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Náklad 520 ks

28. říjen - Den vzniku VZPOMÍNKA NA
samostatného PADLÉ LETCE
Československého státu
Před 85 lety - 28. října 1918 byl vykládá tak, že Rakousko-Uhersko
vyhlášen samostatný Československý kapitulovalo a že český národ má
stát.
právo se osamostatnit. Ještě téhož
dne zástupci Národního výboru
Českoslovenká republika vznikla ustanoveného již 13.7.1918 převzabez násilí a bez obětí na životech, li do svých rukou důležité státní
což bylo v té době při vytváření i hospodářské instituce a v podvečer
národního státu naprosto ojedinělé. vydal Národní výbor zákon o zříVyhlášena byla na Václavském ná- zení samostatného Československa.
městí 28. října 1918 poté, co do Pra- O dva dny později se po sepsání
hy došla zpráva, že ministr zahraničí Martinské deklarace připojili i SloRakouska-Uherska hrabě Andrássy váci. O dva týdny později se Národní
přijal podmínky tzv. Wilsonova me- výbor přeskupil a rozšířil v Národní
moranda. Od srpna 1914 Rakousko- shromáždění. Tento zákonodárný
-Uhersko, jehož součástí byly i české orgán zvolil prezidenta T. G. Masazemě a Slovensko, válčilo spolu ryka a ustavil vládu vedenou Karlem
s dalšími spojenci proti mocnostem Kramářem.
Dohody - Rusku, Francii, Anglii a od
roku 1917 i proti USA. V lednu 1918
První republiku reprezentovalo
prezident USA W. Wilson stanovil mnoho významných osobností, ktepodmínky pro uzavření příměří ré ovlivnily český i světový kulturní
a mezi nimi požadavek, aby se život. Například Karel Čapek, F. X.
jednotlivým národům Rakouska- Šalda, Jiří Wolker, Jaroslav Seifert
Uherska umožnilo rozhodnout (literární činnost), Josef Čapek,
o svém státoprávním postavení. V Bohumil Kubišta, Ladislav Šaloun,
Praze se zpráva o tom, že vídeňská František Bílek (sochařství) nebo
vláda Wilsonovy podmínky přijala, Leoš Janáček a Josef Suk (hudba).

Hledáme originály fotografií

Obracíme se tímto s prosbou na
občany, zda je někdo vlastníkem
originálů níže otištěných fotografií a jestli by je zapůjčil pro účely
vydání knihy o historii naší obce
– části historie albrechtického fotbalu. Rovněž uvítáme, kdyby byl

někdo schopen identifikovat hráče
na těchto fotografiích. Zapůjčení
i dalších fotografií z minulosti fotbalu v Albrechticích nad Orlicí je
velice vítáno! Kontaktovat můžete p.
Zdeňka Pišla nebo Luďka Cabalku st.
Předem děkujeme.
...další fografie na zadní straně...

Z iniciativy pana Josefa Uhlíře
ze Štěpánovska bude v prostoru tábořiště na Sutých březích odhalen
28. října 2003 žulový jehlan jako
vzpomínka na československé letce,
kteří padli ve druhé světové válce
za naši svobodu.
Proč právě toto místo?
Při prohlížení skautské kroniky
pan Uhlíř zjistil, že v táboře na Sutých březích se mimo jiné scházeli
i čtyři kamarádi – skauti, později
letci bojující proti fašismu v Anglii
a ve Francii Alois Vašátko, František Karel Dittrich, Benignus Štefan
a Antonín Zavoral. Všichni čtyři ve
válce padli.
Jako vzpomínku na ně i ostatní
československé letce, kteří bojovali
proti fašismu a zasloužili se tak
o náš současný svobodný život,
bude 28. října 2003 na Sutých březích odhalen pamětní kámen. Žulový jehlan ponese tento text:
„V těchto místech se scházeli
jako nerozluční kamarádi. Skautské
zásady jim byly nade vše. Válka
však rozhodla jinak. Společně
opustili okupovanou zem, aby v řadách anglického a francouzského
letectva bojovali proti fašismu.
Nezapomínejme na ně, zaslouží si

naši vzpomínku!“
Celou akci zaštítil Krajský úřad
Královéhradeckého kraje a krajská
organizace US-DEU.
Alois Vašátko – narozen 25.8.
1908, štábní kapitán, Rytíř čestné
legie, první velitel čs. stíhací skupiny „wingu“, dosáhl 15 sestřelů,
a byl vyznamenán francouzským
válečným křížem. Padl v boji 23. 6.
1942 na jihu Anglie, asi 15 mil jižně
od skalnatého výběžku Start Point.
František Karel Dittrich – narozen 22. 11. 1916, padl v boji 23.
10. 1941
Benignus Štefan – narozen 9. 5.
1918, padl v boji 8. 3. 1943
Antonín Zavoral – narozen 14. 1.
1917, padl v boji 31. 10. 1941
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ÚŘEDNÍ DESKA

číslo 4-2003

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
(za období od 4. 8. 2003 do 25. 9. 2003)

- RO schválila předložený návrh
na úpravu parčíku před čp. 141
(tzv. Lobovka). Vedením stavby a
dozorem nad ní byl pověřen místostarosta obce Ing. P. Kačín, realizaci úpravy provedla firma Akebia
Albrechtice n. O.
- RO schválila smlouvu o dodávkách
vody a odvodech odpadních vod
mezi Obcí Albrechtice nad Orlicí
a Aqua servisem a.s. Rychnov nad
Kněžnou
- RO rozhodla o rozšíření opravy
plotu u mateřské školy včetně
požadovaného navýšení ceny za
opravy, které představuje částku +
7.200,-Kč.
- RO odsouhlasila výměnu žlabů a
svodů na budově základní školy,
neboť původní žlaby byly zkorodované.
- RO bere na vědomí znění výroční
zprávy o činnosti ZŠ ve školním
roce 2002/03 a výsledek hospodaření ZŠ za rok 2002.
- RO bere na vědomí žádost ing.
Pilouse o změnu ÚPSÚ (územního plánu) obce v ulici K Soutoku.
Vzhledem k náročnosti realizace
změny územního plánu bude žádost

řešena až při komplexnější úpravě
územního plánu.
- RO rozhodla v rámci využívání
prostředků z Eko-komu o zřízení
dalších sběrných míst na tříděný
odpad, a to v ulici Štěpánovské
a v ulici 1. Máje (u kravína pana
Bartoně).
- RO vzala na vědomí informaci
o škodě na majetku obce, kterou
způsobil požár lesa v srpnu letošního roku. Podle odhadu odborného
správce lesa (LD V. Chvojno s.r.o.) je
škoda ve výši 23.360,-Kč. Tento les
nebyl pojištěn, neboť žádná pojišťovna toto pojištění nedělá a nebo je
příliš drahé. Obec musí tento úsek
lesa znovu zalesnit.
- RO vzala na vědomí informaci o
odvozu speciálního materiálu CO
do centrálního skladu v Olomouci.
- RO vzala na vědomí informaci,
že rada města Týniště nad Orlicí
zamítla uzavření veřejnoprávní
smlouvy o působení Městské policie Týniště nad Orlicí na území
naší obce.
- RO schválila upravení stávající
smlouvy o pojištění majetku obce u
pojišťovny Kooperativa. Jedná se o
zvýšení pojistného o cca 17.000,-Kč
z důvodu nových pojistných pod-

mínek. Celkově je pojištění u Koo- sportovního areálu SK Albrechtice
perativy výhodné a s plněním po- n.O.
jistných událostí nejsou problémy. - RO souhlasí se zakoupením so- RO odsouhlasila žádost vedení waru se sbírkami zákonů a vyhlášzákladní školy o přesun finančních kami, který bude sloužit pro potřeprostředků z mezd na ostatní osobní by obecního úřadu i občanů.
výdaje. Jedná se o částku 2.000,-Kč. - RO schválila dodatek ke smlouvě
Důvodem je výplata odměny za na opravu základní školy (výměna
nátěr plotu okolo školy, kdy rozsah oken a oprava fasády) z důvodu
práce není možné odměnit v rámci objednaných víceprací o celkovou
schváleného rozpočtu.
částku cca 18.000,-Kč. Zároveň rada
- RO projednala návrh žádosti o obce pověřila pana Ing. P. Kačína
dotaci z Programu obnovy ven- k prohlídce plechování nad vstukova na dokončení výměny oken pem do školy.
a opravy fasády v základní škole
a doporučuje ji zastupitelstvu ke
INZERCE
schválení. Předpokládané náklady
na dokončení těchto prací činí cca
REALITNÍ A OBCHODNÍ
1,1 mil. Kč.
KANCELÁŘ
- RO vzala na vědomí informaci
o ukončení nájemního vztahu s
firmou MEGA – Milan Ešner v čp.
141.
- RO doporučila zastupitelstvu
KONTAKT: Jana Červená
schválit návrh rozpočtového opatření č. 3/2003
Veverkova 1343
- RO doporučila zastupitelstvu
500 02 Hracdec Králové
schválit novou vyhlášku č. 3/2003 o
e-mail: cervena@rido.cz
prodeji bytů z vlastnictví obce
tel.,fax: 498 500 331
- RO vzala na vědomí informaci o
mobil: 777 087 144
daru od Krajského úřadu ve výši
www.rido.cz
50.000,-Kč na rekonstrukci kabin

