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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2004  ROKEM
NÁVRATŮ, VZPOMÍNEK A SETKÁNÍ
Mít dobrou práci je v dnešní době
velká výhra. Když mi v listopadu
2003 bylo nabídnuto zaměstnání u
vojenského zařízení v Týništi nad
Orlicí, dlouho jsem se nerozhodoval.
Začátkem ledna 2004 jsem nastoupil
v místní posádce a tím jsem se po
37 letech vrátil doslova do rodného
kraje, neboť jsem rodákem z Albrechtic nad Orlicí. Jak v zaměstnání,
tak i mimo něj jsem nyní ve větším
kontaktu se „starými“ kamarády a
spolužáky. Mám nyní i větší možnost častěji navštěvovat místní hřbitov v Albrechticích nad Orlicí, kde
mám pochovány oba rodiče. Matka
je zde pochována už 22 let, otec
zemřel před pěti lety. Při těchto návštěvách mám možnost hodnotit jak
upravenost hřbitova, tak i celé obce
Albrechtice nad Orlicí za tu řadu let,
co zde nemám trvalé bydliště.

Už v roce 2003 jsem se s rodinou
zúčastnil „generálky“ na setkání rodáků při Letních slavnostech. Mohu
říci, že jsem se velice těšil na 11. září
2004, kdy se uskutečnil 1. sjezd rodáků při příležitosti 725. výročí první
písemné zmínky o obci Albrechtice
nad Orlicí. Tato akce mé očekávání
nezklamala. Byl jsem velice spokojeni se skladbou programu i vlastní
organizací, moc se mi líbila základní
škola, kam jsem zavítal po 44 letech,
i vlastní akt odhalení pamětní desky
panu Josefu Tužilovi měl velice důstojný průběh. Odpolední program
v hostinci „U Krbů“ se nám líbil
včetně dechových hudeb. Večer jsme
odjížděli s dobrým pocitem nad příjemně prožitým dnem. Chtěl bych
se připojit k zástupu spokojených
občanů i návštěvníků Albrechtic
a poděkovat jménem naší rodiny

panu starostovi Jaromíru Kratěnovi
a kolektivu jeho spolupracovníků.
Poděkovat chci rovněž kolektivu
autorů, kteří zpracovali k této příležitosti knihu o Albrechticích, na
vysoké úrovni.
Poslední akce o které Vám chci
napsat bylo setkání spolužáků po
40 letech ze Základní devítileté
školy v Týništi nad Orlicí, které se
uskutečnilo 13. listopadu 2004. Opět
jsem strávil příjemné odpoledne
vzpomínkami na mládí prožité v Albrechticích se spolužáky, kteří zde
bydleli nebo nyní zde bydlí. Bohužel
čas je nemilosrdný a dva z nich se už
s námi nikdy nesetkají. Chtěl bych
proto vzpomenout na Jožu Bosáka
a Zdeňka Volejníka, protože to byli
moji kamarádi.
Bohumír Jirčík
Hrádek u Nechanic

najdete uvnit

Bezdrátový internet
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Výměna občanských průkazů
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Návštěva u HZS v Hradci
Králové
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80 LET FOTBALU V ALBRECHTICÍCH

80
V letošním roce se albrechtický
fotbal dožívá úctyhodných osmdesáti let svého trvání. Je to vhodná příležitost ohlédnout se zpět a trochu
zavzpomínat. Průřez historií fotbalu
v naší obci byl obsahem kapitoly
„Z historie fotbalu v Albrechticích
nad Orlicí“ knihy o Albrechticích,
která vyšla loni v září. Přestože
v knize bylo fotbalu věnováno hodně
místa, nevešlo se tam vše, co se podařilo o historii tohoto sportu v naší
obci z mnoha různých dokumentů
a periodik zjistit. Historické bádání by nemělo smysl, kdyby jeho
výsledky zůstaly někde v šuplíku.

Chtěl bych se proto o zjištěné fakty - 1949, o kterém se mně a mým
podělit i se čtenáři a v několika po- spolupracovníkům podařilo sehnat
kračováních v MZ seznámit čtenáře a prostudovat nejvíce historických
s činností a životem fotbalového materiálů. Nesmírně cenná je hlavně
klubu dobách už dávno minulých. kniha zápisů ze schůzí SK AlbrechO úplných začátcích z konce dva- tice v letech 1933 - 1949, kterou
cátých a počátku třicátých let, kdy jsem získal díky Haně Ungrádové
fotbal v Albrechticích začalo hrát a Milanovi Hříšnému. Cenné jsou
mužstvo Rudá hvězda, resp. JPT, i zakládající listiny z archívu v Parjsem v knihovně v Hradci Králové dubicích.
získal materiály z dobových novin
O ustavující schůzi SK Albrechtice
Pochodeň. Všechna zjištěná fakta se píše v knize. Zaujalo mě, že ve
jsou zpracována a zveřejněna v kni- výboru byly voleny funkce jednatel
ze, jiné zdroje k dispozici nebyly. i sekretář (dnes existuje pouze funkProto se zaměřím hlavně na období ce sekretáře).
SK Albrechtice n. O. v letech 1933
... pokračování na str 7
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... str. 4
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... str. 4
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ÚŘEDNÍ DESKA

