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VESELÉ VÁNOCE

Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje.
Letošní rok pozvolna končí
a čas vánoční se nezadržitelně blíží.
Nebude dlouho trvat a v našich
domech se rozzáří vánoční stromky
a většina z nás bude v rodinném
kruhu trávit společné chvíle klidu,
míru a pohody.
Vánoční svátky, a zejména pak
konec roku, mnohé z nás vedou
i k zamyšlení nad uplynulým rokem
a také nad tím, co přinese rok nadcházející.
Pokud bych měl charakterizovat
rok 2003 z pohledu starosty obce,
řekl bych následující - jednalo se
bezesporu o velice náročný rok plný
změn, které postihly mnohé obce
v naší zemi, včetně Albrechtic. S blížícím se vstupem do Evropské unie
a pokračující tzv. reformou veřejné
správy se zintenzivňuje legislativní
proces a s ním se o překot mění
zvyklosti a pravidla, která v naší
zemi léta platila. Mnohé změny se
nám jen s velkými těžkostmi daří
realizovat a udržovat tak řízení
obce v souladu s množstvím nových
předpisů.
I přes tuto složitou situaci se obecní úřad i rada obce snažily po celý
rok plnit úkoly, které nám zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtu
uložilo. Hlavním mottem letošního
roku bylo připravit obec na 725. výročí první zmínky o Albrechticích,

které oslavíme v příštím roce.
se zklidnila a zpříjemnila atmosféra
V této souvislosti jsme realizovali v obci. Rovněž byla ustavena redakčcelou řadu opatření a aktivit. Jednalo ní rada pro přípravu a vydání knihy
se jak o koncepční a organizační o historii Albrechtic, která již intenkroky, tak i o řešení konkrétních
zivně pracuje.
úkolů, či pořádání různých akcí.
Mezi konkrétní úkoly, které
Mezi koncepční záležitosti
bylo třeba vyřešit patří zepatřilo například jmenování
jména opravy fasád a výnové kulturní komise rady
měny oken na budovách
obce. Komise je složena
ve vlastnictví obce
ze zastupitelů a zá(škola,
Lobovka),
stupců všech zájmoúpravy veřejných
vých organizací
prostranství,
působících
nainstalování
v obci. Toto
o r i e nt a č n í h o
složení se
systému v obci
ukázalo
a postupná
j a k o
výměna
vysoce
dopravního značení.
Ve d l e
tě chto
o r ganizačních
a
materifunkční
álních
příprav
a umožňující
na nadcházející
operativně říoslavy jsme si
dit pořádání jakýchv červnu vyzkoušeli zorganikoliv kulturních akcí na území
zovat 1. Letní slavnost v parku
obce. Přitom je zaručena včasná
u elektrárny s bohatým doproinformovanost všech o připravova- vodným programem po celé obci.
ném dění. Jmenováním kulturní ko- Získané zkušenosti využije kulturní
mise se odstranily třecí plochy mezi komise při přípravě kulturního projednotlivými organizacemi a celkově gramu na rok 2004. Naším přáním je,

VÁNOČNÍ STROM
Bylo v naší obcí tradicí, že od roku
1991 stával u samoobsluhy vánoční
strom obce. Tato tradice byla mnohými občany vítána, jiné nechávala
v poklidu a některé každoročně
provokovala k různým útokům na
jeho výzdobu.
Především snažení té poslední
skupiny vždy rozladilo nás ostatní,
kteří jsme byli nuceni celé vánoční
svátky vzhlížet na poničený strom.
Naše sváteční nálada pak byla
mnohdy spíše náladou smuteční.
Proto jsme letos zvolili jiné řešení.
Vánoční strom je po dohodě s pa-

nem ředitelem Domova důchodců
Albrechtice nad Orlicí umístěn za
plotem v areálu domova. Tímto
opatřením chceme zabránit jeho poškozování. Současně tím chceme dát
všem najevo, že Domov důchodců,
včetně jeho obyvatel, patří do naší
obce jako její integrální součást.
Doufám, že naše rozhodnutí
bude pochopeno a vánoční strom
na novém stanovišti bude působit
občanům stejnou radost, jako by stál
u samoobsluhy.
Jaromír Kratěna

Náklad 520 ks
aby plánované oslavy byly důstojné
a abyste si je užili především Vy, občané Albrechtic.
Bezpochyby je více událostí, které
se v obci letos odehrály, ale o nich
budeme hovořit na jiném místě
zpravodaje, nebo někdy příště. Co
bych však rád učinil je poděkovat
všem občanům, se kterými jsem měl
možnost letos spolupracovat a věřte,
nebylo jich málo. Jednalo se především o členy zastupitelstva a rady
obce, vedení základní školy, paní
knihovnici, členy výborů zastupitelstva, komisí rady obce, členy požární
jednotky dobrovolných hasičů, zástupce zájmových organizací, Klubu
přátel Woerglu, pracovníků Domova
důchodců a dalších. Vážím si rovněž
mnoha podnikatelů, ať místních
nebo přespolních, se kterými jsem
měl tu čest letos spolupracovat
a bez jejichž pomoci bychom nesplnili to, co nám bylo zastupitelstvem
uloženo. Zvláště pak děkuji všem
zaměstnancům obecního úřadu,
kteří v tomto složitém roce odvedli
poctivou práci, mnohdy i nad rámec
svých běžných pracovních povinností. S takovýmto širokým týmem
spolupracovníků je radost pracovat.
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje, dovolte mi, abych Vám na
závěr popřál jménem obce i jménem
svým krásné prožití svátků vánočních a do roku 2004 hodně štěstí,
zdraví, optimismu a chuti ke spolupráci se všemi, jimž není lhostejný
osud naší obce.
Jaromír Kratěna
Starosta obce

PŘÁNÍČKO
noční, pevné zdraví, radost a 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
Rádi bychom Vám prostřednic- svou přízeň.
tvím místního zpravodaje popřáli
obyvatelé a zaměstnanci Domova
krásné a ničím nerušené svátky vá- důchodců v Albrechticích nad Orlicí

Strana 2

ÚŘEDNÍ DESKA

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
(za období od 13. 10. 2003 do 24. 11. dětí tak, že na své náklady zalesní
zničenou plochu podle plánu za2003)
lesnění vypracovaným odborným
- RO rozhodla uhradit neinvestič- lesním hospodářem – Lesním družní náklady v roce 2004 za tři žáky stvem V. Chvojno s. r. o. nejpozději
z Albrechtic n. O. dojíždějících do do 31. 5. 2004.
hradecké Specielní soukromé školy - RO rozhodla instalovat další retarDaneta s tím, že částky budou stejné dér do ulice Spojovací.
jako u jiných dětí dojíždějících do - RO rozhodla o neposkytnutí informace z oblasti nakládání s odpady,
školy v Týništi n. O.
- RO rozhodla o předání přestupko- včetně podrobností o ekonomických
vé agendy městu Týniště n. O. Žádost skutečnostech.
o převod a uzavření veřejnoprávní - RO vzala na vědomí urgenci oprasmlouvy s městem byl odeslán Radě vy fasády v záruční době na domě
čp. 325 v ulici Štěpánovská.
města Týniště n. O. k projednání
- RO vzala na vědomí vykradení - RO rozhodla doporučit zastupikabin na hřišti SK Albrechtice n. O. telstvu schválit uhrazení schodku
ve výši cca 12 000 – 13 000,- Kč TJ
v Borku.
- RO schválila TJ Sokol krátkodobý Sokol na poplatky spojené s propronájem 1/3 plechového skladu za vozováním sokolovny, neboť Župa
obecním úřadem do 30. 6. 2004, za sokolská na tyto provozní výdaje
celkovou částku 100,- Kč/na uvede- nepřispívá organizaci potřebnou
částkou. Současně rozhodla vyvoné období.
- RO doporučila zastupitelstvu lat jednání se Župou o budoucím
schválit návrh na úhradu škody zajištění provozu a údržby objektu
způsobenou požárem obecního lesa sokolovny.
letos v srpnu. Škodu uhradí rodiče - RO doporučuje zastupitelstvu