I

RIDO

ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Usnesení č. 6/2003 ze zasedání zana pozemku st. 40/2 v k.ú. Poběžostupitelstva obce konaného dne 25. 9.
vice
2003 v zasedací místnosti Obecního e) zadání zpracování dokumentace
úřadu Albrechtice nad Orlicí.
k územnímu řízení na stavbu
infrastrukturních sítí v lokalitě
1. Zastupitelstvo obce bere na vědoAlbrechtice – střed za celkovou
mí:
částku 65.100,- Kč (včetně DPH)
a) zprávu o plnění usnesení č. 5/2003
v rozsahu nabídky předložené
b) zprávu o činnosti Finančního výspolečností Energiaprojekt s.r.o.
boru
Hradec Králové
c) zprávu o činnosti Kontrolního vý- f) podání žádosti o dotaci z Programu
boru
obnovy vesnice na rok 2004 na
d) zprávu o připravovaném jednání o
dokončení výměny oken a opravu
zvýšení bezpečnosti křižovatky na
fasády včetně zateplení na budově
komunikaci I/11 u Tanexu
základní školy (1. Máje 48)
g) smlouvu o sdružení finančních
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
prostředků obcí Lesního družstva
a) úpravu rozpočtu č. 3/2003 (příloha
Vysoké Chvojno dle předloženého
usnesení) takto:
návrhu (příloha usnesení)
upravené příjmy 9.580.539,- Kč
upravené výdaje 10.369.426,- Kč 3. Zastupitelstvo obce ukládá:
financování
272.000,- Kč a) předsedkyni Finančního výboru
b) krytí rozpočtového schodku ve
zajistit do příštího zasedání zastuvýši 1.060.887,- Kč z přebytku
pitelstva obce kontrolu hospodahospodaření předešlých let
ření s finančními příspěvky obce u
c) obecně závaznou vyhlášku obce
zájmových organizací za rok 2002
č. 3/2003 o prodeji bytů ve vlast- b) starostovi obce zajistit zahájení
nictví obce Albrechtice nad Orlicí
jednání s Lesoškolkami Řečany
(příloha usnesení)
s.r.o. o pronájmu lesních školek
d) schvaluje demolici objektu čp. 64

ROZUMÍTE NOVÝM ESPÉZETKÁM?
Vedle dřívějšího značení aut podle okresů se můžete na našich
silnicích potkat již řadu týdnů s auty, které mají nové SPZ. Řada z nás
však neví, do kterého kraje tato auta zařadit. V orientaci nám může
pomoci tabulka nového značení podle krajů.

A

Hlavní město Praha

P

Plzeňský kraj

S

Středočeský kraj

C

Jihočeský kraj

U

Ústecký kraj

J

Kraj Vysočina

L

Liberecký kraj

B

Jihomoravský kraj

K

Karlovarský kraj

M

Olomoucký kraj

H

Královéhradecký kraj

T

Moravskoslezský kraj

E

Pardubický kraj

Z

Zlínský kraj

(převzato ze zpravodaje města Kostelce nad Orlicí)

číslo 4-2003

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 3

ZPRÁVY Z WŐRGLU

Desetileté jubileum – partnerská předali tradiční dárky ze své výobec Albrechtice nad Orlicí
chodočeské vlasti. Tlumočníci Karel
a Jitka Pažitní z Albrechtic udržovali
(přeloženo z měsíčníku Wörgl partnerskou konverzaci. Nechyběli
– září)
členové obecní rady z Albrechtic
a také paní Jana Kupková, předsedU příležitosti návštěvy delegace kyně „Klubu přátel Wörglu“.
z Albrechtic nad Orlicí (3. partnerská obec Wöglu) jsme oslavili 10
Kromě jiného si hosté z Čech prolet trvání tohoto přátelství. Starosta hlédli ozdravné centrum, stejně jako
Jaromír Kratěna a jeho manželka místní domov důchodců ve Wörglu,

kde skupina muzikantů „První východočeská dechovka“ udělala malé
hudební dostaveníčko. Také v předvečer u grilování v Hennesbergerhofu (v překladu – Slepičí vrch), kde
byla delegace ubytována, se muzikanti starali o dobrou náladu.
Sobotní dopoledne strávili návštěvníci ve Wögelském vodním
světě, kde společně poobědvali
v prima labužnické náladě a strávili

zde veselý „vodní“ den.
Večer všichni společně navštívili
wörgelskou „Lucerničkovou slavnost“, ke které byla přizvána městská
kapela Wörgl.
Po nedělních ranních šálcích jsme
se opět velkolepě rozloučili.
Pro příští rok je hlavním bodem
našeho plánu výměnný pobyt žáků
a hospodářská spolupráce.

Fotografie z návštěvy Wőrglu 2003.

PŘÍPRAVY V PLNÉM PROUDU
U příležitosti oslav 725. výročí
první zmínky o naší obci, které
připadají na příští rok, připravujeme
vydání knihy o historii Albrechtic.
Jako spolupracovnice s jednotlivými
členy redakční rady jsem byla pověřena zpracováváním textů do elektronické podoby a předáním k dalšímu zpracování, proto mi dovolte,
abych vás blíže seznámila s jednotlivými členy naší komise, obsahovou
strukturou a vůbec s představami
o celkové podobě knihy.
Kniha bude obsahovat informace
od roku cca 1000 do současnosti.
Celé zpracovávané období bude
rozčleněno do několika historických
částí. Historické informace z období
od roku cca 1900 budou rozšířeny
i o zásluhy významných osobností
naší obce. V knize budou dále také
zapracovány informace ze života
zájmových organizací, které v obci
působily a jejichž činnost ovlivnila historický vývoj naší obce, celá
kniha bude doplněna dobovými
fotografiemi.
Na ustavující schůzi v květnu
letošního roku byla ustanovena
redakční rada ve složení: Vladimír
Čtvrtečka, Josef Vojtěch, Luděk Cabalka st., Zdeněk Pišl, Zdeněk Sluka,
Jaroslava Svobodová, Jaromír Kratěna, Jaroslav Kupka, Vladislav Dostál,
Jarmila Hlaváčková, ing. Petr Kačín
a Milan Ešner. V tomto složení se
na doporučení pana starosty schá-

zíme každý měsíc, na pracovních
schůzkách, kde jednotliví členové
informují ostatní o průběhu příprav
knihy.
Obsahovou strukturu knihy navrhl pan Čtvrtečka následovně:
1. Úvod
2. Popis širších vztahů a událostí
souvisejících s obdobím před
založením obce
3. Založení Albrechtic n. O., Štěpánovska a Nové Vsi
4. Historický vývoj Albrechtic
5. Historie kostela a hřbitova
6. Historie školy
7. Historie Vzájemné rolnické po-jišťovny
8. Významné technické památky
9. Ze života zájmových organizací
10. Významné osobnosti Albrechtic
a okolí.
Za jednotlivé kapitoly a období
byli určeni následující garanti:
Pan Josef Vojtěch – kapitola 9
– historie organizace myslivců
Paní Jaroslava Svobodová – kapitola 4 – novodobá historie obce od r.
1991 do r. 2003
Pan Zdeněk Pišl a pan Luděk
Cabalka st. – kapitola 9 – historie
fotbalu v naší obci
Pan Vladislav Dostál – kapitola 9
– historie dobrovolných hasičů
Pan Zdeněk Sluka – kapitola 9
– historie Sokola, volejbalu
Paní Jarmila Hlaváčková – kapitola
9 – historie organizace zahrádkářů

Pan Jaroslav Kupka – kapitola 9
– historie orientačního běhu
Pan Jaromír Kratěna – kapitola 9
– kulturní činnost
PanVladimír Čtvrtečka zpracovává
ostatní kapitoly. Je největším nositelem histrických informací o naší obci.
Pan Kačín a pan Ešner zodpovídají
za technické zpracování písemných i
obrazových podkladů, za aranžmá
knihy a tisk.
Celkový vzhled knihy bude upraven podle finančních možností obce,
což je nyní velmi těžké upřesnit.
Vlastní kniha bude distribuována
v tištěné podobě, obrazová část
též v podobě digitální. Vydání knihy, slavnostní otevření a uvedení
předpokládáme v září 2004 kolem
posvícení.