Číslo 1-2005

Z E Z ASE DÁ N Í R A DY OB C E
(za období od 6. 12. 2004 do 24. 1. výboru honební společnosti bude • RO schvaluje poskytnout Hospicu
Anežky České v Červeném Kostelci
2005)
dovolen pověřený zástupce obce.
příspěvek ve výši 2000 Kč z rozpoč• RO doporučuje zastupitelstvu tu obce na rok 2005.
• RO schvaluje nákup výstrojního schválit nákup nemovitosti č. p. 11
materiálu pro SDH v částce 14 700 (bývalý Týlův statek) za navržených • RO doporučuje zastupitelstvu
schválit vyhlášku o zrušení OZV
Kč. Jedná se o nákup potřebného 436 000 Kč.
č. 2/ 93 o příspěvku rodičů na neinmateriálu (výstroj, uniformy, boty,
• RO revokuje své předešlé usne- vestiční výdaje v MŠ.
přilby).
sení a zastupitelstvu předkládá ke
• RO schvaluje uzavření smlouvy na schválení snížený poplatek za odvoz • RO doporučuje zastupitelstvu obce
zajištění služeb závodního lékaře a likvidaci TKO na rok 2005 ve výši schválit výjimku z počtu žáků v ZŠ.
Tato kompetence byla převedena
s MUDr. Kačarasem a pověřuje sta- 480 Kč na osobu a rok.
z Ministerstva školství, mládeže
rostu obce k podpisu smlouvy.
• RO schvaluje přispět v roce 2005 na a tělovýchovy na zřizovatele, v na• RO rozhodla podat žádost sraz důchodců pořádaný Domovem šem případě obec.
o dotaci z POV na rok 2005 na důchodců částkou 2 000 Kč.
• RO schvaluje návrh nájemní
úpravu návsi v maximální výši,
• RO schvaluje prominutí nájmu smlouvy s majiteli pozemků dotj. 500 000 Kč.
ČZS Albrechtice nad Orlicí za po- tčených stavbou „Obnova ramene
• RO schválila žádost ZŠ o nákup na- měrnou část pronájmu moštárny za Tiché Orlice“.
stavitelných židlí a stolku v hodnotě rok 2005.
• RO schvaluje poskytnutí příspěvku
cca 50 000 Kč.
• RO doporučuje zastupitelstvu na MHD městu Týništi na rok 2005
• RO doporučuje zastupitelstvu schválit návrh smlouvy o koupi ve stejné výši jako v roce 2004.
schválit vstup obce do honebního pozemků za účelem stavby „Obnova
• RO schvaluje předložený text
společenstva s podmínkou, že do říčního ramene Tiché Orlice“.

smlouvy o kupní smlouvě budoucí
na prodej nemovitosti č. p. 55 (bývalá prádelna) z důvodu úhrady kupní
ceny ze stavebního spoření a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
• RO schvaluje dodatek č. 2 ke
smlouvě o odběru a uložení odpadu
v roce 2005 s ﬁrmou Odeko, s.r.o.
• RO schvaluje udělení plné moci
ﬁrmě Šindlar, s.r.o., stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, k zajišťování všech kroků
potřebných ve věci územního řízení
a stavebního povolení na stavbu „Obnova říčního ramene Tiché Orlice“.
• RO schvaluje předloženou smlouvu na investování obecních peněz do
otevřených podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(viz. usnesení zastupitelstva obce ze
dne 16. 12. 2004) a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
Jiří Betlach, místostarosta obce

ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
Usnesením zastupitelstva dostala
rada obce úkol projednat s velitelem Policie ČR v Týništi nad Orlicí
zajišťování veřejného pořádku při
konání tanečních zábav.
Na pozvání rady obce se k jednání
dostavil zástupce velitele policie
v Týništi por. Pavlovič. Por. Pavlovič
byl seznámen s připomínkami z řad
občanů i zastupitelů k zásahům, které provedla policie v průběhu letní
sezóny při konání tanečních zábav
na hřišti v Borku. Zástupce velitele uznal všechny připomínky, ale
nedotažení zásahu obhájil platnou

právní úpravou, kdy policista může
výtržníka zajistit pouze v případě, že
jej přistihne přímo při činu.
Bylo tedy dohodnuto, že se v letošním roce při letních tanečních zábavách nebude policie příliš ukazovat,
ale bude se snažit lapit hříšníka
přímo při výtržnictví.
Dále se obě strany shodly, že
v letošním roce se policie při svých
kontrolách více zaměří na podávání
alkoholu mladistvým a podnapilým
a dodržování veřejného pořádku
a nočního klidu. Policie bude provádět preventivní projížďky obcí, při

B E Z D R ÁT O V Ý I N T E R N E T

kterých bude kontrolovat dodržování dopravních předpisů, např. zákazy
vjezdu, parkování vozidel na chodnících, osvětlení cyklistů atd.
Přestože zajištění vyšší bezpečnosti křižovatky u bývalého TANEXu
nespadá do kompetence týnišťské
policie, přislíbil por. Pavlovič podporu při jednání, které chce obec
Albrechtice vyvolat pro zvýšení
bezpečnosti v tomto úseku silnice
č. I/11.
Další důležité informace :
V případě zjištění páchání přestupku nebo trestné činnosti volejte

Policii ČR na číslo 158, vždy budete
přepojeni na příslušnou jednotku.
Policie upozorňuje zejména seniory, aby nepouštěli do svých domků
a bytů neznámé osoby (představují
se jako prodejci zboží, odečítatelé
plynu nebo elektriky, dokonce
i předstírají nevolnost a potřebu
zapít medikament).
Za Albrechtice jsou zodpovědni
prap. Jaroslav Forman z Albrechtic
a podpor. Pavel Škop ze Štěpánovska.
Jiří Betlach,
místostarosta obce