schválit půjčku zájemcům o koupi
bytů v čp. 280 a 282 ve výši 50 000,s úrokem 5% a se splatností čtyři
roky.
- RO bere na vědomí rezignaci pana
Ing. Petra Kačína na funkci místostarosty obce z důvodu časového
zaneprázdnění.
- RO doporučuje zastupitelstvu
schválit novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
- RO souhlasí s návrhem smlouvy o
knihovnických službách s Městskou
knihovnou Týniště n. O. Smlouva
umožňuje rozšiřovat společný výpůjční knižní fond, ze kterého se
knihy půjčují jednotlivým místním
knihovnám ve smluvních obcích.
- RO schválila Organizační řád obecního úřadu.
- RO pověřila pana Ing. Petra Kačína
k návrhu a výrobě novoročních pozdravů obecního úřadu – PF 2004.
- RO rozhodla, že úhradu pohledávky ve výši 875,- nebude vymáhat
soudní cestou. Jedná se o pohledávku za odchyt psů po zemřelé paní
Alexandře Matějkové.
- RO vzala na vědomí informaci
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pana starosty o plnění rozpočtu
k 30. 10. 2003, který se dosud vyvíjí
o něco lépe než se předpokládalo.
- RO schválila nájemní smlouvu
mezi obcí Albrechtice n. O. a Lesoškolkami Řečany n. L. s.r.o. za
užívání obecních pozemků v areálu
lesních školek Lipava.
- RO vzala na vědomí seznam
neplatičů za likvidaci TKO a uložila zodpovědnému zaměstnanci
obecního úřadu, aby v součinnosti
s Kontrolním výborem zastupitelstva pokračoval ve vymáhání těchto
pohledávek.
- RO doporučila zastupitelstvu
schválit další nákup pozemků do
spoluvlastnictví obcí Lesního družstva Vysoké Chvojno.
Jelikož se zasedáni zastupitelstva
obce konalo po uzávěrce tohoto čísla
místního zpravodaje, nebylo možné
uveřejnit usnesení z tohoto jednání.
Usnesení bude zveřejněno v příštím
vydání a rovněž na internetových
stránkách obce www.albrechtice-nad-orlici.cz
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ SVAZKU POORLICKO

Výtah z jednání shromáždění starostů Dobrovolného svazku obcí Poorlicko, konaného dne 14. 11. 2003
od 9.00 hodin v zasedací místností
Obecního úřadu v Albrechticích
n. O.
Program:
1. Kontrola plnění zápisu

2. Projednání smlouvy a stanov na
založení sdružení (vzájemná spolupráce mezi třemi subjekty Poorlicko,
Orlice, Třebechovicko)
3. Zřízení Turistického informačního centra v Týništi nad Orlicí

- Cyklostezka Týniště n. O. – Petrovice – pan Daniel sdělil, že pokud
dokončovací práce půjdou dobře, je
termín otevření cyklostezky stanoven na 27. 11. 2003.
- Internetové stránky Poorlicka
www.poorlicko.cz – ﬁrma Antee nám
umožnila aktualizaci těchto stránek
prostřednictvím nového Portálu
2. Pan Kratěna dodal, že prozatím na
těchto stránkách zveřejníme základní informace o Poorlicku a cyklotrase. V případě, že obdržíme dotaci
na „Informatizaci a elektronickou
podatelnu Svazku obcí Poorlicko“,
budou stránky dokončeny ﬁrmou
Antee.

2. Projednání smlouvy o vzájemné
4. Plán regionálního rozvoje – prů- spolupráci mezi svazky – Poorlicko,
Orlice, Třebechovicko. Pan Kratěna
myslová zóna
informoval o jednání předsedů těchto svazků (Orlice – paní Červinková,
5. Převzetí propagačních materiálů
Třebechovicko – pan Němec) o budoucí vzájemné spolupráci. Obecně
6. Informace ze společnosti Odeko
se všichni tři účastníci dohodli na
s.r.o.
spolupráci ve všech oblastech, které
budou pro všechny účastníky spo7. Různé
lečné. Tuto spolupráci lze realizovat
Kontrola plnění zápisu
- Oprava komunikace Žďár n. O. např. prostřednictvím smlouvy
- Lípa n. O. – Týniště n. O. je do- o spolupráci k řešení konkrétních
problémů. Téměř jasná je spolupráce
končena.
- Podaný grant Identiﬁkace vlast- v oblasti rozvoje turismu, za kterou
nických vztahů se stále projednává však nyní zaostává mikroregion
(je vyvěšeno na internetových strán- Orlice, jelikož zatím nemá projekt
značení cyklotras ani zpracovaný
kách Krajského úřadu)
- Zveřejňování informací o činnosti strategický plán. Oba rozhodující
svazku ve zpravodajích obcí – úvod, dokumenty by se měly realizovat
který zpracoval pan Kratěna byl v roce 2004. Pan Kratěna na jedzatím zveřejněn pouze v albrechtic- nání mimo jiné navrhl zpracovat
kém zpravodaji, ostatní starostové společný Kulturní kalendář na rok
se zavázali, že tyto informace bu- 2004. Ten by se společně vytiskl
dou zveřejňovat od příštích vydání a současně by sloužil i k propagaci
zpravodajů. Pan Kratěna zašle další na internetových stránkách. Každá
materiály o svazku během měsíce obec Poorlicka proto nejpozději do
10. 12. 2003 zpracuje podklady do
listopadu všem starostům.

tohoto kalendáře – všechny kultur- 5. Převzetí propagačních materiálů.
ní akce, které se během roku v obci Starostové si převzali propagační
materiály Poorlicka (kalendáře,
pořádají.
vizitky, PF 2004) s tím, že je nutné
3. Zřízení Turistického informační- tyto materiály rozeslat všem, komu
ho centra v Týništi nad Orlicí. Pan se zasílají zpravodaje…- je důležité,
Kratěna informoval o možnosti aby se tyto materiály dostaly mezi
zřízení Turistického informačního občany mikroregionu – propagace
centra (TIC) v Týništi nad Orlicí. Poorlicka. Starostové zabezpečí
Pan Kratěna nyní vyjednává s vlast- distribuci všech propagačních maníkem objektu podmínky pronájmu. teriálů Poorlicka do domácností ve
Zaměstnancem TIC by byl člověk svých obcích.
s dobrou znalostí angličtiny nebo
němčiny, který by se musel dokonale 6. Informace ze společnosti ODEKO
seznámit s územím Poorlicka. V pří- s.r.o.
padě dohody s majitelem objektu se Pan Hemelík – jednatel společnosti
otevření TIC předpokládá v příštím ODEKO s.r.o., informoval starosroce. Starostové pověřili předse- ty o možnosti odkoupení budov
a pozemků po ﬁrmě Makro – Bon.
du dalšímu jednání
směřujícímu k uzavření nájemní Správce konkurzní podstaty nabízí
všechny budovy a pozemky k prodesmlouvy.
ji. Pan Hemelík dodal, že z jeho po4. Průmyslová zóna Týniště n. O. hledu by byla perspektivní investice
max. kolem 2 mil. Kč – 2,5 mil. Kč.
– Lípa n. O.
Jednou z aktivit, které by bylo dobré Starostové souhlasí, aby pan Hez Plánu regionálního rozvoje řešit, je melík spolu s panem Kratěnou napříprava výstavby průmyslové zóny vštívili správce konkurzní podstaty
v oblasti mezi Týništěm n. O. a Lípou a zjistili bližší podmínky prodeje
n. O. Pan Daniel informoval o tom, (cenu za pozemky a budovy).
že v současné době město vykupuje
pozemky od vlastníků pozemků. 7. Různé
Průmyslová zóna je v územním - V souvislosti se zpracováním projektů a žádostí o podporu z EU, pan
plánu města.
Starostové navrhují, aby problémy Bezdíček navrhuje s dostatečným
v řešení průmyslové zóny zastřešil časovým předstihem vybrat ﬁrmu
Svazek ve spolupráci s další osobou na zpracování těchto projektů, která
(agentury), která by akci připravila se seznámí se Strategickým plánem
Poorlicka a celým územím.
včetně návrhu ﬁnancování.
Důležité na celé akci by bylo, že - Pan Daniel na mapě ukázal vyznas vybudováním průmyslové zóny by čení cyklotrasy na Bolehošťsku a na
se mohla zvýšit zaměstnanost v mi- rozhlednu ve Vyhnanicích.
Podrobnosti o vedení cyklotrasy
kroregionu.
Pan starosta Daniel projedná návrh a umístění rozhledny projedná pan
postupu přípravy zóny v orgánech Daniel do konce listopadu 2003
města a na příštím svazku bude s dotčenými starosty.
o výsledcích informovat starosty.
Zapsala: Petra Kučerová
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ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 3

