zoddo Vašich mobilních telefonů?
povědní občané obce, kterým jde
Nyní se stačit jednoduše připředevším o naše občany. To platí pro
hlásit k odběru SMS zpráv provšechny, ať byli zvoleni za kteroukoliv
střednictvím webových stránek
volební stranu. Pro starostu je vždy
obce www.albrechtice-nad-orlici.
výhra, když se zastupitelé mezi sebou
cz (levé menu – Registrace SMS)
nepřou a nepolitikaří, ale táhnou, jak
zadáním Vašeho telefonního
se říká, za jeden provaz. Z mé dloučísla, jména a příjmení. Občaholeté politické zkušenosti, v různých
né, kteří již dostávají SMS zpráorgánech veřejné správy i veřejných

Předpokládám, že všichni „správci“
obcí a měst se snaží, aby jejich sídlo
vypadalo pěkně a lidé se v něm cítili
dobře. Naproti tomu je velké množství
objektivních i subjektivních příčin,
proč se to někde daří lépe a někde
hůře. Osobně pokládám za velmi důležité, a to z mnoha důvodů, aby obec
vypadala čistě, její technická infrastruktura byla co nejširší a plně funkční. Podle mne, právě to od nás občané
očekávají, a pokud to získají, tak jsou
spíše spokojeni než naopak. A o spokojenost občanů jde v našem případě
především.
Obec, je po rodině, druhé nejdůležitější společenství, které vytváří nejen základ státu, ale také podmínky
pro spokojený život svých občanů.
V naší obci se snažíme tuto filozofií
ctít a soustavně naplňovat. Jak sama
víte, jsou ale situace, kdy i při nejlepší
snaze to nejde hned a plnohodnotně.
Určitě je ale důležité postupovat stále
v tomto duchu dopředu, byť někdy jen
krůček po krůčku. Vždyť i v minulosti
se sídla, která dnes obdivujeme, budovala několik desetiletí.
Pokud se dnes po naší zemi rozhlédnete, vidíte obrovskou změnu.
Vezmu-li v úvahu, že jsme, obrazně
řečeno, po roce 1990, naši zemi dobrých pět let uklízeli, tak se nám všem
podařilo za dvacet let vzhled našich
sídel významně změnit. Jsem přesvědčen, že se celkově nemusíme za
vzhled naší země stydět, byť jsou mezi
jednotlivými sídly rozdíly.
Děkujeme Vám za rozhovor.
Ivona Voborníková
a Petra Berounská

Zasílání SMS zpráv občanům nově
vy z obecního úřadu, se nemusí
znovu registrovat, jejich telefonní
čísla byla automaticky převedena
do nového SMS modulu. Služba
Vám nově umožňuje také odhlášení z odběru SMS v případě, že
se rozhodnete ukončit odebírání
SMS zpráv. Odhlášení i přihlášení
k odběru SMS zpráv z našich internetových stránek je pro občany
bezplatné.
OÚ
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V DOMOVĚ (JAKO) DOMA
Po dvou ženách, se kterými jsem dělala rozhovor, přišel logicky a nevyhnutelně čas vyzpovídat nějakého muže.
S pozvánkou na den otevřených dveří
albrechtického Domova důchodců mi
respondent téměř padl do náruče. Rozhodla jsem se vyzpovídat dlouholetého
ředitele Domova důchodců, Mgr. Ing.
Karla Vacka, MBA. Vzhledem k tomu,
že má nyní na starosti také domov
důchodců v podkrkonošském Pilníkově, jsem moc ráda, že si na mě našel
chvíli, aby mě seznámil nejen s tím, jak
to v místním domově funguje, ale také
s tím, jaký je on sám.
Mluvíme spolu krátce po dni otevřených dveří, začneme tedy tím. Jak
se vydařil?
Počasí nám přálo – začneme obligátním počasím – přijeli sem snad
z osmi dalších zařízení, které jsme
sem zvali cíleně. Jinak to dáváme na
vědomost veřejnosti nějakými letáčky, takže vedle oficiálních hostů
může přijít kdokoliv. Oproti minulým
letům bych já osobně řekl, že tu bylo
míň lidí, byly roky, kdy se tady vystřídalo 800 až 1000 lidí. Je ale pravda, že
to zařízení už je známé, jsme zařízení,
které je otevřené všem lidem, takže
kdo ho chce poznat, může kdykoliv,
nemusí čekat na den otevřených dveří. Nicméně byla tady spousta atrakcí
pro děti, skákací hrad, zmrzlinář, malování na obličej a různé dílničky, takže i rodiče, kteří se chtěli na chvilku
zbavit svých dětí, mohli využít tuhle
příležitost.
Jak dlouho už jste ředitelem
albrechtického Domova důchodců?
Od 1. května 1998, takže už dost
dlouho. Na to, že jsem přišel a říkal
jsem si „dva roky a půjdu někam dál“,
se mi to nějak prodloužilo. Zalíbilo
se mi tady, jsem spokojený a mám
ještě spousty plánů, takže není kam
spěchat.
Spousty plánů jste už uskutečnil,
co se tady za vašeho vedení změnilo?
Já spíš přemýšlím, co tady zůstalo
původního. A moc toho není, kromě
těch dvou lip, které stojí na zahradě,
tu doznalo změny asi úplně všechno.
Byl by to dlouhý seznam.
Určitě jste tedy do funkce nastupoval s nějakou představou, co je potřeba změnit. Co bylo to, co jste považoval za nejzásadnější?
Spousty let jsem žil z toho, že jsem
měl štěstí absolvovat si pobytovou
stáž v Anglii, přímo v Londýně, ještě
než jsem sem nastoupil. Takže ty moje
představy měly poměrně reálné obrysy, ale vytvořit je v podmínkách tohoto objektu bylo dost složité. Takže
to byl zase takový český kompromis,
co udělat tady, abychom nemuseli
čekat, až do toho někdo nasype hromadu milionů a celé se to předělá. Tak
jsme začali po částech. Povedlo se to
postupně nějak zvelebovat, a pak se
naskytla příležitost postavit něco úplně nového. A v tom se vlastně zrcadlí nějaká ta místa, která jsem prošel

v Londýně, ale přetvořili jsme si je na
českou mentalitu, na české podmínky. Všichni lidi, co tady pracují, měli
možnost se na tom podílet, bylo to
vytvářeno i podle jejich názorů, co
jim tam chybělo, co by tam ještě chtěli, takže se to dělalo dost realisticky.
Povedlo se to, před třemi lety to bylo
dokonce stavbou roku Královéhradeckého kraje, takže myslím, že se to
vydařilo, je to naprosto funkční, nadčasové, ještě teď, po pěti letech. Takže to je bezvadný. A když mluvíme
o plánech, které mě tady drží, tak to
jsou právě takové plány, že by se ještě něco podobného mohlo opakovat,
zase něco vybudovat, zase bychom
se poučili z toho, co už máme, zase
bychom to udělali trošku jinak a líp.
Plány jsou, jen najít někoho, kdo by je
poslouchal.
Narážíte na možnost výstavby
nových budov Domova důchodců
v lokalitě Pod Strání – chcete i tam
mít domov specializovaný na Alzheimerovu chorobu?
Pokud se v tom budeme angažovat my, tak to určitě bude pro lidi
s Alzheimerovou chorobou. My jsme
si tuhle cílovou skupinu vybrali už
dávno. Jsou tady v okolí dvě zařízení,
jak geriatrické centrum v Týništi, tak
domov důchodců v Borohrádku, kde
můžou klasičtí senioři strávit ten svůj
požehnaný věk, když už se o ně nemá
kdo starat. Ale my máme takovou
trochu nadregionální charakteristiku
a budeme se dál zabývat lidmi s Alzheimerovou demencí.
I tak, nebo možná právě proto,
máte spoustu žádostí o umístění sem
do domova. Kolik jich teď je a jaká je
čekací doba?
Je to tak, že kdybychom to nové
zařízení postavili, tak do měsíce ho
máme plné a ten pořadník by se moc
nezměnil. Když bych vzal posledního, kdo je v pořadníku, tak to může
být čtyři až pět let, než na něj dojde
řada. Takže je to dost tristní situace
a jsou to hrozné chvilky, když člověk
musí rodinám říkat, že jim nemá jak
pomoct, přestože by rád a ví, že by to
bylo ideální.
Kolik je teď v domově seniorů?
Teď máme kapacitu 81 lůžek, která
je permanentně plná. Stará se o ně 75
zaměstnanců. A takovým snem je,
aby se ta služba nemusela poskytovat
v objektu hlavní budovy a mohlo by
být všechno poskytováno na způsob
těch domečků. T o je můj sen, ale
bude to ještě asi dlouho trvat.
Musíte být asi odvážný a trpělivý
člověk…
Vybírám si realizovatelné nápady,
pouštím se do věcí, které jdou, a nepouštím se do věcí, které by nešly. Já si
myslím, že obyčejný selský rozum na
všechny složité věci úplně stačí. Já to
mám tak, že když mě vyhodí dveřmi,
tak přijdu oknem. Je to o vytrvalosti,
neústupnosti, prostě umět si obhájit,
co člověk skutečně chce. Musí vědět,

proč to chce, a když ví proč, tak už
se to dá obhájit, vysvětlit. Je smutné,
když naše společnost upřednostňuje
chodníky, silnice, dopravní infrastrukturu před péčí. Já chápu, že stav
našich liniových staveb je katastrofální, ale situace v některých domech
sociálních služeb je taky katastrofální
a přece jen jde víc o ty lidi. Je to škoda, že člověk si začne všímat těchto
zařízení, až když je sám ve své rodině
potřebuje.
Jaký jste nadřízený?
Člověk musí být přísný a musí dělat i věci, které nejsou oblíbené, od
toho ten šéf je. Mým krédem ale je být
vždycky spravedlivý. Takže když se
přesvědčím o tom, že to rozhodnutí je
spravedlivé, ač je pro někoho zlé, tak
ho udělám a nemám s tím problém.
Vaše manželka je také ředitelkou
domova pro seniory. Probíráte toto
téma doma hodně?
Ono je to takové rodinné postižení. Některé věci probíráme, některé
ne. Oba máme odlišné manažerské
nástroje, které používáme, ale něco
nejde použít v obou zařízeních. Takže
bavíme se, řekneme si názory na věc,
ale spíš bych řekl, že to téma té práce
odsouváme. Mám tři dcery, s ženou
máme 5 dětí. Nejstarší dcera pracuje
také v sociálních službách, opravdu je
to možná rodinné prokletí, teď od září
už pracuje i ta prostřední, nechtělo se
jí studovat, takže od září je také v zařízení sociální péče na plný úvazek
a nejmladší vyrazila do Rychnova na
gymnázium, takže ta to rozhodnutí
má ještě před sebou.
Proč vy sám jste se rozhodl pro sociální sféru?
Asi se naplnila nějaká etapa mého
života, já jsem se rozhodoval, co dál,
a nějak jsem přičichl k téhle oblasti.
Říkal jsem si, že to je zajímavé, shodou okolností se vypisovalo výběrové řízení na ředitele tohoto zařízení,
tak jsem si ho šel prohlédnout. Zjistil
jsem, že tu bude hodně práce. A měl
jsem štěstí, to výběrko jsem vyhrál,
nastoupil jsem a začal dělat změny.
Přišel jste tedy bez zkušeností v sociální oblasti?

