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Náklad 630 ks

Budoucí nová náves dostává svoji tvář
Jednou z prioritních akcí naší obce
je příprava a realizace úprav návsi.
Již v roce 2006 byla dokončena projektová dokumentace na úpravu stávající části návsi, o které jsme vás již
v minulosti informovali. Pro úplnost
uvádím, že se jedná o úpravu místní
komunikace, chodníků a veřejného
osvětlení.
V důsledku ukončení příprav stavby přeložky silnice II/305, která měla
být zakončena kruhovou křižovatkou
v prostoru parkoviště před restaurací
U pošty, bylo přistoupeno k přípravě
rozšíření původního záměru úprav
návsi. Rozšířený záměr předpokládá
zahrnout do již vyřešeného území i
prostor parčíku před školou a plochu
po demolici statku čp. 11. Vzhledem
k tomu, že se jedná o rozsáhlý záměr,
který musí vyřešit nové dopravní
napojení na stávající náves a poměrně
rozsáhlý prostor pro veřejnou zeleň,
rozhodlo zastupitelstvo obce nejprve
o zpracování koncepčního návrhu
řešení. Ke spolupráci byli přizváni
odborníci a to pan Ing. Arch. Tomáš
Král z Hradce Králové (architektonické řešení) a paní Ing. Jaroslava Raková, rovněž z Hradce Králové (úprava

veřejné zeleně). Tito odborníci ve
spolupráci se zastupiteli obce a členy
komise výstavby a životního prostředí
posoudili možnosti území a navrhli
základní koncept urbanistického a
funkčního zadání koncepce. Tímto
návrhem se zabývalo zastupitelstvo
obce dne 26.4. 2007 a schválilo k
němu následující usnesení:
• v zájmovém území se již nebude
uvažovat s průjezdní dopravou obcí
(zaústění přeložky II/305 s kruhovou křižovatkou)
• prostor mezi kostelem sv. J. Křtitele
a parčíkem před školou bude koncipován jako nová náves s veřejnou
zelení, parkovací plochou a novým
dopravním napojením návsi na silnici II/305
• v zájmovém území bude ponechána
dostatečně velká prostorová rezerva
na stavbu objektu občanské vybavenosti, která bude umístěna tak,
aby nezakrývala průhled na kostel
(od domova důchodců).
Usnesení zastupitelstva obce se stalo závazným podkladem pro uzavření
smlouvy o dílo s Ing. Arch. Tomášem
Králem na zhotovení koncepce úpravy návsi v Albrechticích nad Orlicí.

 Návrh architektonického řešení nové návsi

Termín předání koncepce je do 31.5.
2007.
Financování celého záměru, který bude obsahovat úpravu stávající i
nové části návsi a také rekonstrukci
parku u elektrárny předpokládáme
z fondu EU. Předpokládané náklady

Rozhovor na aktuální téma

Jak řeší samospráva naší obce souJaká byla přijata v této věci opatčasné problémy jsme se zeptali sta- ření?
rosty obce pana Jaromíra Kratěny.
Vzhledem k tomu, že se evidentně
jedná o přestupky, v některých příPane starosto, v poslední době padech možná i o trestné činy, bylo
jsme zaregistrovali zvýšený počet rozhodnuto řešit celou záležitost
případů, kdy návštěvníci restaurač- v úzké součinnosti s Policií ČR. Na
ních zařízení nebo diskoték poško- jednání rady obce byl pozván zástupzují v nočních hodinách obecní ce obvodního oddělení Policie ČR
a v mnoha případech i soukromý Týniště nad Orlicí. Dostavil se pan
majetek. Zabývaly se již orgány Jaroslav Forman ml., který má v rajóobce touto situací?
nu právě Albrechtice nad Orlicí.
Ano, o této situaci víme. Podnět
Dle informací pana Formana, se
k řešení jsem dal radě obce ihned po Policie ČR snaží být v obci přítomna,
zjištění škod na obecním majetku po když se pořádají diskotéky. Napříčarodějnicích, kde došlo v průběhu klad 30.4. 2007 byly uděleny dvě
noci ke zničení tří odpadkových košů blokové pokuty za rušení nočního
a několika značek na informačním klidu, několik občanů bylo napomesystému obce. Předpokládané škody nuto a deset řidičů bylo kontrolovájsou odhadnuty na cca 8 – 10 tisíc Kč. no na alkohol. Pro zajímavost, ani
Další podnět obdržela rada obce od jeden z řidičů nepožil před jízdou
několika občanů, kteří si hromadnou alkoholické nápoje. I přes tuto snastížností stěžovali na časté krádeže hu Policie ČR se však nedaří zabránit
různých předmětů ze svých zahrádek všem škodám. Rada obce na jednání
a automobilů.
požadovala zvýšit úsilí při preventiv-

ní činnosti a zejména pak při řešení
přestupků se zaměřením na mladistvé, pořadatele zábav a provozovatele
restaurací. Konkrétní výsledky tohoto jednání bychom měli vidět v terénu co nejdříve.
Chci však opětovně vyzvat i občany, aby při zjištění páchání přestupků
okamžitě volali Policii ČR.
Mnozí občané i návštěvníci diskoték upozorňují na skutečnost,
že se neustále snižuje věk účastníků diskoték. Podle nich se mnohdy
jedná o mladistvé ve věku od 12 let.
Ano, takové informace bohužel
máme. Zarážející je, že i tito mladí
lidé jsou často podnapilí. Je s podivem, že je rodiče nechají chodit po
nocích venku a konzumovat alkohol.
I na tyto případy však zákony pamatují, je třeba je však chtít v plné míře
využít a vést tyto rodiče k zodpovědnosti.
....pokračování na str. 3

stavby se odhadují cca na 10 mil. Kč.
Pro představu o jakém řešení se
v současné době jedná vám představujeme následující návrh prostorového a funkčního řešení úpravy nové
části návsi.
Jaromír Kratěna, starosta

Najdete uvnitř
Nový vodovod v Albrechticích
n. O. - střed
...str. 3

Na zkušené v Tyrolsku
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Petice za vyčištění řeky Orlice
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Dobrovolný svazek obcí Poorlicko
Naše obec je zakládajícím členem
Dobrovolného svazku obcí Poorlicko,
který svoji činnost vyvíjí již od roku
1993. O tom jak svazek hospodařil a
čím se zejména zabýval ve volebním
období 2002 až 2006 hovoří tato zpráva o činnosti.

nad Orlicí, prostřednictvím něhož je
zajišťována komplexní propagace přírodních atraktivit, kulturního dědictví a společenského života v členských
obcí.
Propagace - samostatně nebo ve
spolupráci s RTIC o.p.s. vydal svazek
několik tiskovin propagujících území
Zpráva o činnosti Dobrovolné- Poorlicka (mapka cyklotras, „Průvodho svazku obcí Poorlicko za období ce Poorlickou naučnou stezkou„ Kul2002 – 2006
turní kalendáře atd.) a pravidelně se
účastnil vybraných veletrhů cestovníVe volebním období 2002 – 2006 ho ruchu (Regiontour Brno, Infotour
bylo v Dobrovolném svazku obcí Hradec Králové atd.).
Poorlicko (dále jen DSOP) organizoMediální a propagační kampaň
váno 9 členských obcí – Albrechtice Orlických hor a Podorlicka - od roku
nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, 2005 se DSOP účastní jako partner
Čermnou nad Orlicí, Horní Jelení, RTIC o.p.s. velké mediální a proLípu nad Orlicí, Novou Ves, Týniště pagační kampaně Orlických hor a
nad Orlicí a Žďár nad Orlicí. Počet Podorlicka financované z fondů EU
obyvatel v DSOP se pohyboval okolo (GS SROP), Královéhradeckého kra13 780 osob.
je a DSOP. Výstupem z této aktivity
jsou nebo budou zejména tiskoviny,
1. Orgány DSOP:
mediální spoty, promoakce a výstaPředseda: Jaromír Kratěna (Alb- vy poutající pozornost na turisticky
re-chtice n. O.). Místopředseda: Ing. významnou oblast Orlických hor a
Josef Daniel (Týniště nad Orlicí).Kon- Podorlicka.
trolní komise: Josef Bezdíček (Čerm- Vodácká řeka Orlice - DSOP je
ná nad Orlicí), Ing. Jiří Špinar ( B oro - aktivním podporovatelem realizahrádek), František Kouba (Bolehošť). ci velkého turistického projektu na
využití řeky Orlice pro vodácké sporty
2. Činnost DSOP
„Vodácká řeka Orlice“. Cílem projektu
2.1. Likvidace odpadů z měst a obcí je vytvořit na řece Orlici základní
DSOP – tato aktivita byla realizována infrastrukturu orientovanou na vodázejména prostřednictvím společnosti ky a realizovat rozsáhlou propagační
ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí, kte- kampaň popularizující řeku Orlici.
rou DSOP ovládal do srpna 2006 jako Celkově by v budoucnu mělo dojít
majoritní společník (78% základního ke zvýšení návštěvnosti Poorlicka o
kapitálu). V srpnu 2006 DSOP daro- turisty vodáky, čímž by se vytvořily
val svůj obchodní podíl členským podmínky pro rozvoj dalších služeb
obcím (vyjma obce Horní Jelení), kte- orientovaných na cestovní ruch.
ré se tak staly společníky společnosti
Cyklotrasy Poorlicka – DSOP ve
ODEKO s.r.o.
sledovaném období doznačil a vybaNa celém území DSOP je likvida- vil mobiliářem celkem cca 90 km
ce odpadů zajištěna jednotným sys- cyklotras, které se staly vyhledávanou
témem za regionálně platné ceny v atraktivitou obyvatel Poorlicka, Partěchto komoditách:
dubicka a Královéhradecka. Pozitiv- komunální odpad z domácností
ní dopad z této aktivity zaznamenali
- sklo (barevné, bílé)
zejména majitelé restaurací a provo- plasty
zovatelé ubytovacích zařízení. Prů- papír
běžně na těchto cyklotrasách DSOP
- biologický odpad
zajišťuje úklid odpadů a opravy nej- drobný chemický odpad - nebez- horších úseků cyklotras.
pečné odpady (baterie všeho druhu,
Naučná stezka Poorlicka - DSOP
oleje, monočlánky, zářivky, plechovky se v roce 2006 připojil k městu Týnišod barev, olejů apod., ředidla, barvy, tě nad Orlicí a obci Albrechtice nad
pesticidy atd.)
Orlicí a finančně i věcně podpořil
- od září 2006 byl zajištěn zpětný rozšíření Poorlické naučné stezky
odběr elektrozařízení, svítidel apod.
o nové tři informační panely (ryby,
Výše uvedených služeb mohou hmyz a rostliny).
využívat a také využívají všechny
členské obce.
3. Hospodaření DSOP
2.2. Rozvoj a propagace cestovního
3.1. Majetek – DSOP disponuje
ruchu v DSOP
tímto majetkem
Regionální turistické a informačDruh majetku Popis majetku
Cena (v Kč)
ní centrum o.p.s. - DSOP spolu s Druh majetku Popis majetku
technika
85 966,00
Dobrovolným svazkem obcí Orlice DHM (SMV) Výpočetní
Nábytek
159 560,00
DHM
Cyklotrasa (vč. altánů, značení,
a městem Kostelec nad Orlicí založil (stavby)
1 544 028,60
směrníků)
Vklad do RTIC Kostelec n.
v roce 2002 Regionální turistické a DFM
12 000,00
O. o.p.s.
1 801 554,60
informační centrum o.p.s Kostelec Celkem

