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ÚVOD
Obec Albrechtice nad Orlicí má zpracovaný Územní plán, v současné době dokonce probíhá
jeho aktualizace. Ten ale nepostihuje všechny oblasti rozvoje obce. Proto vedení obce rozhodlo
o zpracování Strategického plánu rozvoje obce, který spolu s Územním plánem bude určovat hlavní
směry rozvoje obce a bude východiskem pro tvorbu plánů krátkodobých a střednědobých.
Dlouhodobý jednotný plán je důležitý nejen pro zastupitelstvo, ale také pro občany obce.
Velmi často se totiž stává, že občané nevidí přípravy některých akcí a myslí si, že obec v dané oblasti
nekoná, což vede k nespokojenosti obyvatel. Cílem strategického plánu rozvoje obce je společně
s občany stvořit výhled na příštích 10 let.

1.

CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Albrechtice nad Orlicí leží v Královéhradeckém kraji, v okrese Rychnov nad Kněžnou,

pod soutokem Tiché a Divoké Orlice, obklopena na jedné straně lesy a na straně druhé údolní nivou
řeky Orlice.

1.1.

HISTORIE OBCE
První písemná zpráva o obci pochází Dalimilovy kroniky, kde je popsána bitva rytíře Mutině

Skuhrovského s Němci u Albrechtic roku 1279. Albrechtice byly součástí chvojenského panství, které
v dubnu 1336 zastavil král Jan Lucemburský za 2 000 kop grošů bratrům Jindřichu, Janu a Pertoldu
z Lipé, poté před rokem 1340 získal toto panství dědičně Jindřich II. z Lichtenburka a před rokem
1358 přešlo na pány ze Šternberka. Za dob krále Karla IV. (1346–1378) byly Albrechtice povýšeny
na městečko. Od roku 1403 je držel Jan Krušina IV. z Lichtenburka, který je spolu s hradem a vším
příslušenstvím získal zástavou od krále Václava IV. za 2 000 kop grošů.
Ve 14.–15. století stával v obci dřevěný hrad. O jeho přesné poloze nebo velikosti
albrechtického hradu se záznamy nedochovaly. Předpokládá se ale, že stával v centru dnešní obce.
Byl založen za vlády Vartenberků ve druhé polovině 14. století. První písemná zmínka pochází z roku
1398, kdy hrad získal od Václava IV. do zástavy markrabě Prokop. Hrad býval v majetku českých
královen, roku 1411 patřil Žofii (manželce Václava IV.), pak od roku 1437 patřil hrad Barboře
(manželce Zikmunda Lucemburského). V roce 1495 hrad získal Vilém z Pernštejna, jeho syn Vojtěch
pak spojil Albrechtice s Pardubicemi a následně, roku 1560 prodal královské komoře (za Maxmiliána

II. Habsburského). Někdy v této době hrad pravděpodobně zanikl. Podle některých zdrojů zanikl buď
za husitských válek, či během vpádu uherských vojsk do východních Čech v létě 1470.
V letech 1950–1961 spadaly Albrechtice do okresu Holice, od roku 1961 pak do okresu
Rychnov nad Kněžnou. V roce 1981 se obec nakrátko stala součástí města Týniště nad Orlicí. Po roce
1991 se definitivně osamostatnila. Obec je součástí mikroregionu Poorlicko, oblasti Orlické hory
a Podorlicko.

1.2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI
Obec Albrechtice nad Orlicí leží zhruba 20 km východně od krajského města Hradec Králové

a asi 20 km západně od okresního města Rychnov nad Kněžnou. Spádová obec s rozšířenou
působností Kostelec nad Orlicí leží asi 11 km východně od Albrechtic.
Nadmořská výška obce je okolo 250 m. n. m., celková katastrální plocha obce je 523 ha,
z toho je šestnáct procent orná půda. Více než polovina výměry obce jsou lesy, především borové.
V obci je více než 360 čísel popisných. Začátkem roku 2010 měly Albrechtice nad Orlicí 1031 obyvatel,
do začátku roku 2020 jejich počet klesl na 978.
Obec je plynofikovaná, částečně je zde zavedená kanalizace a veřejný vodovod. Nejbližší
železniční stanice je v Týništi nad Orlicí.
Vedení obce tvoří uvolněný starosta a neuvolněný místostarosta. Obecní rada je pětičlenná.
Zastupitelstvo má patnáct členů. Obec byla členem DSO Podorlicko, který ukončil svou činnost.
V současnosti je členem MAS NAD ORLICÍ a DSO Křivina.

1.3.

OBYVATELSTVO
K 1. 1. 2020 žilo v obci 978 obyvatel. Následující tabulka ukazuje rozdělení podle pohlaví

a průměrný věk občanů obce:
Počet obyvatel

Průměrný věk

celkem muži

ženy

celkem muži

ženy

978

498

43,7

44,7

480

42,6

Vývoj počtu obyvatel od roku 2010 ukazuje následující tabulka:
Rok (k 1. 1.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet obyvatel 1031 1013 1020 1007 993

1006 984

980

993

1003 978

Oproti roku 2010 klesl počet obyvatel obce o 53 osob. Současný vývoj počtu obyvatel
bychom mohli označit jako setrvalý pokles, jak ukazuje následující graf.

Počet obyvatel
1040
1030
1020
1010
1000
Počet obyvatel

990
980
970
960
950
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zájem o stavební pozemky v obci i okolí ale naopak neustále roste. Lze proto předpokládat
trend růstu počtu obyvatel způsobený hlavně přistěhovalectvím. Územní plán předpokládá novou
výstavbu, v nejbližších letech pro cca až 100 nových obyvatel obce, v dalším období půjde o několik
set možných nových obyvatel obce.
Co se týče věkové skladby obyvatel obce, k datu 11. 8. 2020 žije v obci 985 obyvatel, přičemž
159 je ve věku do 15 let, věková kategorie 16–64 čítá 625 osob a seniorů (65+) žije v obci aktuálně
201, viz následující graf.

Věková skladba
201

159
0–15
16–64
65+
625

1.4.

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Z hlediska občanské vybavenosti je obec relativně soběstačná. V obci je:


Základní škola a mateřská škola: základní škola 1.–5. třída, příspěvková organizace
obce. Budova je ve vlastnictví obce. V posledních letech byly zjištěny problémy
s kapacitou mateřské školy, školní výdejny a školní družiny, s vybavením a stářím
budov. V plánu je rekonstrukce celého areálu. Druhý stupeň základní školy je
dostupný v sousedních obcích.



Obchod se smíšeným zbožím: ve vlastnictví provozovatele – budova po nedávné
částečné rekonstrukci.



Pohostinství: dvě restaurace ve vlastnictví provozovatelů.



Knihovna: s veřejným internetem, je umístěná v budově ve vlastnictví obce.



Sokolovna: ve vlastnictví obce. Budova s okolním areálem po částečné rekonstrukci.
V areálu nové workoutové hřiště, rekonstruované tenisové kurty, nohejbalový kurt.



Hasičská zbrojnice: ve vlastnictví obce. Jedna budova je po celkové rekonstrukci,
druhá zachovalá.



Lobovka: budova ve vlastnictví obce, prostory využívají kluby, spolky a místní
podnikatelé.



Fotbalové hřiště: ve vlastnictví SK Albrechtice nad Orlicí. Zázemí s přilehlou
hospodou po částečné rekonstrukci.



Pošta: dříve samostatná budova, nyní v rámci Pošta Partner v budově místní
samoobsluhy.



Kadeřnictví: provozováno v obecní budově soukromou osobou.



Obchod s domácími potřebami: v soukromém vlastnictví.



