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Náklad 630 ks

Rok 2005 - rok příprav na velké akce
Vážení spoluobčané,
konec roku 2005 se kvapem blíží
a všichni se již připravujeme na
Vánoce a oslavy nového roku 2006.
Tento předvánoční čas je vhodným
obdobím pro malé zastavení a ohlédnutí se za právě končícím rokem.
Jak to v životě lidském chodí, pro
někoho to byl rok příjemný, ve kterém se podařilo naplnit přijatá předsevzetí, cíle a nebo jej jen tak prožít
v klidu a pohodě. Jiní zase takové
štěstí neměli. Tak už to však bývá.
Z pohledu naší samosprávy se jednalo o rok spíše poklidný, ve kterém
se obec připravovala na velké aktivity, které budou zahájeny v roce 2006.
Pokud však říkám, že se jednalo
o rok spíše poklidný, neznamená to,
že by se v naší obci nedělo nic.
Myslím si, že každý občan měl
v průběhu roku bezpočet příležitostí
se setkat s aktivitami obce, našich
místních zájmových organizací,
kulturní komise, sboru pro občanské
záležitosti, základní školy, domova
důchodců apod. Pro příklad lze uvést
masopustní průvod se zabíjačkou
u Krbů, 80. výročí fotbalového klubu, sportovní soutěže v orientačním
běhu, nohejbalu, volejbalu, kopané,
ve střelbě vzduchovou pistolí, v hasičském sportu, mariášový turnaj,
bowlingový turnaj, návštěva divadla v Praze, letní slavnosti, dětské
zahradní slavnosti, den otevřených
dveří v domově důchodců, návštěva
žáků z Wörglu, úspěšný pokus o vy-

tvoření rekordu v dálkové dopravě
vody spojené s 80. výročím hasičské
stříkačky, dýňové slavnosti v základní škole a mohl bych pokračovat
ještě dále. To vše souvisí s aktivní
činností mnoha našich spoluobčanů,
kteří věnují svůj profesionální um
i volný čas nám ostatním.
Mohlo by se zdát, že jsou přece
věci důležitější než právě výše uvedený výčet veskrze společenských
aktivit. Možná je to pravda.
Já si však myslím, že v současné
době, kdy se mnozí z nás opět uzavírají do svého světa za brankou svého
domu, vyhýbají se společenskému
životu a veškerý volný čas věnují
sami sobě, jsou takovéto aktivity
nesmírně důležité a cenné. Osobně si
vážím všech, kteří nad rámec svých
každodenních povinností a problémů jsou připraveni udělat něco pro
ostatní. Pro obec, naše děti, rodiče,
seniory, sousedy a nebo pro své kamarády. Tento přístup je základním
rysem občanské společnosti, po které mnozí z nás léta voláme a toužíme
v ní žít tak, jak to vídáme u našich
sousedů. Naše obec má na takovéto
občany štěstí a já si nesmírně vážím
toho, že mohu být jejich starostou.
Jak jsem již výše uvedl, obecní samospráva se v letošním roce především soustředila na přípravu velkých
investičních akcí. V této souvislosti
se jednalo o výkupy pozemků pro
budoucí výstavbu rodinných domů,
technické infrastruktury včetně ka-

nalizace, o změnu územního plánu
a přípravu podkladů pro územní
řízení a stavební povolení plánovaných staveb. Nejvýznamnějšími
z nich jsou bezpochyby dokončení
kanalizace v obci, úprava návsi, realizace přeložky silnice II/305, výstavba
protipovodňové hráze v Lukách
a další. Vedle těchto aktivit byly průběžně řešeny každodenní problémy
související s běžným chodem obce
a správou obecního majetku. Zde
bych chtěl poděkovat zastupitelům,
zvláště pak členům rady obce, všem
pracovníkům obecního úřadu, členům výborů zastupitelstva a komisí
rady obce, kteří se aktivně podíleli
na jejich řešení a věnovali svůj volný
čas obecní samosprávě.
Vážení spoluobčané,
na závěr mi dovolte vám popřát klidné a pohodové prožití vánočních svátků
v kruhu vašich blízkých. Přeji vám,
abyste si po shonu, který je rok od roku
větší, našli dostatek volného času pro
sebe, své blízké a zejména pro své děti.
Přeji také nám všem, abychom
v příštím roce byli zdrávi, plni optimismu a elánu do řešení každodenních i výjimečných problémů, které
před nás postaví rok 2006.
Albrechticím pak přeji co nejvíce
slušných a aktivních obyvatel, kterým
není lhostejné v jaké obci žijí a kteří
jsou připraveni se osobně podílet na
jejich rozvoji.
Jaromír Kratěna
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na vánoční besídku, která se
uskuteční 21. 12. 2005 od 17,00
v restauraci U Krbů.
Všem čtenářům zpravodaje
přejeme krásné Vánoce a v novém
roce 2006 jen to nejlepší.
kolektiv školy

Všem čtenářům
příjemné a ničím nerušené prožití
2006.
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Ze zasedání rady obce Albrechtic nad Orlicí
(od 22.8. do 31.10.2005)
• RO doporučuje zastupitelstvu obce
schválit příspěvek cca 40 000,-Kč
na stavbu části vodovodu v lokalitě
Albrechtice – střed.
• RO souhlasí a doporučuje zastupitelstvu obce zařadit údržbu obecních stromů na návsi a u hřbitova
ve výši 29 000,- Kč mezi jmenovité
akce roku 2005.
• RO souhlasí s předloženou nabídkou ﬁrmy Energia projekt z Hradce
Králové na zhotovení dokumentace
k územnímu řízení na infrastrukturu v lokalitě Albrechtice n. O.
– Střed a doporučuje zastupitelstvu
navýšení rozpočtu u této jmenovité
akce.
• RO souhlasí s předloženou nabídkou na opravu komunikace a části
parkoviště u samoobsluhy od ﬁrmy
Styblík, Rychnov n.Kn a zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy o dílo.
• RO souhlasí s žádostí majitele vodní elektrárny o navýšení

•

•

•

•

•

hladiny Orlice o 15 cm a zmocňuje
starostu obce k zaslání souhlasného stanoviska.
RO souhlasí s nabídkou pana Karla
Janečka – stavitelství Štěpánovsko
na stavbu opěrné zdi pro protipovodňové vaky v prostoru přejezdu
na hrázce a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
RO rozhodla provést demolici objektu čp. 11 dle usnesení zastupitelstva obce.
RO doporučuje zastupitelstvu
obce schválit navrhovaný způsob
ﬁnancování „Intenziﬁkace ČOV
Týniště n.Orl. a výstavba kanalizace v Albrechticích n.Orl.“ včetně
ručitelského závazku obce ve výši
cca 2,5 mil. Kč (14% jištění).
RO schvaluje úhradu neinvestičních nákladů speciální škole
DANETA za žáky P. Šmídu a K.
Šmídovou.
RO schvaluje zřízení Školské rady
při Základní škole Albrechtice nad

•

•

•

•

•

Orlicí a pověřuje pana Betlacha
k zajištění zástupce obce v tomto
orgánu.
RO schvaluje poskytnutí ﬁnančního daru na pořízení knihy o pomnících Spolku Dům z modrého
kamene Kostelecké Horky ve výši
1000,-Kč.
RO schvaluje podnájemní smlouvu obecního domku čp. 317 v ulici
Štěpánovské a pověřuje starostu
k jejímu podpisu.
RO rozhodla dodatečně předat SK
Albrechtice n. O. upomínkový dar
- Pamětní list obce k 80. výročí
založení klubu.
RO rozhodla, že z výtěžku daní získaných z provozu výherních hracích automatů bude uhrazena údržba obecních stromů (29 000,- Kč)
a nákup odpadkových košů na veřejná prostranství v obci.
RO schvaluje předvánoční prodej
knihy Albrechtice nad Orlicí za
cenu 500,-Kč/kus.

• RO uložila místostarostovi vyvolat
jednání s kompetentními orgány
Královéhradeckého kraje na opravu
silnice II/305 mezi Týništěm n. O.
a Albrechticemi.
• RO schvaluje uzavření předložené smlouvy o nájmu pozemků
a smlouvu o smlouvě budoucí
na zřízené věcného břemene na
pozemky dotčené stavbou protipovodňové hráze a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
• RO doporučuje zastupitelstvu obce
schválit nákup pozemku 133/35
o výměře 1 238m2 za smluvní cenu
150,- Kč/m2 v k.ú. Albrechtice nad
Orlicí od manželů Hrabinových
z Lípy n. O.
• RO schvaluje změnu č.2 zřizovací
listiny ZŠ Albrechtice nad Orlicí
související se změnou názvu školy
a doporučuje ji zastupitelstvu obce
ke schválení.
Jiří Betlach
místostarosta

Pravidla pro pohyb psů v obci - nová vyhláška
Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu
připomínek a stížností občanů na
pohyb psů a chování jejich majitelů, bylo rozhodnuto předložit ke
schválení návrh vyhlášky o pohybu
psů v naší obci. Od května minulého
roku byla v platnosti vyhláška č. 3/
2004 částečně omezující pohyb psů.
Tato vyhláška se ruší a její základy
jsou hlouběji rozpracovány v nové
vyhlášce, která pod číslem 2/2005
byla vydána usnesením zastupitelstva ze dne 10.11.2005.
Vyhláška v podstatě rozděluje
všechna veřejná prostranství na
území obce do 3 skupin s odlišným
režimem pro pohyb psů.
1. skupinou veřejných prostranství
se zakázaným vstupem je hřbitov,
květinové záhony, areál základní
a mateřské školy, prostor pomníku padlých, parčík před základní
školou, parčík u Lobovky, prostor
brouzdaliště u elektrárny od jezu po
třetí schůdky.
2. skupinou s mírnějším režimem jsou veřejná prostranství se
zvýšeným soustředěním osob a do
3. skupiny patří ostatní veřejná prostranství.
Některým držitelům psích miláčků budou určitá ustanovení vyhlášky
připadat tvrdá, ale jde o to eliminovat jakoukoli záminku ke konﬂiktu
se psem.
Věříme, že všichni občané chápou nutnost regulace pohybu psů
v naši obci a že majitelé psů se
budou obecně závaznou vyhláškou
č. 2/2005 řídit.
Jiří Betlach