Ano, měl jsem odjakživa zkušenost
s řízením lidí, pracoval jsem v armádě. Ale co se týkalo sociálních služeb
– tabula rasa. Řídit ženský kolektiv je
také velice složité a od toho se odvíjí
úplně všechno. Bylo to takové z extrému do extrému, z toho mužského
kolektivu přejít do úplně ženského.
Nicméně, jde to.
Vidíte v tom výhody, že jste přišel
bez nějakých zlozvyků, bez předchozích špatných zkušeností se
systémem?
Měl jsem obrovskou výhodu v tom,
že jsem ani tady, v tom baráku, nikoho neznal. Takže jsem neměl nikoho,
kdo by mi našeptával, co mám udělat a jak to mám udělat, takže svoje
rozhodnutí jsem si dělal na základě
svých poznatků, postřehů, zkušeností.
A myslím si, že to bylo dobře. Protože mít tu někoho známého, tak bych
naslouchal asi víc jemu. Takže pro mě
taky dobrá zkušenost.
Spoustu let bydlíte v Albrechticích.
Jak se vám tady žije?
My jsme ty naplaveniny, jsme tu
dvanáct třináct let. Bydlí se nám tu
dobře, až na několik posledních měsíců, kdy se rekonstruuje místní komunikace, ale to sem nepatří. Jinak
v Albrechticích se žije příjemně, žijí
tady příjemní lidi. Já jsem byl takový
světoběžník, ale pocházím také z vesničky ze Středních Čech, mezi Sadskou a Nymburkem.
Pravidelně organizujete také společenský ples, kromě jiného. Jak ten
se osvědčil? Budete v něm pokračovat
i v příštím roce?
Budeme určitě pokračovat, už
máme i termín – 11. března 2016.
Mnohdy bývá kulturní život na našich
vesničkách opomíjen, takže věřím, že
je to vítaná příležitost. Jsem rád, že se
za těch 12 let dostalo do povědomí
to, že to není ples pro důchodce, ale
že to jen Domov důchodců organizuje, takže teď už tam chodí dost lidí
a myslím si, že je to příjemné. Takže se
budu těšit na velkou návštěvnost!
Přeji hodně štěstí do příštích let a ať
se Vaše plány splní.
Eva Králová, místostarostka obce

 Ředitel albrechtického domova důchodců Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA
(uprostřed)
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20. výročí od založení Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
V úterý 1. 9. 2015 se
u příležitosti 20. výročí od znovuobnovení
činnosti LD Vysoké
Chvojno s.r.o. konalo na
Vysokém Chvojně slavnostní setkání zakladatelů a současných zástupců společníků
Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
Slavnostního setkání se zúčastnili také
zástupci Ministerstva zemědělství ČR,
Pardubického a Královéhradeckého
kraje, Lesů ČR, Senátu ČR, Sdružení
vlastníků obecních lesů, zástupci okolních lesních majetků, zaměstnanci firmy a další hosté.
Mnozí hosté v krátkých zdravicích
popřáli LD vše dobré do budoucích let.
Jako červená nit v jejich vystoupeních
však znělo jméno Radomíra Charváta,
dlouholetého jednatele a současně i ředitele společnosti. Málokdo z nás dosáhne ve svém profesním životě toho, že
jej veřejně chválí a uznávají, jak zástupci
společníků, tak pracovníci ministerstva,
profesních organizací, politické reprezentace a dokonce i konkurentů. Toho
všeho se panu Charvátovi dostalo při
vystoupení hostů měrou vrchovatou.
Osobně se i já touto cestou připojuji k řadě těch, kteří si váží odborných
znalostí a morálních kvalit pana Radka
Charváta. Jednoznačně říkám, že nebýt
jeho tvrdé práce až zarputilosti pro les
a vše co s ním souvisí, tak by obce žádný
lesní majetek sdružený v lesních družstvech patrně nezískaly.
Rád vzpomínám na období, kdy jsme
společně jezdili do archivu v Zámrsku,
do Parlamentu i po obcích, které se spolu s námi snažily lesní družstva znovu
založit. Nebyla to jednoduchá práce
a mnozí z nás propadali skepsi, že se
ji nepodaří úspěšně dokončit. Byl to
právě Radek, který nám dával energii
a víru, že to zvládneme. Nakonec bylo

úsilí všech, kteří jsme se snažili o navrácení majetků lesním družstvům, korunováno, v roce 1995, úspěchem.
Jsem tomu rád, protože Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., pod vedením pana Charváta, je příkladem
a vzorem pro mnohé ostatní organizace
spravující veřejné-obecní i státní-majetky v celé republice.
Jako starosta jednoho ze šestnácti
společníků LD Vysoké Chvojno s.r.o.,
Ti Radku děkuji za vše, co jsi pro správu
našeho obecního majetku vykonal a jak
pevně věřím, ještě vykonáš. Jako dlouholetý přítel Ti zejména přeji pevné
zdraví a co možná nejvíce klidu a času
na Tvoji rodinu i les.
Jaromír Kratěna
starosta obce
Proslov starosty Města Holice
v Čechách Mgr. Ladislava Effenberka
u příležitosti 20. výročí od založení
LD Vysoké Chvojno s.r.o.
Vážený pane senátore, vážení společníci, milé dámy a vážení pánové, vážení
hosté, dovolte mi, abych Vás jménem
společníků i svým přivítal na setkání
u příležitosti oslav 20. výročí obnovení činnosti Lesního družstva Vysoké
Chvojno.
S radostí zde vítám známé tváře
z party lidí, která se před 20 lety zásadní
měrou zasloužila o obnovení činnosti
LD Vysoké Chvojno. Jmenovitě bych
chtěl poděkovat našemu spojenci, v té
době poslanci, panu Čestmíru Hofhanzlovi, který pro vrácení majetku
obcím do lesních družstev odvedl mnoho potřebné práce.
A tak v září 1995 se mohla konat
v Holicích v kulturním domě ustavující schůze LD Vysoké Chvojno. Asi
každá nová organizace má zpočátku
určité dětské nemoci, které musí překonat, čemuž jsme se nevyhnuli ani

my, ale zdravý rozum nakonec zvítězil.
Při projednávání stanov větší společníci ustoupili z počtu svých hlasovacích
práv a naopak menší zase přiznali pro
ty větší automatické zastoupení v dozorčí radě. Dalším důležitým krokem
společníků byla volby jednatele společnosti. Při té jsme měli šťastnou ruku
a do čela LD jsme zvolili pana Radomíra Charváta. Začátky byly samozřejmě
těžké. Pracovalo se na koleně a za pochodu. Společníci akceptovali koncepci
rozvoje LD předloženou jednatelem
a jeho spolupracovníky, která vycházela
z jasných priorit. Nejdříve uvést do pořádku vlastní lesy a rybníky, zároveň si
vytvořit zázemí firmy, pracovat na obnově strojů, vozidel a svozových cest.
Toto vše dělat s péčí řádného hospodáře
a dle možností vyplácet obcím i nájemné v objemu cca 118 mil. Kč do dneška.
Jakmile byla hospodářsko-ekonomická
funkce lesa rozvinuta, ale zdůrazňuji, že
NE na úkor nadlimitní těžby, což společníci a dozorčí rada bedlivě sledují,
mohlo se vedení družstva a společníci
zaměřit na využití lesa také pro rekreační účely. Revitalizováno bylo arboretum, vznikl zookoutek, vybudovala se
naučná stezka Viselce, rekonstruoval se
Zámeček. Na poslední zmíněné projekty se využily dotace z evropských a krajských peněz.
Chtěl bych také poděkovat senátorovi panu Radko Martínkovi, tehdy hejtmanovi Pardubického kraje, za podporu našich projektů.
Dnešní oslava tak může probíhat
v Penzionu Zámeček, který je pro nás
chloubou a jakousi třešničkou na dortu
za dvacetiletou prací LD.
Děkuji všem, kteří přispěli k rozvoji našeho lesního družstva a to všem
zástupcům společníků v celé novodobé historii, kteří vždy měli zájem domluvit se a domluvili se na společném

postupu, táhli za jeden provaz a jejich
rozhodnutí byla velmi osvícená a smysluplná, poděkování patří samozřejmě
také všem bývalým a stávajícím zaměstnancům LD Vysoké Chvojno za jejich
obětavou práci.
Na závěr mého vystoupení se ještě
jednou musím vrátit k osobě ředitele,
jednatele pan Radka Charváta. Většina
přítomných jeho cestu zná. Radek se
v lese narodil, v lese vyrůstal jako kluk
a v dospělosti zde působil v různých
pracovních pozicích, až si ho společníci
vybrali do čela LD Vysoké Chvojno. Je
uznávaným odborníkem na fungování
lesa a toto přednáší i mladým vysokoškolákům. Není ovšem jen teoretikem,
ale Lesní družstvo řídí z hlediska hospodářsko – ekonomického vynikajícím
způsobem po celou dobu. Je aktivním
funkcionářem SVOLu, který nám
mimo jiné výrazně pomáhá s prodejem dřeva. Radek rovněž působí jako
poradce v různých výborech zastupitelstev Pardubického a Hradeckého kraje
a poradních orgánech ministerstva.
Les je jeho život, jeho srdeční záležitost
a práce v lese je současně jeho koníčkem. Radku, využívám této příležitosti
poděkovat Ti za všechno, co jsi dosud
pro LD vykonal. Přeji LD do dalších let
mnoho úspěchů a ať je i nadále pro nás
chloubou.



Radomír Charvát – ředitel
a jednatel Lesního družstva
Vysoké Chvojno s.r.o.

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva poskytována fyzickým osobám
- majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje
z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude
výměna nevyhovujícího kotle na tuhá
paliva za: kotel na pevná paliva, tepelné
čerpadlo, plynový kondenzační kotel.
Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:
• instalaci solárně-termických soustav
pro přitápění nebo přípravu TV (pouze
v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).
• „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor
nebo podlahy, dílčí zateplení dalších
konstrukcí – např. severní fasáda apod.,
oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných
mostů, oddělení vytápěného prostoru

rodinného domu od venkovního - např.
zádveří, dílčí výměna oken, výměna
vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)
Náklady na „mikro“ energetická
opatření mohou dosahovat max. 20 tis.
Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč,
z čehož výše poskytnutých finančních
prostředků z OP ŽP bude činit:
70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa), 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na
biomasu
Podpora může být navýšena o 5 %
v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou

strategií ochrany ovzduší označena jako
prioritní území.
V Královéhradeckém kraji se tato
možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice,
Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín,
Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové
Město nad Metují, Nový Bydžov.
Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou
považovány náklady na stavební práce,
dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva,
resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární
termické soustavy,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy
nebo úpravou stávající otopné soustavy,
včetně dodávky a instalace akumulační

nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem
(v návaznosti na realizaci nového zdroje
tepla pro vytápění),
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu
způsobilého k užívání a k prokázání
splnění technických parametrů, ovšem
pouze v období do kolaudace (uvedení
do trvalého provozu),
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je
jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti
objektu, kde dojde k instalaci nového
zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna
(nelze však uznat výdaje uskutečněné
před 15. 7. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na
adrese http://www.kr-kralovehradecky.
cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.
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Společnost ODEKO s. r. o.