VÝSTAVBA NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ V LOKALITĚ ALBRECHTICESTŘED.
Již několik let se hovoří o možnosti výstavby 12-14 nových rodinných
domů na pozemcích za poštou.
Vzhledem k tomu, že toto nezastavěné území je takřka ze všech stran
obestavěno stávající zástavbou, byl
této lokalitě dán pracovní název
„Albrechtice-střed“.
Výstavba domů by v této lokalitě
probíhala svépomocí, bez příspěvku
obce. K výstavbě nových domů je
však nutné nejprve vybudovat technickou infrastrukturu. Ta se skládá

z komunikací, chodníků, vodovodu,
kanalizace, rozvodů NN, plynu
a telekomunikačních sítí a veřejného
osvětlení. Obec v současné době
převzala od zpracovatele, kterým
byla ﬁrma Energia projekt s.r.o.
Hradec Králové, zpracovanou studii
výstavby těchto sítí. Předpokládané
celkové náklady na stavbu se pohybují okolo 8 mil. Kč. V této ceně však
nejsou započítány náklady na výkup
pozemků pro komunikace.
Úkolem obce nyní bude dořešit

výkup pozemků pro komunikace
a zajistit ﬁnanční zdroje na stavbu
infrastruktury. Vzhledem k ceně
infrastruktury bude nezbytné, aby
cena pozemků pro komunikace byla
co nejnižší.
Protože na výše uvedenou výstavbu není možné čerpat státní dotace,
jako tomu bylo při výstavbě rodinných domů ve Štěpánovské, neobejde se ﬁnancování stavby bez účasti
zájemců o stavbu domů a obecních
prostředků. Vlastníci pozemků, na

kterých má být vybudována technická infrastruktura mohou zdárné přípravě pomoci tím, že nebudou ceny
pozemků nepřiměřeně zvyšovat.
Přestože výdaje na přípravu území pro stavbu jsou poměrně vysoké,
mělo by být v zájmu všech zainteresovaných osob, aby se stavbu podařilo zrealizovat. Bez ní totiž nedojde
ke stavbě nových domů.
O dalším vývoji této stavby vás
budeme průběžně informovat.
Jaromír Kratěna, starosta

VÝSTAVBA UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Obec Albrechtice nad Orlicí
historicky patří mezi sídla, kam
jezdili lidé z měst za odpočinkem.
V předešlých desetiletích se sice tato
charakteristická vlastnost naší obce
poněkud vytratila, ale v současné
době nabírá opět na aktuálnosti.
Především rozvojem cykloturistiky,
významně podporované působením Dobrovolného svazku obcí
Poorlicko, se do naší obce opět
vrací turistický život. Sice se zatím
projevuje zejména přílivem již zmíněných cykloturistů, ale zkušenosti
z okolních území, kde jsou k dispozici ubytovací kapacity jasně hovoří
o tom, že naši, ale i zahraniční turisté
začínají více vyhledávat tuzemskou
rekreaci. Právě v souvislosti s těmito

novými trendy jsem přesvědčen, že
výstavba ubytovacího zařízení na
území naší obce by byla přínosem
pro její další rozvoj.
Při úvaze, kde bychom mohli
takovouto výstavbu nejsnáze realizovat jsem spolu s radou obce
i dalšími spoluobčany došel k závěru, že vhodným místem by se mohl
stát areál na fotbalovém stadiónu
v Borku. V říjnu jsem tedy pozval
pana Ing. Arch. Alexandra Pura
z Hradeckého Studia AP a místo
jsem mu spolu s předsedou SK panem Milošem Koblmüllerem ukázal.
Po zevrubné prohlídce došel i on
k závěru, že se jedná o vysoce atraktivní místo s reálným předpokladem
pro výstavbu ubytovacího zařízení

s kapacitou 30 až 50 lůžek. Ideální
poloha s možností sportovního vyžití, jak pro běžné turisty, tak i pro
organizované sportovce, dává dobré
předpoklady využitelnosti objektu
prakticky po celý rok.
V současné době se připravuje
studie stavebního záměru, kterou
budou projednávat orgány obce
i zástupci SK Albrechtice ještě v letošním roce. Po dopracování připomínek a schválení deﬁnitivní podoby bude zpracována dokumentace
k dalším stupňům stavebního řízení.
Pokud se jedná o ﬁnancování projektu, bude pro něj nutné zajistit více
ﬁnančních zdrojů. V úvahu připadají
fondy z Evropské unie, granty z rozpočtu kraje a bezpochyby i vlastní

zdroje obce a úvěr.
Přestože se jedná o smělý záměr,
vyplatí se podle mého soudu udělat
maximum proto, aby se jej podařilo
zrealizovat. Vznikly by totiž nové
pracovní příležitosti a vytvořily by
se předpoklady pro rozvoj dalších
doprovodných služeb v obci. S přílivem turistů by stoupla potřeba
obchodních a restauračních služeb,
včetně služeb provozního charakteru
jako jsou úklidové a servisní práce
a také servis pro cykloturistiku
a vodní turistiku. Přejme si proto,
abychom měli štěstí a podařilo se
nám zajistit vše potřebné pro uvedenou výstavbu ubytovacího areálu.
Jaromír Kratěna
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IX. TURNAJ „ O POHÁR STAROSTY ALBRECHTIC“
V sobotu 4. října proběhl
v restauraci „Na Drahách“ již
9. turnaj ve voleném mariáši
„O pohár starosty Albrechtic“.
Pořadatelé po loňských zkušenostech upravili startovné tak,
že vlastně bylo startovné dvojí.
Jedno pouze startovné bez
večeře a ve vyšším startovném
byla zahrnuta tradiční posvícenská kachna. I proto byla
účast soutěžících o poznání
vyšší než v minulém ročníku.
Zatímco v roce 2002 soutěžilo
6 trojic, letos bylo o tři trojice
více, celkem 27 hráčů. Vlastně
se přihlásilo hráčů 28, ale protože musí být počet soutěžících
dělitelný třemi, musel jeden z
přihlášených pořadatelů uvolnit místo a vykonávat funkci
hlavního rozhodčího. Dalším
drobným kazem na kráse bylo
pozdní dostavení se dalších
zájemců, kteří se přijeli v době,
kdy už byl turnaj rozlosován
a proto nebyli do soutěže připuštěni. I přes tento drobný
nedostatek byli soutěžící, kromě místních, z Týniště, Borohrádku, Kostelce, Častolovic,
Lična, Synkova, Olešnice, Lípy
a nejdále z Vamberka a z Prahy.
Po rozlosování usedli hráči
podle vylosovaných míst a
soutěžili čtyřikrát po padesáti
minutách. Po každém kole díky
dobré práci rozhodčího Pavlíka
mladšího u počítače, byly známy dílčí výsledky v každém

kole, ale i celkově průběžné
pořadí, které se až do třetí kola
neustále měnilo. V tomto kole
se na nejvyšším stupínku usadil
p. Novák, ve čtvrtém kole již
toto postavení uhájil. Stal se tak
v pořadí již devátým držitelem
poháru, dosud se nikomu nepodařilo pohár vyhrát dvakrát.
Pro zajímavost - loňský obhájce
poháru skončil až na čtrnáctém
místě. Neúspěšným se dá letošní turnaj hodnotit i pro domácí, nejlepším byl na 19. místě
p. Bartoš. V neoﬁciální soutěži
družstev, kde se hodnotí součet
umístění tří nejlepších, zvítězili
borci ze Žamberka.
Jak již bylo zmíněno výše,
devátým vítězem a držitelem ... vítěz turnaje ...
putovního poháru se stal p.
Josef Novák z Olešnice.
Na druhém místě nestárnoucí František Jindra z Kostelce a
třetí p. Jiří Langr ze Žamberka.
Pořadatelé děkují všem
účastníkům, hráčům, ale také
sponzorům, díky kterým se
podařilo zajistit řadu pěkných
cen. Příští ročník bude jubilejním desátým v řadě a to nás
předem zavazuje k větší a lepší
propagaci a úrovni samotného
turnaje. Je stále co zlepšovat a
tak pro všechny vyznavače této
pěkné a logické hry:
Ať Vám padá karta!

NABÍDKA

Ceny pro vítěze.