Zastupitelstvo obce Albrechtice nad
Orlicí se na svém zasedání dne 10. 11.
2005 usneslo vydat na základě § 24 odst.
2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.i)zákona č. 128/2000
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1 - Předmět a působnost
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na správním území
obce Albrechtice nad Orlicí.
Článek 2 - Závaznost
Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické
osoby, které se na správním území obce
Albrechtice nad Orlicí zdržují.
Článek 3 - Základní pojmy
1. Držitel psa je vlastník psa nebo osoba,
které byl pes svěřen do opatrování.
2. Psovod je každá osoba, která vede(doprovází) psa při jeho pohybu na
veřejném prostranství.
3. Pes zvláštního určení je pes lovecký,
slepecký, zdravotnický, asistenční,
služební pes policie a ozbrojených sil
podle zvláštních právních předpisů.
1),2),3),4),5)
4. Veřejným prostranstvím jsou ulice,
chodníky, náves, parkoviště, odstavné
plochy, veřejná zeleň, parčíky, brouzdaliště a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru. 6)
5. Veřejným prostranstvím se zvýšeným
soustředěním osob jsou sportoviště
(hřiště V Borku; hřiště u sokolovny),
plocha u samoobsluhy.
6. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
7. Náhubek je prostředek uzpůsobený

k zajištění tlamy psa.
8. Volný pohyb psa je situace, kdy pespři pohybu na veřejném prostranství
není veden na vodítku.
Článek 4 - Obecná ustanovení
1. Na veřejném prostranství podléhají
psi držitelů psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo na správním území
obce Albrechtice nad Orlicí, povinnému identiﬁkačnímu označování
v souladu se zvláštním právním
předpisem.7)
2. Na veřejném prostranství je zakázáno:
a) narušovat pohybem psů veřejný pořádek a občanské soužití
b) nechávat psy volně pohybovat
c) nechávat psy bez dozoru
d) přivádět nebo přinášet psy na hřbitov, květinové záhony, do parčíku
před základní školou, do parčíku
u „Lobovky“, do areálu základní školy
a mateřské školy, do prostoru pomníku padlých, do prostoru brouzdaliště
u elektrárny od jezu po třetí schůdky
a na místa opatřená upozorněním na
zákaz vodění psů.
Článek 5 - Povinnosti držitelů psů
1. Držitel psa je povinen učinit opatření
proti úniku psa na veřejné prostranství.
2. Držitel psa, který má na správním
území obce Albrechtice nad Orlicí trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit, aby pes při pohybu na veřejném
prostranství byl opatřen platným
identiﬁkačním označením v souladu
se zvláštním právním předpisem.7)
3. Držitel psa je povinen zajistit, aby
bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření
z onemocnění vzteklinou veterinárně
vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého
kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření

z onemocnění touto nákazou.8)
Článek 6 - Povinnosti psovodů
1. Psovod je povinen na veřejném
prostranství zajistit, aby chováním
psa nebyl narušen veřejný pořádek,
zejména znečišťováním, poškozováním veřejného prostranství a veřejně
prospěšného zařízení a rušení nočního klidu.
2. Psovod je povinen na veřejném
prostranství učinit taková opatření,
aby chováním psa nedocházelo k narušování občanského soužití nebo
škodám na cizím majetku, zejména
ublížením na zdraví nebo poškozením věci.
3. Psovod je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku.
4. Psovod je povinen na veřejném prostranství se zvýšeným soustředěním
osob vést psa na vodítku a nasadit
mu náhubek.
5. Psovod je povinen dodržovat ustanovení čl.4 odst.2 této vyhlášky.
Článek 7 -Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky je přestupkem podle zvláštního právního předpisu9),nejde-li o trestný čin.
Článek 8 - Závěrečná ustanovení
Ustanovení článku 4 odst.2 písm. b),
c), d) a článku 6 odst. 3, 4 této obecně
závazné vyhlášky se nevztahuje na psovody psů zvláštního určení s výjimkou
loveckých psů pohybujících se na nehonebních pozemcích. 1)
Článek 9 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně platná vyhláška
č.3/2004 o omezujícím opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce ze dne
1. 6. 2004.
Článek 10 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyhlášení.
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Plán budoucí investiční výstavby v Albrechticích
Albrechtice nad Orlicí, podobně
jako mnoho jiných měst a obcí,
potřebují investovat do svého rozvoje nemalé ﬁnanční prostředky.
Dlouhodobá strategie rozvoje obce
realizovaná albrechtickou samosprávou od roku 1990 spočívala
doposud v postupném řešení drobnějších a ﬁnančně méně náročných
rozvojových aktivit. Celkem vědomě
se proto odkládaly některé velké
investice, o kterých jsme věděli, že
je bude nutné v budoucnu realizovat, ale momentálně na ně nebyly
ﬁnanční prostředky nebo bylo pro
obec důležitější vyřešit nejprve problémy jiné. Mám zejména na mysli
dokončení odkanalizování celé
obce, úpravu návsi a okolí, výměnu
azbestocementového vodovodního
potrubí, úpravy povrchů nezpevněných komunikací apod. Za tento
postup nás mnohdy někteří občané
kritizovali. Všem jsme vždy proto
trpělivě vysvětlovali, že řešení takového množství problémů, které před
sebou obec má, není možné provést
najednou, nebo podle potřeb zájmových skupin obyvatel, ale že je nutné
postupovat koncepčně, po částech
a podle ﬁnančních možností obce.
I při tomto opatrném postupu
naší samosprávy se za uplynulá léta
podařilo v Albrechticích nad Orlicí
zrealizovat některé velké investiční
akce. Patří mezi ně například komplexní plynoﬁkace obce, výstavba
12 rodinných domů ve Štěpánovské
ulici, výstavba telekomunikační
sítě, posílení elektrorozvodné sítě
v některých částech obce, výstavba
základního systému kanalizace obce
a odkanalizování, do té doby problémového, sídliště v Borku, postupná
rekonstrukce všech školských zařízení, rekonstrukce místních komunikací V Kopečku a Luční apod.
V současné době obec
disponuje
volnými
ﬁnančními
zdroji ve výši cca 4 mil. Kč, které

v průběhu několika let našetřila
a které hodlá investovat spolu s plánovaným úvěrem do výše cca 5 mil.
Kč do několika vytypovaných velkých investičních akcí. Jejich seznam
připravila rada obce a zastupitelstvo
je vzalo na vědomí. Aby mohlo zastupitelstvo schválit jejich postupnou
realizaci, uložilo radě obce připravit
návrh pořadí a navrhnout způsob
jejich ﬁnancování. Ke stanovení pořadí jednotlivých akcí rada obce zřídila pracovní komisi složenou ze zástupců organizací působících v obci,
zájmových organizací, politických
stran, členů výborů zastupitelstva
a některých vlastníků pozemků
a podnikatelů s cílem získat jejich
názor na uvedený problém. Celkem
měla tato poradní komise rady 26
členů. Každý z nich obdržel tabulku
s uvedeným seznamem investičních
akcí a měl je seřadit podle jím stanoveného pořadí důležitosti. Zpět
se vrátilo 23 dotazníků a pořadí
jednotlivých akcí, které z nich vzešlo,
je následující:
1. Dokončení kanalizace obce – spoluúčast na přípojkách
2. Protipovodňová hráz V Lukách
3. Rekonstrukce školní kuchyně
a jídelny
4. Obchvat obce – spoluúčast na výkupu pozemků
5. Rekonstrukce vodovodních řadů
a výměna azbestového potrubí
6. Úprava návsi – komunikace,
chodníky a veřejné osvětlení
7. Demolice objektu čp. 11
8. Technická infrastruktura k rodinným domům – ulice Poštovní
9. Technická infrastruktura k rodinným domům – Albrechtice střed
10. Nákup pozemků pro stavbu
rodinných domů
11. Výstavba ubytovacího zařízení
V Borku

rada obce respektovala a předložila
je zastupitelstvu obce, které je vzalo
na vědomí. V současné době probíhá
výroba technických dokumentací,
připravují se podklady pro územní
a stavební řízení na akce v pořadí
1 – 9 tak, aby byly připraveny k realizaci v druhém čtvrtletí roku 2006.
Současně se zjišťují podmínky bank
k poskytnutí investičního úvěru. Celý
proces přípravy plánu investic by měl
být ukončen do schvalování rozpočtu
Navržené pořadí pracovní komise obce na rok 2006 (cca únor 2006).

Jak je z výše uvedeného textu patrné, obec je rozhodnuta přistoupit
k řešení významných rozvojových
investičních akcí. Věřme proto, že se
představitelům samosprávy obce podaří tento ambiciózní záměr v krátké budoucnosti zrealizovat. K tomu
však bude potřeba součinnost majitelů dotčených pozemků, podpora
občanů obce a při získávání státních
dotací i štěstí.
Jaromír Kratěna

Příprava stavby kanalizace v Albrechticích nad Orlicí
V druhém vydání albrechtického
zpravodaje jsem vás informoval
o probíhající přípravě stavby kanalizace. K dnešnímu dni (23.11. 2005) je
situace následující. Vodohospodářské
sdružení Křivina, dnes nově založený
Dobrovolný svazek obcí Křivina, který je právním nástupcem Vodohospodářského sdružení Křivina obdržel na
stavbu kanalizace územní rozhodnutí.
Tím byla dokončena významná část
přípravných prací ke stavbě. Koncem
října 2005 podala společnost Dabona
z Rychnova nad Kněžnou, zastupující
DSO Křivina při zpracování žádosti
o ﬁnanční prostředky z Fondu In-

frastruktura z EU, na Státní fond životního prostředí ČR oﬁciální žádost
o dotaci. Podaná žádost prošla věcnou kontrolou a byla zařazena mezi
ostatní podané žádosti v rámci ČR
do bodovacího procesu. V této fázi
bude posuzována z mnoha pohledů
kvalita předložené žádosti – projektového záměru. Podle získaných bodů
bude stanoveno pořadí podaných
žádostí, kterým budou do vyčerpání
fondových zdrojů přiděleny dotační
prostředky. Celý vyhodnocovací
proces bude trvat několik měsíců.
Předpokládaný termín, do kterého
bychom měli znát vyhodnocení po-

dané žádosti odhadujeme na březen
– duben 2006. V případě, že budeme
úspěšní, bude dokončena realizační
dokumentace a požádáno o stavební
povolení. Vlastní realizace by v tomto
případě byla zahájena v druhé polovině roku 2006. Dokončení celé stavby je plánováno na rok 2007.
Jak jsem ve svém předchozím
příspěvku ke stavbě kanalizace již
uvedl, bude v případě realizace nutné
úzká součinnost mezi dodavatelem,
obcí a občany obce. Znovu proto
upozorňuji občany, aby se na stavbu
kanalizace ﬁnančně připravovali,
neboť přípojky od domu na hranici

svého pozemku jsou jejich vlastnictvím a budou je hradit ze svých
zdrojů. Obec je připravena hradit ze
svého rozpočtu napojení domovních
přípojek do hlavních kanalizačních
řadů na veřejném prostranství, tj. od
hlavního kanalizačního sběrače po
hranici pozemku vlastníka domovní
přípojky. S realizačním projektem kanalizace včetně domovních přípojek
budou všichni vlastníci nemovitostí
seznámeni v případě, že DSO Křivina
obdrží dotaci a stavba se uskuteční.
O dalším vývoji vás budu průběžně
informovat.
Jaromír Kratěna
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Nové autobusové a vlakové jízdní řády
Od 11.12.2005 začnou spolu s projektem integrované regionální dopravy (IREDO) platit nové autobusové
a vlakové jízdní řády. Jízdní řády
jsou po několika kolech připomínkování připraveny tak, aby autobusy
i vlaky pokud možno v pravidelných
intervalech obsluhovaly celý region.
Z valné většiny směrů tak dochází
ke zlepšení a zrychlení dopravy do
hlavních center regionu stejně jako
do Hradce Králové a Prahy.
Na linky vyjede několik nových
nízkokapacitních autobusů, které
budou v dalších týdnech a měsících
postupně doplňovány. Doprava
z velké části regionu bude přizpůsobena možnosti návozu pracujících na směny do ŠKODA-AUTO
v Kvasinách.
Ve stejný čas dojde také ke zprovoznění dvou nových autobusových
linka 3

terminálů v Častolovicích a Doudlebách nad Orlicí, které se budou nacházet v těsné blízkosti železničních
stanic. Na těchto terminálech bude
umožněn pohodlný přestup mezi
vlaky a autobusy.
Součástí optimalizace projektu IREDO bude použit společný
integrovaný tarif, jenž z důvodu
účetního období začne platit až od
1.1.2006. Integrované jízdné umožní
na optimalizovaném území použít
jedinou jízdenku pro autobusy všech
dopravců i pro vlaky ČD.
Území IREDO je rozděleno do
malých zón o velikosti přibližně jedné obce. Na každé zastávce se nacházejí tzv. tarifní mapy, ve kterých je
zakreslena cena obyčejného jízdného do všech ostatních zón. Cestující
po příchodu na zastávku okamžitě
vidí, kolik jej cesta bude stát. Ceny

