Ročník XXXIX

Číslo 2-2005

Náklad 630 ks

60. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Pietní vzpomínka - 6. 5. 2005
Pietní vzpomínka k 60. výročí
ukončení II. světové války u pomníku odboje dne 6. 5. 2005
Proslov starosty obce
Vážení přítomní, dámy a pánové,
v těchto květnových dnech slaví
celá Evropa a mnoho dalších států
světa již 60. výročí od ukončení
jedné z nejhrůznějších válek, které
kdy lidstvo potkalo. Milióny hrobů
v desítkách zemí světa jsou němým
mementem utrpení, kterým prošli
ti, jež bojovali za svobodu na válečných frontách, nebo umírali v koncentračních táborech či v ilegálním
odboji.
Naši vzpomínku a úctu si zaslouží tisíce Čechů, kteří bojovali
proti fašismu v různých zemích
světa. Není podstatné, zda se jednalo
o ilegální odboj nebo účast v otevřených bojích na východní či západní
frontě. Všechny totiž spojovala jedna
myšlenka – v široké koalici národů
porazit německou říši a její spojence,
ukončit válku a žít svobodně v míru.
Tento vytoužený cíl se jim podařilo
naplnit právě v květnu před 60 lety.
Druhá světová válka má na svědomí 60 miliónů obětí, z toho 250 000
Čechoslováků. Zanechala po sobě
nesmírné materiální i duchovní škody, se kterými se postižené národy
vyrovnávaly dlouhá desetiletí. Československo v tomto směru nebylo
výjimkou.
Bylo by důstojné vzpomínat dnes
pouze na oběti války a připomínat

Najdete uvnit

jako nejvyšší lidskou hodnotu. Zkušenosti i oběti II. světové války jsou
Pan František Krb
důkazem toho, že svobodu lze lehce
- opravdový vlastenec
ztratit, ale těžko se získává zpět.
... str. 2
Ptáme-li se tedy, co je největším
odkazem obětí II. světové války, pak
Co čeká Albrechtice
se domnívám, že se může jednat
v roce 2005
o toto sdělení:
... str. 3
- rozvíjejte širokou spolupráci
národů ve jménu svobody občanů
Příprava stavby
a míru.
kanalizace pokračuje
Dnešní svět je každodenně
... str. 3
v přímém kontaktu s novým nebezpečím, kterým je terorismus. Jestliže
dříve umírali vojáci na válečných
frontách nebo vězni v koncentračních táborech, patřilo to k válce
a očekávalo se to.
Dnešní teroristé však neválčí na
si radostné chvíle spojené s pocitem otevřeném bojišti, zpravidla nebojují
nově nabyté svobody, návratu vězňů ani s armádami vojáků, nezavírají
z koncentračních táborů a vojáků vězně, ale ve skrytu a ze zálohy vraždí civilní obyvatelstvo.
z front.
Smutnou
skutečností
našich
Jarní povodeň
Nebezpečí terorismu je dnes
poválečných dějin však zůstává
v Albrechticích
osud mnohých, kteří bojovali proti vskutku reálné. Je skryté, ale o to
... str. 4
fašismu a byli právem uznávanými více nebezpečné a těžko potlačitelné.
národními hrdiny. V souvislosti Pokud máme být v nadcházejícím
s nimi musíme dnes připomenout boji s ním úspěšní, neměli bychom
Redakní sdlení
i období, ve kterém byli právě oni zapomínat na odkaz zanechaný nám
trestáni a popravováni za to, že se oběťmi II. světové války – spoluprastali příkladem pro milióny ostat- cujme proto s národy světa a chraňDěkujeme Všem občanům,
ních Čechoslováků, kteří se války me všemi prostředky svobodu a mír. kteří jakoukoliv ﬁnanční částkou
Těmito činy se staneme důstojnými
přímo neúčastnili.
přispěli na vydávání zpravodaje
Příkladem v tom, že zlu se musí pokračovateli odkazu účastníků
v roce 2004. Celková výše dobčelit všemi dostupnými prostředky, a obětí druhé světové války, která
rovolných příspěvku k 25. 4. 2005
včetně nasazení vlastního života. skončila právě před 60 lety.
činí 16 230 Kč.
Tento příklad, který se stal hrdinnou
Jaromír Kratěna
tradicí českého národa, však nezapaRedakční rada zpravodaje
starosta obce
dal do představ tvůrců poválečného
politického uspořádání v naší zemi.
Nebylo tehdy žádoucí, aby Češi
měli své hrdiny - příklady, které ve
složitých dobách pomohou překonat
lidskou slabost a ukážou národu
Fotbal by nemohl existovat bez zapálecestu vpřed.
ných, pracovitých a obětavých funkcionáPo 60 letech míru a 15 letech
řů. Nejinak tomu bylo i v Albrechticích.
života v demokratických poměrech
U zrodu SK stál,jako ostatně i u řady jiných
se snadno zapomíná na útrpný život
spolků a významných akcí v obci hostinský
pod nadvládou totalitních režimů,
František Krb. S výjimkou jednoho volebkdy lidská svoboda a důstojnost
ního období také od založení SK v r. 1933
nemají žádnou cenu. O těchto zkuaž do roku 1949 stál v čele klubu jako jeho
šenostech je třeba soustavně podávat
předseda. Již od dvacátých let ještě v JPT
mladé generaci nezkreslené a pravAlbrechtice působil až do konce čtyřicádivé informace.
tých let ve výboru František Kašpar - priJe také povinností nás všech, neumář. Ponejvíce pracoval jako hospodář, měl
stávat ve svém úsilí a chránit všemi
na starosti kopačky, u něho se praly dresy.
možnými prostředky demokratické
... pokračování na str. 11
principy, neboť ty uznávají svobodu

80

LET FOTBALU

Strana 2

ÚŘEDNÍ DESKA

Číslo 2-2005

Z E Z ASE DÁ N Í R A DY OB C E
(za období od 28. 1. do 6. 4. 2005)
• RO jednomyslně 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, Bor u Skutče
k zajišťování všech kroků potřebných ve věci územního řízení
a stavebního povolení na stavbu
„Obnova říčního ramene Tiché
Orlice“.
• RO jednomyslně schvaluje předloženou smlouvu od Investiční
kapitálové společnosti KB, a.s., se
sídlem Praha 1 o podmínkách nákupu a odkupování podílových listů
č. 0550076274 a pověřuje pana starostu k jejímu podpisu.
• RO projednala a schválila rozdělení
hospodářského výsledku Základní

školy Albrechtice nad Orlicí za rok
2004 - 70 360,- Kč odvod zřizovateli
(obci) a 30 000,- Kč převod do fondu
odměn na krytí budoucích výdajů
spojených s podlimitností školy.
• RO souhlasí se zřízením věcného
břemene na pozemek č. 319/1 v k.ú.
Albrechtice n.O. a část pozemku p.č.
470 v k.ú. Nová Ves pro zajištění
přístupu pana Radka Charváta na
pozemek p.č. 469 za účelem stavby
RD a doporučuje zastupitelstvu obce
jej schválit.
• RO jednomyslně schvaluje složení
výjezdového družstva SDH pro rok
2005.
• RO schvaluje prodej nepotřebných
4 ks velkoobjemových kontejnerů
panu Peterkovi, podnikateli ze Žďáru n. O. za cenu 4,-Kč za kilogram.
• RO rozhodla, že částka za žáka
z Nové Vsi docházejícího do naší
ZŠ bude v roce 2005 ponechána ve
stejné výši jako v roce 2004.

• RO doporučuje zastupitelstvu
schválit zrušení fondu sdružených
prostředků LD Vysoké Chvojno na
nákup pozemků.
• RO schvaluje podpis dohody
o provozování MHD - pokračování
služby z roku 2004 a bere na vědomí
informaci o zajištění služby v roce
2005.
• RO schvaluje ceny oběda pro zaměstnance obecního úřadu a starostu obce ve školní jídelně ve výši 26,Kč/oběd s účinností od 1.2. 2005.
• RO rozhodla zadání zpracování projektu Úprava návsi ﬁrmě
Energia-projekt, Hradec Králové
z důvodu komplexnější nabídky
a lepší znalosti problematiky.
• RO schvaluje smlouvu o zprostředkování pojištění s ﬁrmou PRO-Consulting s.r.o. Hradec Králové
a pověřuje starostu k podpisu.
• RO schvaluje návrh partnerské
smlouvy s Královéhradeckým kra-

jem na zajištění veřejného internetu
v místní knihovně a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
• RO z důvodu vysoké výkupní ceny
od současného majitele pozemků
rada obce rozhodla nerealizovat
odvodňovací příkop za parcelami
v ulici Štěpánovské, pouze v prodloužených komunikacích umístit
propustky.
• RO souhlasí s žádostí stavebníků v lokalitě Albrechtice
– střed o zainvestování vodovodního řadu k připojení jejich staveb
a doporučuje tuto akci schválit zastupitelstvem.
• RO schvaluje objednat a uhradit
výrobu pěti stolů a deseti lavic pro
potřeby konání kulturních akcí v obci. Cena jednoho souboru by se měla
pohybovat okolo 2 000,- Kč.
Jiří Betlach,
místostarosta