V ÝM Ě NA OB Č A N SK ÝC H P RŮ KA Z Ů

dohodnuty podmínky s majitelem
Podle nařízení vlády ze 16. lis- 30. listopadu 2005.
komínu, na kterém bude zařízení
topadu 2004, kterým se stanoví
Žádost o vydání nového občanumístěno. V sedmém týdnu t. r. mělo
lhůty pro výměnu občanských ského průkazu se předkládá na
dojít k podpisu smlouvy mezi oběmi
průkazů bez strojově čitelných Městském úřadě v Týništi. S vystranami a bude zahájena technická
údajů a které nabylo účinnosti plněnou žádostí je nutné předložit
příprava k zprovoznění vysílače v co 1. ledna 2005, jsou občané České 1 foto, starý občanský průkaz, příp.
nejkratším termínu - na jaře 2005. republiky povinni provést vý- doklady o změnách, které v meBližší informace o provozovateli sítě
měnu občanských průkazů bez zidobí u občana nastaly (rozvod,
naleznete na www.unet.cz.
strojově čitelných údajů vydaných ovdovění apod.).Tiskopisy žádostí
Od března 2005 má dojít ke změně
do 31. prosince 1994 za občanské o vydání občanského průkazu
ceníku služeb, dle předešlých změn
průkazy se strojově čitelnými úda- můžete získat i na Obecním úřadě
Ve zpravodaji 2/ 2004 jsem Vás in- k lepšímu pro nás zákazníky.
ji nejpozději do 31. prosince 2005; v Albrechticích.
žádost o vydání občanského průformoval o možnosti bezdrátového
internetu v Albrechticích. Tehdy se
Zajištění instalací v Albrechticích
kazu občan předloží nejpozději do
OÚ
ozvalo 12 zájemců.
bude provádět místní ﬁrma ASCO.
Další zájemci o bezdrátový inV roce 2004 se podařilo kontak- ternet se mohou hlásit na obecním Inzerce
tovat ﬁrmu, která má zájem bezdrá- úřadě.
Obracím se na Vás s prosbou o nabídnutí k odkoupení Kroniky obce
tový internet v naší lokalitě rozšířit.
Provozovatel sítě připravuje instaJiří Betlach Sruby (Sruby u Chocně). Předem moc děkuji za ochotu.
Kontakt: 723 985 868
Schmidtová V.
laci vysílače v Týništi, kde už jsou
místostarosta obce
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KNIHOVNA - NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Vítám Vás v knihovně a nabízím Tento kontrast zvýrazňuje její vztah
Vám několik titulů:
k Wilhelmu Söhnelovi, který byl
sice pověřencem německé okupační
Pro děti:
správy na Barrandově, avšak – jak
se po válce ukázalo – nebyl nacisJ. Friedrich - Čtyři a půl kamará- ta. Naopak byl spolupracovníkem
da a vánoční spiknutí
britské rozvědky a především díky
(z něm. orig.) Aby si členové jemu se za války na Barrandově
Kallovy detektivní kanceláře trochu točilo 25 ﬁlmů ročně. Tohle ovšem
přilepšili, procházejí se před Vánoce- N.G. netušila a svůj vztah k Willymu
mi v obchodním domě převlečeni za prožívala jako své životní trauma.
anděly. Kalle se chce opět vytáhnout, Vše se odehrávalo v době, kdy kaža tak hned nabídne pomoc detekti- dý úspěch byl vykoupen výčitkami
vovi, který střeží celý obchodní dům. svědomí, pochybnostmi a mučivými
Ten není jeho nabídkou zrovna nad- otázkami, zda má český herec vůbec
šen, ale brzy změní názor, když Kalle právo hrát v době německé okupace
se svými kamarády zjistí, že břicha na divadle či ve ﬁlmu.
Santa Clausů, kteří rozdávají v obchodě dárky, nejsou naplněna vatou, J. Linditsch - Léčíme se česnekem
ale něčím zcela jiným…
(z něm. orig.) Česnek stimuluje
imunitní systém, čistí krev a střeva,
M. Motlová - Se zvířátky za vrátky zbavuje organismus jedů. V řadě
Se zvířátky za vrátky zažijete případů je stejně účinný jako antispoustu věcí. Dozvíte se, jak žijí, na- biotika. Seznámíte se s léčebnými
učíte se s nimi poznávat svět kolem metodami, s radami, jak se zbavit
sebe, ohýbat svůj jazýček – a navíc nepříjemného pachu i s pěstováním
ještě řadu básniček a hádanek.
česneku.
Knížka poskytuje bohaté a pestré
náměty ke hrám rozvíjejícím řeč
L. Výborná, M. Dočekalová - Fit
a myšlení, při nichž se dítě přirozeně maminka
seznamuje s mnoha užitečnými věc- Lucie Výborná, moderátorka, nomi a nenásilně získává to, co je pro vinářka, autorka mnoha televizních
rozvoj jeho osobnosti důležité.
i rozhlasových pořadů a aktivní
sportovkyně, a Markéta Dočekalová,
Pro dospělé:
televizní scénáristka a spisovatelka,
ukazují, jak prožít příjemné těhoV. Přibský - Roztomilé děvče – Zla- tenství a být ﬁt nejen před porodem,
tá éra Nataši Gollové
ale i po něm. Vhodná strava v těRomán zachycuje Natašu Gollo- hotenství a v období kojení, čeho
vou v období Protektorátu Čechy se v zájmu zdraví vyvarovat, dva
a Morava, kdy byla herečka na typy cvičebních režimů, péče o pleť,
vrcholu tvůrčích sil i popularity. vlasy, prsa, nohy a chrup a osobní

zkušenosti, rady a dobré nápady pro soukromý detektiv. Ten Amy nejen
každou maminku.
kavalírsky doprovodí domů, ale nabídne jí též nezištnou pomoc v jejích
A. Tabášek - Moře plné srnců
nesnázích. Vstoupí tak do případu,
Autor vykročí z rodných Beskyd který zanedlouho vyvrcholí vraždou
a na loveckých výpravách se toulá a z něhož se postupem času stane
pozoruhodnými revíry po českých jedna z nejzamotanějších situací, na
a moravských zemích. Za srnci, jejichž řešení se kdy podílel.
daňky, divočáky, muﬂony a jeleny jej
provázejí pozoruhodní samorostlí
L. Hugová, A. Villegasová - Oceán
lidé.
vzpomínek
(z angl. orig.) Laurel, úspěšná
J. Svoboda, S. Štroblová - Sametoví psychoterapeutka, má nepřekonavrazi
telný strach z vody. Marna, bývalá
Události, k nimž došlo v první plavecká šampionka, která se vzdala
polovině devadesátých let minulého sportovní kariéry a dala přednost
století, bývají hodnoceny jako jeden bezpečnému přístavu manželskému,
z nejzávažnějších případů české kri- je naopak ve vodě jako doma. Potkáminalistiky. Kauza chladnokrevných vají se ve chvíli, kdy Laurel přichází
zločinců, kteří své oběti „pohřbívali“ do sportovního střediska na hodiny
v plechových sudech na dně Orlické plavání ve snaze překonat svou fobii,
přehrady, zaskočila veřejnost nejen aby mohla konečně strávit dovoleobludností a cynickým rozměrem, nou s milovaným mužem u moře.
Postupem času trpí nehezká Marale též obecně morálními otázkami.
Jak je možné, že aktéři těchto brutál- na pocitem méněcennosti, k Laurel
ních trestních činů, páchaných pro má nedůvěru a zpočátku se na ní
ﬁnanční zisk – někdy třeba jen zane- mstí za dávné křivdy. Postupně si
dbatelný – byli v soukromém životě však obě ženy uvědomují, že mají
citlivými a hluboce milujícími lidmi, mnoho společného. Když už se zdá,
že mezi nimi vznikne pevné přáteloddanými rodinným hodnotám?
ství, nastane nečekaný zvrat. Neuvěřitelná náhoda zpřetrhá nadějné
R. Sout - Lahůdková vražda
Amy, která je zaměstnána v sou- vztahy a čerstvě zrozená důvěra se
kromé detektivní agentuře, shodou rázem promění v nenávist.
okolností dostane k vyšetřování případ týkající se jejího strýce – majite- Přijďte si vybrat. Určitě najdete
le továrny na výrobu lahůdek. Dívka knihu, která Vás zaujme.
má z práce tak zamotanou hlavu, že
jednoho odpoledne bezmyšlenkovi- Na shledanou v knihovně se těší
tě vkročí do silnice a porazí ji proSvobodová J.
jíždějící automobil. Shodou dalších
knihovnice
okolností je řidičem vozu věhlasný