Kostel: ve vlastnictví církve, málo využívaný, průběžně rekonstruovaný.



Hřbitov: ve vlastnictví obce.

V obci není zdravotní středisko. Občané ale mohou využívat polikliniku v 3 km vzdáleném
Týništi nad Orlicí, kde je i další občanská vybavenost.

1.5.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Z pohledu silniční dopravy má obec velmi výhodnou polohu. Leží na křižovatce silnic druhé

a třetí třídy, a to silnice II/305 (Týniště nad Orlicí – Borohrádek) a III/3051 (Albrechtice nad Orlicí –
Chvojenec). Navíc se v těsné blízkosti obce nachází silnice I/11 (Hradec Králové – Český Těšín). Údržbu

uvedených silnic zajišťují státní organizace. Hustá silniční síť má pro obec pozitivní dopad: zrychlení
dopravy a její plynulost, zvýšení mobility obyvatel. Především silnice II/305 z Albrechtic nad Orlicí
do Týniště nad Orlicí ale vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci, v rámci níž je v plánu zvětšení světlé výšky
mostu přes řeku Orlici, zvýšení nosnosti a rozšíření vozovky, což by mohlo přinést zvýšenou tranzitní
dopravu přes obec, prašnost a hluk – negativní vlivy. Nebezpečí pro bezpečnost občanů představují
řidiči, kteří na těchto komunikacích nedodržují omezení rychlosti při průjezdu obcí, jak bylo zjištěno
pokusnou instalací úsekového měření.
Dále je v obci cca 5,8 km místních komunikací ve vlastnictví obce, která zajišťuje jejich údržbu.
Stav místních komunikací je dobrý. V návaznosti na dokončování kanalizace v obci jsou opravovány
silnice i chodníky.
Obec je 3 km vzdálená od železniční stanice Týniště nad Orlicí. Se sousedním Týništěm
nad Orlicí obec spojuje cyklostezka a MHD.

1.6.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Celá obec je zásobována elektřinou, většina domů i vodou z vodovodního řadu. Velká část

obce je také plynofikovaná a odkanalizovaná. V obci je vybudován systém veřejného osvětlení, který
je poměrně zastaralý, byť stále funkční. Lampy veřejného osvětlení jsou daleko od sebe a na noc se
zhasínají. Z důvodu úspor nákladů na energii je vhodné do budoucna zvážit, zda nejsou možné
energeticky úspornější varianty osvětlení. K informování občanů obce slouží místní rozhlas. Jedná se
o drátový systém s klasickými reproduktory z minulého století. Na řece Orlici je malá vodní
elektrárna, která je v provozu od roku 1925.

1.7.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Albrechtice nad Orlicí jsou v okolí známé mimo jiné kvalitními kulturními akcemi a hezkými

sportovními utkáními. V současnosti obec využívá různých prostor pro konání kulturních
a společenských akcí, především Restauraci u Krbů a hřiště SK v Borku. Jedinou budovou ve vlastnictví
obce, která by mohla být místem vhodným pro konání akcí, je Sokolovna, která ale dosud takto
využívána není. V Restauraci u Krbů se nachází velký společenský sál s jevištěm, který je vybavený
dostatečným množstvím stolů a židlí i pro akce s velkou návštěvností. Obecní kulturní akce se konají
nejčastěji venku – masopustní průvod, pálení čarodějnic, posvícení, čertovský průvod, psí den, dětský
den, adventní jarmark, rozsvícení vánočního stromu apod. Potřeba vlastního kulturního domu tedy
v Albrechticích zdánlivě není. V nedávné minulosti ale došlo k uzavření Restaurace u Krbů, což
přinutilo zastupitelstvo obce k úvahám, zda by obec neměla disponovat vlastním sálem pro konání

akcí – plesy, karneval. Vzhledem k obnovení provozu Restaurace u Krbů se ale od těchto úvah opět
ustoupilo.
V obci v posledních letech vzniklo několik nových klubů a kroužků, je tedy znatelná chuť
občanů sdružovat se s lidmi se stejnými zájmy. Obec má zájem o rozšíření klubové činnosti, proto
poskytuje spolkům příspěvky na jejich činnost, spolky mají bezplatné pronájmy obecních prostor pro
akce, které pořádají a všemožně se jim vychází vstříc. Do budoucna není vyloučen vznik dalších
spolků. V Albrechticích nad Orlicí oficiálně působí tyto spolky a organizace:
SDH Albrechtice nad Orlicí – dobrovolní hasiči mají v Albrechticích dlouhou tradici sahající
až do roku 1888. Kromě občasných zásahů, například při povodních nebo požárech v nedalekém
okolí, organizovali albrechtičtí dobrovolní hasiči také hasičské soutěže nebo pálení čarodějnic.
V posledních letech pomáhají prakticky při každé kulturní akci, navíc pořádají vlastní hasičský ples.
V roce 2018 založilo několik albrechtických dobrovolných hasičů Kroužek mladých hasičů, se kterým
jezdí na výlety, tábory a pořádají například dětský den.
SK Albrechtice nad Orlicí – fotbal má v Albrechticích už téměř stoletou tradici, protože se zde
hraje od roku 1925. Fotbalisté Albrechtic jsou právem hrdí na areál V Borku se dvěma travnatými
hřišti, který byl zrekonstruován v letech 1996–97. Od roku 1974 se oddíl zúčastňuje fotbalového
turnaje obcí Albrechtic pod názvem Štít Albrechtic. Na hřišti v Borku se pravidelně koncem září, nebo
začátkem října koná posvícenské derby mezi Albrechticemi a sousední Novou Vsí, doplněné bohatým
doprovodným programem. V dubnu se zde koná také tradiční pálení čarodějnic. V posledních letech
zde funguje kroužek Mladé naděje SK Albrechtice nad Orlicí.
TJ Sokol – v současnosti nemají Sokolové tak velkou základnu jako v minulosti a zbylí členové
TJ Sokol se už příliš sportovně neangažují. Není ale vyloučeno, že někdo naváže na slavnou tradici
albrechtického volejbalu. Zatím ale budovu a areál Sokola převzala obec, která zrekonstruovala
tenisové kurty a udržuje také nohejbalový kurt. Dříve také Sokolové pořádali ping-pongový turnaj
a turnaj ve střelbě ze vzduchovky, které se ale v posledních letech z různých důvodů nekonaly. Vždy
ale ochotně pomůžou při stavbě obecní májky.
Oddíl orientačního běhu – V roce 1986 byl v Albrechticích založen oddíl orientačního běhu
při základní škole Albrechtice nad Orlicí. Jeho svěřenci dosáhli mnohých významných úspěchů,
a to v Čechách i v zahraničí – v Polsku, Německu, Dánsku, Norsku a Itálii. V obci byly pořádány velké
závody, jako bylo Mistrovství ČSFR nebo mezinárodní závody s německým Magdeburgem.
V současnosti zájem o tento sport není v obci velký.