Byli bychom rádi, kdyby se naše
redakční rada rozšířila o další členy, kteří mají jakékoliv informace
vztahující se k jakémukoliv období
nebo události související s naší
obcí. V této souvislosti uvítáme také
zapůjčení fotografických materiálů, jejichž zpracování je technicky
náročné a proto jsem již nyní pověřena je shromažďovat. Všem kdo
zapůjčí jakýkoliv materiál do knihy
zaručujeme, že mu bude vrácen zpět.
Kdo by nám chtěl poskytnout jakýkoliv podklad nebo se na přípravách
knihy podílet, je mezi členy redakční
rady vítán. Obracet se lze na nás na
obecním úřadě nebo na pana Vladimíra Čtvrtečku.
Za redakční radu Petra Kučerová
administrativní pracovnice OÚ

Ilustrační fotografie. Zaměstanci bývalé pojišťovny sídlící v Albrechticích.
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POSVÍCENSKÝ VÍKEND
Fotbal Albrechtice n. O. – Nová Ves
27. 9. 2003
Fotbalový zápas mezi neregistrovanými hráči skončil nerozhodně
3:3. Hráči Nové Vsi nastoupili v „tradičním zelenobílém dresu“.
Albrechtičtí byli naopak v netradičním ustrojení. Kapitán mužstva
a jeho zástupce byli ustrojeni ve
skotských krojích, zatímco mužstvo
symbolizovalo „dětský tým v pamperskách“ s dětskými doplňky.
Penaltový rozstřel se zavázanýma
očima vyhrála Nová Ves v poměru
2:1. Branky vstřelili: za Novou Ves
– Jaroslav Voda a Karel Blažek za
Albrechtice – Jaromír Kratěna.
Po napínavém závěru si putovní
pohár odnáší obec Nová Ves.
Na závěr fotbalového odpoledne
se uskutečnilo ještě přetahování
hasičskou hadicí o sud. Na každý
konec nastoupilo jedno mužstvo
a mohlo se začít.
Přestože měli zprvu na vrch albrechtičtí a už, už to vypadalo, že
bude sud jejich, vše skončilo naopak.
Malá kolize v albrechtickém týmu
zavinila, že novovesští si odnesli

i druhou výhru v podobě 50 l sudu
kvalitní 12o.
Přestože výsledky domácího
mužstva místní fandy příliš nepotěšily, většině návštěvníků se sobotní
odpoledne líbilo. Příjemným zpestřením bylo i vystoupení kostelecké
skupiny NEŠLAPETO. Nejlepším
střelcem domácích byl Z. Boudek
– 2 branky (1 neuznaná pro ofsajd),
nejlepším hráčem byl Petr Chmelík.
Nejlepším střelcem hostů byl J. Soukup – 2 branky a nejlepším hráčem
Libor Kouřil.

Posvícenská zábava se již tradičně
konala v místní restauraci „U Krbů“.
K tanci a poslechu hráli mladí hudebníci z Vamberka a nutno říci, že
cca 200 účastníků zábavy si pěkně
zatancovalo. K jídlu se podávaly pečené kačeny s knedlíkem a se zelím,
k pití nově zavedená Plzeň. Prostě
posvícení jak má být.
Celkově shrnuto, posvícení se vydařilo. Všem pořadatelům upřímně
děkujeme.

NABÍDKA

Jaromír Kratěna

PRO

Vítám Vás v knihovně a předkládám ostrůvky. Při jedné z nich je stihne
Vám několik titulů:
bouře. Ztroskotají na Ostrově krabů,
kde ve zříceninách kláštera objeví
Pro děti:
v tajemných podzemních chodbách
Člověk a jeho tělo – autorka knihy stopy po pašeráckých výpravách lodi,
K. Barnesová pracuje v Británii jako která před mnoha lety ztroskotala po
obvodní lékařka. Zaměřuje se na péči najetí na podmořskou minu, jež zde
o děti. Na stránkách této knihy ožívá zůstala z období 2. světové války.
lidské tělo v celé své složitosti a barvitosti. Velké průřezy na obrázcích Pro dívky:
poskytují představu o tom, jak pra- Ztracené nebe – E. Brabcová. Příběh
cují jednotlivé části těla. Doprovází letušky Barbary a plastického chirurje text autorky, který jednoduchými ga Jindřicha.
slovy popisuje činnost jednotlivých
tělesných soustav a vysvětluje, jak Pro ženy:
vzájemně spolupracují. Je to kniha Neříkej sbohem – M. Brůhová. O
pro poučení i zábavu.
krizové situaci v manželství, které
je zatíženo složitou minulostí vztahu
Plavci na ostrově krabů – L. Kristen. obou hlavních postav. Zemědělský
Na pozadí krásné jugoslávské přírody inženýr Václav Pokorný a jeho manz okolí Jadranu autor líčí prázdnino- želka Olga, učitelka, marně hledají
vé příběhy českých chlapců, kteří zde východisko z problémů, jimiž trpí
prožívají dny svého volna v dopro- nejeden partnerský vztah. Vůle po
vodu rodičů. Spolu s jugoslávským zachování rodiny, tolik důležité pro
kamarádem podnikají v jeho člunu jejich dcerku Karolinku, však nakovýpravy na jednotlivé ostrovy a nec překoná oboustranné selhání.

ČTENÁŘE

Pletky s osudem – S. Monyová. Pletky s osudem jsou románem o hledání
lidské lásky i o strachu z osamocení.
Jak skončí příběh Milady a Olgy? Je
směsice soucitu, přátelství a spojenectví onou pravou láskou?
Dobré úmysly – J. Fieldingová. Napínavý psychologický příběh dvou
žen a dvou ztroskotaných manželství,
ale i osud úspěšné právničky, specialistky na rozvody, která se snaží
pomáhat jiným zklamaným ženám,
a přitom si neuvědomuje, že se jí
rozpadá vlastní manželství.

ho panství a jeho žena. Při otevření
se v jeho rakvi najdou dvě těla, ale
žádné nepatří pánu místního panství.

Dvojitá vražda – z angl. orig. Bert
a Nan jsou dvojčata, která jsou si
navlas podobná navenek, ovšem
uvnitř přesně opačná. Potíž spočívá
v tom, že si lidé sestry neustále pletou. Shodou náhod se obě zamíchají
do podivného případu vraždy. Bezvýsledně se dvakrát obrátí na policii, ale
nakonec se samy vydají po stopách,
které je zavedou k tajemství starému
pětadvacet let. Z temné minulosti se
vynořuje vydírání, cizoložství, touha
po pomstě a brutální dvojnásobná
vražda. I ony jsou dvě – mají tedy
dvojitou šanci na úspěch, ale zároveň
jim hrozí dvojí nebezpečí smrti.

Detektivky:
Záhada staré hrobky – E. Peters.
Román anglické autorky, napsaný
v duchu klasické anglické detektivky,
zavádí čtenáře do přímořského městečka, kde tráví dovolenou inspektor Přijďte si vybrat. Určitě najdete kniFelse s manželkou a synem Domini- hu, která Vás zaujme.
kem. Poklid prázdninového pobytu Na shledanou v knihovně každý čtvrtek se
na Vás těší Svobodová J.
má zpestřit otevření staré hrobky, kde
knihovnice
jsou pochováni někdejší pán místní-

D   P

�

Důsledkem
tohoto
trendu, který podporuje i Královéhradecký kraj, je, že se stále
častěji setkáváte ve
sdělovacích prostředcích s termínem „mikroregion“. V našem
konkrétním případě
pak Mikroregion Poorlicko.
Co se skrývá pod
názvem Mikroregion
Poorlicko (dále jen
Poorlicko)?
Z výše uvedeného
vyplývá, že Poorlicko
je tvořeno katastrálními územími obcí.
Konkrétně se jedná o
obce sdružené v Dobrovolném
svazku
obcí Poorlicko. Jsou
to města Týniště nad
Orlicí, Borohrádek
a obce Albrechtice
nad Orlicí, Bolehošť,
Dobrovolný svazek obcí Poorlicko,
Čermná nad Orlicí,
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice Horní Jelení, Lípa nad Orlicí, Nová Ves
nad Orlicí
a Žďár nad Orlicí. Celkový počet obyTel.:49437142
vatel žijících v tomto území činí cca
E-mail –albrechtice @wo.cz
13 .700 obyvatel a výměra území činí
www.poorlicko.cz
cca 14 600 ha.
Vážení spoluobčané, čtenáři albrechtického zpravodaje.
Právě máte možnost vidět novou stránku v našem zpravodaji,
na které vás budeme informovat
o činnosti Dobrovolného svazku
obcí Poorlicko a o zajímavostech
souvisejících se životem měst
a obcí, které jsou jeho členy.
Mnozí jste již existenci svazku
zaregistrovali v okresních nebo krajských novinách, někteří možná zatím ne. Ať tak, či onak, pokusíme se
vám vysvětlit k čemu je svazek pro
všechny občany prospěšný, jaké má
cíle, problémy a v čem může napomoci zlepšit život v našich obcích.
Současný vývoj v organizování samosprávy obcí se postupně posouvá
ke vzniku větších samosprávných
útvarů. Prvním znakem tohoto vývoje byl vznik tzv. vyšších územně
samosprávných celků – krajů.
V současné době se hledají další
cesty, jak zvýšit kvalitu výkonu samosprávy obcí a posílit jejich ekonomický potenciál, aniž by muselo
dojít k jejich násilnému slučování
(přesto i tato hrozba je stále reálná).
Jednou z možností je vytváření přirozených mikroregionů, tedy území
zahrnující katastry několika obcí,
které se dobrovolně rozhodnou
spolupracovat při řešení společných,
zpravidla samosprávných, problémů.

propojující Hradec Králové s obcemi mikroregionu, která je dnes
plně v provozu a využívají ji stovky
cykloturistů každý víkend. Dále byly
všechny obce vybaveny výpočetní
technikou a propojeny elektronickou poštou. Svazek má své internetové stránky www.poorlicko.cz , ze
kterých lze přejít na stránky každé
členské obce. V současné době se
připravuje významná změna ve vizáži všech stránek s cílem zkvalitnit
propagaci našeho mikroregionu
i činnosti samotné.