MÍSTNÍ KNIHOVNA V ČÍSLECH PODĚKOVÁNÍ  VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Podle
výkazu
zpracovaného
ke 31.prosinci 2004 registrovala
naše knihovna rovných 100 čtenářů,
z toho 32 čtenářů do 15 let. Oproti
roku předešlému došlo k nárůstu
o 9 čtenářů.
Ve svém knižním fondu má
knihovna 4 116 knih, z toho je
549 svazků naučné literatury, ostatní
svazky jsou krásná literatura.
Počet výpůjček klesl ze 1 484 v roce 2003 na 1 201. Naučnou literaturu
si půjčilo 29 dospělých a 40 dětí,

krásnou literaturu 787 dospělých
a 345 dětí.
Krátkou statistiku uzavřeme nelichotivým konstatováním, že dlouhodobě počet čtenářů i výpůjček klesá.
Nechme televizi televizí a pojďme si
vypůjčit knížku z naší knihovny.
Na Vaši návštěvu se ve výpůjční
době, která je každou středu od 16:
00 do 18:00 hod, těší paní knihovnice J. Svobodová.
Jiří Betlach,
místostarosta obce

Chtěla bych touto cestou poděkovat za překrásný zážitek, který
jsem měla na vánoční besídce pro
seniory. Můj obdiv patří zejména
paním učitelkám z mateřské školy
za úžasné vystoupení dětiček, které
to zvládly na jedničku s hvězdičkou.
Moc se mi líbilo i vystoupení všech
malých zpěváčků i hudebníků. Byla
jsem opravdu dojata. Tolik vánoční
hudby už jsem dlouho neslyšela.
Můj dík patří i všem, kteří celou
akci organizovali, obzvláště členům

Poznámka redakce

ODČERPÁNÍ VODY
Dne 13. února 2005 ve 14 hodin
vyjížděla výjezdová jednotka na žádost obecního úřadu odčerpat vodu
z tajícího sněhu a deště do ulice Na
Hrázce. Pomocí čerpadla Honda
byla voda odčerpána.
SDH Albrechtice nad Orlicí

SPOZu, paní Zemanové, manželům
Koblmüllerovým a všem, kdo si se
mnou popovídali. Panu starostovi
Kratěnovi děkuji za vše, co pro naši
obec udělal a doufám, že ještě udělá.
Držím mu palce.
Celá akce byla moc pěkná a zajímavá, ale lituji, že se nepřišlo podívat víc lidí. Přeji všem jen to nejlepší
a doufám, že se takové akce budou
opakovat.
Za celou rodinu
Emilie Brůžková

Hasiči při odčerpávání vody v ulici Na Hrázce 13. února 2005 .

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne
16. 12. 2004 je uveřejněno na
internetových stránkách obce
www.albrechtice-nad-orlici.cz.
Vzhledem k rozsahu ho neuveřejňujeme ve zpravodaji.
Děkujeme za pochopení.
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ZŠ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Určitě není běžným zvykem mít
ve školách divadelní šatny. V naší
družině jsme si jednu na čas museli
zřídit. Už v prosinci se zaplnila řadou
oblečení na vánoční besídku, další
kostýmy přibývaly v lednu a největší zátěž zažila na začátku února.
K čemu jsme kostýmy, masky
a různé hábity potřebovali?
Hned zkraje roku se k nepoznání
změnily děti z dramatického kroužku a kroužku sborového zpěvu. Tři
kluci se oděli do bělostných rouch tří
králů, ostatní děti na sebe vzaly oblečení jako ze starých časů. Společně
se pak vydali do vsi, aby připomněli
tříkrálovou tradici. Svým vystoupením potěšili i v domově důchodců.
28. ledna se za vodníky, šašky
a indiány přestrojili naši páťáci. Jako
každoročně zpestřili a usnadnili
budoucím prvňáčkům první vstup
do školy – zápis. S jejich pomocí
jsme do první třídy školního roku
2005/ 2006 zapsali 10 dětí. S každým budoucím školákem vodníci
počítali, šaškové si zase chtěli hrát
s barevnými šipkami a radost jim
udělala pěkná básnička nebo písnička. Pro někoho bylo nejlepší kreslení.
Některým dětem se ani nechtělo od
prohlížení školy a hraní domů. Na
pravou školní práci si však počkají
až do 1. září 2005.
Další přestrojování za všelijaké
maškary či pohádkové postavy nastalo 5. února. Na toto první únorové sobotní ráno jsme letos připravili masopustní průvod. Tentokrát se
k nám „školákům“ přidaly i maškary
z řad dospěláků. Celý průvod byl
panem starostou propuštěn do vsi.
Naše masopustní putování zpestřovaly zastávky u hodných „paňmám“,
které nachystaly něco sladkého na
zub. Všem jsme zazpívali, popřáli
a na tvář udělali sazemi šmouhu pro
štěstí. Nakonec zamířil celý průvod
do restaurace „U Krbů“. Tam jsme
byli svědky pravé české zabíjačky
a na každého se dostalo jitrničky
a koblihy.
Hned na pondělním zahájení jsme
se domluvili, že než se kostýmy vrátí
na svá pravá místa, ještě si je užijeme. Vždyť máme konečně kluziště
a s masopustem se můžeme rozloučit na našem ledě.
Od začátku zimy snad totiž nebylo
dne, kdy by někdo nepřišel s dotazem: „Paní ředitelko bude letos kluziště?“ . A protože s počasím nikdo
z nás nic nenadělá, už to vypadalo,
že se letos nedočkáme. Nakonec ale
zima přece jen přišla a díky ochotě
několika lidí se děti dočkaly. Udělat
kluziště není jen mávnout kouzelným proutkem. A tak si opravdu vážím těch, kteří, ač věděli, že to třeba