Společnost ODEKO s. r. o. slouží
již více než 20 let obcím regionu hlavně v oblasti svozu a likvidace odpadů. Dnes je 100 % vlastněna obcemi
a pomáhá jim plnit stále větší nároky
a úkoly, které na ně klade stát, správní
orgány a legislativa. ODEKO s. r. o. je
i prostředníkem mezi obcemi a organizací EKO-KOM a. s., která provozuje systém plnění povinností zpětného
odběru a využití odpadu z obalů.
Vzhledem k tomu, že nemáme ve
vlastnictví skládku tuhých komunálních odpadů, jsme nuceni ukládat
odpad komerčně na skládce jiného
vlastníka s poplatkem. Pro zefektivnění nakládání s tímto odpadem
provozujeme překládací stanici v Albrechticích nad Orlicí, kde dochází
k soustředění odpadu z jednotlivých
svozů do velkoobjemových kontejnerů, které jsou potom odvezeny na

konečnou skládku. Na překládací stanici se soustřeďují i ostatní separované odpady jako je papír, sklo a plasty,
jejichž svoz také zajišťuje společnost
ODEKO s. r. o.
V kalendářním roce převezmeme
více než 10 000 tun odpadů. Z toho
je 62 % směsného komunálního odpadu, 12 % inertního odpadu jako je
zemina, kamení, cihly a beton, 9 %
ostatního odpadu jako například pneumatiky, 9 % biologicky rozložitelných odpadů, 3 % sklo, 3 % plast a 2
% papír. Naším cílem je pokračujícím
tříděním snižovat podíl komunálního
odpadu, za který musíme externě platit skládkovné.
V roce 2015 jsme dle nových požadavků zavedli svoz drobného kovového odpadu, jako jsou obaly a plechovky. V pololetí se objem takto
vytříděného odpadu ustálil na 1,5
tuny měsíčně.
V září otevíráme v areálu překládací stanice centrální sběrný dvůr
pro svozovou oblast Odeko s. r. o.
K tomu byla provedena rekonstrukce zpevněných ploch a pořízeny váhy
a kontejnery.
V rámci obnovy vozového parku
kupujeme nový sběrný vůz Volvo
s nástavbou Zoeller. Ten nahradí více

než 12 let starý svozový vůz MAN,
u kterého jsou již náklady na opravy
a údržbu velmi vysoké.
Dlouhá léta se naše společnost věnuje také zpracování biologických
odpadů. Vlastníme areál kompostárny u Lípy nad Orlicí, který je schváleným pracovištěm pro výrobu kompostu. V letošním roce jsme nakoupili
dalších 15 kusů kontejnerů na BIO
odpad, včetně nájezdů pro sekačky
a nabízíme jejich využití všem obcím

v okolí. Oddělíme-li totiž v sezóně
bio odpad od tuhého domovního
odpadu, ušetříme na každé tuně více
než 1 000,– Kč za externí skládkování. Náš schválený výrobek „Kompost
ODEKO“ prodáváme zemědělcům
a malospotřebitelům pro vylepšení
půdy a použití nachází i při rekultivaci uzavřené skládky Albrechtice –
Nová Ves.
Informační oddělení společnosti
ODEKO, s.r.o. Týniště nad Orlicí

Riziko možného znečištění pitné vody ve veřejném vodovodu

Jedním z hlavních úkolů provozovatele vodovodu je kromě
množství dodávané vody také zajistit její nezávadnou kvalitu. Dodávaná pitná voda pochází z podzemního zdroje a její úpravě na
vodu pitnou je věnována nejvyšší
možná péče. Už sám fakt, že se
jedná o podzemní vodu a ne povrchovou zaručuje vyšší bezpečnost proti možnému znečištění.
Kontrola kvality se provádí v souladu s právními požadavky, resp.
četnost odběrů vzorků je i vyšší.
I díky rekonstrukcím úpraven
vody a dalších objektů provedeným v posledních letech se daří
zajistit dodávku pitné vody na vysoké úrovni.
Nicméně v poslední době se objevuje problém znečištění pitné
vody z jiné strany, a to ze strany
odběratelů vody. Rozšiřuje se počet vlastních zdrojů vody, které
jsou využívány k částečnému zásobení nemovitostí. Proti tomu
nelze nic namítat, pokud ovšem
jsou dodrženy takové postupy,
při nich nemůže dojít k ohrožení

kvality vody ve veřejném vodovodu. Ale tyto postupy – technické
provedení rozvodu vody v nemovitosti bohužel ne vždy jsou dodrženy. Proto si dovolím připomenout, jak tuto otázku řeší zákon
o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu.
§ 11
(2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních
rozvodů nesmí být propojeno
s vodovodním potrubím z jiného
zdroje vody, než je vodovod pro
veřejnou potřebu.
Samotné propojení cizího zdroje vody s veřejným vodovodem
může být postihnuto ve správním
řízení pokutou do 100 000 Kč.
Např. situace, kdy mezi rozvodem
vody s „vlastní vodou“ a z veřejného vodovodu je ventil, tak to
se považuje za propojení a tedy
může být sankcionováno.
Právě výše zmíněná situace vedla v nedávné době ke dvěma případům znečištění pitné vody ve
vodovodu. Přes pravidelně prováděnou kontrolu sítě není snadné
takový případ zjistit, a i náprava
je obtížná (a tudíž i nákladná).
Náklady těchto opatření rovněž
nese viník.
Existuje technické řešení, které může nebezpečí kontaminace
vody ve vodovodu vodou z cizího

zdroje omezit, a to instalací zpětné klapky na vodovodní přípojku.
Ta umožní dodávku vody do nemovitosti, ale zabrání zpětnému
toku vody do veřejného vodovodu. Na nových přípojkách již
požadujeme instalaci této klapky
(resp. zvláštního ventilu, ve kterém je klapka již zabudována). Na
stávajících přípojkách je v zájmu
jejich vlastníka, aby si toto preventivní opatření zajistil a pře-

 Ventil se zpětnou klapkou

dešel tak sankcím v případě, že
dojde z jeho přípojky k znečištění
pitné vody ve vodovodním řadu.
V případě zájmu o zabudování
zpětné klapky na vodovodní přípojku lze kontaktovat pracovníky
firmy AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou na středisku
v Týništi n.O. (MT:602 880 445).
Ing. Josef Jansa, MBA
výrobně technický ředitel
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Knihovna
Vítám Vás v knihovně a opět Vám jednoho večera Barborka, nejmladší členka rodiny. A protože i ostatní
nabízím několik titulů:
s ní víceméně souhlasí, dostanou
události rychlý spád. Pes Balabán,
Pro děti:
kterého si Neumanovi vezmou
„Nejdelší velrybí píseň“ – Wil- z útulku, brzy dokonale změní život
sonová J. Ella se cítí osamělá. Její celé rodiny i jejího okolí. Balabán
nejlepší kamarádka si našla jinou se sice nechová vždycky tak, jak by
nejlepší kamarádku. Její nevlastní se na psa slušelo, zato však se jeho
táta je unavený a nevrlý. A jejich zásluhou stane něco, co nikdo nečenové miminko v jednom kuse řve. kal : v závěru příběhu už dědečkova
Nejhorší je ale to, že její máma leží židle není prázdná.
v nemocnici v kómatu. Nemůže
„Netvor z hlubin“ (Klub Tygrů) –
s Ellou mluvit, nemůže ji pohladit,
Brezina T. Lukovi někdo ukradl nejnemůže ji obejmout…
důležitější předmět z jeho detektiv„Deník malé blondýnky – ní výbavy – speciální minipočítač.
O prázdninách“ - A. a J. Urbanovi. Zloděj mu ho chce vrátit a k předání
Když se dozvěděli ve škole, že si píšu má dojít v nočních hodinách u jedeníček, byla jsem hned najednou zírka v parku. Na Tygry tam však
slavná, protože si všichni do tý doby místo počítače čeká obrovská vodní
mysleli, že si dneska píše papírovej příšera. Jak se mohla tahle pravěká
deníček jenom TT a HP. A najednou nestvůra dostat do jezírka?
je všechno jinak, najednou ho chce
„Chrám hromů“ (Klub Tygrů)
každej číst…
– Brezina T. Přidej se k detektivům
„Náš pes Balabán“ – Ochová S. z Klubu Tygrů! Nenech si uniknout
Večer co večer se Neumanovi smut- nic podezřelého a pomocí superluně dívají na prázdnou židli u ro- py hravě přijdeš každé záhadě na
dinného stolu. Dědeček, který na kloub. Tři kamarádi založili Klub
ni sedával, nedávno umřel. „Kdyby Tygrů a pravidelně se scházejí v tajdědeček věděl, jak je nám smutno, né klubovně. Zajímavý předmět
určitě by nám koupil psa“, prohlásí z pozůstalosti námořního kapitána

je navede k hledání pokladu, který
má být ukryt v tajemném Chrámu
hromů.
Nikoho z nich by nenapadlo, že se
dostanou až na ostrov pokladů, kde
však z daleka nejsou sami…
Pro dospělé:
„Zkuste to s motýly“ – Vavřincová F. Úsměvná knížka Fan Vavřincové vypráví příběh nesmělého
mladíka, který s vydatnou pomocí
své rozpustilé sestry Kateřiny zdolá
nástrahy staromládenectví a získá
(zdaleka nejen zásluhou sbírky motýlů!) srdce půvabné dívky. Mladí
lidé ještě překonají mnohé nástrahy,
posléze však dospějí ke šťastnému
konci. Jejich příhody jistě potěší
všechny čtenářky bez rozdílu věku.
„Drsný život zralé ženy“ – Zajícová Z. Už vím, čím budu! Budu
kavárenským povalečem!
No uznejte, to je přece to nejlepší, co člověk pro duševní klid může
učinit! Kavárny, to je svět sám pro
sebe a já tomuto světu s přibývajícím věkem přicházím na chuť. Ty
tam jsou doby, kdy jsem prahla po
erotickém dusnu diskoték, kde nebylo slyšet vlastního slova a neby-

lo vidět na krok, kde duněly rytmy
vrývající do mozku hluboké stopy
a prorážející bubínky…
„Královnina guvernantka“ –
Harper K. Je krásný květnový den
roku 1536 a v londýnském Taweru
se schyluje k popravě bývalé královny Anny Boleynové. Mezi svědky
ponurého divadla stojí i nenápadná
Kat, jež v duchu přísahá, že nikdy
neopustí dcerku své umírající paní
a přítelkyně, malou Alžbětu, a bude
ji chránit před vším zlým…
„Oheň na západě“ – Kessler L.
Na podzim 1944 se německá vojska
potácela od jedné porážky ke druhé,
a tak Hitler vymýšlel nové a nové
akce, které by pomohly průběh války ještě zvrátit.
Jednou z nich byl pověřen již slavný kapitán Jungblutt,jehož úkolem
bylo doplout na dostřel amerických
břehů a na povel zničit určený cíl…
Na shledanou v knihovně
každou středu v letním období
od 17do 19hodin se na Vás těší
Vaše knihovnice
Jaroslava Svobodová
www.knihovnaano.wz.cz