3.2. Finanční prostředky

Dobrovolný svazek obcí Poorlicko
je každoročně auditován Kontrolním
Většina příjmů DSOP pochází ze oddělením Královéhradeckého kraje
získaných dotací a grantů. Jen malá a ve své historii vždy skončil výrokem
část je zajištěna z členských příspěvků, „v hospodaření DSOP nebyly zjištěny
které se dříve pohybovaly od 2 – 3,- chyby a nedostatky“.
Kč/obyv., v roce 2003 – 6,-Kč/obyv., v
Zpracovali:
roce 2004 – 8,-Kč/obyv., v roce 2005 a
Jaromír Kratěna – předseda DSOP
2006 – 13,-Kč/obyv.
Petra Kučerová – administrativní
pracovnice DSOP
Stav peněžních prostředků na ZBÚ
Stanislava Valentová – ekonomka
DSOP k 31. 12. 2006 +265 757,33 Kč
DSOP
Přehled získaných dotací a grantů v letech 2002 – 2006
Název projektu

Rok 2002
Poradce a pečovatel pro obce „Svazku Poorlicko“ (POV)
Strategický plán rozvoje a obnovy obcí mikroregionu Poorlicko
(POV)
Vybudování cyklostezky propojující oblast Hradce Králové
s mikroregionem Poorlicko (POV)
Studie řešení odpadového hospodářství svazku obcí Poorlicko
(POV)
Rekonstrukce technické infrastruktury v obcích mikroregionu
(POV)
Celkem výše přijatých dotací za rok 2002

Výše získané dotace/grantu
140 000,-Kč
175 000,-Kč
210 000,-Kč
200 000,-Kč
210 000,-Kč
935 000,-Kč

Rok 2003
Poradce a pečovatel pro obce „Svazku Poorlicko (POV)
Vybudování cyklotrasy - III. etapa (POV)
Podpora vydávání propagačních materiálů (grant)
Vytváření podmínek pro hospodaření v údolní nivě řek – údolní
niva Orlice“ (grant)
Profesionalizace Dobrovolného svazku obcí Poorlicko (grant)
Celkem výše přijatých dotací a grantů za rok 2003

42 000,-Kč
421 600,-Kč

Rok 2004
Vybudování cyklotrasy IV. etapa (POV)
Vybudování informačního centra obcí svazku (POV)
Informatizace a elektronické podatelny DSOP (POV)
Profesionalizace DSOP (grant)
Celkem výše přijatých dotací a grantů za rok 2004

230 000,-Kč
150 000,-Kč
70 000,-Kč
60 000,-Kč
510 000,-Kč

Rok 2005
Vybavení a oprava cyklotrasy mikroregionů Poorlicko (POV)
Profesionalizace DSOP (grant)
Údržba a rozšíření značení naučné stezky Poorlicka (grant)
Celkem výše přijatých dotací a grantů za rok 2005

155 000,-Kč
65 000,-Kč
26 020,-Kč
246 020,-Kč

Rok 2006
Opravy a údržba cyklotrasy Poorlicko (POV)
Profesionalizace DSOP (grant)
Celkem výše přijatých dotací a grantů za rok 2006

57 644,-Kč
74 000,-Kč
131 644,-Kč

Celkem – získané dotace a granty 2002 - 2006

30 000,-Kč
200 000,-Kč
16 000,-Kč
133 600,-Kč

2 244 264,-Kč

Výzkum
veřejného mínění
Společnost AUGUR Consulting
s. r. o. ve spolupráci s Centrem
evropského projektování Hradec Králové provádí dotazníkové
šetření ve vybraných městech a
obcích Královéhradeckého kraje.
Cílem dotazníkového šetření je
získat informace o spokojenosti obyvatel s životem ve svých
obcích. Naše obec byla po dohodě
do tohoto šetření rovněž zapojena. Dle informací by se šetření
mělo uskutečnit formou řízených
pohovorů s náhodně vybraným
vzorkem občanů v počtu cca 100

respondentů. Rozsah šetření je
101 dotazů, které budou položeny
každému respondentovi. Tento
průzkum bude veden důvěrně
a je anonymní. Pro samosprávu
naší obce budou výsledky tohoto unikátního šetření k dispozici
pro vlastní využití. Všeobecně
předpokládáme, že získaných
informací využijeme k dalšímu
zkvalitnění života našich občanů
v Albrechticích nad Orlicí.
Jaromír Kratěna
starosta
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NEANDRTÁLCI JEŠTĚ ŽIJÍ ?!
Plných 54 let jsem žil v bláhové
iluzi, že člověk neandrtálský (Homo
sapiens neanderthalensis), který se
vyznačoval zejména tím, že žil v jeskyních, uměl rozdělat oheň, používal pazourek a k boji pak pěstní klín
- že tento člověk již dávno a dávno
vymřel. Bohužel - opak je pravdou.
Neandrtálci dosud žijí, daří se jim

dobře a to nikoliv v jeskyních, ale ve
vilách a k boji používají nikoliv pěstní klíny, ale fordy, renaulty, mazdy,
octavie a další moderní „jezdící zbraně“ !
Pokud mi nevěříte, pohlédněte na
obrázek, který nepochází z pravěku,
ale z ulice Lesní v Albrechticích nad
Orlicí – z května L. P. 2007.

 Ano, vidíte dobře! To není dílo „matičky přírody“ – ale neandrtálců, kteří nemají ani
potuchy o tom, že asfaltová silnice byla vybudována pro automobily . . . a že bahno (v
období dešťů) a prach (v období sucha) – mohou někomu těžce znepříjemňovat život!
I když chápu, že člověk neandrtálský nemůže vědět, že retardér slouží k potlačení jeho
zvířecího pudu, přesto navrhuji představitelům obce: Udělejme na okraji retardéru jámu
(asi jako na mamuta) . . . . . a ať se nám tam neandrtálec chytí sám ! Tomu už bude rozumět i on – je to jeho zbraň !
Zdeněk Bureš

Odchyt toulavých psů

 Stavba nového vodovodu v lokalitě Albrechtice - střed
Jednou z mnohých infrastrukturních staveb, které se mají realizovat
v lokalitě Albrechtice n. O. – střed
v souvislosti s přípravou území pro
stavbu rodinných domků je stavba
vodovodu. Ta byla zahájena firmou
Aqua servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou dne 14 .5. 2007. Firma Aqua servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou vyhrála výběrové řízení na tuto stavbu za
cenu díla ve výši 797 110,40 Kč.
V rámci stavby byl vybudován
nový vodovod v délce potrubí cca 392
m s deseti novými přípojkami pro
rodinné domky. Zajímavostí je skutečnost, že místo běžně používaných

....pokračování ze str. 1

PVC trubek byla použita PE hadice se
svařovanými spoji.
Dnes, 31. 5. 2007, je stavba hotova.
Odvážejí se dílce pažení, dokončují
se hrubé terénní úpravy pozemků
po stavbě, připravuje se překop ulice
Tyršova ke konečné úpravě z asfaltobetonu. Celá stavba proběhla plynule
bez vážnějších problémů, za což patří
uznání pracovníkům Aqua servisu,
a. s. Rychnov nad Kněžnou. Nám již
nezbývá než si přát, aby takto rychle
a klidně proběhly i další připravované
stavby na území naší obce.
Jaromír Kratěna
Starosta

Obec Albrechtice nad Orlicí se dlouhodobě snaží aktivně řešit problematiku toulavých psů. Přestože tento nešvar
není v naší obci každodenní záležitostí,
čas od času se i u nás vyskytne toulavý
pes, kterého je nutné odchytit. Doposud jsme odchyt psů řešili ve spolupráci
s Městskou policií Týniště nad Orlicí. Na základě usnesení zastupitelstva
obce byla v rozpočtu obce na rok 2007
vytvořena finanční rezerva na řešení
tohoto problému vlastními prostředky.
Po dohodě s členy Sboru dobrovolných
hasičů jsme přihlásili do odborného
kurzu na odchyt toulavých a opuštěných
zvířat, který organizuje pravidelně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
dva členy sboru, pana Jiřího Procheho a
Josefa Jakla. Oba se dubnového kurzu
na univerzitě zúčastnili a úspěšně složili závěrečné zkoušky. Na základě jejich

doporučení byla zakoupena odchytová
souprava, včetně bezpečnostní výstroje
a transportní klece od firmy Maria Vet.
V současné době se připravuje nabídka
na vybudování dvou kotců pro přechodné umístění odchycených zvířat.
Kotce budou umístěny ve skladovacím
prostoru obecního úřadu v Borku. Tímto opatřením chceme zvýšit naši operativnost, při odchytu toulavých zvířat a
zvýšit tak bezpečnost našich občanů.
V této souvislosti však ujišťuji všechny
občany, že se s odchycenými zvířaty
bude vždy zacházet v souladu s platnými zákony o ochraně zvířat proti týrání
a veterinárním zákonem. Věřím však,
že majitelé psů budou i nadále o svá zvířata zodpovědně pečovat a tato služba
bude využívána minimálně.
Jaromír Kratěna
starosta