bude jen na pár dní, nelitovali svého
volného času a místo sezení u televize zhotovili ledovou plochu. Když
pak vidíte, s jakým nadšením se děti
na ledě prohánějí, a že pro některé je
to možnost jediného zimního sportování, víte, že to stojí za to.
V úterý 8. února vyjeli vodníci,
šaškové, princové, rytíři, hokejisté,
strašidla a další na led do maškarního reje. „Masopuste ahoj“ a příští
rok zase: „Masopust držíme, nic se
nevadíme…pospolu.“
A kostýmy? Ty se ještě provoněné
mrazivým únorovým vzduchem vracejí na svá místa. Některé do domovů
dětí, většina však do divadla v Týništi.
Už odpoledne si pro některé přijedou
další zájemci. A my děkujeme.
Světluše Kratěnová,
ředitelka školy

Zápis do první třídy 28. ledna 2005.

Maškarní rej na ledě u školy 8. února 2005.

Masopustní průvod ulicemi Albrechtic.
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Maškarní rej na ledové ploše u albrechticeké školy školy 8. února 2005.

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Závěr roku 2004 patřil již tradičně našim seniorům. V sobotu
11. prosince 2004 se konalo v restauraci „U Krbů“ předvánoční posezení se
seniory z Albrechtic. Bohatý kulturní
program s občerstvením připravily
ve spolupráci kulturní komise, sbor
pro občanské záležitosti, paní učitelky
a děti z našich školských zařízení.
V bohatém programu nejprve
vystoupily děti z místní mateřské
a základní školy s pásmem písniček
a tanců. Potom je na scéně vystřídal
Týnišťský žesťový kvartet a pěvecký
sbor Základní umělecké školy Týniště nad Orlicí. Na závěr programu byly promítnuty fotograﬁe, na
kterých byly zachyceny významné
události roku 2004. O prvotřídní
kvalitu promítání se zasloužila
především rodina Michalcových.
Díky ní a jejímu technickému vybavení se celý kulturní program
i promítání fotograﬁí přenášelo na
velkoplošné plátno umístěné vedle
jeviště. Dobré ozvučení prostoru ve
spojení s audiovizuálním promítáním tak umožnilo všem účastníkům
zdvojený pohled na všechny účinkující.

Při promítání fotograﬁí bylo možné zavzpomínat na masopustní průvod, pálení čarodějnic, Letní slavnosti
i posvícení. Byly promítnuty zajímavé
fotograﬁe ze života obyvatel domova
důchodců, základní a mateřské školy
a zájmových organizací. Při této části
programu bylo vidět, že Albrechtice
jsou díky aktivním obyvatelům obcí,
která žije bohatým kulturním a společenským životem.
Závěr pěkného společenského
odpoledne mohli účastníci strávit
při reprodukované hudbě konzumací
vánočních dobrot, které připravily,
ostatně jako každý rok, členky sboru
pro občanské záležitosti. Podle spokojených tváří a dobré nálady všech,
kteří se předvánočního posezení zúčastnili soudím, že se jim akce líbila.
Věřím, že ti z vás, kteří jste ještě váhali
a mezi nás nepřišli, letos již určitě
přijdete.
Jménem obce i jménem svým děkuji všem pořadatelům, účinkujícím
a rodině Michalcových za čas a um,
který věnovali našim seniorům.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Předvánoční posezení se seniory v restauraci „U Krbů“
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ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU ALBRECHTICE
Po skončení podzimních závodů
jsme do Vánoc trochu odpočívali
a s novým rokem se opět vrhli do
trénování na letošní sezónu. Trénujeme třikrát týdně, jednou v tělocvičně v albrechtické základní škole
a dvakrát týdně jsou ještě tréninkové
výběhy do lesa. Protože nám školní
tělocvična začíná být trochu těsná,
domluvili jsme se s vedením Sokola,
že budeme chodit do sokolovny, kam
se snad vejdeme lépe.

Kalendář závodů pro letošní rok
už je hotový a my bychom se chtěli
zúčastnit všech 14 kol Východočeského poháru a o prázdninách se
podívat na nějaké vícedenní závody.
První jarní závody bude 2. dubna
pořádat oddíl Hradce Králové.
Šesté kolo Východočeského poháru pořádá náš oddíl. Mapa okolí
Albrechtic a Sutých břehů je v konečné fázi a už zbývá jen ji předat
do tiskárny. Ještě hledáme sponzory

na výdaje spojené s tiskem a mapováním. Termín závodů se nám podařilo domluvit na 14. května. Ještě
stále se jedná o věcech se závody
souvisejících, ale vše nasvědčuje
tomu, že by neměly nastat žádné
problémy ani komplikace. Centrum
závodů a shromaždiště bychom rádi
měli u sokolovny. Samotné závody
nijak nenaruší klid v naší obci ani
jejím okolí. Obvyklá účast na oblastních závodech je kolem 600 až 700

lidí. Start je v 10 hodin a poslední
závodníci dobíhají kolem 13 hodiny. Doufáme, že vše proběhne bez
problémů.
Kromě oblastního kola nás ještě
čeká jedno kolo Orlické ligy, se kterým už máme více zkušeností.
Věříme, že se nám v letošním roce
povede dosáhnout dobrých výsledků, jak na startovním, tak i pořadatelském poli.
Vítězslav Khýn