Myslivecký spolek Zelené háje – v současnosti je v něm jen velmi málo albrechtických
občanů, ačkoliv předseda je občan Albrechtic.
Honební společenstvo Albrechtice nad Orlicí
Český zahrádkářský svaz – Albrechtice nad Orlicí byly především obcí pěstitelů jablek, ti
se proto sdružili a založili pobočku ČZS. V posledních letech pořádají především moštování
pro veřejnost.
Klub dříve narozených – funguje v Albrechticích od října 2016 a kromě pravidelných
týdenních setkání, při kterých se především hrají karty a sdílejí informace, pořádají albrechtické
„dříve narozené“ výlety po Česku a spolupracují také na některých kulturních akcích (masopust,
rozsvícení vánočního stromu).
Klub maminek – působí v Albrechticích od prosince 2017. Místní maminky a tatínkové
společnými silami opravili místnost v budově zvané „Lobovka“ a vytvořili zde hernu pro děti, kde
se pravidelně scházejí. Spolupořádají například dětský den.
Technologický klub Albrechtice – zvaný také TKAC nebo Tékáčko spustil svou činnost v září
2018. Ještě předtím lidé, kteří za Tékáčkem stojí, zrekonstruovali část přízemí budovy obecního
úřadu, kde tak vznikly bezbariérové učebny, které jsou především díky štědrým dotacím vybaveny
nejmodernějšími technologiemi. Klub pořádá pravidelné jarní i letní příměstské tábory. V roce 2020
rozšířil svou činnost do další klubovny v Lobovce. Během svého krátkého působení dokázalo Tékáčko
mnohokrát úspěšně reprezentovat obec na technologických soutěžích.
Na kulturních akcích s kulturní komisí spolupracuje často ještě také Základní škola a mateřská
škola Albrechtice nad Orlicí (ZŠMŠ) a Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ).
Obec má své internetové stránky, které byly v nedávné minulosti upraveny a jsou průběžně
aktualizovány. Aktuální informace a fotografie jsou sdíleny také na obecním facebooku a instagramu.
Čtvrtletně vychází místní zpravodaj, který je zdarma rozdáván v tištěné podobě do všech domácností
a dostupný je také na internetových stránkách obce. Ve vesnici je k dispozici knihovna, která je
přístupná vždy jeden den v týdnu odpoledne – v současnosti je to vždy v pátek.
Obec má vedenou svou kroniku, nová kronikářka začala v obci působit v roce 2019. Kroniku
píše ručně, což je všeobecně kladně hodnoceno.

1.8.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ovzduší
Stav ovzduší je v zimních měsících negativně ovlivňován spalováním pevných paliv
v některých domácnostech, a to včetně odpadů.
Voda
Obec se nachází pod soutokem Tiché a Divoké Orlice, které dále pokračují společně jako řeka
Orlice, čímž tvoří východní část hranice katastrálního území Albrechtice nad Orlicí. V minulosti obec
sužovaly časté povodně, ta nejničivější přišla v roce 1997, kdy bylo poškozeno mnoho domů. Poté
obec nechala vybudovat protipovodňovou hráz. Na Novoveském potoku, který protéká okrajem
obce, je také malý rybník, který je ale pro svou špatnou přístupnost nevyužívaný. Druhý rybníček
zvaný brouzdaliště je na náhonu mezi řekou a Novoveským potokem. Ten je ale v posledních letech
zarostlý a téměř vyschlý. Dlouhodobě neudržované jsou také přelovy na „lukách“ u řeky a ztratil se
také potok, který tekl na horním konci obce od Nové Vsi. Obcí vede také strouha, která dříve téměř
nevysychala, teď se v ní voda objevuje jen po dlouhotrvajících deštích. V katastru obce je také několik
pramenů a studánek, včetně bývalého zdroje vody pro původní albrechtickou vodárnu – péči o ně
zajišťují zřejmě dobrovolníci, obec se na jejich údržbě nepodílí. Obec patřila v roce 2019 k těm nejvíce
postiženým suchem.
Přírodní park Orlice
Přírodní park Orlice byl vyhlášen v roce 1996, aby byla chráněna niva řeky Orlice a jejích
přítoků. Rozsáhlá oblast o rozloze přes 11000 ha zahrnuje údolní nivu Divoké, Tiché a za soutokem
spojené Orlice mimo pramenné oblasti horních toků. V široké nivě Orlice se nachází říční meandry,
slepá ramena a odstavené tůně s hojnou vegetací a zvířenou, provázené břehovými porosty
a rozptýlenou stromovou i keřovou zelení. Louky kolem břehů Orlice fungují jako suchý poldr, který
chrání obce dále po proudu před povodněmi.
Žije zde vydra říční, ornitologové zde napočítali na 8 desítek druhů ptactva, kromě špačků,
drozdů a čápů tu žijí třeba pisík obecný, kulík říční, konipas horský, čejka chocholatá či chřástal polní.
V břehových porostech Orlice hnízdí slavík obecný, ve stržených písčitých březích si buduje svá hnízda
nejcennější z našich vodních ptáků – ledňáček říční. Z rostlin zde můžeme najít prvosenku vyšší,
kyčelnici cibulkonosnou, náprstník velkokvětý, vranec jedlový, hlístník hnízdák, lýkovec jedovatý
a áron plamatý. Vzácná flóra je v posledních letech ohrožena invazivními druhy.

Odpady
Svoz

komunálního

odpadu

zajišťuje

v obci

společnost

Odeko

s.r.o.

Obec

je

zprostředkovatelem této služby. Od roku 2018 byl zaveden čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu
v letních měsících, kdy je každý druhý týden svážen také bioodpad. V zimě se pak vyváží komunální
odpad každý týden. Zároveň v roce 2018 zahájil svou činnost hospodářský dvůr v obecním areálu na
návsi, který je otevřený každou sobotu dopoledne a kam mohou občané svážet velkoobjemový
odpad, nebezpečný odpad v označených nádobách, větší množství tříděného odpadu a velké kusy
bioodpadu (větvě apod.). Dobrých výsledků se dosahuje ve třídění odpadu. Obec je zapojena
do systému zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM a.s. V současné době je v obci
7 míst se sběrnými nádobami na sklo, papír, plasty a kovy, od roku 2020 je na stanovišti
u samoobsluhy také nádoba na kuchyňské oleje. V budově obecního úřadu je kontejner na drobný
elektroodpad od společnosti REMA System, a.s. Díky těmto opatřením se na území obce prakticky
nevyskytují černé skládky. Obec se zapojuje do úklidových akcí Ukliďme Česko.

2.

SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků

o nejrůznějších objektech zkoumání. Shrnuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
Silné stránky
Výhodná poloha
Nízká nezaměstnanost
Atraktivní prostředí pro bydlení
Pestrá
nabídka
kulturních,
sportovních
a společenských akcí
Fungující odpadové hospodářství
Nepřítomnost problémových skupin obyvatel
Aktivní, zodpovědná samospráva
Rostoucí angažovanost v klubech, kroužcích,
spolcích
Hezká okolní příroda
Využívání dotací
Příležitosti
Příliv mladých rodin do obce
Rekonstrukce areálu ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí
Zlepšení informovanosti obyvatelstva o práci
zastupitelstva obce
Rekonstrukce hlavních komunikací v obci
Obměna pedagogického sboru ZŠ
Vybudování sítě bezdrátového rozhlasu
Úprava veřejných prostranství
Zlepšení dopravního spojení

Slabé stránky
Klesající počet obyvatel obce
Intenzivní tranzitní doprava přes celou obec
Nízká kapacita mateřské školy
Nedostatek veřejných dětských hracích ploch
Část budov ve vlastnictví obce ve špatném stavu
Nedostatek parkovacích míst
Zatížení ovzduší zplodinami z topení v zimě
Malý zájem občanů o veřejné záležitosti
Chybějící kanalizace v některých částech obce
Nedostatek pracovních příležitostí přímo v obci
Hrozby
Nárůst dopravy v obci po rekonstrukci II/305
Klimatické změny – extrémní sucho, povodně
Odliv dětí do okolních škol
Hrozící ekonomická krize
Stárnutí obyvatelstva
Kalamita v lesích
Legislativní změny
Změna vytápění obalovny – hnědouhelný prach

3. DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI OBČANŮ OBCE
Dotazníkové šetření probíhalo na začátku června 2020 mezi občany Albrechtic nad Orlicí
staršími 15 let. Upřednostňováno bylo vyplňování elektronického dotazníku, jehož odkaz byl sdílen
prostřednictvím facebooku i webových stránek obce, dále byl dotazník v papírové podobě předán
všem občanům starším 65 let, případně byl dostupný na obecním úřadu a v místní samoobsluze.
Celkový počet možných respondentů činil cca 800 osob, přičemž bylo odevzdáno 162 vyplněných
dotazníků, což představuje zhruba 20% návratnost.