Rozhovor na aktuální téma

stavbou hrází nesouhlasí. Tento postoj 1997 právě stoletou povodní. To však
je natolik v celém řízení zásadní, že jej není pravda. V Albrechticích nad Orlicí
Doslechli jsme se, že mnozí občané nelze obejít a opomenout.
se jednalo „pouze“ o sedmdesátiletou
obdrželi nedávno rozhodnutí Králopovodeň. Co by v obci mohla způsobit
véhradeckého krajského úřadu o zruJaký vliv bude mít zrušení staveb- stoletá povodeň se dozvíme po předášení stavebního povolení na stavbu ního povolení na další vývoj příprav ní dokumentace. Podle předběžných
protipovodňových hrází, které vydal stavby protipovodňových opatření informací a provedených orientačních
Městský úřad Kostelec nad Orlicí. v obci?
měření u Hrabákových na návsi se však
Proč k tomuto zrušení došlo?
Bezprostředně zatím žádný. V sou- jedná o výrazné rozdíly ve výškách hlaBohužel máte pravdu. Těch důvodů časné době se dokončují další detaily din v roce 1997 a stoletou povodní.
proč odvolací orgán, tedy Královéhra- v projektové dokumentaci. Jedná se
decký krajský úřad, zrušil vydané roz- zejména o výpočty průsakových vod,
Důležitou součástí příprav je i zajišhodnutí je několik. Předně se jedná o jejich čerpání, nově se posuzuje vliv tění financování takto rozsáhlé stavby.
procesní chyby ve vlastním správním hrází na dobu zátopy pozemků a defi- Jakým způsobem si představujete, že
řízení a ve zdůvodňování rozhodnutí nují se zákresy různých povodní do by byla stavba financována?
o povolení stavby. Je však nutno říci, terénu. Občany bude určitě zajímat, jak
Předpokládané rozpočtové náklady
že hlavním důvodem je odvolání jed- je může ohrozit hladina stoleté povod- na stavbu komplexních protipovodňonoho z vlastníků pozemků dotčených ně, na kterou se ochrana obce projektu- vých opatření se pohybují od 15 mil. Kč
vzdutou povodňovou vodou, který se je. Pro mnohé občany je povodeň v roce výše. Bez vícezdrojového financování

není možné stavbu zrealizovat. Proto na
tomto problému již dlouhodobě pracuji
a hledám možnosti jak stavbu finančně
zajistit. Velice slibně se vyvíjejí jednání
s Povodím Labe, s.p. Hradec Králové.
V tomto okamžiku je zrušení povolení stavby vážnou komplikací, protože
úspěch při žádání o finanční podpory
se může dostavit pouze v případě, že
budeme připraveni stavbu realizovat a
to co nejdříve. Čím déle potrvá příprava
a zejména jednání s vlastníky pozemků,
tím menší je naděje na úspěch při získání dotace. A jak jsem již řekl, bez dotace
nebudou vybudovány žádné protipovodňové hráze.
Děkuji za rozhovor.
redakce
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Kostel sv. Jana Křtitele – významná historická dominanta obce Albrechtice n. Orl.
Jako albrechtický rodák se zájmem
sleduji jakou péči o zachování církevní
památky a oprav věnuje několik nadšených občanů kostelu sv. Jana Křtitele
– patronu všech vod.
Dozvěděl jsem se o uskutečnění
adventního koncertu v kostele v neděli
3. prosince 2006. Tímto jsem byl inspirován k tomu, že v úterý 5. 12. jsem
navštívil pana Ziku, sdělil jsem, že hraji
na klávesy a navrhl jsem, že bych byl
ochoten zahrát v kostele v prosinci a
tak zpříjemnit předvánoční atmosféru.
Měl jsem připravený hudební program
překrásných vánočních melodií, písní
a koled. Program tak na 1 hodinu 20
minut.
S tímto předvánočním hudebním
programem jsem v minulých letech
navštěvoval kluby seniorů na Pardubicku. Panu Zikovi jsem řekl, že žádný honorář nepožaduji a pokud by se
vybíral dobrovolný finanční příspěvek,
souhlasím s tím, aby byl použit na

potřeby kostela. Zdálo se, že pan Zika
s mým návrhem souhlasí a tak jsem mu
dal kontakt na můj mobil. Bohužel pan
Zika se vůbec neozval. Škoda, že jsem
nemohl občanům poskytnout příjemný
hudební zážitek v předvánoční době.
Přesto v představách bych měl jeden
hudební projekt, který by mohl být
uskutečněný v kostele. Jako rodák chtěl
bych pro občany uskutečnit klávesový
koncert na počest mých vrstevníků,
rodáků a občanů žijících v Albrechticích, kteří v tomto roce 2007 se dožívají
významného životního jubilea 75 let. Na
hudebním programu už pracuji. Pokud
by můj nápad vyvolal zájem zvláště u
těch, kteří s římskokatolickou církví
programy v kostele připravují konat
a souhlasí s nimi, mohou se se mnou
zkontaktovat na mobil 776 106 482.
Zájem rád uvítám. Dodávám ještě, že
uskutečněný koncert by byl bez honoráře.
 Albrechtický rodák Josef Veselka
Josef Veselka

Kni hov na Albre chti ce - nabí d k a pro č tenáře

Vítám vás v knihovně a nabízím rybách, obojživelnících a plazech,
vám několik titulů:
ptácích a savcích, přírodních společenstvech a systému organizmů.
Pro děti:
„Rákosníček a rybník“ – Kdo by
Pro dospělé:
neznal Rákosníčka! Skřítka neposed„Sladká hrníčková kuchařka“
ného, zvědavého jako opička, taky – S. Poncová. Jak „vážíme“ a odmětrochu popletu, ale velikého dobráka, řujeme v naší kuchařce bez vážení;
který je připraven pomoci každému, řada receptů na řezy, zákusky, dorty,
kdo se dostal do nějaké bryndy. Hrne rolády, bábovky, chlebíčky, koláče,
se do všeho po hlavě, ale o rybník drobné pečivo, moučníky z lístkoBrčálník se stará jako skutečný hos- vého těsta, nepečené cukrovinky,
podář. A že se mu všechno vždycky ovocné a mražené pamlsky, krémy,
tak úplně nepovede. Snad mu to kapr poháry, záviny, slané pečivo, moučMatěj, rak Vavřinec, bludička Julinka níky z kynutého těsta, sladká moučná
i tři žabáci a všichni pulci, šneci a ryby jídla.
odpustí.
„Možná ho najdeš na ulici“ – Iva
„Příhody včelích medvídků“ – J. Hercíková. Tato kniha povídek vám
Kahoun. Na mezi se krčila chaloup- přiblíží svět o New Yorku a Florika. Bydlela v ní čmeláčí maminka dy přes Prahu až po malou vesničku
s dvěma dětmi. S Brumdou a Čmel- v Brdech. Autorka laskavě, s lehdou. První kluk byl její radost, ale kou ironií a novým pohledem a svět
druhý samá starost. Zatímco Brum- zachycuje křehkost lidských vztahů,
da lítal celé dny nad jetelem a sbíral ale i důležitost lásky ke zvířatům a
sladkosti z růžových kuliček, Čmelda přírodě. Kniha je obrazem toho, jak
jenom spal a zdálo se mu, že je čme- zápasit s každodenními problémy a
láčí král…
usilovat o nalezení smyslu života.
„Encyklopedie přírody pro celou
rodinu“ – z angl. orig. Naučná kniha
s nádhernými ilustracemi uvádí mladého čtenáře do podivuhodného světa přírody. Jasný, snadno srozumitelný
text je napsán přitažlivou formou a je
rozdělen do krátkých kapitol, v nichž
jsou informace přehledně uspořádány. Každé téma je doprovázeno
unikátními fotografickými záběry a
názornými kresbami. Jednotlivé kapitoly pojednávají o rostlinách, hmyzu
a dalších bezobratlých živočiších,

„Za závojem“ – z angl. orig. L.
Laubeová. V pasti saúdskoarabského
„ráje“. Saudská Arábie, země s romantickým nádechem jako z pohádek
Tisíce a jedné noci. Autorka se jako
zkušená zdravotní sestra nechala
nalákat na sliby pracovní agentury a
vypravila se do tohoto bohatého ráje.
Čekala ji však mnohem tvrdší realita.
Poměry v Saudské Arábii se nezadají s nejtužším totalitním režimem.
Setkala se s nesvobodou, kde špehování je na denním pořádku, s necitli-

vostí a pohrdáním vším a všemi, kteří
nepocházejí ze Saúdské Arábie, s neuvěřitelnou liknavostí a bezohledností.
Jako žena byla zbavena většiny práv,
skončila v podstatě uvězněná v areálu nemocnice, nemohla telefonovat,
řídit auto, dopisy domů podléhaly
tvrdé cenzuře, nebylo co číst, samé
modlitby a za každou maličkost jí
hrozil trest….

pě jakési usedlosti, kde jí vpichovali
drogy a opakovaně ji znásilnilo několik mužů. Jednoho z nich, vlivného
poslance, nyní poznala. Karen se
vydává po stopách deset let starého
zločinu, ale naděje na získání usvědčujících důkazů se zdají mizivé. Karen
od počátku naráží na nejrůznější
nesrovnalosti a data blokovaná vrchním komisařem….

„Milena Dvorská“ – Luboš Nečas.
„Krvavý batalion“ – S. Hassel.
Známá herečka, její osobní, divadelní Z angl. orig. Autor na základě vlasti filmový svět.
ních zkušeností vypráví o bojích
v nekonečných ruských stepích, kam
„Posel dobrých zpráv“, zpěvák na 2. světové války vyslalo německé
století Karel Gott – Já žil, jak jsem žil. velitelství statisíce mužů na téměř jisVše o Karlu Gottovi.
tou smrt. V nelidských podmínkách
v krutém mrazu, hladoví a špatně
„Tajemné duše zvířat“ – Olga vybavení bojují příslušníci kárnéKrumlovská. Astroložka, ctitelka ho praporu o holý život. Zachází se
alternativní medicíny, jógy a mnoha s nimi jako se zvířaty a oni se také
dalších věcí mezi nebem a zemí se naučí jako zvířata žít, aby přežili.
tentokrát vypravila do tajuplné zvířecí
říše. Skutečné a často nepochopitelné
„Deset malých černoušků“ – A.
případy zázračného zásahu zvířete do Christie. Z angl. orig. V neúprosném
lidského života povzbudily autorčinu rytmu známého popěvku tu černoušchuť dozvědět se o jednotlivých zví- ků ubývá stejně jako hostů v luxusním
řecích bytostech – nám běžných, ale i sídle na ostrově, bouří odříznutém od
těch bájných něco víc, než známá fak- světa. Jakási ďábelská síla žene podle
ta. Něco, co se rozumem mnohdy nedá předem připraveného plánu jednoho
vysvětlit, ale co přesto funguje: zvířata po druhém do záhuby, až nezbude
mohou léčit, ovlivňovat naše sny, půso- žádný. Kam však zmizel vrah? Napíbit na naší energie, podivně s námi i navá detektivka, která se dočkala
mezi sebou komunikovat. Jde pouze o několika filmových zpracování.
to, jak proniknout k jejich duši.
Přijďte si vybrat, určitě najdete kni„Herna“ – J. Connor. Z angl. orig. hu, která Vás zaujme.
Jednoho dne vyhledala inspektorku
Na shledanou v knihovně každou
Karen dívka vystupující pod jménem středu od 17ti do 19ti hodin se na Vás
Pamela a vypráví jí otřesný zážitek těší
z dětství, kdy byla vězněna ve skleSvobodová J., knihovnice
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Stavba garáže pro obecní techniku
Pravděpodobně jste zaznamenali, budování výjezdu od garáže na hlavže v prostoru parčíku u Krbů za auto- ní cestu. Původně jsme plánovali, že
busovou zastávkou bylo v posledních výjezd od garáže bude v prostoru
dnech poněkud rušno. Důvodem mezi autobusovou zastávkou a objekbyla stavba garáže a obslužné komu- tem čp. 302 místo vývěsní desky. Pronikace pro obecní techniku v čp. 302. tože se jedná o napojení pozemku
Původně nevyužívané přístřeší bylo - zřízení vjezdu - na silnici III. třídy,
podle projektové dokumentace zho- byly jsme nuceni v souladu se zákony
tovené projekční kanceláří Jan Malina této země požádat o vyjádření Polipřestavěno na garáž. Stavbu provedlo cii ČR a požádat o souhlas Dopravní
Sdružení podnikatelů STAFI Sopotni- úřad v Kostelci nad Orlicí. Vše se do
ce, které podalo nejvýhodnější nabíd- této doby zdálo být jednoduché, laciku v poptávkovém řízení. Cena stavby, né a účelné. Jak to však dopadlo máte
včetně úprav plochy před garáží činila možnost vidět na vlastní oči. Místo,
které jsme vybrali pro napojení se
cca 320 000 ,- Kč.
Samostatnou pozornost si zaslouží ukázalo jako naprosto nevhodné pro