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - NOVÁ VES BOROHRÁDEK

zlevněných a časových jízdenek se
násobí určenými koeﬁcienty. Relační
tarif je pro uživatele veřejné dopravy přehlednější než stávající tarify.
Cena jízdného mezi dvěma místy je
zde pevně stanovena. Cestující si
z tarifní mapky jedním pohledem
zjistí cenu jízdného a trasu své cesty.
Příklad: cena obyčejného jízdného
Rychnov-Rokytnice v Orlických horách je 24 Kč. Je možné jet přímým
autobusem, nebo je možné za stejnou cenu na jednu jízdenku jet do
Vamberka autobusem a tam přestoupit na jiný autobus nebo na vlak (kde
cestující předloží jízdenku vydanou
v prvním autobuse). Jediným pravidlem je, že u žádné zóny, kterou se
bude projíždět, nesmí být vyšší číslo
než je cena do cílové zastávky, tedy
například není možné z Rychnova
do Rokytnice jet např. přes Orlické

Záhoří.
Cena jízdného v rámci zóny Týniště je stanovena na 7,- Kč, za tuto
cenu je možno libovolně přímo nebo
přestupy cestovat všemi autobusy
a vlaky v zóně po dobu jedné hodiny.
Odjezdy autobusů z Albrechtic
do Kvasin s přestupem v Týništi na
linku 2 jsou v 4.31, 12.20 a 21.20 hodin s příjezdy navazující na střídání
směn. Zpáteční linky z Kvasin jsou
s odjezdy 6.25, 14.25 a 21.21 hodin.
Nové jízdní řády najdete v celostátním informačním systému
CIS a na internetových stránkách
www.jizdnirady.cz
Autobusový jízdní řád linky č. 3
Týniště nad Orlicí – Borohrádek
vám přikládáme, platí však pouze
pro pracovní dny.
Jiří Betlach

pracovní dny všechny spoje (kromě tučně vytištěného v 7:00) jsou zajištěny
nízkokapacitním autobusem
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Zimní údržba
komunikací
a chodníků
Zima deﬁnitivně převzala vládu
a první sníh v Albrechticích napadl
již 18. 11. 2005. Spolu s příchodem
sněhu se také přihlásily povinnosti
související s jeho odklízením z veřejných prostranství, tedy chodníků
a místních komunikací. V letošní
zimě bude opět úklid zajišťován ve
spolupráci s ﬁ. ODEKO s.r.o. (místní
komunikace) a panem Jiřím Horákem (chodníky). Po dobrých zkušenostech z loňské zimy jsme připraveni tento zavedený standart udržet
i letos. Přesto se na vás obracím
se žádostí o spolupráci při úklidu
sněhu. Předně se jedná o parkování
vozidel na místních komunikacích. Je
nám všem jasné, že ne ve všech případech a vždy je možné vozidlo zaparkovat na svém pozemku. Neměli
bychom však nikdy vozidlem bránit
průjezdu speciální techniky! Pokud
v důsledku zaparkovaného vozidla
zůstane na komunikaci sníh je nutné, aby jej dotyčný majitel vozidla ze
silnice odklidil. V opačném případě
vznikají na komunikaci námrazky
a překážky, které mohou způsobit
dopravní nehodu nebo pád z kola.
Úklid chodníků bude prováděn
zpravidla v ranních hodinách. Může
se však z objektivních důvodů stát,
že v tomto čase nebude úklid proveden. Žádám proto majitele nemovitostí, aby v takovýchto případech splnili svoji povinnost a sníh
z chodníku uklidili sami. Podobně
tomu je i v případě vytvoření ledovky na chodníku a jeho posypu.
Obec v rámci zimní údržby veřejných prostranství udělá maximum,
což bude stát i nemalé ﬁnanční
prostředky. Výsledkem by měla být
čistá a relativně bezpečná veřejná
prostranství. Bez pomoci, pochopení a tolerance vás občanů, se však
ani v této zimě neobejdeme.
Jaromír Kratěna

ZPRAVODAJSTVÍ

Zakládání černých skládek
Všichni občané Albrechtic nad
Orlicí mohli v letošním roce opět
využít možnosti bezplatné likvidace biologických odpadů ze svých
zahrádek. S potěšením mohu říci,
že tato služba je využívána stále
častěji. Dalo by se tedy říci, že v obci
neexistuje důvod vyvážet tyto odpady na veřejná prostranství a zakládat
tak černé skládky. Přesto jsem byl
na listopadovém zasedání zastupitelstva obce informován, že v prostoru
za areálem mysliveckého sdružení
Zelené háje se tvoří černá skládka
biologických odpadů. Chci tedy
touto cestou občanům připomenout,
že znečišťovat veřejná prostranství
a zakládat na nich černé skládky
odpadů je trestné. Vzhledem k vysokému standartu obcí poskytovaných

služeb v odpadovém hospodářství,
není žádný důvod k toleranci vůči
pachatelům těchto přestupků. Pokud
budou při páchání přestupků přistiženi a identiﬁkováni, skončí zcela
určitě před komisí pro projednávání
přestupků v Týništi nad Orlicí.
Ostatní občany vyzývám ke
spolupráci při ochraně veřejných
prostranství před tímto druhem
znečišťování. Podle mne stačí, když
dotyčného upozorníte, že o jeho
chování víte a vyzvete jej, aby se ho
příště již zdržel. V opačném případě,
že budete informovat starostu obce.
Pokud bych se však mýlil a toto
upozornění by nestačilo, obraťte se
přímo na mne nebo mého zástupce.
Jaromír Kratěna

Moštování v Albrechticích
Sezóna ovoce skončila, jablíčka
jsou uskladněna ve sklepích, ale
některá jsou také uložena v tekutém
stavu v lahvích. Je to mošt, který si
každý pěstitel může obstarat v naší
moštárně. Někteří pěstitelé dávají
přednost moštu, který si přivezou
už sterilovaný v lahvích z velkých
moštáren. Ovšem, nevědí, z jakých
jablek byl mošt vyroben. V naší
moštárně má každý šťávu ze svých
jablek, která si sám omyje a očistí.
Je pravda, že čerstvý mošt vydrží
v lednici asi deset dní, jinak se musí

PF 2006

Krásné vánoce a vše
nejlepší do
nového roku přeje
SDH Albrechtice n. O.

doma sterilizovat. Je s tím více práce,
ale každý ví, že pije mošt přírodní
bez různých přídavků. Každý, kdo
u nás letos moštoval, se těší na příští
rok. Ovšem jestli jablíčka narostou.
My se též těšíme, že naše moštárna
zase uspokojí všechny zájemce. Doufáme, že příští rok začneme moštovat
už v září. Touto cestou chceme poděkovat panu J. Škopovi, který nám
dal do pořádku drtičku bez nároku
na odměnu.
Zahrádkáři
Albrechtice n.O.

Pozvánka na Ples

SDH Albrechtice nad Orlicí Vás
srdečně zve na Hasičský ples,
který se koná 21. ledna 2006.
Tombola: bohatá
Hudba: Saturn

Parkování vozidel
Tak jako v jiných obcích a zejména městech, se i v Albrechticích
nad Orlicí objevují na některých
místech problémy s parkováním
vozidel. Jedná se zejména o parkování vozidel na chodnících, v křižovatkách a nebo na místech, kde
brání v průjezdu jiným vozidlům.
Upozorňuji proto všechny vlastníky
vozidel, kteří budou parkovat v rozporu s dopravními předpisy, že budeme vyžadovat od Policie ČR, aby
tyto dopravní přestupky řešila.
Jaromír Kratěna

PF 

Tělocvičná jednota SOKOL
Albrechtice nad Orlicí přeje
svým členům, příznivcům
a ostatním občanům příjemné
prožití svátků vánočních a do
nového roku 2006 hodně štěstí,
klidu a pohody.
Děkujeme všem sponzorům
za podporu činnosti v letošním
roce a hlavně děkujeme zastupitelstvu obce za ﬁnanční pomoc
při rekonstrukci sokolovny.
Výbor TJ Sokol
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Topíte vším?
Myslíte, že
spoříte?!
Před 10-ti lety byla plynoﬁkace
Albrechtic pro většinu občanů
prioritou číslo jedna. Valná většina
domácností uznala úroveň technického pokroku ve vytápění spolu
s určitým dílem vlastní zodpovědnosti k zlepšení životního prostředí
a napojila se na nově vybudované
plynovodní potrubí. V tomto byly
Albrechtice opravdu jednou z prvních obcí v našem regionu.
Zimní procházky naší obcí byly
opravdu překrásné – sníh byl bílý,
nebylo vidět žádného „čoudu“ z komínu.
S příchodem chladnějších dnů
jsem však zjistil, že Albrechtice letos
v zimě „bílé“ asi nebudou. Z každého
třetího komínu se kouří a těch, z kterých stoupá cosi černého a hustého,
je nepočítaně.
Asi mi budete namítat - plyn se
zdražuje a musíme někde šetřit.
Je to však opravdové šetření ?
Nevím jestli je nám všem známo,
že účinnost spalovacího procesu
v klasickém kotli na tuhá paliva je
kolem 65 %. Ve prospěch plynového kotle hovoří jeho účinnost,
která se pohybuje mezi 90 až 95 %
podle typu kotle. Kvalitu spalování
při atmosférickém hoření dále ve
značné míře ovlivňuje kvalita paliva
– my však v zápalu šetření kupujeme
nejlacinější, tedy nekvalitní paliva
s vysokým obsahem síry.
Další veličinou ovlivňující ve
značné míře účinnost hoření jsou
tahové podmínky, to znamená, že
škrcením kotle při teplotách kolem
nuly snižujeme účinnost spalování
na úplné minimum. Pak nám veškeré neshořelé plyny, dehty a škodliviny vyletí komínem ve formě nám
známého černého válivého čmoudu.
Nikoho nechci přesvědčovat, ale
popsaným způsobem žádných úspor
při topení nedosáhneme.
Je řada obcí, které přímo vyhláškou zakazují spalování méně
kvalitních paliv s vyšším obsahem
síry a příměsí, které při klasickém
spalování mají nepříznivý vliv na
kvalitu ovzduší, nemluvě o zákazu
spalování komunálního odpadu
a zvláště plastových obalů.
Prosím nás všechny, zvažme
s nastávající topnou sezónou svá
počínání při realizaci svých úsporných opatření a chovejme se i nadále
ekologicky.
Neděláme to pro nikoho jiného
než pro sebe.
Jiří Betlach
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Osídlený venkov - historické dědictví naší země

Milí spoluobčané,
čas letí jako voda a než jsem se
nadála je polovina mého senátorského mandátu za mnou. Možná je čas
trochu bilancovat…
Můj rozjezd v roli senátora byl
asi poněkud pomalejší, ale teď už
je nastolen určitý systém a režim a
dá se říci, že to funguje. Asi víte, že
svou obvodní senátorskou kancelář
mám v Rychnově nad Kněžnou.
Tady zpravidla bývám každé pondělí, někdy i pátek. Denně je zde
pak moje asistentka paní Renata
Horáková . Pokud nás budete mít
zájem navštívit, doporučuji předem
domluvit termín a čas. Často totiž
vyjíždím „do terénu“, ale i na jednání
na Krajské úřady v Hradci Králové
a Pardubicích. Volební obvod č. 48 je
veliký, čítá 136 obcí ve dvou krajích,
na území tří okresů (RK, PA a UO).