PA N F R A N T I ŠE K K R B  OP R AV D OV Ý V L AS T E N E C

V letošním roce si lidé nejen
v Evropě, ale i na celém světě připomínají 60. výročí porážky fašistického
Německa, a tak ukončení II. světové
války.
V naší obci Albrechtice n.O. byly
události této doby mnohokrát popisovány v historii vydávání zpravodaje.
Já, jako albrechtický rodák, bych
tímto chtěl vzpomenout tuto, pro mne
nepříjemnou, událost.
Psal se rok 1945, bylo předjaří
a snad i ze vzduchu už bylo cítit, že
blíží konec té strašné války. V okolních
lesích stále aktivně působila jednotka
partyzánů.
V restauraci Na Drahách u Krbů
byla rovněž jednotka německého
strážního oddílu, který zde měl
v moci držení několik desítek zajatců
Rudé armády. Tito lidé museli velmi
těžce pracovat na překládce munice
a vojenského materiálu z vagónů na
nádraží v Týništi n.Orl. do nákladních
aut a přepravy do provizorních skladů
(pouze zastřešení) v lesích při silnicích

směrem Bolehošť, Křivice a Rašovice. Zajatci byli odpoledne přiváženi
z práce a zbytek dne do podvečera
trávili na zahradě restaurace. Po velmi
těžké fyzické práci trpěli dosti hladem.
My, albrechtičtí kluci, jsme u zahrady
na cestě směrem k Sychrovým trávili
většinu odpoledního času a při tom
jsme sledovali zajatce v jejich počínání
a vlastním zabavením. Velmi často se
stávalo, že u plotu v porostu křovin
se objevil zajatec, ukázal na některého z nás, aby šel blíž a poprosil
o přinesení chleba. Bylo zvláštní, že
i když byli v zajetí, měli potravinové
útržky na chléb i tehdejší platidlo protektorátní marky.
Protože naproti přes silnici v čp.
87 měl pan Novotný pekařství
a obchod, ochotně jsme tuto pomoc
zajatcům dělali. Přinášení chleba zajatcům bylo čím dál více časté, až se to
stávalo více a více nebezpečné. Toho si
také už všimli Němci, kteří měli kancelář v zadní části dnešního výčepu
restaurace a výhled přímo přes ulici
na pekařský krám. Z krámu jsme přes
ulici museli rychle přeběhnout a chléb
se snažit skrýt oděvem. Pamatuji si,
jak německý velitel přistihl s chlebem
Pepíka Bělu z Hrázky, chleba mu vzal
a zkopal ho až téměř do bezvědomí.
Jak jsem už v úvodu psal, že nejen
byl cítit blížící se konec války, ale
také se i to projevovalo. Partyzánská
jednotka si v noci občas odvedla
mezi sebe jednoho až dva zajatce.
Později to bylo téměř každý den, že se
zajatec ztratil a s sebou vzal ze skladu
vojenskou pušku, ovšem bez nábojů, ty měli Němci pečlivě odděleny
a ukryty. (Ke zbraním bez nábojů měli

zajatci přístup, neboť je čistili, konzervovali a udržovali. Rovněž přísné
osobní prohlídky Němci prováděli
po návratu zajatců z práce, aby u sebe
neměli náboje, ke kterým mohli přijít
při převážení munice).
Protože už těch útěků zajatců
bylo několik a stále přibývaly, rozhodl se velitel od setmění do svítání
střežit prostor pohyblivou hlídkou.
Hlídky procházely směrem k Sychrovým, Koženým, ulicí Štěpánovskou
a k Lobovce, a také v opačném směru.
Já jsem jednoho podvečera (bylo to
koncem března 1945) předal chléb zajatci u plotu z opačné strany, dnešní ul.
Štěpánovské. Jen co jsem chléb předal
a zajatec zmizel v zahradě mezi ostatními, se na silnici u Lobovky objevila
vojenská hlídka, která právě vyšla na
obchůzku. Voják mě spatřil u plotu
a okamžitě přiběhla hlídka s pistolemi
v ruce namířených proti mně. V té
chvíli jsem dostal obrovský strach.
Uchopili mě za ramena a odvedli do
kanceláře. Bylo už po setmění a zde
měl službu dosti starý Němec. Hlídka
po té odešla zpět na obchůzku. Musel
jsem si sednout na lavici až v zadní
části místnosti. Od této chvíle pro mne
začala doba dlouhé nečinnosti. Voják
se stále zabýval nějakými písemnostmi a zdržoval se u hořících kamen
a dveří. Přestože byly dveře pootevřené,
voják se stále v blízkosti nich zdržoval,
provázel mě úmysl využít nějakého
příznivého momentu a utéct. Situace
utéct stále nepřicházela a stávala se
beznadějnou. Čas pomalu plynul, matka byla netrpělivá, měla starost, kde
jsem (Byl jsem 13letý kluk a bydleli
jsme tehdy v dnešní Štěpánovské ulici

čp. 173). Nikdy se nestalo, abych přišel domů až za tmy. Několikrát večer
a pak už v noci vyšla z domu ven
a volala mě.
Bylo už těsně před půlnocí
a já ještě stále na lavici v kanceláři.
A nyní se stalo něco, co mě pomohlo
k osvobození. Dveře do kanceláře byly
stále pootevřené a najednou se v nich
objevil pan Krb (tehdy odněkud přijel
posledním vlakem do Týniště). Pamatuji si, jak říká „Co tady děláš, ty jsi
jim dával chleba viď!“ Protože voják
byl, jak se říkalo „Němec jak poleno“
mohli jsme mluvit česky a nahlas. Já
jsem mu řekl: „Pane Krb, chleba jsem
jim dával, ale oni mě neviděli, když se
na cestě objevili, bylo už po všem“.
Pan Krb dodal: „Nic, půjdeš hned
domů“. A spustil německy na službu
konajícího vojáka, že jsem žádný
chléb nedával, že jsem šel jen podle
plotu domů, kde vedle bydlím. Pouze
u plotu jsem se zastavil a díval se na
zajatce, jak tančí „Kozáčka“. (Přesto,
že byli v zajetí, v daných možnostech
dodržovali a uctívali svoje národní
zvyky a tradice).
Poté mě voják z kanceláře propustil
domů, i když jsem se ještě s hlídkou
potkal. Posvítili na mě baterkou, poznali mě a ještě hrozili. Doma matka
téměř už strachy umírala. Když jsem
se objevil a řekl, co se mně přihodilo,
byla ráda, že už jsem doma.
Za tento počin jsem za jeho života
panu Františku Krbovi několikrát
poděkoval. Nakonec musím uvést to,
s čím jsem začal – pan František Krb
byl pro mne opravdový vlastenec. Čest
jeho památce.
Josef Veselka
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CO ČEKÁ ALBRECHTICE V ROCE 2005
Rozpočet obce je schválen
a s ním i plán akcí, které by měly být
v letošním roce realizovány. Oproti
letům minulým se v letošním roce
chystáme na realizaci velkých akcí.
Předně se jedná o přípravu stavby
kanalizace, která by měla odstranit
stávající závady ve vodním hospodářství a vytvořit předpoklady pro
další rozvoj Albrechtic nad Orlicí.
Tato stavba si v případě realizace
vyžádá velké úsilí představitelů obce
i obyvatel. Vzhledem k tomu, že dokončit zbývá takřka 90% území obce
bude se prakticky ve všech částech
Albrechtic, v souvislosti s výstavbou,
něco dít. V letošním roce by mělo
dojít k administrativně technické
přípravě, včetně podání žádosti
o ﬁnanční prostředky.
Druhou velkou akcí, na které
se pracuje a která by se letos měla
rovněž administrativně připravit
k realizaci je úprava návsi. Obsahem plánovaných úprav je výstavba
nového veřejného osvětlení včetně
speciálního nasvícení kostela, výstavba nových zpevněných komu-

nikací, chodníků a parkové úpravy
veřejné zeleně. Cílem obce i pana
architekta Tomáše Krále z Hradce
Králové je zachovat architektonický
vzhled návsi a vytvořit z ní historickou část Albrechtic. Předpokládané
náklady jsou vysoké, ale výsledek
by mohl být pro občany návsi
i ostatní obyvatele velice zajímavý.
Stavba by se realizovala bezprostředně po dokončení kanalizace.
Další velkou akcí, na které obec
pracuje již od loňského roku, je technická příprava stavby revitalizace
ramene Tiché Orlice v prostoru pod
hřbitovem. V tomto případě je již
zhotoven projekt a projednávají se
majetkoprávní záležitosti s majiteli
dotčených pozemků. Přes značné
komplikace, které provázející celý
přípravný proces se zdá, že bude nakonec nalezen všeobecný konsensus
nad rozsahem a umístěním stavby.
Celý záměr nejvíce komplikují požadavky na ochranu krajiny, neboť
dotčené území se nachází v biokoridoru, v přírodním parku Orlice
a navíc se v něm vyskytují i území

určená k zvláštní ochraně v programu Natura 2000. Pokud vše dobře
dopadne, bude stavba v letošním
roce připravena k realizaci.
Jednou z největších staveb, která se
má území obce dotknout je výstavba
přeložky komunikace II/305 mezi
Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi. Většina obyvatel obce je seznámena s navrženou trasou přeložky.
Ke zdržení přípravných prací došlo
v minulosti zejména proto, že město
Týniště nad Orlicí muselo dokončit
aktualizaci svého územního plánu. Druhým důvodem, proč došlo
k odkladu přípravných prací, byl převod kompetencí ke komunikacím II.
a III. třídy ze státu na nově vzniklé
kraje. V letošním roce by se však
mělo opět v přípravě pokračovat
a to konkrétně v zahájení územního
řízení.
Zastupitelstvo obce rovněž rozhodlo, že v letošním roce obec vykoupí většinu pozemků, na kterých
se plánují rozvojové aktivity. Jednat
by se mělo především o pozemky,
na kterých se má v budoucnu rea-

lizovat výstavba protipovodňových
hrází a rodinných domů. Přestože
předpokládané investiční výdaje
jsou značné, existuje jednotný názor
zastupitelů, že je nutné tento krok
letos učinit.
Kromě výše uvedených velkých
akcí je naplánováno i několik drobnějších udržovacích prací. Jedná
se především o opravu chodníku
u restaurace Na Drahách, výměnu
starých světel veřejného osvětlení,
nátěry sloupů veřejného osvětlení,
výspravy výtluků na zpevněných
i nezpevněných komunikacích,
opravu brouzdaliště a výměnu jeho
stavidla apod.
Jak je z uvedeného patrné
Albrechtice se budou v letošním
roce především připravovat na velké
stavební akce. Přejme si, ať proběhnou pokud možno hladce a rychle,
abychom v příštím roce mohli začít
některou z nich realizovat.
Jaromír Kratěna
starosta

PŘÍPRAVA STAVBY KANALIZACE POKRAČUJE
V minulých vydáních zpravodaje
jsme vás informovali o záměru obce
dokončit výstavbu kanalizace v Albrechticích nad Orlicí. Vzhledem
k tomu, že příprava stavby je skutečně zahájena, přinášíme vám několik
aktuálních informací.
Přípravu stavby zajišťuje Vodohospodářské sdružení Křivina ve
spolupráci s naší obcí. V současné
době se aktualizují trasy kanalizačních sběračů a projednávají se
majetkoprávní vztahy s vlastníky
dotčených pozemků. S převážnou
většinou majitelů jsou již vyjednány
podmínky, za kterých budou souhlasit s umístěním stavby.
Stavba kanalizace bude realizována pouze v případě, že Vodohospodářské sdružení Křivina obdrží
ﬁnanční podporu z prostředků Evropské unie. Přípravu této náročné

OPRAVA BROUZDALIŠTĚ
Jednou z plánovaných drobnějších akcí letošního roku je i oprava
brouzdaliště v parku u elektrárny.
Poškozené haťování i stavidlo budou
nahrazeny novými. Nejprve došlo
k opravě haťování, které se pěkně
povedlo našim mladým údržbářům
J. Chaloupkovi a J. Dirbákovi. Následovat bude i výměna stavidla, které
netěsní a navíc se z něho dají kdykoliv odstranit těsnící prkna.
Jaromír Kratěna

žádosti zajišťuje společnost Dabona
z Rychnova nad Kněžnou, která
má za sebou již několik úspěšných
žádostí.
Připravovaný
projekt
stavby
pro Albrechtice nad Orlicí řeší
komplexní odkanalizování celé
obce. Pravdou je, že v některých
konkrétních případech se řešení nachází velice těžko. Snahou projekční
kanceláře VK CAD z Chocně však
je, aby mohli být uspokojeni všichni
vlastníci domů v obci.
V případě, že se skutečně podaří zajistit ﬁnanční prostředky na
stavbu, je předpoklad, že by stavba
mohla být zahájena v roce 2006.
Vzhledem k tomu, že pravidla pro
poskytování ﬁnančních prostředků
z evropských fondů jsou nesmírně
přísná, bude nezbytné, aby se všichni
občané na tuto stavbu připravili.