vyjadřující se orgány. Jedná se totiž
o prostor autobusové zastávky, do
kterého není povoleno situovat žádné výjezdy. Nepomohla ani vysvětlující schůzka se zástupci Policie ČR
a dopravního úřadu na místě budoucí
stavby, kde jsme se snažili vysvětlit, že
jde pouze o výjezd pro zahradní techniku, která tudy bude vyjíždět v odpoledních hodinách a to ještě jednou až
dvakrát týdně.
Zástupci jmenovaných institucí
však byli neoblomní a tak přišlo na
řadu náhradní řešení. Další projekt,
nové stavební povolení, smlouva
se SÚS Královéhradeckého kraje,

poplatky atd. Nakonec z jednoduchého napojení na silnici vznikla „pěkná“
stavba v ceně několika desítek tisíc
korun, včetně kolaudace a dopravního značení. Pokud jste si někteří
v souvislosti s touto akcí ťukali na čelo
a mysleli si, že jsme se zbláznili, tak
jste se mýlili. Opravdu věřte, že naše
představy byly a dodnes jsou jiné. Leč
co na plat, zákon je zákon.
Na závěr se mi chce říci několik
známých českých rčení a ponaučení,
ale zastupuji veřejnoprávní instituci,
tak budu mlčet a půjdeme vám všem
příkladem.
Jaromír Kratěna, starosta

 Výstavba nové garáže v čp. 302

Myslivecké sdružení ZELENÉ HÁJE informuje…
Již po několik let je známá skutečnost, že myslivců ubývá. Důvodem je
nejen úmrtí, ale i ukončení činnosti
vlivem zdravotních i starobních potíží
mnohdy i pracovních.
Českomoravská myslivecká jednota zveřejnila analýzu, podle níž řady
českých myslivců řídnou. Zatímco
ve druhé polovině sedmdesátých let
minulého století bylo přes 120 tisíc,
tak v současné době je o 20 tisíc
méně.

Pokud se současný trend nezastaví,
klesne podle analýzy počet myslivců
během 10 let až na 80 tisíc. V takovém případě by bylo vážně ohroženo
zajištění nezbytné péče o zvěř, která
se v současné kulturní krajině bez
pomoci člověka neobejde. Myslivecká sdružení musí zajistit dostatečné
množství krmiva pro zimní období, mnohdy i za nemalé finanční
prostředky a v zimním období přes
jakoukoliv nepřízeň musí každý člen

pravidelně navštěvovat krmící zařízení.
Jak se stát myslivcem?
• Absolvování střední nebo vysoké
školy, kde je myslivost povinný
předmět
• Složení vyšších odborných zkoušek
na ministerstvu zemědělství
• Zvládnutí zkoušek u okresních
mysliveckých spolků a policie

V čem spočívá zkouška?
• Roční praxe v honitbě.
• Kurz teoretických vlastností.
• Zkouška ze 7 předmětů včetně ekologie.
Přijďte mezi nás! Podáme pomocnou ruku každému, kdo bude mít
zájem o myslivost. Přesné informace
podáme v dalším vydání zpravodaje.
Myslivecké sdružení Zelené Háje
Albrechtice nad Orlicí
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Na zkušené v Tyrolsku
Ve dnech 15. 4. – 19. 4. 2007 se
desetičlenný tým lidí z Kostelecka
zúčastnil pracovní zahraniční cesty zaměřené na získání zkušeností
s realizací projektů financovaných ze
zdrojů Evropské unie. V týmu lidí byli
zástupci samospráv obce Albrechtice
nad Orlicí a města Kostelce nad Orlicí, destinačního managementu turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, podnikatelé v oblasti cestovního
ruchu, lidových řemesel, zástupce
neziskové organizace a euromanažerka pro svazky obcí Orlice a Poorlic-

ko. Kde uvedená skupina získávala
zkušenosti? Inspiraci pro své záměry
a projekty a zkušenosti s realizací
projektů účastníci čerpali v Tyrolsku,
ve městě Wőrgl a jeho okolí. S tímto
městem obec Albrechtice nad Orlicí
již od roku 1993 rozvíjí své partnerské
vztahy. A právě díky dlouholetému
přátelství obou obcí a také vstřícnému jednání starosty Albrechtic nad
Orlicí pana Kratěny a představitelů
města Wőrgl se mohla tato návštěva
uskutečnit. Uvedené mnohaleté partnerství obou samospráv bylo i jedním

z důvodů velmi vstřícného přijetí a
zorganizování bohatého programu
obsahujícího nejrůznější témata a
doprovázeného zanícenými diskusemi po celou dobu pobytu. Témata
prezentací souvisela např. s oblastí
organizace cestovního ruchu v Tyrolsku, s fungováním samosprávy, se
vzájemnou spoluprací obcí, se zapojováním veřejnosti do společných
projektů apod. K zajímavým navštíveným zrealizovaným projektům patřil sportovně-relaxační areál v okolí
jezera Pillersee, určený pro všechny

věkové skupiny obyvatel, vzdělávací
centrum poskytující nejen vzdělávání
nejrůznějším cílovým skupinám, ale
i další služby, a Vodní svět. Realizace zahraniční cesty byla možná díky
finanční podpoře Královéhradeckého
kraje v rámci projektu „Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje
II“. Načerpané zkušenosti a podněty
budou promítnuty do projektů realizovaných v obcích spádového území
Kostelce nad Orlicí.
Pavlína Kotoučová
Euromanažerka

 Pracovní tým z Kostelecka vedený starostkou Kostelce n. O. Ing. I. Červinkovou (první řada, druhá zleva) a starostou obce p. J. Kratěnou
(první řada uprostřed)

Děkovná bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele
U příležitosti děkovné bohoslužby
v kostele sv. Jana Křtitele byl dne 22.
dubna 2007 na návštěvě Albrechtic
nad Orlicí pan Mons. ThLic. Dominik
Duka, biskup Královéhradecké diecéze. Bohoslužba byla sloužena jako
dík členům Sdružení přátel kostela
sv. Jana Křtitele za práci, kterou jeho
členové odvedli v loňském a letošním
roce na údržbě a opravách kostela.
Po bohoslužbě se s panem biskupem
mimo jiné setkali v restauraci U Krbů
i představitelé obce a zástupci společenských organizací. Tématem setkání bylo poděkování panu biskupovi
za návštěvu naší obce, stručné představení její historie a současnosti a
předání upomínkových předmětů na
tuto návštěvu.
Jaromír Kratěna
starosta

 Pan biskup Mons. ThLic. D. Duka přebírá Knihu o historii Albrechtic n. O.
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Petice za vyčištění řeky Orlice
Předpokládám, že většina čtenářů zpravodaje zaregistrovala aktivitu
několika občanů obce Štěpánovsko,
kteří zorganizovali v minulých měsících petici za vyčištění řeky Orlice.
Tuto chvályhodnou aktivitu podpořilo několik stovek občanů Albrechtic
nad Orlicí, Štěpánovska, Týniště nad
Orlicí a dalších. Naše obec nezůstala
v tomto procesu rovněž stranou. Rada
obce podpořila petiční výbor v jeho
činnosti a všichni členové rady petici
podepsali.
Obsahem petice se zabývalo také
shromáždění starostů Dobrovolného
svazku obcí Poorlicko a svoji podporu formulovalo v usnesení, kterým
mně uložilo, abych inicioval na toto
téma jednání s Královéhradeckým
krajem, Povodím Labe, zástupci
obcí v okolí Orlice, orgány ochrany
přírody a dalšími zainteresovanými
subjekty. Z tohoto popudu se uskutečnila dvě jednání. První se konalo
5. března 2007 na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje a druhé se
uskutečnilo na Staré řece ve Štěpánovsku 20.3. 2007. Obě jednání byla
za účasti všech zainteresovaných subjektů a byla vedena s cílem problém
zanášející se Staré řeky a odpadů v ní
naplavených řešit. Výsledkem těchto
jednání je dohoda všech účastníků na
následujícím postupu.
V první řadě budou odklizeny
naplavené odpady v korytě Staré řeky,
což již bylo provedeno. Celkem se
odpad, převážně plasty a sklo, vešel
do více jak třiceti pytlů, které skončily
na skládce odpadů.
V současné době (31.5. 2007) se
připravuje vytěžení části sedimentů
a naplavených biologických odpadů.
Přípravu tohoto kroku zdržely problémy s identifikací vlastníků přilehlých
pozemků a také se čekalo na posekání trávy v okolí řeky. Dle informací
zástupců Povodí Labe je však akce
připravena a měla by se realizovat do
poloviny června.
Z pohledu komplexního řešení problému se však jedná pouze o
dílčí zásah. Podstatně razantnější a
z pohledu veřejnosti potřebnější zásah
do řečiště je nutné teprve připravit.
Jedná se v první řadě o přípravu

podkladů pro provedení prořezávky
stromů a keřů na obou březích ramene
tak, aby se v další fázi mohla k rameni dostat těžká technika a uvolnilo se
řečiště od keřů, které jej v mnohých
místech úplně prorostly. Tyto práce
zajišťuje Povodí Labe v součinnosti
s orgány ochrany přírody a krajiny,
neboť k takovémuto zásahu je potřeba
jejich souhlasu. Všeobecně se plánuje provést úpravu břehových porostů
v období vegetačního klidu (od 1.11.
2007 do 31.3. 2008).
Paralelně s těmito pracemi se jedná o způsobu vlastní úpravy ramene.
Názorů na řešení je, jak v poslední
době sleduji, hned několik. Od ponechání ramene v současném stavu až
po rozsáhlá technická opatření na
toku Orlice i na vlastním rameni. Ve
druhém případě se jedná o řešení
finančně náročná a předpokládám, že
pokud se nenajdou dostupné finanční
zdroje, bude je těžké zrealizovat.
Právě z důvodu hledání finančních zdrojů by podle mne bylo vhodné vytvořit projekt na revitalizaci
všech slepých ramen od albrechtické
elektrárny až po Starou řeku ve Štěpánovsku. Takovéto komplexní řešení
problému odstavených ramen v okolí
Albrechtic nad Orlicí by mohlo získat větší váhu při hledání finančních
zdrojů. Tento přístup však znamená
úzkou spolupráci naší obce, města Týniště nad Orlicí, Povodí Labe a
v neposlední řadě též vlastníků přilehlých pozemků. Zejména přístup
vlastníků pozemků bude pro zdárný
průběh jednání rozhodující.
Za obec Albrechtice nad Orlicí
mohu říci, že jsme připraveni se na
takovémto projektu aktivně účastnit.
Odpověď na naši aktivitu od ostatních
partnerů procesu budeme znát později. Pro tentokrát mohu pouze uvést,
že se 4. června 2007 uskuteční jednání mezi mnou a panem Ing. Jiráskem
z Povodí Labe, kde bychom se vzájemně měli informovat o možných
řešeních a dohodnout další postup.
O výsledku jednání a dalším vývoji
v této záležitosti vás budu informovat
v příštím vydání zpravodaje.
Jaromír Kratěna
starosta

 Týlovy přelovy - květen 2007

Všem čtenářům našeho zpravodaje přejeme příjemně
strávenou dovolenou, krásné léto plné sluníčka, pohody a
dobré nálady.
									