3.1. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Jak ukazuje následující graf, dotazníkového šetření se účastnilo více žen než mužů.

Co se týče věkového složení respondentů, převládají senioři (65+) následováni kategorií 35–
45 let. Velmi malý podíl respondentů ve věku 15–18 let (1 responze) respektive 18–25 let (7 responzí)
je zklamáním, protože nemáme informace z celého segmentu občanů obce – studenti, dospívající
a mladí dospělí.

Dále bylo zjišťováno nejvyšší dosažené vzdělání občanů, kdy nejčastěji dotazník vyplnili
středoškolsky vzdělaní občané obce – na prvním místě ti s maturitou následovaní středoškoláky
bez maturity. Pětina respondentů vlastní vysokoškolský titul, zatímco občanů s vyšším odborným
a naopak jen základním vzděláním je mezi respondenty minimum.

K bližšímu určení skladby respondentů napomohla také další otázka, jak dlouho jsou občany
obce. V pravém slova smyslu drtivá většina respondentů odpověděla, že v obci žije více než 10 let.

Na to navazoval dotaz ohledně původu občanství obce. Polovina respondentů se do obce
přistěhovala v dospělosti, téměř 40 % osob odpovědělo, že zde žije od narození. 10 % respondentů
se do Albrechtic přistěhovalo v dětství.

Následující otázka objasňovala složení domácnosti respondentů. Zde je výrazně znát, že
se v obci nachází jen málo bytů, většinou zde stojí velké domy se zahradami, ve kterých nejčastěji
bydlí celé rodiny s dětmi, nezřídka jde i o vícegenerační domácnosti. Domy často obývají
také manželé/partneři žijící už/ještě bez potomků. Co se týče 23 responzí u možnosti „jednotlivec“,
pravděpodobně jde většinou o vdovy/vdovce (16 odpovědí (70 %) osob starších 60 let). 3 odpovědi
u možnosti „jiné“ zněly: „jeden dospělý a tři děti“, „matka se dvěma dětmi“, „oba rodiče a já“.

3.2. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V následující části byly zjišťovány názory respondentů. Nejprve jsme se zaměřili na životní
prostředí v obci. Největší podíl (54,3 %) mělo hodnocení „dobré“ následováno možností „velmi
dobré“ (28,4 %). Téměř čtvrtina respondentů označila životní prostředí v obci za „průměrné“. Pouze
jeden člověk zvolil možnost „velmi špatné“. V možnosti „jiné“ se objevily dvě odpovědi: „zhoršující se
– zatížení nákladní automobilovou dopravou a v brzké budoucnosti obalovna“ a „hodnocení kazí
nárůst dopravy přes obec a topení nevhodnými palivy některých spoluobčanů v zimním období“.

Dále padl dotaz, zda občané tráví v obci obvykle i víkendy a svátky, kdy více než 96 %
respondentů odpovědělo kladně.

Poté jsme zjišťovali členství v místních spolcích a organizacích. Dá se očekávat, že lidé aktivně
zapojení do dění v obci budou ochotně odpovídat na dotazy zaslané obcí. Proto také 17,3 %
respondentů odpovědělo kladně, i když ve skutečnosti bude tento poměr zřejmě nižší.

Následující otázka žádala ty, kteří s obcí v rámci místní organizace nebo spolku spolupracují,
aby tuto spolupráci zhodnotili. Někteří přehlédli podmínku této otázky a odpovídali, i když předchozí
otázku negovali. Proto jsme vyfiltrovali skutečně jen odpovědi těch, kteří sdělili, že jsou členy
organizace nebo spolku v obci. Z nich hodnotilo spolupráci jako „velmi dobrou“ 67,9 % respondentů
a jako „spíše dobrou“ 25 %. Pouze jeden respondent (3,6 %) uvedl odpověď „velmi špatná“ a jeden
zvolil možnost „nevím“.

Dále občané hodnotili celkovou spokojenost se životem v obci. Tři pětiny respondentů zvolily
možnost „jsem celkem spokojen/a“, zhruba pětina „jsem velmi spokojen/a“ a ze zbylé pětiny bylo
nejvíce hlasů u možnosti „jak kdy“. Dva občané uvedli, že jsou „spíše nespokojeni“, jeden dokonce
„velmi nespokojen“ a jednoho dokonce obec vůbec nezajímá, jak uvedl.

Další otázka se snažila konkretizovat oblasti, se kterými jsou, nebo naopak nejsou občané
obce spokojeni.
„Velmi nespokojeni“ jsou respondenti nejvíce v oblasti „technická infrastruktura –
kanalizace“, „technická infrastruktura – internet“ a „nabídka práce“.
„Spíše nespokojeni“ jsou občané především v oblastech „dopravní spojení“, „společenský
život“, „podmínky pro děti a mládež“ a „služby“, ovšem i zde bylo výrazné zastoupení u odpovědí
„technická infrastruktura – kanalizace“ a „technická infrastruktura – internet“.
Na opačné straně škály, u volby „velmi spokojen/a“, získaly nejvíce responzí odpovědi
„bydlení“, „technická infrastruktura – plynovod“ a „technická infrastruktura – vodovod“.
Volba „spíše spokojen/a“ získala nejvíce křížků u možností „služby“, „technická infrastruktura
– vodovod“, „technická infrastruktura – elektroinstalace“, „bezpečnost obyvatel“ a „kultura“. I zde
bylo velké množství odpovědí u volby „bydlení“.
Varianta „nevím“ nepřináší žádná důležitá data, sloužila jako možnost pro ty, kteří
se v některých oblastech neorientují nebo se o ně nezajímají.

Dále jsme v dotazníku zjišťovali, jaké podmínky a aspekty života občané nejvíce oceňují.
Respondenti mohli zvolit více než jednu odpověď. 90 % z nich zvolilo odpověď „blízkost přírody,
zahrady“, s velkým odstupem za touto možností byla se 45 % varianta „prostředí a vzhled obce“.
Podobný počet odpovědí (21–27 %) pak získaly možnosti „snadný a pohodlný život“, „malebnost
místa“, „dostupnost obchodů a služeb“ a „dobré mezilidské vztahy“. Dvě odpovědi u volby „jiné“
zněly „pohoda“ a „blízkost větších měst“.

Pak už bylo načase zeptat se také na negativní stránky obce, tedy na to, s čím jsou občané
nejvíce nespokojeni. Také zde bylo možné označit více odpovědí. Mezi nimi dominovala s velkým
odstupem před dalšími možnostmi volba „nadměrná doprava“. Dále se umístily možnosti
„nedostatek pracovních příležitostí“, „nedostatek kulturního a sportovního vyžití“, „nedostatek
bydlení, bytové výstavby“, „špatné mezilidské vztahy“ a „hluk a znečištěné ovzduší“. Uvedené
možnosti získaly 20 a více responzí.