Jedná se především o součinnost při
napojování domů na vybudovanou
kanalizační síť. Jedním z klíčových
hodnotících parametrů žádosti
je počet napojených obyvatel na
kanalizační sběrače. S ohledem na
toto kritérium není možné předpokládat, že by se například polovina
občanů na vybudovanou kanalizaci
nepřipojila. Pokud bychom takovýto
parametr do žádosti zanesli, určitě
bychom neuspěli.
Rada obce si je vědoma, že toto je
úzké místo v celém procesu. Velmi
vážně bylo zvažováno, zda se do
dokončení kanalizace vůbec pouštět.
Nakonec jsme se jednomyslně rozhodli přípravu stavby podpořit, neboť lepší ﬁnanční podmínky se obci
již nenaskytnou. Jsem přesvědčen,
že pokud se stavba zrealizuje, bude
v konečném důsledku přínosem

pro všechny občany. Kvalita bydlení
v obci realizací kanalizace nepochybně stoupne, což se projeví i na
reálných cenách napojených nemovitostí a životním komfortu občanů.
Věříme proto, že naše rozhodnutí
bude v konečném důsledku většinou
občanů pozitivně přijato.
Jakmile
bude
dokumentace
k územnímu řízení zpracována
a projednána, bude s ní seznámena
i albrechtická veřejnost. Předpokládáme, že bychom tak učinili na
veřejném zasedání zastupitelstva
obce věnovaném výlučně této problematice.
O dalších aktualitách průběhu
prací souvisejících s touto stavbou
vás budeme průběžně informovat.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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JARNÍ POVODEŇ V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ
Letošní zima byla bohatá na sníh,
a proto vyvolávala u mnohých obyvatel obce neklid při pomyšlení na jarní
tání. Přesto že sněhu na horách bylo
letos skutečně hodně, vždyť i v Deštném bylo takřka dva metry sněhu,
dopadlo jarní tání nakonec dobře.
Přesto však s prvním oteplením
a deštěm, který na štěstí nebyl silný,
přišla v pátek 18.3. 2005 povodeň.
Tentokrát se „rozdivočela“ pouze
Tichá Orlice, která dosáhla v Čermné n. O. až III. stupně povodňové
aktivity. Divoká Orlice v Kostelci
n.O. dosáhla pouze I. stupně a to
ještě krátkodobě. To také poznamenalo vlastní průběh povodně
v Albrechticích, který byl pro tuto situaci příznačný. Zatímco na hlavním
toku řeky ukazoval vodoznak pouze
375 cm, což je naprosto bezpečná
hladina pro Albrechtice, v prostoru

albrechtického potoka na návsi to
chvílemi vypadalo dost dramaticky.
Zejména pozemky manželů Hrabákových byly takřka stoprocentně
zality vodou. Rovněž Šrajbrovi, Beranovi, Vošlajerovi a další s napětím
očekávali, kdy se vzdouvání hladiny
zastaví. Nakonec se tak stalo v neděli
20. 3. 2005. V tu dobu byla voda jen
pár centimetrů od prahů domů. Relativně nejhůře na tom byl pan Špaček z „Ostrova“, který se domů mohl
dostat pouze v holínkách. Před jeho
domem, mezi protipovodňovou hrází u řeky a albrechtickým potokem
se totiž valila voda od „Páže“. Nakonec i jeho obydlí zůstalo ušetřeno.
Vodní živel se do rána uklidnil, aniž
po sobě zanechal větších škod.
Tento netradiční průběh, i menších povodní, způsobuje natékání
povodňových vod z Tiché Orlice

pod železničním viaduktem do
prostoru pod hřbitovem. V další
cestě jim však stojí zúžený proﬁl pod
vodní nádrží „Páž“. Zde se Albrechtický potok dostává do sevření mezi
zahradami a domy v prostoru návsi.
Snížená průtočná kapacita potoka
pak způsobuje vzedmutí hladiny

vody, která následně zaplavuje již
zmíněné usedlosti. Tento jev se odstraní až výstavbou protipovodňové
hráze nad „Páží“. Do té doby mohou
i relativně malé povodně tuto část
obce ohrožovat.
Jaromír Kratěna
starosta obce

KNIHOVNA  NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Vítám Vás v knihovně a nabízím Schodkem byla zﬁlmována. Jako
Vám několik titulů:
Nataša si ve ﬁlmu zahrála Andrea
Čunderlíková. Pět nerozlučných kaPro děti:
marádek z jednoho města, kam se na
čas přistěhuje nový kluk, a protože
České ﬁalky – Štětinová Dagmar. bydlí na zámku, začnou mu říkat
Autorka sbírala svoje pohádkové Princ. Na tuto knihu navazuje přímotivy po celých středních Čechách běh Trest, kde Nataša prožívá svou
– hledala je v archivech a muzeích, první velkou lásku… a také první
ale vyptávala se i kronikářů i pa- zklamání.
mětníků různých lidových pověstí
a zkazek. Odehrávají se zde děje
Česká služka aneb Byla jsem auvážné nebo veselé, kouzelné nebo -pair – P. Braunová (příběh autorky).
opravdové, dobrodružné či poetic- Chcete se podívat do světa? A co se
ké. Jsou tu pohádky např. O zlatém takhle na pár měsíců proměnit v aukoni, o princezně Drdolíně, o třech -pair? Poznat nové přátele, naučit
rybářích, o Madlence a myslivci se cizí jazyk, stát se samostatnější
a mnoho dalších.
a dospělejší… Tohle by přece bylo
fajn (a taky že je). Být au-pairVelký oheň – B. Veitová. Z něm. kou však neznamená jen starat se
orig. Tato kniha vypráví nejen o roztomilé děti (psy, někdy i rodio divoké australské přírodě, ale také če), ale mnohdy je třeba být i dobrou
o mezilidských vztazích. Společně „psycholožkou“, umět zachovávat
s hlavním hrdinou se octneme na kamennou tvář i rodinná tajemství.
farmě v severozápadní Austrálii, kde Stále se usmívat, radostně vykonáse život s nikým nemazlí. Poznáme vat všechny protivné domácí práce,
přistěhovalce i domorodce a jejich nekřičet ani nezvyšovat hlas (pozor,
odlišný pohled na svět.
ve stavu nejvyššího vyčerpání si lze
Patnáctiletý Josef miluje koně ulevovat pouze česky), nikdy dítě
a touží nějakého mít, otec mu však ani trošku neuhodit (i když dělá
toto přání odmítá splnit. Koně totiž v hypermarketu psí kusy a šílenou
nenávidí a nikdo z celé rodiny netu- ostudu), ustavičně chválit a obdivoší, proč. Napětí mezi synem a otcem vat potomka (jak je krásný, chytrý
se stupňuje ve chvíli, kdy se v okolí a šikovný). Přečtěte si! Nejen, že se
farmy objeví divocí koně, a vyvrcho- pobavíte tehdy pernými, dnes už
lí, když v buši vypukne ničivý požár. vtipnými historkami, ale vy, které
uvažujete o „kariéře“ au-pair, budete
Pro děvčata:
připravená už téměř na všechno.
Pět holek na krku, Trest – napsala
Iva Hercíková. Kniha Pět holek na
krku je její prvotina. Byla přeložena
do řady jazyků. Režisérem Evaldem

o „prosté“ přepadení u bankomatu,
pátrání po záhadně zmizelé listině
či o vyřizování účtů mezi znesvářenými gangy, vždy je jednotícím
tématem podobných příběhů zločin,
vzrušení a napětí. V tomto konkrétním výboru detektivních povídek
nás navíc světem zločinu provede
mistr nejpovolanější Jeﬀery Deaver,
literární stvořitel proslulého kriminalisty Lincolna Rhyma a jeho pravé
ruky Amélie Sachsové, který sám do
sbírky přispěl neopakovatelným příběhem v ryze deaverovském duchu.
Pod jižním křížkem – z angl. orig.
J. Nunn. Na pozadí rodinné ságy
Kendallových poznají čtenáři historii zrodu moderního velkoměsta
Sydney, dobu bouřlivé kolonizace
Austrálie v 19. století, obě světové
války ve století dvacátém i dobu
přítomnou, zdařile dokumentovanou myšlenkami a názory autenticky
vykreslených Australanů.

Nebýt nezjištné pomoci jejího bývalého učitele, zřejmě by se zhroutila.
Díky profesoru Benzigerovi však
v sobě našla sílu poprat se s nepřízní
osudu a všechnu energii vrhla do
práce v nemocnici.
Stala se z ní výtečná neuroložka,
ale jako ženě se jí staví do cesty
nespočet překážek. Ke zlomu dojde,
když do nemocnice přivezou malého
chlapce, který trpí nevysvětlitelnými
spastickými záchvaty. Nejde totiž
o ledajakého pacienta: Bobby je syn
oblíbence předsedy správní rady nemocnice… atd.
Adopce – z angl. orig. Henry Denver. Mladá talentovaná herečka Lori
Adamsová se po dlouhém váhání
rozhodla dát k adopci své novorozené dítě. Má sice harmonický vztah
s chlapečkovým otcem, ale přesto
cítí, že by malému Scottovi ani společnými silami nedokázala dát to, co
potřebuje.
Christie a Bill Salemovi nedávno
přišli o svého prvorozeného syna,
a tak se rozhodnou novorozeně
adoptovat. V následujících dvou
letech mu poskytují veškerou lásku
a péči. V průběhu oněch dvou let se
ovšem dramaticky změnily životní
podmínky Scottových biologických
rodičů…ostatní v knize.