OÚ
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Úspěch mateřské školy ve výtvarné soutěži
Mateřská škola v Albrechticích n.
O. se zúčastnila výtvarné soutěže pro
předškolní děti „Školka plná dětí“,
kterou vyhlásila Universita Hradec
Králové – Ústav primární a preprimární edukace a Katedra výtvarné
kultury, Krajský úřad Královéhradeckého kraje a MŠ Kampanova HK.
Do výtvarné soutěže byly odeslány
krásné obrázky dětí – předškoláků
z odd. Motýlek. Jaké bylo naše překvapení, když ze 400 zúčastněných
se na 1. místě v kategorii 5 letých dětí
umístil Tomášek Sluka s vítěznou prací „Brzy se nám vrátí vlašťovky“!
Slavnostní předávání cen vítězům
soutěže proběhlo 20. 4. 2007 v nové
budově Pedagogické fakulty UHK
a Tomášek se společně se svými rodiči slavnostního aktu zúčastnil. K jeho
velkému úspěchu blahopřejeme.
za kolektiv MŠ
Ivana Kubcová

Dětský den na školním dvoře - poděkování

Každoročně připravujeme ve škole
pro děti na přelomu května a června
Zahradní slavnost spojenou s oslavou
Dne dětí.
Letos si ještě více, než v letech
předchozích, užily přípravu i samotné
děti. Jednak si určily, co by chtěly mít
v programu, ale hlavně přemýšlely, co
kde ještě vylepšit, čím program zpestřit. Kluci se opět vrátili k fotbalovému
utkání, při kterém se role rozhodčího ochotně ujal pan Bartoš. Děvčata ráda tancují, připravila si proto
taneční vystoupení . Pozvání přijaly i
jejich kamarádky z Týniště nad Orlicí
s paní Votroubkovou a společně nám
zatancovaly svoji skladbu. Děti si
mohly zastřílet z luků pod dohledem
členů lukostřeleckého spolku Kentaur,
zařádit si při soutěžích s hudební skupinou, nebo zajezdit na tříkolkách,
zasoutěžit si s pejskem nebo žabkou,

pohrát na pískovišti nebo si něco hezkého vyrobit v dílnách.
Bez pomoci řady lidí, by se takováto krásná akce vůbec nedala dělat, a
to by byla škoda. Proto děkuji všem,
kteří oslavu zajišťovali… maminkám
a babičkám, které poslaly cukroví,
panu Lochmanovi a jeho kolegovi
z domova důchodců za postavení
stanů, partě hasičů za přivezení lavic
a zajištění průběžného občerstvování, spolku Kentaur a jeho sponzorovi panu Krčmářovi, panu Bartošovi,
orienťákům – B. Hlušičkovi s paní a
J. Kupkovi za pomoc při soutěžích a
všem zaměstnancům školy za přípravu i zabezpečení vlastního průběhu
slavnosti i tatínkům, kteří nakonec
pomohli s uklízením nábytku.
Světluše Kratěnová
ředitelka školy

Děti MŠ Albrechtice nad Orlicí v plavecké škole
V jarních měsících navštěvovali
starší chlapci a děvčata z mateřské
školy Plaveckou školu v Dobrušce.
Společně se žáky základní školy a
jejich učitelkami pravidelně každé
úterý odjížděli autobusem do plaveckého bazénu, aby postupně získávali
první zkušenosti s vodou a naučili se
základům plavání.
10 lekcí výuky pod vedením kvalifikovaných instruktorů probíhalo
přitažlivou formou pomocí vodních
her a soutěží s využitím množství
pryžových pomůcek.
Počáteční obava z vody se brzy

rozplynula a děti se postupně naučily vodnímu chování, splývání, potápění hlavy, dýchání do vody, skoku
do bazénu a plavání bez pomůcek.
Při poslední návštěvě plavecké školy děti obdržely „Mokré vysvědčení“
(některé děti uplavaly i více než 15m)
a na památku společné foto s Hastrmánkem.
Již nyní se těšíme na pokračování plavecké školy v příštím školním
roce, ale to již budeme prvňáky
v základní škole.
Ivana Kubcová
MŠ Albrechtice
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Školní sportovci – píšeme vám jedničku!
Dne 29.6.2007 – Krajská „Kinderiáda“ v Hradci Králové a 1.6.2007
Okresní přebor v atletickém trojboji
v Kostelci n. O. – tak to byly dvě soutěže, kterých se naši žáci zúčastnili. A
hned v úvodu je třeba říci, že velmi
úspěšně. V Hradci jsme poměřovali
síly s velkými školami – např. z Hradce, Jičína či Trutnova a uznejte, že 3.
místo Tomáše Forejtka ve své kategorii je výtečné. Na okresním trojboji,
kde také byly zastoupeny početnější
školy ( z Kostelce, Dobrušky, Rychnova) – Tomáš Forejtek dokonce dosáhl
na zlato a Petra Gluchová si odvezla
bronz. Velká gratulace vítězům! Ale je
třeba pochválit všechny děti, které se
obou soutěží zúčastnily – K. Blechová,
J. Chmelík, L. Sedláčková, L. Hejna,
A. Barnetová, P. Sedláček, T. Hemelík,
P. Gluchová, T. Forejtek – protože se
chovali vzorně a byla radost s nimi
sportovat. Škoda, že nám páťáci
odcházejí, ale to je život a musíme si
zase vychovat další nástupce.
Eva Drábková

Období výletů začalo

Blíží se konec školního roku
a s ním i to nejkrásnější období
– období výletů.
Na naší škole je jich hned několik: 21. června vyrazí na hlavní výlet
základní škola i mateřská škola.
Hned potom 23. 6. se děti dramatického kroužku a kroužku sborového
zpěvu (tvoří takřka polovinu žáků
školy) vydají na hradeckou Divadelní pouť. Oba kroužky se pak vydají
ještě na návštěvu DDM Potštejn a
všechny děti školy čeká turistický
výlet po okolí Albrechtic, při kterém se zaměříme i na ochranu člověka za mimořádných situací.
Ten první výlet, určený speciálně páťákům, už však mají děti za
sebou. Je to tradiční výlet do hlavního města. Děti si ho i letos užily a
psaly o něm i slohovou práci. Bylo
těžké vybrat tu nejlepší, a tak došlo
na losování. Vyhrála práce Honzy
Karáska.
Výlet do Prahy
Ve čtvrtek 7. června se naše třída
vydala na výlet do Prahy.
Sešli jsme se v 6:15 na vlakovém nádraží v Týništi n.O. Vlakem
jsme měli dorazit přímo do Prahy.
Aby nám cesta lépe utíkala, dostali
jsme od paní Drábkové papír s úkoly, které jsme měli cestou vyřešit.
V Praze jsme vystoupili na hlavním
nádraží. Odtud jsme se vydali pěšky
na Václavské náměstí k Národnímu
muzeu. Tam jsme si mohli prohlédnout sochu svatého Václava na koni.

Sešli jsme do stanice metra,
kterým jsme jeli jednu stanici do dolní části Václavského
náměstí. Tam jsme navštívili
první výstavu voskových figurín. „Kdo všechno tam bude?“
ptali jsme se paní Drábkové.
Odpověděla nám: „ Nechte se
překvapit!“. Viděli jsme tam
Karla Gotta, Anetu Langerovou aj. Po chvilce jsme došli
na Staroměstské náměstí, kde
jsme viděli orloj. Další cesta
vedla před Karlův most na
Kampu. Tady jsme si chvíli
odpočinuli. Potom jsme došli
k lanovce, která s námi vyjela
na Petřín. Tam jsme nejdříve
vystoupali na rozhlednu a z ní
jsme pěkně viděli celou Prahu.
Na řadě bylo zrcadlové bludiště, kde jsme zažili hodně
legrace. Z Petřína jsme šli na
Pražský hrad, kde jsme zastihli výměnu stráží. „Můžeme se
s nimi vyfotit?“ prosili někteří
z nás. Velikým zážitkem pro
mě byla návštěva Chrámu
sv. Víta s hrobkami českých
panovníků.
Po schodech jsme sešli
k stanici metra a jeli na hlavní nádraží. Ještě než nás vlak
odvezl domů, zasportovali
jsme si na dětském hřišti.
Výlet do Prahy se mi moc
líbil a jel bych znovu.
Jan Karásek
žák 5. ročníku
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Ze zasedání rady obce
Rada obce schvaluje:
• energetický posudek budovy ZŠ a
MŠ
• výzvu k podání nabídky pro zpracování žádosti o podporu z ROP
na projekt „Albrechtice nad Orlicí
– Úprava návsi“
• hodnotící komisi zakázky „Zpracování žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu, organizační
zajištění souvisejících výběrových
řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a zpracování závěrečného vyhodnocení akce
pro projekt: Albrechtice nad Orlicí
– Úprava návsi“ ve složení: Ing. Petr
Kačín, Ing. Dušan Drahokoupil, Jiří
Betlach, Miloš Koblmüller, Ing. Otomar Ešner, náhradníci: Jiří Proche,
Zdeněk Boudek, Jaromír Kratěna,
Josef Urbánek, Danuta Prokůpková).
• vzorovou smlouvu o nájmu hrobových míst
• smlouvu o dílo s paní Ing. Jaroslavou
Rakovou z Hradce Králové na „Revitalizaci zeleně v centrální části obce
Albrechtice n.O.“
• smlouvu s SK Albrechtice n. O. na
nájem nebytových prostor na hřišti v Borku (WC, sprchy, šatny) pro
sportovní a společenské účely
• smlouvu o členství obce Albrechtice
n. O v MAS nad Orlicí
• návrh Dodatku č. 1 k mandátní
smlouvě uzavřené s Geriatrickým
centrem Týniště n. O. na poskytování
pečovatelských služeb
• složení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Vodovod Albrechtice
– lokalita střed“ ve složení: členové
komise - Ing. Petr Kačín, Ing. Dušan
Drahokoupil, Jiří Betlach, Miloš
Koblmüller, Ing. Otomar Ešner,
náhradníci komise: Jiří Proche, Zdeněk Boudek, Jaromír Kratěna, Josef
Urbánek, Danuta Prokůpková).
• zodpovědné osoby za realizaci jmenovitých akcí v roce 2007
• úhradu nákladů na realizaci stavby
chodníků u pana Vašíčka do výše
17 600,-Kč (za materiál)
• vybudování výjezdu od garáže čp.
302 p.č. 113/1
• podnájemní smlouvu na bytové prostory v čp. 317 v ul. Štěpánovská pro
bydlení
• předloženou žádost o stavební povolení na garáž v čp. 326
• dopracování projektu „Komplexní
protipovodňová ochrana Albrechtice
nad Orlicí“ na Q100 od fi. Agroprojekce Litomyšl ve výši 110.000,- Kč
• smlouvu o dílo s firmou Aquaservis,
a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na stavbu „Vodovod Albrechtice – lokalita střed“
• smlouvu o dílo s Ing. arch. Tomášem
Králem na zpracování „Urbanisticko
– architektonické studie – Úprava
návsi“