PRO

Vítám Vás v knihovně a předkládám a slavných dobrodružství. Krásně
Vám několik titulů:
a nápaditě ilustrovaná kniha s jednoduchým textem a kouzelnými
Pro děti:
obrázky se jistě stane zdrojem zájmu
a potěšení celé rodiny.
Košíček pohádek, říkánek a básniček – překlad z angl. R. Cloke. Krás- Pro ženy:
ná kniha pohádek pro ty nejmenší,
kterým čte maminka na Dobrou noc Srdce je osamělý lovec – z angl. orig.
a pro začínající čtenáře. Tak např. C. McCullersová. Autorka se obdiOšklivé kačátko, Pasáček vepřů, Ma- vuhodně dovedla vcítit do lidských
lenka, Malý zloděj, Hloupé veverky. bytostí, přes všechny bariéry zatrpkKniha má krásnou ilustraci.
losti, pasivity, apatie, osamělosti. Svět
lidského utrpení, bolesti a strádání
Staré řecké báje a pověsti – z angl. vnímá čistýma dychtivýma očima
překladu převyprávěla H. Ameryo- dospívající dívky, která se vydává
vá. Řecké báje a pověsti patří mezi na první pouť za hledáním krásy,
nejstarší příběhy na světě. Příběhy smyslu života a lásky. Je to kniha
sloužily jako inspirace básní, her plná něhy a porozumění s člověkem,
a epických děl řeckým autorům, kte- s jeho touhou po lidském štěstí.
ří žili před více než dvěma tisíci lety,
a tvoří součást kulturního dědictví Všechny mé lásky – Stanislav Rudolf.
lidstva. Jsou plné odvážných hrdinů, Autor zde líčí život jedné rodiny na
mocných bohů i hrozných netvo- malém městě. Hlavními hrdiny
rů a odehrává se v nich řada bojů knihy jsou strojní inženýr, jeho žena

ČTENÁŘE

Hanka, nazývaná už od studentských
let Harpasté, dvě skoro dospělé děti
a invalidní švagr Leoš. Svoji touhu
žít se všemi v souladu a v lásce se
všemi členy rodiny vykupuje Hanka
vlastní obětavostí a někdy i rezignací
na své osobní cíle a sny.
Detektivky:
Karty na stole – Agatha Christie.
Vtipně napsaný, laskavý detektivní
příběh o hráčích bridže a temné minulosti začíná vraždou, která přináší
úlevu. Oběti nám nemusí být líto,
protože na každého „něco“ věděla,
lidé se jejího vlivu obávali. A tak se
nakonec kdosi odhodlal ke krajnímu
řešení…

jeho fantastické představy jsou jen
plodem primitivního psychologického mechanismu, jakousi kouřovou
clonou s jejíž pomocí se podvědomě
snaží zahnat výčitky svědomí z lékařského selhání.
Temný tunel – z angl. orig. R. Mac
Donald. Dr. Branch byl docentem na
univerzitě, nikoli tajným agentem.
Ale jeho nejlepší přítel byl mrtev
a Branch věděl, že to nemohla být
sebevražda. Taky si byl jistý, že vražda byla zorganizována skupinkou
špionů, kteří měli přístup do areálu
univerzity. Byl tu ale problém: Branchovi nikdo nevěřil. Branch věděl,
že ho nacisté při nejbližší příležitosti zlikvidují. Byli tři: psychotický
homosexuál, důvěryhodný profesor –
a žena, kterou Branch miloval…

Osudná analýza – z angl. orig.
J. Chase. Strhující román z lékařského prostředí – o zneužití psychiatrie. Přijďte si vybrat. Určitě najdete kniJason kolísal mezi podezřívavostí hu, která Vás zaujme.
a pocitem viny, protože se obával, že Na shledanou v knihovně každý čtvrtek se
na Vás těší Svobodová J., knihovnice

D   P
a se všemi zájmovými skupinami.
Vážení čtenáři,
v předchozím vydání zpravodaje Teprve shoda nad jeho obsahem
jsme Vás informovali o existenci může garantovat naději na úspěch.
Dobrovolného svazku obcí Poor- Využijte tedy možnost účastnit se
licko. Vysvětlili jsme Vám v čem jeho zpracování a zapojte se prospočívá činnost svazku, které obce střednictvím svého obecního úřadu
jej tvoří a jakými problémy se za- do diskuse o jeho podobě.
bývá. Na závěr tohoto prvního pří- V současné době (k 26. 11. 2003)
spěvku jsme uvedli, že obce svazku má Plán následující obsah.
mají zpracovanou Strategii rozvoje
a obnovy obcí mikroregionu Poor- Plán regionálního rozvoje mikrolicko, kterou chtějí dále použít jako regionu Poorlicko a okolí (návrh)
základní dokument k sestavení Plánu rozvoje území Poorlicka a okolí.
Hlavní cíl projektu:
V tomto příspěvku bych se chtěl
Zvýšení zaměstnanosti a stability
věnovat právě tomuto dokumentu, obyvatelstva v obcích mikroregionu
který se postupně v hrubých rysech Poorlicko.
projednával na posledních dvou
shromážděních starostů, které se
Priorita A Ekonomický rozvoj
konaly v říjnu a listopadu letošního a podpora podnikání
roku.
Opatření A.1.
Rozvoj nových
V současné době vrcholí jedná- podnikatelských aktivit
ní českých vyjednavačů v Bruselu
Aktivity - příprava rozvojových
o podmínkách čerpání různých ploch pro průmysl (Týniště – Lípa
fondů, které Evropská unie vytvoři- n. O., Borohrádek, Albrechtice n. O.,
la k urychlení rozvoje ekonomicky Horní Jelení, Čermná n. O.)
slabších členů Unie. Přestože koneč- - ve spolupráci s okolními mikroné podmínky pro čerpání fondů ne- regiony (Třebechovicko, Orlice atd.)
jsou dosud známé je jisté, že objem rozvíjet zahraniční kontakty v hosﬁnančních prostředků je Unií schvá- podářské oblasti s cílem propagovat
len a tyto jsou připraveny k tomu, oblast Poorlicka jako prostor vhodaby je jednotlivé členské státy mohly ný pro investování
začít čerpat. Na nás bude záležet, zda
- zprostředkování vstupu význambudeme schopni připravené pro- ných investorů tuzemských nebo
středky zrealizovat do konkrétních, zahraničních do území Poorlicka
Unií podporovaných, akcí.
s cílem zvýšit počet pracovních příV této souvislosti je zaměstnanky- ležitostí v obcích mikroregionu
ně svazku slečna Kučerová připrave- Opatření A.2.
Rozvoj malého
na spolu se mnou absolvovat odbor- a středního podnikání
né školení a stáž na Krajském úřadě, Aktivity - řízení informačního
kde bychom měli získat potřebné centra Týniště n. O. pro oblasti
vědomosti pro přípravu projektů. turismu, podpory podnikání a reNezávisle na uvedeném vzdělávacím gionálního rozvoje mikroregionu,
procesu se v současné době staros- vytvoření databáze podnikatelských
tové zabývají tématy, které jsou pro subjektů v oblasti malého a středvšechny obce společné a měly by ního podnikání a zprostředkování
tvořit obsah Plánu rozvoje.
toku informací pro tyto skupiny
Hlavním cílem spolupráce obcí z oblasti obchodních vztahů, dotačbude v území Poorlicka vytvořit ních a grantových programů
dostatek pracovních příležitostí
Opatření A.3. Rozvoj cestovního
a dobré životní podmínky pro ruchu a zahraničních vztahů
občany. Tímto krokem chceme sta- Aktivity – zvýšení ubytovacích kabilizovat současné počty obyvatel a pacit v mikroregionu výstavbou nopokusit se je v budoucnu zvýšit.
vých nebo rekonstrukcí stávajících
Tento cíl je pro rozvoj mikroregi- ubytovacích zařízení v Albrechticích
onu zásadní, neboť v současné době n. O., Nové Vsi, na Horním Jelení
významná část obyvatel vyjíždí za a v Týništi nad Orlicí - dokončení
prací mimo mikroregion, počty oby- značení cyklotrasy a její propojení
vatel mnoha obcí klesají a zvyšuje na navazující turistické služby a její
se věkový průměr. Tyto trendy ne- intenzivní propagace
gativně ovlivňují další oblasti, mezi
- vybudování naučné stezky (Alněž například patří služby a obchod, brechtice n. O. - Štěnkov - Petrovice
školství, sociální péče apod. Se zvy- - Albrechtice n. O.)
šujícím se věkem rovněž mnohdy - výstavba doplňkového mobiliáře
klesá i angažovanost obyvatel. Dneš- k cyklotrase – rozhledny na Horním
ní doba klade vysoké nároky na vše- Jelení a na Křivině, poblíž obcí Vyobecnou adaptabilitu a vzdělávání hnanice a Nová Ves, zvýšení počtu
občanů. Proto je pro starší generaci odpočivných míst a počtu informačsložité držet krok s nesmírně dyna- ních panelů na cyklotrase
mickým vývojem ve všech oblastech - podpora výstavby agroturisticveřejného života.
kých areálu (Žďáru n. O. – Tůmovka
Aby se rodící se Plán nestal pouze a dalších)
kusem popsaného papíru, bude nut- - výstavba plaveckého bazénu v
né jej projednávat ve všech obcích