Zhruba 2/3 obcí jsem již při různých
příležitostech navštívila a do ostatních se chystám. Jsem v úzkém kontaktu zejména se starosty, protože
jejich práci rozumím a oni zase většinou znají vaše potřeby, postřehy
i připomínky. S vámi se pak vídávám
o víkendech na různých akcích ve
vašich obcích, na besedách apod.
V Praze v Senátu mám program
také nabitý: v úterý zasedají kluby
(mým klubem je Klub SNK), ale
účastním se i jednání Spolku pro
obnovu venkova či Komory malých
obcí při Svazu měst a obcí ČR, různých seminářů a konferencí apod.
Středa je vyhrazena jednáním výborů (jsem členkou Ústavně právního
výboru). Ve čtvrtek (popř. i v pátek)
bývá plenární zasedání, které je vyvrcholením měsíční práce Senátu nad
zákony postoupenými Poslaneckou
sněmovnou a jehož průběh máte
možnost sledovat např. v televizi.
Přijímaných zákonů jsou desítky
a skutečně není v silách jednotlivce
je všechny detailně nastudovat. Proto se specializujeme na určité oblasti,
kde máme většinou vlastní zkušenosti. Takovou oblastí je pro mne
venkov a veřejná správa. Jsem ráda,
že mohu pracovat ve Stálé komisi Senátu pro rozvoj venkova. Již rok této
komisi předsedám a tato práce mne
skutečně baví a naplňuje. Jen škoda,

že nás opravdových „venkovanů“ je
v Senátu tak málo. Přesto se snažíme
svým městským kolegům vysvětlovat, že osídlený venkovský prostor
je historickým dědictvím této země
a že je potřeba venkov podporovat,
nikoliv likvidovat, že zemědělství je
speciﬁcký způsob podnikání, jehož
výsledek se nikdy nedá předem vypočítat atd atd. Je to mnohdy složité,
ale věřím, že užitečné.
Práci v Senátu si snažím zpříjemnit
i dalšími aktivitami. Podařilo se mi
tu uspořádat výstavu paličkované
krajky vamberecké Krajkářské školy
a také dřevěných deskových obrazů
panovníků a panovnic naší regionální výtvarnice Jarmily Haldové. Obě
výstavy se velmi líbily. Letos jsem do
Senátu pozvala 20 starostek z mého
volebního obvodu - jako zástupkyně
vás všech a jako ženy, které to mají
nejen ve svých funkcích hodně těžké.
Ptáte-li se, co pro vás mohu
konkrétního udělat, tak po pravdě
řečeno, na první pohled toho mnoho není. Neumím vozit z Prahy do
regionu kufry peněz – Senát nerozhoduje o stáním rozpočtu. Ale mohu
poradit, jak na peníze dosáhnout
prostřednictvím různých programů a fondů. Senátor nemá právo
interpelovat členy vlády, ale může
jim psát ve spolupráci s vámi dopisy
s dotazy, na které oni musí odpově-

dět do 30 dnů. Senátor může dobře
sloužit např. i jako „otvírač dveří“ do
různých institucí, zprostředkovat
kontakty, informace atd. Mnoho lidí
už takto mých služeb využilo. Pro
mne od vás jsou pak ohromně cenné
veškeré informace, podněty a připomínky o tom, jak zákony fungují či
nefungují v praxi, kde „bota tlačí“
a co by bylo dobré změnit.
Říká se, že nejsem žádný politik.
Asi ne, pořád se snažím dívat se na
dění očima „obyčejného“ člověka
a hledat v tom logiku a selský rozum.
Tady narážím. Stále jsem nestraník,
při hlasování se řídím svým nejlepším vědomím a svědomím.
Závěrem bych vám ráda poděkovala za důvěru, kterou mi často
vyjadřujete – ta mi moc pomáhá
a v tom pražském prostředí drží
při životě. Díky vám stále stojím
pevnýma nohama na zemi. Také
bych vám ráda popřála nejen s blížícími se Vánocemi a Novým rokem
mnoho sil, pevného zdraví a pohody.
A dobré vůle, protože „Kde je vůle,
tam je i cesta!“
Vaše senátorka Václava Domšová
Společenské centrum,
senátorská kancelář, Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou
e-mail:senat.domsova@tiscali.cz,
tel.fax:494542420, mobil 602437741

Kni h ov na Albre chti c e - nabí d k a pro č tenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím známého autora: Křesadlo, Druh na
cestách, Čarovná truhlice, Princezna
Vám několik titulů:
a hrášek, Pahorek skřítků, Bezová
Pro děti:
matička a mnoho dalších.
Kubula a Kuba Kubikula – napsal
Vl. Vančura. Je tomu už hodně dávno, co chodil světem medvědář Kuba
Kubikula se svým medvědem Kubulou. Kubula byl nezbeda a mlsoun
a medvědář si s ním často nevěděl
rady. A jakpak to asi dopadne s milým Kubulou a s jeho pánem, když
se dostanou do šatlavy a mají přijít
před soud? O tom a ještě o mnoha
jiných příhodách z Kubalovy pouti
světem se dočtete v této knížce.

Pro dospělé:
Doktor Morin – z franc. orig. Napsal T. Arnaut. Jeane Harcourtová a
Francois Morin rozešlou oznámení,
že po dvanácti letech společného života a s jedním párem dvojčat vstupují do stavu manželského. Oba jsou
lékaři – chirurgové, Jeane však krátce
po nástupu na kliniku obětovala kariéru Francoisovi, svému vedoucímu
lékaři, a dvojčatům, která se jim záhy
narodila. Muž, kterého milovala, jí
občas připadal vzdálený, trochu podivný, ale ani zdaleka ji v den svatby
nenapadlo, že se na jejich rodinu řítí
katastrofa a že teprve až dosáhne samotného dna zoufalství, vrátí jí láska
opět klid.

Čtvero ročních období – z angl.
orig. Tagholmová S. Pro školáky
a předškoláky. Čtvero ročních období nabízí ohromující ilustrace
a fascinující text, který se zabývá všemi stránkami přírody během jejího
ročního cyklu proměn. Kniha se noří
i do lidského světa, aby přiblížila vliv
Podvržené dítě – Brent. M. – z anročních období na sport, svátky, stra- gl. orig. Osmnáctiletá Chantal slaví
úspěchy jako členka uměleckého
vování či zdraví.
tria artistů na létající hrazdě. SnaPohádky – H. CH. Andersen. ží se zapomenout na své smutné
Méně známé pohádky tohoto světo- dětství v Anglii, kde v útlém věku

tragicky přišla o oba rodiče a doufá,
že si v cirkuse brzy vydělá dostatek
peněz, aby si splnila svůj dávný sen
a vystudovala medicínu. Na turné
v Maďarsku potká v lese záhadného
Angličana Martina, který tvrdí, že
ztratil paměť, je oblečený jako tulák,
ale jeho chování a způsoby svědčí
o urozeném původu. Dívka se ho
ujme a pomůže mu najít v cirkuse
práci. Po několika týdnech však
Martin nečekaně zmizí a Chantal ten
večer při představení spadne z hrazdy. Později vyjde najevo, že hrazdu
někdo úmyslně nařízl a podezření
padne na Martina…
Tajný život Jackie Kenndyové
– Ed. Klein – z angl. orig. Kniha je
příběhem ženy, která se snaží vrátit k někdejšímu životu mocných
a slavných, aby poznala, že klíč k jejímu štěstí leží tam, kde ho nejméně
očekávala – v prostých radostech
rodiny, přátelství, práce a přírody.

ru, že rakouská císařovna svým jednáním předznamenala mimořádně
aktuální fenomén dnes označovaný
jako „Sissi-syndrom“.
Volání na ďábla – W. Smith – z angl. orig. Píše se rok 1914 a Partik
Oﬂyn žije svůj život naplno. V doprovodu vdavekchtivé dcery Rosy
a ztřeštěného anglického dobrodruha Sebastiana se potlouká po řekách
a džunglích tehdy německé východní Afriky. Bojuje se lvy i s krokodýly,
pytlačí kvůli slonovině, obratně
se vyhýbá placení daní – a nad to
se vyžívá v drobném pokořování
sadistického německého komisaře
Fleischera. Na úsvitu války se však
původní úsměvné hrátky rychle
změní v nenávist. Patrikův smrtelně
nebezpečný soupeř dostane příležitost k pomstě a celá trojice se ocitá
tváří v tvář hrůzné odvetě.

Přijďte si vybrat, určitě najdete knihu,
která Vás zaujme.
Císařovna Alžběta – G. Praschlová-Bichlerová. z něm. orig. Originální biograﬁe, která se zabývá přeNa shledanou v knihovně každou
devším vnitřním světem osobnosti středu od 16 do 18 hod. se na Vás těší
Svobodová J., knihovnice
Alžběty Bavorské a dochází k závě-
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Z ák ladní škola Albre chtice nad Orlicí
Školská rada a změna názvu
školy..
to jsou jedny z mnoha věcí, které
i naší škole přinesl nový školský
zákon.
Školská rada jako orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům
nezletilých žáků, zřizovateli a pedagogickým pracovníkům školy podílet
se na správě školy, byla zřízena zřizovatelem - Obcí Albrechtice n. O.

Má tři členy - zástupce zřizovatele,
pana Dušana Drahokoupila, který
byl zvolen zastupitelstvem obce, zástupce pedagogických zaměstnanců
školy, paní Lenku Otavovou, zvolenou pedagogickými pracovníky školy a zástupce rodičů, paní Martinu
Kačínovou, zvolenou na společném
setkání rodičů 14. 12. 2005.
K prvním úkolům školské rady
bude patřit schválení školního řádu

Mezinárodní den zvířat aneb máme rádi zvířata…
Stává se hezkou tradicí, že děti ze
školní družiny slaví Mezinárodní
den zvířat. Letos pozvaly i ostatní
školní kamarády a „mrňata“ z mateřské školy na zahradu. Tady si
děti mohly své zvířecí kamarády
vymodelovat, vyrobit z kaštanů,
namalovat temperovými barvami
nebo barevnými křídami. Také si
všichni mohli pohrát s plyšovými
zvířátky, či prolistovat dětské knížky.
Ovšem největší zájem byl o skutečná
živá zvířátka, která si děti donesly
z domova. A nebylli to jen pejsci
či kočičky, ale také krysy, křečci
a morčata.
Příjemné odpoledne pod názvem
„Máme rádi zvířata“ si rozhodně
zase zopakujeme.
Eva Drábková,
vychovatelka školní družiny

a projednání návrhu rozpočtu ZŠ na
rok 2006.
Změna názvu školy se uskuteční
od 1. 1. 2006. Podle nového školského zákona musí být z názvu patrno,
že naše organizace má mateřskou
a základní školu. Nový název školy
tedy bude: Základní a mateřská škola
Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou.
Světluše Kratěnová, ředitelka školy

Přírodní básnička
Při hodinách čtení se žáci 4. třídy
pokoušejí napodobit naše úspěšné
literární autory. A o tom, že mezi
námi může vyrůstat i další Seifert,
Skácel či Zmatlíková se můžete
přesvědčit i vy. Uznejte, že básnička
Ivy Faltové má potřebný humor,
šarm i styl.
Přírodní básnička
Zvířata
Kanárek hezky v kleci zpívá
a chameleon na všem splývá,
srnka se na louce pase
a v křoví chrochtá divoké prase,
mravenec velkou jehlici nese
a ptáček zpívá v lese.
Roháč se diví svým rohům
a mandelinka se modlí k bohům.
A takhle to vypadá u nás v lese
a hele, tamhle ježek jablko nese!

Foto s jedním se zvířecích kamarádů

Přesp olní b ěh - školní a ok resní kolo - září 2005
Ve středu 21. září se konal přespolní běh. V 10 hodin se celá škola
dostavila do parku. Povzbuzovat nás
přišla i školka. Nejdříve odstartovala
první kategorie – 1., 2. třída kluci a
holky. V dívkách vyhrála maličká
Kristýnka Blechová, která předběhla
i děvčata ze 2. ročníku. Z kluků byl
první Lukášek Hejna. Závodu se zúčastnila i Nikolka Hájková na vozíčku. Vezla ji paní asistentka, kterou po
chvíli vystřídal Alan Drábek.
Potom přišla naše holčičí kategorie: 3., 4., 5. třída. Souboj byl velmi
vyrovnaný a tak moje kamarádka
Isabela Tomášková až do poslední
chvíle vedla, ale posledních pár
metrů před cílej jsem ji předběhla.
Potom byla klučičí kategorie. Hned
od začátku se ujal vedení Martin
Sychra.
Po ukončení běhu měli všichni
možnost se napít teplého čaje a
nakonec bylo slavnostní vyhlášení
s cenami. Pochvalu sklidili i ti, co se
neumístili.
Přespolní běh se nám moc líbil a
snad se bude konat i příští rok, až
my žáci 5. ročníku tady nebudeme.

