
Historie obce a školy v Albrechticích nad Orlicí 

Obec Albrechtice nad Orlicí leží pod soutokem Tiché a Divoké Orlice, obklopena na jedné 

straně lesy a na straně druhé údolní nivou řeky Orlice. 

Albrechtice od svého vzniku patřily k majetku královské koruny a za panování krále Karla IV. 

(1346–1378) byly povýšeny na městečko. Byl zde vystavěn dřevěný hrad sloužící ke správě 

královských lesů. V době husitských válek, při tažení třebechovických Orebitů, byl hrad 

vypálen a s ním lehl popelem i kostelík a několik gruntů. 

V roce 1495 přešlo panství na Viléma z Pernštejna. V té době mizí Albrechtice nejen jako 

hrádek, ale také jako sídlo správy královských lesů a stávají se vsí. 

Velký rozkvět obce nastal po roce 1900 zásluhou " Vzájemné zemědělské pojišťovny". Počet 

staveb a obyvatel se ztrojnásobil. Kulturní a spolkový život se rozrostl ve všech směrech. 

Historickými skvosty obce jsou kostelík sv. Jana Křtitele a vodní elektrárna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z místních rodáků se o rozkvět obce nejvíce zasloužil Josef Tužil (1854-1923), starosta obce, 

a později přednosta okresu rychnovského. Na poli literárním obec proslavili bratři Karel a Adolf 

Červinkovi. 

V novodobé historii náležela obec od roku 1950-1961 do okresu Holice a od roku 1961 do 

okresu Rychnov nad Kněžnou. V roce 1981 se stala součástí města Týniště nad Orlicí. Po roce 

1991 se opět osamostatnila a tento stav trvá dodnes. 

Kultura a sport 

K pohybovým aktivitám dětí slouží dvě hřiště, u Sokolovny a v areálu školy. V areálu 

Sokolovny je fotbalové i volejbalové hřiště a tenisové kurty. Na křižovatce ulic 1. máje                   

a Pardubická je každou středu otevřena knihovna. V obci působí řada spolků a klubů, např. TJ 

Sokol, Sdružení dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Sportovní areál Sokolák, Honební 

společenstvo, oddíl orientačního běhu a nově zde funguje pro mládež i dospělé Technický klub 

mládeže. Obec je díky aktivitě místních obyvatel místem, kde se koná hodně kulturních akcí a 

sportovních akcí (plesy, dětský karneval, dětský den, masopustní průvod, rozsvícení vánočního 

stromu, koncerty, divadelní představení, …) a sportovních akcí. 
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Historie školy 

Prvními učiteli na vesnici byli plebáni, venkovští duchovní při kostele. V roce 1645 se vedle 

kostela nacházela fara, která školu nahrazovala. V 18. st. se vyučovalo v obecním domě (malá 

dřevěná chalupa uprostřed návsi, kde byla jedna třída a byt učitele). V roce 1792 dala 

pardubická komorní správa vystavět pro Albrechtice, Štěpánovsko a Novou Ves novou 

dřevěnou školu o dvou místnostech. Škola stála pod kostelem, v místech, kde dnes bydlí 

Tužilovi. Začal zde vyučovat učitel František Schejbal, který předal kantořinu svému synovi. 

Učitelování rodiny Schejbalových trvalo v Albrechticích plných 90 roků. Škola byla jednotřídní 

a čítala v těchto letech okolo 100 žáků. Ve třídě byli chlapci a dívky od 6 do 12 let. Ze starých 

zápisů se můžeme dozvědět, že lavice byli v takovém stavu, že žáci byli každou chvíli na zemi. 

Situace byla vyřešena postavením nové školy na současném místě roku 1880. V roce 1907-

1908 byla provedena přestavba školy na čtyřtřídní. Pro velký počet žactva se vyskytovaly od 

roku 1932 ročníky, které byly děleny na A, B, takže zde vyučovalo 6 učitelů, jeden učitel 

ručních prací a tři učitelé náboženství. Další přestavba začala v roce 1935, kdy byla škola 

rozšířena o další dvě třídy. Během druhé světové války se počet žáků pohyboval od 152 do 178. 