O D D Í L V O L E J B A L U  M U Ž I ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL
Po vánoční pauze zahájili naši vo- Šín K., Voda T.
lejbalisté zimní přípravu. Od ledna
Výsledky:
trénují opět s hráči Čestic jednou
týdně v jejich nové hale.
Ace : Borohrádek
Součástí přípravy je již tradiční
Ace : Vamberk
Zimní pohár pořádaný Okresním
volejbalovým svazem. Tento pohár
Ace : Potštejn
Ace : Čestice
se skládá ze tří samostatných turAce : Kostelec
najů hraných v kostelecké hale SZeŠ.
V letošním roce se přihlásilo šest
Tabulka:
týmů Orlické divize. První turnaj se
konal 22. ledna a hrálo se systémem
1. Kostelec
2. Albrechtice
každý s každým. Naši hráči se ve
3. Potštejn
všech zápasech průběžně vystřídali a
4. Čestice
po dobrých výkonech obsadili pěk5. Borohrádek
né druhé místo. Další turnaj se konal
6. Vamberk
26. února opět v Kostelci.
Sestava: Kupka L., Rejzek I., Růžička L., Sikora M., Sluka P., Starý P.,

Hned na začátku nového roku
proběhlo několik brigád zaměřených především na zprovoznění
tělocvičny, aby se v ní co nejdříve
2:0
mohlo začít cvičit. Během prvních
1:1
dvou lednových víkendů proběhl
1:1
kompletní úklid tělocvičny a byly
1:1
pověšeny ochranné sítě do oken.
1:1
V polovině ledna se tedy mohlo
začít s cvičením .I když byla celá
podlaha při rekonstrukci stropu
9b.
a oken zakryta plachtami, jemný
6b.
prach se dostal spárami mezi prk5b.
na a při cvičení docházelo k jeho
5b.
zvíření a následným stížnostem ze
4b.
strany cvičících. Proto byly výbo1b.
rem Sokola zajištěny služby tak, že
se několikrát týdně stírá tělocvična,
Sluka Pavel aby se průběžně prach odstranil.

NÁVŠTĚVA U HZS V HRADCI KRÁLOVÉ
Dne 3. ledna 2005 oddíl mladých hasičů navštívil hasičskou
zbrojnici v Hradci Králové. Tuto
možnost si nenechali ujít ani
někteří dospělí. Hasiči nám
umožnili prohlédnout si téměř
veškerou techniku určenou k výjezdům. Mezi nejhezčí techniku
patřily např. nové cisterny Tatra,

automobilový žebřík s dosahem
54 m, vyprošťovací jeřáb Mercedes, rychlý zásahový vůz Nissan
a motorový člun. Za umožnění
této návštěvy děkujeme veliteli HZS HK panu Maršálovi
a dalším hasičům.
SDH Albrechtice nad Orlicí

HASIČSKÝ

Jelikož chceme poskytnout cvičícím
co nejlepší podmínky, musíme se
v letošním roce problémem podlaha intenzivně zabývat.
Těší nás fakt, že o cvičení začíná
být velký zájem. Vše se ale bude odvíjet podle toho, jak se nám podaří
získat ﬁnanční prostředky.
V letošním roce nás také čekají
určité úpravy sociálního zařízení
v sokolovně, dále částečná výměna
oplechování a oprava okapových
systémů. Musíme také vyřešit zastřešení prostoru u stánku s občerstvením.
Tyto práce se budou provádět
průběžně během celého roku.
Pavel Sluka

PLES

V sobotu 22. ledna 2005 se
v restauraci „U Krbů“ konal tradiční
hasičský ples. Připravena byla bohatá tombola čítající více než 100 cen
a perfektní hudba v podání hradecké skupiny Saturn. O dobrou náladu
se na začátku plesu postarala také
„kozlí hlídka“ z pivovaru Velkopopovický kozel, jehož pivo se tento

U

KRBŮ

den výjimečně točilo. „Kozlí hlídka“
darovala nejen ceny do tomboly,
ale zájemci mohli v jednoduchých
soutěžích přímo na plese vyhrát
různé upomínkové předměty. Ples
se protáhl do brzkých ranních hodin. Všem sponzorům děkujeme za
podporu.
SDH Albrechtice nad Orlicí
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80 LET FOTBALU V ALBRECHTICÍCH
... pokračování ze str. 1
Jednatel
„obstarává
vnitřní
a zevnější záležitosti klubovní,
ohlašuje schůze apod., stará se
o získávání nových členů a vyšetřuje jejich kvaliﬁkaci společenskou.
Podepisuje s předsedou spolkové
písemnosti. Prohlášení klubu smí
býti učiněno jen jednatelem po
dohodě s předsedou“.
Sekretář „vyjednává zápasy pro
všechna mužstva po dohodě s výborem, v nutných případech s předsedou, a stará se o vykonávání příprav
a tím souvisejících věcí (reklama,
hlášení zápasu ústředím...)“.
Na rozdíl ode dneška měl výbor
klubu i matrikáře a kronikáře. Stanovy klubu nebyly tehdy jen cárem
papíru, ale byly perfektně propracované a jejich obsah byl, dá se říci,
nadčasový a určitě by měly co říci
i v dnešní době. O váze stanov svědčí i skutečnost, že výbor našeho SK
údajně z důvodu pozdního dodání
stanov z fotbalové župy nepředložil
včas tyto k potvrzení okresnímu
úřadu v Pardubicích a úřad po druhé urgenci podal na náš klub trestní
oznámení. Předseda František Krb
se proto i v nepříznivém počasí
v listopadu 1933 vydal na kole do
Pardubic a tam celou záležitost
urovnal.
Každému přistupujícímu členovi
SK byla v souladu se stanovami vystavena klubová členské legitimace.
Dnes kluby a oddíly žádné členské
legitimace nemají. Čtenáře bude
snad zajímat, kdo byli první členové
SK Albrechtice: Krb František, Čermoch Viktor, Šulc František, Dvořák
Karel, Čepelka Josef, Čepelka Jaroslav, Jirout Josef, Krčmář Ladislav,
Luňák Jaroslav, Marek František,
Stránský Alois, Šmída Emil, Uhlíř
Václav, Jirout František, Mareček
Karel, Hloupý Josef, Pánek Boh.,
Pánek K., Hloušek V., Rosenberger
František, Jaroměřský Oldřich, Šrám
Karel, Tyl Ladislav, Píša František,
Fáborský Jan, Hrubý Václav, Sedláček Jindřich, Šmída Karel, Horčička
František, Kašpar František, Tojnar
František, Myšák Stanislav, Sedláček Josef, Šolín František, Pinkas
Antonín, Pražák Jaroslav, Hladík
Bohuslav, Voda Adolf, Chaloupka
Josef, Janeček Bohuslav, Pražák Ladislav, Jaroměřský Josef a Uhlíř Jaroslav. Každý rok přistupovali další
členové. Naši hráči byli pojištěni
u
1.české vzájemné pojišťovny
v Praze a pojištění činilo 24 Kč.
Již od prvních let existence fotbalu lze vysledovat, jak se formovaly
vztahy mezi sousedními kluby. Sousedská rivalita mezi námi a Týništěm

