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Ohlédnutí za rokem 2008

Vážení a milí spoluobčané,
dována šatna pro personál kuchyně
rok 2008 se chýlí pozvolna k závěa byl opraven kanalizační odpad z téru. Před námi je období klidu, míru
to budovy
a pohody, ve kterém se většina z nás teší - v prostoru návsi byly opraveny chodna jedinečnou atmosféru Vánoc prožiníky, vybudováno nové místo pro
tou v rodinném kruhu a také na radostkontejnery na tříděný odpad a byla
né vykročení do nového roku 2009.
upravena pláň po demolici statku čp.
Konec roku je v mnoha případech
11
též obdobím, kdy hodnotíme, jak se - v parku u elektrárny byla provedenám podařilo naplnit naše novoroční
na těžba nemocných stromů a stropředsevzetí a plány. Podívejme se tedy,
mů ohrožujících bezpečnost osob
jaký byl rok 2008 z pohledu života naší
a majetek občanů
obce.
Realizované investiční akce byly
Realizované rekonstrukce a opravy zaměřeny zejména na podporu rozna majetku obce:
voje bydlení a na zkvalitnění životní- výměna oken v hasičské zbrojnici ho prostředí v obci:
– původní dvoudílná špaletová okna - v lokalitě Albrechtice – střed byly
byla vyměněna za plastová
realizovány tyto stavby: obslužná
- výměna výkladních skříní a dveří
komunikace, plynofikace, rozvody
v bývalé prodejně textilu a domácích
NN, rozvody pro veřejné osvětlení,
potřeb – původní dřevěné výklady
přeložka stávajících telekomunikačbyly nahrazeny novými plastovými
ních kabelů, rozvody nových teleko- rekonstrukce bývalé prodejny domámunikačních kabelů
cích potřeb (čp. 302) na kadeřnictví - výstavba nové autobusové zastávky
– zateplení stropu, rekonstrukce rozu obchodů
vodu vody a odpadů, úpravy hygie- - výstavba nového parku, včetnického zařízení, malování
ně nového spojovacího chodníku
- dokončení nové knihovny v č.p. 141
a výsadby veřejné zeleně na křižovat– knihovna byla vybavena novým
ce U Krbů
nábytkem a po přestěhování knih - dokončení výměny azbestocementobyla otevřena
vého vodovodního potrubí v ulici Na
- v budově základní školy byly proDrahách
vedeny úpravy na regulaci ústředního topení v celém objektu, včetně
Příprava nových investičních akcí:
kotelny
V této skupině se již několik let obje- v budově mateřské školy byla vybu- vují „stálice“, mezi něž patří výstav-

Vážení spoluobčané,
čas Vánoc a konec roku je opět zde. Pokaždé si v tento čas říkám, jak ten rok utekl. Přitom mám navíc pocit,
že čas plyne stále rychleji. Vím, nejsem sám. Je to patrně
množstvím každodenních úkolů, které musíme vyřešit
v pracovním i soukromém životě. Taková je realita a
musíme ji brát vážně.
Pro všechny křesťanské národy vyznávající svátky
zrození Ježíše Krista jsou však Vánoce neodmyslitelně
spjaty se slovy – pohoda, láska, štěstí, porozumění a mír.
Toto sousloví používá v různé obměně většina z nás,
když si přejeme pěkné prožití Vánoc. Každé z těchto
slov představuje děje, po kterých bytostně většina lidí
touží a kterých se mnohým nedostává.
Mnohdy přemýšlím nad tím, co nám brání žít takovýto život po celý rok. Proč se netěšit na každý den,
proč kolem sebe nešířit lásku, proč se na sebe nesmát,
proč nebýt k sobě ohleduplní …...

ba kanalizace, rekonstrukce návsi,
výstavba protipovodňových opatření
a rekonstrukce školní kuchyně. Příprava všech těchto staveb je časově náročná
a finančně nákladná. Pro představu uvádím předpokládané investiční náklady
jednotlivých akcí: Kanalizace Albrechtice n.O. – 28 mil. Kč, rekonstrukce
návsi – stará část cca 8 mil. Kč, prostor
před restaurací U Pošty cca 16 mil. Kč,
rekonstrukce školní jídelny – 4 mil. Kč,
výstavba protipovodňových hrází – 48
mil. Kč.
Všechny čtyři akce se připravují souběžně, včetně přípravy žádostí
o dotace z fondů EU, zajištění technické dokumentace, stavebních povolení,
majetkoprávních záležitostí atd.
Kromě výše uvedených „stálic“, u kterých jak pevně doufám dojde v příštím
roce k zahájení realizace, se letos zahájila jednání se společností Dobré bydlení
s.r.o. z Hradce Králové o nové výstavbě
cca 30 bytů v lokalitě Pod Strání.
Vzhledem k tomu, že jsme získali od
přátel z Wörglu hasičskou cisternu, bylo
nutné zajistit její garážování. Nejprve
byly zajištěny a posléze upraveny prostory v bývalé betonárně, kde byla cisterna garážovaná do příchodu mrazů.
V současné době probíhá stavební
řízení na přestavbu části statku, kterou
obec koupila od pana J. Bartoně, na
dvojgaráž.
... pokračování na str. 2

Vždy docházím k závěru, že nám nebrání skoro NIC.
Stačí pouze, abychom CHTĚLI být k sobě ohleduplní,
abychom byli pozitivní, více se smáli, nezáviděli si, přemýšleli jak být ostatním prospěšní, jak udělat druhým
radost …...
Jak prosté a při tom nesmírně těžké.
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám všem klidné a spokojené Vánoce plné lásky
a porozumění. Přeji Vám zasloužený klid a pohodu prožitou se svými blízkými.
Do roku 2009 přeji nám všem hodně štěstí a zdraví,
abychom měli sílu a chuť překonat všechny každodenní překážky, které nám budou bránit žít tak, jak žijeme
právě o Vánocích.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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... pokračování ze str. 1
Mimo těchto obecních aktivit zajišťovala administrativa obecního úřadu
přípravu žádostí o dotace a granty pro
obce Dobrovolného svazku obcí Poorlicko. Jednalo se například o dotaci
z evropských fondů na zavedení bezdrátového rozhlasu v členských obcích,
dotace na údržbu cyklotras a dotace na
činnost svazku obcí.
Jak je z výše uvedeného výčtu oprav,
rekonstrukcí, realizovaných investičních akcí i ostatních aktivit patrné, rok
2008 byl opravdu nesmírně náročný.
Zvláště uvědomíme-li si, že veškerou
přípravu i následnou realizaci zajišťovali pouze čtyři lidé. Účetní, referent
majetkové správy, asistentka starosty a
starosta. Přitom všichni plní množství
dalších úkolů, které s výše uvedenými
aktivitami nesouvisí, ale tvoří každo-

denní pracovní náplň pracovníků obecního úřadu.
Přesto jsme se i letos věnovali podpoře zájmových organizací a organizování kulturně společenských akcí v obci.
Bezesporu nejnáročnější akcí bylo pořádání 120 let od založení SDH Albrechtice nad Orlicí v červnu. Na přípravě se
spolu s obecním úřadem aktivně podíleli zejména hasiči slavící toto významné výročí a přátelé města Wörglu, kteří
se starali o naše hosty z Tyrol. Ten, kdo
se oslav zúčastnil, mi dá za pravdu, že
se jednalo o důstojnou oslavu tohoto
významného výročí. Další větší akcí byl
lyžařský zájezd se zástupci obce a společenských organizací do Wörglu. Kromě
těchto velkých akcí však kulturní komise pod vedením Kamila Šína připravila
celou řadu menších kulturních a společenských aktivit. Namátkou jen některé

z nich: čertovskou veselici pro děti, turnaj o pohár starosty obce v bowlingu,
zájezdy do divadel, obecní ples, čarodějnice, posvícení atd.
Také členky SPOZu nezahálely. Připravily tradiční předvánoční posezení
se seniory v restauraci U Krbů, zorganizovali vítání občánků a spolu s radními
nebo sami navštívily nespočet našich
jubilantů.
Ani zájmové organizace nezůstaly
stranou a jako každý rok nabídli občanům několik zajímavých programů.
Plesy, taneční zábavy, sportovní utkání,
různé turnaje, soutěže apod. Nezastupitelnou úlohu v pořádání společenských
akcí má dlouhodobě i naše Základní
škola a mateřská škola. Masopust, den
dětí pro veřejnost, vánoční besídky,
divadelní představení, tříkrálový průvod, jsou jen některé z nich.

tedy nejedná o odpad, za jehož uložení
jsme inkasovali peníze. Naopak, jedná
se o nezávadnou zeminu, kterou jsme
koupili a prodáme ji vybranému dodavateli stavby hrází. O nákupu rozhodlo
zastupitelstvo obce.
V létě obdržela naše obec a hasiči
darem od přátel z Wörglu hasičskou
cisternu. Protože vím, že do stávající
garáže se tato nová technika nevešla,
můžete nám říci, kde je v současné
době garážovaná a jak bude problém
řešen do budoucna?
V současné době cisternu garážujeme v garáži u týnišťských hasičů. Do
příchodu mrazů však byla v provizorní
garáži v betonárce.
Konečným řešením však bude
výstavba nové garáže v Albrechticích
nad Orlicí. Obec vykoupila část hospodářského stavení od pana J. Bartoně,
která bude přebudována na hasičskou
garáž. V současné době již probíhá stavební řízení, je vybrán dodavatel stavby
a na prosincovém zasedání zastupitelstva obce se bude jednat o finančním
zajištění přestavby. Snahou je zahájit
přestavbu statku, co nejdříve to bude
možné.
Na kolik korun přijde přestavba
statku na novou garáž?
Pořízení nemovitosti a výstavba
garáže přijde na cca 1,3 mil. Kč.
Jak je, nebo bude, využívána nová
hasičská cisterna?
Nejprve jsme museli zajistit přeregistraci cisterny na naše evidenční čísla.
Musím říci, že chvílemi jsem si myslel,
že přeregistraci snad ani nezvládneme.
Nakonec se společnými silami s našimi
hasiči vše podařilo vyřešit a cisterna
je evidována na našich poznávacích
značkách. Poté probíhal do poloviny
září výcvik našich hasičů s novou technikou. Bylo potřeba, aby všichni naši
hasiči uměli podle svých odborností
cisternu ovládat. Současně s výcvikem
se jednalo s HZS Královéhradeckého
kraje o zapojení naší jednotky a cisterny do plánu výjezdu. V současné době

je vše vyřízeno a naši hasiči mohou
vyjíždět s cisternou podle potřeby ke
všem požárům v obci i okolí. Pro naše
občany je cisterna přínosem v tom, že
v případě požáru je rychle k dispozici,
což může v některých případech znamenat záchranu nebo minimalizaci
škod na hořící nemovitosti.
V září letošního roku byla natřena
věž a další plechové prvky na místním kostele. Podílela se obec na této
opravě?
Ano, podílela. V září byla obec
požádána panem Mgr. Havlíčkem,
administrátorem farnosti v Týništi n.O.
o finanční pomoc při zajištění opravy
plechových prvků na kostele sv. Jana
Křtitele. Jednalo se o částku 77 000,Kč. Zastupitelstvo žádost projednalo a
schválilo na svém zářijovém zasedání.
Pokud vím, kostel je ve vlastnictví
Římskokatolické církve. Je správné,
aby obec přispívala na údržbu cizího
majetku?
Podle mne i zastupitelstva obce
ano. Ostatně, činíme tak i v jiných případech, kdy finančně přispíváme na
opravy nemovitostí např. TJ Sokol, SK
Albrechtice apod. Pomáháme tak vlastníkům nemovitostí sloužících veřejnosti s jejich správou, neboť vložené
obecní prostředky umožní veřejnosti
tyto objekty využívat. V případě opravy kostela se navíc domníváme, že tato
nemovitost je pro Albrechtice nad Orlicí natolik dominantní, že je i v zájmu
naší obce, aby byla v dobrém vizuálním
i technickém stavu. S panem Mgr. Havlíčkem jsem jednal i o dlouhodobé spolupráci při správě kostela, která by měla
vycházet z oboustranně schváleného
plánu oprav. Konkrétní seznam s návrhem akcí a harmonogramem jejich
realizace nám bude předložen do konce
letošního roku. Předběžně jsme jednali
o výměně oken, odvodnění dešťových
vod, úpravě interiéru kostela.
V poslední době registrujeme na
úřadě časté dotazy zájemců o výstavbu
rodinných domů v obci. Mnozí občané
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Den otevřených dveří v domově důchodců