Týništi nad Orlicí
- rekonstrukce plaveckého areálu
v Horním Jelení
- propagace kulturních, společenských a sportovních akcí prostřednictvím společného Kulturního
kalendáře - lze rozšířit i o akce
v mikroregionech Třebechovicko
a Poorlicko
- ve spolupráci s okolními mikroregiony (Třebechovicko, Orlice
apod.) rozvíjet zahraniční kontakty s cílem zvýšit informovanost
našich obyvatel o způsobu života
a kulturních tradicích v zemích EU
a propagovat turistické zajímavosti
oblasti Třebechovicka, Poorlicka
a Kostelecka v těchto zemích s cílem
zvýšit počet zahraničních turistů
v našem území
- ve spolupráci s okolními mikroregiony, Třebechovicko a Orlice, řešit
komplexně rozvoj cestovního ruchu
v tomto společném prostoru včetně
rozvoje turistické infrastruktury
a doprovodných turistických služeb
- ve spolupráci s okolními mikroregiony, Třebechovicko a Poorlicko, vytvořit nabídky tematicky
zaměřených turistických okruhů
v rámci značených turistických tras
a cyklotras
Priorita B Lidské zdroje
Opatření B.1. Vzdělávání, výchova
a školství
Aktivita – založení střední školy
nebo odborného učiliště v Týništi
n. O.
- optimalizace sítě školských zařízení
Opatření B.2. Politika bydlení a
plochy pro výstavbu
Aktivity
- příprava ploch pro výstavbu rodinných domů a nájemních bytů (ve
všech obcích mikroregionu)
Opatření B.3. Sociální a zdravotní
politika
Aktivity
- výstavba domů s pečovatelskou
službou - DPS (Borohrádek, Horní Jelení, Týniště n. O.)
- zavedení komunitního plánování
v území mikroregionu s vazbou na
širší okolí ve spádové oblasti pověřeného úřadu III. stupně Kostelec
nad Orlicí
Priorita C Rozvoj infrastruktury
Opatření C.1. Dopravní obslužnost
území
Aktivita
- zajištění dopravy předškolní
a školní mládeže v optimalizovaném
systému školských zařízení
- zajištění přiměřené dopravní
obslužnosti do ekonomických center
mikroregionu a okolí
- zajištění dopravní obslužnosti
pro turistické aktivity v území
- ve spolupráci s Krajským úřadem
zavést integrovaný systém autobusové a železniční dopravy

Opatření C.2. Dopravní infrastruktura
Aktivita
- zkapacitnění průjezdnosti komunikace I/11 v úseku Třebechovice p.
O. – Kostelec n. O. a zvýšení bezpečnosti provozu na průjezdu v Týništi
n. O.
- zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti komunikace II/305 – přeložka
Týniště n. O. – Albrechtice n. O.
- zlepšení stavu komunikace č.II/
307 Borohrádek-Čermná-Choceň
- výstavba obchvatu v Borohrádku
na komunikaci II/318 –situaci řeší
KÚ
- ve spolupráci s okolními mikroregiony Třebechovicko a Orlice
prosazovat dokončení výstavby
cyklostezsky z Hradce Králové do
Kostelce nad Orlicí
Opatření C.3. Vodovody a kanalizace
– v úzké spolupráci všech vlastníků vodohospodářské infrastruktury
na území bývalého okresu Rychnov
nad Kněžnou a Aquaservisu a. s.
Rychnov nad Kněžnou sestavit investiční záměr tohoto území s cílem
jeho společné realizace
Priorita D Trvale udržitelný rozvoj venkova a životní prostředí
Opatření D.1. Ekologie krajiny
a ochrana území
Aktivita
– realizace protipovodňových
opatření (Týniště n. O., Albrechtice
n. O., Lípa n. O., Čermná n. O., Bolehošť, Borohrádek)
Opatření D.2. Odpadové hospodářství
Aktivita – asanace skládky v Albrechticích n. O.
- zavedení integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady
- třídění, likvidace a zpracování
vyseparovaných složek komunálních
odpadů
Opatření D.3. Zemědělství a lesnictví
Aktivita - péče o údolní nivu řeky
Orlice změnou využití stávajících
zemědělských pozemků (zalesňování, biocentra, rozvoj ekologického
zemědělství apod.)
- pozemkové úpravy
Opatření D.4.
Obnova a rozvoj
venkova
Aktivita - zintenzivnění činnosti
DSO Poorlicko s cílem maximálně
využívat nabízených dotací, grantů
a zdrojů z fondů EU
- koordinovaná aktualizace územních plánů obcí v souladu s plánovaným regionálním rozvojem
mikroregionu a okolí
Jaromír Kratěna
Předseda DSO Poorlicko
Pokračování příště
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŘÁDEK V OBCI

I

INZERCE

V tomto volebním období se začala kontrolní komise více zaměřovat
na dodržování zákonů a vyhlášek na
území Albrechtic. Zatím provedené
kontroly se týkaly především udržování pořádku v obci.
Na zjištěné nedostatky byly odpovědné osoby upozorněny. V řadě
případů již došlo k nápravě a ve
zbylých případech probíhá řízení
k odstranění zjištěných nedostatků
týkajících se zejména skladování odpadu na veřejných pozemcích.
Další problémovou oblastí je
znečišťování ovzduší. Albrechtice se
nacházejí ve velmi pěkném prostředí
s čistou okolní přírodou. V obci je
zaveden plyn a je zde i dostatečná
kapacita pro vytápění elektřinou.
Část nemovitostí je ale vytápěna spalováním pevných paliv. A právě jich
se týkají problémy se znečišťováním
ovzduší. Řada spoluobčanů věnuje
velmi malou pozornost dodržování

www.akebia.cz

platné legislativy a spalují nedovolené látky. Ve většině případů ani neví,
že se tak do ovzduší dostává nemalé
množství polychlorovaných bifenylů,
dioxinů a dalších jedovatých a škodlivých plynů. Vlastní nedbalostí si
tak vyrábíme problémy jinak známé
jen z okolí Spolany Neratovice.
V současné legislativě upravují
podmínky ochrany ovzduší Občanský zákoník a Zákon 86 o ochraně
ovzduší s příslušnými prováděcími
předpisy. Vytápění v rodinných domech se týká především § 3 zákona
86 o ochraně ovzduší :
(1) Každý je povinen omezovat
a předcházet znečišťování ovzduší
a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona
a prováděcích právních předpisů
a § 7 vyhlášky 357 (1) Osvědčení
o kvalitě paliv je dokladem o plnění
povinností stanovených výrobcům,

dovozcům a prodejcům paliv zákonem.
Podle těchto ustanovení je dovoleno spalovat s maximální ohleduplností pouze paliva určená pro daný
typ vytápění, pro která bylo vydáno
patřičné osvědčení. Z toho vyplývá,
že jakékoliv spalování jiných materiálů a zejména odpadu je zakázáno.
Na vypouštění spalin se vztahuje
i § 127 Občanského zákoníku :
(1) Vlastník věci se musí zdržet
všeho, čím by nad míru přiměřenou
poměrům obtěžoval jiného nebo
čím by vážně ohrožoval výkon jeho
práv. Proto zejména nesmí ohrozit
sousedovu stavbu nebo pozemek
úpravami pozemku nebo stavby na
něm zřízené bez toho, že by učinil
dostatečné opatření na upevnění
stavby nebo pozemku, nesmí nad
míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy,

za Kontrolní komisi
Ing. Dušan Drahokoupil

Zahradnická ﬁrma Akebia přeje čtenářům
Zpravodaje a všem svým zákazníkům
šťastné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví do nového roku 2004.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ORION
Občanské sdružení ORION vzniklo
z potřeb rodičů handicapovaných
dětí na podzim roku 1998 registrací
na Ministerstvu vnitra ČR. Sdružuje
členy na základě společného
zájmu o děti s handicapem bez
rozdílu diagnózy (postižení tělesná
i mentální, epilepsie, genetické
poruchy aj.). Sdružení působí
v celém regionu Rychnovska
a členskou základnu nyní tvoří
cca 35 rodin. Jsme neziskovou
organizací a ﬁnanční prostředky
k zajištění našich aktivit získáváme
z členských příspěvků, částečně pak
z dotací a za přispění sponzorů.
Cílem našeho Sdružení je podporovat všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšení podmínek života
handicapovaných dětí a napomáhat
jejich integraci do MŠ, ZŠ i do společnosti.
Snažíme se rodiny s handicapovanými dětmi vyhledávat a kontaktovat, nabízíme jim takové aktivity,
které by byly vhodné jak pro rozvoj
dětí s handicapem (např. hipoterapie, rehabilitační plavání, víkendové
pobyty, rehabilitačně – rekondiční
tuzemské i zahraniční pobyty), tak
i pro rodiče samotné (přednášky,
organizování kulturních a společenských akcí, např. tenisový turnaj,
country bál aj.).