Přátelské posezení
Je jednoduše skvělé, když lidé drží
spolu, najdou společné zájmy a pochopí, že proto, aby aktivně využili
volný čas, nemusí jezdit nikam daleko. Vždyť Albrechtice nabízejí tolik
vyžití… Aktivně tady působí dobrovolní hasiči, fotbalisté, sokolové,
zahrádkáři, myslivci a další. Starosta
s předsedkyní kulturní komise proto

přišli s nápadem spojit členy těchto
spolků navzájem a uspořádat první
oficiální setkání těch, co se angažují
v místních organizacích.
Jedno z prvních letošních tropických odpolední – v sobotu 4. července – jsme tak strávili na hřišti
za Sokolovnou. Každý přinesl něco
z vlastní kuchyně, k tomu se grilo-

vala vepřová kýta, a jakmile se trochu ochladilo, zapojili jsme se také
do několika soutěží – penaltového
rozstřelu, hodu pivním sudem nebo
turnaje v petangue. Na své si přišly
i děti, v tak parném dni měly největší radost z hasičské stříkačky. Vyzkoušely si, že není snadné ji udržet,
natož přesně mířit, a za odměnu je

(a nás dospělé také) hasiči vodou
zchladili. Osmdesát lidí, kteří přišli
alespoň na chvilku posedět, odcházelo spokojeně, což je hlavní důvod, proč se nebát akci zase za rok
zopakovat.
Eva Králová
místostarostka obce

Zveme Vás…

14. 11. 2015 | zájezd do Klicperova divadla
historická hra Williema Shakespeara
Richard III. - režie David Drábek
21. 11. 2015 | Výlov ryb v brouzdališti u elektrárny
21. 11. 2015 | Rybí hody v restauraci U Krbů
29. 11. 2015 | Rozsvícení vánočního stromečku
06. 12. 2015 | Mikulášská nadílka v restauraci
U Krbů
13. 12. 2015 | Adventní koncert v kostele sv. Jana
Křtitele v Albrechticích n. O.
20. 12. 2015 | Vánoční divadlo v restauraci U Krbů
27. 12. 2015 | Ping pongový turnaj v restauraci
U Krbů
Pozvánky na všechny akce budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách obce
www.albrechtice-nad-orlici.cz a na plakátech.
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

oslava Dne dětí

skvělý den
Dne 29. května v pátek se uskutečnil Den dětí. Po 12. hodině už holky
připravovaly cukroví a kluci mezitím
zdobili školní dvůr. Paní učitelky si
nachystaly všechny věci na výrobu korunek pro princezny a vest pro prince.
Kateřina Trojanová a Kája Mylerová
narovnaly na lavici podtrhávátka, přívěsky, tužky a magnetky do sbírky pro
nemocné děti. Pavla Černá a Radka
Rollová přichystaly u vstupu letáčky s odpoledním programem. Další
děti ze 4. a 5. ročníku přinesly vše, co
nachystaly na soutěže. Paní Sychrová
a Ungrádová narovnaly pití, hasiči

Pohádka od Pernštejnů

rozbalili grilování a vše mohlo začít.
Na programu byli muzikanti z Prago
live. Zazpívali jsme si s nimi písničky z pohádek. Na jednu pohádkovou
písničku děti tancovaly taneček pod
vedením Terezy Richterové. Následovaly soutěže a dílny. Na závěr nám
Pernštejni zahráli pohádku. Mile nás
překvapilo střílení z luku. Úplně na
konci jsme postavili hrad Krabičák.
Po celou dobu nám svítilo slunce, déšť
už nás zastihl až doma. Moc jsme si
to užili.
Tereza Richterová
a Pavla Černá žákyně 5. ročníku

 Celé odpoledne zahájili žáci 5. ročníku.

 Malé děti soutěžily i s koníčky.

psal to samé. Princ šel na domluvenou schůzku, ale druhý lupič mu cestu zatarasil branou. Lupič Breburda se
převlékl za prince, ale princezna jeho
lest prokoukla. Statečný princ se utkal
s Breburdou. Nakonec souboj vyhrál
a vzal si princeznu za ženu.
Všem se představení líbilo a ještě jsme si mohli prohlédnout zbraně
a po představení si zastřílet z luku.
Vojtěch Zástěra
žák 5. ročníku

 V pohádce si zahráli i naši malí kamarádi.

Soutěž ve stavění hradu
I letošní oslavu Dne dětí měli na
starost páťáci. Práce bylo hodně a páťáků málo, a tak jsme jim my čtvrťáci
pomáhali. Vymýšleli jsme různé soutěže a jednu z nich jsem připravoval
já s Pavlem Vaškem. Cílem této soutěže bylo co nejrychleji postavit hrad
z krabic od bot. Hned po oznámení
se stala ředitelna krabicovým rájem.
29. května jsme krabice nanosili na

Při oslavě letošního dne dětí jsme
kromě různých soutěží a zábavných
atrakcí přivítali i divadelní společnost
Pernštejni z Pardubic.
Ve svém divadelním představení
hráli o dvou královstvích, hlavními postavami byli dva lupiči, princ
a princezna. Do hry zapojili i několik
dětí. Lupič Breburda napsal princi
z druhého království, že se má sejít
s princeznou z prvního království
v lese u starého dubu. Princezně na-

školní dvůr. Na začátku soutěže jsme
dětem předvedli, jaký hrad mají stavět. Soutěžícím to šlo výborně. Vítěz
byl odměněn sladkou odměnou. Ale
i poražení dostali odměnu za snahu.
Vystřídalo se u nás mnoho dětí. Nakonec byl ze všech krabic postaven
obrovský hrad Krabičák. Byla škoda,
že jsme ho museli zbourat (chudáka).
Jakub Horák a žáci 5. ročníku

SOUTĚŽ SKÁKÁNÍ V PYTLÍCH
Na den dětí jsme chystali soutěž ve
skákání v pytlích. Museli jsme připravit dvě dráhy. Barvili jsme skály, které
byly jako překážky. Také jsme namalovali dvě velikánské princezny a připevnili jsme k nim stužky, které pak
soutěžící museli utrhnout. Princezny
jsme opřely o židle a skály jsme přivázaly k polenům. Vyvěsili jsme plakát
s názvem naší soutěže, nachystali pyt-

 Děkujeme našim hasičům, kteří grilovali
a grilovali.

le, vyznačili startovací čáru a bylo to.
Vše bylo přichystáno a soutěž mohla
začít. Děti musely v pytli přeskákat
celou dráhu. Bylo u nás pořád plno
a nachystané odměny rychle mizely perníčky od paní Sychrové všem moc
chutnaly.
Johana Filipová a František Kulička
žáci 5. ročníku

 S děvčaty ze 4. a 5. ročníku jsme nachystali
spoustu cukroví.
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výletování

 Při návštěvě páťáků v Praze nemohla chybět tradiční zastávka u pomníčku Jana Palacha a Jana Zajíce

 Třeťáci na výletě v Kosteleckých Horkách

 Krásný školní výlet na hrad Bouzov a do Mladečských jeskyní

 Tomáš Kožant a Fanda Kulička si stejně jako ostatní žáci 4. a 5. ročníku
vyzkoušeli v Uhřínově práci se lnem.
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Naše záclonky
„Jé tady mají hezké záclonky“.
Donese se ke mně často otevřeným
oknem ředitelny. Vždycky mně to
udělá radost a vzpomenu si, jak jsme
záclonky tvořili. Nemáme je totiž
koupené, ale udělali jsme si je sami.
Oslavili jsme tak ve škole Den matek. Maminky se svými dětmi strávily při společném tvoření odpoledne
ve škole. Paní učitelka Blažková vše
připravila a vysvětlila, jak se maluje na hedvábí. No a pak už jsme se
všichni pustili do práce. Pod rukama

TAJNÝ VÝLET S „DRAMAŤÁKEM“

dětí, maminek a nás učitelek se začaly objevovat kontury různých obrázků. Za chvíli jsme už vybarvovali.
No a na závěr malé čarování – posolit
mokré barevné plochy a vykouzlit tak
zajímavé obrazce. Oken máme hodně, a tak jsme nestihli za odpoledne
všechno. Ve tvoření pokračovaly děti
ve škole i my učitelky. Vše se podařilo
a jak často slyším, nejenom my z toho
máme radost.
Světlana Kratěnová
ředitelka školy

 Záclonky tvořily děti, maminky, učitelky i jeden tatínek.

Po úspěšně odehrané pohádce Karle, ty jsi princezna nám paní Drábková slíbila tajný výlet.
Vydali jsme se na něj o víkendu
5. – 6. 9. V sobotu jsme se sešli na nádraží v Týništi nad Orlicí. Nastoupili
jsme do vlaku a jeli jsme směr Potštejn. Namířili jsme si to rovnou do
dětského domova, kde na nás čekala
pouť. Byly tam různé soutěže. K večeru se grilovala krůta. Moc jsme si
pochutnali. My tři jsme se usídlily
v pokoji u Lamii. Večer jsme se dívali
na film, někteří si povídali v pokoji.
V devět jsme šli spát. Druhý den nás
po dobrých koláčcích ke snídani čekal
další výlet. Navštívili jsme cukrárnu,
prohlídli jsme si kostel a zámeckou
zahradu v Potštejně, kde se nám nejvíce líbilo týpí a mohutné stromy. Pak

jsme odjeli do Doudleb do muzea
u zámku. Tam jsme si prohlíželi různá zvířata, úplně nás vyděsili pavouci. Naše další zastávka byla v Kostelci
nad Orlicí na novém zámku. Tam se
právě konala krásná a zajímavá výstava loutek. Mohli jsme točit klikou
a přehrát si tak různé filmy z historie.
Bavilo nás skákat do obrovského polštáře. Posilněni čokoládou z kavárny jsme se odebrali na dětské hřiště,
kde jsme se pořádně vyřádili. Vlakem
jsme dojeli do Týniště, kde už na nás
čekali rodiče. Paní Drábkové jsme
moc poděkovali za krásný víkend
a těšíme se na další výlet.
Terezka Richterová, Radka Rollová
a Pavla Černá členky dramatického
kroužku

 Na zámku v Kostelci nás bavilo skákat do obrovského polštáře.