Zlato pouště – Zane Grey. Ze
vzpomínek vyrušil Camerona jakýsi neurčitý zvuk. Otočil se od ohně
a poslouchal. Nic. Jen lehký větřík
rozdmýchával uhasínající uhlíky
a odnášel jiskry a průhledný kouř do
tmy. Pak zavyl stepní vlk; nikdo mu
však neodpověděl. Cameron se trpce usmál. Jaký byl rozdíl mezi ním
a vlkem? Byli bratry ve své samotě
Přijďte si vybrat, určitě najdete knia opuštěnosti. Pak ale cvakl kov hu, která Vás zaujme.
o kámen…
Na shledanou v knihovně každou
Pro dospělé:
Doktorka – z angl. orig. Henry středu od 17 do 19 hod. se na Vás těší
Denver. S doktorkou Jean SkoﬁeldoZločin – z angl. Autor J. Deaver. vou se život nijak nemazlil. Tragická
Svobodová J.
Svět zločinu je přepestrý. Ať už jde nehoda ji připravila o manžela a dítě.
knihovnice
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Š K O L N Í A O K R E S N Í R E C I TA Č N Í Z Á P O L E N Í
V pátek 18. března jsem se vypravila vlakem se čtyřmi dětmi (Luckou
Vojtěchovou, Nikolou Fritzlovou,
Lenkou Smolíkovou a Kubou Skalickým) na okresní soutěž v recitaci do
Rychnova nad Kněžnou.
Co naší cestě předcházelo? Od
ledna jsem vybírala vhodné texty,
které by každému dítěti seděly jako
šité na míru, a potom jsme poctivě
zkoušeli. Školního kola se zúčastnilo
14 soutěžících, což je při celkovém
počtu 55 žáků ve škole velmi lichotivé číslo.
Ve vyzdobené tělocvičně (upravené na kulturní stánek ) fandily svým
favoritům všechny naše děti. Hla-

D E N

sovacími lístky pak zvolily supestar.
(Stala se jí Nikola Fritzlová). Odborná „dospělácká “ porota rozhodovala
ve dvou kategoriích ( 1. kategorie - 2.
a 3. ročník, 2. kategorie 4. a 5. ročník). Pro okresní klání vybrala vždy
po dvou zástupcích.
A jak jsme uspěli v Rychnově?
Skvěle! Lenka Smolíková se svojí
minipohádkou „Modrý balónek“
postoupila do krajského kola. Na
tomto místě je ovšem nutné pochválit všechny naše závodníky, protože
svým slušným vystupováním velmi
dobře reprezentovali naši albrechtickou školu.
A co mě těší nejvíce? Vedle zájmu

Z E M Ě

Myslím, že to, jak je důležité starat
se o naši Zemi, víme všichni. Občas
je ale dobré trochu více si to připomenout. Den Země, který se slaví
22. dubna v mnoha státech na naší
planetě, je k tomu každoročně dobrou
příležitostí, kterou na naší škole rádi
využíváme.
Nejprve jsme si ve dvou skupinách
povídali. Menší děti o přírodě, o třídění odpadů a zahrály si i hry na téma
ochrana přírody.
Větší děti ze 4. a 5. ročníku se už
zamýšlely nad vztahem lidí k přírodě
a k Zemi, přemýšlely, co Zemi škodí,
nebo naopak prospívá, a jak spolu
spousta věcí souvisí. Říkali jsme si,
co může udělat každý z nás. Děti
v 5. ročníku počítaly i zajímavé úlohy
na téma „Jak lidé zbytečně ničí přírodu“ a napsaly krátké slohové práce.
Při další činnosti jsme se už sešli
všichni a každý přispěl svým dílem ke zvelebení areálu naší školy
a parčíku před školou. Společně jsme
vysadili školní strom.
Odměnou bylo pro všechny opékání vuřtů.
Světluše Kratěnová, ředitelka školy
K přečtení a zamyšlení nabízíme
příspěvky dětí z 5. třídy (V. Luňáčkové, L. Sedláčkové, M. Hraběte).

Životní prostředí v naší vsi
Zdravé životní prostředí potřebuje
k životu každý z nás. Musíme si chránit ovzduší, půdu i vodu.
I naše obec se zapojila do ochrany životního prostředí. Abychom si
tolik neznečišťovali ovzduší kouřem,
je v obci zaveden plyn a spousta
rodin ho používá k vytápění domů.
Mnoho lidí se už naučilo třídit
odpady a nespaluje je v kamnech.
Na několika místech ve vsi jsou
umístěny kontejnery na papír, plasty
a sklo.Dvakrát do roka je svážen
a likvidován nebezpečný odpad, staré

V

baterie, barvy a oleje. I naše škola se
zapojuje do sběru starého papíru.
Albrechtická elektrárna využívá
vodní energie na výrobu proudu.
Mnoho obyvatel udržuje čistotu
a pořádek okolo svých domů, vysazují okrasné stromy a upravují své
zahrádky. Povodí řeky Orlice je vyhlášeno jako chráněné území. Škoda jen,
že nevede mimo naši obec silniční
obchvat.Velký počet aut, který denně
projede naší obcí, ohrožuje naši bezpečnost, ale i zhoršuje čisté ovzduší.
Vím, že to asi stojí spoustu peněz, ale
těším se, že se jednou budeme naší vsí
procházet v klidu a bezpečí…
Náš dům a jeho prostředí
U nás doma třídíme plast, sklo,
papír, železo.Udržujeme čistotu kolem
našeho bytu. O kousek dál teče řeka,
do které nevypouštíme škodlivé látky.
I spousta dalších lidí v Albrechticích má zahradu pěkně poklizenou.
Mají tam stromy, květiny. Třídí plasty, sklo a papír. Kousek od našeho
bytu jsou kontejnery na plast, sklo
a papír. V domě topíme plynem,
v zimě dřevem. Nepálíme věci, které
se dají zrecyklovat nebo odpadky
k nepoužití.
Někteří lidé však nemají pěknou
zahradu, protože ji moc neudržují
(skladují tam zbytečné věci, neroubují
jabloně, nezalévají trávu ani květiny).
Kdyby ty věci, které nepotřebují, dali
do sběru, měli by hezkou zahradu, na
které se dá vypěstovat spousta krásných a užitečných rostlin.

dětí o dramatické umění je to jedno vlastnost – radovat se z úspěchu
krásné zjištění. Ostatní soupeři Len- toho druhého.
ce její vítězství upřímně přáli! A to
Eva Drábková,
je v naší zemi, myslím, velmi vzácná
vychovatelka školní družiny

Vítězové školního kola v recitační soutěži

N A Š Í

Kdyby byla chemická válka,
všechna zvířata a lidé by se otrávili.
Proto si přeju, aby žádná válka
nebyla.
Náš školní strom
Při letošním Dni Země jsme na
školní zahradě zasadili společně
strom – jeřáb ptačí.
Všechny děti ale dostaly zároveň i úkol. Zjistit v encyklopediích
o našem stromu co nejvíce informací,
zamyslet se, co by stromu popřáli do
vínku a jaké by mu daly jméno.
A tak jsme si na obrázcích prohlédli, jak bude strom vypadat, až bude
velký. Už víme, že je to listnatý strom
a že bude mít spoustu bílých květů
a pak červených plodů. Je odolný a
snáší znečištění. Má rád světlé místo
a na jeho plodech si rádi pochutnávají
ptáci. My děti z něj budeme moci udělat na podzim krásně červené korále a
až bude větší a najde se nějaká větev
na odříznutí, dají se z ní udělat pěkné
píšťalky.
A co stromu děti nejčastěji přáli:

Š K O L E

hodně vláhy a sluníčka, dostatek živin,
aby krásně a rychle rostl ,nenapadli ho
žádní škůdci a krtek mu nepoškodil
kořínky. Aby se mu vyhýbala fotbalová mičuda a nenašel se nikdo, kdo by
ho chtěl poškodit. Aby se v něm líbilo
ptáčkům a aby všem dělal radost.
Děti vymyslely i řadu pěkných
jmen, těžko z nich jen tak vybrat nejlepší. Proto o jménu budeme hlasovat,
až se všichni společně setkáme v pondělí na zahájení.
Světluše Kratěnová, ředitelka školy
Sběr papíru
Jedním z dárků pro naši Zemi
byl i sběr starého papíru. Děkuji
všem tatínkům, kteří objeli vesnici
a posbírali nachystané balíky, ale
i Vám, kteří odpad třídíte a zároveň
ho necháváte pro sběr organizovaný
2 krát ročně školou. Děláte něco pro
naši Zemi a zároveň přispějete i na
nějaké dobroty nebo něco pěkného
pro naše děti.
Světluše Kratěnová, ředitelka školy

Přála bych si, abychom měli naše
Albrechtice krásné a plné zeleně.
Válka a životní prostředí.
Kdyby byla válka, zůstalo by
v půdě hodně nevybuchlých min,
raket a munice.
Kdyby byla atomová válka, bylo
by všechno zničeno.