pevnými a tekutými odpady, světlem,
stíněním a vibracemi, nesmí nechat
chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě
v nevhodné roční době, odstraňovat
ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující
na jeho pozemek.
Ve výše uvedeném paragrafu je
mimo nepřiměřeného obtěžování
sousedů imisemi z lokálního vytápění upraveno i odstraňování větví
a kořenů. Větve a kořeny přesahující
ze sousedního pozemku je možno
odstraňovat pouze v období vegetačního klidu.
Uvedený přehled snad pomůže
k lepšímu pochopení některých
zákonných ustanovení týkajících se
životního prostředí i mezilidského
soužití v naší obci.

Naše nabídky pak přizpůsobujeme
nejen potřebám handicapovaných
dětí, ale i ﬁnančním možnostem
rodin. Péče o dítě s handicapem
je totiž velmi náročná nejen po
fyzické a psychické stránce, ale ve
většině případů pečuje matka o dítě
celodenně a rodina má tak pouze
jeden příjem.
Přitom je vzájemné setkávání
těchto rodin velice důležité, protože
jim pomáhá dostat se z nedobrovolné izolace, do které se díky celodenní péči o dítě dostaly. Dalším
výrazným pozitivem těchto setkání
je pak vzájemná výměna zkušeností
ze všech oblastí, které se péče o dítě
s handicapem týkají (např. speciální
školy, odborná pracoviště, rehabilitace, péče o dítě v rodině, Spec. pedag.
centra, kompenzační pomůcky aj.).
Další snahou ORIONU je rodiče
vzdělávat, o čemž svědčí i organizace
řady přednášek z oblastí vývoje
grafomotoriky, dětské masáže, ale
i beseda se sociální pracovnicí.
Služby ORIONU jsou nabídnuty
všem rodinám s handicapovaným
dítětem z regionu prostřednictvím
Komunitního plánování sociálních
služeb města, které taky činnost
našeho Sdružení částečně dotuje.
Všechny jmenované akce by pak
jen těžko vznikaly bez přispění

sponzorů.
V letošním roce jsme v říjnu
podnikli celodenní výlet do
Aquaparku Babylon v Liberci
a v prosinci víkendový Mikulášský
pobyt spojený s rehabilitačním
plaváním a s hipoterapií.
Akcí, na jejíž zajištění se velkou
měrou podílí stále více rodičů, je
potom pořádání country bálu. Letos
se konal 8. listopadu od 20.00 hod.
v Pelcově divadle v Rychnově n.Kn.
K poslechu i tanci zahrála skupina
Kalumet, která se stejně jako loni
vzdala svého honoráře ve prospěch
handicapovaných dětí. Tato akce
slouží k zajištění ﬁnančních
prostředků hlavně od sponzorů
(děkujeme všem, kteří nám přispěli
ﬁnančně i dárkem do tomboly).

OZNÁMENÍ
od 5.11.2003 je otevřena protidrogová poradna (poradenství rodičům dětí, orientace v problémech
se zneužíváním drog)
KDE? Městský úřad – budova B,
II. patro, č. dveří – B 217
KDY? Každou středu 14:00 –
16:00 hodin
PRO KOHO?
pedagogy

Pro rodiče, děti,

CENA? Poradenství bude poskytováno zcela ZDARMA

KDO BUDE POSKYTOVAT PORADENSTVÍ?
Dagmar SERBOUSKOVÁ (zaRodiče s handicapovanými dětmi, městnanec Zdravotního ústavu se
přijďte také mezi nás. Zjistíte, že sídlem v Hradci Králové, pobočka
máme stejné problémy jako vy, Rychnov nad Kněžnou)
ale umíme se i pobavit. Vaše děti
pak jistě najdou mezi vrstevníky KONTAKT: tel.č. 494 534 756
kamarády.
(každé pondělí od 13:00-15:00hod.
v pobočce Zdravotního ústavu
v Rychnově nad Kněžnou)
Předseda ORIONU PharmDr. Ilona
Protidrogová poradna bude
Mikušová
k dispozici zkušebně do konce
Zbuzany 541, Rychnov n. Kn.
roku 2003, dle zájmu bude provoz
Tel.: 494 533 620
prodloužen.
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LESNÍ DRUŽSTVO VYSOKÉ CHVOJNO S. R. O.
Jedním z významných podnikatel- Po vytěžení značné části majetku
ských subjektů působících na území továrník Liebig prodal kolem roku
obce Albrechtice nad Orlicí je Lesní 1880 chvojnovské lesy markraběti
družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. Tato italského původu Pallavicinimu. Ten
společnost hospodaří na lesních ma- se projevil jako velmi dobrý hospojetcích 16 obcí. Část těchto obcí, mezi dář a celý majetek začal opět rozkvéněž patří Albrechtice n. O., Nová Ves tat. Markrabě se rozhodl vybudovat
a Štěpánovsko, patří do bývalého na Vysokém Chvojně své letní sídlo
okresu Rychnov nad Kněžnou a zbý- a v roce 1898 založil na výměře
vající obce, Vysoké Chvojno, Chvoje- cca 6 ha zámecký park v anglickém
nec, Býšť, Poběžovice u Holic, Holice stylu a k výsadbě použil mnoha
v Čechách, Ostřetín, Horní Ředice, cizokrajných dřevin a keřů. V zaloDolní Ředice, Dolní Roveň, Dašice, ženém parku měl stát zámek, který
Kostěnice, Moravany a Slepotice, chtěl nový majitel vystavit pro sebe
jsou z okresu Pardubice. Abychom a svého syna. Ten však po pádu
Vám přiblížili tento významný sub- z koně při štvanici na lišku v Anglii
jekt lesního hospodářství, připravili tragicky zemřel a markrabě od výjsme pro Vás seriál článků, který stavby zámku upustil. Na místo toho
popíše historii a bude nás provázet vybudoval pod parkem vilu zvanou
současností této společnosti.
„Zámeček“, která sloužila jako ubytoHistorie Lesního družstva Vysoké vání při jeho návštěvách.
Chvojno
Po první světové válce panoval
Lesní majetek, na kterém hospo- všeobecný odpor k „latifundistům“
daří dnes Lesní družstvo Vysoké a výsledkem byly zestátňovací
Chvojno s. r. o. patřil v 19. století procesy majetků šlechty a církve
k velkostatku Dašice spolu se ze- v důsledku pozemkové reformy.
mědělskými pozemky a několika Hlavními protagonisty této reformy
rybníky. Správa lesního majetku byli president Masaryk a ministr zesídlila ve Vysokém Chvojně. Kolem mědělství Švehla. Tyto události dopoloviny 19. století se celý velkosta- lehly i na Pallaviciniho panství, a ten
tek dostal do hospodářských potíží, ve snaze zachránit majetek požádal
které řešil prodejem lesního majetku obecní zastupitelstvo Vysoké Chvojkolem Vysokého Chvojna o výměře no o udělení domovského práva,
cca 6.500 ha.
a tím československého státního obNovým majitelem lesů se stal čanství. Chvojnovští radní však této
továrník Liebig vlastnící textilní to- žádosti nevyhověli a tak byl majetek
várny na Náchodsku. Tehdejší lesy zestátněn. Pallavicinimu nepomohbyly převážně tvořeny buky, jedle- lo ani odvolání k mezinárodnímu
mi, duby, smrkem a borovicí. Nový soudnímu dvoru v Haagu.
vlastník začal v těchto lesích velmi
Pozemková reforma byla na
razantně těžit a vůbec celé lesní hos- tehdejší dobu poměrně levicově zapodaření pojal velmi kořistnicky.
měřena a majetek byl nabídnut k od-