• provedením dočasného průzkumného vrtu na pozemku p.č. 33/7 v k.ú.
Albrechtice nad Orlicí
• likvidaci movitých věcí z majetku
obce – vyorávač brambor a kultivátor
- příslušenství k malotraktoru MT 8.
Likvidace bude provedena v souladu
s obecně platnými pravidly o hospodaření s majetkem obce
• smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
obřadní síně OÚ ACE
• nájemní smlouvu s panem Jiřím
Horákem, Květná 220, ACE na pronájem části pozemku p.č.151/8 o
výměře 1000m2 a pozemku p. č.
151/9 o výměře 135m2
• nájemní smlouvu s TJ Sokol na pronájem části pozemku p. č. 127/2 o
výměře 57 m2
• objednaní geometrického plánu na
oddělení části parcely p.č. 110/4 v k.
ú. Albrechtice nad Orlicí
• vjezd vozidel na místní komunikace
v ulicích Na Písku a Štěpánovské
za podmínek omezení maximální hmotnosti jednoho vozidla 8t
(z technických důvodů) a dále možno propojení místních komunikací
v ulici Štěpánovská - na pozemcích
p.č. 109/10 a 109/16 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí - s novou místní komunikací v prostoru plánované výstavby rodinných domků na pozemku
p.č.56/1 v k.ú. Štěpánovsko na základě uzavřené dohody o podmínkách
napojení a budoucí správy komunikace s investorem stavby a budoucím
vlastníkem stavby.
• smlouvu o dílo s projekční kanceláří
Jan Malina, Albrechtice nad Orlicí na
projekt – Příjezdová komunikace ke
garáži v čp. 302
• návrh na zvýšení rozpočtu stavby
„Vodovod Albrechtice – lokalita
střed“ z důvodu změny materiálu
vodovodního potrubí a doplnění tří
zemních souprav o částku 23 162,10
Kč na celkové náklady stavby ve výši
820 272,10Kč včetně DPH.
• dodatek č. 1 k darovací smlouvě
s Královéhradeckým krajem na
poskytnutí daru na mezinárodní
spolupráci v celkové výši 30.000,-Kč
s možností využití do konce roku
2007
• smlouvu o dílo na stavbu „Stavební úpravy skladu v čp. 302 na
garáž v Albrechticích nad Orlicí“
se Sdružením podnikatelů STAFI
Sopotnice (p.Horáček)
• závěry z jednání se zástupci SK
Albrechtice n. O. ve věci pořádání veřejných hudebních produkcí
(v návaznosti na škody způsobené na
majetku obce při čarodějnicích).
• napojení dešťových vod z pozemku
pana Václava Hladíka, Na Hrázce 19
do dešťové kanalizace obce za stanovených podmínek

• příspěvek na vybudování domovní vodovodní přípojky na soukromé pozemky v lokalitě Albrechtice
– střed ve výši 15 000,-Kč/přípojka.
• projektovou dokumentaci na vjezd
a obslužnou komunikaci k čp. 302
(garáž)
• aktualizaci kontaktů pro krizové řízení.
Rada obce rozhodla:
• obnovit smlouvu o výpůjčce chatek
s TJ Sokol s doplněním povinnosti
nákupu zničeného nebo zcizeného
inventáře z finančních prostředků TJ
Sokol
• pokračovat v dalších jednáních
s firmou Reveal Třebechovice
p.O.(možnost prodeje pozemků pro
účely podnikání – stavba dílny)
• pokračovat v jednání se sdružením
Záblesk (chráněné bydlení pro
postižené občany)
• uzavřít mandátní smlouvu s firmou
Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na projekt: „Zpracování žádosti
o dotaci z ROP, organizační
zajištění potřebných výběrových řízení a závěrečného vyhodnocení akce
pro projekt: Albrechtice nad Orlicí
Úprava návsi“
• na základě doporučení komise pro
hodnocení nabídek, že dodavatelem
stavby „Vodovod Albrechtice – lokalita střed“, bude firma Aquaservis,
a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
• provést postřik chodníků proti plevelům
• provést opravu veřejného osvětlení
v obci.
• informovat občany, prostřednictvím
hlášení v rozhlase a vyvěšením na
úředních deskách OÚ, o možnosti
připomínkovat návrh železničního
jízdního řádu pro období 2007/2008
do 18.5.2007

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Vltava – Labe 2007 (řízení v krizové
situaci)
předložený návrh rozhodnutí o kategorizaci místních komunikací
navržený termín návštěvy z Wörglu
(13. -16. 9. 2007).
oznámení o prováděném výzkumu
geopatogenních zón.
sdělení o nabízeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou špatným rozhodnutím orgánů veřejné
moci nebo úředním postupem
informaci o složení zkoušky odborné
způsobilosti na odchyt toulavých a
opuštěných zvířat panem Jiřím Prochem a panem Josefem Jaklem.
informaci o připravovaném dotazníkovém šetření, které bude provedeno v naší obci společností AUGUR
Consulting Brno
obsah zápisu z místního šetření na
vyčištění slepého ramene řeky Orlice
ve Štěpánovsku.
rozpočet na stavební úpravy budovy
a okolí obecního úřadu.
pozvání od Rakouského velvyslanectví na Česko-rakouské setkání starostů.
pozvánku p. Josefa Uhlíře na pietní
vzpomínku na Sutých březích.
výsledky soutěže „Čistá obec“ (15.
místo)
cenovou nabídku na zhotovení kancelářského vybavení – nábytku od
firmy Truhlářství Miloš Strnad, Na
Hrázce 34
informaci o volných vstupenkách na
„Helicopter show“
informaci starosty obce o průběhu
jednání se zástupci Povodí Labe s.p.
HK o průběhu čištění Staré řeky ve
Štěpánovsku.

Rada obce neschvaluje
• žádost paní Jany Bartošové, Květná
168, Albrechtice nad Orlicí na provedení změny územního plánu obce.
• uzavření Dohody o zařazení obce
Rada obce bere na vědomí:
Albrechtice n.O. do Almanachu
• Zprávu o bezpečnostní situaci za 2.
obce.info.
pololetí r. 2006.
• snahu některých občanů obce Štěpá- Rada obce doporučuje zastupitelstvu
novsko připojit obec Štěpánovsko k obce:
obci Albrechtice nad Orlicí a nemá • rozdělit výtěžek z provozu VHP ve
k tomuto záměru námitek.
výši 32 871,-- Kč zájmovým organi• odložení přestupkového řízení s Ing.
zacím na podporu činnosti mládeže.
J. Hrabětem – volné pobíhání psa - • bezplatný převod pozemků do vlastz důvodu nedostatku důkazů.
nictví obce (jedná se o pozemky které
• uspořádání humanitární sbírky pro
jsou zapsány do listu vlastnictví MěÚ
Diakonii Broumov ve dnech 18. – 19.
Týniště n.O. případně státu a jsou na
4. 2007
k.ú.Albrechtice n.O.)
• stížnost paní Volejníkové
• schválit nákup 1 ks ukazatele oka• změnu č. 1 územního plánu města
mžité rychlosti vozidla do majetku
Týniště nad Orlicí.
obce.
• znalecký posudek o obvyklé ceně • schválit výkup pozemků pod místní
pozemků v lokalitě Albrechtice
komunikací v ulici Tyršova (odbočka
– střed.
k Hájkovým) od jejich majitelů (Un• pozvánku MS Zelené Háje na výročgrádová - Hříšný a Matějka - Matějní členskou schůzi
ková)
• informaci o připravovaném cvičení
Zdeněk BOUDEK,místostarosta
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Z historie - Albrechtice n. Orl. měli i další statečné vlastence
V tomto příspěvku bych se chtěl
opět vrátit do stejné historické doby t. j.
doby před 63 lety. Naše obec Albrechtice n. Orl. měla v této době čtyři občany,
kteří byli také svoji odbojovou činností opravdovými vlastenci. O jménech
těchto občanů se zmíním v závěrečné
části článku.
Psal se rok 1944, ve východních
Čechách zvláště v pardubickém kraji
bylo velké seskupení německé armády
a specielních vojenských sil. Moskevské vedení pro vedení partyzánské války rozhodlo shodit výsadek parašutistů, který by byl základem pro vytvoření
partyzánské brigády na tomto území.
Úkol byl jasný, paralyzovat všemi prostředky činnost tohoto německého
vojenského seskupení.
Výsadek se měl uskutečnit začátkem
října 1944. Podmínkou výsadku byl
západ slunce bez mraků. Po přeletu
fronty se letadlo dostalo do blízkosti nepřátelského stíhacího letectva a
muselo vrátit nazpět.
Podruhé z 8. na 9. října se zase objevila na západě zcela znenadání mraková clona, v níž posádka letadla celých
šest hodin marně hledala skulinu nad
Čechami. Museli se tedy vrátit znovu.
Teprve při třetím pokusu dne 26.
října 1944 byl výsadek konečně proveden a všechno doopravdy začalo. Místo seskoku se nacházelo v osadě Bílé
Podolí u Heřmanova Městce. Skupina
výsadku, která už nesla název Mistra Jana Husa /MJH/ tvořilo jedenáct
osob sovětských občanů. A jeden člen
byl rodák z východních Čech Miroslav Pich, 25 let, povoláním dělník. Po
více než roční ilegální práci, jako člen
krajského vedení mládeže v Hradci
Králové uprchl před zatčením do SSSR.
Tam absolvoval školu organizátorů
partyzánské války. Do skupiny MJH

byl zařazen jako komisař a přijal krycí
jméno Tůma. Už v létě 1944 byl jmenován velitelem skupiny MJH 27letý
občan SSSR kpt. Alexandr Vasiljevič
Fomin. V listopadu 1944 byl povýšen
do hodnosti majora. Prostor v němž
měla působit východočeská výsadková
jednotka byl ohraničen městy Žďár n.
Sázavou, Čáslav, Heřmanův Městec a
Hlinsko.
Skupině se přes velké potíže, které
těžce překonávala, dostávaly rychlé
úspěchy. Především navazování kontaktu a spolupráce s obyvatelstvem
v pomoci materiálního a potravinového zabezpečení. Hlavně získáváním pravdivých informací. Největší
pomoci se skupině dostávalo v lesních
hájenkách, farách, mlýnech a v jednotlivých obydlích. Dále pak u železničářů, pošťáků, cestářů atd. Skupina se
rozrůstala o další občany, kteří se k ní
přidávali a chtěli bojovat proti fašistům
a tak se zakládaly na tomto prostoru další skupiny. Skupiny už byly tak
početné, že se vytvářely oddíly, které už
tvořily na tomto území početnou brigádu (několik stovek občanů). I území
působení brigády MJH bylo rozšířeno
na území Holicka a na Moravu. Jednotlivé oddíly brigády byly v té době
rozmístěny takto:
Odd. 1. velitel Kolesnik v Železných
horách. 2. velitel Vejmělek ve Žďáře n.
S. 3. velitel Olšar v Přibyslavi. 4. velitel
Hlaváč v Německém Brodě
Brigáda MJH působila v Čechách
a na Moravě sedm měsíců. Z 12 parašutistů se rozrostla na 444 partyzánů.
Později měla 6 samostatně působících
oddílů a kolem 1 500 spolupracovníků.
Zorganizovala 103 ilegálních NV, pronikla do 175 míst z toho do 15 měst.
Z boje vyřadila 875 nacistických vojáků a důstojníků. Vykolejila 14 vlaků