Pravidlo pro přespolní běh je: není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Příspěvek žákyně 5. ročníku
Lucie Vojtěchové

samé bláto. Samotné závody se sice
nesly v duchu velkého chaosu ( my
jsme ale přeci jen ostřílení závodníci
a nic nás nerozhází), děti však přistoupily k závodění a reprezentaci
27. září se naši borci , kteří nejvíce školy velmi svědomitě a odhodlaně.
zazářili ve školním kole, zúčastnili Právě proto jsme možná šokova„okresního závodu“ v přespolním li daleko silnější a ambicióznější
běhu v Černíkovicích.
Byli to: L. Vojtěchová, I. Tomášková, A. Sedláková, T. Forejtek, M.
Sychra a T. Hemelík.
Ani letos naši sportovci nevyšli
naprázdno – 3. místo I. Tomáškové
je pěkným poděkováním za jejich
vzornou reprezentaci školy.
Eva Drábková,
vychovatelka školní družiny
27. září jsem byla s našimi malými
závodníky ze ZŠ na okresním kole
v přespolním běhu v Černíkovicích. Všichni jsme se probudili do
uplakaného rána s obavami, co asi
provede déšť se závodní tratí v černíkovickém parku. Rčení ,,Že by psa
do toho nevyhnal “ bylo opravdu na
místě. Děti si velmi náročnou trať
nejdříve prošly, ale za chvilku byly

soupeře z větších škol.Všechny nás
potěšila svým nádherným 3.místem
ve své kategorii Isabella Tomášková.
Ale i ostatní si zaslouží moc velkou
pochvalu a poděkování! Příště si
však raději objednáme nějaké hezčí
počasí.
Marie Gluchová

Veselá nálada před startem školního kola přespolního běhu
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První „Dýňové slavnosti“ v naší škole
Naše škola je známá pořádáním
akcí připomínajících tradice.
V letošním školním roce přibyla
do programu školy další z takových
akcí - „Dýňové slavnosti“- aneb Halloween počesku.
Nešlo však jen o nějaké kopírování
tolik známého amerického svátku.
Děti z 5. ročníku dostaly za úkol
vypátrat, kde se svátek vzal a jestli
má něco společného s námi. Začaly
hledat na internetu a zjistily řadu
zajímavých informací. Tady jsou ty
nejdůležitější:
Halloween - jako svátek - je
velmi starý. Jeho historie sahá až
ke Keltům. Keltové obývali ještě
před naším letopočtem velkou část
Evropy. Žili v mnoha kmenech - na
našem území to byl kmen Bójů. Byli
to vynikající bojovníci, kteří ovládali
i mnoho řemesel. Věnovali se i zemědělství, chovali dobytek. Zakládali
sídla - oppidia.
Kmeny neměly centrální vládu,
ale spojovala je společná mytologie
a náboženství.
Rok se tehdy dělil na dvě období
- období hojnosti a období zimy
a hladu. První listopadový den Keltové uctívali Boha Mrtvých – Anwinna.
Věřili, že se v noci zjevují duše mrtvých .
Dýňové lucerničky: Lidé vyřezávali
z dýní lucerničky a svítili jimi na cestu duším mrtvých.
Kostýmy: Převlékání do starých
cárů a pomalovávání si obličejů mělo
lidi chránit před tím, aby do nich nevstoupili zlí duchové.

„Jackova lucerna“: Podle jisté legendy byl Jack velmi zlý Ir. Bůh ho proto
nechtěl pustit do nebe a ani Lucifer do
pekla, protože podvedl i jeho. Jackova
špatná duše se tedy usadila v dýni
a teď bloudí světem.
Tato teoretická příprava byla pouhým začátkem. O všem ostatním už
si můžete přečíst v článku paní Gluchové - maminky žákyně ze čtvrtého
ročníku.
Světluše Kratěnová, ředitelka školy
Na samém konci nádherných
podzimních dnů připravily děti
a učitelky ze ZŠ v Albrechticích n.O.
první Dýňové slavnosti. Příprav se
všichni chopili opravdu poctivě – děti
se spolu se svými učitelkami sešly už
v pondělí 31.10. po vyučování ve
školní družině, aby si vyrobily kouzelné dýňové lucerničky. Malé dýně
všech možných tvarů i barev dodala
paní ředitelka ze své úrody, jiné zase
vyrostly na školní zahrádce.,,Páťáci“
vyrobili poutače, zavádějící nás do
dávné minulosti, spojené s našimi
keltskými předky a také dostali velkou oranžovou dýni, která se záhy
proměnila pod jejich rukama ve strašidelnou hlavu. Menší děti s pomocí
paních učitelek vydlabávaly a vyřezávaly nádherné lucerničky, které se
budou moci hned druhý den rozsvítit
tisíce světélky. Oči jim při tom zářily
a dech se tajil očekáváním zítřejšího
tajemného večera.
Následující odpoledne přišly
nejen děti, ale i paní učitelky v připravených kostýmech a převlecích.Na školním dvoře se to hemžilo

čarodějnicemi, bubáky a různými
strašidly. Příchozí hosté i náhodní
kolemjdoucí se pak nestačili divit,
když viděli strašidla skákat v pytlích,
čarodějnice poskakovat se svázanýma nohama nebo jak zkouší svoji
obratnost se lžící a míčkem. A protože jsou přeci jenom nadpřirozené
bytosti od přírody moc šikovné, čekala je za soutěžení sladká odměna.
Ale to už se pomalu vkrádala na

na oknech ještě několik dnů a svým
plamínkem alespoň trochu prohřály
přicházející smutně tmavé večery.
A jestli nevěříte, že první Dýňové
slavnosti byly tak prima, musíte přijít
příště taky! Bude Vám mezi námi
určitě dobře. Jedničku s hvězdičkou
zaslouží tentokrát paní učitelky, za
bezva nápad a úsilí k jeho uskutečnění. Ani si někdy neuvědomujeme,
že čas, který věnují našim dětem
po vyučování, tráví jiní se svými

masek ( posilněn
růtkami) se vyd
lidská obydlí, aby
rým lidem kouze
pro radost. Jako č
( nebo že by paní
tily dýňové lucern
vyzdobeném ško
naaranžované p
v záři blikajících
vodu podmanivé
mínky lucerniček
dětí i dospělých a
krásná a tajemn
vážnější vešli i
s obrovskou zář
jinými hrůzostra
Konec podveč
lečnému tanci a r
hřišti. Děti si pot
odnést své vlast
vyrobené lucern
domů a rozsv
je svým blízk
a přenést tak m
ně trochu po
klidu
i
taje
I u nás doma sv

Podzimní kralování v mateřské škole

I v nově otevřené třídě mateřské školy v budově ZŠ mají
děti různé hrací koutky.
Podzim se ujal své vlády a my
společně využíváme jeho plodů
k různým činnostem s dětmi v mateřské škole. Pohybové hry, výtvarné,
pracovní i hudební činnosti jsou
motivovány barevnou podzimní
přírodou. Napodobujeme zvuky zvířátek – pípání ptáčků, pištění myšky,
pohybově ztvárníme ježka, zajíce
a vránu v tanečních hrách. Kreslíme
zvířátka a ptáky.

Vyprávíme si o tom, jak zvířátka
na podzim sbírají oříšky, bukvice,
žaludy a schovávají je do svých skrýší. K veverčímu hnízdu nás většinou
zavedou ohlodané šišky a zbytky
rozkousaných plodů. Děti rády
sbírají na vycházkách co se jim líbí
a v kapsách to nosí do MŠ i domů.
Spadané barevné listy jsou jedním
z nejdostupnějších materiálů, ale
také kaštany, žaludy, šípky, jeřabi-

ny a šišky. To se
pak krásně tvoří
podzimní koláže,
skřítci „Podzimníčci“, ježci ze slupek
kaštanů,
myšky
vzdělávací
ze skořápek ořechů
program
a náhrdelník z jeřamateřské
bin. Hotové výrobky
školy.
si děti nejraději odnášejí
A až všechny
domů, ale velkou radost
listy ze stromů
mají i z toho, když jejich práce
dají, budeme už blízko
ozdobí společné prostory mateřské opačasu, který nám rozveselí mikulášská
a základní školy.
Děti přivítaly podzim plný barev trojice.
Ivana Kubcová
a kouzelných změn s velkým eláza kolektiv MŠ
nem. Milují vycházky do přírody,
učí se citlivě vnímat dary přírody
a pomáhat ji chránit. V lese to voní
Děkuji všem, kteří v roce 2005
houbami a jehličím a dříve než
škole pomohli při různých akcích, při
opadají listy stromů a keřů, můžeme
zajišťování běžného chodu i při práci
pozorovat nádherně barevné pros dětmi v kroužcích. I v dnešní náročměny. Barvy a tvary listů poskytují
né a uspěchané době se takoví najdou
dětem nepřeberné množství námětů
a my si jejich pomoci velice vážíme.
k poznávacím aktivitám, hrám a tvoSvětluše Kratěnová, ředitelka školy
řivým činnostem, které nabízí školní
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Putovní pohár z XI. turnaje v mariáši doputoval do Jaroměře
Již po jedenácté se sešli milovníci
logické hry na turnaji „O pohár starosty Albrechtic“ ve voleném mariáši. Letos stejně jako v uplynulých
ročnících pořadatelé měnili pravidla.
Poprvé se hrál tak zvaný mariáš padesátníkový, což znamená obyčejná
volená hra za padesát haléřů. K tomuto kroku vedla organizátory skutečnost zrušení desetníků a dvacetníků, a tak se hrálo o nejmenší minci.
Ne, že bychom desetníků neměli
dostatek, včas jsme se zásobili, ale po
padesátníkové hře volali přespolní,
a tak jsme hostům vyhověli.
Další podstatná změna spočívala
v tom, že vyhraná částka v každém
kole nezůstávala hráči, který peníze vyhrál, ale po skončení kola se
opět rozdělila všem hráčům u stolu.
Bylo to z toho důvodu, že se hrálo
o umístění a peníze se přepočítávali
na body. Během turnaje se opět zjistily další nedostatky v pravidlech, a
tak na XII. Turnaj budeme opět pravidla vylepšovat.
Do restaurace p. Krba „Na
Drahách“ se dostavilo více jak 30
zájemců o tuto karetní logickou
hru. Presentovalo se rovných třicet
hráčů, a tak jsme měli obsazených
deset stolů.
Po provedeném losování hráči
zasedli na vylosovaná místa a začalo
někde opatrné klání, jinde souboje
na ostří nože. Nikde však nikdo
a nikomu nic nedal zadarmo. Hrálo
se jak je již tradicí na čtyři soutěžní
kola po 50 minutách. Na průběh
hry dohlíželi pozorní rozhodčí
pánové Pavel Bartoš a Jirka Novák,
materiál a techniku pro sumarizaci
výsledků měli v plné pohotovosti
zástupci rodiny Pavlíkových, také
již tradiční a zkušení rozhodčí.