Děti 4. a 5. ročníku přemýšlely o tom, co Zemi škodí nebo naopak prospívá
a jak spolu spousta věcí souvisí.
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POSLEDNÍ VÁLEČNÉ DNY V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ
Od 11. února 1945 bylo ubytováno
v hostinci u Krbů 130 vojáků Vlasovovy armády. Pracovali na vykládce
munice na Týnišťském nádraží
a vozili ji do rychle vybudovaných
prostor mezi Křivicemi a Rašovicemi. Tato munice měla být při ústupu
německé armády jednotkami SS
odpálena. Tomuto záměru však Vlasovci zabránili sabotáží na odpalovacím zařízení a tím zachránili Týniště
i celé okolí od pohromy.
K působení Vlasovovy armády
v Albrechticích a okolí se váže i jedna smutná událost.
Těsně před koncem války (4. 5.
1945) bylo převezeno na albrechtický hřbitov 18 mrtvol ze Studené
vody nad Žďárem, ve kterých byli
identiﬁkováni Vlasovci ze žďárské
posádky. Tyto Vlasovce postříleli
partyzáni, kteří operovali v té době
ve žďárských lesích za to, že s nimi
odmítli spolupracovat.
Místo na hřbitově bylo střeženo
Němci. Vedle márnice byl vykopán
velký hrob, do kterého byli za přítomnosti tehdejšího hrobaře Františka Mádra 7. 5. 1945 pohřbeni. Hrobař Mádr byl jediný, kdo se z Čechů
pohřbu zúčastnil. Podle jeho výpovědi napočítal 12 uniforem. Ostatní
mrtvoly byly ve spodním prádle.
Z iniciativy pana Josefa Uhlíře ze
Štěpánovska čp. 5 byl na jejich hrobě
postaven a dne 16.11 2000 vysvěcen
dřevěný kříž s památným datem
7. 5. 1945.
Počátkem května 1945, v posledních dnech války, se na základě
výzvy moskevského rozhlasu sešli

v domě čp. 45 u Bohatých členové
budoucího „Revolučního národního výboru“. Byli to pánové Bohatý
Josef, Kopecký Jan, Kašpar Karel,
Hlaváč Rudolf a Čermoch Viktor.
Zde byla dohodnuta další schůze na
5. května, kam byli přizváni zástupci
dalších politických stran - pánové Jirásek Julius, Dušek Bohumil a Sluka
František. Na této schůzi byl ustaven
Revoluční národní výbor, předsedou
byl zvolen Jirásek Julius a tajemníkem výboru Sluka František. Ostatní
se stali členy výboru. Po dlouhém
jednání s velitelem německé posádky byla činnost výboru povolena za
předpokladu, že v obci bude klid.
Členy pořádkové služby byli pánové
Bohatý Josef, Tupec Bohumil, Šrajbr
František, Šmída Karel, Šmída Boh.,
Krčmář Lad., Uhlíř Oldřich, Grunt
František a Šrám Miroslav.
Od 7. května 1945 se Revoluční
národní výbor ujal vedení obce
přičemž zbavil funkce stávajícího
starostu Josefa Kořínka. Revoluční
národní výbor začal úřadovat v budově čp. 92, kam svolal další mladé
občany k založení pořádkové a bezpečnostní služby v obci. Jejími členy
se stali pánové Bohatý Josef, Tupec
Bohumil, Šrajbr František, Šmída
Karel, Šmída Bohuslav, Krčmář Ladislav, Uhlíř Oldřich, Grunt František,
Šrám Miroslav. Tato služba měla za
úkol organizovat odsun německé
posádky. Ten se uskutečnil dne
8. května 1945. V tento den projížděla naší obcí směrem na Pardubice
i německá vojska z Týniště, Častolovic a Kostelce.

9. května 1945 byl v ranních hodinách slyšet hukot tanků od Kostelce,
které projížděly Týništěm na pomoc
bojující Praze. Naši občané spěchali
do Týniště vítat Sovětskou armádu
a společně oslavovali vítězství a konec II. světové války.
Po osvobození Albrechtic byla
v místech sportovního hřiště a lesa
v Borku přechodně ubytována část
Rudé armády. V lese byli koně, povozy a stany. Polní kuchyně byla
v Tyršově ulici u hydrantu místního vodovodu. Vojáci byli středem
pozornosti našich občanů, kteří
jim projevovali sympatie a uznání.

V Albrechticích zůstali do 12. května
1945, kdy odešli směrem na Hradec
Králové. Ráno po jejich odchodu byl
na omítce hostince U Krbů křídou
napsaný ruský nápis „Timošenko
– Hradec Královský“ – krycí název
útvaru a směr dalšího pochodu.
Tím v Albrechticích skončilo hrůzné období druhé světové války, ve
kterém padlo 60 miliónů lidí mnoha
národností. Čechoslováků zahynulo
250 000, z nichž 8 bylo z Albrechtic
nad Orlicí a další z okolních obcí
Nové Vsi a Štěpánovska.
(z knihy „Albrechtice nad Orlicí“)

Příjezd a vítání Rudé armády v Albrechticích nad Olricí, 10. 5. 1945
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Z P R ÁVA O Č I N N O S T I T J S O K O L
Výsledky našeho týmu:
Alb. – Kostelec
0 : 2 (20:25 15:25)
0 : 2 (22:25 19:25)
Dne 2. 4. 2005 se konal v Albrech- Alb. – Potštejn
0 : 2 (21:25 22:25)
ticích a Nové Vsi sběr železného Alb. – Čestice
2 : 0 (25:19 25:23)
šrotu.Od časných ranních hodin Alb. – Borohr.
naši členové prováděli sběr,nakládání
Tabulka:
skončilo v odpoledních hodinách. Fi1. Čestice
7b.
nanční částka získaná touto akcí bude
2. Kostelec
6b.
použita na částečné pokrytí nákladů
3. Potštejn
3b.
spojených s provozem sokolovny.
4. Borohrádek
2b.
Bohužel se opět našli nenechavci, kteří
5. Albrechtice
2b.
sběr železa pojali jako přilepšení si
k rodinnému rozpočtu. V příštím roce
V polovině března se v kostelecké
se budeme muset na tyto individua
patřičně zaměřit, protože situace je hale konal závěrečný turnaj Zimního
poháru.Tentokrát se omluvili muži
rok od roku horší.
z Potštejna,takže nás čekali opět čtyři
zápasy. V prvním zápase jsme podali
Oddíl volejbalu
asi nejlepší výkon z celé zimní příKoncem února jsme se zúčastnili pravy, když se nám podařilo porazit
druhého turnaje Zimního poháru, čestické hráče v jejich plné sestavě.
Za jedno hřiště a hodinu 50,tentokrát za účasti pouze pěti družstev, Následoval těžký zápas s Kostelcem,
Permanentka:
jelikož Vamberk se omluvil. Někteří kdy jsme v prvním dějství vedli už
1 kus
900Kč/rok
naši hráči měli den před turnajem 24:21, ale přesto se nám set nepodařilo
2 kusy
1600Kč/rok
plesové povinnosti, a tak to bylo pat- dotáhnout do vítězného konce. Pak
3 kusy
1800Kč/rok
řičně znát na výkonu celého mužstva. se našemu celku přestalo dařit a po
4 kusy
2000Kč/rok
Po velice průměrných výkonech náš individuálních chybách se nám již
U více kusů permanentek se jedná celek třikrát prohrál a jednou zvítězil. nepodařilo dostat do hry. Třetí zápas
o rodinné příslušníky.Bližší informace Turnaj odehráli: Kupka L., Rejzek I., s Vamberkem byla z naší strany jaszískáte přímo u
správce sokolovny Růžička L., Sikora M., Sluka P., Starý ná záležitost, soupeře jsme nepustili
vůbec k ničemu. V posledním zápase
P., Voda T.
nebo v infoskříňkách sokola.
Koncem března se v areálu sokolovny začalo s jarním úklidem
a přípravou na další sezónu. Proběhlo
několik brigád, ve kterých došlo na
celkový úklidu lesa, stánek s občerstvením doznal také několik změn,
u hřišť byla provedena prořízka stromů a průběžně se začaly upravovat
kurty. Postupně budou odstraněny
všechny drobné závady spojené s užíváním areálu, aby se mohly hřiště začít
v plné míře využívat. Hodně také bude
záležet na počasí, ale věříme že se nám
areál v co nejkratší době podaří otevřít
jak pro sportovní oddíly, tak i pro širokou veřejnost.
Po dohodě výboru sokola byly ceny
za využívání kurtů ponechány stejné
jako v loňském roce tj.

Sběr železného šrotu

Brigáda v areálu sokolovny.

Oprava stropu v sokolovně.

Prořízka stromů u sokolovny.

Brigáda v areálu sokolovny.

s Borohrádkem jsme opět často chybovali a tím náš soupeř získal první set.
Naopak ve druhém se nám podařilo
bez větších problémů soupeře přehrát
a výsledná remíza byla asi spravedlivá. V závěrečném turnaji z toho
nakonec bylo lichotivé druhé místo.
Sestava: Rejzek I., Sikora M., Sluka
P., Starý P., Šín K., Voda T.
Výsledky:
Alb. - Čestice
Alb - Kostelec
Alb. - Vamberk
Alb. - Boroh.

2 : 0 (26:24 26 :24)
0 : 2 (24:26 17:25)
2 : 0 (25:16 25:13)
1 : 1 (17:25 25:20)

Tabulka:
1. Kostelec
2. Albrechtice
3. Čestice
4. Borohrádek
5. Vamberk
Díky dobrým výkonům v prvním
a třetím turnaji jsme tedy v celkovém
hodnocení Zimního poháru obsadili
třetí místo.S ohledem na složení našeho celku v jednotlivých turnajích
můžeme považovat naše vystoupení
v letošním ročníku jako úspěšné.
Sluka Pavel
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Z HISTORIE TURNAJE O ZELENOU ŠIŠKU
V 70. letech minulého století se Borohrádek B., 11. 1. FC Chmel,
na kurtech za sokolovnou začaly 12. Haway Helvikovice.
konat první volejbalové turnaje „O
mixy – 1. 5 lidí + Zdeněk 2. Kevin
Zelenou šišku“.
Arnold team Albrechtice, 3. Rviště,
4. Borohrádek, 5. Holice, 6. Černí žuNa tuto tradici se další generaci pani, 7. Kostelec kuk, 8. Havaj
volejbalistů podařilo navázat na
1996 - 1. Marná snaha I., 2. Marpočátku let devadesátých. K tradiční ná snaha II. 3. Červenka, 4. Kevin
„Zelené šišce “přibyl ještě podzimní Arnold team Albrechtice, 5. Haway
turnaj mixů (4 muži a 2 ženy).
Helvikovice, 6. Potrubí Praha.
Protože nejsou známi účastníci
mixy – 1. Marná snaha II.,
ani vítězové turnajů ze 70. a 80. let, 2. Nadoraz, 3. Krasavci, 4. Na popřipomenu alespoň výsledky turna- slední cestě, 5. SKI Zdobnice, 6. 3
jů, které jsou zaznamenány.
+ 4 Holice, 7. Marná snaha I., 8.
Černí župani, 9. Haway Helvikovice,
1993 – mixy – 1. Rychnov, 2. Boro- 10. Kevin Arnold team Albrechtice,
hrádek, 3. Kostelec, 4. Špička špičku, 11. Borohrádek.
5. Kozí hlavy.
1997 - 1. Na poslední cestě, 2. Čes1994 - 1. Čestice, 2. Sousedi Rych- tice A., 3. Čestice B., 4. Albrechtice,
nov, 3. Borohrádek, 4. Edita a spol., 5. Kostelec, 6. Mladá garda, 7. Havaj,
5. Marná snaha, 6. AM Kostelec, 8. SKI, 9. Hemže, 10. Borohrádek,
7. Albrechtice, 8. FC Chmel
11. Nadoraz Česká Třebová, 12. Vormixy – 1. Borohrádek, 2. Čestice, gazmus, 13. Vodáci
3. Marná snaha I., 4. Zázraci Albrech1998 - 1. Nasavrky, 2. Č. Třebová,
tice, 5. Záměl, 6. AM RUM Kostelec, 3. Záměl, 4. Albrechtice I., 5. Skuhrov,
7. Marná snaha II.
6. Holice, 7. Albrechtice II. 8. Vam1995 - 1. Čestice A, 2. Černí žu- berk, 9. Čestice, 10. Borohrádek.
pani, 3. Gufy a jeho tlupa., 4. Čes1999 - 1. Albrechtice I., 2. Č.
tice B., 5. Borohrádek A., 6. Týniště, Třebová, 3. Borohrádek, 4. Čestice,
7. Holice, 8. Na plech Kostelec, 5. Skuhrov, 6. Albrechtice II.
9. Stará garda Albrechtice, 10.
2000 - 1. REMA Rychnov do-