s válečným materiálem, zničila jedno
letadlo, 138 aut, 27 motocyklů, 4 radiostanice, poškodila 4 tanky a 10 pancéřovaných vozidel.
V měsíci lednu 1945 byl vytvořen
5. holický oddíl, který se pohyboval i
v okolních lesích Albrechtic. Veliteli
tohoto oddílu byli Prigorič, Korovin a
Brom. Bojové a záškodnické akce oddílu se brzy projevily.
24. ledna bylo odcizeno z vojenského
vlaku v Újezdě u Chocně devět pušek.
4. března v Čermné n. Orl. bylo
odcizeno z vlaku 11 beden střeliva do
těžkých kulometů.
20. března přepadena dvě nákladní vojenská auta, čtyři němečtí vojáci
zastřeleni.
21. března vykolejen vlak na trati
Týniště n. Orl. - Kostelec n. Orl.
23. března odcizeno z vlaku v Čermné n. Orl. 26 pušek.
23. března vykolejen vojenský
nákladní vlak na úseku Zámrsk - Choceň u Dobříkova.
6. dubna podruhé vykolejen vojenský nákladní vlak na úseku trať Týniště
– Kostelec.
12. dubna přerušeno telefonické
spojení na trase Pardubice – Vysoké
Mýto u obce Stradouň.
20. a 22. dubna přepadena auta
s odposlouchávacím zařízením na partyzánské vysílačky. Celkem 5 Němců
zastřeleno.
25. dubna vyřazena z provozu trať
Moravany – Česká Třebová.
29. dubna přepadeno německé auto.
Plukovník a tři majoři zastřeleni.
10. dubna u Holic a 22. dubna u
Borohrádku zneškodněna odposlouchávací auta nepřítele.
1. května poškozen železniční most
u Chocně.
Mezi 5. – 10.5. 1945 vypukly urput-

né boje v Holicích a okolí. 5. holický
oddíl sestřeluje nepřátelské letadlo,
poškozuje dva tanky a čtyři obrněné
vozy. Zabito bylo 170 Němců. Nejvíce
se zasloužili partyzáni Bidlo, Bičiště,
Ročeň, Cimburek, Prošek a Paldus.
Na 5. holický oddíl bylo napojeno
mnoho obcí a z nich někteří stateční
občané vlastenci. Jako spolupracovníci a informátoři podávali přes spojku
pravdivé zprávy o dění nepřítele v místech a obcích.
I obec Albrechtice měla statečné
občany vlastence, kteří byli v tak nebezpečné činnosti zapojeni. Jednalo se o
občany Chaloupka Josef nar. 11. 11.
1898, Oppová Anežka nar. 3. 6. 1913,
Šimr Václav nar. 21. 9. 1893 a Vašatová
Svatava nar. 19. 11. 1927.
Pro doplnění uvádím nejbližší okolí
ilegálního zapojení občanů. V Týništi to byli Hubáček Zdeněk nar. 15. 9.
1907, Jelínek František nar. 4. 8. 1911
a Kalousek František nar. 25. 6. 1910.
Ve Žďáru n. Orl. to byl Provazník Josef
nar. 8. 12. 1899. A mohl bych pokračovat o dalších statečných občanech
bližšího i vzdálenějšího okolí.
Co říci závěrem. Legendy vymýšlejí lidé ať s dobrým či méně dobrým
úmyslem. Historii vytvářejí lidé svými
činy. Je proto v zájmu historie, aby se
legend zbavovala, protože lidský život,
lidská historie jsou určovány činy a
všechno co je zmenšuje či zvětšuje,
zatemňuje nejen pravdu okamžiku,
ale i poznání pro budoucnost. Historie tohoto odboje je naplněna tím nejvyšším, co mohou lidé historii a hnutí
poskytnout, odhodláním věnovat svůj
život. A nebylo jich málo, kteří to učinili.
Čerpáno z dobových, dnes už
historických pramenů.
Zpracoval Josef Veselka

IX. VELKÁ CENA NOVÉ VSI
V MOTOKROSU AMATÉRU 2007
n a s t r o j í c h - S T A D I O N , B A B E T A , P A Ř E Z , P I O N Ý R A J I N Ý C H P A S K V I L E C H

motokrosový areál U STÁNKU NA NOVÉ VSI

14. 9. 2007

od 16.00 do 20.00 hod - simulátor nárazů
od společnosti GENERALI

15. 9. 2007 - závod

začátek semifinálových a finálových jízd ve 14.00 hod
(semifinálové a finálové jízdy mohou mít určitý časový posun)
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Svatba v Albrechticích nad Orlicí
Již druhá svatba se konala ve svatební síni Obecního úřadu v Albrechticích nad Orlicí. V sobotu 19. května
2007 zde byli oddáni paní Marie Vaňková a pan Milan Hejčl. Oba novomanželé bydlí v Domově důchodců
v Albrechticích nad Orlicí. Poněkud
netradiční svatba proběhla v příjemné
a důstojné atmosféře za přítomnosti
mnoha svatebních hostů, paní matrikářky a členek SPOZU. Nechyběl
ani tradiční svatební zátah a vykoupení, které zorganizovali zaměstnanci
domova důchodců.
Ještě jednou přejeme novomanželům Hejčlovým hodně krásných
společných chvil, lásky a porozumění.
Jaromír Kratěna
starosta

 Ze svatby paní Marie Vaňkové a Milana Hejčla

V roce 2006 se naše obec zúčastnila
soutěže „Čistá obec“, kterou pořádal
Královéhradecký kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM. Cílem
soutěže bylo vyhodnotit úspěšnost
jednotlivých obcí kraje v oblasti
nakládání s odpady. Jednotlivé obce
a města Královéhradeckého kraje
byly rozděleny do dvou velikostních
skupin. Do 5000 obyvatel se soutěže
účastnilo 300 obcí a nad 5000 obyvatel 22 měst. Výsledné pořadí obce se
stanovilo na základě součtu dílčích
pořadí v jednotlivých komoditách papír, plasty, sklo bílé, sklo barevné,
nápojové kartony, nebezpečné odpady a elektroodpady.
Naše obec se umístila v kategorii
obcí do 5000 obyvatel na skvělém

Soutěž „Čistá obec“

15 místě. Tento výsledek odráží kvalitu našeho systému odpadového
hospodářství a ukazuje na aktivitu
našich občanů. Přestože jsem rád, že
se obec umístila na tomto skvělém
místě, domnívám se, že je v našich
možnostech ještě ledasco zlepšit. Pro
vaši informaci, z obcí svazku Poorlicko se ještě lépe než my umístila obec
Lípa nad Orlicí (6. místo), Bolehošť
(8. místo) a Žďár nad Orlicí (9. místo). V minulém zpravodaji jsem vás
informoval, že likvidace netříděného
komunálního odpadu je pro nás nejdražší. Cesta, jak nezvyšovat příliš
rychle náklady za likvidaci odpadů
v obci je lépe a účinněji třídit odpady. V této souvislosti jsme připraveni
usilovat o další posílení počtu stano-

višť sběrných nádob. O konkrétních
místech, kde by bylo vhodné umístit
další nádoby na sběr tříděného odpadu bude jednat rada obce do konce
června 2007. Nabízím vám proto
všem touto cestou možnost sdělit své
názory na nová stanoviště prostřednictvím elektronické i klasické pošty,
nebo telefonicky na obecní úřad panu
Jaroslavu Kupkovi. Rádi zohledníme
vaše návrhy při jednání rady obce.
Přirozeně efektivita třídění nezávisí jen na počtu a místě nádob pro
odložení vytříděného odpadu, ale je
zejména ovlivňována aktivitou vás
občanů obce. Podle průběžné kontroly vyváženého komunálního odpadu z naší obce mohu konstatovat, že
je mezi námi stále mnoho těch, kteří

třídění odpadů nevěnují žádnou nebo
jen malou pozornost. Přál bych si,
abychom všichni bez rozdílu přistupovali ke třídění odpadů zodpovědně a aktivně. Důležité je též odkládat vytříděný odpad do správných
nádob.
Stále se ještě objevují na stanovištích nádob pro tříděný odpad i různé pytle nebo nádoby s komunálním
odpadem, případně i jiný odpad, který se na těchto místech odloží, aniž
by tam patřil. Jsem přesvědčen, že
většině z nás se nelíbí, když je v obci
nepořádek, a proto vás vyzývám ke
spolupráci a pomoci při výchově těch,
kterým je lhostejné naše zdraví i stav
veřejných prostranství.
Jaromír Kratěna, starosta

Číslo 2 - 2007

SPORT

Strana 13

Ohlédnutí za činností oddílu kopané

Jako každá organizace, i náš oddíl
kopané se musí čas od času podívat
za svou činnosti za určité období a
na svou spolupráci s ostatními společenskými organizacemi. Fotbalisté při
svém ohlédnutí mají být nač hrdi, ale
v cestě za budoucností si musí stanovit další postup. V minulosti se tady
udělala spousta práce, jak ve výboru, tak ve spolupráci s nadřízenými
orgány a správou obce. Kdo na hřiště V Borku chodí, ví, že dnes máme
jedno z nejhezčích hřišť v okrese. Dvě
hrací plochy s možností zavlažování,
velké parkoviště před hřištěm, prostory pro pořádání společenských
akcí, dobré sociální zázemí a dobré
možnosti pro občerstvení návštěvníků. To všechno se neudělalo samo.
A ani provoz není bez problémů. To
reprezentuje činnosti oddílu a jeho
vedení. Výroky o tom, že při zápasech
vypadá naše parkoviště jako na Spartě, nebo to, že máme hřiště nejméně
na „A“ třídu, sice potěší, ale mají i své
argumenty proti. Je sice potěšující,
že manželé Horákovi provozují náš
stánek s občerstvením na té nejvyšší
úrovni, ale bude nutné se zabývat i
tím, jak tuto skutečnost využít. Těší
jistě to, že nám nadřízené sportovní
orgány i orgány veřejné správy umožňují zde konat akce, svou úrovní sahající do kraje a okresu, pořádají se zde
akce pod patronací Okresního fotbalového svazu a Krajského fotbalového
svazu, které se na realizaci tohoto areálu také podílely. Tím nám umožnili

rozšířit naši činnost tak, že jsme dnes
oddílem s největší návštěvností okresu v diváckém zázemí. Rozvíjí se zde
činnost mládežnických kategorií, a
to vidíme i u té naší nejmenší a nejmladší základny. Již děti předškolního
věku sem nacházejí cestu a snažíme
se navazovat spolupráci i se Žďárem
nad Orlicí. A co je hlavní devizou pro
oddíl, to je velmi dobrá spolupráce
s rodiči. Nejenže nám otcové pomáhají jako vedoucí a trenéři, na hřiště docházejí i matky našich hráčů a
tady si myslíme, že tím plníme jeden
z hlavních společenských úkonů, tam,
kde se v televizi a tisku mluví o tom,
že rodiče mají být se svými dětmi co
nejvíce pohromadě, to je u nás běžnou
praxí. Bez dlouhého mluvení se tady
provádí to, že rodiče se nejen zajímají
o činnost svých dětí, ale i tuto činnost
se sami snaží ovládat. A to vše je možné jen proto, že výsledky naší mládeže
jsou velmi dobré a vytvářejí se zde i
dobré kolektivy. Poněkud scestné se
zdá tedy vyjádření některých příznivců i funkcionářů o tom, že pokud má
mužstvo mládeže již zajištěno vítězství okresního přeboru, není nutné
hrát vždy na vítězství. V tomto případě dochází k základnímu popření
zásady, že každý mladý člověk chce a
musí chtít být stále nejlepší. Jinak je
velmi krátká cesta k tomu, aby začal
v životě něco odbývat, a to že něco
vynechává, ať to jsou tréninky nebo
jiná činnost a nemíní odevzdávat
svůj nejlepší výkon, Je to cesta, česky