Celkem 27 respondentů se rozepsalo také u volby „jiné“ (resp. 9 z nich se nevyjádřilo vůbec),
zde jsou jejich odpovědi:
 „Prostor pro uložení nádob na odpad a úprava prostoru na návsi – pohled na kostel
od silnice.“
 „Pomalý internet, kanalizace jen na některých místech.“
 „Nemožnost volného přístupu na dětské hřiště.“
 „Nedodržování nedělního klidu v obci, např. sekání trávy.“
 „Že musíme platit za popelnice stejně, když nám je vyváží jednou za 14dní!!!“
 „Hluk z dopravy i v nočních hodinách. Jízda kamionů i přes zákaz. Když přejede přeložené
auto s pěti nápravami, tak je to velký hluk i otřes.“
 „Obchod – tragédie, za p. Sedláka byla jiná úroveň.“
 „Kanalizace.“ (2 x)
 „Chybí tu dětské hřiště.“

 „Parkování, nedodržování předpisů.“
 „Každým dnem očekávám uzavření trasy alb - tno pro špatný stav mostu! Kdy konečně
dojde k vyvlastnění? A stavbě? Bude průser, IZS nebude mít kudy do vsi.“
 „S obsazením pozice starosty.“
 „Nedostatek parkovacích míst.“
 „Dopravní obslužnost.“
 „Školství, otvírací doba mateřské školy, koncepce základní školy, spojování tříd je
nevhodné.“
 „Nové mosty do TnO.“
 „Vysoké betonové ploty.“
Další otázka byla otevřená – respondenti se mohli rozepsat, co jim v obci chybí. Tuto možnost
využilo 58 osob, zde jsou jejich odpovědi:
„nic nechybí“ nebo „nevím“ – 16 x, „pošta“, „sportoviště pro mládež“ – 2 x, „rozvoz jídla,
kavárna“, „KFC“, „vyžití pro malé děti“ – 2 x , „zpomalit dopravu na Pardubické ulici“, „častější
veřejná doprava Týniště–Albrechtice“, „kulturní akce – hudba, divadlo“, „železářství, potřeby pro
zahrádkáře a chovatele, po přestavbě i kvalitní samoobsluha s potravinami“, „kvalitní internet“,
„častěji otevřený sběrný dvůr“, „kadeřník, pedikúra, úklidová služba“, „lékař“ – 2 x, „bankomat“ – 2 x,
„obchod, kde nakoupím pečivo, ovoce, zeleninu, šunku a jogurty“, „restaurace s kuchyní, různé
opravny“, „nespokojenost se stávající poštou, malá dosažitelnost služeb elektrikář, plynař, opravy
elektrospotřebičů, instalatérství“, „optický internet, semafor s radarem, který při překročení rychlosti
rozsvítí červené světlo na půl minuty (to pomůže dodržovat rychlost v obci)“, „společenské akce, delší
otevírací doba Pošta Partner, delší doba otevřené školky či družiny – většina lidí za prací dojíždí
do okolních měst a s osmihodinovou pracovní dobou opravdu nestíhá zavírací dobu pošty 15:30 nebo
školku do 15:45, apod.“, „restaurace“, „dětské hřiště“ – 2 x, „prodejna masa“, „lepší doprava pro
občany, kteří nejezdí autem“, „společenské akce na úrovni a taxi“, „kulturní akce, kolektivní sporty
pro děti i dospělé“, „dentista“, „kadeřnice, kosmetika, aktivity a sport pro náctileté“, „lékárna,
bankomat a veřejné hřiště pro děti i dospělé“, „rohlik.cz“, „Zásilkovna, bankomat“, „kultura, kino“,
„akce pro rodiny s dětmi“, „damejidlo.cz nebo něco v tom stylu, zajištění obědů pro seniory“,
„čistírna, opravna obuvi“, „železářství“, „kadeřník, holič, pedikúra“, „kavárna, vinárna“.

U následující otázky měli respondenti za úkol zhodnotit vybrané služby a prostředí obce.
Z navržených možností vzešly jako nejhorší „stav místních komunikací“ a „možnosti parkování“, které
získaly nejvíce hodnocení „velmi špatné“ a dominují i u možnosti „spíše špatné“. Naopak jako „velmi
dobré“ byly nejčastěji označovány možnosti „nakládání s odpady“ a „celkový vzhled obce“
následované volbou „fungování Základní školy a mateřské školy“. Nejvíce hodnocení „spíše dobré“
se objevilo u možností „celkový vzhled obce“ a „stav chodníků“. Součet hodnocení „spíše dobré“
a „velmi dobré“ ukazuje ještě spokojenost občanů se „službami pro seniory“ a „dostupností zdravotní
péče“.

V následující otázce jsme se dostali k meritu věci – zjištění, co je podle občanů zásadní oblast
pro rozvoj obce. Na výběr bylo deset konkrétních oblastí, dále možnost „nevím“ a „jiné“. Nejvíce
hlasů získala možnost „dobudování kanalizace“, dále „zlepšení dopravního spojení“ a „zařízení
pro využití volného času“. Naopak nejméně, zdá se, budou lidé postrádat „situování nových
ekonomických aktivit“ a „nové obchody“.

Jedenáct procent respondentů zvolilo možnost „jiné“ a vyjádřilo se následovně:


„Zlepšení technického stavu školy.“



„Bezpečí dopravy na silnici a zpomalení.“



„Dětské hřiště volně přístupné.“



„Rekonstrukce školy, navýšení kapacity mateřské školy, odklonění dopravy z obce.“



„Snížit nákladní automobilovou dopravu na komunikacích.“



„Více kontrol Policie ČR – jízda kamionů, rychlost při vjezdu do obce.“



„Upravit park u řeky.“



„Přechody pro chodce.“



„Vyřešit parkování v obci.“



„Zlepšení komunikací a chodníků.“



„Vyměnit starostu obce.“



„Opravit silnici mezi Týništěm a Albrechticemi.“



„Rekonstrukce páteřní komunikace do Týniště n. O.“



„Úprava návsi.“



„Snížení kamionové dopravy, omezení výstavby.“



„Řešit hustý provoz na hlavní silnici (otřásá se nám dům), bezpečnost při příchodu
a odchodu do školy – u přechodu by mohl být dozor.“



„Udržet restauraci „U Krbů“, kadeřník, holič, pedikúra“.

Obdobně se i další otázka zajímala o to, kam směřovat finance z obecního rozpočtu.
Respondenti mohli vybírat ze čtrnácti reálných možností, přičemž tyto možnosti hodnotili na škále
„velmi důležité“ – „důležité“ – „spíše nedůležité“ a „zcela nepotřebné“.
Za „velmi důležité“ označili respondenti „řešení dopravy“ a v těsném závěsu „dobudování
kanalizace“.
Za „důležité“ považují nejčastěji „podporu místních spolků“ a „vyčištění vodotečí“.
Volba „spíše nedůležité“ se nejčastěji objevovala u možností „rekonstrukce budovy obecního
úřadu“ a „zřízení kulturního zařízení“.
„Zcela nepotřebné“ pak podle respondentů je „zřízení zdravotního střediska“; dále se i zde
objevují možnosti „rekonstrukce budovy obecního úřadu“ a „zřízení kulturního zařízení.
Pokud rozdělíme tabulku v polovině na „důležité“ a „nedůležité“, zdají se nejpotřebnější tyto
oblasti (v tomto pořadí): „dobudování kanalizace“, „rekonstrukce komunikací“, „řešení dopravy“,
„vyčištění vodotečí“, „řešení veřejných prostranství“ a „podpora místních spolků“.
Nejvíce rozporuplné názory bychom našli v oblastech „ozelenění obce – sady, aleje“,
„rekonstrukce školy, školky“, „bytová výstavba“, „rekonstrukce hřiště nebo jiného sportoviště“ a
„řešení sportu a rekreace“, kde jsou pozitivní a negativní reakce nejvíce vyrovnané.