set tisíc korun (v roce 2003 - 650
tisíc Kč), má dva zaměstnance na
zkrácený úvazek a ke své činnosti
dále využívá poradenských služeb.
Naprostá většina příjmů pochází ze
získaných dotací nebo grantů. Jen
malá část je zajištěna z členských
příspěvků, které se dříve pohybovaly
od 2 - 3,- Kč/obyv., od roku 2003 činí
6,- Kč/obyv. Se stoupajícím rozsahem
činností a změnami zákonů však
rostou i režijní výdaje na činnost,
což se do budoucna může projevit
na zvyšování členských příspěvků.
Běžná výše v podobných svazcích se
Svazek je řízen shromážděním pohybuje okolo 10,- Kč/obyv.
starostů (nejvyšší orgán svazku), V současné době je původní
dále tříčlenným výborem a předse- svazek transformován podle zádou svazku.
kona č. 128/2000 Sb. o obcích na
Složení výboru:
Dobrovolný svazek obcí Poorlicko.
Jaromír Kratěna
S provedenou transformací rozšířil
- předseda svazku (od r. 1993)
svazek svoji působnost na všechny
Albrechtice n.O.
činnosti, které zákon o obcích v §50
Ing. Josef Daniel
připouští (školství, sociální služby,
- místopředseda svazku Týniště
zdravotnictví, kultura, čistota obcí,
n. O.
odpadové hospodářství, vodovody a
Pavel Holub
kanalizace, dopravní obslužnost, ces- člen výboru Lípa n.O.
tovní ruch atd.). Rozšířením předmětu činnosti vytvořily členské obce
Členové shromáždění starostů:
podmínky pro širokou spolupráci,
Ing. Jiří Špinar
kterou deklarovaly ve Strategickém
- Borohrádek (člen kontrolní
plánu rozvoje a obnovy obcí mikrokomise)
regionu Poorlicko (pořízeno v roce
František Kouba
2002). Tento strategický dokument
- Bolehošť
by se v krátké době měl stát záklaJosef Bezdíček
dem Plánu rozvoje území Poorlicka
- Čermná n.O. (člen kontrolní
a okolí s cílem zvýšit zaměstnanost
komise)
a stabilitu jeho obyvatel.
Jan Petráš
O plánovaných záměrech vás
- Horní Jelení
seznámíme v příštím vydání zpraRadomír Charvát
vodaje.
- Nová Ves
Oldřich Dostál
Jaromír Kratěna
- Žďár n.O.
Předseda svazku

Svazek obcí Poorlicko byl založen
a zaregistrován 29. 6. 1993 Okresním
úřadem Rychnov nad Kněžnou.
Původně byl založen pro řešení
problematiky likvidace komunálních odpadů. Po zdařilém zvládnutí
problému s odpady se jednotlivé
obce soustředily především na
realizaci místních aktivit podporovaných z různých finančních zdrojů.
Významným zdrojem financí, které
do obcí prostřednictvím svazku
Členem svazku mohou být
dlouhodobě přicházejí, jsou dotace všechny obce, které souhlasí s jeho
z Programu obnovy vesnice a od stanovami.
roku 2003 i granty Královéhradeckého kraje. Z těchto prostředků
Dlouhodobě svazek hospodaří
se vybudovala zejména cyklotrasa s rozpočtem řádově ve výši několika

Těchto stránek bychom rádi
využili i pro diskusní otázky nebo
náměty vás, čtenářů zpravodaje.
V případě, že budete chtít této nabídky využít, směřujte své dotazy
nebo náměty na adresu svazku.

Přehled získaných dotací DSO Poorlicko z POV v letech 1998 - 2002 (v tis. Kč)
Rok

Poradce
pečovatel

1998

98

1999

112

2000

70

132

2001

100

500

2002

140

210

2003

30

200

CELKEM

550

Internet

Cyklotrasa

Územní
plány

Studie
odpadového
hospodářství

Strategický
plán
územního
rozvoje

Oprava
cest

CELKEM

98
91

91

203

1 042

200

402
600
286

250

210

1 096
230

200

286

250

210

2 629
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J E U NÁS B E Z P E Č N O ?

Zpráva o bezpečnostní situaci - za I. dejen. V teritoriu OOP Týniště nad
pololetí roku 2003 v době od 1.1. 2003 Orlicí došlo v uplynulém období
do 30.6. 2003.
také k trestným činům znásilnění
a loupež. Dále se jedná o trestné
V měsíci červenec 2003 bylo pro- činy: zanedbání povinné výživy, nevedeno vyhodnocení bezpečnostní oprávněné užívání cizí věci, Ublížení
situace za období I. pololetí roku na zdraví, maření výkonu úředního
2003.
rozhodnutí atd.
Na územním obvodu Obvodního
V katastru obce Albrechtice nad
oddělení Policie ČR Týniště nad Orlicí byly za období I. pololetí roku
Orlicí bylo v uvedeném období evi- 2003 šetřeny 4 případy podezření
dováno celkem 155 trestných činů z trestného činu. V prvním případě,
a 164 přestupků.
se jednalo o podezření z trestného
Současná objasněnost v trestných činu Neoprávněný zásah do práva
činech v rámci okresu Rychnov nad k domu, bytu nebo k nebytovému
Kněžnou činí 53 %. Výše objas- prostoru. Z provedeného šetření
něnosti v rámci OOP Týniště nad vyplynulo, že se ve věci nejedná
Orlicí je taktéž 53 %.
o podezření z trestného činu a věc
Naše Obvodní oddělení se tra- byla odložena. V druhém případě se
dičně řadí mezi nejvytíženější jednalo o Neplnění vyživovací pov rámci Obvodních oddělení Okres- vinnosti. V tomto případě byla věc
ního ředitelství PČR Rychnov nad předána Službě kriminální policie
Kněžnou a též se nezměnila skladba a vyšetřování s návrhem na zahávyšetřovaných trestných činů. Stále jení trestního stíhání. Ve zbývapřevládají zejména majetkové trest- jících dvou případech se jednalo
né činy tj. krádeže jízdních kol, krá- o vloupání do osobního motorovédeže motorových vozidel, krádeže ho vozidla a vloupání do restaurace
vloupáním do rekreačních objektů, “U Pošty“. U těchto případů se do
rodinných domků, restaurací a pro- současné doby nepodařilo zjistit

jejich pachatele.
Pro porovnání:
Za uvedené období bylo také - v katastru obce Borohrádek bylo
v katastru obce Albrechtice n.O.
v I. pololetí 2003 šetřeno 27 trestevidováno 8 přestupků, kde se jedných činů a 25 přestupků
ná o sedm přestupků proti majetku - v katastru obce Čermná nad Orlicí
a jeden přestupek proti občanskému
bylo v I. pololetí 2003 šetřeno 11
soužití.
trestných činů a 7 přestupků
- v katastru obce Zdelov bylo v I.
Možno říci, že katastrální území
pololetí 2003 šetřeno 9 trestných
obce Albrechtice nad Orlicí patří
činů a 4 přestupky
Vedoucí OOP Týniště nad Orlicí
v rámci služebního obvodu OOP TýÚzemně odpovědný PI:
niště nad Orlicí vzhledem k výskytu
pprap. Jaroslav Forman
trestných činů a přestupků k méně
npor. Zdeněk Šimon
ohroženým.
Vážení čtenáři,
v příloze „Souhrn lékařského zabezpečení v našem regionu“ v minulém
čísle Místního zpravodaje došlo k chybě, za kterou se omlouváme. Pro
úplnost uvádíme ordinační hodiny ORTOPEDICKÉ AMBULANCE,
MUDr. Otava Josef, Týniště nad Orlicí
Adresa:
Olšina 336-u fotbal.stad.
Týniště n. O. 517 21
Mírové náměstí 88
Týniště n. Orl. 517 21
494 371 110

Pondělí

Úterý

Středa

17:00 - 18:30

Čtvrtek

17:00 - 18:30
08:00 - 15:00
12:00 - 15.30

ORION CUP 2003 ZAHRÁDKÁŘI

Poslední prázdninovou sobotu
uspořádalo občanské sdružení
ORION (sdružení rodičů a přátel
dětí s handicapem) na tenisových
kurtech v Albrechticích pro své
členy sportovní den spojený s druhým ročníkem tenisového turnaje
ORION CUP.