KARLE, TY JSI PRINCEZNA
Na konci školního roku 20142015 se hrála pohádka Karle, ty
jsi princezna. Já jsem byl král. Pohádka vypráví o tom, že král chtěl
provdat princeznu, ale ta utekla
do sousedního království. Král si
najmul detektivní kancelář. Pak

Číslo 3 - 2015

princeznu našli a všechno dobře
dopadlo – žádná svatba nebyla,
princ i princezna mohli studovat
a sportovat tak, jak si přáli.
Lukáš Smolík
žák 5. ročníku

Albrechtický slavík
Konec školního roku jsme si
zpestřili písničkami. Konala se
soutěž ve zpívání Albrechtický
slavík. Přihlásilo se 5 dětí z kategorie mladších a 6 dětí z kategorie
starších. Bylo to krásné. Mladší
i starší děti zpívaly hezky a všem
se to povedlo. Mně se líbila nejvíce Johana Filipová s písničkou

 Naši nejlepší zpěváci

z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Ta nakonec skončila na třetím
místě stejně jako Adam Bureš.
První místo vyhrála Karolína Mylerová a druhé místo obsadila Rozálie Bartáková.
Školní rok jsme zakončili krásným zážitkem.
Aneta Hajnová žákyně 5. ročníku
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Zahájení školního roku
V pondělí 31. srpna opravdu skončily prázdniny a 1. září jsme se sešli
v hale naší školy. Bylo tam plno dětí,
rodičů a hostů. Dramatický a pěvecký
kroužek si připravil scénky z pohádky Karle, ty jsi princezna. Připomněli
jsme scénky, jak princezna hraje fot-

bal, král uklidňuje zděšené kněžny,
princ kontroluje kuchyň a učí se rád
jazyky. Společně s dětmi z pěveckého
kroužku jsme zazpívali písničky. Po
naší scénce paní Drábková všechny
přivítala, pak promluvila paní ředitelka Světluše Kratěnová, starosta z Al-

 Naši prvňáčkové

brechtic Nad Orlicí Jaromír Kratěna
a starosta Nové Vsi Tomáš Zaňka.
Všichni nás pozdravili a popřáli nám,
abychom se dobře učili a prvňáčkům,
aby se jim ve škole moc líbilo. Pak
jsme se odebrali do tříd, prvňáčkové
šli do třídy i se svými rodiči. Na lavici

měli nachystáno hodně věcí, dostali
i dárek od SPOZ. Slavnostní zahájení
se nám moc líbilo a měli jsme radost,
že se nám vydařila scénka.
Žákyně pátého ročníku a členka
dramatického kroužku
Radka Rollová

 Scénka našich malých umělců

Projev ředitelky ZŠ na slavnostním zahájení školního roku 2015 - 2016
Milé děti, vážení rodiče, hosté,
zaměstnanci,
i já vám všem přeji krásný sváteční
1. školní den v novém školním roce
2015-2016. Speciální pozdrav a přivítání pak platí pro naše prvňáčky a jejich doprovod.
Moc děkuji dětem z dramatického
kroužku a kroužku sborového zpěvu
za veselý začátek. Věřím, že většině
z vás starších školáků se při jejich
scénce hned vybavila pohádka z konce loňského školního roku. Zkuste
si, prosím, vybavit i naše závěrečné
shromáždění, při kterém jsme si pěkně shrnuli, co všechno nám loňský
školní rok přinesl. Bylo toho opravdu
hodně. Od staročeského posvícení,
přes různé soutěže, projekt půda ke
Dni Země, výlety, exkurse až k již
zmíněné pohádce. Hodně jste se toho
naučili, všichni žáci postoupili do
dalšího ročníku, nikoho ani nečekalo
prázdninové přezkoušení. A i když
nebylo vždy všechno na sto procent,
někdy jsme museli řešit i problémy,
důležité bylo, že jsme vždy vše spojenými silami dokázali zvládnout.
Máme na co navázat.
Vy jste o prázdninách zaslouženě
odpočívali, ale ve škole ani o prázdninách nebyl klid. Pracovali zde naši
zaměstnanci, řemeslníci i zaměstnanci obecního úřadu. Možná, že jste si

už všimli nových nátěrů tady v hale
i venku, pro vaši bezpečnost byla navezena hromada nových kamínků na
dopadové plochy pod dětské hřiště, ve
třídě u paní učitelky Karáskové přibyly nové regály, ale to, co vám asi udělá
největší radost, jsou úplně nové počítače včetně monitorů v počítačové
učebně. Ve třídách máte nové učebnice i školní potřeby. Můžeme tedy začít
nový školní rok.
Rozhodně tady nemohu vyjmenovat vše, co nás v něm čeká, ale mohu
vás ujistit, že i v letošním roce si učení
zpestříme různými projekty, výlety,
budeme sportovat - do práce ŠD zařadíme takový malý projekt Naše hodina TV navíc, kdy si družinové děti
vyzkouší různé sporty. Čeká nás přespolní běh, atletické soutěže, plavecký
výcvik. Pokračovat ve své práci bude
i Klub aktivních rodičů a dětí.
Naším podzimním projektem by
letos měly být Dýňové slavnosti, ale
nejprve uděláme průzkum, kolik se
podařilo v letošním opravdu suchém
létě vypěstovat dýní.
Učit se budeme podle našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Školda, je v něm
toho opravdu hodně a kdybyste měli
chuť do něj nahlédnout, najdete ho
u informační nástěnky.
Kdo se bude podílet na tom, aby-

chom všechno dobře zvládli? Vidíte
tady samé známé tváře - p. vychovatelku Evu Drábkovou, p. uč. Romanu
Blažkovou – ta bude třídní učitelkou
2. a 3. ročníku, p. učitelku Janu Karáskovou – ta bude mít na starosti naše
nové prvňáčky, ale několik hodin se
budete potkávat i se svými loňskými
žáky. Dále vidíte p. učitelku Otavovou, kterou jsme vloni měli v roli asistentky pedagoga, ale letos přichází po
rodičovské dovolené a bude učit žáky
4. a 5. ročníku. Já jí v tom budu pomáhat a už se těším, jak budeme zvládat
náš krásný mateřský jazyk a putovat
při Vlastivědě po České republice.
I letos bude dvěma žákům pomáhat
asistentka pedagoga Radka Vondráčková. V mateřské škole zůstává
vedoucí učitelka MŠ Ivana Kubcová,
učitelky Iva Pecháčková a Radka Vondráčková a protože o prázdninách
jsme připravili třídu MŠ tady ve škole
na celodenní provoz, bude tady u dětí
odpoledne nová paní učitelka Milena Vimmerová. Rozhodně bychom
se neobešli bez našich nepedagogických zaměstnanců - Lenky Jaroměřské, Jany Sychrové, Leony Ungrádové
a pana školníka Jiřího Proche.
Naše dnešní společné zahájení se
pomalu chýlí ke konci a je čas na vyslovení našich přání.
Začnu u prvňáčků a jejich rodičů.

Přeji vám, abyste tu razantní změnu,
která vám dneškem do života vstoupí
skvěle zvládli. Vám děti přeji, abyste byli zvídaví, měli radost ze všeho,
co se budete učit, aby vám učení šlo
dobře, abyste měli fajn kamarády
a kdyby náhodou něco nešlo, abyste
kolem sebe měli dost lidí, kteří vám
s ochotou pomohou. Vám rodiče přeji, abyste měli pro své děti hodně trpělivosti, času a lásky, a hlavně, aby vše,
co se bude doma dít kolem školy, bylo
v klidné a pozitivní atmosféře.
Když jsem přemýšlela, co popřeji
vám starším žákům, vzpomněla jsem
si, jak jsme fandili našim hokejistům
na mistrovství světa a přemýšleli jsme,
jak to ta Kanada dělá, že jsou tak dobří. Hned po mistrovství jsem slyšela
rozhovor s člověkem, který trénuje
mladé kanadské hokejisty. V tomto
rozhovoru zazněla nesmírně důležitá
věc. Malí hokejisté tam hrají na všech
pozicích, netrénují jen na nějakém
postu, jejich tréninky jsou náročné,
ale stále jde o jedno, aby s radostí
a chutí hráli hokej, aby si to užívali.
To bych opravdu ze srdce přála i vám
školákům. Nebuďte otrávení a líní,
snažte se i vy učit s radostí, s chutí překonávat překážky. Myslím, že
úspěch tím bude zaručen.
Mějme všichni krásný a úspěšný
nový školní rok.

Rada zpravodaje: Tereza Richterová, Radka Rollová, Aneta Hajnová, Pavla Černá, Jakub Horák, František Kulička, Pavel Blažek, Johana Filipová,
				
Vojtěch Zástěra, Lukáš Smolík
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Myslivecká kronika Albrechtice n.O. a okolí
(3. pokračování)
V této době se začalo se zvěří kupčiti
(prodávat). V každé honitbě a to jak novoveské, albrechtické a štěpánovské, ale
i v dalších honitbách docházelo k drancování zvěře odstřelem. Na Nové Vsi
to byl starý Voda, který měl pronajatou
honitbu a navíc dával za úplatu cizím
hostům povolení k odstřelu. Zajíc se
v této době stával vzácností.
Také stavy koroptví, kachen a tetřívků silně poklesly. Příčina poklesu
koroptví byla možnost hledat v tom, že
začalo používání strojů a časným kosením píce bylo mnoho hnízd vysečeno.
Příčnou bylo omezení setí prosa. Z honitby zmizel tetřívek a naopak se rozšířil
kos a hrdlička, což do myslivecké zvěře
nepatřilo.
Takto se hospodařilo v našich revírech až do okupace. V Nové Vsi byli
účastníky lovu starší generace: Josef
Voda, Karel Voda a z mladší generace Josef Barták, Josef Urbánek, Jan
Forejtek, Jar. Urbánek a Josef Černý.
V Albrechticích n. O.: Jar. Barták, Josef Novák, František Krb, Josef Vojtěch
a František Novotný. Ve Štěpánovsku
to byl Alois Koďousek, Josef Uhlíř, Josef Hloupý, Jan Dohnal, Alois Vašata
a František Novák. V době okupace
byly všechny tři revíry sloučeny. Z revíru Nová Ves byla část revíru a to
od rybníka až k myslivně přidělena
k velkostatku.
Bohužel v době okupace bylo jen několik členů, kteří měli možnost provozovat myslivost, ostatní museli zbraně
odevzdat. Omezený počet zbraní byl
jen pro několik držitelů a to Jana Kupku, ředitele pojišťovny, Aloise Koďouska a Jos. Uhlíře ze Štěpánovska a Josefa
Bartáka z Nové Vsi. Odevzdané zbraně
byly přísně evidované podle výrobních
čísel. Tento stav trval až do roku 1946.
Po roce 1946, kdy byly utvořeny Lidové myslivecké společnosti, bylo započato s plánovaným odstřelem zvěře.
Byly zakázány dosavadní nemyslivecké

způsoby lovu na čekané, používání světelných zdrojů, zradidel, lovu za měsíčních nocí, ale i odstřel spárkaté zvěře
brokem. V revírech se objevila nová
zvěř a to divoké prase. První úlovek
zaznamenal na čekané pan Josef Černý
z Nové Vsi a byl kňour vážící 160 kg.
Dokumentární snímek je v kronice, kde
je šťastný střelec Černý Josef, Barták
Josef, Urbánek Josef a Brandejs Josef,
hajný. Na tuto dobu do byla velká myslivecká událost.
To byl úvod do roku 1946, který do
naší kroniky zapsal pan Josef Barták
z Nové Vsi, rolník, později člen JZD
a dlouholetý myslivec. Pan Barták
zemřel v roce 1997. Za jeho poznatky k dávné minulosti mu patří velké
uznání.
Rok 1946 rozděluje obce Nová Ves,
Albrechtice n.O. a Štěpánovsko do samostatných honiteb. V Albrechticích n.
O. je svolána první schůze a to 11. března 1946. Této schůzi předsedal starosta honebního výboru pan Karel Kain
a členové honebního výboru Josef Tužil, František Marek, Josef Novák, Josef
Říha a Jaroslav Barták. Honitba dostala
název Honební společnost. Bylo rozhodnuto, aby na hony byli zváni všichni
střelci z Albrechtic nad Orlicí. Od tohoto roku až do roku 1951 provozovala
myslivost honební výbor. V roce 1951 je
svoláno několik schůzí.
Ustavující schůze Lidové myslivecké společnosti v Albrechticích n. O. se
konala 4. března 1951 ve 20 hod. v hostinci u Ehlů. Schůze byla zahájena předsedou JZD p. Jaroslavem Bartákem,
který uvedl informaci ministerstva zemědělství čj. 44762-VII/6 1950 o pachtu – pronájmu honiteb myslivecké společnosti. Další program byl v této schůzi
následující:
2. Čtení stanov a přihlášky do základní lidové myslivecké společnosti.
3. Volba výboru a to předsedy,
místopředsedy, mysl. Hospodáře
a pokladníka.