Vážení spoluobčané,
při hodnocení roku 2007, který byl
rovněž rokem plodným, jsem mimo
jiné uvedl, že jsme společně prožili, nebo jsme měli příležitost prožít,
úspěšný a na zajímavé zážitky bohatý
rok. Jsem rád, že rok 2008 v některých
ohledech rok předešlý dokonce překonal. Nemohlo by se tak stát, kdybychom
společnými silami neusilovali o všestranný rozvoj naší obce. Děkuji proto
osobně všem, kteří se spolu se zastupiteli obce a zaměstnanci obecního úřadu
zasloužili o to, že výčet společenských
aktivit a množství odvedené práce je
tak velké. Jsem rád, že i v těchto dobách
je mezi námi zatím dost lidí, kteří jsou
ochotni pro ostatní udělat něco navíc.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Rozhovor se starostou obce na aktuální témata
Pane starosto, ráda bych Vám položila
několik otázek na aktuální témata.
Jak hodnotíte výsledky voleb do
zastupitelstva kraje a do Senátu?
Celkově jsem výsledky obou voleb
zklamán. Jako člen ODS nemohu mít
radost z výrazného volebního neúspěchu naší strany, i když jsem ve velký úspěch nevěřil. Popravdě řečeno
nemám ani radost z celkového povolebního vývoje v některých krajích, kde
vítězná ČSSD uzavírá koalice s KSČM
a nebo vládne s podporou této strany.
Je však brzo hodnotit, zda budou nová
zastupitelstva krajů vládnout lépe než
ta předešlá. Pro mne je vždy důležitý
výsledek práce, než vlastní politická
příslušnost.
Z tohoto pohledu si také myslím, že
paní Domšová byla dobrou senátorkou,
která měla zájem o naše problémy a
snažila se je skutečně řešit.
Říkám to i přesto, že v některých případech jsme nesdíleli stejné názory na
řešení některých konkrétních problémů. Jakým senátorem bude pan JUDr.
Antl, se teprve uvidí.
Naopak spokojen jsem s výsledky
voleb v naší obci a to jak do zastupitelstva kraje, tak i do Senátu.
Slyšela jsem, že se mezi občany diskutuje o původu a smyslu skládky
zeminy u hřbitova. Můžete občanům
říci, k čemu je a odkud ji obec získala?
Ano, také jsem slyšel různé spekulace o původu, ceně materiálu apod.. Jak
jsme již v minulosti informovali, připravuje se stavba protipovodňových hrází
okolo celé naší obce. Na ni je potřeba
zajistit dostatečné množství vhodného
materiálu – cca 11 000 m3, bez kterého bychom nedostali stavební povolení
a potřebnou dotaci. Proto jsme byli
nuceni nějaký materiál odpovídající
kvality sehnat. Po dlouhém hledání
vhodného zemníku se nám nakonec
podařilo zajistit tento materiál ze stavby silnice v Solnici. Proto jsme zřídili
operativně dočasnou depónii u hřbitova
a zeminu koupili. V žádném případě se
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již vědí, že zastupitelstvo obce na svém
zářijovém zasedání schválilo výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Albrechtice
nad Orlicí – Pod Strání“ ve spolupráci
s developerskou společností Dobré bydlení s.r.o., Hradec Králové. Jak by měli
případní zájemci o tento typ výstavby
postupovat a jaký je vůbec plánovaný
harmonogram celé stavby?
Děkuji, to je zajímavá otázka. V současné době je připravena pro prosincové zasedání zastupitelstva smlouva
upravující majetkoprávní poměry mezi
obcí a developerem. Pokud ji zastupitelstvo schválí, zahájí developer přípravu
stavby. Pokud půjde vše hladce, mohla
by se v roce 2009 zahájit stavba technické infrastruktury. Současně bude probíhat i marketingová kampaň k zajištění
potencionálních zájemců o nabízené
domy nebo byty. V rámci této kampaně se budou moci zájemci blíže seznámit s nabídkou a dojednat si s developerem podmínky koupě vybraného
typu bydlení. Podle předběžné dohody
bude obec s developerem na kampani
úzce spolupracovat, což znamená, že i
na obecním úřadě budou k dispozici
potřebné informace. O zahájení kampaně budou všichni zájemci informováni rozhlasem, informačními letáky a
také na našich webových stránkách.
Poslední otázka. Jak strávíte letošní
Vánoce a Silvestra?
Štědrý večer trávíme tradičně doma s
celou rodinou. Na druhý vánoční svátek
pak jedeme k mým rodičům do Červeného Kostelce. V tomto nic zvláštního.
Na co se však letos těšíme s manželkou
více, než kdy dříve, je odpočinek. Letošní rok byl pro nás oba pracovně velice
náročný a tak se těšíme, že budeme
s našimi kluky relaxovat a užívat volno.
Na Silvestra budeme v Albrechticích
a nejspíš půjdeme oslavovat Nový rok
do restaurace Na Drahách.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám i celé
rodině klidné Vánoce a do roku 2009
hodně zdraví a štěstí.
Petra Kučerová

1. září začal v místní škole nový
školní rok 2008-2009. Také v sousedním Domově důchodců v Albrechticích nad Orlicí bylo veselo a rušno.
Od 13. hodin zde probíhal Den
otevřených dveří, obětavý personál
ústavu budoval už v neděli 31.8. zázemí pro tuto slavnostní akci. V zahradě domova důchodců vyrostlo 9 stanů s posezením, pro děti malý koutek.
Čepoval se kvalitní Staropramen,
vařila se výborná káva, bylo bohaté
občerstvení, domácí pečivo, vynikající jednohubky, velmi chutnala 2 opečená selata pod odborným dohledem
Petrů Vrbických z Týniště nad Orlicí,
seniora a juniora.
Od 14. hodin začal kulturní program, vystoupit a perfektně zahrál
mladý Dixiland ZUŠ a zatančila
taneční skupina ZUŠ také z Týniště n.O., tato děvčata tančila třikrát,
velmi se líbilo druhé vystoupení na
hudbu z televizního seriálu „Sanitka“.
Celé odpoledne hudbou doprovázela výborná dvojice z Borohrádku,
klávesy, basová kytara, trubka, zpěv,
byly hrány lidovky i country melodie.
Účastníci oslavy v pohodě sledovali

program, zpívalo se, tančilo.
Byli zde vzácní hosté z Geriatrického centra Týniště n. O., DD Borohrádek, DD Chlumec nad Cidlinou, Farní
charity Rychnov n.Kn., ÚSP Kvasiny
a další. Slavnost také navštívil starosta
obce pan Jaromír Kratěna a paní ředitelka školy paní Světluše Kratěnová,
průběh hodnotili oba kladně.
Oslavy probíhaly za účasti některých místních občanů, všichni byli
spokojeni. Podle přání byly konány
prohlídky ústavu, včetně nově adaptované prádelny.
Celému programu přálo počasí,
jen s nepatrným deštěm. Středem
zájmu dětí byli 2 ústavní psi, Ben
a Bag. Obyvatelé druhého poschodí
přihlíželi z terasy, akce se zúčastnili
ústavní vozíčkáři, kteří oplývali dobrou náladou.
Účastníci slavnosti měli možnost
zakoupit malované suvenýry a prohlednout si ve společenské hale diplomy obyvatel ze sportovních soutěží,
milé ruční práce klientů, háčkované,
tkané, dekorativní předměty do bytu,
k dispozici byly rovněž fotografie
z historie ústavu, černobílé i barevné,

bylo možno porovnat jak se ústavní
život a vybavení podstatně změnilo
k lepšímu.
Obyvatelé ústavu vyslovují velký dík za mimořádnou akci, loučení
s létem, děkují vedení ústavu, sociálním, zdravotním, rehabilitačním ses-

trám, údržbářům domova, pracovníkům kuchyně za ochotu, velkorysost
a obětavost.
Jsme vděčni a těšíme se na další
kulturní akce.
Milan Hejčl

Další pokračování úprav parku u elektrárny
Současný stav:
Park u elektrárny je v okrajové části
obce Albrechtice nad Orlicí, v bezprostřední blízkosti menší vodní elektrárny na řece Orlici. V současné době je
ohraničen štěrkovanou cestou vedoucí
k řece na částečně vyvýšeném náspu,
potokem resp. náhonem vedoucím od
řeky Orlice, ve výhledové době bude
v oblasti otevřené do luk ohraničen protipovodňovou hrází dle již zpracované
projektové dokumentace. Tímto vznikne oblast zájmu resp. parku o výměře
cca 11.000 m2.
V dotčené oblasti se nalézá po již
provedené těžbě vzrostlých stromů asi
50 různě velkých stromů, v podstatě nahodile prostorově rozmístěných,
převážně listnatých. V oblasti louky je
patrna snaha o částečně novou výsadbu
provedenou bez jasného architektonického záměru.
Převážně u vodoteče se nalézá cca
100 m2 různých keřů dnes se jevících
jako ruderální porost, tři silně obrostlé
pařezy vrb a vzrostlejší stromky jasanu. Za vodotečí v celé délce před soukromými ploty domků je různě silný
porost plevelů a keřů. Vodoteč má převážně nezpevněné břehy a vzhledem
k zatím plánované kanalizaci v obci je
spíše znečištěna.
Trávníkové plochy jsou zvlněné a
nerovné, v části louky se jedná o společenstvo lučních travin s extenzivní
údržbou. V části pod stromy zatím řidší
porost travin, kterým pomohlo prosvětlení korun stromů po provedené těžbě,
po té zůstalo ještě asi 15 ks pařezů od
průměru 50 až přes 100cm. Pod stromy
jsou patrné neudržované pískové cesty,
zbytky dětského hřiště a odpočinková

zóna s lavičkami.
7. Provést likvidaci starého trávníku,
řením na použití osiva ze středně
Park je více či méně využíván školou
doplnění ornice a přesné urovnání
zátěžových travin
a školkou, dětmi popř. matkami s dětpovrchu v celém parku vč. prokypřemi. Jednou či dvakrát do roka proběhní resp. provzdušnění
Zpracováním návrhu, výměr a rozne obecní akce, několikrát také akce 8. Vysetí nového trávníku se zamě- počtu byl pověřen Ing. Petr Černý.
albrechtických hasičů. Lze tedy konstatovat, že park není aktivně využíván.
Navrhované úpravy a postup:
Po místním jednání obecního zastupitelstva byl dohodnut následující
postup. Vzhledem k menšímu využívání parku neprovádět nákladné úpravy a
to zejména tvorbu cest, tvorbu potočního meandru, a po dobu do výstavby
protipovodňové hráze omezit novou
výsadbu stromů a keřů. Pro další využívání se zaměřit na celé ploše na kvalitní
středně zátěžový, udržovaný trávník.
Potřebu cest, hřišť popř. dalšího vybavení a dosadby zvážit podle využívání
až po vytvoření protipovodňové hráze.
Po zhlédnutí keřových porostů a
travnatých ploch, náspu k cestě a koryta
potoka byl navržen následující postup:
1. Odstranit veškerý ruderální a ostatní
porost keřů vč. náletových dřevin a
obrostlých pařezů
2. Odstranění pařezů po předešlé těžbě
3. Zrušení pěšin, zbytků dětského
hřiště
4. Plynule vysvahovat koryto potoka
z místa parku, zároveň plynule svahovat násep k cestě a val k protipovodňové hrázce
5. Podle potřeby či nutnosti zvážit
zpevnění koryta potoka v nižší výšce
po celé délce tyčovinou
6. Protější svah potoka ke plotům osázet resp. zastínit vhodnými keři, podle potřeby provést přesadbu stromů
v nové dosadbě
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Czech
POINT
Nová služba občanům

Končí doba zbytečného obcházení
úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé
dojíždění. Už si nikdo nemusí brát
dovolenou, aby si jel vyřídit výpis
z katastru nemovitostí do vzdáleného
města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie.
Přichází Czech POINT neboli Český
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, nejpohodlnější způsob,

jak z jediného místa komunikovat
s úřady a institucemi. Cílem projektu
Czech POINT je poskytnout občanům
ověřené výpisy z centrálních státních
evidencí a rejstříků na jednom místě,
aniž by občan musel navštívit několik
různých úřadů státní správy.
V České republice byla naplno
spuštěna síť kontaktních míst, která
mají lidem zjednodušit komunikaci

s úřady. Jedním z těchto míst je
i Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí. Účast na projektu Czech POINT
schválilo zastupitelstvo obce na svém
zářijovém zasedání.
Co to znamená pro občana?
Na podatelně Obecního úřadu
v Albrechticích n. O. získá občan
na počkání ověřené výpisy z dosud
zpřístupněných centrálních evidencí
a rejstříků.
V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence:
1. Výpis z rejstříků trestů ČR
Co potřebujete mít: platný občanský průkaz nebo cestovní pas
2. Výpis z katastru nemovitostí
Co potřebujete vědět: katastrální
území a číslo listu vlastnictví
3. Výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
4. Výpis z živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Všechny výše uvedené ověře-
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né výstupy v rámci projektu Czech
POINT jsou zpoplatněny podle
sazebníku z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění:
100Kč za první stránku a 50Kč za
každou další započatou stránku,
Výpis z rejstříku trestů 50Kč. Poplatek se hradí přímo na místě vystavení
těchto výpisů.
Ministerstvo vnitra předpokládá od
ledna 2009 na Czech POINTu vydávání výpisů z karty řidiče. Připravuje
se také, ve spolupráci s Ministerstvem
pro místní rozvoj, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a ve
spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí, registrace majitelů autovrakovišť. Předpokládá se také odstavení okresních serverů a přechod na
centrální systém. U elektronických
občanských průkazů dojde k technologickému sloučení s cestovními
doklady s biometrickými prvky.
„Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze“.
Petra Kučerová

Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí si dovoluje pozvat nejen čtenáře zpravodaje na tradiční

HASIČSKÝ PLES

dne 24. ledna léta páně 2009
v prostorách restaurace Na Drahách od 20 hodin.
Příjemná muzika, občerstvení a bohatá tombola je samozřejmostí.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
(za období od 23. 6. do 3. 11. 2008)
Rada obce schvaluje:
• schvaluje kupní smlouvu a dohodu
o poskytnutí příspěvku na vybudování technické infrastruktury
s manžely Řehákovými na pozemek
p.č. 133/44 v k.ú. Albrechtice n.O.
a pověřuje starostu obce k jejich
podpisu
• předání pamětních listů žákům 5.
ročníku ZŠ Albrechtice n.O. a žákům se samými jedničkami udělit
navíc věcný dar v hodnotě 500,- Kč
• smlouvu o dílo se společností
MERETA Kostelec n.O. s.r.o. úpravy topných systémů v budovách ZŠ
– č.p. 48 a MŠ - 71 v rozsahu smlouvy o dílo, která tvoří přílohu tohoto usnesení. Současně rada obce
pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo.
• zapojení obce Albrechtice nad Orlicí do projektu Czech POINT
• smlouvu o dílo na pořízení materiálu na stavbu protipovodňových
hrází se společností Strabag, a.s.,
oblast Západ, Pod Budínem 367,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
v rozsahu přílohy tohoto usnesení
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
• účast SDH Albrechtice n. O. na
setkání Pyro car v Přibyslavi ve
dnech 29. – 31. 9. 2008. Současně
povoluje výjezd hasičské cisterny
Mercedes Benz na tuto akci.

