Ročník XXXX

Číslo 3 - 2009

Náklad 630 ks

Vánoce jsou tady
Vážení čtenáři albrechtického
zpravodaje,
každý rok touto dobou usedám ke
klávesnici svého počítače a přemýšlím o obsahu vánočního příspěvku.
Vždycky v tento okamžik mám také
pocit, že to bylo nedávno, co jsem
psal na toto téma a přeci, od té chvíle
uplynulo celých 365 dní. Je to k nevíře, ale je to tak. Jsme o rok starší a
máme za sebou mnoho dobrých i
méně dobrých zkušeností a zážitků.
Doufám, že pro většinu z vás byl rok
2009 rokem úspěšným a nebo alespoň rokem, ve kterém vás nepotkalo
nic zlého.
Z pohledu naší obce se domnívám,
že máme za sebou rok úspěšný, byť
nemůžeme říci, že by se nám v něm
podařilo vyřešit všechny problémy, které v naší obci máme. Je však
potřeba seriózně vyhodnotit, co je
v daném okamžiku reálně řešitelné
a co bude vyžadovat ještě delší čas a
další úsilí.
Domnívám se, že každodenní život
v naší obci nevybočil ani v tomto roce
z dlouhodobého standartu. Základní
služby v obci, mezi které řadím školství, sociální služby pro naše seniory,
úklid veřejných prostranství, likvidaci odpadů, veřejné osvětlení, péči
o veřejnou zeleň a základní údržbu
majetku fungovaly bez větších problémů. Po zavedení spolupráce s bezpečnostní agenturou Waza se podařilo významně zklidnit i víkendový
noční život v obci, který byl v minulosti často doprovázen výtržnostmi a
poškozováním obecního i soukromého majetku. Rovněž na poli kulturním
a sportovním jsme měli v průběhu
roku velice širokou nabídku různých
akcí. Od bohaté plesové sezóny, přes
tradiční akce jako je masopust, čarodějnice, posvícení nebo mikulášskou
nadílku až po kvalitní sportovní utkání ve fotbale nebo volejbale. Například první místo ve fotbalovém turnaji „Štít Albrechtic“, který jsme letos
pořádali, je úspěch, na který jsme
museli čekat několik desítek let. Rovněž umístění fotbalových i volejbalových mužstev v jejich
soutěžích bylo výborné
a jejich hráči a trenéři
přispěli k vytváření dobrého
jména naší
obce.

Uvedl – li jsem, že rok 2009 byl
pro obec rokem úspěšným, měl jsem
zejména na mysli vyřešení některých
velkých problémů. Jedním z nich
byl nevyhovující stav školní jídelny
a rozhodnutí hygienické služby o jejím uzavření k 1.9. 2009. O podrobnostech jste byli v průběhu roku
informováni. Dnes mohu říci, že celá
stavba je dokončena a je připravena na kolaudační řízení. Věřím, že
rodiče dětí navštěvujících mateřskou
školu ocení kladně výsledek přestavby zrovna tak, jako všichni, kteří chodí na obědy do školní jídelny.
Dalším velkým úspěchem naší obce,
o kterém budeme nejméně jeden rok
často slýchat z různých sdělovacích
prostředků, je již zahájená stavba
protipovodňových hrází. Svým rozsahem se jedná o jednu z největších
staveb tohoto druhu v blízkém i
dalekém okolí. Po jejím dokončení
v roce 2011 bude naše obec chráněna před stoletou povodní s vysokou
mírou bezpečnosti. Tato stavba také
významně změní na dlouhá desetiletí
vzhled naší obce z pohledu od Týniště nad Orlicí. Masivní protipovodňový val se stane bezesporu významnou
dominantou naší obce. Realizací této
stavby bude završeno více jak desetileté úsilí, které orgány naší obce vyvíjely, aby minimalizovaly nebo
vyloučily opakování povodně z roku 1997.
Za další úspěch
se dá považovat
i dokončení stavby garáže a věcí
s tím spojených pro naši
darovanou
hasičskou
cisternu
Mercedes.