řečeno, do pekel. Poněkud samostatný problém, jsou naši dospělí, a to
je problém, který řeší nejen vedení
oddílu, ale i v samotném kolektivu
hráčů. Tato situace má své problémy již v minulosti, kdy se oddíl chtěl
orientovat na spolupráci s Týništěm
nad Orlicí. To se mnoho nepovedlo a
cesta ven povede zřejmě opět jen přes
vlastní odchovance a jejich výchovu.
Těch vlastních nám v poslední době
v našem mužstvu ubylo a je nutno
hledat nějaké řešení, i když jak se zdá,
již se někteří naši členové začínají opět
vracet do aktivní činnosti. Po stránce
společenské musí oddíl řešit některé
problémy, dřívější systém pořádání
diskoték je sice nejjednodušší pro
získání finančních prostředků, ale má
to i své stinné stránky. Hluk a ničení
veřejného majetku, je systém, který se
mnoha lidem v Albrechticích právem
nelíbí. Přitom obec má nemalý podíl
na vybudování celého areálu V Borku.
Dnes je pomoc obce při údržbě zařízení znát, ať se jedná o sekání hřiště,
povolení rozšíření parkoviště a úpravy
areálu, to je pomoc nezanedbatelná.
A kde tedy bude nutné hledat řešení?
Nejjednodušší cesta vede přes spolupráci s občany. V obci mezi námi žije
mnoho dobrých muzikantů, lidí znalých určitých problémů a jde jen o to,
najít pro ně prostor k vyjádření jejich
pocitů. Prostor nakonec na hřišti je,
a to proto se vtírá otázka, proč nevyužít toho, aby do Borku přicházeli
naši občané, kteří umějí třeba hrát na

různé hudební nástroje nebo dokáží
zajistit zábavu přes kulturní programy.
A to nejen pro členy oddílu, ale hlavně pro občany a v době, kdy by tyto
akce nerušili své okolí. Takové páteční nebo jiné podvečery, kdy je pěkné
počasí přímo k těmto akcím vybízejí.
Přímo se vnucuje otázka toho, když
v obci pracuje kulturní komise na
velmi dobré úrovni, nevyužít spolupráce s lidmi, kteří umějí organizovat
zábavu pro své spoluobčany. Vždyť
nejen oddílu kopané, ale i nám všem
jde přece o to, lidi pobavit a dát jim
možnost vlastního aktivního zapojení
do společenského a kulturního vyžití.
Pomalu se blíží i Štít Albrechtic, který
se bude konat u nás na našem hřišti
a bylo by dobré vytvořit si podmínky
pro dobré společenské vyžití při této
akci. Kdo má dobré nápady případně nadané děti pro některé kulturní
akce, ať nám pomůže rozhýbat aktivity, které sem patří. Bylo by možná
dobré vrátit se k některým dobrým
zkušenostem z minulosti, ať to byly
různé besedy s kvalitními hráči ze
sportu či jiných oborů. Poznat práci
kvalitních trenérů, rozhodčích, nebo
dalších sportovních činovníků. To zde
již dříve bylo a poznatky z toho byly
velice dobré. Pokusme se tedy rozšířit
společenský život na hřišti V Borku a
zajistit to, aby naši hráči všech družstev dokázali vnášet ty nejlepší pocity
mezi naše příznivce a diváky.
Luděk Cabalka st.

NováVesRing dvakrát ročně ožívá závody padesátek
V sobotu 12. května 2007 se uskutečnil již osmý ročník závodu v motokrosu amtérů do 50cm3. Do klání se
přihlásilo rekordních 78 závodníků z
různých koutů naší republiky. Zajímavý byl věkový rozdíl mezi nejstarším
a nejmladším závodníkem. Nejmladší
závodník, který se zůčastnil 8. velké
ceny, byl Marek Kadrmas (4,5 roku).
Naproti tomu nejstarší závodník oslavil letos 74 narozeniny a je to pan Josef
Marčík. Na terénní okruh, na kterém
letos přibyl nový skok, se pustily také
dvě dívky. Michaela Václavková (10
roků) a Zuzana Horáková (18 roků).
Závod proběhl, až na malé přerušení kvůli dešti, k naprosté spokojenosti
všech závodníků i diváků. Děkujeme
všem sponzorům a všem pořadatelům
za pomoc.
Již nyní se začínáme připravovat na
9. velkou cenu, která se bude konat 14.
a 15. září 2007. Připravujeme poměrně
bohatý doprovodný program včetně
velkého překvapení. Takže nám držte
palce. Těšíme se na Vás 14. a 15. září.
MEga

www.mega-cz.com/motocross
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Kultura v naší obci
Je červen roku 2007 a rád bych se
poohlédnul zpět za aktivitami, které
už v naší obci již proběhly a také bych
vás seznámil s akcemi, které pro vás
Kulturní komise připravuje.
V březnu jsme v naší obci pořádali
jako každoročně Obecní ples. Tento náš ples uzavírá v naší obci plesovou sezónu, a proto je z roku na
rok poctěn větší a větší návštevností
našich i přespolních občanů. Také
letos se nám podařila zajistit bohatá
tombola, která byla do posledního
losu rozprodána a téměř každý si
z plesu nějakou tu cenu domů odnesl.
Už tradičně na našem plese hraje skupina JK band z Ohnišova. Celý večer
hrála pěkně k tanci a tak si určitě
nikdo nemohl stěžovat na nedostatek

pohybu na parketu.
Také jsme v pátek 27.4.2007 navštívili Městské pardubické divadlo,
kde jsme shlédli krásnou italskou
komedii „ Tři muži na špatné adrese “, ve které o smích nebyla nouze.
Toto představení navštívilo 53 našich
občanů, a proto jsme museli kromě
autobusu vypravit i malý microbus.
V podzimních měsících se chystáme
návštěvu tohoto nebo jiného divadla
zopakovat.
V pondělí 30.4.2007 proběhlo v
parku za elektrárnou pálení čarodějnic. Počasí nám přálo a i přes velké
sucho zapálené ohně nezpůsobily
žádnou škodu. O hladký průběh akce
a technické zabezpečení se dobře
postarali místní hasiči.

V sobotu 23.6.2007 proběhne v
parku za elektrárnou první ročník
netradiční souteže hasičských sborů, kterého se už v loni “zkušebně”
zúčastnila čtyři hasičská družstva.
Bylo to opravdu velice pěkně netradičně pojato a věřím, že i letos se
budeme mít na co těšit.
Na staročeské posvícení se můžete
těšit 29.9.2007. Dne 2.12.2007 přivedte své malé ratolesti do sálu restaurace Na Drahách na Čertovskou veselici s mikulášskou nadílkou. A dne
8.12.2007 se sejdeme s našimi občany
na předvánočním posezení rovněž
v restauraci Na Drahách.
Za Kulturní komisi
Kamil Šín

Číslo 2 -2007

Společenská kronika
Řekli si „ano“:
Milan Hejčl a Marie Vaňková
Vítáme na svět:
Adéla Uttendorfská, nar. 6.4.2007
Rozloučili jsme se:
Růžena Bričová, nar. 5.11.1925
Karel Šrám, nar. 16.1.1931
Ladislav Roll, nar. 8.8.1917
Marie Slaninová, nar. 1.9.1907
Marie Kienelová, nar. 20.4.1919
Josef Kolář, nar. 28.2.1945
Josef Kučera, nar. 5.10.1928
Václav Tyč, nar. 20.8.1933
Anna Krčmářová, nar. 20.8.1911
Václav Obst, nar. 16.3.1926
Františka Špinková, nar. 26.8.1909
Jaroslav Babka, nar. 21.5.1934
K 31.5.2007 měla naše obec 1042
obyvatel.
Poděkování
Děkuji srdečně zástupcům obce
paní Müllerové a panu Boudkovi za
blahopřání, dar a květiny k mým 75.
narozeninám. Děkuji též zástupcům
ZO KSČM paní Sedláčkové, panu
Štrombachovi, Burešovi a Špičkovi
za milé dárky a příjemné posezení.
Ing. Jiří Koblmüller

 Návštěva Městského pardubického divadla - 27. 4. 2007

Poděkování za uspořádání humanitární sbírky

Jak jste již byli informováni, proběhla ve dnech 18. – 19.4.2007 na
obecním úřadě humanitární sbírka
ošacení a textilu ve prospěch Diakonie Broumov. Akce byla hodnocena
jako velmi úspěšná a obecní úřad
obdržel děkovný dopis od jmenované
organizace. Při této příležitosti bych
rád poděkoval členkám SPOZ pod
vedením paní Zemanové M. za vstřícný přístup a trpělivost v průběhu celé
akce.
Poděkování patří v neposlední řadě
i Vám občanům, kteří jste přispěli
svou „trochou do mlýna“.
Zdeněk Boudek
místostarosta

Děkuji zástupci Krajského vojenského velitelství Hradec Králové
podplukovníku Ing. Špačkovi, za
obecní úřad panu Kratěnovi a paní
Zemanové, za blahopřání k mým
narozeninám. Rovněž děkuji sousedům a známým za návštěvu, předání
dárků a květin. Byla jsem mile překvapena.
Dana Horáčková

Redakce
Vážení čtenáři albrechtického
zpravodaje,
děkujeme všem, kteří na
základě našeho sdělení v minulém vydání zpravodaje přispěli
na vydávání albrechtického
zpravodaje v letošním roce.
Celková výše dobrovolných
příspěvků k 31. 5. 2007 činí
15 950,-Kč.
Děkujeme.
Redakce
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