• příspěvkové organizaci ZŠMŠ
Albrechtice n. O. výjimku z počtu
žáků v ZŠ na školní rok 2008/2009
• smlouvu o nájmu nebytových prostor v čp. 141 - viz. příloha tohoto usnesení - s panem Ladislavem
Tobiášem, Ledce 53, České Meziříčí a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu
• předloženou kupní smlouvu ev.
č. 61/OPL-OSRČ/0312/2008 se
Zemědělskou vodohospodářskou
správou Brno na koupi pozemků
PK parcely č. 34/7 a 85/8 v k.ú.
Albrechtice n. O. pro stavbu protipovodňové hráze a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
• kupní smlouvu č. 23/ZHT/2008
s firmou Ziegler Hasičská Technika
s.r.o. – viz. příloha - na nákup benzinového záložního zdroje elektrického proudu pro budovu obecního
úřadu a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy
• Smlouvu o dílo s panem Janem
Malinou, projekční práce, Albrechtice nad Orlicí na pořízení projektové dokumentace na stavbu garáže
pro hasičskou techniku a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy
• kupní smlouvu s panem Janem Bartoněm a Milenou Hamralovou na
nákup nemovitosti na pozemku st.
11/13 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu
• nákup značkového motorového

vysavače listí v cenové relaci cca
6500Kč se zajištěným servisem a
ukládá referentu majetkové správy
zajistit nákup co nejdříve

ského 1171, Hradec Králové a
pověřuje starostu obce k projednání
navrhované úpravy smlouvy ve věci
podmínek pro přednostní nabídku
pozemků pro II. etapu výstavby

Rada obce rozhodla:
• darovat OS Orion z Rychnova nad Rada obce doporučuje:
Kněžnou částku 1 000Kč na úhradu • zastupitelstvu obce schválit stavebvýdajů souvisejících s pořádáním
ní úpravy části statku čp. 6 na garáž
pro hasičskou techniku v rozsahu
Orion Cupu a pověřuje starostu
obce k podpisu darovací smlouvy
popisu stavebních úprav, který tvo• předat realizaci výsadby dřeří přílohu tohoto usnesení
vin v parčíku U Krbů Ing. Petru • doporučuje zastupitelstvu obce
Černému
schválit finanční dar TJ Sokol
• ukončení nájemní smlouvy s paAlbrechtice nad Orlicí ve výši
nem Miloslavem Špičkou v čp. 141
42 000Kč na opravu střechy sokodohodou a to k 31. 12. 2008
lovny s podmínkou zachování činnosti pro mládež
• zastupitelstvu obce schválit kupRada obce bere na vědomí:
• harmonogram prací na rekonstrukní smlouvu s VČP Net, s.r.o. Hraci garáže v areálu SK Albrechtice a
dec Králové na prodej plynovodu
v lokalitě Albrechtice nad Orlicí
pověřuje Ing. Petra Kačína a Ing.
Dušana Drahokoupila kontrolou
– střed
dodržování prací dle předloženého • zastupitelstvu obce koeficient
daně z nemovitostí na rok 2010
harmonogramu a kontrolou provedených a fakturovaných prací
neupravovat
• žádost pana Uhlíře o doporučení • zastupitelstvu obce schválit v roce
k odkoupení části pozemku p.č.
2009 nákup malotraktoru John
332/1 v k.ú. Štěpánovsko, záměr
Deere X748 od firmy Marek. Náklapodporuje a ukládá místostarostody na pořízení malotraktoru budou
vi zjistit na Úřadě pro zastupování
zahrnuty do rozpočtu obce na rok
státu ve věcech majetkových v RK
2009.
• zastupitelstvu obce schválit navýbližší informace
• předložený návrh Smlouvy o
šení rozpočtu na výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě Albrechtice
budoucím uzavření kupní smlouvy
– střed o 65 000Kč.
a nájmu pozemku s firmou Dobré
bydlení s.r.o., Akademika HeyrovPetra Kučerová, OÚ
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Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 16.9.2008)
1. Zastupitelstvo
vědomí:

obce

bere

na

a) zprávu o plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva obce
b) možnost upravit výši daně z nemovitostí prostřednictvím změny
koeficientu
2. Zastupitelstvu obce schvaluje:
a) úpravu rozpočtu č. 3/2008 takto:
Upravené příjmy: 11 024 180Kč
Upravené výdaje: 16 079 348Kč
Podrobný rozpis rozpočtového
opatření je uveden v příloze č.1
tohoto usnesení
b) úhradu rozpočtového schodku ve
výši 5 495 168Kč z výsledku hospodaření obce z minulých let
c) nákup materiálu na protipovodňové hráze v rámci připravované stavby „Komplexní protipovodňová
opatření obce Albrechtice nad Orlicí“ v celkové ceně do 800 000Kč,
finanční krytí nákupu zeminy bude
zajištěno převodem, v rozpočtu již
schválených finančních prostředků,
z položky výkup pozemků pro tuto
stavbu
d) poskytnutí finančního daru ve výši
77 000Kč týnišťské faře na opravu
kostela sv. J. Křtitele v Albrechticích nad Orlicí
e) poskytnutí finančního daru ve výši
42 000Kč TJ Sokol Albrechtice nad
Orlicí na opravu plechové střechy
na budově sokolovny v Albrechticích nad Orlicí
f) účast obce na projektu MVČR
CZECH POINT a přijetí dotace na
vybavení pracoviště pro poskytování této služby ve výši 52 000Kč

g) koupi pozemku od manželů Formanových, ul. Zahradní 162, Albrechtice nad Orlicí - pozemek parcely
katastru nemovitostí číslo 252/19 o
výměře 45 m2 za dohodnutou cenu
1.800Kč
h) koupi pozemku od manželů Šmídových, ul. Zahradní 161, Albrechtice nad Orlicí - pozemek parcely
katastru nemovitostí číslo 252/20
o výměře 28 m2 za dohodnutou
cenu 1.120Kč
i) koupi pozemku od paní Věry Bidlové, ul. Pardubická 204, Albrechtice nad Orlicí - pozemek parcely
katastru nemovitostí číslo 256/38
o výměře 123 m2 za dohodnutou
cenu 4.920Kč
j) koupi pozemku od manželů Hájkových, ul. Tyršova 295, Albrechtice
nad Orlicí - pozemek parcely katastru číslo133/22 oddělený díl označený písmenem „a“ o výměře 4m2
za dohodnutou cenu 320,-Kč
k) koupi pozemku od pana Milana
Plašila, ul. Na Drahách 69, Albrechtice nad Orlicí a sl. Michaely Novákové, ul. Okružní 961, Týniště nad
Orlicí - pozemek oddělený díl pod
novým parcelním číslem 133/64 o
výměře 2m2 za dohodnutou cenu
790Kč
l) koupi pozemku od pana Otakara Nyče, ul. Kyjská 24, Praha 9 a
paní Růženy Pišlové, ul. 1.Máje
104, Albrechtice nad Orlicí - pozemek parcely katastru číslo 132/8 o
výměře 18 m2 a 133/63 o výměře
91 m2 za dohodnutou celkovou
cenu 5.450Kč
m) úhradu kupních cen hrazených na
základě kupních smluv uvedených
pod body g), h), i), j), k), l) tohoto
usnesení z rozpočtové položky na
nákup pozemků pod protipovod-

Výsledky hlasování v Albrechticích nad Orlicí
ve volbách do zastupitelstev krajů,
konaných ve dnech 17. - 18. 10. 2008
Počet osob zapsaných ve stálém seznamu voličů
Počet odevzdaných volebních obálek
Volební účast v %
Počet platných hlasů
% platných hlasů
Strana
číslo
1
3
7
13
18
32
37
42
47
48
50
53

Název
KSČM
SNK Evropští demokraté
Volba pro kraj
Nezávislí
Strana zelených
Strana zdravého rozumu
SDŽ-Strana důstojného života
Volte Pravý Blok
ODS
ČSSD
Koalice pro Královéhradecký kraj
Dělnická strana-zrušení popl. ve zdravotnictví

859
352
40,98
337
95,74
Platné hlasy
celkem
v%
63
18,69
12
3,56
8
2,37
22
6,52
14
4,15
1
0,29
3
0,89
2
0,59
116
34,42
82
24,33
11
3,26
3
0,89

ňovými hrázemi
n) nákup nemovitosti na st.p. 11/13 v k.
ú. Albrechtice nad Orlicí o výměře
80 m2 - část statku čp.6 definovaná
GP č. 364-4611/2008 - za dohodnutou kupní cenu ve výši 254 000Kč
od pana Jana Bartoně a paní Mileny Hamralové, bytem Na Návsi 6,
Albrechtice nad Orlicí a zmocňuje
radu obce ke schválení kupní smlouvy na předmětnou nemovitost
o) nákup pozemků podle PK č.85/8 a
PK č.34/7 za odhadní cenu stanovenou soudním znalcem a zmocňuje radu obce ke schválení kupní
smlouvy na předmětné pozemky
p) bezúplatný převod pozemku p.č.
392/18 o výměře 168m2 v k.ú.
Albrechtice nad Orlicí do vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí.
Současně ukládá referentu majetkové správy zajistit vše potřebné
k naplnění tohoto usnesení
q) prodej plynovodu v lokalitě
Albrechtice nad Orlicí - střed společnosti VČP NET, s.r.o., Pražská
třída 485, Hradec Králové za podmínek uvedených v návrhu kupní
smlouvy č. 120/P/08 – viz. příloha
č. 2 tohoto usnesení
r) záměr změnit Obecně závaznou
vyhlášku obce č. 4/2006 o volném
pohybu psů. Návrhy na zpřísnění
podmínek pro volný pohyb psů
po obci předají zastupitelé obce
do konce září 2008 místostarostovi
obce
s) výstavbu rodinných domů na
pozemcích p.č. (PK141,142 a
144/1) – lokalita „Albrechtice nad
Orlicí – Pod Strání“ - ve spolupráci
s developerskou společností Dobré
bydlení,s.r.o., Akademika Heyrovského 1171, 500 03 Hradec Králové
t) smlouvu o budoucí kupní smlouvě

s panem Ing. Jaroslavem Pilousem
z Prahy na nákup části pozemku
p.č. 174/17 v k.ú. Albrechtice nad
Orlicí, o orientační výměře cca
72 m2, na stavbu protipovodňové
hráze v rámci stavby „Komplexní protipovodňová ochrana obce
Albrechtice nad Orlicí“ dle přílohy
č. 3 tohoto usnesení
u) aby do rozpočtu obce na rok 2009
byly zahrnuty i výdaje na rekonstrukci WC v přízemí budovy
obecního úřadu. Současně ukládá
místostarostovi zajistit opravu protékající nádržky
3. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
a) starostu obce k podpisu kupních
smluv uvedených pod bodem 1,
písm. g) – l) tohoto usnesení
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) referentu majetkové správy předložit radě obce přehled předpokládaných výnosů daně z nemovitosti
při použití koeficientu 2, 3, 4 a 5
b) radě obce předložit na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce všechny podklady související se zajištěním realizace výstavby rodinných
domů v lokalitě „Albrechtice nad
Orlicí – Pod Strání“ ve spolupráci
s developerskou společností Dobré
bydlení,s.r.o., Akademika Heyrovského 1171, 500 03 Hradec Králové
5. Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na nákup
části pozemku p.č. 174/17 v k.ú.
Albrechtice nad Orlicí od pana Ing.
Jaroslava Pilouse z Prahy
OÚ

Výsledky hlasování v Albrechticích nad Orlicí
ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky,
konaných ve dnech 17. - 18. a 24. - 25. 10. 2008
1. kolo 2. kolo

Počet osob zapsaných ve stálém seznamu voličů
Počet odevzdaných volebních obálek
Volební účast v %
Počet platných hlasů
% platných hlasů
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

858
856
351 184
40,91 21,50
326 184
92.88 100

% hlasů
Volební Počty hlasů
strana 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1

Syrový Jiří, Ing.

SDŽ

5

x

1,53

x

2

Peřinová Drahomíra, MUDr.

KDU-ČSL

10

x

3,06

x

3

Antl Miroslav, JUDr.