O tom, že na turnaji nemá nikdo
dopředu nic jasné svědčí, že někteří
favorité a vítězové minulých ročníků
se neprosadili ani mezi nejlepších
deset. Snad příště.
A tak po prvním kole byl v čele
turnaje p. Josef Marek z Petrovic,
zatím co obhájce loňského prvenství bodoval až na 16. místě. Leč
první kolo nic neřeší, ale napomáhá
v přípravě dobré pozice pro další
kola, neboť v dalších kolech se již
nelosuje, hráči usedají na místa
podle dosaženého pořadí. Znamená
to, že ten, kdo se umístil první, hraje
u prvního stolu se druhým a třetím.
Ke druhému stolu usednou čtvrtý,
pátý a šestý atd.
Z takto organizovaného turnaje
se již dá po druhém kole tipovat
možného vítěze i když stát se muže
ledacos.
Pořadí po II. kole vypadalo na
prvních šesti místech takto:
1. Bartoš Vla. 2. Vích Viktor 3.
Žeňka Pavel 4. Vodička Jan 5. Novák
Josef Hoděčín (vítěz z r. 2003) 6. Horáček Josef
Dalo se očekávat že z těchto šesti
vyjde vítěz letošního klání, i když
v mariáši je vše možné.
Nestalo se však nic nepředvídaného, i když mezi jmenované se po
třetím kole vřítil na první místo
Roman Unger a vytlačil tak z boje
o medailové příčky Honzu Vodičku.
Pořadí po III. kole:
1. Unger Roman 2. Horáček Josef 3.
Bartoš Vlad. 4. Žeňka Pavel 5. Junek
František 6. Novák Josef Hoděčín
A bylo celkem téměř jisté, že v posledním kole se o vítězi rozhodne
mezi těmito soutěžícími.
Po dalších padesáti minutách již
bylo vše jasné. Jedenáctým vítězem

Turnaj v mariáši v restauracu „U Krbů“
a držitelem putovního poháru nej- Jsou to:
méně na jeden rok stal pan Josef
I. 1998 J. Krb, Albrechtice
Horáček z Jaroměře. Na druhém
II. 1998 P. Bartoš, Alrechtice
místě se umístil pan Josef Novák
z Hoděčína a jako třetí Bartoš Vlad. III. 1998 R. Buneš st., Štěpánovsko
Z domácích se nejlépe umístil IV. 1999 M. Sekyra, Nová Ves
V. 1999 J. Malý, Štěpánovsko
Josef Novák, který svůj první start
VI. 2000 J. Novák, Nová Ves
ozdobil čtvrtým místem.
Organizátoři a pořadatelé děkují VII. 2001 S. Buneš, Praha
touto cestou všem sponzorům, kteří VIII. 2002 R. Friess, Týniště
pomohli turnaj zajistit po materiální IX. 2003 J. Novák, Olešnice
X. 2004 F. Junek, Hoděčín
stránce, zejména p. Kratěnovi za
patronaci nad turnajem. Stejně velký XI. 2005 J. Horáček, Jaroměř.
dík patří rozhodčím turnaje, kteří
nejenže odvedli perfektní a rychlou
Do r. 1999 se hrály turnaje střídavě
práci při sčítání výsledků, ale ještě
stačili připravit mnoho dalších ma- „U Pošty“ a „Na Drahách“. Od roku
teriálů pro kroniku a propagaci.
2000 se již hraje pouze jako posvíNa závěr bych vyjmenoval dosa- censký pouze „Na Drahách.“
vadní vítěze a držitele poháru, jejichž
jména jsou na poháru zvěčněna.
Jaroslav Hlušička

Den otevřených dveří v domově důchodců v Albrechticích
Den otevřených dveří v našem
domově proběhl letos za krásného
slunného počasí. Potěšil nás zájem
lidí z okolí, přijeli se podívat klienti z ostatních domovů, zaskočily
k nám také děti z vedlejší základní
školy. K příjemnému odpoledni
patřilo opékání prasátka a k poslechu i tanci nám zahrálo Duo Acord
z Pardubic. Kdo měl zájem, mohl se
podívat, jakými úpravami prošla budova domova za poslední dva roky.
V loňském roce jsem Vás informovala o rekonstrukci zimní zahrady,
vznikla
prostorná
společenská
místnost k pořádání kulturních akcí
a ke každodennímu posezení klientů. V okolí domova byla položena
zámková dlažba a tím byl zajištěn
bezpečnější bezbariérový provoz pro

imobilní klienty. V letošním roce byla
dokončena přestavba druhého patra
a bylo zde vybudováno oddělení pro
seniory postižené demencí.
Jelikož se blíží závěr roku, rádi
bychom Vám touto cestou popřáli
krásné a ničím nerušené svátky vánoční, pevné zdraví, radost, štěstí
a milé dárky pod stromeček. Také
my v domově společně oslavíme tyto
dny plné klidu a spokojenosti. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří nám
kdykoli podají pomocnou ruku
a přispívají tak k dobré spolupráci domova a obce. Věříme, že
i v příštím roce nám zachováte svou
přízeň.
obyvatelé a zaměstnanci Domova
důchodců v Albrechticích nad Orlicí

Pěkné odpoledne v domově důchodců
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Volejbal ženy - jarní boje o postup do I.třídy
Po čtyřech letech v krajském
přeboru II.třídy budeme bojovat o
postup do I.třídy. Letošní podzim
se nám skvěle vydařil. Nyní jsme na
druhém místě tabulky za vedoucím
Novým Městem. Zatím jsme vždy
na jaře dotahovali umístění ve skupině,ale tentokrát máme jediný bod
ztrátu na první místo. Na jaře máme
i lepší pozici,protože hrajeme doma
čtyřikrát a venku pouze třikrát.
Doma přivítáme hlavně favority
soutěže Nové Město,Stěžery,
Kvasiny A a další bude Pouchov.
Z podzimu jsme tedy vytěžili maximum a teď bude záležet jestli v domácím prostředí dokážeme lepší
týmy soutěže porazit. Hned první
dvojzápas doma s Novým Městem
asi hodně napoví.
Naše tabulka po podzimní
soutěže:
1. Nové Město 14 11 3 36:16
2. Albrechtice 14 10 4 33:23
3. Stěžery
12 9 3 28:19
4. Orel HK
14 7 7 31:31
5. Kvasiny A 12 7 5 25:21
6. Kvasiny B 14 5 9 26:33
7. Pouchov
14 3 11 20:35
8. Nechanice 14 2 12 17:38

části
25b
24b
21b
21b
19b
19b
17b
16b

Ve všech sezónách,ať již v okrese
nebo později v kraji se naše družstvo
stále zlepšovalo. Ještě před čtyřmi
lety v první sezóně v kraji (20012002) jsme za celou podzimní část
sezóny nevyhráli ani jedno utkání
a zvítězili pouze ve dvou setech!
Nyní o čtyři roky později jsme o
bod druzí a myslíme na postup do
I.třídy. V současné době máme po
družstvu Záměle,které hraje II. ligu,
druhé nejlepší družstvo žen v okrese. V případě,že by se nám podařilo

postoupit do I.třídy utkáme se s takovými družstvy jako jsou Jiskra Jaroměř, Slavia Hradec Králové A,Červený Kostelec,Slavia Hradec Králové
B, Lokomotiva Trutnov,Staré Město
Náchod, Bílá Třemešná, Hronov, Jilemnice, a Jíčín. Do I.třídy postupují
první družstva z II.třídy skupiny A
a B. Do I.třídy sestupují poslední
dvě družstva z II.ligy. Jestliže nyní
hrajeme dvoukolově na venkovních
hřištích systémem podzim-jaro 28
utkání, takv I.třídě se hraje od října
do března 36 utkání s přestávkou
o vánočních svátcích. Soutěž se hraje
v halách, a proto by se nám případně
nabízela buď hala v Týništi „U Dubu“,která je ale vytížená z velké části
basketbalem a nebo hala v Česticích,ve které by problém s vytížením
nebyl. Postup by samozřejmě znamenal i získání větší ﬁnanční částky
z různých zdrojů.
Nebudeme však předbíhat. Nyní
se budeme soustředit na Zimní pohár, který by nás měl na jarní část sezóny kvalitně připravit a těsně před
sezónou na turnaj v Česticích,kde
proběhne poslední příprava.
Doufáme,že nám na jaře pomůžete vytvořit v domácím prostředí
diváckou kulisu,protože utkání na
domácím hřišti budou rozhodovat.
Děkujeme Vám za vaši přízeň. Děkujeme sponzorům panu Vondruškovi
a panu Krčmářovi, kteří nás již léta
ﬁnančně podporují a zabezpečují
chod našeho družstva v kraji. Věřím,že se najdou i další,kteří nám
pomohou.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za ﬁnanční příspěvek na soustředění.
Děkujeme Vám Všem za to, že
nám fandíte a přejeme Vám hezké

Kapitánka Radka Vašíčková při „skákaném“ servisu.

svátky a šťastný Nový rok.
Ve volejbalových soutěžích hrajeme nyní devátou sezónu. Stále se
zlepšujeme a máme stále perspektivní družstvo. Takto se nám ve volejbalových soutěžích dařilo :

Krajský přebor
2001-2002 :
1. Slavia HK C
2. Kvasiny A
3. Nové Město
4. Slavia HK B
5. Plotiště
6. Albrechtice

II.třídy skupina B

Krajský přebor
2002-2003 :
1. Nové Město
2. Slavia HK B
3. Kvasiny A
4. Plotiště
5. Bílá Třemešná
6. Albrechtice
7. Dobruška

II.třídy skupina B

16
15
12
9
5
3

4
5
8
11
15
17

54:25 36 b
51:28 35 b
42:37 32 b
39:43 29 b
35:49 25 b
17:56 23 b

Okresní přebor 1997-1998 9. místo
Okresní přebor 1998-1999 :
1. Jilovice
14 4 44:22
2. Záměl C
13 5 46:24
3. Kvasiny B 12 6 45:26
4. Kostelec
11 7 41:31
5. Záměl B
11 7 40:31
6. Dobruška 11 7 40:34
7. Týniště
6 12 31:39
8. Albrechtice 6 12 23:37
9. REMA RK 4 14 23:46
10. Kvasiny C 2 16 7:50

32 b
31 b
29 b
29 b
29 b
29 b
24 b
24 b
Krajský přebor
22 b
19 b 2003-2004 :
1. Slavia HK B
2. Nové Město
Okresní přebor 1999-2000 :
1. Kvasiny B
16 0 48:10 32 b 3. Kvasiny A
2. Jilovice
11 5 37:25 27 b 4. Zbečník B
3.-4. Albrechtice 9 7 29:27 25 b 5. Kvasiny B
3.-4. Záměl B
9 7 29:27 25 b 6. Plotiště
5. Kostelec
8 4 33:26 24 b 7. Albrechtice
6. Týniště
7 5 35:27 23 b 8. Orel HK
7. Dobruška
7 5 28:32 23 b
Krajský přebor
8. Záměl C
¨ 4 5 18:39 19 b
9. Kvasiny C
1 8 3:47 17 b 2004-2005 :
1. Kvasiny A
Okresní přebor 2000 – 2001 postup 2. Nové Město
3. Kvasiny B
do KP II.tř.
1. Kvasiny B
16 0 48:9 32 b 4. Albrechtice
2. Albrechtice
11 5 41:22 27 b 5. Zbečník B
3. Týniště
10 6 40:20 26 b 6. Plotiště
4. Dobruška
10 6 34:27 26 b 7. Stěžery
5. Jilovice
9 7 34:27 25 b 8. Orel HK
6. Záměl B
7 9 27:32 23 b
Krajský přebor
7. Kostelec
7 9 26:32 23 b
8. Týniště dor.
1 15 4:45 17 b 2005-2006 :
9. Kvasiny C
1 15 5:45 9 b Zatím 2.místo

19
17
12
12
12
8
0

3
7
10
10
10
16
24

61:20 41 b
59:27 41 b
42:36 34 b
42:37 34 b
41:40 34 b
35:52 32 b
4:72 12 b

II.třídy skupina B
26
15
15
14
13
12
11
6

2
13
13
14
15
16
17
22

82:11 54 b
58:48 43 b
52:51 43 b
57:58 42 b
49:60 41 b
43:61 40 b
43:61 39 b
31:72 34 b