přestup nepovolila, dokud Týniště
neuhradilo Albrechticím smluvenou částku!
Hráčskou zásobárnou pro nás byl
sousední Žďár. Prvním hráčem, který do Albrechtic ze Žďáru přišel, byl
roku 1935 Josef Sedláček za odstupné 50 Kč. Roku 1937 ho následoval
známý „brousek“ Ruda Oppa, který
pak v Albrechticích hráčsky působil
až do šedesátých let. Úplná invaze
hráčů ze Žďáru nastala začátkem
čtyřicátých let, kdy postupně přišli
bratři František a Ladislav Václavíkovi, Antonín Veselka, Ladislav Najman, Josef Brandejs, Ladislav Hloupý a brankář Ladislav Hofman.
Už v dávných letech lze vystopovat určité znaky jakéhosi pohrdání
a ironizování vesnických klubů. Při
studování novin Posel z Podhoří,
což byl list národního souručenství vycházející v Rychnově, jsem
se v referátu ze zápasu Albrechtice
- Rychnov (3:2) roku 1936 dočetl, že
se hrálo na „albrechtické pahorkatině“. Když Rychnov v Albrechticích
prohrál (a to bylo často) téměř
vždy psal rychnovský zpravodaj, že
rozhodčí pískal jednostranně pro
domácí.
Dříve se sjednávaly přátelské
zápasy za úhradu. Stejně tak
i v mistrovském zápase pořádající
klub odváděl soupeři část výtěžku
ze vstupného. O tom, že to bylo
bráno velice vážně a nebyla to jen
formalita, svědčí skutečnost, že
pokud zůstal jeden klub svému
soupeři dlužen a podal stížnost na
župu, bylo zle. Zastavení činnosti
dlužícímu klubu nebylo nic výjimečného, a to i kvůli přátelskému
zápasu! Např. roku 1933 jsme klubu
z Bělečka nezaplatili náhradu, protože přijeli k zápasu o půlhodiny
existovala od samého začátku. Ze zá- Josef Kašpar, Josef Bělka, Jaroslav později. Byli jsme ale nuceni částku
pisu z ustavující schůze SK: „Schůzi Vlček atd.
zaplatit, a tak předseda a jednatel
zahájil a řídil zatímní předseda
Zajímavá historka se váže k již jeli na kolech do Bělečka a předseda
p. Krb Fr., který stručně uvedl vznik bohužel nežijícímu Rudovi Paláno- zaplatil dlužnou částku ze svého.
spolku, ,upozornil na všechny pře- vi, kterého řada z nás pamatuje jako Právě tak sekretář František Jirout
kážky nám kladené hlavně ze sou- obětavého týnišťského funkcionáře odvolal zápas s Ostřetínem, soupeř
sedního klubu S. K. Týniště n. O.“ - pracovníka s mládeží. Méně známa však lístek nedostal a k zápasu přijel.
Vztahy s tímto klubem jsou jako je skutečnost, že jako šestnáctile- Zápas se nehrál a nic jim zaplaceno
na houpačce - někdy jsou na bodu tý sklář přišel tento talentovaný nebylo. Klub z Ostřetína však trval
mrazu, jindy zase normální. Nikdy to fotbalista roku 1939 do Albrechtic. na zaplacení částky, a tak sekretář
však nevybočilo z mezí určité etiky. Jeho fotbalové nadání neuniklo musel sednout na kolo a v Ostřetíně
Nic však nikdy nebránilo vzájemné funkcionářům v Týništi, a tak se celou záležitost urovnat. Naopak
výměně hráčů, která trvá až dosud. o rok později fotbalově stěhoval nám dlužil Vamberk náhradu 100
Již roku 1935 mělo Týniště velký zá- přes řeku Orlici. V Albrechticích Kč tak dlouho,a ž jim župa zastajem o rychlého útočníka Františka byli vždy šikovní funkcionáři vila činnost a následně jsme částku
Horčičku, který tam byl prodán za a vycítili, že Týniště nebude koneč- hned obdrželi.
420 Kč. Roku 1936 k nám naopak ná fotbalová štace šikovného mladíz Týniště přišli Josef Jaroměřský ka, a souhlas s přestupem podmínili
V dalším pokračování bych se
a Ladislav Pražák. Vzájemné přesuny tím, že pokud Ruda Palán přestoupí chtěl zmínit o hráčích, funkciohráčů pokračovaly -od nás např. na z Týniště do vyššího klubu, doplatí nářích, albrechtických hřištích,
začátku čtyřicátých let odešel Ruda nám sousední klub určitou ﬁnanční o organizaci mistrovství.
Palán a Josef Václavík, roku 1948 částku. Když roku 1944 hráč přestuJaroslav Mareček a naopak přišli poval do SK Hradec Králové, župa
Zdeněk Pišl
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Dnešní článek bude věnován sociální péči, která je nedílnou součástí
péče o klienty v našem domově.
Kvalita sociálních služeb je důležitá proto, že je tím hlavním, co si
starý člověk v našem zařízení uvědomí - vlídné zacházení a neustálá
asistence sociálních pracovnic, které
mu naslouchají. Individuální přístup
vyplývá ze snahy maximálně vyhovět všem přáním a potřebám každého člověka. Vycházíme vstříc jeho
požadavkům a zvyklostem v jídle,
respektujeme jeho povahu a osobnostní rysy. Velice důležitá je spolupráce s rodinou, návštěvy nejsou
časově nijak omezeny. Náš domov je
možné si kdykoliv prohlédnout.
Nestaráme se však jen o zdravotní a sociální stránku klientů, ale
i o stránku duševní. Několikrát ročně k nám dochází farář z nedaleké
farnosti.
Kontakt s úřady
Sociální pracovnice spolupracují
s jednotlivými úřady (OP, vyplácení
důchodů atd.), zajišťují dle potřeby
drobný nákup pro obyvatele, pomáhají vyřizovat veškerou korespondenci , udržují velice potřebný
kontakt se členy rodiny a známými.
Aktivity
V domově je k dispozici televize a video, pořádáme kulturní