ČSSD

126

100

38,65 54,34

4

Domšová Václava, Ing.

SNK ED

70

84

21,47 45,65

5

Benák Vladimír, Mgr.

ODS

78

x

23,92

x

6

Chasák Bedřich

KSČM

37

x

11,34

x
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Hezký zážitek z vánočního posezení
Chtěla bych touto cestou poděkovat za nádherný zážitek, který
mám z vánoční besídky pro seniory.
Moje poděkování předejte prosím
všem účinkujícím, ať to byly dětičky z mateřské školy, základní školy,
tak i všem účinkujícím z umělecké školy z Týniště. Měla jsem plné
oči slz a těžko jsem skrývala dojetí.
Chvílemi jsem tiše pro sebe zpívala
s nimi vánoční koledy. Když vidíte,
jak naši mladí umělci prožívají svoje
vystoupení, uznávám, že z nich jednou budou opravdoví umělci. Moje
poděkování patří i členkám SPOZu,
paní Zemanové a všem, kteří připravili pohoštění. Panu Krbovi za perfektní obsluhu a všem, kdo se na této
akci podíleli. Ani se mi nechce věřit,
co všechno se za letošní rok v naší
obci stalo. Když ale pak to vidíte na
fotografiích a videu, je to úžasné.
Děkuji i všem, kdo si se mnou přišel
popovídat a zavzpomínat, pan Šarfové, Izákové, Štelové a Koblmüllerové.
Bylo to moc milé. Panu starostovi
přeji, ať se mu i nadále daří zkrášlovat naši vesničku a těch starostí ať má
co nejméně. Dovolte, abych i já všem
popřála hezké Vánoce a moc šťastný
a úspěšný Nový rok 2009. Hodně
zdraví všem přeje
Emilie Brůžková

Kultura v naší obci
V sobotu 4. 10. 2008 v 16.00 hod.
se na hřišti v Borku odehrál tradiční
posvícenský fotbálek mezi Albrechticemi n. Orl. a Novou Vsí. I letos nám
počasí přálo, diváků se sešlo dost
a věřím, že toho nelitovali, neboť
opravdu bylo na co koukat. O pěkné
góly rozhodně nebyla nouze. Zápas
skončil 0:2 pro Novou Ves. Musím
říci, že hezčí posvícenský fotbálek
jsem dlouho neviděl. První poločas to
byl docela vyrovnaný souboj, ale po
přestávce nás hráči z Nové Vsi doslova válcovali. Už ve třicátéprvní minutě se o gól postaral novoveský hráč
Libor Zahrádka a ve čtyřicátéšesté
minutě nám dal branku Karel Blažek.
O pohledný fotbal se kromě skvělých
hráčů na obou stranách postaral náš
gólman Jan Ruml. Nebýt v naší bráně,
tak bychom těch gólů měli v naší brance více. Jako každý rok se hráči obou
týmů v závěru přetahovali o sud piva,
který nám do soutěže věnoval místní
hostinský Jaromír Krb. I tuto soutěž nakonec po vyrovnaném souboji
vyhráli hráči Nové Vsi. Putovní posví-

censký pohár po delší době zůstává do
příštího posvícení v rukou hráčů Nové
Vsi. Večer jsme se od 19.30 hod. mohli
dobře bavit se v restauraci Na Drahách
na posvícenské zábavě, kde k poslechu
a hlavně k tanci hrála kapela JK band
z Ohnišova. Kdo přišel, mohl si nejen
zatančit a poslechnout dobrou muziku,
ale také si pochutnat na výtečné posvícenské kachně s knedlíkem a se zelím
z kuchyně pana Krba.
V pátek 14. listopadu 2008 jsme se
společně sešli v restauraci Na Drahách
se známým cestovatelem Oldřichem
Bubákem, který se vrátil z expedice
v Tibetu a podělil se s námi o čerstvé
zážitky z této zajímavé cesty.
V neděli 16. listopadu 2008 jsme
se letos podruhé vypravili do divadla Ta Fantastika v Praze. Tentokrát
jsme shlédli muzikál „Láska je láska“
s excelentní Lucií Bílou v hlavní roli.
Zúčastnilo se 50 občanů Albrechtic
a Nové Vsi.
Do konce roku nás ještě čeká
v neděli dne 7. 12. 2008 dětmi
i dospělými oblíbená „Čertovská

v příštím roce. Přeji všem do novéveselice s mikulášskou nadílkou“.
Za kulturní komisi děkuji všem ho roku 2009 hodně zdraví, štěstí
našim přívržencům nejen z řad obča- a nevšedních kulturních zážitků.
nů Albrechtic, kteří nás celý rok podKamil Šín
porovali svou účastí na kulturních
předseda kulturní komise
akcích. Věříme, že nás nezklamou ani

 Návštěva divadla Ta Fantastika v Praze
Muzikál „Láska je láska“ s Lucií Bílou (16. 11. 2008)

Činnost SDH Albrechtice nad Orlicí v roce 2008


Vystoupení žáků při vánočním posezení s občany v restauraci U Krbů - 29. 11. 2008

Obnovená historie
V knize o Albrechticích na str. 276
je popsána levá strana silnice od Kvartýru k Vysokému Chvojnu.
Při této silnici visely na stromech
tři obrázky. Daly místům i označení
a říkalo se tam „U prvního obrázku“
– u samé hájovny obrázek mariánský.
„U druhého obrázku“ – představoval
sv. Terezičku. „U třetího obrázku“
– obraz sv. Salvátora, jenž pohledem
sledoval každého, ať stál kdekoliv.
Když jsem psal tyto řádky pro knihu, vzal jsem si za své, že tyto obrázky obnovím. Shánění obrázků nebylo
jednoduché, chtěl jsem, aby to byly
obrazy, které k nám budou promlouvat, dávat energii a text pod nimi v nás
vzbudí zamyšlení. Proto obraz sv. Salvátora, který vzbuzuje úzkost, jsem
nahradil obrazem Pána Ježíše. Aby
tyto obrazy oslovily více lidí, rozšířil
jsem je o další tři patrony, sv. Václava,
sv. Huberta a sv. Petra.
Po dlouhých a pracných přípravách, byly tyto obrazy 5.10.2008 při
mši svaté v albrechtickém kostele
posvěceny a v tento den za doprovodu
občanů zavěšeny na svá místa. Zavěšení obrazů se ujali páni starostové
Albrechtic a Nové Vsi pan Jaromír
Kratěna a pan Radek Charvát a i pan
farář Ivan Havlíček.
A to: Na původním místě, kde se
říkalo „U prvního obrázku“ je zavěšena Panna Maria s textem: „Přimlouvej
se za naše rodiny“.
V místech, kde se říkalo „U druhého obrázku“, je zavěšena svatá Tere-
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zie s textem: „Probouzej v nás lásku
k druhým“.
V místech třetího obrázku je místo
svatého Salvátora zavěšen Pán Ježíš
s textem: „Obrať naše srdce k Srdci
svému“.
Na nových místech jsou umístěny
patroni: Svatý Václav – patron české
země – s textem: „Přimlouvej se za naši
vlast“. Je umístěn na Nové Vsi (chocholatka) s výhledem do našeho kraje.
Svatý Hubert – patron myslivců –
s textem: „Vypros nám zdravý postoj
k přírodě“. Je umístěn na lesní křižovatce u lesoškolky „Lesu zdar“.
Svatý Petr – patron rybářů – s textem: „Ochraňuj misionáře a rybáře“.
Je umístěn na křižovatce u Sutých
Břehů s výhledem na řeku Orlici a její
přelovy.
Všem, kteří v tyto místa zavítají,
přeji, aby se u těchto obrazů zastavili, zamysleli, odcházeli s obohacenou
myslí a sami si tyto místa pojmenovali
dle svého.
Ještě bych chtěl poděkovat
všem, kteří mi pomohli tuto akci
uskutečnit:
Panu Petru Kačínovi za úpravu
a výtisk obrazů, panu faráři Ivanu Havlíčkovi za texty k obrazům
a jejich posvěcení při mši svaté, panu
Radku Charvátovi za výběr stromů,
synu Petrovi za zhotovení dřevěných
rámů a zasklení obrazů, paní Světlaně Kratěnové a Ivě Zahrádkové za
fotodokumentaci.
Vladimír Čtvrtečka

Vážení čtenáři,
o novém zásahovém vozidle albechtických hasičů jste se dočetli v minulém čísle zpravodaje. Od předání
auta hasiči ve spolupráci s obecním
úřadem udělali spoustu práce, ať už
se jedná o přihlášení vozidla, výcvik,
školení obsluhy nebo přípravu stodoly pro přestavbu na novou garáž.
Výcviky výjezdové jednotky probíhaly v pondělí, tedy v den, kdy se
koná hasičská schůze, ale i v mimořádných termínech. Hasiči si osvojili
práci s nastavovacím žebříkem, dopl-

ňování cisterny vodou, hašení vysokotlakým zařízením, hašení pěnou a
jiné důležité činnosti, bez kterých by
se při zásahu neobešli. Členové výjezdové jednotky se cvičení účastnili
v hojném počtu a svoje úkoly zvládli
na jedničku. Při cvičeních jednotka
spolupracovala s týnišťskými hasiči,
s hasiči z posádky, operačním střediskem HZS v Rychnově nad Kněžnou,
ale také s obecním úřadem, který si
jejich dovednosti prověřil na mimořádném cvičném poplachu.
Mercedes se také předvedl na osla-

vách 135. let SDH Týniště nad Orlicí,
kde měl za úkol uhasit osobní automobil. Tento zásah zvládlo tříčlenné
družstvo bez problémů za několik
vteřin. I tato ukázka potvrdila, že
obsluha cisterny a členové jednotky
mají svou práci dobře nacvičenou.
Novým Mercedesem jsme se byli
pochlubit také na celostátním setkání
hasičských automobilů a jejich strojníků - Pyrocar 2008, který se konal
v Přibyslavi. Cisterna zde právem sklízela veliký obdiv tisíců návštěvníků a
zahrála si i na modelku do nové knihy

o hasičských automobilech.
Dosud byla na střechu ciserny
namontována podtlaková trumpeta a
také radiostanice Motorola pro lepší
komunikaci s operačním střediskem.
Momentálně je vozidlo zaparkováno u týnišťských hasičů, aby nedošlo
k poškození armatur mrazem, protože garáž i přes snahu obecního úřadu ještě není hotová. Původní vozidlo Avia je stále připraveno k zásahu
v naší obci.
Jiří Proche, SDH Albrechtice n. Orl.

Vandalismus v Albrechticích…



Zavěšování svatých obrázků v okolí Albrechtic n .O. - 5. 10. 2008

Pomalu nebo pro některé spíše
rychle uplynul rok. Budeme hodnotit
v čem byl dobrý a naopak, v čem se
nám nepovedl.
V naší obci, ale i v jejím okolí, je
hodně hezkých míst, kam si chodí
občané odpočinout nebo se prostě
jenom projít, pokoukat. Jedno takové je pod elektrárnou, kam chodí
nejen naši, ale od jara do podzimu
tam stanují vodáci na své zastávce
při putování po Orlici. I když není
tábořiště oficielně povolené, přesto
se obec snažila, aby bylo toto místo
tomuto účelu přizpůsobené. Postavila
po vojenském vzoru „latrínu“ ze smrkových kmínků, zatlučených do země,
u tábořiště postavila malý přístřešek,
který naplnila palivovým dřívím.
Podnikatel pan Borůvka, který má,
mimo jiné, zájem postavit pod elektrárnou skutečné tábořiště, zajistil na
konci lipové aleje luxusní „kadibudku“, zevnitř obloženou čistým bílým
umakartem s plastovým sedákem,
vybavenou toaletním papírem, pros-

tě jedním slovem perfektní. Chybělo
jenom umyvadlo s tekoucí vodou.
Jak to na tomto místě vypadá teď,
ukazují obrázky. První byl spálen přístřešek pro palivové dříví. Po té došlo
na dřevěné oplocenky okolo stromků
v parku, které byly postaveny jako
ochrana proti okusu zvěří. Toto dříví
bylo velmi rychle spáleno a tak došlo
na dřevěnou latrínu z níž je dnes jen
torzo. A ejhle, trochu dřeva by mohlo
být i na kadibudce.
A nejen pod elektrárnou.
Stabilně, v opakujících se periodách,
jsou podle silnice ničeny dopravní
značky, občanům ničen majetek, vytrhávány plotové tyčky. Prostě za nocí
obchází nejen pod elektrárnou duch
vandal. Proč duch? Nikdo nikoho
neviděl…Nikdo neví...
A tak na jedné straně je snaha, aby
bylo vše pěkné a upravené, na druhé
straně naopak, vše zničené. Co říkáte,
která snaha vydrží déle?
Jaroslav Hlušička
místostarosta obce
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Zahájení letošního školního roku
Nový školní rok si to zase svižně uhání a má už za sebou jedno čtvrtletí.
Jak nám začal a co jsme si na jeho
začátku předsevzali?
Slavnostní začátek letos připadl na
pondělí 1. září. Ve slavnostně vyzdobené hale se s námi zaměstnanci školy
sešlo 41 „starých“ a 16 nových žáků (13
prvňáčků , dva noví třeťáci, jedna žákyně 4. ročníku) a spousta rodičů i těch,
kteří o školu mají zájem.
Děti z dramatického kroužku a
kroužku sborového zpěvu nám připomněly ve svém krátkém vystoupení
nejenom pohádku, která nás provázela
loňským červnem, ale hlavně, kde všude můžeme nalézt tolik důležité štěstí.
Pan starosta poinformoval o tom, jaké
opravy zajišťovala přes prázdniny obec
jako zřizovatel (vybudování zázemí pro
kuchařky , instalace nového odsávacího
zařízení v kuchyni, úprava topného systému ve škole, nátěry na budově MŠ) a
všem popřál jen to dobré.
Ve svém projevu jsem se pak snažila

upozornit na to, jak se stále dokola přesvědčujeme, že nejde jen o to, abychom
všichni měli spoustu vědomostí, ale o
to, abychom je také chtěli a uměli využívat, abychom se učili zodpovědnosti,
pracovitosti, všímali si dění kolem sebe
a nečekali jenom, co nám spadne do
klína. Abychom nepředkládali dětem
všechno hotové,ale vedli je k samostatnému myšlení i konání a pomáhali jim
tam, kde je skutečně třeba.
Došlo i na informaci o tom, že jsme
o prázdninách opravili podlahu v MŠ,
vymalovali MŠ, kuchyň i družinu, zrekonstruovali počítačovou učebnu. Velkou radost nám udělal pan Zahajský.
Napadlo ho získat počítače vyřazované z jeho banky k nám do školy. Svůj
nápad uskutečnil a díky němu se tedy
8 počítačů přemístilo z BAWAG BANK
(dnes už z televize známé jako Landesbank Baden - Württemberk) do
naší počítačové učebny. Naši správcové
počítačové sítě – oba p. Drahokoupilovi se ihned postarali o jejich instalaci a