kategorii Iva Beránková z Borohrádku, která ve finále přehrála Adélu
Schnaubertovou z Albrechtic.
Pro maminky byla vyhlášena soutěž o nejlepší kuchařku – cukrářku.
Dětská porota posílená o starostu
pana Kratěnu vybírala z 8 nádherně
vonících dobrot tu nejlepší. První
místo získala podle očekávání loňPočasí se po uplakaném ránu po- ská vítězka paní Zuzana Šimečková
stupně zlepšovalo a tak mohly pro- z Rychnova nad Kněžnou se svými
běhnout všechny připravené soutěže. vaflemi.
Děti soutěžily v 10 dovednostních
disciplínách např. házení šipkami
Snaha o co nejlepší výkony a touna terč, chůze na chůdách, chytání ha zvítězit znovu ukázaly, že i hanrybek, kreslení, házení míčem… dicapované děti mají sportovního
a přestože některé disciplíny zvládali ducha a každé takovéto měření sil
pouze za pomoci rodičů, soutěžily přispívá k rozvoji jejich osobnosti
s plným nasazením. Nakonec zví- a zlepšování fyzické kondice. To jsou
tězili všichni a na děti čekala po jedny ze základních předpokladů
celodenní námaze sladká odměna k naplňování hlavního cíle sdružení,
s malým dárkem na památku.
jímž je integrace handicapovaných
Současně se soutěžemi probíhal dětí do společnosti.
na vedlejších tenisových kurtech
Poděkování členů občanského
turnaj, kterého se zúčastnili všich- sdružení ORION patří zejména
ni přítomní rodiče a samostatnou panu starostovi obce Albrechtice
kategorii tvořili starší děti. Také na nad Orlicí a místní organizaci Sokurtech se bojovalo o každý míček kola, kteří umožnili konání již drua někteří zde bojovali sami se sebou. hého ročníku tohoto turnaje a dále
Nakonec se s nástrahami turnaje PSV stavební s.r.o. Dobruška, panu
a se soupeři nejlépe vypořádali v ka- Zábrodskému a panu Slukovi, kteří
tegorii dospělých p. Václav Šimeček věnovali dárky pro děti a přispěli na
z Rychnova nad Kněžnou, který ve občerstvení, o které se vzorně staral
vyrovnaném finále porazil pana pan Sychra.
Milana Hájka z Albrechtic a v dětské
Občanské sdružení ORION

Naše místní organizace má 49
členů. Bohužel věkové složení
spadá do vyšší kategorie, takže naše
činnost není tak rozmanitá a bohatá
jako v organizacích početnějších
a s mladými lidmi. Přesto však
určitou činnost máme. V první
řadě se ustálená skupina žen stará
o květinovou výzdobu a údržbu
záhonků u pomníku padlých před
školou. Každoročně je v provozu
moštárna, kterou po odchodu pana
Martince převzala do péče paní
Alžběta Urbánková.
V parku za elektrárnou jsme
zakoupily jeden strom. Až toto
budete číst, budou již všechny
vysázeny. Při životních výročích
naše členy navštěvujeme s malou
pozorností a květinami, které
předává většinou paní Hlaváčková.
Naše schůze, mimo výroční, se
nesou spíše v neformálním stylu. Při
opékání nebo posezení v moštárně
se probere, co je potřeba zařídit nebo
udělat, předáváme si zkušenosti
s pěstováním květin, zeleniny apod.
Případně se pochlubíme sadbou,
výpěstky i zpracováním všeho, co
zahrádka, zahrada i les dává.
Také bychom chtěli touto cestou
poděkovat panu Josefu Škopovi.
Díky jeho pomoci při opravě drtiče
ovoce a lisu se letos může moštovat.
Je to pomoc o to větší, že ji pro nás

udělal zdarma. Opravdu děkujeme.
Ale nejsou jen úspěchy. Nedaří
se nám získávat nové a mladé členy.
Také se nám nepodařilo zajistit
motorový pohon na lis.
Přes to vše je pěkné se projít
naší obcí. Uvidíte spoustu krásných
a
udržovaných
předzahrádek
a zahrad. Žijí tu prostě lidé,
kteří mají rádi přírodu a pěkné
okolí svého bydliště. Možná
k tomu trošku přispěla i dřívější
početná zahrádkářská organizace.
Český zahrádkářský svaz
Albrechtice n. Orl.

číslo 4-2003
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POČASÍ DNES A PŘED 100 LETY

Po loňské stoleté povodni letošní
teplotně extrémní léto opět nepříznivě ovlivňuje životní podmínky
v naší zemi a působí nemalé potíže
v řadě oblastí našeho národního
hospodářství a ztěžuje životní podmínky obyvatel.
Z tohoto pohledu vyvstává otázka,
zda a kdy bylo v minulosti tepleji
a jak to ovlivňovalo život našich
předků. Že i oni prožívali podobná
období, svědčí zápis ve vlastivědném
sborníku rychnovského kraje z let
1903 – 1904, tedy právě z období
před 100 lety.
Rok 1903 byl teplotně příznivý,
úroda obilovin byla obstojná, bramborů se urodila hojnost, ovoce však
bylo velmi málo. Léto bylo poměrně
bouřlivé. Nejvíce byly postiženy jižní Čechy přírodní katastrofou, a to
19. července v noci, kdy se krajem
přehnala veliká bouře s krupobitím,
která způsobila rozsáhlé škody na
polích a stromech, jež dosáhly výše
220 milionů korun. Velké ztráty na
obilí byly naštěstí nahrazeny přebytkem zásob z předchozího roku, takže
i ceny zůstaly na úrovni roku 1902.
Jaro v roce 1904 bylo velice chladné a deštivé, takže pro velké mokro

nebylo možné dostatečně zasíti.
Léto však bylo velmi suché a parné.
Trvale vysoké teploty vystoupily na
teploměru až na 35 stupňů R (rovná
se 44 stupňů C), v některých místech
i výše. Od května do konce srpna
ani nesprchlo, země byla horkem
vyprahlá, potoky a řeky vyschly
a louky byly vypáleny. V horských
a písčitých krajinách skromné obilíčko zaschlo, stejně tak mladé stromky.
Velikým žárem pole a lesy přeschly,
takže každým dnem přicházely
zprávy o velkých požárech v lesích,
městech i vesnicích. Krajina kolem
Kostelce nad Orlicí, Synkova a Tutlek byla 21. června postižena bouří
s krupobitím. Hospodáři nesklidili
ani tolik, co zaseli. Někde však i přes
veliké sucho ozimní obilí bylo jadrné,
jařiny však byly velice slabé a nízké.
Píce a otavy bylo velmi málo. Naděje
na brambory a cukrovku byla velmi
špatná. Ovoce byla sice hojnost, ale
velikým suchem všechno spadlo.
Pro nedostatek vody menší mlýny
nemohly mlít. Následkem toho ceny
obilí a potravin stoupaly, jak ukazuje
přehled cen základních obilovin
(viz. tabulka). Nastala celková obava
z hladu a nouze.

Dobytek se šmahem prodával
a jeho cena prudce klesala. Pár podsvinčat se v r. 1902 prodával za 22,-K,
v roce 1904 za 6,- až 10,-K.
Z uvedeného přehledu je zřejmé,
jak rozmary počasí nejvíce postihovaly zemědělce a prostý lid. I za
těchto extrémních podmínek museli
lidé těžce pracovat na polích i v továrnách 10, mnohdy i více hodin
denně. Státní zaměstnanci a úředníci se potili v upjatých uniformách
nebo v tmavých oblecích, v košilích
s naškrobeným stojatým límcem,
bez klimatizace. Neexistovala rychlá
lékařská záchranná služba ani záchranáři a hasiči s dobře vybavenou
technikou. Při tehdejších srovnatelných klimatických podmínkách to
nebyl jednoduchý život, snad jen
Ceny obilovin

poklidnější. Zatímco dnes jezdí po
silnicích vedrem i jinak stresovaní
řidiči s rychlými auty a velkými kamiony, v úřadech dnes pracují s klimatizací i bez klimatizace vedrem
stresovaní úředníci, v nemocnicích
trpí horkem stresovaní pacienti,
a kdyby nebyly prázdniny, tak by asi
ve školách učili vedrem stresovaní
učitelé stresované děti.
V tom právě spočívá ten klimatický rozdíl jednoho století. Snad
se někdo jednou za dalších 100 let
ohlédne zpět a také napíše, jak bylo
před sto lety.
Karel Procházka
(převzato ze Zpravodaje města
Týniště nad Orlicí)

Rok 1902-1903

Rok 1903-1904

Index

Pšenice

12,-K/hl

17,18K/hl

143

Žito

10,-K/hl

12,60K/hl

126

Ječmen

8,-K/hl

11,-K/hl

138

Oves

6,-K/hl

8,40K/hl

140

Brambory

4,40K/q

9K/q

205

ÚPRAVA VEŘEJNÝCH BUDOV A PROSTRANSTVÍ V OBCI
Jistě si každý obyvatel Albrechtic
všiml, že v letošním roce se změnil
vzhled některých budov a veřejných
prostranství v obci.
Zastupitelstvo při schvalování
rozpočtu rozhodlo, že letošní rok
využijeme po všech stránkách na
přípravu oslav 725. výročí první
zmínky o obci. V souladu s tímto
rozhodnutím byly vybrány konkrétní akce, které se v průběhu roku
postupně realizují.
Dosud byly provedeny parkové