Další otázka přímo navazovala – lidé mohli sami vybrat problematiku, která je pro ně zásadní
a kterou by obec měla řešit. Zde odpovědělo pouze 15 (9 %) respondentů, přičemž 3 napsali, že
nenašli nic dalšího a 7 odpovědí se týkalo řešení dopravy – překračování povolené rychlosti, oprava
mostů, řešení parkování. Zbylých pět respondentů skutečně přišlo s novými tématy, a to:


„Působit na zlepšení občanské ohleduplnosti a vztahů.“



„Vlastní plně funkční školní kuchyň, volně přístupné dětské hřiště.“



„Lepší přístup zástupců obce k občanům.“



„Vysokorychlostní internet.“



„Bezbariérový přístup do obchodu.“

Další dotaz se zaměřil na oblast kultury a sportu. Respondenti mohli vybrat jednu, nebo více
možností z nabídky a odpovědět tím na otázku, jaké změny by v oblasti kultury a sportu přivítali.
Nejčastěji zvolili možnost „obnova staročeských slavností“, těsně za tím skončila možnost „žádné,
nabídka kulturního a sportovního vyžití je dostatečná“. Nemálo hlasů získaly také možnosti
„organizování pravidelných tanečních zábav“ – 21,0 %, „přehlídky uměleckých souborů, festivaly“ –
18,5 % a „nový sportovní oddíl“ – 16 %. V možnosti „jiné“ se objevily nápady „dětské hřiště“,
„turistický oddíl“ a „besedy, kurzy a přednášky“.

Zjišťovali jsme také, jestli jsou občané o aktivitách obecního úřadu a zastupitelstva obce
dostatečně informováni. Jak je vidět na následujícím grafu, více než tři čtvrtě respondentů je
informováno „velmi dobře o všem“, nebo „většinou dobře“. Respondentů, kteří se cítí „velmi
nedostatečně informováni“, nebo „se nezajímají“ bylo méně než 5 %.

Informačních kanálů obce je celá řada, následující otázka proto zjišťovala, které jsou
nejvyužívanější. Respondenti mohli volit i více možností. Nejčastěji využívaným zdrojem informací je
podle tohoto průzkumu místní zpravodaj následovaný hlášením místního rozhlasu a obecním
facebookem. Pouze jeden respondent uvedl, že se o dění v obci nezajímá.

Albrechtickou realitou je velmi nízká účast občanů na jednáních zastupitelstva obce.
V poslední uzavřené otázce jsme proto zjišťovali, co by lidi přimělo účastnit se jednání zastupitelstva
obce. Většina respondentů uvedla, že nemá zájem se účastnit, necelých 18 % respondentů pak volalo
po lepší informovanosti o programu jednání, nebo dokonce lepší informovanosti o konání.
Pod volbou „jiné“ byly uvedeny následující odpovědi:


„Nemám zatím proč.“



„Názor obyčejných občanů byl zatím vždy zadupán a smeten ze stolu bez objektivních
důvodů stejně jako jakákoli snaha o diskuzi a změnu.“



„Lenost a pohodlnost.“



„Kdyby se k nám zástupci obce chovali slušně.“



„Výměna starosty.“



„Zdravotní stav.“



„Nic mi nebrání účastnit se.“



„Nepravidelná pracovní doba.“



„Po dobu setrvání v EU o ničem.“



„Zdravotní.“



„Pokud budu mít zájem, zúčastním se.“



„Věk!“

Následovaly ještě dvě otevřené otázky. V první z nich měli respondenti uvést oblasti,
v kterých by obecní zastupitelstvo, popřípadě obecní rada či obecní úřad měly zlepšit svou činnost.
Zde jsou uvedené odpovědi:


„Aktivně chodit mezi lidi.“



„Dopravu v ulici Pardubická.“



„Nic.“



„Více informovat o činnosti a stavu obce.“



„Klub důchodců.“



„Snížení dopravy v obci“



„Děkuji za vaši práci, ochotu, příjemné jednání a chování zaměstnanců OÚ
a vstřícnost k nám občanům.“



„Pracují velmi dobře.“



„Jsme malá obec s příliš početným zastupitelstvem, které spotřebuje zbytečně
mnoho peněz. Stačilo by méně početné zastupitelstvo, žádná rada a peníze by se daly
použít na rozvoj obce.“



(3 x) „Nevím.“



„V komunikaci.“



„Myslet více na obec a zapomenout na závist a vzájemnou nevraživost – platí
pro zastupitelstvo.“



„Je to OK.“



„Vyslechnout občany a ne se jim vysmívat.“



„Začít řešit věci, které jsou opravdu potřeba! Viz pozemní komunikace!“



„Někteří zastupitelé by se měli chovat tak, že budou vzorem, např. zdravit,
nepřekračovat rychlost v obytné zóně apod.“



„Více naslouchat občanům v jejich připomínkách a potřebách.“



„Více si všímat občanů a jejich potřeb.“



„Řešení odpadů.“



„Choceň jednání zastupitelstva vysílá pravidelně online – ke zvážení.“



„Vyměnit starostu.“



„Nic mě nenapadá.“



„Více se zajímat o názor starousedlíků.“



„Důsledněji prosazovat ochranu obce před narůstající dopravou (prosadit radary
na měření rychlosti v obci, častější kontroly rychlosti a hmotnosti nákladních vozidel
projíždějících obcí apod.).“



„Činnost je dostatečná.“



„Chválím obecní zastupitelstvo za slušné jednání s občany a zájem o životy lidí v obci.
Slušní lidé dodržují zákony a vždy se domluví. Co bychom ještě chtěli? Jsem
v Albrechticích n. Orl. spokojená.“



„Nainstalovat elektrokontejnery.“



„Doprava.“



„Slyšitelnost rozhlasu.“



„Komunikace s živnostníky.“



„Údržba hřbitova! Tráva mezi hroby!!“



„Nadměrná doprava a hlučnost (omezit). V zimních měsících znečištění ovzduší
(páchnoucí kouř z komínů). Špatná funkčnost místního rozhlasu (nesrozumitelnost +
ozvěna). Horší údržba místního hřbitova.“

V poslední otázce měli občané možnost uvést jakékoliv připomínky k životu v obci. Tuto
možnost využilo 27 z nich, ovšem 8 uvedlo pouze informaci, že žádné připomínky nemá. Zbývajících
19 odpovědí následuje:


„Tolerance, ohleduplnost.“



„Například zavést veřejně přístupné večery se starostou 4 x ročně.“



„Více dbát na sezónní úklid obce. Technické služby obce úplně zapomínají na úklid
spadeného listí, větví, sněhu v „slepém“ koutu Na Návsi, u vzrostlé lípy. Údržbu
provádí jen na „hlavní komunikaci“ okruhu návse.“



„Zřídit řádnou poštu, stávající je nevyhovující.“



„Bydlíme u hlavní silnice, a byť to tak policie nevidí, jezdí se kolem hodně často
hodně rychle. Kolem školy a školky bych radši viděla ještě víc sníženou rychlost.
Na to, že je cesta obci poměrně klikatá, tu denně vídáme střelce napůl v protisměru
a rozhodně ne povolenou rychlostí.“



„Hluk o víkendech na Sokoláku.“



„Žít jako obec, ne jako každý sám za sebe a své kamarády.“



„Nový most TnO – Alb.“



„Prosím, zkuste vyřešit ty nové mosty do Týniště nad Orlicí.“



„Každý den mám možnost sledovat dopravu na ulici 1. Máje – rychlost, jakou se řidiči
řítí ulicí, kde je škola, školka a domov důchodců je šílená. Já sám se kolikrát bojím
přecházet silnici s malým dítětem.“