Podzim ve školní družině
Mezi nejoblíbenější činnosti družinových dětí v tomto období patřily dvě
akce – jedna tradiční a druhá premiérová. Ta tradiční se koná vždy v rámci
oslav Mezinárodního dne zvířat (4.10.).
Děti si přivedou či přinesou své zvířecí
mazlíčky, se kterými si ve družině nejen
hrají a kamarádí je mezi sebou, ale také
se o ně chovatelsky starají. Letošní akce
měla trochu matematické heslo: „1 +
1 = 2, já + zvíře = kamarádi“. Sešla se
opravdu vybraná společnost – andulky, kočky, psi, morčata, křečci…velké
poděkování chceme na dálku poslat
paní Dvořáčkové, která prakticky celý
den na školním hřišti umožnila pro-

jížďky dětí na hřbetě svého trpělivého
koně Pandíka.
Premiéru měly ve družině dva „Indiánské týdny“. Nejprve si děti vyrobily své
čelenky, nastříhaly a vymalovaly oblečení, vytvarovaly tomahavky…apod. Na
školním dvoře, kde celá akce vyvrcholila si naši rudí přátelé zatančili u ohně za
zvuků indiánské hudby, pojídali pravý
indiánský chléb, bydleli v ohromném
týpí a stříleli z luků do vymalovaného
terče. I když všichni indiáni byli ve tvářích pomalováni pěkně divoce, přece se
jednalo o velmi pohodové a mírumilovné chvíle, které ještě umocnilo překrásné počasí.
Eva Drábková

na konci prázdnin bylo vše připraveno
k běžnému užívání.
Na závěr slavnostního zahájení
samozřejmě nechybělo přání. Přání
toho, aby začátek školního roku byl pro



všechny děti, žáky i studenty hezký a
vydařený, aby měli štěstí na lidi kolem
sebe a aby byl školní rok 2008-2009 pro
všechny úspěšný.
Světluše Kratěnová, ředitelka školy

Krásný dárek od BAWAG bank
Když jsme po prázdninách přišli do
školy, přivítalo nás milé překvapení.
Čekalo nás 8 nových počítačů. Z banky
BAWAG nám je opatřil pan Zahajský.
Mají značku DELL, jsou sice 3 roky
staré, ale lepší než ty, co jsme měli. Na
začátku září se pan Zahajský i pan Šanc
– ředitel hradecké pobočky banky – přijeli podívat, zda nám počítače slouží a
jak s nimi pracujeme. Vše si i vyfotografovali. Viděli celkem 10 počítačů

(8 od nich a 2 z těch starších) vybavených spoustou školních programů,
všechny s přístupem na internet. Proměnila se i celá třída. Září žlutou barvou, má nové linoleum, dva počítače
jsou na novém počítačovém stole. Když
se rozsvítí, celá třída se rozzáří.
Všem se nám třída moc líbí a
z nových počítačů máme velkou radost.
Moc děkujeme.
Ondřej Blažek, žák 5. ročníku

Tříkrálové koledování

Již několik let děti z dramatického a pěveckého kroužku naší školy
svým krátkým programem obnovují
tuto starou tradici. Minulé dva roky
jsme zpívali v našem pěkném kostele a 6. 1. 2009 bychom chtěli opět se
svým vinšem procházet naší vesnicí.
Pokud budete mít zájem, aby vám
děti popřály do dalších dnů a napsa-

ly na váš dům nápis K+M+B+2009
– dejte na vědomí paní E. Drábkové.
Podle vašich žádostí přizpůsobíme
trasu našeho pochodu. Bylo by moc
smutné, kdyby děti se svými koledami procházely kolem zavřených
domů, kde okny pouze blikají televizní obrazovky…
Eva Drábková

V naší škole jsme v říjnu měli projekt s názvem „Létáme“.
Pan Horčička nám vysvětlil a ukázal,
jak se draci zhotovují a spolu s ním si
každý ročník několik draků vyrobil.
Menší děti měly malá psaníčka a hvězdice, starší čtvrťáci a páťáci udělali větší barevné draky. Potom nám nezbylo
nic jiného než čekat na vítr, aby nám
draci mohli létat. Dočkali jsme se a
v prosluněném ale větrném odpoledni
jsme se snažili co nejvíce draků dostat
a udržet ve vzduchu. Nebylo to vůbec
jednoduché. Posunovali jsme závěs
draka, prodlužovali ocas, některým
při neopatrném zacházení praskly
špejle nebo laťky, ale hodně draků se
opravdu vzneslo. Doplnili je ještě draci
kupovaní, které si některé děti přinesly,
a byla to nádhera. Chvílemi bylo nebe
nad loukou opravdu plné.
Vyhodnotili jsme nejlepší letce
– děti, kterým drak nejlépe létal, a nejlepší výtvarníky – děti, jejichž drak byl
nejzajímavější.

Děti z 5. ročníku připravily pro
ostatní návod, jak draka vyrobit a
čtvrťáci přidali popis nejzajímavějšího draka.
Děti ze 4. a 5. ročníku sestavily
velký plakát s historií létání a podle
něj všem ostatním vyprávěly. Čtvrťáci všechny seznámili se starou bájí o
touze člověka létat, páťáci povídali o skutečných dracích, balónech,
vzducholodích, letadlech i o lidech,
kteří v této oblasti dokázali něco
důležitého.
Pozvání do školy přijal i Jára Kupka. Přinesl svůj padák a fotografie a
vyprávěl o paraglidingu, ukazoval
Albrechtice a další místa, jak vypadají seshora, dokonce jsme si mohli
vyzkoušet, jak se sedí v jeho sedačce.
Naučili jsme se zase něco nového,
dozvěděli jsme se spoustu informací,
prožili si radost , nadšení i zklamání. Bylo to fajn. Moc děkujeme panu
Horčičkovi i panu Kupkovi.
Tereza Pálová, žákyně 5. ročníku



Pan Horčička trpělivě učil všechny děti
vytvořit psaníčka, hvězdy nebo draky

Skvělý skanzen v Uhřínově
Celé září jsme se ve vlastivědě učili o
příchodu Slovanů na naše území a o jejich
životě. Domluvili jsme se také, že bychom
se mohli jet podívat do skanzenu v Uhřínově, abychom viděli obydlí a předměty,
které lidé před staletími využívali.
30. září ráno jsme s paní ředitelkou a
s panem Michalcem vyrazili směr Uhřínov. Přijeli jsme a hned nás vítal krásný
černý pes Buny. Ze dveří vyšel i pan Dragoun a pěkně nás přivítal. Zavedl nás do

velké místnosti, kde jsme se usadili na ručně tkané koberečky. Poznávali jsme různé
předměty z dávných dob a Ríšovi a Tereze
se dobře podařilo je správně zařadit do
časových období. Několik dětí se převléklo do dobových šatů a pan Dragoun nám
povídal spoustu zajímavostí. Pak jsme
měli přestávku . Svačili jsme, pes Buny si
s námi vesele hrál a kdo už byl po jídle,
přemýšlel, které rostliny používali lidé
k barvení látek. Po přestávce jsme si mohli

Okresní kolo dopravní soutěže

Naše škola se jako každý rok
zúčastnila dopravní soutěže, která se
letos konala dne 9. října 2008 v Rychnově nad Kněžnou.
Ráno v 7:15 přijel autobus ke škole. Cestou jsme nabírali soutěžící
z ostatních škol. V 8:15 jsme přijeli
k dopravnímu hřišti do Rychnova nad
Kněžnou.
Když jsme vystoupili, šli jsme si
projít cvičiště, abychom se seznámili
s terénem. Pak všichni vyzvedli čísla
a přesunuli se ke startu závodu. Naše
škola šla jako první na testy. Po testech
jsme měli hodinu volna, a tak jsme se

ky a vybrat k nim fotografie, případně zpracovat nápady spolužáků
z dalších tříd.
Předkládáme vám tedy výsledek
naší první společné práce…
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Létáme, aneb podzim je čas draků

Naši noví prvňáčkové s paní učitelkou Blažkovou

Vznikla školní rada zpravodaje
V říjnu jsem ve škole ustavili radu
zpravodaje. Schází se v ní žáci 4. a 5.
ročníku a jejich úkolem je vymyslet,
o čem bychom mohli ve zpravodaji
informovat, sestavit jednotlivé člán-
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rozhodli, že si půjdeme projít město.
Když jsme se vrátili, ukazovali jsme,
jak umíme poskytnou první pomoc.
Potom jsme šli na jízdu zručnosti.
Hned po ní jsme ukazovali správnou
jízdu na dětském dopravním hřišti.
Tím soutěž skončila. Ze 17 přihlášených družstev skončila naše škola na 4. místě a Tereza Pálová dokonce
ze 34 děvčat na 3. místě.
Soutěž jsme si užili, přálo nám
počasí a radost nám udělalo hlavně
naše umístění.
Vít Barták a Štěpán Diewock
žáci 5. ročníku

vyzkoušet různé činnosti, které dříve lidé
museli umět: výrobu vlákna ze stonků lnu
a tkaní látky, mletí mouky, tvoření z hrnčířské hlíny, střelbu z luku a rozdělávání
ohně. Pan Dragoun z mouky, kterou jsme
namleli, zamíchal těsto a společně jsme
se vydali do přírodního skanzenu. Každý
si vytvořil placičku z těsta, pan Dragoun ji
vložil do rozpálené pece v zemi a šli jsme
si prohlížet obydlí, chlévy a zahradu se
starými odrůdami stromů. Snědli jsme

upečené placky a kolem malého rybníčku jsme došli ke zbytkům opevnění. Tam
jsme se rozloučili, poděkovali panu Dragounovi za skvělý výklad a vrátili jsme se
zpět do hlavní budovy. Každý si koupil
něco na památku a odjeli jsme domů.
Byl to opravdu senzační výlet, který se
všem moc líbil a hodně jsme se při něm
dozvěděli.
žáci 5. ročníku

Školní kolo přespolního běhu

Každý rok naše škola pořádá přespolní běh. Organizuje ho paní vychovatelka Eva Drábková. Letos se školní
kolo konalo 23. září.
Vše začalo tím, že jsme si ve škole
navlékli číslo a odešli jsme do parku.
Tam jsme si prošli trať a prohlédli medaile a poháry. Pak se na start
postavila děvčata z 1. a 2. ročníku a
paní vychovatelka odstartovala závod.
Vyhrála Lenka Sedláčková. Následovala skupina stejně starých chlapců,
vyhrál David Ungrád. Ve druhé kate-

gorii soutěžily děti ze 3., 4. a 5. ročníku . Z dívek se na prvním místě jako
vždy umístila Kristýna Blechová, mezi
chlapci byl nejrychlejší Lukáš Hejna.
Než jsme vypili dobrý čaj, byly přichystány diplomy a začalo vyhlašování. Nejlepší dostali krásné poháry.
Pořádně jsme vítězům zatleskali, vše
uklidili a šli zpátky do školy.
Všem se závod moc líbil a už se
těšíme na další.
					
Žáci 4. ročníku

Divadelní představení ve škole



Na záčátku září jsme osobně mohli poděkovat zástupcům Bawag
Bank panu Šancovi - řediteli pobočky v HK a panu Zahajskému,
který vše zorganizoval a uskutečnil.

Všem čtenářům zpravodaje přejeme krásné a klidné Vánoce a oznamujeme, že náš
vánoční pořad se letos koná opět v restauraci U Krbů ve středu 17. prosince od 17 hodin.

Bruncvík
Dne 19. 9. bylo v ZŠ loutkové
divadlo o Bruncvíkovi. Dětem se
líbila atmosféra a změny hlasu herce doprovázené zvuky z kazetového
přehrávače. Bruncvík měl za úkol dát
do státního znaku další zvíře. Pomohl
lvu při boji z drakem. Lev se Bruncvíkovi zalíbil, a tak ho dal do státního
znaku.
Dětem se divadlo moc líbilo.
				