4. Rozprava o další činnosti spojené
se žádostí o schválení stanov.
5. Volné návrhy.
Schůzi řídil, jak již bylo napsáno, pan
Jaroslav Barták, předseda JZD, uvítáním
přítomných s konstatováním, že pozvání na schůzi bylo od 24. 2. Do 4. 3. 1951
vyvěšeno na úřední desce a oznámeno
místním rozhlasem a zasláno na ONV
i OMS Holice v Čechách. Na tuto schůzi se dostavilo několik hostů a to: Josef
Falta, předseda místní KSČ, Karel Šrám,
předseda Místního národního výboru
a Josef Forman, člen správy Lesního
družstva ve Vysokém Chvojně a Karel Kain, předseda Honebního výboru. Zapisovatelem byl jmenován Josef
Kopecký.
Předsedající seznámil všechny přítomné se skutečností, že společenství
honitby nemohou být dále provozovány v režii honebního výboru a doporučil pronájem tvořící se Myslivecké
společnosti.
Byl přečten výnos ministerstva zemědělství ze dne 25. února 1948. Pronájem
honitby jest ve výměře 203 ha honební
plochy se zvěří zaječí, koroptví a ostatní běžné druhy zvěře drobné užitkové
i škodné. Výměra honitby se připouští
ve smyslu paragrafu 21 zákona o myslivosti č. 225/47.
Dosavadní myslivecký kroužek má
11 členů a z toho byli vyvoleni 4 členové
a to Jan Hroch, Josef Vojtěch, Josef Říha
a Václav Šimr za členy Myslivecké společnosti. Ostatní členové zůstávají jako
čekatelé a stálí hosté, aby i oni mohli
přispět finančními příspěvky a brigádnickými pracemi celé společnosti. Rovněž i zazvěřováním. Dále bylo sděleno,
že v brzké době dojde při agrotechnických úpravách k zaokrouhlenému obvodu zdejšího JZD a následkem toho
se zvětší honitba. Tím by se zvýšil počet
členů.
Byla provedena volba výboru dle čl.
11 a 13 stanov. Zvoleni:
Předseda: Josef Říha, malozemědě-

lec, Albrechtice n. O. 40, Místopředseda: Josef Vojtěch, rolník, Albrechtice
n. O. 39, Pokladník a jednatel: Václav
Šimr, důchodce, Myslivecký hospodář:
Jan Hroch, zedník, Zapisovatel: Josef
Kopecký
Všichni zvolení členové prohlásili,
že funkce přijímají a budou dbáti všech
ustanovení stanov a mysliveckých zákonů. Dále bylo vzato na vědomí, že Honební výbor vydal dne 1. 2. 1951 příslib
pachtu honitby Myslivecké společnosti
a předáno bude při nejbližší schůzi
Honebního výboru. Tolik k ustavující
schůzi poznamenal a zapsal pan Josef
Kopecký.
Dne 3. června 1951 se konala schůze Honebního výboru k pronájmu honitby. Schůze se konala v hostinci pan
Ehla za přítomnosti starosty pana Karla
Kaina, pokladníka Viktora Matějíčka,
zapisovatele Jana Bartoně, člena výboru
Josefa Tužila a zástupce za Lidovou mysliveckou společnost jednatele p. Václava Šimra.
Starosta pan Karel Kain, přivítal
všechny přítomné a oznámil, že na
programu je pronájem honitby v Albrechticích n. O. dle ustanovení č. 225
Sb. a vyhláška byla stanovena lhůtou od
3. 5. do 19. 5. 1951 a řádně dle stávajících předpisů vyvěšena.
Jelikož schůze je oprávněná k rozhodování o nabídce LMS Albrechtice
n. Orlicí a usneseno, aby jí byl zadán
pacht honitby o výměře 219 ha se zvěří
drobnou po dobu od 1. ledna 1951 do
31. Prosince 1956 za nájem 660 Kč/rok.
Jelikož jiných zájemců nebylo, nabyla
tato jednání o pronájem honitby LMS
Albrechtice n. Orlicí práva moci.
Usnesení toto bude v zákonných
ustanoveních oznámeno vyhláškou,
která bude po dobu 15 dní řádně vyvěšena. Karel Kain, předseda honeb.
výboru – Matějíček Viktor, pokladník
h. v., Bartoň Jan, zapisovatel, Josef Tužil,
člen a zástupce LMS Václav Šimr.
Pokračování v příštím vydání.

Kácení májky

Vydržela celý měsíc a díky novému
umístění ji snad viděl opravdu každý,
kdo Albrechticemi byť jen projížděl.
Řeč je pochopitelně o májce, která
zdobila křižovatku u restaurace Na
Drahách v průběhu května.
V některých vesnicích je zvykem
scházet se u příležitosti stavění máje.
Pro chlapce je potom ctí, když můžou za použití dlouhých dřevěných
tyčí pomoci májku postavit. Věřím, že
nejsem jediná, kdo by chtěl šikovnost
a sílu našich mužů takto každoročně
otestovat, ale zatím se organizování
stavění máje, i s ohledem na bezpečnost, nikdo nechce ujmout…
O to krásnější je ale v Albrechticích
vždy odpoledne spojené s kácením
májky. Letos proběhlo 24. května. Oblíbená kapela „Kdo má čas“ přivítala
všechny příchozí známými písněmi.
Starosta obce pan Jaromír Kratěna

potom připomněl historii stavění májek. V jeho vyprávění se navíc skrývala odpověď na soutěžní otázku, přičemž hlavní cenou bylo právě dřevo
z pokácené máje. Každoročním zvykem je také představení týnišťského
divadelního souboru TEMNO v režii
Evy Drábkové, která letos do Albrechtic přivezla nejznámější hru Aloise
Jiráska – Lucernu – nutno říct, že ve
výrazně zkrácené podobě. Náročné
diváctvo albrechtické naštěstí dokázalo ocenit, jak se týnišťáci popasovali
s tak složitým kusem v pouhých deseti minutách. Tři silní chlapi se potom prostřídali u pilky a statná májka
padla k zemi. Tak zase za rok – a protože na nové umístění májky máme
jen pozitivní reakce, sejdeme se zase
U Krbů.
Eva Králová
místostarostka obce

 Představení Lucerna v podání týnišťského divadelního souboru Temno
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Z činnosti hasičů
Letní prázdniny jsou za námi a musím říct, že jsme si oddechli. Naše
jednotka byla během horkých letních
měsíců povolána celkem čtyřikrát.
První výjezd byl vyhlášen 1. 6. a jednalo se o planý poplach ve firmě HP
Tronic v Týništi. Další dva výjezdy
byly také do Týniště a sice do divadla.
V obou případech se jednalo o planý
poplach, způsobený sepnutým čidlem
požární signalizace. I takovéto plané
poplachy jsou pro nás, albrechtické
hasiče, velmi užitečné. Při vyhlášení
poplachu si každý procvičí svou fyzickou kondici a schopnost zvládat
stresovou situaci. V předpisech se
píše, že při vyhlášení poplachu se hasiči dostaví do hasičské zbrojnice. Zní
to jednoduše, ale skutečnost je trošku
jiná. Naše jednotka musí dle předpisu vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu. Většinou to stíháme za
sedm až osm minut, někdy i dříve.
Záleží na denní době. A co se během
těch osmi minut děje? Operační důstojník na stanici HZS v Hradci Králové pošle sms zprávu na svolávací
zařízení instalované v naší zbrojnici. To následně rozesílá hromadnou
sms všem členům jednotky na jejich
mobilní telefony. A v tu chvíli nastává v některých domácnostech hasičů
fofr. Nejzajímavější to bývá v noci,
kdy vedle hlavy začne naplno zvonit

mobil se zvukem sirény a to je fakt zážitek. Po probuzení ze šoku a přečtení zprávy se stručnými informacemi
o události nastává další činnost a tou
je oblékání, lépe řečeno hledání něčeho na sebe. To taky není jednoduchá
záležitost, když je člověk rozespalý
a mnohdy ještě nechápe, co se vlastně
děje. Běžně se stává, že se hasič dostaví v pyžamu, nebo má oholenou půlku brady a na druhé má ještě pěnu na
holení. To záleží na činnosti, kterou
právě provádí. Následuje odemykání
vchodových dveří, což bývá někdy
taky problém. Vlivem stresu se ze tří
klíčů na jednom kroužku rázem stává
svazek mnoha klíčů, z nichž správný je většinou ten poslední. Branka
u domu se už neodemyká. Ta se po
zkušenostech s dveřmi přeskakuje.
Pak už stačí nasednout na dopravní
prostředek, který je v tu chvíli nejblíž
a hurá do zbrojnice. Někteří členové
jezdí do zbrojnice vozem, někteří na
kole a ti, co to mají kousek, dobíhají
po svých. I já jezdíval kolmo. Většinou jsem ale dorazil ve stavu, kdy mé
plíce chtěly ven a v tomto stavu mluvit
do vysílačky a požadovat po operačním středisku podrobnější informace
o události, bylo velmi obtížné. Po příjezdu do zbrojnice je třeba se převléci
do zásahových oděvů. Ti, co přijedou
jen v trenýrkách, to mají jednodušší.