II.třídy skupina B
20
18
16
14
14
11
12
7

8
10
12
14
14
17
16
21

67:39
67:43
58:52
56:59
54:53
52:61
50:62
35:70

42 b
40 b
34 b
32 b
31 b
29 b
28 b
19 b

II.třídy skupina B

Petr Bartoš

Oddíl volejbalu žen - Albrechtice nad Orlicí
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Závody malých motocyklů na Nové Vsi - 5. velká cena
Dne 17. 9. se konal na Nové Vsi
u rybníka na pozemku p. Moravce
již pátý ročník závodu malých motocyklů. Závodu se zúčastnilo 60
závodníků, kteří byli rozděleny do
kategorií podle věku a výkonnosti.
Byli to elévové od 4 – 8 let, dorostenci do 15 let, tzv. stodoláci, kteří
měli motorky bez úprav, specialisté
– ti měli na strojích různé úpravy
a vylepšení.
Závody se uskutečnili systémem
rozjížděk, opravných jízd, malé ﬁnále
a velké ﬁnále.
V kategorii elévů na prvním místě
Jirout, Klejch, Křížek Pavel.
V kategorii dorostu na prvním
místě Vencl, Chrtek, Křížek Petr.
V kategorii stodoláků na první
místě Čepelka, Kopa J., Bulis.
V kategorii specialistů na prvním
místě Čiháček Jos., Urbánek Petr,
Křížek Pavel
Závod se těšil velkému zájmu
diváků, kterých se i přes nepříznivé
počasí dosti zúčastnilo a odcházeli
spokojeni, jak s výkony závodníků,
tak s organizací závodu. Po skončení
závodu byli předány ceny vítězům,
které předával starosta obce p.
Charvát.
Po předání cen poděkoval ředitel
závodu Jan Cerman závodníkům
i divákům za účast a pozval je na další závod, který se uskuteční v květnu
2006.

Motokrosové mládí na Nové Vsi

Závodu přihlíželo mnoho diváků

O????
dramatické chvíle nebyla nouze

Stupně vítězů (foto: Tomáš Pražák)

Vánoční nabídka
Obecní úřad Albrechtice n. O. nabízí všem čtenářům zpravodaje:

• DVD Albrechtice nad Orlicí
z oslav 725. výročí první zmínky o obci, cena 150,-Kč/kus.
• knihu „Albrechtice nad Orlicí“
za zvýhodněnou cenu 500,-Kč/kus.

Knihu i DVD si lze zakoupit na obecním úřadě nebo po
tel. domluvě (tel. 494 371 425) je možné zaslání i na dobírku.
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Oslavy kulatého výročí fotbalu v Albrechticích
Ani se nechce věřit, ale fotbalu
v Albrechticích je již 80 let. Ano právě v roce 1925 se datují první zmínky o organizovaném klubu kopané
pod názvem Rudá hvězda Albrechtice nad Orlicí. Od tohoto roku se píše
historie kopané v Albrechticích.
Nynější funkcionáři výboru SK
dlouho přemýšleli, jak co nejdůstojněji oslavit toto významné výročí.
Po dlouhých úvahách byl nakonec
vybrán 1. říjen 2005. Toto datum je
pro albrechtické i termínem posvícení, a tak se po dohodě s kulturní
komisí obecního úřadu v tento den
uskutečnilo jak 80 let kopané, tak
i posvícení. Sportovně společenský
den byl rozdělen na dvě části a to
dopoledním programem oslav 80-tileté historie kopané a odpoledním
posvícením. Oddíl kopané zajišťoval
dopolední program a kulturní komise pak tradiční posvícenské utkání
Albrechtice – Nová Ves spolu s večerní taneční zábavou u Krbů.
Oddíl kopané připravil výstavu
dobových fotograﬁí a kronik a všichni příchozí si mohli volně prohlédnout všechny prostory rekonstruovaných šaten a zázemí SK. Pozváno

bylo na 150 bývalých i současných
hráčů a funkcionářů, dále pak pan
starosta Jaromír Kratěna a vrcholní
představitelé fotbalu z okresu i kraje.
Oslavy byly zahájeny v 10.00 hodin
krátkými projevy hostů a předáním
věcných darů od fotbalového svazu
oddílu SK Albrechtice a p. Zdeňkovi Pišlovi, dlouholetému sekretáři
oddílu. Vzácnou návštěvou pro
všechny zúčastněné byla návštěva
pana Miloše Jóna jako nejvyššího
představitele
Královéhradeckého
kraje přes sport a tělovýchovu.
Po úvodních slovech hostů byla
otevřena výstava dobových fotograﬁí a dokumentů z historie fotbalu
a na hlavním hřišti se uskutečnilo
vzájemné utkání bývalých fotbalistů
SK. Pro všechny přítomné bylo po
celý den připraveno občerstvení
v podobě pečeného selete a guláše.
I výčepní stánek se velmi dobře
staral o pitný režim všech účastníků. Fotbalové oslavy pokračovaly
i odpoledne, kdy se ve 13.00 hodin
uskutečnilo mistrovské utkání našeho dorostu s mužstvem Skuhrova.
Naše mužstvo vyhrálo a tak příjemná atmosféra pokračovala až do

odpoledního předání pořadatelské
štafety zástupcům obcí Albrechtic
a Nové Vsi pro uskutečnění programu posvícení. Tradičně se uskutečnilo fotbalové utkání neregistrovaných
zástupců obou obcí. Albrechtice
v tomto utkání zvítězily a úspěšně
tak zakončily velmi krásný den strávený ve fotbalovém areálu V Borku.
Závěrem je nutno poděkovat
všem zúčastněným hostům, návštěvníkům, fotbalistům, zvláště
pak pořadatelům z řad výboru SK

a p. Michalcovi za ozvučení celého
sportovního dne.
Vzhledem k tomu, že tento článek
vyjde v období vánočních svátků
a blížícího se Nového roku, dovolte
abychom všem fotbalistům, fotbalovým příznivcům a občanům
Albrechtic popřáli příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku
2006 pevné zdraví, hodně štěstí
a osobní spokojenosti.
SK Albrechtice
oddíl kopané

Proslov předsedy SK při oslavách fotbalu

Zpráva o činnosti TJ Sokol ALbrechtice nad Orlicí
V druhé polovině letošního roku
se naše činnost zaměřila výhradně na vyřešení problému podlahy
v tělocvičně. Členové výboru se
zúčastnili nespočetně jednání ať
už s ﬁrmami tak na župě Orlické
a obecním úřadě. Prvním a nejdůležitějším krokem bylo zaﬁnancování celé akce. Podali jsme si žádosti
o dotace na župě a obecním úřadě.
Obě byli kladně vyřízeny.Ze župy
nám byla přiznána částka 100 000,-.
Z obce jsme dostali investiční příspěvek 158 000,-. Bylo provedeno výběrové řízení na rekonstrukci podlahy
v tělocvičně.Hned na úvod musíme
sdělit, že pokud bychom uvažovali
o betonovém podloží a parketách
jsme někde na 500 000,- a výš. Proto
nezbývalo jít cestou původní, což
jsou trámy uložené v pískovém podloží dále rošt a vrchní část prkna.Ze
čtyř vážných zájemců byla vybrána ﬁrma p. Novotného z Hrošky
u Dobrušky. Jedním z hlavních
důvodů byli dobré reference
a hlavně nejlevnější nabídka. I tak se
ale částka vyšplhala až na cca 325
000,-. Znovu jsme tedy zažádali
župu Orlickou o navýšení dotace,
bohužel veškeré ﬁnanční rezervy
sokola připadly na chystaný všesokolský slet. Nezbývalo než oslovit
ještě jednou obecní úřad. Hlavně
díky pochopení pana starosty
a zastupitelstva nám byla částka na-

výšena o 87 000,-.
Takže práce mohli začít.Členové
sokola provedli vybourání prken
a trámů,které byli mimochodem
ve značném rozkladu a vyvezli
potřebné množství podloží.Firma
nastoupila s menším zpožděním
kvůli vytíženosti koncem listopadu.
Po úklidových pracích a vymalování
je reálné otevření tělocvičny zhruba
od nového roku.
Touto cestou bych chtěl velmi
poděkovat obecnímu zastupitelstvu
a panu starostovi za kladný postoj
k našemu problému. Pokud by se
totiž nepodařilo sehnat potřebné
ﬁnance, znamenalo by to asi uzavření tělocvičny na neurčito, jelikož
z důvodů zkoušek vlhkosti a poškození trámů již část podlahy scházelo
a nedalo by se tím pádem stejně
cvičit. Pokud vše dopadne podle
předpokladů, budeme mít zrekonstruovanou tělocvičnu kompletně,
jelikož v loňském roce proběhla
výměna oken a oprava stropu. Snad
nám tedy do budoucích několika desítek let bude tělocvična sloužit bez
větších investičních výdajů.
Závěrem bych chtěl popřát hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho
pracovních úspěchů všem našim
občanům v novém roce.
Oddíl volejbalu muži
Po polovině sezóny se náš tým

pohybuje ve středu tabulky na šes- hou přihlásit u p. Bartoše v sokolovně.
Výsledky našich volejbalistů v podtém místě.
Bohužel jsme většinu zápasů zimní části sezony 2005-2006
odehráli pouze v šesti hráčích a tím
pádem bez střídání. Sestava se lepila
Kvasiny – Albrechtice
3:1
jak to jen bylo možné a zákonitě
Albrechtice – Peklo
0:3
Potštejn – Albrechtice
3:1
naše hra neodpovídala našim možnostem. U dvou našich hráčů, kteří
Albrechtice – Kostelec
1:3
jsou ze zdravotních důvodů dlouChleny – Albrechtice
1:3
hodobě mimo hru visí otazník zda
Borohrádek – Albrechtice
0:3
Albrechtice – Vamberk „B“ 3 : 2
ještě vůbec budou hrát, takže pokud
chceme udržet volejbal v AlbrechtiDobruška – Albrechtice
3:0
Albrechtice – Čestice
0:3
cích musíme v zimní přestávce udělat kroky pro rozšíření kádru.
Případní zájemci o tuto hru se moSluka P.