Lucka Sedláčková a
Nikola Fléglová, žákyně 5. ročníku

Jak koťátko zapomnělo mňoukat
Ve středu 15. října jsme ve škole
viděli pohádku Jak koťátko zapomnělo mňoukat. Koťátko neumělo mňoukat a muselo se to naučit. Vyzkoušelo
si přitom řeči jiných zvířátek. Nás
starší zaujalo hlavně to, jak herečky měnily své hlasy a jaké využívaly
kostýmy. Toto představení divadélka
Úsměv se líbilo nejen dětem z MŠ, ale
i nám všem ve škole.
Barbora Fedrselová a Eva
Temňáková, žákyně 4. ročníku



Zleva: Jakub Chmelík, Lukáš Hejna, Ondřej Blažek
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Uctění památky pilotům padlým za II. světové války na Sutých Březích
Děkuji všem občanům, kteří přišli
28. 6.2008 na Suté Břehy poklonit se
památce našim pilotům padlým za
II. světové války jako piloti o bitvu o
Velkou Británii a proti fašismu. Musíme si stále jejich hrdinství připomínat
i v budoucnu.
Josef Uhlíř, člen KPV
Úryvek z projevu zmocněnce pro
lidská práva ČR a místopředsedy USDEU Svatopluka Karáska při uctění
památky čs. letců na Sutých Březích
Zde na tomto místě se scházeli
v dětství a v mládí jako skauti. A to
nám dnes něco připomíná – nám
rodičům, dědům a babičkám – nám –
všem těm, co vedeme a vychováváme
– nám pedagogům. Je naším úkolem
a řekl bych povinností dětem předávat a vštěpovat hodnoty – bez kterých
nelze – hodnoty, které – ať je režime
jakýkoli – drží život – a brání ho proti
úpadku a nelidskosti. Zkusme dnes
našim dospívajícím – či dospělým
dětem říci – co je to svědomí, co je to
charakter – co je to duše – co to znamená vyšší princip – v konkrétním
dnu a týdnu – a nedivme se, že na nás
budou hledět nechápavě, že nás zařadí do starého železa – mezi ty, kteří
dnešní mentalitě – už nemají co říci

– kteří dnešní mládí prostě nechápou.
Držet památku našich letců – znamená též vážit si skauta – hledat a najít
způsob, jak předat a vštípit nezbytné
hodnoty našim mladým, naší generaci. To druhé, co bych chtěl nad pamětní deskou našich letců připomenout
je fakt, že svoboda není žádná samozřejmost, že něco stála, že stále ještě
něco stojí. My už za ní – díky Bohu –
nemusíme pokládat naše životy – ale
máme si jí vážit, bránit ji a uctívat ji
jako něco vzácného a drahocenného
– po čemž mnozí naši předci toužili
a za co umírali i naši mladí letci. Oni
svobodu vybojovali – a my ji dnes
konečně máme – tak proč jsme k ní
lhostejní – proč slyšíme, že to bylo za
komunistů lepší – proč si darované
svobody nevážíme – proč pro ni nic
neděláme?
To poslední, co bych chtěl dnes
zdůraznit, je fakt, že naši čeští letci – Vaši krajané – byli v anglické
a francouzské letce – že spoluvytvářeli spojeneckou armádu. Žádná země
– sama o sobě – nebyla schopna Hitlera a jeho třetí říši porazit. Lidé dobré
vůle se museli propojit, spojit své síly.
A toto spojenectví je nutné i v dnešním zápase o život. Zážitek 2. světo-

vé války – Evropský horor nacismu,
který se u nás prolongoval hororem
komunismu – a porážka těchto dvou
lidských ismů – to je základ spojenectví, spojenců, kteří si v dnešní době
váží svobody nade vše a jsou ochotni
– dnes už beze zbraně – ji hájit. A tak
držíme památku našich letců – pánů
Vašátka, Dittricha, Štefana a Zavorala – tím, že chceme žít jejich odkaz



– že jsme dnešní spojenci, kteří si váží
svobody a jsou pro ni schopni i něco
obětovat – tím, že jsme Čechy, kteří
usilují o Vyšší princip – tím, že se stáváme spojenci a Evropany. Naše zem
před rokem vstoupila do Evropy – ale
v naší zemi je proklatě málo Evropanů
a proklatě málo spojenců – následovníků našich tehdy mladých letců.
Děkuji za pozornost

Pietní vzpomínka na Sutých Březích - 28. 6. 2008

Něco málo z Klubu přátel mariáše
Na začátek pro nás ne zrovna nejlepší poznání. My aktivní členové, ne že
by jsme zrovna nějak rychle stárli, ale
stárnou ti mladší a mariáš jako takový
se nijak nerozrůstá. Spíše se mi zdá,
že schází „na oubytě“. Nevidím totiž
nikde nové mladé tváře nebo persóny,
které by tuto ne těžkou, ale logickou
hru hráli. Natož aby se někdo zapojil
do přípravy turnajů. I když samotná
organizace není až tak náročná, trochu času se jí musí věnovat.
V roce 2008 jsme pořádali dva
turnaje. Tradiční „posvícenský“, který pod názvem „O pohár starosty
Albrechtic“ měl již své 14 – té pokračování. A tak se 11. října sešlo Na
Drahách u pana Krba do 9 – ti hodin
dopoledne, letos „pouze“, slovy dvacet jedna vyznavačů této hry. A nutno
konstatovat, že i když méně než v loni,
kvalita byla spíše vyšší. Zúčastnili se
nové tváře, hráči, kteří u nás ještě
nebyli a kteří hrají i mariášovou ligu.
Tedy kromě tradičních Kostelečáků
( Jan Vodička, Franta Jindra, Kotyza Zdeněk) „Vršáků“ (Franta Junek,
Karel Koráb) domácích, kterých bylo
jako již tradičně málo se objevili nové
tváře z Hradce Králové. A dalo by se
napsat, přišel, viděl, zvítězil. K průběhu turnaje tentokrát ne tak podrobně.
Ale tradičně se první kolo losuje a do
dalších se nastupuje podle dosaženého umístění. V tomto roce jsme měli
další problém a to po zrušení 50 – ti
haléřových mincí, opět předělávat systém placení. Zamítli jsme hrát mariáš
tkz. „korunový“. Pro vysoké výsledné
částky, i když jsou pro každého stej-

né, přece jenom poloviční jsou přijatelnější. Ale i toto jsme vyřešili ke
spokojenosti soutěžících a mohlo se
začít hrát. Stejně jako předešlé ročníky se hrálo na čtyři 50 – ti minutová
kola a po odehrání vzešel nový držitel
putovního poháru a to
Jiří Merganc z Hradce Králové.
Na dalších místech již staří známí
Václav Tomek z Vamberka a František
Junek z Hoděčína.
Z domácích se nejlépe umístil
Zdenek Pavlík na 6. a s posledními
plusovými body Jarda Hlušička na
11. místě. Všem jsme poděkovali za
účast a popřáli do dalších let „Ať nám
padá karta“. Účastníků se u nás líbilo,
pochutnali si na posvícenské kachně
a se slibem, že pokud dá zdraví, sejdeme se příště na 15. turnaji.
Druhý turnaj proběhl 22. listopadu v restauraci „U Kateřiny“ a dá se
říci, že má předpoklady stát se rovněž
tradičním.
Probíhá pod názvem „Memoriál
Rudy Buneše“ a o vznik a další pořádání se velkou měrou zasloužil bratr
zesnulého Rudy – Sláva Buneš. Zajistil poháry již i na příští rok a účastníky až z Prahy. Po loňském zahajovacím turnaji, kdy se zúčastnilo 10
hráčů, se podle očekávání letos počet
startujících navýšil na 15. V účastnickém poli hráčů tři ze ságy rodu Bunešů, přítomna byla i paní Eva, vdova
po Rudovi Bunešovi a mladší Ruda
Buneš - syn A to se ještě potvrdilo
mé poznání z úvodu tohoto článku.
Nezúčastnil se žádný domácí hráč.
Prostě Albrechtičák ani jeden. Vlast-

ně pardon, Albrechtičáci byli dva, ale
oba dva z Albrechtic u Lanškrouna.
A tak je celkem nasnadě, že druhý
ročník mohl vyhrát pouze hostující
hráč. Použili jsme a hrálo se podle
osvědčených pravidel z turnaje „O
pohár starosty Albrechtic“ Po odehraných čtyřech kolech byl známý
v pořadí druhý vítěz a to symbolicky
bratr Karel Buneš z Prahy.
Na dalších místech již známí
a tradiční účastníci turnajů v Albrechticích, Jiří Koucký,Vašek Vilímek, Vašek Tomek. Vítěz měl 115,5 plusových
bodů, patnáctý v pořadí 116 bodů
minusových.

Místo tradiční posvícenské kačeny se tu podával rovněž tradičně dobrý guláš a všichni jsme si slíbili účast
na 3. ročníku. Již tradičně a stále lépe
a lépe se o sčítání výsledků, řízení
a organizaci turnajů starají příslušníci rodiny Zdenka Pavlíka. Těm
patří největší poděkování, neboť díky
jim organizace neskřípe, vše klape
a sčítání výsledků je rychlé, srozumitelné, pohotové, bez protestů. Proto
si můžeme dovolit udržovat tradici
a všem dalším turnajům „Zdar, Zdar,
Zdar“
Jaroslav Hlušička
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Knihov na Albrechtice - nabídka pro č te náře
Vítám Vás v knihovně a nabízím jak je zvládnout se nedozvíte v žádné po dni tají ledy mezi nimi, z nevrlého všech vražd.
Vám několik titulů:
publikaci na našem trhu.
šlechtice se stává galantní společník…
„Kouřová clona“ – z angl. orig. D.
Pro děti:
„Nové nejlepší rady pro myslivce“
„Útěk z afrického pekla“ – B. Kou- Francis. Detektivní příběh z dostiho– G. von Harling, C. Bothe. Autoři delková, M. Bárta. Zpověď Češky o vého prostředí. Bývalého jezdce, teď
„Šťastnou cestu s ježkem“ – V. Fal- této knihy strávili desítky let v různých pěti letech týrání a ponížení. V devate- hvězdu dobrodužných filmů Edvarda
tová. V knížce najdete tři volně na sebe honitbách doma i v zahraničí a získali nácti letech se na dálku zamilovala do Lincolna požádá stará přítelkyně o služnavazující příběhy, jejichž hlavním mnoho cenných poznatků z myslivec- afrického černocha a odjela za ním do bu: v Jihoafrické republice má několik
hrdinou je nezkušený, ale odvážný ké praxe. Jak přiznávají, mnoho času Ghany. Na pobřeží Atlantského oceá- koní, jejichž výsledky v poslední době
ježek. Rád cestuje a poznává všechno prožili na posedech a právě tam přemí- nu prožila nádherný měsíc a myslela neodpovídají jejich kvalitám. Mohl by
nové, ale především rád pomáhá všem, tali o svých lovech a prožitcích. Třeba i si, že je to jen začátek celoživotního se na to podívat a poradit jí? Ráda by
kdo to potřebují.
po tmě si zaznamenávali své myšlenky štěstí. Příliš pozdě přišla na to, že se věděla, co odkazuje svým dědicům.
a nápady, jež později doplňovali.
stává bílým otrokem nigerijské mafie. Link pracně skončil náročné natáčení,
„Tajemství spálené chaty“ – E.
Jak utéct z afrického pekla plného chtěl by si užít rodinu, ale Nerissu má
Blytonová – z angl. orig. Larry, Daisy,
„Zázrak“ – D. Steel – z angl. orig. ponížení, bití i znásilňování a zachrá- rád a tak se vydá do jižní Afriky. NetuPip, Bětka, Špekoun a jeho pes Brok O silvestrovské noci se nad Kalifornií nit dvě děti bez evropských dokladů? ší, že dobrodružství, které ho tam čeká,
se stanou detektivy, když tajemný přežene ničivá bouře. Uprostřed spoušnebude filmové, ale skutečné. A půjde
oheň zničí chatku s doškovou stře- tě, kterou za sebou zanechala, se zrodí
„Návrat do českého pekla“ – B. Kou- v něm o život.
chou v jejich vesnici. Pojmenují se Pět přátelství osamělých lidí. Tesař Jack delková, M. Bárta. Pokračování knihy
pátračů a pes a rozhodnou se vyřešit trpí pocitem méněcennosti a vyhýbá Útěk z afrického pekla, boj o děti a
„Zlatá brána otevřená“ – z angl. orig.
záhadu a najít pachatele. Konečné roz- se ženám ze strachu, že se mu vysmějí. vlastní život nekončí… Konečně se A. Christie. Všechno začalo ve chvíli,
uzlení však nepřekvapí jen Pět pátračů Učitelka Maggie se dosud nevzpama- žena, životem víc než zkušení, s nadějí kdy pečlivá a velice schopná Poirotova
a místního policistu pana Goona, ale tovala ze smrti syna a z rozvodu. Nej- vrací, ale žádný růžový sen ji nečeká: sekretářka Felicity Lemonová udělala
jistě i vás.
silnější osobností nesourodé trojice je ona ani děti nemají české doklady, je tři chyby v jediném dopise. Něco bylo
úspěšný obchodník Quinn. Chystá se zadlužená, bezradná a na konci sil. velmi v nepořádku a Poirot brzy zjistil
Pro dospělé:
obeplout svět, aby si splnil dávný sen a Ocitne se úplně na dně, a tak jí úřady příčinu potíží: ve studentské ubytovsnad také unikl výčitkám svědomí…
obě děti odeberou. Dokáže se Bára ješ- ně, kterou vede Felicitina sestra, došlo
„Velký lexikon společenského chotě zvednout?
v poslední době k řadě podivných
vání“ – V. Smejkal, H. Bachrachová.
„Havraní princ“ – z angl. orig. E.
událostí…
Je to nový obsáhlý zábavně – naučný Hoyt. Mladou vdovu Annu donutí
„Záludné vlny“ – z angl. orig. J. Patlexikon společenského chování pro finanční tíseň přijmout práci u hrabě- terson. Ned si plánoval budoucnost
Přijďte si vybrat, určitě najdete knikaždého a pro všechny životní situace. te ze Swartinghamu. Muž se zjizvenou v luxusu po boku bohaté Tess, místo hu, která Vás zaujme.
Kromě klasických témat, jako je zdra- tváří a pověstí vznětlivého hrubiána toho však zažívá nejhorší noční můru
vení, představování, odívání či stolni- vyhnal už dva sekretáře, pohrdá žena- svého života. Umělecká díla pohádkoNa shledanou v knihovně každou
čení, v knize naleznete praktické rady mi, ale nemá na výběr a tak ji přijme vé hodnoty, která měl ukrást, nevysvět- středu od 16ti do 18ti hodin se na Vás
a návody pro mnoho dalších situací, do svých služeb. Schopná a nebojácná litelně zmizela a jeho kumpáni i snou- těší
s nimiž se v životě setkáváte, ale o tom, Anna si brzy získá jeho důvěru. Den benka jsou mrtví. Ned čelí obvinění ze
Svobodová J., knihovnice