a společenské akce, mezi které patří
například zábavy s hudbou a tancem,
opékání špekáčků a kuřat na zahradě, besedy se zdravotním zaměřením
a tradiční návštěva Plesu seniorů
v restauraci „U Krbů“. Jezdíme také
mimo domov důchodců. Výlety
směřujeme jak za poznáním, tak i za
zábavou. Našim klientům se velice
líbila návštěva indiánů v Potštejně,
zúčastnili jsme se Dne otevřených
dveří v DD v Borohrádku, naši
klienti získali na Dni her a zábavy
v Geriatrickém centru v Týništi výborná umístění. Každoročně jsme
zváni na ochotnické divadelní představení v Předměřicích nad Labem,
pravidelně nás navštěvují se svými
kulturními pásmy děti ze zdejší mateřské i základní školy.
Pěknou tradicí se stalo Setkání
domovů v restauraci „U Krbů“, které
jsme letos uspořádali již počtvrté.
Pozvání přijalo zhruba stotřicet klientů z Borohrádku, Třebechovic, Týniště, Opočna, Humburků, Chlumce
nad Cidlinou, Dvora Králové, Kostelce nad Orlicí a Albrechtic. V kulturním programu vystoupily děti
z albrechtické školy a žáci ZUŠ z Týniště, součástí akce byla bohatá tombola. K tanci i poslechu zahrála živá
hudba – DUO ACORD z Pardubic.
A jaké to bylo? Stačí se podívat…
Jana Tichá
sociální pracovnice

FOTO

Zaměstnanci Domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí
zvou širokou veřejnost
na

I. SPOLEČENSKÝ PLES DOMOVA DŮCHODCŮ
který se bude konat

DNE 15. 4. 2005 VE 20.00 HODIN
V MÍSTNÍ RESTAURACI „U KRBŮ“
BOHATÁ TOMBOLA ZAJIŠTĚNA
K TANCI HRAJE LYRA CLUB

Vítáme na svět
Zahajská Anna, nar. 2.12.2004
Zahajský Jan, nar. 2.12.2004
Řekli si „ano“:
Beliov Ivan a Lhotková Věra
Rozloučili jsme se:
Peštík Michal, nar. 1947
Hýblová Anna, nar. 1910
Zíka Ladislav, nar. 1920
Mikysková Anna, nar. 1911
Říčař Jaroslav, nar. 1921
Kudla Štefan, nar. 1916
Tužilová Marie, nar. 1919
Zemanová Věra, nar. 1928

škole v Týništi jako externí učitel.
Tam založil žákovskou dechovku,
která hrála při volbách v Týništi
a v Albrechticích, také při 1. máji na
náměstí i v průvodu, v domovech
důchodců a zajížděla i do okolních
vesnic. Často se setkávám s rodiči
těch dětí, které manžel vyučoval
a oni ještě po 30 letech vzpomínají.
Sám hrál na 10 nástrojů.
Škoda jen, že se nenarodil
o 50 roků dříve a nebo o 50 roků
později, protože žádná doba nepřeje
všem stejně.
Vděčně a s láskou na něho stále
vzpomíná celá rodina.
Poděkování:

Děkuji paní Müllerové a panu
K 31.1.2005 měla naše obec
Betlachovi za milou návštěvu a dár1040 obyvatel.
ky k mým narozeninám.
Vlčková Božena
Vzpomínka:
Prostřednictvím místního zpraLetos 31. ledna by se dožil 90 roků vodaje bychom chtěly poděkovat
představitelům obce panu Jaromíru
můj manžel Alois Bidlo.
Byl to člověk skromný, pracovitý, Kratěnovi a paní Mileně Zemanové
dobrý manžel a milující táta. Jeho za milou návštěvu naší maminky
život byl vyplněn neúnavnou čin- Anny Uhlířové o vánočních svátcích
ností v obci. Pracoval ve výborech v Geriatrickém centru v Týništi. Mazahrádkářů, Spolku přátel žehu, ve minka byla mile potěšena.
dcery s rodinami
Svazu chovatelů drobného zvířectva
a dalších. Byl také předsedou roTouto cestou bych chtěla poděkodičovského sdružení, účinkoval
v místním divadle i na Vysokém vat všem známým a sousedům, kteří
Chvojně. Ale nade vše miloval hud- se přišli rozloučit s mojí maminkou
bu. Doma vyučoval až 30 dětí na Marií Jamborovou z Nové Vsi a ponástroje dechové i smyčcové. Založil mohli mně tím zmírnit mou bolest.
v Albrechticích dechovku pod ná- Též děkuji obecnímu zastupitelstvu
za pěknou kytici.
zvem „Orličanka“.
dcera Libuše Urbánková s rodinou
V důchodu vyučoval v hudební

R E DA KČ N Í S D Ě L E N Í

Vážení čtenáři,
redakční rada vydávající Místní
zpravodaj Albrechtice nad Orlicí se na
Vás i v letošním roce obrací s žádostí
o dobrovolný ﬁnanční příspěvek na
vydávání zpravodaje v roce 2005.
Od roku 2003 vydáváme zpravodaj
pětkrát ročně, v této pravidelnosti
bychom chtěli i nadále pokračovat.
Od roku 2004 vychází zpravodaj
nákladem 630 kusů. Dodáváme ho
občanům Albrechtic, Štěpánovska
a Nové Vsi a je rozesílán některým
čtenářům poštou (jedná se zejména
o albrechtické rodáky).

Naším cílem bude i nadále dodržovat rozsah a obsahovou strukturu
zpravodaje. Byli bychom rádi, kdybyste se na přípravě jednotlivých vydání
podíleli i vy, čtenáři, svými články.
V případě, že se rozhodnete zpravodaj ﬁnančně podpořit, můžete svůj
příspěvek poukázat přiloženou poštovní poukázkou nebo jej uhradit přímo do pokladny obecního úřadu. Za
jakoukoliv částku předem děkujeme
a těšíme se na vaše názory a články.
za redakční radu
Petra Kučerová
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