V širším slova smyslu se dá i za
úspěch letošního roku, z pohledu naší
obce, považovat stavba tří nových
objektů pro občany postižené Alzheimerovou demencí v areálu Domova
důchodců. Po několikaletém úsilí, se řediteli Domova důchodců,
panu Ing. Karlu Vackovi, podařilo
zahájit stavbu, která svým charakterem nemá v našem státě obdobu.
Po mnoha a mnoha letech se areálu
bývalé Vzájemné pojišťovny (dnešního Domova důchodců) opět vrací
punc výjimečnosti a jedinečnosti,
který bude dlouhodobě symbolizovat
šikovnost a cílevědomost některých
albrechtických občanů.
Z výše uvedeného se dá říci, že rok
2009 byl pro Albrechtice nad Orlicí úspěšným rokem, který se zapíše
nesmazatelným způsobem do její
historie.
Vážení spoluobčané,
vše co se v naší obci podařilo v roce
2009 udělat, je výsledkem společné práce zastupitelů obce, členů mnoha komisí a výborů
obce, pracovníků ve
školství, v sociálních službách
a také vás

Krásné a ničím nerušené
svátky vánoční, pohodu
a milé dárky pod stromeček,
do celého příštího roku
pevné zdraví, klid,
radost a štěstí Vám přejí
klienti a zaměstnanci
Domova důchodců
v Albrechticích nad Orlicí

všech, kteří se aktivně účastníte
života v zájmových organizacích
a zajímáte se o věci veřejné. Jsem rád,
že i v této době mají Albrechtice nad
Orlicí dostatek schopných a obětavých lidí, kteří umí udržovat a dále
zlepšovat podmínky pro dobrý život
v naší obci.
Osobně vám všem touto cestou
veřejně děkuji.
Dovolte mi také současně vyjádřit naději, že společně a ve stejném
duchu budeme spolupracovat i v roce
2010.
Na závěr přeji všem lidem dobré
vůle šťastné a veselé vánoční svátky
a v roce 2010 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Vážení čtenáři
našeho zpravodaje,
přejeme Vám klidné prožití
vánočních svátků a příjemně
strávené poslední dny
letošního roku.
V roce 2010 bychom Vám chtěli
popřát především hodně zdraví,
štěstí
a úspěchů v pracovním
i soukromém životě.
Zaměstnanci Obecního
úřadu Albrechtice n.O.
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Další Mikulášská nadílka
V sobotu 5. prosince pořádala kulturní komise tradiční Mikulášskou
nadílku. Již dlouho před ohlášeným
začátkem se dostavovali dědečkové,
aby zajistili dobré místo pro svá vnoučata s výhledem na jeviště. Sál se brzy
naplnil, ale čerti i se Svatým Mikulášem se stále nedostavovali. Měli
dlouhou štaci v Týništi, čerti museli
napravovat velké množství hříšníků,
a tak moderátor Honza Cerman při
svojí premiéře musel děti uklidňovat,
že pekelná a nebeská ekipa  jsou již na
cestě. A už se za zvuku hromů a svitu
blesků zjevuje rudě nasvícené peklo,
kde se v kotli, ze kterého se kouří, vaří
duše. Jedna vykuje ven. Ponuré peklo

je bez pohybu. Ale jen zdánlivě, již se
otvírají dveře v zadní části pekla a starý čert rámusí a hubuje:
„bando líná, čert nikdy nespí a vy se
tu válíte. Hybaj napravovat hříšníky“
Scéna je prosvětlena a už je vidět čertova babička a další dva čerti, kteří se
vydávají dolů do sálu mezi děti. Než
však stačí vyvést nějakou čertovinu,
již vchází Mikuláš s andělem. Pěkně
je uvítal a pozdravil Honza Cerman.
Mikuláš okřikl a „umravnil“ čerty.
Potom mu pomocníci přinesli dárkové balíčky a Mikulášovi pomocníci
i čert vyvolávali děti. Většina přednesla Mikulášovi i ostatním pěkné básně
a písně. Všichni byli obdarovaní. Na