Rádi bychom Vám prostřednictvím
zpravodaje popřáli klidné a radostné
Vánoce, plné pohody a příjemných chvilek.
Doufáme, že tyto svátky spokojenosti a
lásky strávíte s těmi, které máte nejraději.
Děkujeme za Vaši přízeň, ať se Vám v roce
2009 daří v osobním i pracovním životě.
Obyvatelé a zaměstnanci Domova důchodců



Předání poháru vítězi turnaje p. Margancovi
(vpravo jeden z pořadatelů - p. Novák)
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Poděkování
voličům
Děkuji všem voličům, kteří při volbách do zastupitelstva kraje 17. a 18.
října dali svůj hlas ČSSD. Zároveň mi
dovolte, abych Vám všem popřál šťastné prožití svátků vánočních, hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2009.
Ing. Karel Janeček

Vážení čtenáři albrechtického zpravodaje – voliči ODS,
děkujeme Vám jménem Místního
sdružení ODS Albrechtice nad Orlicí
za podporu ODS v letošních volbách
do Zastupitelstva kraje a Senátu ČR.
Přestože naše strana v těchto volbách neuspěla, v naší obci ODS opět
vyhrála. Také kandidát na senátora
pan Mgr. Vladimír Benák v naší obci
postoupil do druhého kola spolu s JUDr. Antlem. Tento výsledek je výjimečný nejen v okrese Rychnov nad
Kněžnou, ale i v celém Královéhradeckém kraji. Tato podpora nás proto
motivuje a také zavazuje, abychom i
v budoucích volbách usilovali o Vaši
přízeň a prostřednictvím našich kandidátů realizovali Vaše potřeby.
Jiří Betlach, předseda MS
ODS Albrechtice nad Orlicí
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Zpráva z činnosti TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí v roce 2008
Na letošní rok měl Sokol Albrechtice n.O. ve svém rozpočtu naplánované vedle běžných udržovacích prací
v areálu hlavně práce na opravách a
rekonstrukcích sokolovny a bytu pro
správce.
Na jaře jsme začali s úpravami areálu po zimě, následoval již tradiční sběr
starého železa. Sokolský areál byl hojně využíván po celou sezónu, úpravou
stánku s posezením jsme zvýšili už tak
dost velký zájem o pořádání různých
sportovních akcí. Následovaly tenisové turnaje pro členy sokola, které jsou
odměnou za nelehkou práci na častých brigádách. Oblíbené jsou i turnaje mládeže ve volejbale a přehazované,
které pořádáme společně se Sokolem
Týniště nad Orlicí. Kromě každoročních všesportovních dní týnišťské
vojenské posádky, se na našich kurtech letos opět konalo i republikové
finále ve volejbalu vojenských posádek
. Dále pak již tradiční zářijový Orion
Cup, pořádaný Sdružením rodičů a
přátel dětí s handicapem. Probíhají zde tenisové turnaje, hry pro děti,
každý rok Orion Cup navštíví hasiči
nebo vojáci ukázkami výcviku. Letos
nechyběla diskotéka pro děti a jejich

rodiče a soutěž o nejlepší kuchařku.
Zbylé víkendy vyplnily firemní nebo
soukromé akce.
Jak jsme již zmínili na začátku,
stěžejní v letošním roce pro nás byly
úpravy a rekonstrukce sokolovny. Již
několik let přetrvává problém s plochou střechou sokolovny, proto byla
na rok 2008 naplánována její oprava.
Z rozpočtu obce obdržel sokol účelově na opravu střechy 25 000Kč. Po
odborném posouzení stavu střechy
bylo zjištěno, že narušení krytiny
vlivem stáří je po celé ploše a oprava si vyžádá podstatně větší finanční
částku – v té době dle cenové nabídky
125 493Kč. Po podání písemné žádosti jsme od Sokolské Župy Orlické
obdrželi 78 000Kč. Naší žádosti vyhověli také zastupitelé obce a na svém
zasedání schválili finanční dar ve
výši 42 000Kč. Stavební práce mohly
začít, ale záhy se pod starou krytinou
objevily další problémy. Opět byli přizváni stavební odborníci, neboť byla
vlhkem narušena část stavební konstrukce pod krytinou.Veškerý materiál mezi stropem a střešní krytinou
musel být vybourán, odvezen, nově
zabetonován, odizolován a pak teprve

ukončen krytinou. Tyto komplikace
měli vliv na opětovné navýšení rozpočtu na opravu střechy. Vlastními
silami jsme zvládli vybourání, odvezení suti a nové zabetonování. Pan
Tomášek nám opravil komín, štítovou
zeď a značně pomohl s řízením stavebních prací.Stříšky nad vstupními
a zadními dveřmi opravil p.Marek.
Jakmile bude vše nachystáno, firma
STŘECHY z Hradce Králové provede
opravu hlavní části nad soc.zařízením, šatnou a bytem. Hotovo by mělo
být do konce listopadu. O dalším
průběhu rekonstrukce se právě jedná
s župou Orlickou, jelikož po vyhodnocení všech aspektů nám uznali stav
střechy jako havarijní a vše směřuje
k tomu , že o potřebné dofinancování
se postará právě župa.
Další nemalou akcí byla výměna oken v sokolovně – bytu správce.
Financování je formou půjčky z obce
v rámci TZV. V současné době jsou
okna vyměněna a probíhají dokončovací práce uvnitř bytu. V příštím
roce nás čeká vyřešení úprav v prostorách chodby a přístupu do patra a
na půdu.
V minulých letech zaznamenala

Volejbal - muži

Sezóna odstartovaná sérií proher
byla konečně přerušena až výhrou
nad rychnovskými mladíky. Předtím
bylo ovšem nutné klesnout až na úplné dno, tj. prohrát ostudným poměrem 3:0 i s takovým soupeřem, jakým
je Baník Vamberk, kde polovinu týmu
tvoří pánové věkově bližší našim
otcům. Potom již následují převážně
pozitiva – ať je to již zmíněná výhra
nad Rychnovem, slušný výkon v Česticích, nebo jako lahůdka nakonec
výhra nad silným družstvem z Pekla.

Celou podzimní částí nás ale provázel
narůstající problém s nedostatečnou
hráčskou základnou. A proto se ptám
: „ Mladí volejbalisté , kde jste?“.
V konečném pořadí po podzimní
části soutěže jsme si o jednu příčku
pohoršili oproti loňské sezoně. K prvnímu zápasu jarní části nastoupíme
na domácím hřišti 8.5.2009 proti Kostelci a všichni doufáme, že si postupně
dokážeme o stupínek či dva celkové
pořadí vylepšit.
Rejzek Ivo

Tabulka odehraných zápasů
25.08.2008

TJ Potštejn - TJ Sokol Albrechtice

3:0

29.08.2008

TJ Sokol Albrechtice - VK Auto Škoda Kvasiny

0:3

04.09.2008

TJ Sokol Borohrádek - TJ Sokol Albrechtice

3:1

05.09.2008

TJ Baník Vamberk B - TJ Sokol Albrechtice

3:0

TJ Sokol Albrechtice - VK Sport Rychnov n. Kn.

3:0

12.09.2008
20.09.2008

TJ Sokol Čestice nad Orlicí - TJ Sokol Albrechtice

3:2

19.09.2008

TJ Sokol Albrechtice - ŠSK při SPŠE Dobruška

0:3

26.09.2008

TJ Peklo nad Zdobnicí - TJ Sokol Albrechtice

0:3

Tabulka po podzimní části soutěže
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

družstvo
utkání V
ŠSK při SPŠE Dobruška
8
6
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí
8
6
TJ Peklo nad Zdobnicí
8
5
VK Auto Škoda Kvasiny
7
5
TJ Potštejn
7
4
TJ Sokol Borohrádek
8
3
VK Sport Rychnov nad Kněžnou
8
3
TJ Sokol Albrechtice n. Orlicí
8
2
TJ Sokol Čestice nad Orlicí
6
3
TJ Baník Vamberk B
8
1

P
2
2
3
2
3
5
5
6
3
7

S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sety
22:09
20:10
15:17
17:11
16:09
17:16
10:19
09:18
10:15
09:21

míče
body
719:594
14
687:625
14
687:708
13
618:583
12
563:486
11
696:720
11
609:650
11
575:641
10
518:566
9
605:704
9

naše tělocvična velké změny, měnily se
okna, podlaha, strop. Dnes tělocvična
působí velmi příjemným dojmem, je
krásně prosvětlená. Asi proto se cvičení žen těší velké oblibě a stoupá počet
zájemkyň. Je pro úplnost uvádím, že
cvičení probíhá v úterý od 20 hod. a ve
čtvrtek od 19 hod. Bohužel jsme pro
letošní rok další aktivity v prostorách
celé sokolovny museli odložit. Vše je
z důvodu oprav a rekonstrukcí, které
právě finišují. Na příští rok chystáme
větší využití tenisových kurtů, máme
v plánu založit tenisový oddíl a znovu
otevřít tenisovou školičku pro děti.
Rádi bychom chtěli poděkoval
všem, co nás v letošním roce podporovali, ať už se jednalo o pomoc
fyzickou při opravách a údržbě celého
areálu nebo pomoc finanční, jak ze
strany obce, tak sokolské župy. Přejeme krásné a ničím nerušené Vánoční
svátky, hodně pohody a příjemných
setkání.
Přijďte si s námi v roce 2009 zacvičit, zahrát volejbal, tenis, nohejbal,….
rádi Vás uvítáme na častých brigádách, ale i příjemném posezení po
dobře odvedené práci.
Výbor TJ Sokol

Volejbal - ženy
Máme odehranou podzimní
část soutěže 2008/2009 oblastního
(královéhradeckého) přeboru žen.
V aktuální tabulce výsledků po
podzimní části se umisťujeme na
pěkném 4. místě.
Nyní má soutěž půlroční pauzu, kdy se snažíme nezahálet.
Kromě pravidelných tréninků
se účastníme různých turnajů.
Poslední turnaj se konal 1. listopadu 2008 v Holicích. Společně
s námi přijelo celkem 8 družstev
královéhradeckého a pardubického oblastního přeboru. Tento turnaj jsme vyhrály!
V měsíci lednu a únoru nás
čeká tradiční zimní Královéhradecký pohár.
V jarní části sezóny na domácím antukovém hřišti za sokolovnou odehrajeme tyto utkání:

02. 05. 09 s VH Hronov B • 23.
05. 09 s TJ So Stěžery • 06. 06. 09
s VK Auto Škoda Kvasiny • 13. 06.
09 s TJ So Malšovice
Začátky utkání jsou vždy od 10.
a 13. hod. Srdečně zveme všechny
příznivce volejbalu.
V současné době hrajeme
v následující sestavě: Karina Horáková, Lenka Matějková, Kateřina
Sršňová, Jolana Vodová, Michaela
Betlachová, Andrea Betlachová,
Petra Jandová, Anežka Rejzková,
Kristýna Šilpochová, Kateřina
Jenčíková.
Touto cestou bychom chtěly
velmi poděkovat OÚ Albrechtice
n. Orl. za finanční příspěvek na
naši činnost.
Volejbalistky - TJ
Sokol Albrechtice

Tabulka po podzimní části soutěže
p.

družstvo

P

sety

míče

1.

TJ Sokol Jezbiny

18

2.

TJ Sokol Malšovice

16

13

5

45:30

1606:1464

14

2

46:11

1349:1008

3.

VK Hronov B

18

12

6

46:29

1704:1558

4. TJ Sokol Albrechtice n. O.

18

9

9

36:34

1529:1535

5.