Práce na opravě podlahy v sokolovně
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80 let fotbalu v Albrechticích - IV. pokračování
K činnosti albrechtického fotbalového klubu odjakživa neodmyslitelně patří pořádání hudebních
produkcí, tanečních zábav, koncertů
atd. Smysl těchto akcí byl vždy stejný,
tato kulturní činnost přinášela a stále přináší ﬁnanční prostředky tolik
potřebné k náročnému provozu
fotbalového klubu.
17.února 1934 se datuje první
maškarní ples SK Albrechtice. Konal
se stejně jako po desítky dalších let
v sále restaurace U Krbů. Na pořádání těchto akcí byla ve výboru
klubu kladena veliká pozornost. Pro
zajištění akce byl ustaven zábavní
výbor. Pro zajímavost na uvedeném
maškarním plesu bylo vstupné pro
masky 3,-Kč, pro ostatní 4,-Kč. Zajištěním hudby byl pověřen místní kapelník Beran. Slíbil zajistit jazz band
o 6 muzikantech po 30,-Kč na osobu.
Hojně byly využívány i sponzoři. Do
tomboly bylo ﬁrmou Tauber Praha
věnováno 6 lahví koňaku, ﬁrma
Kudrnáč věnovala 25 nafukovacích
balonků, které se pak prodávaly za
1,-Kč. Při plese byl pod jevištěm tzv.
čertův sklípek, kde se nalévalo něco
ostřejšího. V roce 1935 bylo vyúčtování plesu následující:
Příjem:
1780,50 Kč
Výdaje:
1183,30 Kč
Výtěžek:
597,20 Kč
Ještě podrobnější vyúčtování
maškarního jsem v zápisu ze schůze
našel z roku 1940:
Položky příjmu: hl. pokladna
2047,- Kč; masky 171,25 Kč; sklo
tombola 311,40 Kč; čepice 242,05 Kč;
p. Krb 10,-Kč; pivovar: 19,50 Kč.
Položky vydání: papír Novotný

40,-Kč; sklo Palán 115,-Kč; hudba břízkami. V kabinách se prodávalo
450,-Kč; obecní dávka 333,40 Kč;po- občerstvení. Židle a stoly se shánězvánky 127,50 Kč; policové hodiny ly, kde se dalo. V hospodě U Krbů,
25,-Kč; obrat.daň 46,30 Kč; autor.po- a dokonce i v hospodě v Čermné.
platky 44,75 Kč;sál.světlo 179,-Kč; Na hřišti se však postupně budovalo
bio reklama 5,-Kč.
stálé pevné zázemí pro konání zábav.
Pečlivě byly vždy určeny dvojice Byl vybetonován parket,postaveno
pro prodej losů tomboly po domech. kryté podium, sezení pro návštěvníTo jsem ostatně zažil ve své činnosti ky.Také kultura prodeje občerstvení
po řadu let i já a určitě na to rád se dostala na přijatelný stupeň. Vše
vzpomínám. Dvojicemi se obsazo- se léty postupně vylepšovalo, až do
valy vždy celé Albrechtice, dále pak dnešní podoby.
Štěpánovsko i Nová Ves. Mohu sám
Pochopitelně s dobou se měnil
potvrdit, že řada spoluobčanů týden i druh zábavy, hudební repertoár.
před maškarním již očekávala, až Od již zmíněného kapelníka Berana
k nim přijdou dvojice a nabídnou vzpomenu na pozdější tradiční hudlosy. Že tu a tam nalili na cestu bu z karnevalů GUNDIG Opočno,
i nějakou tu „štamprličku“je nabí- kapelu z odpoledních čajů p.Vlasáka
ledni. Bohužel tato tradice s novými z Nového Hradce, orchestr z letních
možnostmi
zanikla
a to nejen u fotbalistů,
ale i u dalších spolků.
Oproti dnešku pořádal
SK na zahradě hospody
U Krbů také letní koncerty. Dlouho se držela
tradice
Štěpánských
zábav. Také novoroční
čaje i následně nedělní
byly nezapomenutelné.
Postupem času se fotbalový klub rozhodl využívat pro letní zábavy
překrásné lesní scénerie
svého hřiště V Borku.
Začátky nebyly jednoduché. Doprostřed
hřiště byl postaven
návěs od trambusu zapůjčený z ČSAD, který
sloužil jako podium
Pozvánka na maškarní rej (rok 1938)
pro hudbu. Byl ozdoben

zábav na hřišti L.Tošovského, nezapomenutelného „Čanču“, až po
dnešní různé diskžokeje.
Za pořádáním všech těchto akcí
se skrývá spousta práce funkcionářských i hráčských generací.
Jmenovatel této práce zůstal po léta
stejný-získávat ﬁnanční prostředky
na sportovní činnost. V tomto směru jak to bývá se střídala léta tučná
i léta hubená.Popravdě řečeno, dnes
je činnost sportovního klubu natolik
náročná, že jen získané prostředky
z pořádání diskoték by na činnost
ani zdaleka nestačily. Ale jak se říká,
leckdy nemusí pršet, stačí jen když
kape!
Zdeněk Pišl

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Opět je tu konec sezóny a za námi
další rok. Letos se náš oddíl zúčastnil
opět mnoha závodů.
O prázdninách jsme stihli dvoje
vícedenní závody. První pořádal
oddíl Dobrušky v Opočně s centrem v kempu u Broumaru. Závody
byli třídenní. Začali v pátek odpoledne první etapou v Ohnišově za
Dobruškou. Nocleh byl v kempu
ve vlastních stanech. Druhá etapa
byla areálu staré cihelny v Pulicích.
Na nevelkém prostoru cihelny se
podařilo udělat velice zajímavou
a atraktivní etapu. Rozbité budovy
a starý komín přidali na atmosféře
a všichni byli spokojeni. Třetí etapa
vyplnila sobotní odpoledne a proběhla v zámeckém parku. Na neděli
zbyla poslední čtvrtá etapa a ta se
odehrála v Šedivinách. Počasí bylo
celý víkend opravdu letní, takže závody proběhly ve skvělé náladě.
Poslední prázdninový víkend jsme

se ještě zúčastnili třídenních závodů
v Horním Dehtově u Dvora Králové,
které pořádal oddíl Hradce Králové.
Závody měly název Čertovské etapy
a také v opravdu čertovském duchu
proběhly. Spalo se ve stanech, polní
jídelna a umývárny vytvořily celkem
dobré zázemí pro závodníky. Počasí
se opět velice vydařilo a ze závodů
jsme všichni odjížděli se skvělými
dojmy a zážitky.
Po prázdninách proběhlo sedm
kol Východočeského poháru. První
pořádal opět Dobrušský oddíl v Šedivinách. Další potom pořádal oddíl
Kunvaldu v Pěčíně u Rychnova. Potom jsme se podívali zase několikrát
na druhou stranu Východních Čech
a to k Trutnovu potom do Lázní
Bělohrad, Dolní Kalné, autokempu
Svatá Kateřina u Hostinného a poslední podzimní závody pořádal oddíl Jičína ve Vojicích. Naše výsledky
po 14. kolech jsou docela uspokojivé

a doufáme, že příští rok se nám podaří umístit ještě lépe.
Přes zimu nás čeká trénování
v tělocvičně a příprava na další sezónu. První kolo Východočeského
poháru pořádá náš oddíl 1. dubna
2006 opět v naší obci. Doufáme, že
se nám závody podaří uspořádat ve
stejné pohodě a stejně kvalitně jako
letošní rok.
Protože je tu i konec roku, chtěli
bychom vám popřát příjemné prožití Vánočních svátků a nového roku.
Výsledky soutěží Východočeské
oblasti v roce 2005
Kategorie D14C ( 23 ) - 16. Špačková Lucie; Kategorie D16C ( 18 )
- 9. Horká Marie; Kategorie H21C
( 77 ) - 5. Khýn Vítězslav, 11. Kupka Jaroslav; Kategorie H45C ( 53 )
- 41. Černý Petr; Kategorie H60C
(11) - Vítězslav Khýn; 10. Hlušička
Bohuslav
Vítězslav Khýn

Závody v OB
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Zpravodaj Albrechtice nad Orlicí

Společenská kronika

Kultura v naší obci
Dne 1. 10. 2005 proběhlo v naší
obci tradiční posvícení, které bylo
obohaceno o oslavy 80-ti let vzniku
fotbalu. Tak jako v loni i letos nám
počasí bylo nakloněno. Celý den
mohli naši občané sledovat na hřišti
v borku několik fotbalových utkání.
Závěr patřil jako tradičně fotbálku
mezi obcemi Albrechtice nad Orlicí
a Nová Ves. Na dodržování pravidel dohlížel rozhodčí pan Moravec,
který nemusel po celou hrací dobu

udělit žádnou žlutou ani červenou
kartu. Obě družstva si zahrály kvalitní fotbal. Štěstí tentokrát stálo na
straně mužstva Albrechtic, které
výhrálo v poměru 3 : 2 a po třech
letech zůstává pohár doma. Posvícení bylo zakončeno večerní zábavou
v restauraci U Krba.
Také připravujeme dva zájezdy
do pražského divadla U Hasičů,
které bychom uskutečnili v zimních měsících hned po novém roce.
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O přesných termínech vás budeme
prostřednictvím obecního rozhlasu
a plakátů včas informovat.
Rád bych poděkoval za sebe
a všechny členy kulturní komise
všem občanům Albrechtic na Orlicí
za přízeň, kterou jste nám po celý
rok věnovali a současně vám popřál
v novém roce hodně kulturních
zážitků.
Kamil Šín
předseda Kulturní komise

Rozloučili jsme se:
Hanuš Miroslav, nar. 1933
Dvořáková Božena, nar. 1914
Dušková Františka, nar. 1920
Novotná Aloisie, nar. 1910
Brandejs Josef, nar. 1930
Kupková Jarmila, nar. 1912
Hlaváčková Jarmila, nar. 1931
K 31.10.2005 měla naše obec 1050
obyvatel.
Vzpomínka:
Kdo byl milován, není nikdy zapomenut. Dne 15. února uplynou 3 roky,
kdy nás opustil pan Jaroslav Voda
z Albrechtic.
Stále vzpomíná manželka a dcery
s rodinami.
„Pro Vás mí drazí život jsem dožila, do chvíle poslední na Vás jsem
myslela.“
Dne 3. ledna uplyne již 7 let, co nás
opustila naše drahá manželka, maminka a babička, paní Jiřina Faltová
ze Štěpánovska.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
manžel a syn s rodinou
„Tys odešel a není slov, jak poděkovat za Tvou lásku, za Tvou práci, za
Tvou starost.“
Dne 15. února to bude již 8 let,
kdy se tiše zastavilo srdíčko našeho
drahého manžela, tatínka a dědečka
pana Václava Brůžka z Albrechtic. Za
tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.
Poděkování:
Děkuji srdečně obecnímu úřadu
a SPOZ paní Krčmářové a panu Betlachovi za milé blahopřání, květiny
a dárky k mým narozeninám.
Marie Balcarová

Společná fotograﬁe z posvícenského fotbalu

Koulelo se koulelo ...
... v sobotu 29. října 2005, v bowlingovém
klubu, v Týništi nad Orlicí, kde se sešli zástupci zájmových organizací Albrechtic nad
Orlicí, aby změřili své síly v bowlingovém
turnaji O pohár starosty.
V devatenáct hodin pronesl zahajovací
proslov, jak jinak, starosta, pan Jaromír
Kratěna, který předal slovo pořadatelům,
zástupcům Oddílu orientačního běhu, Vítězslavu Khýnovi a Jaroslavu Kupkovi. Jakmile jsme poučili osazenstvo přeplněného
bowlingclubu o pravidlech hry, zahájili hru
tréninkem hráči, kteří poprvé v životě stáli
na pódiu zvaném bowlingová dráha. Excelentními výstupy připomínajícími někdy
i jiné druhy sportu uvedli atmosféru turnaje
na správnou teplotu, ve které se do ještě excelentnějších výkonů vrhli ostatní účastníci.
Myslím, že jsme si pěkně zahráli, dokonale
se uvolnili, svědomitě doplňovali tekutiny
a podali kvalitní výkony na sportovním
i společenském poli.
Chceme touto cestou poděkovat všem zúčastněným za jejich přístup k turnaji a věříme, že se na jaře sejdeme všichni na druhém
kole turnaje O pohár starosty.
Jaroslav Kupka

Děkuji panu starostovi Charvátovi,
členkám KSČM a sousedkám za milé
posezení při harmonice, dárky a květiny k narozeninám.
Vavrušková Vlasta
Srdečně děkuji paní Khýnové
a panu Kratěnovi za milé a přátelské posezení a dárek u příležitosti
80. narozenin mé maminky Bričové
Růženy.
Brič Jiří
Děkujeme Všem, kteří se přišli tak
v hojném počtu rozloučit s naším
drahým manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem panem Josefem
Brandejsem.
Děkujeme MS Albrechtice za
poslední poctu a panu Vojtěchovi
za procítěný projev na rozloučenou.
Též děkujeme za květinové dary
a projevy soustrasti.
manželka a děti s rodinami

Fotograﬁe z bowlingového turnaje

Touto cestou děkuji paní Zemanové a panu Hlušičkovi za blahopřání,
dárek a květiny předané k mým 80.
narozeninám. Poděkování patří též
všem sousedům a známým, kteří si na
mě vzpomněli.
Bažantová Otilie
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