V roce 1943 byla celá škola zabrána pro německé dívky evakuované z Berlína. Ve školním roce 

1944-1945 se téměř nevyučovalo. Od září 1945 byla přímo ve škole zřízena mateřská škola pro 

děti od 3 do 6 let. Bylo zde umístěno 21 dětí. V listopadu 1952 byla mateřská škola přemístěna 

do budovy čp. 201 (zabraná vila bývalého ředitele pojišťovny). V roce1953 byla založena 

družina v budově čp. 71, kde funguje dodnes, spolu s kuchyňskou výdejnou a jídelnou.   

Školní rok 1970-71 probíhal pod vedením pana ředitele Runkase. Počet žáků v tomto období 

kolísal. K výraznému nárůstu došlo v roce 1977-78, kdy se do naší školy začali svážet žáci 

z Petrovic a Rašovic. Počet žáků z této doby činil 129. Děti využívaly celé řady kroužků 

(filatelistický, dopravní výchovy, pohybové hry, šachový a zdravotnický). Od školního roku 

1980-1981 došlo ke změně, kdy 1, stupeň tvořil 1. a 4. ročník a do 5. ročníku docházely děti do 

Týniště nad Orlicí. 5. ročník se do naší školy vrátil až ve školním roce 1996-97. V roce 1981 

se žáci školy poprvé účastnili plaveckého kurzu. Ten probíhá na naší škole každoročně dodnes. 

Přínosem pro zdejší děti byla spolupráce s Lidovou školou umění v Týništi nad Orlicí (dnešní 

ZUŠ), jednotlivé hodiny vyučovali učitelé přímo v naší škole. 

V roce 1989 se zřizovatelem školy stala opět obec Albrechtice nad Orlicí. Budova mateřské 

školy byla vrácena v restituci původnímu majiteli. Z tohoto důvodu musela obec v roce 1998 

zrekonstruovat budovu čp. 71, tak, aby v ní mohl být zahájen i provoz MŠ. Současně proběhla 

i rekonstrukce jídelny. Ke změnám, které byly po roce 1989 postupně zaváděny, patřil například 

pobyt dětí venku o velkých přestávkách, možnost odběru svačin, pitný režim, možnost odběru 

školního mléka. Změnila se i struktura kroužků. Svoji činnost zahájil sborový zpěv, dramatický 

kroužek, kroužek anglického jazyka, pokračovala dopravní výchova ve 4. ročníku. Škola začala 

pořádat i akce pro veřejnost. K těm nejzdařilejším patřily vánoční besídky uspořádané v režii 

vychovatelky Evy Drábkové a Dny dětí v areálu školy. Skončilo dojíždění žáků z Petrovic             

a Rašovic, a to postupně znamenalo i snižování počtu dětí. Od školního roku 2000-2001 se            

ve škole učilo 5 ročníků ve 4 třídách. Ředitelkou školy v tomto období byla Mgr. Světluše 

Kratěnová. Obec a její zastupitelé v této době obstarali rekonstrukci mateřské školy, kompletní 

rekonstrukci sociálního zařízení, výměnu oken, zateplení budovy, opravu omítky, zřízení 

počítačové učebny. Po dlouhých letech došlo k úpravě školního pozemku.   



Byly provedeny terénní úpravy, postavena pergola, dvůr byl vybaven zahradním nábytkem, 

sportovním zařízením a herními prvky. 

Od školního roku 2018-2019 do současné doby je ředitelkou školy Mgr. Simona Baláčková. 

Základní škola Albrechtice nad Orlicí zahrnuje v tuto dobu nižší stupeň, tedy od 1. do 5. třídy. 

V areálu školy je také školní družina a mateřská škola a dětské venkovní hřiště. Hřiště bylo 

dovybaveno novými průlezkami pro děti. Učitelé i děti udržují venkovské tradice, např. 

vynášení Morany, účastní se masopustního průvodu. Děti se každoročně účastní ekologických 

aktivit v rámci Dne Země, v areálu školy se pořádají dětské dny, posvícení nebo Dýňové 

slavnosti. Prioritou všech pracovníků školy je dát dětem základy kvalitního vzdělání a zajistit 

tak bezpečné prostředí plné důvěry, lásky a porozumění. 

 

 

 