VK Auto Škoda Kvasiny

18

9

9

35:36

1519:1539

6.

TJ Sokol Stěžery

18

8

10

30:38

1432:1505

7.

DTJ Hradec Králové

18

7

11

28:40

1447:1517

8.

SK Záměl B

16

7

9

32:32

1360:1374

9.

TJ Slavia Hradec Králové C

18

5

13

26:47

1455:1632

18

4

14

21:48

1334:1603

10. TJ Sokol Kostelec nad Orlicí

utkání

V
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Ohlédnutí za albrechtickým fotbalovým podzimem
Fotbalový podzim je tedy za námi.
Jaký byl, to nejlépe musí vědět každý z nás. V následujících řádcích se
pokusím účinkování jednotlivých
kolektivů SK Albrechtice n.Orl. v mistrovských soutěžích trochu přiblížit.
Náš oddíl má celkem 5 družstev,
z čehož 4 hrají krajské soutěže a pouze elévové prozatím působí v soutěži okresní. I toto je vizitka našeho
oddílu.
Začněme tedy od těch našich
nejmenších, našich elévů. Ti na podzim sehráli celkem 18 utkání, z toho
tři vítězná, třikrát se rozešli se svým
soupeřem smírně, dvanáctkrát odešli poraženi. Získali tedy 12 bodů při
pasivním skóre 20:64. V tabulce jim
patří desáté místo. Na jaře je však předpoklad, že i tito nejmenší se zlepší a
v žebříčku se posunou poněkud výše.
Žáci po spojení se žáky z Čermné
nad Orlicí si již vedou poněkud lépe, a
to hlavně ti mladší. Ti na podzim odehráli celkem 11 zápasů, 7 vítězných a
4 porážky, mají tedy 21 bodů, v tabulce jsou čtvrtí s aktivním skóre 31:22.

Již jsem vás informoval v našem
Zpravodaji co je „Štít Albrechtic“, jak
vznikl, i částečně jste byli informováni
i o průběhu některých ročníků. Dnes
bych vás chtěl informovat spíše nezáživně statistickými čísly.
Proběhlo již 35 ročníků. Tradičním
osvědčeným počtem bylo 8 účastněných družstev. Tak tomu bylo v 28
ročnících, z toho však 6x „zaskakovala“ „B“ mužstva pořadatele. Ve třech
ročnících startovalo 9 družstev, z toho
všech 9 Albrechtic 2x (1988,1989) Naopak v roce 1983 a 1992 7 družstev a ve
dvou ročnících (1993,1997) pouze 6
účastníků.

Starší při stejném počtu zápasů nasbírali 11 bodů za 3 vítězství, 2 remízy a
6 proher, přezimují desátí s pasivním
skóre 17:27. Obě tato družstva hrají
I. třídu, sk. B. Vzhledem k tomu, že
po skončení soutěže se výsledky obou
žákovských družstev sčítají, zdaleka
jim nehrozí sestup z krajské soutěže,
a to i vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni, že jejich výkon, hlavně těch
starších, půjde na jaře nahoru.
Naši dorostenci: Ti mi mnohdy
připadali jako Jánošík - bohatým brát
a chudým dávat. Většinou vždy, když
hráli se soupeřem, který byl v tabulce před nimi, pochlapili se a body
mu sebrali. A naopak. Ale některé
debakly na našem hřišti si naši věrní
diváci od nich opravdu nezasloužili.
Chlapci na podzim sehráli 13 zápasů
(předehrávka v Č. Meziříčí se nehrála) s bilancí 5-3-5, mají tedy 18 bodů,
pasivní skóre 23:36(?!) a zaujímají 8.
místo tabulky. Mají však zápas k dobru, ale ten hrají se soupeřem, který je
pod nimi… Dorostenci hrají sk. B I.
třídy Královéhradeckého kraje.
Obrazem každého oddílu by mělo

být I. mužstvo, nejinak je tomu i u
nás. Po dlouhých letech se konečně
postup do B třídy podařil, takže jsme
byli zvědaví, jak si chlapci povedou.
Začátek nebyl příliš impozantní. I
když v prvním utkání zvítězili, po
čtyřech kolech byly na jejich kontě pouhé tři body. Potom se situace
stabilizovala, výhra doma, prohra
venku. Poslední dvě kola hráli venku
a panovaly trochu obavy, jak si chlapci povedou, když ze hřišť soupeře
dosud nepřivezli ani bod. Výsledek
již znáte, obě utkání zvládli a díky
devíti bodům z posledních tří zápasů se chlapci po podzimu usadili na
krásném třetím místě s 24 body, když
ze 14 zápasů v 8 zvítězili a v 6 odešli poraženi. Jejich skóre je 34:26,
na první dva týmy ztrácejí 6, resp. 8
bodů. Chlapci odehráli pěkné zápasy,
ale byly i některé nepovedené, kde
se mohlo i bodovat a nebylo tomu
tak (Častolovice, Ohnišov, Vamberk,
Dohalice). I s lídrem tabulky Třebechovicemi odehráli vyrovnané utkání
a jen neproměnění šancí je možná
připravilo o body. Na druhou stranu

Opět něco z historie „Štítu“

Přehled účasti: 35x – Velké Město,
Baník, Albrechtice u Lanškrouna, 34x
- Lesní Albrechtice, 29x – Albrechtice nad Orlicí, Albrechtice v Jizerských
horách, 21x – Albrechtice nad Vltavou
(poprvé v roce 1987), 16x – Albrechtice
u Mostu (naposledy v roce 1997)

Finálové zápasy – vítězové: 13x
– Město Albrechtice naposledy v roce
2007, 12x – Baník Albrechtice naposledy v roce 2008, 6x – Albrechtice nad
Orlicí naposledy v roce 1981, 2x – Velké Albrechtice 1986, 1992, 1x – Lesní
Albrechtice 1985, 1x – Albrechtice nad
Vltavou 2006

Pozvánka
Myslivecké sdružení ZELENÉ HÁJE
Albrechtice nad Orlicí
pořádá 10. ledna 2009

Účastníci finále – 2. místo: 24x - Město Albrechtice, 23x - Baník Albrechtice,
10x – Albrechtice nad Orlicí, 5x - Lesní
Albrechtice, 4x – Velké Albrechtice, 2x
– Albrechtice v Jizerských horách, 1x
– Albrechtice u Mostu, 1x – Albrechtice
nad Vltavou
Vítězové „malého ﬁnále“ – 3. místo: 8x – Baník a Velké Albrechtice, 6x
– Albrechtice v Jizerských horách, 5x
– Město Albrechtice, 3x – Albrechtice
nad Orlicí, Albrechtice u Lanškrouna,
1x – Albrechtice u Mostu, Albrechtice
nad Vltavou
Z této statistiky je zřejmé, že naše
obec je třetí nejúspěšnější v dosavadní

sehráli i utkání se šťastným koncem,
kdy prohrávali a zápas potom dokázali otočit. Tato skupina je velmi vyrovnaná, každý zde může porazit nebo
prohrát s každým. Potěší i konstatování krajského sekretáře a věhlasného
trenéra pana Č. Cellera, který na naše
zápasy jezdí, a který se nechal slyšet,
že některá utkání (viz např. s Třebechovicemi) byla A třídová.
Brankami se na našem výsledku
podíleli Hořínek 15x, Čepelka 8x,
po dvou Kamš, Jaroš, Kučera a O.
Velíšek, po jedné Kotýza, Benák a
Zeman. Výsledek po podzimu tedy
není vůbec špatný. Budeme držet palce, aby jaro bylo neméně tak dobré.
Vážení příznivci, touto cestou
bych těl jménem výboru poděkovat
za dosavadní podporu jak v hledišti,
tak i způsobem jiným, popřát vám
všem na sklonku roku pevné zdraví a spokojenost, a společně s vámi
se budeme těšit na jarní sezónu,
jejímž vyvrcholením bude turnaj
O štít Albrechtic ve dnech 26. - 28. 6.
2009 zde u nás.
Jiří Novák, SK Albrechtice n. O.

historii „Štítu Albrechtic“. I když vím,
že na pozvání je ještě příliš brzy, přesto berte tento příspěvek jako pozvání
na 36. ročník, který se již připravuje a
který se bude konat ve dnech 26. – 28.
června u nás nad Orlicí. Upozorněte
své příbuzné, rodáky, známé, kteří jezdí do Albrechtic jenom příležitostně
a méně často, aby si dali tento svátek do
svého plánu a navštívili tuto slavnostní
akci. I když se pořádá každý rok, tak u
nás se bude opakovat zřejmě až v roce
2017. S použitím dat a materiálů ze
Zpravodaje „Štítu Albrechtic“.
Jarda Hlušička

Josef Uhlíř
AKORDEON SERVIS

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY WELTMEISTER

TRADIČNÍ
MYSLIVECKÝ PLES
v restauraci Na Drahách od 20 hodin
Myslivecká kuchyně • Bohatá tombola - 50 cen • zvěřina

Hraje JK BAND - řídí Jiří Kárník
POZOR! Cena vstupenky s místenkou 80,-Kč.
Předprodej vstupenek v restauraci U Krbů od 12. 12. 2008.

Záruční a pozáruční servis • Odborné poradenství
Opravy akordeonů • Opravy heligonových a diatonických harmonik
Nákup a prodej starších nástrojů
Štěpánovsko 5, 517 21 Týniště nad Orlicí
Mobil: 777 066 610, Tel./fax: 494 371 374
E-mail: uhlir@akordeon-servis.cz
www.akordeon-servis.cz
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FOTO STRANA

Číslo 3 - 2008

Společenská kronika
Vítáme na svět:
Lukáš Zemánek, nar. 27. 7. 2008
Alžběta Filipová, nar. 23. 9. 2008
Václav Lochman, nar. 16. 10. 2008
Řekli si „ano“:
Lenka Dundrová a Karel Veverka
Kamila Silná a Miloš Strnad
Petra Jaroměřská a Karel Klimeš
Jolana Kupková a Tomáš Voda
Lucie Mihulková a David Luňáček
Rozloučili jsme se:
František Vaňátko, nar. 31. 8. 1947
Věra Matějková, nar. 11. 2. 1924
Anna Guzýová, nar. 26. 8. 1948
Jaroslav Heneš, nar. 20. 6. 1928
Ludmila Danielová, nar. 16. 9. 1922
Bedřich Janata, nar. 8. 6. 1924
Věra Janouchová, nar. 5. 7. 1926

počet obyvatel k 31. 10. 2008



Zavěšování vysvěcených obrazů - 5.10.2008 (zleva - farář p. Mgr.
Havlíček, p. V. Čtvrtečka, p. J. Kratěna, p. R. Charvát)
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Vzpomínka:
Dne 17. 8. 2008 uplynuly již dva roky, co nás
navždy opustil pan BRIČ JIŘÍ.
Stále vzpomínají manželka a děti.
Dne 21. září uplynuly dva roky, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička paní Zdena Burešová.
S láskou a vděčností vzpomínají manžel, dcery
s rodinami, syn s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 17. listopadu 2008 tomu byly 3 roky, kdy
zemřel náš drahý manžel, tatínek, tchán, dědeček
a pradědeček pan Josef Brandejs. Kdo jste ho znali
a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Děkují manželka, dcery a syn s rodinami.
Dne 3. ledna uplyne již deset let, co navždy
od nás odešla naše milovaná maminka a babička,
paní Jiřina Faltová ze Štěpánovska. Kdo jste ji znal,
věnujte prosím tichou vzpomínku.
Syn s rodinou

 Albrechtické mužstvo
při tradičním posvícenském fotbálku 4. 10. 2008

Dne 15. února vzpomeneme již jedenácté
smutné výročí, co se tiše zastavilo srdíčko našeho
drahého manžela, tatínka a dědečka pana Václava Brůžka z Albrechtic. Děkujeme všem, kdo mu
věnují tichou vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami
Poděkování:
Děkuji paní Krčmářové a panu starostovi za
gratulaci k mým 70. narozeninám.
Falta R.
Děkuji Výkonnému výboru okresního fotbalového svazu, místnímu SK Albrechtice i zástupcům
ZO KSČM za dárky a blahopřání k mému životnímu jubileu. Každá pozornost potěší.
Rudolf Moravec
Srdečně děkuji paní Prokůpkové a paní Zemanové za milé posezení, přání, květiny a dárek
k mým 85. narozeninám.
Říčařová Jiřina
Děkuji panu starostovi Kratěnovi a paní Velíškové za SPOZ za blahopřání, dar, květiny a za
hezké a přátelské posezení k mému životnímu
jubileu.
Bohuslav Ladislav
Vážený pane starosto a milá paní Zemanová,
děkuji Vám upřímně za milé blahopřání k mým
80. narozeninám, za květiny a dárek. Velmi mě
vše potěšilo.
Vašatová M.
Děkuji paní Krčmářové a panu starostovi
za milé posezení, blahopřání a dárek k mým 75.
narozeninám.
Pavlík Z.



Slavnost v Domově důchodců Albrechtice n. O.
při Dni otevřených dveří - 1. 9. 2008

Děkuji touto cestou zástupcům obce panu
Hlušičkovi a paní Krčmářové a všem přátelům
a známým za blahopřání, květiny a věcné dary
u příležitosti mého životního jubilea.
Lenka Koblmüllerová
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