OBLASTNÍ FINÁLE  ZP
Těsně před oblastním ﬁnále se
ze zdravotních důvodů omluvily
vítězky krajského ﬁnále hráčky Bílé
Třemešné. Na doporučení volejbalového svazu postoupily do oblastního ﬁnále hráčky Albrechtic.
Oblastní ﬁnále proběhlo v Česticích 2. dubna 2005.
Za pardubický kraj postoupila
družstva: Choceň a Tesla Pardubice.
Za hradecký kraj postoupila
družstva : Albrechtice a Nové
Město.

Choceň - Tesla Pardubice
2:0 (25:19,25:22)
Albrechtice - Tesla Pardubice
0:2 (22:25,20:25)
Albrechtice - Choceň
0:2 (17:25,21:25)
Konečná
ﬁnále

tabulka

1. Choceň
2. Tesla Pard.
3. Nové Město
4. Albrechtice

3
2
1
0

0
1
2
3

oblastního

6:1
4:2
3:5
0:6

6 b.
5 b.
4 b.
3 b.

Albrechtice: Vašíčková R., KupPardubický kraj porazil hradecková J., Horáková K., Betlachová
M., Charvátová L., Kořízková K.
ký. Turnaj měl vysokou kvalitu.
Pardubická družstva byla lepší.
Turnaje se nemohla zúčastnit S Novým Městem je to vždy padeLenka Matějková. Opět jako zá- sát na padesát.
chrana musela nastoupit zraněná
Lenka Charvátová.
Choceň byla jednoznačně nejlepší a my jsme s ní sehráli vyniNové Město - Tesla Pardubice kající utkání.
0:2 (21:25,20:25)
Zimní pohár jsme dotáhli nejNové Město - Albrechtice
výš,tedy až do oblastního ﬁnále,
2:0 (25:23,25:15)
takže spokojenost před blížící se
mistrovskou sezónou.
Nové Město - Choceň
1:2 (25:19,16:25,15:17)
Petr Bartoš

rost., 2. Týniště-Boro, 3. Komet, Týniště.
2004 - muži : 1. Černilov, 2. Mal4. Borohrádek, 5. VK Květná (AC),
6. Potrubí Praha (AC), 7. Kostelec.
šovice jun., 3. Malšovice, 4. Bylo nás
pět, 5. Kostelec, 6. Albrechtice
Výstavba antukových kurtů.
Zelená šiška i pro kategorii žen
ženy: 1. Kostelec, 2. Třebeš B., 3. SK
Týniště., 4. Slavia Hradec Králové
2003 - muži: 1. Malšovice, 2. Bylo D., 5. Dobruška.
nás pět, 3. Choceň, 4.Albrechtice.
Petr Bartoš
ženy : 1. Albrechtice, 2. Třebechovice,
3. SK Týniště, 4. Tutti Fruti, 5. Sokol

Zápas z turnaje „ O zelenou šišku“ kolem roku 1980

Z L ATÁ S VAT B A
Ve středu 27.4. 2005 oslavili
zlatou svatbu manželé Ludmila
a Jaroslav Kučerovi z Borku. K jejich významné životní události
jim přišli blahopřát zástupci obce,

pan starosta s paní Khýnovou
a rodinní příslušníci. Přejeme
ještě jednou hodně zdraví
a mnoho krásných chvil prožitých
v manželském životě.
OÚ
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ODDÍL VOLEJBALU  ŽENY ALBRECHTICE N. O.
2. Malšovice
2 1 1 2:2 3b
3. Albrechtice
2 0 2 0:4 2b
kont.
V sobotu 5. února 2005 sehrály 4. Kvasiny B
naše hráčky první kolo pohárové
Po skončení turnaje byl ještě dosoutěže krajských družstev.K turnaji nastoupila družstva Nového statek času a proto jsme sehráli ještě
Města, Malšovic a Albrechtic. Ženy přátelské utkání s SK Nové Město.
Kvasin B se turnaje nezúčastnily
So Albrechtice - SK Nové Město
a proto skončily na posledním místě
1:1
(25:19,23:25)
kontumačně.
Další,druhé kolo se hraje 19. nebo
Naše hráčky nastoupily k prvnímu letošnímu přípravnému turnaji 20. února. Obě skupiny se znova
po zimní přestávce,která byla vůbec nalosují a po tomto turnaji zůstane
první během několika let tréninku. do třetího kola z osmi družstev šest.
Přestávku jsme zvolili z důvodu ne- Z třetího kola o šesti družstvech
uspokojivých výsledků z podzimu zůstane do ﬁnálového turnaje pouze
a celkovému odreagování od volej- čtveřice nejlepších.
balu hlavně po psychické stránce.
Zimní pohár - ženy II. kolo
Po třech měsících jsme odtrénovali čtyři tréninky a v sobotu naV neděli 20.února 2005 se odestoupili k prvnímu turnaji.
hrálo 2. kolo Zimního poháru žen
SESTAVA: Vašíčková, Horáková, krajských soutěží.
Ve skupině A nastoupila družstva
Matějková, Kupková, Betlachová A.,
Kvasin A, Nového Města, Malšovic
Kořízková K., Charvátová.
a OREL Hradec Králové. Turnaj se
hrál v Novém Městě.
SK Nové Město - Malšovice
Ve skupině B nastoupila družstva
2:0
(25:18, 25:21)
Hráčky Nového Města celkem Albrechtic, Kvasin B, Stěžer a Bílé
v poklidu vyhrály 2:0, když v kaž- Třemešné. Turnaj se hrál v Česticích.
Našeho turnaje v Česticích se nedém setu měli vícebodový náskok
již od samotného začátku.Celek zúčastnilo družstvo Kvasin B.
SESTAVA: Vašíčková, Horáková,
Nového Města se představil kompletní s některými novými mladými Kořízková, Betlachová A., Matějková,
Betlachová M.
hráčkami.
Zimní pohár - ženy I. kolo

So Albrechtice - Malšovice
0:2
(17:25, 19:25)
První set byl vyrovnaný až do
stavu 17:17, když přišla na řadu
série našich chyb, která se zastavila
až na čísle 25. Celkem bezdůvodně
jsme udělali několik chyb na příjmu
a v obraně a v koncovce hladce prohráli 17:25.
Druhý set byl špatný od začátku.
Prohrávali jsme již 10:18. Úspěšnými
bloky (poprvé v utkání) jsme přitlačili soupeře a přiblížili se na 19:22,
ale bohužel jsme neuspěli v koncovce a tři chyby znamenaly konec
utkání 19:25.
So Albrechtice - SK Nové Město
0:2 (23:25, 23:25)
Utkání bylo vyrovnané až do koncovek setů. Naše hráčky se chytly,
i když to stále nebylo ono uhrály
alespoň solidní výsledek. Stále
nám chybělo udržet míč ve hře po
soupeřově útoku. Nedařilo se nám
blokovat soupeřův útok a vybírání
útoku bylo asi naši největší slabinou
v celém turnaji. Hra se přeci jen
oproti prvnímu utkání zlepšila a to
bylo důležité.
Tabulka 1.turnaje ZP sk.A:
1. SK Nové Město 2 2 0 4:0 4b

1. Albrechtice - Stěžery
2:1
2. Bílá Třemešná - Stěžery
2:0
3. Albrechtice - Bílá Třemešná 0:2
Výsledná tabulka :
1. B. Třemešná
2 0 4:0 4.b
2. Albrechtice
1 1 2:3 3.b
3. Stěžery
0 2 1:4 2.b
4. Kvasiny B
kont.
Na tento turnaj jsme měli k dispozici pouze šest hráček a proto jsme
museli kombinovat sestavu. Hrály
obě nahrávačky. Z postu smečařky musela jít na blok Matějková.
Z postu universálky odešla na smeč
Michaela Betlachová.
První set jsme na turnaji prohráli, ale potom se naše hra uklidnila.
Hráčky se uklidnily,vyřešily problémy
s přebíháním a na signálech. V pohodě potom otočily zápas se Stěžery.
Bílá Třemešná byl již těžší soupeř
a my jsme prohráli až po dvou vyrovnaných setech.Hráčky nehrály na
svých místech a nešlo ani ovlivnit
hru střídáním,přesto za daných podmínek zahrála děvčata dobré utkání.