to si s čerty a čertovou babičkou zatancovali a některé děti malovali čerty
a Mikuláše na připravených tabulích.
Mikulášská nadílka byla zakončena
Čertovskou diskotékou. Čerti než odešli, slíbili, že příště přijedou zas.
A na závěr patří poděkování všem,
kteří se o uspořádání besídky zasloužili. Jsou to aktivní členové kulturní
komise, ale hlavně Kamilu Šínovi,
Jardovi Kupkovi a nejvíce Richardu
Michalcovi. Bez jeho techniky a ozvučení by nebylo peklo peklem a dětská
besídka by měla poloviční efekt. Ještě
jednou děkujeme.
Jaroslav Hlušička
místostarosta
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Společenská kronika
Vítáme na svět:
Dominik Bartoš, nar. 24. 11. 2009
Rozloučili jsme se:
Pavel Šrámek, nar. 11. 2. 1952
Marie Vašatová, nar. 7. 7. 1928
Marta Sokolová, nar. 7. 1. 1925
Ladislav Přibyl, nar. 16. 6. 1929
počet obyvatel k 30. 11. 2009
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Vzpomínka:
17. listopad 2009 je den, kdy nás
před čtyřmi roky navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek tchán, dědeček
a pradědeček pan Josef BRANDEJS
z Borku. Kdo jste ho znali, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.
Dne 3. ledna uplyne již jedenáct
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
Dne 15. února vzpomeneme již
dvanácté 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:
Děkujeme touto cestou členkám
SPOZ Albrechtice nad Orlicí, Obecnímu úřadu Albrechtice nad Orlicí
a přátelům za přání, květiny, dárky
a milé posezení k životnímu jubileu
a zlaté svatbě.
Jiří a Jarmila Izákovi

Omluva
seniorům
Vážení senioři naší obce,
v sobotu dne 12. 12. 2009 se mělo
s vámi konat tradiční vánoční posezení v restauraci U Krbů. Program byl
připraven a jako vždy v něm vystupovali děti a žáci našich školních
zařízení a ZUŠ Týniště nad Orlicí.

Připraven jsem byl i já s prezentací
o životě obce v roce 2009 i pan Krb
s pohoštěním.
Bohužel, krátce před termínem
konání (ve středu 9.12. 2009) se opět
začala zvyšovat nemocnost dětí i
dospělých a hygienici nám doporučovali omezit pořádání hromadných akcí
z důvodu blížící se chřipkové epidemie. Domov důchodců měl navíc již
dlouhodobě vyhlášenou karanténu a
akce by se neúčastnili. Rozhodnout
o konání, či zrušení akce jsem proto

musel operativně ve středu večer. Přestože jsem to udělal nerad, po dohodě
s předsedkyní SPOZu jsem akci odvolal. Věřte, že to rozhodnutí pro mne
nebylo lehké.  Jsem však připraven se
s vámi sejít v jiném termínu a ve zdravotně bezpečnější době. Pozvání na
toto náhradní setkání obdržíte obvyklým způsobem do domu a věřím, že jej
přijmete v hojném počtu.
Děkuji za pochopení a ještě jednou
se omlouvám.
Jaromír Kratěna

Manželé Josef a Miroslava Píčovi
děkují srdečně panu starostovi, členům obecního zastupitelstva, paní
Prokůpkové a paní Krčmářové za
krásný dárkový koš, květiny a milé
posezení u příležitosti zlaté svatby.
Za II. odboj protifašistický a konfederaci politických vězňů děkujeme
všem občanům Albrechtic za účast
na Sutých březích při uctění památky pilotům, kteří padly za II. světové
války. Přejeme všem bohatého ježíška a hodně zdraví v novém roce.
Josef Uhlíř
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