prodeji okolním obcím a městům.
Část majetku o výměře kolem 1.600
ha zakoupilo město Hradec Králové,
a tím rozšířilo svůj lesní majetek
na současnou výměru kolem 3.700
ha. Protože v okolí již neexistoval
podobný silný kupec, doporučilo
tehdejší ministerstvo zemědělství
okolním obcím, aby se sdružily
a společně nakoupily zbylou část
majetku.
V roce 1930 tedy vznikl Svazek
obcí okresu holického a přihlásil se
o nákup lesního majetku o výměře
cca 4.800 ha. Tento majetek byl oceněn tzv. závodními podíly v počtu
767 v hodnotě 10.000 Kč za jeden
podíl. Každá z 21 členských obcí
svazku se potom rozhodla o množství zakoupených podílů a v roce
1931 obce založily Lesní družstvo
Vysoké Chvojno, které pověřily
hospodařením na zakoupeném majetku. Hospodaření bylo zpočátku
obtížné, neboť v lesích leželo 300.000
m3 kalamitního dřeva z konce roku
1929. Velkou snahou se však podařilo překonat překážky a kolem roku
1935 obce majetek splatily.
Při
okupaci
Československa
Německem byla na majetku ustanovena nucená správa s německým
vedením. Dá se říci, že i v této době
lesní hospodářství rozkvétalo. Byla
vybudována rozsáhlá meliorační
odvodňovací síť v zamokřených porostech, lesní cesty a byly opraveny
veškeré hájenky.
Po květnu 1945 se obce opět
s nadšením ujaly svého majetku
a lesníci LD budovali vzorové lesní
hospodářství. Po únoru 1948 zůstal

WWW.ALBRECHTICENADORLICI.CZ
Vážení čtenáři albrechtického
zpravodaje,
…víte že, má naše obec v nové
podobě vytvořeny své internetové
stránky?
Za poslední dva měsíce jsme prostřednictvím nového internetového
portálu dali původní stránky obce
do zcela nové vizáže. Výsledkem naší
práce je lepší prezentace a aktuální
informovanost o dění v naší obce
navenek.
Na stránkách kromě základních
informací o obci a obecním úřadě
najdete usnesení ze zasedání zastupitelstva, vyhlášky, zákony, historii
Albrechtic, pozvánky na kulturní
akce pořádané v obci (plesy, Silvestr atd.), fotogalerii, zpravodaj obce
v elektronické barevné podobě, ze
všech zajímavých událostí články
doplněné spoustou barevných fotograﬁí, prezentuje se zde i zdejší SK
Albrechtice …
Chtěla bych se také zmínit o rubri-

ce Firmy, kterou máme ve struktuře
stránek v hlavním menu založenou,
ale její obsah není zdaleka naplněn
podle našich představ. Tímto bychom chtěli oslovit všechny místní
podnikatele, kteří by měli zájem
se prostřednictvím našich stránek
zviditelnit, ať už třeba nabídkou
sortimentu nebo služeb, aby vyplnili
dotazník, který bude všem místním
podnikatelům v nejbližší době zaslán.
V současné době také připravujeme významné změny ve vizáži
a struktuře stránek Dobrovolného
svazku obcí Poorlicko (DSOP),
o kterém Vás průběžně informujeme v našem zpravodaji. Cílem je
zkvalitnit propagaci mikroregionu
i činnosti tohoto subjektu samotné.
Stránky Poorlicka (www.poorlicko.cz) budou v nejbližší době plně
v provozu.
Stránky obce průběžně aktualizujeme a snažíme se je i nadále vylep-

šovat, proto uvítáme jakékoliv nápady či připomínky od Vás občanů.
Závěrem bych chtěla doporučit
Vám všem, kdo máte na internetové stránky přístup, abyste zavítali
na adresu www.albrechtice-nadorlici.cz a myslím si, že budete
všichni novou podobou stránek mile
překvapeni.
Petra Kučerová
admin.prac. OÚ a DSOP

majetek nadále obcím, ale toto vlastnictví bylo pouze formální, neboť
zisk již neplynul dle vlastněných
podílů obcím, nýbrž zůstával státu.
Konec pro hospodaření LD znamenala vládní usnesení č. 102/59, které
odebralo lesní majetek obcím a od
pololetí 1959 LD fungovalo již jako
LD v likvidaci.
Likvidační proces byl ukončen
koncem roku 1959 a do správy
státních lesů v Chrudimi přešel bez
náhrady veškerý movitý i nemovitý
majetek Lesního družstva. Správou
lesního majetku byl pověřen Lesní
závod Choceň a po jeho zrušení Lesní závod Vysoké Chvojno.
Ihned po změně politických
poměrů v naší republice na konci
roku 1989 začala snaha o obnovu
činností Lesního družstva a o navrácení majetku obcím. Bohužel vydání
tohoto druhu majetku nebylo předmětem zákona č. 172/91 Sb. a tak
úsilí o vrácení lesů bylo korunováno
úspěchem až vládním usnesením
č. 168 z 15. 3. 1995. Dne 1. 9. 1995
se konala první ustavující valná
hromada Lesní Družstvo Vysoké
Chvojno s.r.o. a 6. 12. 1995 začalo
LD na znovuzískaném majetku opět
hospodařit.
Největší zásluhy o znovuzaložení Lesního družstva a navrácení
majetku obcím má především starosta obce Nová Ves pan Radomír
Charvát a dále pak bývalý tajemník
Městského úřadu Holice pan Zdeněk
Nespěchal, bývalý starosta obce Býšť
pan Vratislav Rozman a starosta Albrechtic nad Orlicí pan Jaromír Kratěna.
Pokračování příště.

VÝZVA RODÁKŮM
V souvislosti se setkáním albrechtických rodáků u příležitosti
oslav založení obce v příštím roce
se obracíme na všechny rodáky,
příp. jejich známé, příbuzné, aby
nám poskytli adresy, kontakty.
Tyto směrujte na adresu Zdeněk
Pišl, obecní úřad, Na Výsluní 275,
517 22 Albrechtice nad Orlicí, tel.:
494371425.
Těšíme se na setkání s Vámi

I

INZERCE

Pěkné prožití vánočních
svátků a do nového roku
2004 hodně zdraví a štěstí
Vám přeje
Vaše kadeřnice
Alena Prošvicová

Strana 8

ZPRAVODAJSTVÍ

číslo 5-2003

POMNÍK

V úterý 28. října 2003 byl na Sutých březích pod záštitou Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje
a Unie svobody - Demokratické unie
odhalen pamětní kámen československým letcům z druhé světové
války.
Jmenovitě Františku Dittrichovi
a Benignusovi Štefanovi z Hradce
Králové, Antonínu Zavoralovi z Třebechovic pod Orebem a asi jednomu
z nejznámějších pilotů Aloisovi
Vašátkovi, štábnímu kapitánovi, rodákovi z Čelákovic a později žijícímu v Týništi nad Orlicí. Tito piloti
jako mladí skauti a aktivní sokolové
se před válkou scházeli u Orlice na
místě zvaném Suté Břehy nedaleko
Týniště nad Orlicí, městské části Štěpánovsko. V průběhu druhé světové

války odešli do Anglie, kde létali pod
britskou vlajkou a všichni položili
život za svobodu.
Slavnostního odhalení se zúčastnil
PhDr. Petr Mareš, Csc., místopředseda vlády ČR a předseda US-DEU,
Excelence Dominik Duka, biskup
královéhradecký, starostové a místostarostové okolních měst a obcí
Třebechovice p. O., Týniště nad Orlicí, Kostelce nad Orlicí, Rychnova nad
Kněžnou, Albrechtic nad Orlicí atd.,
zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Jaroslav Vácha, zástupce
MMR Ing. Josef Vozka, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zástupci
organizací KPVČ, Svazu letců ČR,
Junáka, Svazu bojovníků za svobodu,
Sokola a členové rodin zahynulých
pilotů a pamětníci z řad pilotů.