Následuje dovybavení vysílačkami,
v případě nočního výjezdu i baterkami. Strojník, kterého určí velitel jednotky, vyjíždí s prvním vozidlem, což
bývá ve většině případů cisterna. Potom zbytek jednotky uzamkne garáž,
naskáče do druhého vozidla a odjíždí na místo události. V těch prvních
třech případech to byl právě planý
poplach, kde nedošlo ke zranění osob,
škodám na majetku, opotřebování hasičské techniky a výstroje a fyzické vyčerpání hasičů hrozilo pouze při přesunu z domu do zbrojnice. Mimo to,
se nám díky častému spínání citlivé
požární signalizace v divadle, nestíhají vytvářet pavučiny na hasičských
vozech, což pak oceníme při úklidu
garáží a údržbě techniky. Poslední
poplach byl vyhlášen 7. 8. v nočních
hodinách. Jednalo se o požár lesního
porostu u silnice vedoucí z Týniště
na Opočno. Díky včasnému příjezdu
jednotek se požár naštěstí nestihl rozšířit a byl zlikvidován ještě v počátku.
Koncem července jsme byli požádáni vedoucím dětského tábora Suté
Břehy o předvedení naší hasičské
techniky. Děti si poslechly výklad
o tom, jak dnes hasiči fungují, prolezly si naši techniku a někteří se oblékly
do zásahových oděvů a dýchacích přístrojů. Do tábora zavítal i kolega z Týniště nad Orlicí, který dětem předvedl

i moderní hasičskou techniku. A jelikož bylo velké teplo, došlo i na vodní hrátky. Děti si vyzkoušely stříkání
z vysokotlaké proudnice a myslím, že
jediné dítko nezůstalo suché. Na závěr
akce jsme dětem poděkovali za to, že
se nám z vozidel nic neztratilo a jelo
se zpět na základnu.
Co se výcviku týká, přes prázdniny
bylo volněji, pouze jsme si opakovali
teorii. V září pak bylo první praktické
školení v Nové Vsi, kde jsme provedli
zkoušku suchovodu a výcvik s čerpadly a osvětlovacím zařízením. Pokud
se někdo pozastavil nad termínem
suchovod, je to potrubí, které není trvale připojené na vodovodní síť. Obvykle je součástí požárního zabezpečení výškových budov. Při požárním
zásahu pak nahrazuje požární vedení
hadicemi a zkracuje tak dobu potřebnou k zahájení zásahu. V případě požáru je suchovod napojen na čerpadlo
požárního automobilu a v patře, kde
je požár, jsou vedeny pouze útočné
proudy od suchovodu. V Nové Vsi je
takto vyřešen problém s převýšením
od rybníku k bývalému obchodu,
kde je místo určené k odběru požární
vody. To by bylo asi tak vše…
Za JSDH Albrechtice n.O.
Josef Jakl, velitel

Insolvenční řízení
V dalším článku, který volně navazuje na předchozí téma, bych se
rád věnoval nemovitostem, které jsou
předmětem insolvenčního řízení.
Obecně rozdělujeme insolvenční řízení na dva typy a to oddlužení, o které
požádá dlužník sám a konkurz, který
vyhlašují na dlužníka věřitelé. Obojí
podléhá schválení soudu a je to poměrně složitý proces. Soud stanovuje
insolvenčního správce, který zastupuje
jak věřitele, tak i dlužníka, protože ten
ztrácí právo disponovat se svým majetkem. Veškeré záležitosti pak následně
řeší už jen insolvenční správce, dlužník má povinnost mu být maximálně

nápomocný. Jak v případě oddlužení,
tak v případě konkurzu vždy následuje prodej majetku dlužníka, z kterého
se uspokojují pohledávky dlužníka.
Často prodej navrhuje tzv. zajištěný
věřitel – většinou banka, který má na
nemovitostech zástavní právo. Tento zajištěný věřitel stanovuje pomocí
insolvenčního správce prodejní cenu
nemovitosti. Prodejní cena je tak většinou stanovena na základě znaleckého posudku, může být velice výhodná.
Ale ne vždy je to pravidlem. Pokud se
rozhodnete koupit nemovitost, která je předmětem majetkové podstaty
insolvenčního řízení, musíte počítat

s několika zásadními odlišnostmi od
klasického prodeje. Tím nejzásadnějším je asi to, že nemovitost nelze
financovat klasickým hypotečním
úvěrem se zástavou před podpisem
kupních smluv, protože insolvenční
správce nemá ze zákona možnost k tomuto udělit souhlas. Principem je, že
musíte složit celou kupní cenu na účet
majetkové podstaty dlužníka ještě
před podpisem kupních smluv. Dále
je nutné schválení příslušného soudu,
rozdělení výtěžku mezi věřitele, nabytí právní moci a pak teprve lze vložit
kupní smlouvy na katastr nemovitostí
a provést vklad na nového majitele.

Celý tento proces může trvat až čtvrt
roku. Teprve po převedení na nového
majitele lze vložit zástavní právo. Odlišnosti také tkví v tom, že insolvenční správce není povinen postarat se
o fyzické předání nemovitosti novému
vlastníkovi. To může být značná komplikace, protože dlužníci nemají často
kam jít bydlet. Výhodná cena tak často ztrácí svůj efekt. Pokud jste si tedy
vybrali nemovitost v insolvenčním
řízení, je nutné k těmto skutečnostem
přihlédnout, a toto vše si ohlídat. Jinak
je koupě takovéto nemovitosti bezpečná a není nutné se jí obávat.
Zdeněk Pilbauer

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 14

Číslo 3 - 2015

Albrechtická legenda odešla do fotbalového nebe
Josef Krčmář
Od roku 1953, kdy vstoupil do oddílu kopané, ještě nikdo netušil, jakou
ikonou se stane a jak dlouho bude
úzce spjat s pojmem albrechtická kopaná. Dlouholetý hráč vystřídal různé
posty v mužstvu, ale pro nás navždy
zůstane legendárním brankářem.
Nevelký postavou, ale převeliký svými výkony. Nejednou přiváděl svými
zákroky soupeřovy útočníky k zoufalství. Ale nebylo vše jenom na hřišti.

Po zápasech vyhraných i prohraných
dokázal spolu se svým „Hlaváčkem“
navodit tu správnou atmosféru. Pokud se ještě k „Hlaváčkovi“ našel pan
„Vozembouch“, bývalo veselo dlouho
do noci a spolu s Pepíkem se zapomínalo na životní strasti a neúspěchy.
Byl obětavým kamarádem, pomáhal
a radil mladším spoluhráčům, a když
už léta přibývala, stal se platným
funkcionářem. A také dělníkem na
všech budovatelských akcích v areálu SK v Borku, ale i mimo něj. Právě

všechny tyto aktivity, ale hlavně jeho
skutky z něj udělaly fotbalovou legendu. Přiřadil se k velikánům albrechtické kopané.

Pepíku,
Josefe Krčmáři
- nikdy na tebe
nezapomeneme!!!

Sportovní klub Albrechtice n. O.
Ti mladší a později narození si ani
nestačí všímat, jak ten čas příšerně letí.
My starší to sice vnímáme, ale zase se
s tím nedá nic dělat. A tak tu máme
podzim a to znamená první část soutěžního ročníku 2015-2016. Kromě zahájení ročníku, musíme vzít na vědomí, že
se jedná o poslední ročník soutěže hrané novým systémem. Vracíme se zpět,
kdy bude v I. B třídě opět ve skupině 14
mužstev, a tak budou zájezdy po celém
Královéhradeckém kraji, což nebude na
cestovném žádná laciná záležitost. Dále
může z I. B. třídy sestupovat ze všech
skupin až 9 mužstev, což bude na jaře
2016 pěkný „mazec“. Ale pojďme na
konec jara 2015.
V jarní části soutěže se v naší skupině hrálo pouze o postup do vyšší třídy.
Nemohli jsme již sestoupit, proto jsme
mohli hrát relativně v klidu. Nakonec
skupinu vyhrálo České Meziříčí, které
je v současné době na posledním místě,
což se podle kvality jejich hry dalo čekat. Ale to je o něčem jiném.
My jsme se mohli v klidu připravovat
na další ročník. Ještě v klidu jsme zahrá-

li turnaj na Štítu Albrechtic, kde jsme
pomýšleli na první místo, jenže finále
nedopadlo podle našich představ, jak je
psáno na jiném místě.
Podařilo se nám získat Tomáše Řeháka z Rychnova a na hostování náhradu
za Michala Králíka, kterého jsme opět
uvolnili do Holic, Lukáše Jozla z Horního Jelení. V průběhu soutěže jsme uvolnili Martina Bartáka do Borohrádku.
Jinak zůstává kádr pohromadě a přípravné zápasy vypadaly velmi nadějně.
Soupeře jsme přehrávali a měli průměr
vstřelených branek víc jak 5 na zápas.
A jsme v současnosti. Máme za sebou
šest mistrovských utkání a máme smíšené pocity. Pouze dvě vyhraná utkání
nás nenaplňují dobrým pocitem a ani
spokojeností. Sice jsme porazili doma
Borohrádek a zvítězili v Lípě, ale v dalších domácích utkáních jsme propadli.
Proto je cíl, umístění do čtvrtého místa
po podzimu, náhle v mlze. Jak se bude
soutěž vyvíjet dále, to bude ještě velmi
zajímavé.
Naše B mužstvo rovněž na zahájení
sezony nijak neoslňuje. Je pravdou, že

 Fotbalová výprava na Štít Albrechtic (r. 1974)

jsme uvolnili do Týniště nadějné dorostence a do Žďáru Rudu Moravce
a Martina Sychru. Do mužstva dobře
zapadl Honza Moravec. Ale od zbytku
mužstva jsme očekávali, že bude plnit
funkci zálohy A čka. Zatím se děje spíš
naopak, kdy hráči A čka pomáhají B
čku, ale to je nakonec v pořádku. Horší je, že ani v domácím prostředí jsme
nedokázali naplno bodovat, krom posledního zápasu s Rovní. Tato výhra
nám pomohla odpoutat se z posledního
místa v tabulce.
Do soutěže máme opět přihlášené
mužstvo mladší přípravky, které znovu vedou Miloš Strnad a Jarda Zeman.
A protože nám z minulé přípravky hráči „zestárli“, a my bychom neměli dostatečný počet hráčů pro starší přípravku,
hrají tito po dohodě s Borohrádkem,
jako Borohrádek „B“. Tyto kluky má na
starost Olda Straka.
A v našem areálu? Tam je stále co
dělat. Díky podpoře obecního úřadu se
podařilo opravit střechu nad kabinami,
do kterých už značně zatékalo. To jsme
ještě nevěděli, že v letošním létě by ne-

zatékalo. A že bylo léto, jak má být, to je
v pořádku, ale když se v době největšího
sucha porouchá čerpadlo pro automatickou závlahu, tak je to na pováženou.
Věděli jsme, že je přidřené, poměrně
hodně „kokrhalo“, a vzývali jsme všechny patrony, aby vydrželo co nejdéle. Nakonec však „odešlo“ úplně. Nezbylo než
zajistit nové, na štěstí už největší vedra
nebyla, přes to však se na hřišti objevila
vypálená místa. A protože je skutečně sucho, máme málo vody ve druhé
studni, která zajišťuje vodu pro kabiny.
Když se po zápase pustí sprchy pro obě
mužstva – není voda. Tak i na hřišti platí maximální šetření vodou.
Po delší době jsme se rozloučili s Jardou Horákem, který zajišťoval chod
stánku. Touto cestou znovu Jaromírovi
děkujeme za odvedenou práci. V současné době řídí chod a provoz stánku
výbor. V areálu se se střídavými úspěchy snažíme zajišťovat i kulturní akce.
Za SK Albrechtice n.O.
Jaroslav Hlušička
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Štít Albrechtic 2015
Vážení přátelé,
42. ročník Štítu Albrechtic, který se
konal v Albrechticích nad Vltavou, je
už měsíc za námi. Dovolte mi, abych
se k průběhu ještě krátce vrátil a provedl stručné hodnocení akce.
1. Pátek, 26. 6. 2015
Kolem 11 hod. se na OÚ v Albrechticích nad Vltavou scházejí starostové jednotlivých obcí a zástupci Stálého výboru Štítu. Vítá nás starosta
pořádající obce ing. Miroslav Ušatý
a místostarosta p. Václav Klimeš. Část
zúčastněných jede do muzea jaderné
elektrárny v Temelíně, část absolvuje
plavbu po Vltavě. Po obědě navštěvujeme rozhlednu Vysoký Kamýk,
významný chov koní v Újezdu, dochází k pokřtění knihy o albrechtickém hřbitovu, mám tu čest společně
s místním starostou zahájit výstavu
O obci a spolcích. Teprve pak zasedají
zástupci jednotlivých obcí a členové
Stálého výboru Štítu. Program zasedání byl tradiční, dovolte mi, abych
uvedl usnesení ze zasedání Stálého
výboru Štítu:
A/ Stálý výbor Štítu bere na vědomí
zprávu o činnosti předsedy Stálého
výboru Štítu od 41. ročníku Štítu, tj.
za poslední rok.
B/ Stálý výbor Štítu schvaluje:
1. Vyúčtování fondu předsedy Štítu.
2. Výši příspěvku do fondu předsedy. Zůstává stejná jako v minulém období, tj. 1000,– Kč. Prosím členy Stálého výboru Štítu o zaslání této částky
na účet předsedy Štítu vedený u GE
Money Bank,a.s. Praha, pob. Karviná. Číslo účtu 3654112734/0600, do
zprávy pro příjemce uveďte, které Albrechtice příspěvek zasílají za účelem
snadné identifikace platby. Termín
: konec září 2015. Lesní Albrechtice