„Neprůhledné financování obce a díky OÚ i špatné mezilidské vztahy – to Vám přijde
normální?“



„Zkvalitnění služeb pošta Partner. Vyřešení nové komunikace do Týniště nad Orlicí.“



„Narůstající doprava v obci, která přináší vyšší zátěž v podobě hluku, zhoršeného
ovzduší i bezpečného života občanů obce bude jistě dále narůstat v souvislosti
s rekonstrukcí mostů a silnice mezi obcí a Týništěm nad Orlicí. To, spolu
s pokračováním výstavby dálnice z Opatovic n. L směr Vysoké Mýto a vybudováním
dálniční přípojky v Rokytně, povede k dalšímu nárůstu především kamionové dopravy
přes obec, a tedy dalšímu výraznému zhoršení života v obci.“



„Psí výkaly, znečištění ovzduší v zimním období znečištěním tuhým palivem.“



„Děkujeme, že máte zájem. <3“



„V ulici 1. Máje po pravé straně za plnou čárou ve směru na T. n. O. (parkoviště) stojí
trvale mnoho osobních aut zaměstnanců a návštěv DD a autobus MHD, a to od školy
až téměř po odbočku do Borku. Při výjezdu aut majitelů RD z jejich pozemků

(průjezdů) na hlavní ulici je tak kvůli takto zaparkovaným vozidlům silně omezena
viditelnost a hrozí nebezpečí kolize s vozidly na hlavní ulici. Doporučujeme, aby
vozidla zaměstnanců a návštěv DD parkovala na parkovišti u kostela nebo
za domovem důchodců.“


„Většina vozidel přijíždějících od Borohrádku nedodržuje předepsanou rychlost.“



„Větší sortiment zboží v místním obchodě.“



„Zavedení svozu plastů, zlepšení pouličního osvětlení.“

3.3. SHRNUTÍ A REAKCE
Všechny nápady a připomínky jsou velmi cenné. Přestože u některých oblastí není v moci
obce, aby došlo ke změně, budeme informovat příslušné osoby a požadavky jim předáme.
Některá témata se objevovala častěji než jiná, jde především o řešení dopravní situace
(překračování povolené rychlosti, nutnost rekonstrukce II/305 do Týniště nad Orlicí, parkování),
dobudování kanalizace, požadavky na dětské hřiště, kvalitní internetové připojení a zlepšení úrovně
místního rozhlasu. Všechny tyto oblasti jsou dlouhodobě v hledáčku zastupitelstva obce, ve většině
z nich už byly uskutečněny kroky ke změně. Náměty, které se objevovaly jednotlivě, budou průběžně
projednávány a případně realizovány.

4. DLOUHODOBÝ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
10 let, na které sestavujeme tento Strategický plán rozvoje obce, se zdá jako dlouhá doba.
S ohledem na dlouhé trvání přípravných řízení staveb a omezené finanční prostředky obecního
rozpočtu je zřejmé, že ani 10 let nemusí stačit k naplnění některých cílů tohoto plánu. Nicméně
po schválení tohoto Strategického plánu rozvoje se zastupitelé obce zavazují k postupným krokům,
které povedou k naplnění strategických záměrů a rozvojových projektů, viz níže.

4.1.

PRIORITNÍ OBLASTI ŘEŠENÍ
Z dotazníkového šetření a SWOT analýzy vzešlo několik hlavních oblastí zájmu:


Doprava



Místní infrastruktura a územní rozvoj



Školství



Volný čas, kultura, sport



Životní prostředí



Ekonomika

4.2.

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Doprava
Rekonstrukce III/3051 – ulice Pardubická
Zahrnuje: komunikace, chodníky, přechody, parkovací stání, autobusová zastávka.
Realizace: 2021.
Investor: Královéhradecký kraj, Obec Albrechtice nad Orlicí.
Poznámka: nutný souběh/návaznost s vybudováním kanalizace, položením elektrického
vedení do země, řešení veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
Závazek zastupitelstva obce: zajistit financování a souběh jednotlivých akcí.
Rekonstrukce II/305 Albrechtice nad Orlicí – Týniště nad Orlicí
Zahrnuje: komunikace, zpomalovací prvky, nové mostní konstrukce, přechody.
Realizace: termín neznámý.
Investor: Královéhradecký kraj.
Poznámka: stavba je připravena, blokuje ji majitel jednoho dotčeného pozemku, je nutné
zajistit financování – dotace z EU.
Závazek zastupitelstva obce: vytvářet neustálý tlak na KHK a majitele pozemku, dokončit
aktualizaci Územního plánu.
Zamezení překračování povolené rychlosti
Zahrnuje: zpomalovací prvky, častější kontroly PČR, měření rychlosti, preventivní akce.
Poznámka: závislé na rekonstrukci II/305 a III/3051, viz výše – zpomalovací prvky při vjezdu
do obce.
Závazek zastupitelstva obce: znovu prověřit možnosti umístění radaru, pravidelně žádat PČR
o častější kontroly dodržování rychlosti.
Omezení průjezdu kamionové tranzitní dopravy
Závazek zastupitelstva obce: vyvíjet tlak na KHK a PČR – častější kontroly, omezení
průjezdnosti.

Navýšení kapacity MHD
Závazek zastupitelstva obce: ověřit potřebnost navýšení spojů, popř. kapacitu dopravce.
Oprava chodníku u ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí
Zahrnuje: zámková dlažba.
Realizace: 2027.
Poznámka: je třeba zajistit, aby oprava nekolidovala s rekonstrukcí ZŠMŠ.
Závazek zastupitelstva obce: soustředit se na postupné opravy všech starých chodníků v obci.
Oprava místní komunikace V Borku
Zahrnuje: dokončení opravy povrchu na odbočkách komunikace V Borku.
Realizace: 2023.
Závazek zastupitelstva obce: v návaznosti na stav financí dokončit tento projekt.
Pravidelné opravy nezpevněných cest
Zahrnuje: cesta k elektrárně, cesta od hřbitova k III/3051, cesta k hřišti SK, ulice Na Hrázce,
část ulice Luční, část ulice Lesní.
Realizace: průběžně.
Poznámka: využít asfaltovou drť (s penetrací) z jiných staveb v obci, zvážit možnost
asfaltového povrchu.
Závazek zastupitelstva obce: dohlížet prostřednictvím kontrolního výboru na stav
nezpevněných komunikací.
Místní infrastruktura a územní rozvoj
Dobudování kanalizace
Zahrnuje: prověření stavu v místech, kde není kanalizace, dobudování kanalizace v ulici
Pardubická.
Realizace: 2020.
Investor: Obec Albrechtice nad Orlicí, DSO Křivina.
Závazek zastupitelstva obce: v místech, kde není možné kanalizaci dobudovat, poskytne obec
žadatelům finanční příspěvek na domácí čistírnu odpadních vod.