žen krajských soutěží se našim hráč- Do krajského ﬁnále postoupila družkám podařil postup do krajského stva Bílá Třemešná, KvasinyA, Nové
ﬁnále.
Město a Albrechtice.
SESTAVA: Matějková L., BetlaV sobotu 5. března se odehrálo chová M., Kupková J., Charvátová L.,
poslední 3. kolo Zimního poháru Horáková K., Kořízková K. Nastoužen krajských soutěží. Hrály se dva pit kvůli nemoci nemohla Radka
turnaje po třech účastnících. Ze Vašíčková. Na její místo musela nazbylých šesti družstev postupuje stoupit Lenka Charvátová, která má
čtveřice do krajského ﬁnále. Z každé stále potíže s ramenem.
supiny první dva.
Skupina A: Bílá Třemešná, MalšoAlbrechtice - Bílá Třemešná
vice, OREL Hradec Králové
0:2 (11:25, 17:25)
Skupina B: Nové Město, Kvasiny A,
První set byl hodně odevzdaAlbrechtice
ný.Změny v sestavě se projevily v inNaše skupina B byla odehrána dividuálních chybách při přesunech
v Novém Městě.
po hřišti.Proti pozdějšímu vítězi
turnaje jsme neměli v prvním setu
So Albrechtice - Kvasiny A
šanci 11:25.
3:0 (25:22, 25:22, 25:23)
Druhý set byl lepší.Se soupeřem
V důležitém úvodním utkání jsme jsme drželi krok, i když jsme se větporazili hráčky Kvasin a udělali šinou bránili soupeřově útoku.Konprvní krok k našemu cíli,kterým byl covku jsme však neudrželi,šňůra něpostup do ﬁnále.
kolika bodů nás stála prohru 17:25.
Dařilo se nám dobře blokovat
a v obraně zachytávat útok soupeřek.
Kvasiny A - Nové Město
Výborným servisem jsme tlačili
0:2 (16:25, 17:25)
protihráčky od sítě a od snadnějšího
Albrechtice - Nové Město
útoku. Z našeho dobrého příjmu
2:1 (17:25, 25:17, 15:12)
jsme výborně útočili ze středu sítě.
Podařilo se nám odehrát výborné
Horší byl útok smečařek po kůlech. utkání.První set jsme sice prohráli
17:25, ale bylo vidět,že jsme se oproti
Nové Město - Kvasiny A
prvnímu utkání chytli.
3:0 (25:16, 27:25, 25:15)
Ve druhém setu jsme přitvrdili risV případě vítězství Nového Města kantně na servisu a podařilo se nám
jsme měli zajištěn postup. Kvasiny vyhrát 25:17, což nás vyburcovalo
první set nezvládly a snadno pro- i k vítězství ve třetím rozhodujícím
hrály. Ve druhém setu nastal tuhý zkráceném setu 15:12.
boj. V koncovce však bylo lepší Nové
Město. Celý turnaj byl prakticky rozKvasiny A - Bílá Třemešná
hodnut a třetí set byl pro Kvasiny
0:2 (19:25, 13:25)
volejbal z donucení.
Albrechtice - Kvasiny A
0:2 (21:25, 24:26)
So Albrechtice - Nové Město
Po vyhraném druhém utkání
1:2 (23:25,26:28,25:23)
jsme si věřili na Kvasiny A, ale boVyrovnané utkání až do konce. hužel jsme v koncovkách obou setů
Oproti utkání s Kvasinami jsme měli neuspěli. Zápas byl vyrovnaný. Za
o něco horší servis. Velký boj se ode- určitých podmínek jsme se mohli
hrál ve druhém setu. Vyhrát se nám při výhře dostat až na druhé místo.
podařilo až ve třetím setu, ve kterém Nedařilo se nám tolik na servisu
se o něco lépe než v průběhu turnaje a některé lehké útoky soupeřek jsme
ukázaly naše smečařky.
nezachytili.
SESTAVA: Vašíčková R., Horáková K. Betlachová M., Kořízková K.,
Bílá Třemešná - Nové Město
Betlachová M., Kupková J., Matěj1:2 (25:21,23:25,11:15)
ková L.
Konečná tabulka
Výsledná tabulka:
1. Bílá Třemešná
2 1 5:2 5b
1. Nové Město
2 0 5:1 4b.
2. Nové Město
2 1 5:3 5b
2. Albrechtice
1 1 4:2 3b.
3. Kvasiny A
1 2 2:4 4b
3. Kvasiny A
0 2 0:6 2b.
4. Albrechtice
1 2 2:5 4b
Zimní pohár - ženy FINÁLE

V sobotu 19.března se odehrálo
v Česticích krajské ﬁnále Zimního
Zimní pohár - ženy III. kolo
poháru žen krajských soutěží. Do
ﬁnále se probojovaly čtyři nejlepší
Ve třetím kole Zimního poháru týmy, mezi které jsme patřili i my.

Turnaj byl vyrovnaný. Nepodařilo
se nám obhájit prvenství z loňského
ročníku, ale už samotný postup do
ﬁnále je pro každého úspěchem.
Do oblastního ﬁnále postoupila
Bílá Třemešná a Nové Město.
Petr Bartoš
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80 LET FOTBALU V ALBRECHTICÍCH
... pokračování ze str. 1
Už od dvacátých let v albrechtickém fotbale pracoval také Josef Sedláček. Dlouholetým jednatelem SK byl
místní holič Viktor Čermoch.Velice
agilní byl Alois Stránský,který pracoval v řadě funkcí a pro klub pracoval
až do sedmdesátých let. Další funkcionářskou stálicí byl Václav Ungrád,
který v různých funkcích setrval ve
výboru SK po celou dobu jeho trvání.
Dalším z galerie těch nejobětavějších byl Karel Mareček. Mimo jiné
díky své profesi opravoval pro hráče
kopačky,ke konci čtyřicátých let byl
i trenérem. Už jako starý pán,kdy
bydlel v Týništi, nevynechal V Borku
jediný zápas Albrechtic.Dlouhá léta
byl členem výboru Karel Šmída,jako
pokladník i v jiných funkcích. Pracovitým správcem a hospodářem
byl Václav Novotný,kterému hodně
pomáhal Alois Sejkora. V r. 1942 byl
poprvé do výboru zvolen jako jednatel a sekretář Ladislav Píša,který se
projevil jako šikovný diplomat.Také
řada hráčů mimo své hráčské povinnosti se věnovala také funkcionářské práci.Jmenuji Emila Brandejse,kronikáře,jednatele atd,Josefa
Škopa-klempíře, který byl dokonce
v r. 1937 zvolen předsedou SK,
Ladislava Krčmáře,Františka Šulce
i další.
Voleni byli vždy 2 revizoři účtu
(dnešní kontrolní komise). Při výboru byl také smírčí soud.Oproti dnešku byla ustavována trestní komise.
V r. 1934 v té první byli Fr. Krb,
V. Uhlíř, S. Myšák, J. Matějka, V.
Hloušek. Z jejich činnosti uvádím
udělení trestu 1 měsíce podmíněně
hráčům B-mužstva Al. Stránskému
a J. Jiroutovi za nedostavení se
k zápasu do Čermné v r. 1934, nebo
trestu 2 měsíce podmíněně hráči
Jos. Škopovi za nedostavení se na
tréninkový zápas. Běžné byly v té

době sestavovací komise.Ty určovaly
v týdnu před zápasem sestavu na
mistrovský zápas. Zpravidla v komisi byl trenér, kapitán a 2-3 členové výboru. Svoji důležitou úlohu
v činnosti klubu měl i zábavní výbor,
který se staral o organizaci plesů,
tanečních zábav, koncertů.
Když jsem pročítal zápisy ze schůzí SK Albrechtice z třicátých a čtyřicátých let, ale i ze schůzí SK Kostelec
ze stejného období, byl jsem nesmírně překvapen, jak i po sedmdesáti
letech jsou problémy ve fotbalovém
klubu stejné, program výborových
schůzí tehdy a dnes jsou totožné.
Pochopitelně jsou úměrné době a
to je jediný rozdíl. Projednávána je
stále stejná problematika-brigády na
hřišti,opravy zařízení na hřišti,stavební úpravy, rekonstrukce či budování kabin,zajišťování prostředků
na činnost, zajišťování sportovního
vybavení, veliká pozornost vždy byla
a je věnována zajišťování tanečních
zábav( nyní diskoték), plesů, koncertů. Pokladník vždy informoval
o stavu klubové pokladny. Jednatel,
či sekretář informoval o fotbalových
záležitostech,a byl i jakýmsi koordinátorem fotbalových akcí klubu se
vším všudy. Mě často zlobilo,že na
výborové schůzi se věnovalo vlastnímu fotbalu jen minimum času,
protože zabezpečení chodu klubu
a správu majetku klubu představuje tak širokou škálu problémů, že
většinou zabraly 80% času jednání
výboru. Jenže pak jsem zjistil, že to
není nic nového, tak tomu bylo totiž
vždy už od prvních krůčků fotbalu
v Albrechticích.
V albrechtickém dresu se za ta léta
vystřídala řada zajímavých hráčů.
Působily zde bratrské dvojice a dokonce i trojice. Již za JPT hráli bratři
Oldřich, Karel a Gustav Dvořákovi
z Týniště.Z nich Karel hrál pak ještě
dlouho za SK, byl na čas i kapitánem

a především výborným hráčem.
V JPT působili i bratři Kašparové Karel, Josef zvaný Havrda a František,
o kterém se zmiňuji výše.Ještě za JPT
hrál i bratr dlouholetého hráče Rudy
Oppy Josef. Za SK hráli Václav a Josef
Hrubých ze Štěpánovska, Ladislav a
Josef Krčmářovi. Na konci třicátých
let začali za I. mužstvo postupně
hrát bratři z fotbalové rodiny Josef
a Ladislav Sedláčkovi, kteří aktivně
působili až do poloviny padesátých
let. V r. 1940 byli do mužstva zaregistrování Dobroslav a Jan Bartoňovi z Návsi. V r. 1941 přišli ze Žďáru
bratři František a Ladislav Václavíkovi. Hráli za nás i Čepelkové, kteří
nebyli sourozenci. Už za JPT hráli
Jaroslav (pozdější trenér SK) a František oba ze Štěpánovska,za SK hrál
Josef Čepelka,zvaný Maisner. Dosti
problémů mně dělala identiﬁkace
Pražáků,kteří zde hráli čtyři. Za JPT
hrál Josef, který pravděpodobně pocházel z Kvartýru, brankář Jaroslav
určitý čas bydlel v dnešní Spojovací
ulici. V r. 1936 přestoupili z Týniště
dva Pražákové stejného jména Ladislav I a Ladislav II. Jeden z nich byl
pravděpodobně bratr Josefa, druhý
bez vší pochybnosti bydlel na adrese

ve Spojovací č. 183. Působili u nás
i Jaroslav a Jan (brankář) Vošlajerovi.
Naši hráči se různým způsobem
uplatnili i ve vyšších soutěžích, různých výběrech, zahráli si i se známými plejery. Tak např. Zdeněk Sychra
v době svého působení ve Škodě
Plzeň za války hrál za ﬁremní amatérskou XI. proti slavným bratřím
Františku a Antonínu Hájkovým.
Severovýchodočeská župa fotbalová
organizovala každý rok zápas ve prospěch zraněných hráčů. V r. 1934 byli
do výběru k zápasu proti SK Týniště
nominováni K. Dvořák, K. Šrám a V.
Hroch. V letech 1955-56 na vojně ve
Varnsdorfu hrál Josef Vojtěch soutěž
na úrovni divize. II. ligu za Náchod
si pod vedením známého trenéra Zd.
Krejčího zahrál Bohouš Hlušička.Po
dobu učení v Otrokovicích hrál
I. dorosteneckou ligu Vráťa Hroch a
za spoluhráče měl pozdějšího internacionála Miroslava Gajdůška. Vyšší
mládežnické soutěže v SK Hradec
Králové okusili později Vladimír
Beran, Jaromír Kratěna a nedávno
i Ondra Velíšek.
(pokračování příště)
Zdeněk Pišl

SK Albrechtice nad Orlicí z roku 1935.