příspěvek už uhradily.
3. Termín 43. ročníku Štítu v Albrechticích u Lanškrouna, tj. 24.6
- 25. 6. 2016
Náročný den jsme ukončili ve Všeteči na společenském večeru.
2. Sobota, 27. 6. 2015
Ráno od 8 hod. se uskutečnil po
mnoha letech průvod reprezentantů
všech obcí, 42. ročník Štítu jsme zahájili na místním fotbalovém hřišti.
Je třeba zdůraznit, že slavnostního
zahájení se zúčastnili všichni starostové, kromě ing. Jaroslava Nováka
z Albrechtic u Lanškrouna, který se
omluvil ze závažných rodinných důvodů. I toto svědčí o tom, jaké prestiže
se akce dočkala a není se čemu divit,
poněvadž se jedná o úžasnou tradici.
Pak už se soutěžilo, letos kromě fotbalu i v požárním sportu a ve střelecké
soutěži myslivců.
Výsledky fotbalového turnaje a tabulky naleznete na oficiálních webových stránkách Štítu - drobné chyby
ve výsledcích budou brzy opraveny.
/adresa stránek www.stitalbrechtic.
cz/. Nyní mi dovolte, abych zopakoval celkové pořadí:
1. Velké Albrechtice
2. Albrechtice nad Orlicí
3. Albrechtice v Jizerských horách
4. Město Albrechtice
5. Albrechtice u Českého Těšína
6. Albrechtice u Lanškrouna
7. Albrechtice nad Vltavou
8. Lesní Albrechtice
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Michal Vašek z Velkých Albrechtic
Nejlepší brankář : Michal Králík
z Albrechtic nad Orlicí
Nejlepší střelec : David Hořínek
z Albrechtic nad Orlicí
Výsledky v požárním sportu:

ženy: 1. JSDH Albrechtice u Českého Těšína, 2. JSDH Jehnědno, 3. JSDH
Albrechtice nad Vltavou
muži: 1. JSDH Jehnědno, 2. JSDH
Lesní Albrechtice, 3. JSDH Albrechtice nad Vltavou, 4. JSDH Chřešťovice
Výsledky ve střelbě / myslivci /: 1.
Martin Kasa, 2. Milan Lhota, 3. Vlastimil Hronek
Po vyhlášení výsledků se konala
velmi zdařilá zábava všech zúčastněných v areálu hřiště do pozdních nočních hodin. Velmi kladně hodnotím
úroveň občerstvení po celý den, které
zajišťoval místní podnikatel se svou
četou. Bylo všeho dost, jídlo bylo velmi kvalitní. Díky!
Závěrem konstatuji, že 42. ročník
Štítu Albrechtic v Albrechticích nad
Vltavou byl velmi zdařilý, počasí bylo
trošku aprílové, ale mohlo být hůř, organizačně to místní starosta ing. Uša-



tý s celým štábem zvládl na jedničku.
Ještě jednou všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem přičinili ke zdárnému průběhu akce, z celého srdce moc děkuji.
Děkuji rovněž za účast všem oficiálním delegacím jednotlivých obcí,
všem sportovcům a fanouškům. Tímto bych udělal tečku za 42. ročníkem
Štítu. Už dnes se těším na setkání se
všemi na 43. ročníku Štítu Albrechtic v Albrechticích u Lanškrouna! Do
té doby se samozřejmě ještě párkrát
ozvu.
Přeji hezké letní dny, těm co ještě
budou čerpat dovolenou přeji, aby se
jim po všech stránkách vydařila.
Zdar našemu společnému úsilí!
(červenec 2015)
Stanislav Kowalski
předseda Stálého výboru
Štítu Albrechtic

Účastníci Štítu Albrechtic 2015

Plavba po Orlici
V sobotu 18. 7. se uskutečnila už
tradiční obecní plavba po Orlici. Vše
proběhlo podle plánu, včetně počasí.
Pohodlný autobus dovezl 67 účastníků do Kostelce, kde byly připraveny
kanoe a rafty. V řece byl menší stav
vody, ale byla celkem čistá a o to teplejší, takže několikeré nedobrovolné

vykoupání nikomu moc nevadilo. Asi
po 2 hodinách jízdy jsme si opekli
buřtíky pod Chotiví a pokračovali
směr Albrechtice. Je třeba pochválit posádky lodí za velký sportovní
výkon. Toho dne byla teplota 33°C
a především náš kameraman pan
Myšík musel být na kole vždy včas

a na správném místě. Jeho video s vodáckou hudbou má jako vždy velký
úspěch. Někteří bývalí účastníci vodáckých akcí se nemohli z důvodu
dovolených zúčastnit, ale seznámili
jsme se s novými Albrechťáky, kterým se plavba líbila a jistě pojednou
příští rok znovu. Zakončení jako vždy

na zahradě Na Drahách při gulášku,
pivečku a výborné country kapele
pana Jirky Dolínka a Zdeňka Bureše.
Děkujeme kulturní komisi obecního
úřadu za finanční podporu a těším se
na příští plavbu v roce 2016.
Jaromír Krb

 Sestava finálových týmů bowlingového turnaje „O pohár starosty“
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PRVNÍ PSÍ DEN
Pro lidi pořádá kulturní komise
spoustu akcí, ale pro pejsky? Nápad
vytvořit akci, která bude určena přímo pro naše čtyřnohé miláčky, vznikl
ve chvíli, kdy jsem si všimla, jak se na
výlovu ryb všichni bavíme a na druhém břehu brouzdaliště přitom postávají stranou pejsci se svými páníčky.
Nadšení pro tuto akci u mě rychle vystřídal strach. Dokážeme vytvořit dostatečně zajímavý program? Přijdou
lidé? Budou se chtít účastnit soutěží?
Jak náročné mohou soutěže být, aby
se jich někdo chtěl účastnit? Pochopila jsem, že vrhnout se do pořádání nějaké akce bez předchozích zkušeností
– jak se psy, tak s organizací – bylo asi
trochu bláznovství. Ale…
V sobotu 19. září odpoledne začali
do parku u elektrárny přicházet pejskaři. Čím víc jich bylo, tím víc mi docházelo, že nepřišli jen na procházku.

Do soutěží se zaregistrovalo téměř
třicet pejsků, mnoho dalších pejskařů dorazilo alespoň fandit. Přesně jak
jsem doufala, sešla se v parku také
spousta dětí.
Program zahájila děvčata z Agility
klubu Hradec Králové, která ukázala rychlost a obratnost jejich pejsků.
Trať plnou překážek si nakonec mohli
vyzkoušet i ostatní, kteří rychle zjistili, že to není tak snadné, jak to vypadá
v podání profesionálek. Pak přišly na
řadu soutěže – zvolili jsme si albrechtického psího sympaťáka (nakonec
byli tři), pejsci ukázali v disciplíně „co
kdo umí“, co je páníčci naučili, a ve
třetí disciplíně ukázali vtipné kousky
pro pobavení publika. Nakonec dorazili také kluci z Capoeira Pardubice,
kteří předvedli ukázku brazilského
bojové umění kombinujícího tanec
s akrobatickými prvky.

Během celého odpoledne se mohli
pejsci občerstvit v PEStauraci Fitmin,
páníčci jim mohli koupit hračku nebo
pamlsek ve stánku zverimexu Mazlíkův ráj, pomoci dobré věci u stanoviště lukavického psího útulku nebo si
nechat poradit u veterinářky MVDr.
Dagmar Mrvečkové z veterinární ordinace Argo, která celou akci zaštítila
ze zdravotně-bezpečnostní stránky.
O občerstvení se postarala Restaurace
U Pošty a skvělý zvuk zajistil Richard
Michalec mladší – všem moc děkuji.
Můj strach nakonec vystřídala
obrovská radost, všichni odcházeli
spokojeni a já už vím, co vylepšit do
příštího ročníku. Tak zase za rok, pac
a pusu…
Eva Králová
místostarostka obce
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Společenská kronika
počet obyvatel k 31. 08. 2015


991
Vítáme na svět:
Kristýna Prášková nar. 10. 04. 2015
Aneta Vacková, nar. 05. 05. 2015
Adina Horká,
nar. 10. 08. 2015
Řekli si „ano“:
Jiří Proche a Lucie Sekyrová
Rozloučili jsme se:
Josef Krčmář,
Oldřich Nesnídal,
Marie Vymetálková,
Miluška Koucká,
Jitka Šmídová,
Jaroslav Mareček,
Anna Königsmarková,
Katarína Tučková,
Anežka Charouzová,
Jarmila Rybková,

r. 1936
r. 1935
r. 1923
r. 1952
r. 1947
r. 1931
r. 1926
r. 1926
r. 1918
r. 1928

Vzpomínka
Dne 6. 10. 2015 uplynulo již 11
let ode dne, kdy nás navždy opustila paní Růžena Škopová z rodiny
klempířů, bytem Na Písku 209.
V tomto roce by se 23. 12. dožila
100 let.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 17. 12. 2015 to budou 4 roky,
kdy nás opustil náš tatínek, bratr,
dědeček a pradědeček pan Josef
Škop, klempíř, bytem Na Písku 209.
Vzpomíná sestra,
dcera a syn s rodinami.
Poděkování
Děkuji všem, kteří mi přišli popřát k mým 91. narozeninám. Především děkuji za návštěvu spojenou
s příjemným posezením zástupcům
obecního úřadu panu starostovi
Kratěnovi a paní Červinkové, kteří
mi přinesli krásnou kytici a dárkový
balíček.
Vlasta Martincová
Děkuji paní Beranové a paní
Králové za přání, květiny a dárek
k mým 80. narozeninám.
Balcarová Danuše
Děkuji tímto zástupcům obecního úřadu a SPOZ, paní Prokůpkové
a paní Velíškové, za květiny, věcný
dar a příjemné posezení u příležitosti mého životního jubilea.
Miroslava Píčová
Děkujeme všem přátelům, kamarádům, známým, SK Albrechtice
n. O., Sboru dobrovolných hasičů
Albrechtice n. O. a obecnímu úřadu
za projevená slova útěchy a účast na
posledním rozloučení s naším drahým dědečkem, tatínkem a manželem panem Josefem Krčmářem,
který nás opustil dne 7. 9. 2015.
Děkuje zarmoucená rodina.
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