úpravy a výsadba stromů v ulici Štěpánovské, byl upraven prostor před
budovou čp. 141 a rozšířen park
u elektrárny. Nové fasády a okna na
budovách základní školy a čp. 141
oživily vzhled naší obce. Rovněž
nové oplocení před školou je vzhlednější než to původní. Nově byl také
upraven vchod do budovy obecního
úřadu, kde budou ještě realizovány
zahradní úpravy.
Všechny tyto akce mají za cíl
zpříjemnit vzhled naší obce pro

naše občany i cizí návštěvníky.
O tom, jak se tento záměr daří plnit
musíte rozhodnout sami. Pravdou je,
že ne všichni máme stejné představy
o tom, co je a není hezké. S tím počítáme a není to nic zvláštního. Pokud budete mít potřebu se k těmto
úpravám vyjádřit, jsou vám stránky
zpravodaje k dispozici.
Do konce roku plánujeme ještě
vybudovat orientační systém v obci.
Cílem je odstranit všechny současné
orientační a informační tabule, které

se v obci nacházejí a nahradit je jednotným systémem značení.
Nově budou označeny všechny
ulice včetně směrovek k významným cílům v obci a okolí. Rovněž
budou vyměněny všechny dopravní
značky na místních komunikacích,
které jsou v mnoha případech nečitelné nebo různě poškozené. Tímto
krokem chceme zjednodušit orientaci pro návštěvníky obce i samotné
občany.
Jaromír Kratěna, Starosta
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MŠ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Mateřská škola je součástí ZŠ
v Albrechticích n. Orl. – integrovaného zařízení s právní subjektivitou.
Ředitelkou zařízení je paní Světlana
Kratěnová, učitelkami MŠ p. Ivana
Kubcová a p. Iva Pecháčková.
Současná MŠ je jednotřídní, je
umístěna v 1. poschodí budovy ŠJ a
ŠD. Prostory MŠ jsou vhodně upraveny pro pobyt 24 dětí smíšeného
věku. Dětský nábytek je přizpůsoben
věku dětí tak, aby měly děti všechny
hračky a pomůcky volně přístupné
a je zdravotně nezávadný. Děti se
podílejí na spoluvytváření prostředí.
Vybavenost hračkami, pomůckami
a materiálem je na dobré úrovni
a odpovídá počtu dětí a jejich věku,
průběžně bude doplňován a obohacován. Ke škole přiléhá prostorná
zahrada, která je zařízena tělovýchovným zahradním vybavením,
pískovištěm, zahradními domky,
hřištěm.
V MŠ byla ve školním roce 2002
– 2003 provedena výměna ohřívače
vody, zabudováno nové osvětlení
v umývárně a předsíni, v letních měsících byly provedeny nátěry oken,
okenních parapetů a nově byl natřen
plot u budovy.
MŠ zabezpečuje uspokojování při-

Výlet MŠ.

rozených potřeb dítěte a všestranný
Z činnosti MŠ ve školním roce
rozvoj jeho osobnosti.
2002-2003:
Navazuje na výchovu dítěte v rodině a v součinnosti s ní zajišťuje
V prvních dnech školního roku
rozvíjení dětských schopností a do- byly děti seznámeny s novým provedností tak, aby byla respektována středím, personálem a kamarády fordětská individualita. Děti by měly mou společných zábavných činností
být rovnoceným partnerem dospě- a her. Společně se ZŠ jsme navštívili
lého se všemi právy a povinnostmi, divadelní představení „Kouzelné
svobodou a důvěrou.
slůvko“ a seznámili se tak se základy
MŠ realizuje ve spolupráci se ZŠ
společenského chování.
nadstandartní činnosti – plavecký
V podzimních měsících jsme
výcvik, školní besídky, školní výlety, pracovali s přírodninami, vytvářeli
kulturní akce v ZŠ a v Kulturním
zvířátka ze žaludů a jeřabin, mozaicentru v Týništi n.O., práce dětí na
ku z kaštanů. Pobyt venku byl započítači.
měřen na pozorování „Na zahradě“,
MŠ pracuje podle školního „V poli“, „U lesa“ a „U řeky“. Společně
vzdělávacího programu (ŠVP) „Ob- jsme sbírali šípky, oříšky a ve spolujevujeme svět“. Školní vzdělávací práci s rodiči vytvářeli „ Podzimní
program naší školy byl vypracován výstavku“.
podle základního pedagogického
V kulturním centru jsme shlédli
dokumentu „Rámcový plán“, jímž pohádku „Růženka a Kopřivěnka“.
stát stanovil své požadavky na před- Navštívila nás klinická logopedka
školní vzdělávání a zároveň stanovil a provedla depistáž dětí s vadami
základní podmínky pro realizaci řeči. Podíleli jsme se na přípravě
předškolních vzdělávacích aktivit. programu u příležitosti vítání noŠVP „Objevujeme svět“ je zaměřen vých občánků v obci. Nezapomínali
na uspokojování individuálních po- jsme na společné oslavy svátků
třeb a zájmů, rozvíjení samostatnosti, a narozenin dětí – velkou událost
zdravého sebevědomí, tvořivosti pro oslavence.
a kultuře lidských vztahů. Tento zá- V tomto barevně krásném ročním
měr prolíná celým dnem v MŠ.
období jsme sbírali a otiskovali spadané lístky, vyráběli dráčky, naučili

jsme se písně a nová říkadla s podzimní tématikou.
Individuální pozornost jsme věnovali práci na PC, společenským
hrám s pravidly, skládankám PUZZLE. A to už nadešel čas adventní
a děti MŠ zahájily nácvik programu
pro seniory v obci a na společnou
besídku se ZŠ s názvem „Z pohádky
do pohádky“.
Výrobou čertíků a čelenek jsme
se připravovali na příchod Čerta
a Mikuláše. „Na Barborku“ jsme
dávali do vázy větévky třešně
a zlatice k rychlení. Velkou událostí
pro všechny děti byla Mikulášská
nadílka za přítomnosti samotného
Mikuláše a Čerta. Bohatou nadílkou
a pestrým programem byl zahájen
čas plný kouzel, vánočních tradic
a zvyků. Zhotovením adventního
věnce se 4 svíčkami jsme si krátili
čas čekání na Štědrý den.
V MŠ bylo pro děti jako každoročně připraveno posezení u sváteční
tabule s pohoštěním – vánočním
cukrovím od maminek. Největší odměnou bylo však čekání na Ježíška
s nadílkou dárků. Nezapomněli jsme
na vánoční tradice – pouštění lodiček ze skořápek ořechů, rozkrajování
jablíček, vánoční koledy.
V zimních měsících jsme si pro-
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mítali pohádky, navštívili jsme kino
a shlédli pásmo pohádek „ Hadí
princ“. S předškoláky jsme navštívili 1. třídu ZŠ, prohlédli si prostředí
školy a předali starším kamarádům
dárečky. Moc se nám ve škole líbilo!
Pokud přála zima a napadl sníh,
sáňkovali jsme se svahu a bruslili na
kluzišti na školním dvoře. Navštívili
jsme zvířátka u krmelce a donesli
jim kaštany a mrkev. Zasněžená
zimní krajina, stromy a chaloupky
s bílými střechami nám byly inspirací pro estetickou činnost.
Průpravou ke psaní - prvky grafomotoriky, doplňováním pracovních
listů pro předškoláky a prací na PC
jsme se zaměřili na přípravu k zápisu do 1. třídy ZŠ.
Pečovali jsme o ptáčky, drobečky
jsme sypali do krmítka u MŠ. Naučili jsme se písničku „O vrabci“,
„O zvířátkách v zimě“. Recitujeme
básně a říkadla. Vystřihujeme sněhové vločky, nalepujeme sněhové koule
a modelujeme sněhuláky. A to už
nadchází období Masopustu a my se

Nástěnka v MŠ.

SPORT

připravujeme na Maškarní karneval. rovněž pečlivě připravujeme. ZdobíZdobíme hernu, připravujeme me třídy a vyrábíme dárky.
masky i pro paní učitelky. Moc nám
Při pobytu v přírodě jsme pozopomáhají rodiče. Děti přijdou oblék- rovali hmyz a rozvíjející se pupeny
nuté v maskách, a tak v rytmu disco stromů. V měsíci květnu jsme oslatančíme, soutěžíme, fotografujeme vili „Svátek matek“. Nacvičili jsme
se a občerstvujeme se.
tanečky, písně a básničky. Zhotovili
V měsíci březnu, kdy se příroda přáníčka. Připravili besídku pro rozačíná probouzet ze zimního spánku, diče a prarodiče v MŠ. Žáci ZŠ, nase loučíme se zimou vynášením Mo- vštěvující dramatický kroužek, pro
reny a vítáme jaro. Poznáváme jarní děti MŠ a ZŠ sehráli mini muzikál
přírodu, první květiny, ptáčky, učíme „Perníkový sen“.
se jarní rozpočitadla. Účastnili jsme
V měsíci červnu jsme se připravose kulturních programů nabízených vali s programem na vítání občánků
Kulturním centrem v Týništi nad na OÚ a velkou událost „Den dětí“.
Orlicí.
Stalo se tradicí, za spolupráce všech
5-6 leté děti zahájili Plaveckou zaměstnanců ZŠ, pořádat u příležiškolu v plaveckém areálu v Dobruš- tosti svátku dětí zahradní slavnost
ce. Celá MŠ žije přípravami na s pestrým programem, pohoštěním,
svátky jara – velikonoce – zdobíme soutěžemi a odměnami.
schodiště, hernu, malujeme výdunky, Úspěšně byla zakončena plavecká
sejeme do misek osení. Nezapo- škola. Společně jsme se fotografovali
mínáme s přáním na zaměstnance na tablo předškoláků, které bylo vyškoly, školní jídelny a OÚ. Kraslice staveno pro veřejnost v obci.
doneseme i do obchodů v obci. Již
Největší odměnou za celoroční
tradičně v měsíci dubnu pořádáme snažení byl dětem i zaměstnancům
zápis nových dětí do MŠ, na který se MŠ výlet. Letošní jsme uspořádali do