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU ALBRECHTICE
První jarní závody jsou za námi.
Pořádající oddíl Slavia Hradec Králové si pro centrum svých závodů
vybral rybník Biřička u Hradce
Králové.
Terén v okolí je stejný jako u nás,
takže tratě měly spíše dlouhý a běžecký charakter ne moc náročný na
mapu. Nejdelší se pohybovaly okolo
16 km. Převýšení v našich podmínkách není téměř žádné, takže to byl
celkem rychlý závod. Mapa Biřička, měřítko 1 : 15 000 z loňského
května, byla celkem přesná, i když
těžbou dřeva vznikají nové paseky,

které místy orientaci značně ztěžují.
I přes to se z lesa vrátili všichni naši
závodníci v pořádku, ať už více či
méně spokojeni se svým běžeckým
výkonem.
Po pořadatelské stránce byly závody výborně zvládnuty a i krásné
počasí přispělo ke skvělé náladě
během celého dopoledne. Bohužel se
pořadatelé museli potýkat s problémem ukradené kontroly. Cena je asi
kolem dvou tisíc. Doufáme, že nám
se při pořádání závodů podobné
problémy vyhnou.

Výsledky :
kategorie D50C ( 3800m, 30m, 11 k)
7. Balášová Gertruda
ZŠ Alb. n. O.
10.21 + 55.59
kategorie H10N ( 2800 m, 20 m, 7 k)
22. Černý Petr
ZŠ Alb. n. O.
46.00 + 26.32

6. Khýn Vítězslav
ZŠ Alb. n. O.
85.19 +
15. Kupka Jaroslav
ZŠ Alb. n. O.
89.16 +

7.36
11.33

kategorie H45C ( 7300 m, 75 m,18 k)
45. Černý Petr
ZŠ Alb. n. O.
90.45 + 41.23

kategorie H60C ( 4200 m, 45 m,14 k)
kategorie H16C ( 7500 m, 80 m,15 k) 9. Hlušička Bohuslav
17. Zíma Jakub
ZŠ Alb. n. O.
90.21 + 49.21
ZŠ Alb. n. O.
106.47 + 50.27
kategorie H21C(13200m,170m,27 k)

Vítězslav Khýn

Číslo 2-2005

Zpravodaj Albrechtice nad Orlicí

DOMOV DŮCHODCŮ
V dnešním čísle zpravodaje bych
Vám krátce přiblížila co je nového
u nás v domově.
Na podzim roku 2004 byla dokončena přestavba zimní zahrady. Vznikl
zde praktický a veliký prostor, který
slouží k pořádání kulturních akcí, zábav, společenských posezení , ale především se zde klienti věnují ručním
pracím, poslouchají oblíbenou hudbu,
sledují televizní programy nebo si jenom povídají při kávě. V okolí budovy
byla položena zámková dlažba a tím
byl zajištěn bezpečnější bezbariérový
provoz pro klienty.
V letošním roce dojde k rekonstrukci celého jednoho poschodí
a bude zde vybudováno specializované oddělení pro seniory postižené
demencí. Z tohoto důvodu nebudou
dočasně přijímáni noví klienti.
Jana Tichá, sociální pracovnice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme na svět
Aneta Hajnová, nar. 12.4.2005
Řekli si „ano“:
Marta Stárková a Lukáš Kozubský
Rozloučili jsme se:
Dolínková Zdenka, nar. 1930
Vaňková Zdeňka, nar. 1920
Jaroměřská Anežka, nar. 1918
Fibikar Jaroslav, nar. 1924
Chejnovská Otílie, nar. 1927
K 31. 3. 2005 měla naše obec
1041 obyvatel.
Vzpomínka:
Kulturní vystoupení v domově důchodců.

OHLÉDNUTÍ  ÚNOR BYL KULTUROU NABITÝ
Hned po novém roce měla naše
kulturní komise plné ruce práce
s přípravou akcí na měsíc únor.
První úspěšnou akcí byl Masopust,
který jsme se letos pokusili rozšířit
o pravou staročeskou zabíjačku
a večerní zábavu. Před desátou hodinou se před místní školou začaly
nedočkavě houfovat masopustní
masky z řad dětí i dospělých. Svůj
masopustní průvod pak maškary
zahájily veselou písničkou a poté se
s povolením starosty obce vydaly do
vsi potěšit místní obyvatele veselím.
Jejich cesta vedla za rachotu a výskotu přes náves, k hasičské zbrojnici
a dále vesnicí. Aby maskám na jejich
pouti nevytrávilo a nevyschlo, dostalo se jim bohatého občerstvení ze
strany potěšených obyvatel. Nebyla
nouze o koblížek, dobrou jitrničku
ani doušek slivovičky pro zahřátí.
Nakonec průvod dorazil do svého
cíle v restauraci U Krba. Zde na
maškary čekala zasloužená odměna
v podobě voňavých koblížků a stro-

Návštěva Bránického divadla.
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mů ověšených klobáskami a jitrničkami. Poté vypukla na zahradě restaurace pravá staročeská zabíjačka.
Pro některé děti to byl neobyčejný
zážitek, neboť poprvé na vlastní oči
viděly, jak a z čeho se vybrané masné
pochoutky vyrábějí. Při vepřových
hodech všem chutnalo. Masopust
byl ukončen večerní taneční zábavou při reprodukované hudbě v sále
restaurace U Krba.
Rovněž návštěva Bránického divadla v Praze, která se uskutečnila
v sobotu 19. února 2005, se setkala
s velkým zájmem občanů. Na zájezd
se přihlásilo nakonec tolik zájemců,
že se někteří nevešli do autobusu
a museli se dopravit do Prahy sami.
Myslím si, že nikdo nelitoval. Při
divadelním představení „Víš přece,
že neslyším, když teče voda“ režiséra
Pavla Háši nás až k slzám rozesmály
herecké výkony Petra Nárožného,
Václava Vydry, Jiřího Ptáčníka, Květy
Fialové, Jany Brejchové a Dany Morávkové.

Za zmínku stojí i dětský karneval, který mimořádně v naší obci
pořádal v sobotu 26. února 2005 od
13,30 hodin v sále restaurace U Krba
Dům dětí a mládeže Sluníčko z Týniště nad Orlicí. Kulturní komise se
podílena na výzdobě sálu, zbytek
akce výborně připravili pracovníci
Domu dětí a mládeže. Děti se mohly
vydovádět při tanci, získat sladké odměny v řadě her a soutěží, oceněny
byly nejlepší masky. Karneval oživila taneční vystoupení zájmových
kroužků ze Sluníčka.
Ve stejný den se od 20 hodin
konal obecní ples, který završil plesovou sezónu v naší obci. K tanci
a poslechu skvěle hrála kapela GRUNDIG BAND Opočno,
o předtančení se postarali žáci
tanečního oboru Základní umělecké
školy v Týništi nad Orlicí pod vedením paní učitelky Naděždy Votroubkové. Všichni účastníci plesu byli
překvapeni neobyčejně bohatou tombolou, kterou zajistili členové kulturní
komise. Koupě losů se všem opravdu
vyplatila, neboť snad každý si odnesl
nějakou výhru. Na závěr mi dovolte
vyslovit politování nad malou účastí
občanů na této akci. Všichni členové
kulturní komise se snažili co nejlépe
ples zabezpečit, věnovali tomuto
mnoho času a energie. O to více nás
mrzí, že se naše úsilí setkalo s tak malou podporou vás občanů.
Za svou osobu děkuji všem, kteří
svůj volný čas věnovali přípravě
a organizaci výše jmenovaných akcí
pro své spoluobčany a rovněž všem,
kteří si cení snahy druhých a pravidelně nás podporují svou účastí.
Kamil Šín

Dne 20. dubna jsme vzpomněli
20. výročí úmrtní pana Bohumíra
Urbánka.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Již 20 let uplynulo od úmrtí našeho tatínka a dědečka Františka Vody.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají synové s rodinami.
Dne 2. května to bylo 20 let, co zemřel František Smolík ze Štěpánovska.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají bratr Luděk a syn
Robert s rodinami.
„Co s vděkem Ti můžem dát, je
hrst květů a vzpomínat“.
Dne 22. července vzpomeneme
smutné páté výročí, kdy nás tragicky
opustil manžel a tatínek Jaromír Marek ze Štěpánovska.
Kdo jste ho znal, věnujte mu
tichou vzpomínku.
manželka a Jarinek
„Tys odešel a není slov, jak poděkovat, za Tvou péči, za lásku Tvou.“
Dne 6. srpna uplyne dlouhých
11 let, co od nás odešel bez jediného
slůvka rozloučení můj milovaný syn
pan ing. Václav Brůžek z Albrechtic.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu maminka
Poděkování:
Děkuji zastupitelům obce za jejich
lednovou návštěvu, milé posezení
a blahopřání k mým narozeninám.
Marie Škopová
Děkuji členkám SPOZ a výboru
kopané za blahopřání, květiny, dárky
a hezké posezení k mému jubileu.
Jaroslava Krčmářová
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