Vybudování kompletní infrastruktury v lokalitě Pod Strání
Zahrnuje: elektřina, vodovod, kanalizace, plynovod, komunikace, chodníky.
Realizace: 2021–2022.
Investor: Obec Albrechtice nad Orlicí
Poznámka: proběhlo územní řízení, následuje stavební řízení a veřejná soutěž.
Závazek zastupitelstva obce: usilovat o získání dotace.
Rekonstrukce místního rozhlasu
Zahrnuje: sejmutí starých trub, montáž bezdrátového rozhlasu, systém včasného varování.
Realizace: 2021.
Investor: Obec Albrechtice nad Orlicí, dotace.
Poznámka: projekt je připraven, dotace schválena.
Závazek zastupitelstva obce: po instalaci nového systému ověřit kvalitu zvuku u všech
č.p. v obci, případně upravit, nebo zajistit jiný způsob informování daných jednotlivců.
Rozšíření veřejného osvětlení s ohledem na rozvoj obce
Závazek zastupitelstva obce: směřovat k ekonomičtějšímu a ekologičtějšímu způsobu
osvětlení obce.
Zvyšování rychlosti internetu
Zahrnuje: zjištění současného stavu a možností, informovanost obyvatel o možnostech,
zavedení optického kabelu s vysokorychlostním internetem, zjišťování zájmu.
Realizace: 2020; optický kabel v návaznosti na rekonstrukci II/305.
Závazek zastupitelstva obce: usilovat o zavedení optického kabelu při rekonstrukci II/305.

Školství
Rekonstrukce areálu ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí
Zahrnuje: navýšení kapacity MŠ, rekonstrukce budovy ZŠ, výstavba nové školní jídelny,
výstavba multifunkční sportovní haly.

Realizace: 2030.
Investor: Obec Albrechtice nad Orlicí – nutná dotace.
Poznámka: projekt se připravuje, je rozdělený na 3 fáze, bez dotace není možné realizovat.
Závazek zastupitelstva obce: připravit projekt až do fáze stavebního řízení, zajistit financování
prostřednictvím vhodného dotačního titulu, během stavby zajistit náhradní prostory
pro výuku žáků.
Vybudování hřiště pro předškolní děti v areálu ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí
Zahrnuje: herní prvky v areálu školy.
Realizace: 2020.
Investor: Obec Albrechtice nad Orlicí, dotace.
Poznámka: dotace přidělena.
Závazek zastupitelstva obce: ověřit možnosti zpřístupnění hřiště v areálu školy veřejnosti,
informovat veřejnost.
Volný čas, kultura, sport
Vybudování dětského hřiště
Zahrnuje: hřiště v areálu ZŠMŠ, hřiště v areálu Sokolák, herní prvky na návsi, herní prvky
v parku u elektrárny.
Realizace: 2021–2025
Investor: Obec Albrechtice nad Orlicí
Poznámka: herní prvky na návsi budou doplněny, pokud obec obdrží grant od České
spořitelny, na hřiště v areálu ZŠMŠ získala obec dotaci, viz výše, herní prvky budou součástí
úprav parku u elektrárny, viz níže, v areálu Sokolák se objevila občanská iniciativa ohledně
vybudování herních prvků svépomocí – zvážit možnost zapojení ZŠMŠ, vhodné by bylo
doplnění o sportovní, lanové prvky.
Závazek zastupitelstva obce: hledat finanční zdroje na vybudování dětského hřiště.

Oslavy 750. výročí první zmínky o obci
Zahrnuje: aktualizace knihy o obci, zvážit uložení schránky se vzkazy budoucím generacím,
setkání rodáků, program pro občany, upomínkové předměty.
Realizace: 2029.
Závazek zastupitelstva obce: včasnými přípravami přichystat důstojnou oslavu tohoto výročí.
Oslavy 100. výročí fotbalu v obci
Realizace: 2025.
Závazek zastupitelstva obce: zhodnocení stavu areálu, poskytnutí financí na opravy
a uspořádání oslav.
Rozšíření nabídky kulturních a sportovních akcí
Realizace: průběžně.
Závazek zastupitelstva obce: trvalá podpora kulturních, sportovních a společenských akcí.
Podpora místních organizací a spolků
Zahrnuje: SK, Sokol, MS Zelené Háje, Klub dříve narozených, Klub maminek, TKAC, případně
nově vzniklé spolky a organizace.
Závazek zastupitelstva obce: trvale podporovat občanské aktivity, a to nejen finančně, ale
pokud možno i usnadněním fungování, poskytnutím prostor apod.
Životní prostředí
Úprava parku u elektrárny
Zahrnuje: stezky, lavičky, obnova zeleně, přírodní herní prvky.
Realizace: 2023.
Poznámka: je nutné počítat s rizikem vandalismu, popř. zvážit umístění veřejného osvětlení.
Závazek zastupitelstva obce: oslovit společnosti, které se zabývají parkovými úpravami,
zajistit financování projektu.
Úprava prostranství před kostelem
Zahrnuje: parkovací stání, zeleň, úprava místa pro kontejnery.
Realizace: 2026

Poznámka: návrhy úprav má zastupitelstvo k dispozici, obec přijde o místo pro stavební
zázemí, proto je nutné nechat nejprve proběhnout velké investiční akce.
Závazek zastupitelstva obce: jakmile to bude možné, zajistit komplexní úpravu prostranství
před kostelem – návrh, financování – zjistit možnosti přijetí dotace.
Vyčištění vodotečí a přelovů
Zahrnuje: potok z Nové Vsi, strouha, přelovy, slepá ramena, náhony, studánky a prameny.
Realizace: 2030
Závazek zastupitelstva obce: nechat provést průzkum stávajícího stavu a s ohledem na stav
sucha zjistit možnosti úprav.
Boj se suchem
Zahrnuje: výsadba stromů, úprava sečení veřejných prostranství, podpora využití dešťové
vody,…
Závazek zastupitelstva obce: pružně reagovat na vývoj situace ohledně sucha v krajině,
přijmout veškerá možná opatření, která zabrání kalamitnímu stavu.
Doplňování a obnova obecního mobiliáře
Zahrnuje: lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše aj.
Závazek zastupitelstva obce: pečovat o obecní mobiliář, zjišťovat potřeby občanů.
Podpora třídění odpadu
Závazek zastupitelstva obce: přiměřeně reagovat na potřeby odpadového hospodářství,
zajistit dostatek nádob na tříděný odpad a jejich včasný vývoz, opakovaně informovat
o způsobu sběru elektroodpadu, nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu.
Pravidelná údržba místních památek
Závazek zastupitelstva obce: přispívat na rekonstrukci místního kostela sv. Jana Křtitele,
udržovat, popř. opravovat památník u školy a památné kříže na hřbitově, dohlížet na stav
svatých obrázků v lese.

Ekonomika
Rozvoj spolupráce obce s podnikateli
Zahrnuje: prezentace místních podnikatelů na internetových stránkách obce, bezplatná
inzerce v místním zpravodaji.
Závazek zastupitelstva obce: podporovat a preferovat místní podnikatele.
Komunikace s majitelem místní samoobsluhy
Zahrnuje: Informování majitele místní samoobsluhy o nespokojenosti občanů, návrhy
na změny vzešlé z dotazníkového šetření, vybudování bezbariérového přístupu.
Závazek zastupitelstva obce: aktivně přistupovat k připomínkám k chodu místní samoobsluhy.

5.

REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE
Strategický plán rozvoje obce je spolu s Územním plánem vodítkem pro místní samosprávu

při rozhodování a stanovování priorit činnosti. Strategický plán je dlouhodobým základním
dokumentem stanovujícím záměry obce na období zhruba deseti let. Svým obsahem je východiskem
pro tvorbu krátkodobých plánů činnosti zastupitelstva obce. V následujícím kroku je proto potřeba
s plánem dále pracovat a v jeho rámci pravidelně vytvářet, v závislosti na zdrojích a vnitřních
i vnějších podmínkách a potřebách, konkrétní časově určené akční plány na stanovené období,
zpravidla čtyřleté (volební období). Předpokladem úspěchů navrhovaných projektů je také podpora
občanů. Proto je důležité vždy vhodným a dostatečným způsobem zajistit jejich informovanost
o strategickém plánu a aktuálních akčních plánech.