Strana 9

Ratibořic, kde nás čekala prohlídka
zámku, paní kněžna a ještě další postavy z pohádek B. Němcové.
Hezký zážitek si děti rovněž odnášely z půldenního výletu s hledáním
cesty k pokladu, s plněním úkolů
a opékáním buřtů. Školní rok 200203 byl slavnostně ukončen návštěvou a předáním dárků dětem – předškolákům - členkami SPOZ při OÚ.
I z mateřské školy si děti na památku
odnášely knihu s věnováním.
Vzdělávání v MŠ bylo uskutečňováno ve všech činnostech a situacích,
které se v průběhu dne vyskytnou,
vyváženým poměrem spontánních
a řízených aktivit. Didakticky cílená
činnost byla prováděna formou záměrného i spontánního učení. Bylo
omezováno učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení.
Všechny činnosti obsahovaly prvky
hry a tvořivosti.
Ivana Kubcová
vedoucí učitelka MŠ
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ZŠ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Je to tak. Krásné prázdninové lenošení všem školou povinným skončilo a 1. září jsme slavnostně zahájili
nový školní rok 2003/2004.
Letos už jako škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je
obec Albrechtice nad Orlicí. Škola
má 4 zařízení: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní
jídelnu.
Do základní školy nastoupilo 10
nových prvňáčků, ve čtyřech třídách
se učí 55 dětí 1. – 5. ročníku. Mateřskou školu navštěvuje 24 dětí, školní
družinu 25 dětí.
Ve školní jídelně naše kuchařky
připravují svačinky pro školáky
i děti z MŠ, obědy pro děti i zaměstnance a také vaří pro cizí strávníky,
kteří si mohou obědy odebírat v jídlonosičích domů.
1. třídu učí ředitelka školy Světluše
Kratěnová, se druháky pokračuje
dále paní učitelka Romana Blažková, 3. a 5. ročník má také svoji
paní učitelku z loňského roku Janu
Plašilovou a 4. třídu učí paní učitelka Lucie Pytelová, jejíž 13 loňských
páťáků usedlo letos do školních
lavic v Týništi nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že přepočítaný počet
zaměstnanců je nám z kraje přesně
normativně zadán, nemohli jsme
letos už využít pomoci paní učitelky

Jany Formanové.
Školnicí v ZŠ je paní Eva Šimberská.
V mateřské škole je vedoucí učitelkou paní Ivana Kubcová, dále zde
pracuje paní učitelka Iva Pecháčková a školnice paní Jana Sychrová.
Ve školní družině má děti na
starost paní vychovatelka Eva Drábková.
Ve školní jídelně je vedoucí paní
Jaroslava Skalická, kuchařkou paní
Lenka Jaroměřská a pomocnou
kuchařkou do návratu paní Leony
Ungrádové z mateřské dovolené
paní Tomečková.
Přeji všem dětem i nám dospělým
úspěšné zvládání všeho nového,
dětem dobré kamarády a hodně pochopení, rodičům i učitelkám hodně
trpělivosti a radosti z dětí.
Co se ve škole dělo o prázdninách…
I letošní prázdniny byly věnovány
zvelebování školy. Hned na začátku
prázdnin do školy nastoupili zaměstnanci firmy pana Janečka a začali
s prací nejvíce viditelnou - opravou
omítky na přední stěně budovy. Tam
totiž během roku docházelo k častému a nebezpečnému opadávání staré omítky. Zároveň opravovali plot
před MŠ, u kterého hrozilo sesunutí

Stejně tak patří naše poděkování
zřizovateli – Obci Albrechtice nad
Orlicí – za finanční zajištění.

Pozor – oprava :
Do článku o sběru léčivých rostlin v ZŠ ( v minulém zpravodaji) se
vloudila chybička. Jak už je patrné
z fotografie nejlepších sběračů, není
na třetím místě chlapec, ale dívka
Lucie Sedláčková, v loňském školním roce žákyně 3. třídy.
Na poslední chvíli:
Rekonstrukční práce v budově ZŠ
byly pro letošní rok ukončeny. Okna
v počítačové učebně i v tělocvičně
jsou vyměněna, obě místnosti pan
Horák vymaloval, zařizujeme nábytek do počítačové učebny, na který
jsme si už v letošním roce vydělali
sběrem papíru.
Děkujeme všem členkám Sokola,
které nám vydatně pomohly s úklidem po malování a přejeme, aby se
jim v nově vymalované tělocvičně
pěkně cvičilo.
Ve čtvrté třídě ZŠ bude slečnu učitelku Pytelovou, která se bude těšit
na narození miminka, zastupovat
paní učitelka Otavová z Týniště nad
Orlicí.
Světluše Kratěnová, ředitelka ZŠ

DEN ZVÍŘAT

PŘESPOLNÍ BĚHÁNÍ
LENOCHY ZAHÁNÍ

Možná nevíte…
že i zvířata mají svůj svátek. Světový den zvířat připadá na 3. října a
letos si ho připomněly i děti z naší
školy. Nejenom, že si popovídaly o
tom, jak krásné je mít nějaké zvířátko a jak důležité je se o něj dobře
starat, ale ve družině si hned po
obědě mohly toho svého mazlíčka
namalovat na chodník. Připojily se
tak k akci škol zařazených do testovací fáze programu Výchova ke zodpovědnému vztahu ke zvířatům.
Podívat se na jejich obrázky přišli
i dva zlatí retrívři z domova důchodců, které děti často vídají chodit s paní Janou Tichou kolem naší školy na
procházku.

15. září – 10 hodin – obecní park
– atmosféra velkého závodu – všichni
závodníci mají svá startovní čísla,
je označena trasa velkými nápisy
START – CÍL, stupně vítězů, diplomy,
květiny a sladké odměny. V prostoru
pro diváky mohutně fandí děti z mateřské školy. Tak takhle to vypadalo
na 1. ZÁVO DU ŠKOLNÍCH DĚTÍ
V PŘESPOLNÍM BĚHU. Soutěžilo
se ve čtyřech kategoriích a vítězové?
Ti nejlepší stáli na stupních vítězů
a někteří budou reprezentovat naši
školu i obec na okresním přeboru.
Ale vítězem se vlastně stal každý
závodník, protože si dokázal, že umí
nejen sedět u počítače a televize, ale
že umí i řádně rozhýbat svoji kostřičku. Takže suma – sumárum: krásná
akce se vydařila (svítilo i sluníčko) a
děti i paní učitelky si slíbily, že příští
rok na našem rozvrhu přespolní běh
rozhodně chybět nebude.
A závěrečná tečka – byli jsme
úspěšní i v okresní soutěži. 2. místo
Lucky Vojtěchové a 3. místo Matěje
Rochla svědčí o tom, že máme mezi
sebou kvalitní běžce. A i ostatní
borci – P. Sluchová, G. Pecháčková,
D. Vágner a M. Sychra se umístili
v 1. polovině závodního pole.
SPORTU ZDAR – PŘESPOLNÍMU BĚHU ZVLÁŠTĚ
Eva Drábková - vychovatelka ŠO

do předzahrádky.
Abychom vyhověli přísným bezpečnostním předpisům pro počítačovou učebnu, vyměnil pan Michal
Skalický staré dveře v této místnosti
za nové - protipožární.
Za dotaci z krajského úřadu nám
firma Trivos z Borohrádku vyrobila
a namontovala vstupní dveře do
budovy. Tato firma se také pustila
do výroby dalších oken, která nainstaluje během měsíce září. Poté
dojde ještě k vymalování tělocvičny
a počítačové učebny.
Na výměnu oken a opravu omítky
obdržela obec státní dotaci, která
však uhradí pouze část celkových
nákladů.
Také jsme započali s opravou lavic.
Pan Kaplan zařídil jejich obroušení a
pan Boukal z Bolehoště opatřil lavice barevným nátěrem.
O další nátěry – tentokrát celého
plotu – se postaral pan Jan Šmída se
svým vnukem Tomášem Boudkem.
O opravách v MŠ píše ve svém
příspěvku vedoucí učitelka MŠ Ivana Kubcová.
Taková práce, kdy se ze starého
dělá nové, není vždycky právě jednoduchá, a tak bych ráda poděkovala všem, kteří se na opravách podíleli
a zase o něco vylepšili prostředí, ve
kterém naše děti tráví tolik času.

Světluše Kratěnová, ředitelka ZŠ

Kreslíme svoje zvířatka.
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VÝSADBA STROMŮ - AKCE MŮJ STROM
Vážení spoluobčané,
v sobotu 4. října jsme završili
první etapu akce „Můj strom“ a to
výsadbou stromů v parku u elektrárny. Pro všechny, kteří se sázení
zúčastnili připravil pan starosta
malé občerstvení a všem poděkoval
za účast na této akci. V průběhu
krásného dopoledne se postupně
zasadilo všech 18 stromů. Vzhledem k tomu, že zájemci převyšovali
nabídku, budeme v příštích letech
se sázením stromů pokračovat. O
této akci informovala tato média:
MF Dnes, Deníky Bohemia a Český
rozhlas Hradec Králové. Naše poděkování patří nejen těm, kteří si strom
zakoupili, ale i panu Kratěnovi za
podporu akce, panu Martinu Bekovi
za vyvrtání jam, panu Koldinskému
(fa Precis Týniště nad Orlicí) za
transport stromů a SDH Albrechtice
za zajištění zálivky.
Jiří Proche a Tereza Kapuciánová
fa Akebia

SOKOL ALBRECHTICE

VÝSLEDKY NOHEJBALOVÉHO TURNAJE TROJIC (NEREGISTROVANÝCH)
skupina: 1. – 5. místo
1. Indiáni
1. Indiáni
2. STS Chvojkovice Brod
3. Vyprahlo
4. Bramborgsti
5. Nádoby

2. STS Chvoj.

3. Vyprahlo

2:0 (20:15)
0:2 (15:20)

4. Bramborgsti

5. Nádoby

body

skóre

pořadí

2:0 (20:8)

2:0 (20:12)

2:0 (20:6)

8

8:0

1.

2:0 (20:17)

0:2 (14:20)

2:0 (20:10)

4

4:4

3.

1:2 (22:26)

2:0 (20:12)

2

3:6

4.

2:0 (20:11)

6

6:3

2.

0

0:8

5.

body

skóre

pořadí

0:2 (8:20)

0:2 (15:20)

0:2 (12:20)

2:0 (20:14)

2:1 (26:22)

0:2 (6:20)

0:2 (10:20)

0:2 (12:20)

0:2 (11:20)

skupina: 6. – 9. místo
1. Řepáci
1. Řepáci

2. Kolda band

3. Sranda team

4. Iuáci

2:0 (20:9)

2:1 (28:23)

1:1 (24:24)

6

6:2

6.

2:0 (20:9)

2:0 (20:15)

4

4:2

7.

0:2 (14:20)

0

1:6

9.

2

3:4

8.

body

skóre

pořadí

2. Kolda band

0:2 (9:20)

3. Sranda team

1:2 (23:28)

0:2 (9:20)

4. Iuáci

1:2 (24:24)

0:2 (15:20)

2:0 (20:14)

skupina: 10. – 13. místo
1.Skřeti
1. Skřeti

2.Nov. chasníci

3. THC team

4.Na posl. chvíli

0:2 (13:20)

2:0 (20:14)

2:1 (24:17)

2

3:4

12.

1:2 (26:24)

2:0 (20:11)

4

5:2

10.

2:0 (20:17)

4

4:3

11.

2

2:5

13.

2.Novoveský chasníci

2:0 (20:13)

3. THC team

0:2 (14:20)

0:2 (9:20)

4. Na poslední chvíli

1:2 (17:24)

0:2 (15:20)

1. Hasiči

2. Profíci

3. Ćelisti

4. Chmelová střela

body

skóre

pořadí

1:2 (16:24)

1:2 (26:27)

1:2 (28:27)

0

3:6

17.

0:2 (11:20)

4

4:3

15.

1:2 (22:26)

2

3:5

16.

6

6:2

14.

0:2 (17:20)

skupina: 14. – 17. místo
1. Hasiči
2.Profíci

2:1 (24:16)

3. Čelisti

2:1 (27:26)

0:2 (9:20)

2:0 (20:9)

4. Chmelová střela

2:1 (27:28)

2:0 (20:11)

2:1 (26:22)
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POŽÁR V OBECNÍM LESE SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Letošní suché a horké léto bylo
příčinou četných požárů na celém
území naší republiky. Rudý kohout
se nevyhnul ani Albrechticím a tak
jsme od jara hasili na našem katastru
hned tři požáry. Jeden na pozemku
pana Michalce, kde někdo podpálil skládku odloženého materiálu
a chybělo jen málo, aby chytil sklad
Mysliveckého sdružení Zelené háje.
Naštěstí se tak nestalo.
Původce požáru nebyl zjištěn,
byť mezi lidmi kolovaly informace
o albrechtických mladících, kteří se
v prostoru požáru pohybovali. Nikdo však nebyl ochoten tyto informace poskytnout vyšetřující Policii.
Druhý požár vznikl při vypalování stařiny u albrechtické skládky
odpadů. Díky rychlému zásahu
zaměstnanců společnosti ODEKO
s.r.o. a hasičů z Týniště a okolních
sborů se požár nerozšířil na skládku.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Tradiční vánoční posezení se seniory Albrechtic n.O. i okolních obcí se
uskuteční dne 12.12. 2003 od 16.00
hodin v restauraci U Krbů. K dobré
předvánoční pohodě přispějí děti
z místní základní školy a dětský
pěvecký sbor z Lidové školy umění
Týniště nad Orlicí. Současně bude
zajištěna i hudba k tanci a bohaté
občerstvení.
Na setkání zveme i seniory ze Štěpánovska a Nové Vsi.
Na hojnou účast se těší pořadatelé
– členky SPOZ při Obecním úřadě
Albrechtice nad Orlicí

V tomto případě byl pachatel zjištěn
a po zásluze potrestán. Škoda nebyla
takřka žádná.
Největší a nejnebezpečnější požár
vznikl 11. 8. 2003 v lese u sportovního areálu SK Albrechtice. Jak
bylo později zjištěno, tři albrechtičtí
mladíci si v lesním porostu stavěli
bunkr a v jeho blízkosti si zapálili
oheň. Přestože jej při odchodu uhasili, oheň se později vzňal a zapálil
okolní porosty. Při tomto požáru
shořela celá nová výsadba jehličnatých stromů. Škoda, která požárem
obci vznikla, byla vyčíslena na cca 23
tisíc Kč. Naštěstí se hasičům a mnohým dobrovolníkům z řad občanů
podařilo oheň lokalizovat pouze
v prostoru nové výsadby. Nechce se
pomyslet, co by se mohlo stát, kdyby
plameny zapálily okolní vysoký les.
V současné době obec obdržela od
Policie ČR výsledek vyšetřování. Pachatelé byly usvědčeni, ale vzhledem

k jejich nezletilosti je celý případ
odložen. Orgány obce budou muset
rozhodnout, jakým způsobem se
vzniklou škodou naloží. Jisté je, že
za nezletilé děti nesou zodpovědnost
jejich rodiče a že by nebylo správné
v tomto případě vzniklou škodu bez
náhrady odepsat.

Lenka Plašilová a Vojtěch Hrin

Rozloučili jsme se:

Anna Forejtková, nar. 1913
Anežka Rückerová, nar. 1913
Závěrem bych chtěl všechny spo- Marie Biltanová, nar. 1923
luobčany vyzvat, aby nebyli lhostejní Jiří Barták, nar. 1962
k nepravostem, které kolem sebe Marie Šmídová, nar. 1912
občas vidí a aby se nebáli proti jejich
pachatelům vystoupit. V případě
malých dětí stačí „zahartusit“ a nebo,
K 30. 9. 2003 má naše obec
když to nepomůže, upozornit jejich
1031 obyvatel.
rodiče. U těch starších to může být
složitější, ale vždy existuje reálná
naděje, že se tímto způsobem dá
zabránit vzniku velkých škod nebo Vzpomínka:
neštěstí. Názor, že to stejně nepomů„Každá vzpomínka jak čerstvá rána
že, znám, ale ten nás nikam dopředu
v srdci zabolí“
neposune.
Jaromír Kratěna, starosta obce Dne 1. 1. 2004 by se dožil 40 let náš
drahý syn, vnuk a bratr Miloš Dostál.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou
s námi.
zarmoucená rodina

BYTY
Zastupitelstvo obce rozhodlo
o dokončení prodeje obecních bytů
v čp. 280 a 282 V Borku. V těchto
domech vlastní obec celkem čtyři
byty (v každém domě dva byty).
Prodejní cena bytů byla odvozena
od prodejní ceny v roce 1998 a byla
navýšena o inflační nárust za období
1999 – 2003. Předpokládaný výnos

Řekli si „ano“:

Poděkování:

z prodeje všech bytů by měl činit
cca 750 tisíc Kč. O použití těchto
prostředků rozhodne zastupitelstvo
po jejich zinkasování. V úvahu
připadá jejich převedení do Fondu na opravu bytů nebo je použít
na rozvoj bytové výstavby v obci.

Děkujeme touto cestou pracovníkům Domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí za pomoc, ochotu,
vstřícnost, laskavost a vzornou péči
o paní Marii Šimečkovou z Vamberka v jejich posledních dnech života.

Jaromír Kratěna, starosta obce

rodiny Šimečkovy z Vamberka a Kostelce nad Orlicí

Děkuji upřímně panu Kačínovi, paní Khýnové, paní Zemanové
a paní Hlaváčkové za milá blahopřání, dárky a květiny předané k mým
narozeninám.
Božena Mazačová

Děkuji paní Müllerové a paní
Khýnové za blahopřání k mým narozeninám. Zvlášť děkuji za pěknou
kytici a dárek.
Vošlajerová Věra

Děkuji touto cestou paní Zemanové a panu Kratěnovi za pěkný
dar, květiny a blahopřání k mým 80.
narozeninám.
Jiřina Říčařová

... pokračování z úvodní strany. Hledáme originál této fotografie na které jsou zobrazeni albrechtičtí fotbalisté.
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