Odhalení pamětního kamene letcům z druhé světové války. (foto Libor Koldinský)

Za účasti zhruba 200 lidí nejprve
promluvil Dr. Petr Mareš (US-DEU),
místopředseda vlády ČR, poté Biskup královéhradecké diecéze Dominik Duka, který v projevu řekl,

že shodou okolností byl kapitán
Vašátko velitelem jeho otce. Pamětní kámen odhalil plukovník PhDr.
Vasil Chymčák, za Svaz bojovníků
za svobodu.

ČINNOST SDH ALBRECHTICE NAD ORLICÍ V ROCE 2003
Rok 2003 začal, jako již tradičně,
hrozbou povodně. Povodeň naštěstí
nepřišla, ale zásah si voda přesto vyžádala. 3. a 4. ledna jsme Na Hrázce
čerpali vodu a plnili pytle pískem.
Na začátku letošního roku byl
z Elitexu zakoupen novější hasičský
speciál Avia. Ve vybavení vozidla
jsou kromě obvyklé výstroje také
hydro a elektrocentrály Honda, čerpadlo PS-12, stožár osvětlení 2 x 500
W a motorová pila s příslušenstvím.
Staré vozidlo bylo prodáno SDH
Hřibiny.
V lednu se konal také hasičský
ples, kterého se jako obvykle zúčastnil velký počet občanů. Čistý
ﬁnanční výtěžek činil 10 000 Kč
a byl použit jako ﬁnanční dar SDH
Dolní Beřkovice.
V únoru se hasičské děti začaly
připravovat na další ročník soutěže
Plamen. Na schůzkách se děti učily
celkové fyzické a technické připravenosti.
Další akcí v tomto roce byla příprava a pořádání čarodějnic v parku
u elektrárny. I přes počáteční hojnou
účast se čarodějnice nevydařily, neboť je přerušila silná bouřka.
9. května jsme u příležitosti akce
Rok a den poté navštívili Dolní
Beřkovice, kde byl místním hasičům

předán ﬁnanční dar.
31. května se v albrechtické škole
konal Dětský den, na kterém jsme
pomáhali s občerstvením a pořádáním soutěží. Také jsme dětem
předvedli zásah s naší historickou
stříkačkou „Barčou“.
Červen se nesl v přípravách na
Letní slavnosti. Zajišťovali jsme
občerstvení, stavbu stanů, stavbu
pódia a tanečního parketu. Zvláštní
poděkování patří hasičskému dorostu, který v parku odpracoval mnoho
hodin a po slavnostech celý areál
v noci hlídal.
Na Slavnostech proběhla ukázka
historické stříkačky tažené koňmi
a v premiéře zde vystoupili hasiči
v dobových uniformách.
Během léta jsme se s „Barčou“ zúčastnili oslav 100. výročí SDH Žďár
nad Orlicí, 120. výročí SDH Solnice,
120. výročí SDH Čermná nad Orlicí,
130. výročí SDH Týniště nad Orlicí
a 130. výročí SDH Vamberk.
30. srpna při 130. výročí založení
sboru v Týništi náš hasičský dorost
předvedl ukázkový zásah hasičské
Avie s čerpadlem PS-12.
Mladí hasiči se také zúčastnili soutěží v požárním útoku v Kostelecké
Lhotě a Záměli, na kterých dosáhli
dobrých výsledků.

13. září se v parku u elektrárny
konala každoroční hasičská soutěž
v požárním útoku. Bohužel od rána
pršelo a park se proměnil v bahenní lázeň. Soutěž ztěžoval také fakt,
že Orlice byla částečně vypuštěná
a proto se voda do parku musela
z řeky dopravovat pomocí hadic.
Přesto k nám přijelo 13 družstev.
Naše děti předvedly požární útok
jako první a závodily ve složení: S.
Šalatová, P. Šalatová, M. Uhlířová,
K. Uhlíř, A. Schnaubertová, L. Špačková, P. Brouček a K. Tomášková.
Celkově se i přes nepřízeň počasí
soutěž vydařila.
18. října se děti zúčastnily soutěže
Plamen 2003, která se konala na Haničce. Po soutěži, ve které se umístily
na hezkém 21. místě, si také prohlédly pevnost.
28. října se členové sboru J. Dolínek a J. Kasal zúčastnili odhalení
pomníku padlým letcům na Sutých
březích, kde v dobových uniformách
drželi čestnou stráž.
V listopadu věnovala sboru ﬁrma
PLYN VONDRUŠKA vysokotlaké
mycí zařízení, které umožní účinnější údržbu techniky.
Dva mladí členové se letos zúčastnili školení strojníků v Bílých Poličanech, aby tak posílili akceschopnost
jednotky.
Tohoto roku jsme se rozloučili se
starostou sboru Jaroslavem Vodou,
který zemřel 20. února a s Jiřím Bartákem, který nás opustil 21. srpna.

ní ohně na lesní porost. Požár byl za
jednu hodinu zlikvidován. Příčinou
byla neopatrnost dětí. Na zásahu se
podílela jednotka HZS z Rychnova a
jednotky SDH z Týniště, Borohrádku
a Albrechtic.
11. srpna – požár lesa u fotbalového hřiště v Borku, kde hořel osmiletý
porost o rozloze 0,5 ha. Na místo se
sbor dostavil deset minut po vyhlášení poplachu. Naše jednotka byla
velitelem zásahu rozdělena na dvě
družstva, z nichž první provádělo
hasební zásah a druhé u elektrárny
z řeky doplňovalo vodu do cisteren.
Lokalizace požáru proběhla za dvě
hodiny. Naší jednotce byl uložen
dohled nad požářištěm po dobu 24
hodin. Během této doby byly prováděny dohašovací práce. Příčinou
byla opět neopatrnost dětí. Zásahu
se zúčastnila jednotka HSZ z Rychnova a jednotky SDH z Týniště, Borohrádku, Častolovic a Albrechtic.

Přehled odpracovaných brigád
- výkop pro veřejné osvětlení
v ulici K Soutoku
- čištění česlic a náplavky u elektrárny
- likvidace oplocení kostela
- likvidace starého dopravního
značení v obci
- likvidace sloupů bývalého veřejného rozhlasu
- likvidace náletových dřevin
v parku
- pomoc při sázení stromů v parku
Zásahy SDH při požárech
- oprava stavidla
29. března – požár vraků aut na
- zbudování příčky ve zbrojnici
pozemku pana Michalce. Od vy- a přesunutí šatny do nově vzniklých
hlášení poplachu se sbor na místo prostor
požáru dostavil v rekordním čase.
Práci ztěžoval vítr, hrozilo přeskočeJiří Proche
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UŽ ZASE PŘICHÁZEJÍ ……
Ano, myslím tím nejkrásnější
svátky roku, na které se nejvíce těší
malé děti – VÁNOCE. A aby bylo to
těšení co nejpříjemnější, vyplníme
ho samými příjemnými činnostmi. Paní učitelky upletou a ozdobí
adventní věnec, na kterém po čtyři
pondělí před Vánocemi společně
s dětmi zapalují novou svíčku. Vyprávíme si, jak probíhají přípravy
na Vánoce v jednotlivých rodinách.
Začínáme zpívat vánoční písně, píšeme dopis pro Ježíška. Pak přijde
Mikuláš s Čertem s dobrou náladou
a košem dárků. Zazpíváme písničky
o Mikuláši, nezapomeneme ani na
básničky, které vyjadřují naši radost
a očekávání a také omluvu za celý
rok dětského „zlobení“. Pak už nastává rozdávání dárečků a někdy i obava, jestli i na mne vyjde, jestli jsem
si dárek zasloužil. I pro paní učitelky
má Čert s Mikulášem překvapení.

Ke sváteční náladě přispívá i vánoční výzdoba. Od stropu zavěšené
sněhové vločky a zvonečky, výzdoba
oken, tříd i šatny, spousta dětských
kreseb, výstavka čertíků, voňavé girlandy z chvojí, perníky od rodičů, to
vše dotváří kouzelnou atmosféru.
Nejvíce času věnujeme přípravě
vánočního programu, který chceme
společně s dětmi základní školy
přednést rodičům, prarodičům,
příbuzným i známým v hostinci U
Krbů. Samostatné vystoupení připravíme pro seniory v obci.
Než nastane vánoční nadělování,
čeká nás spousta chystání. Výroba
dárků a vánočních přání pro rodiče,
zaměstnance ZŠ, představitele obce
a majitele obchodů.
Když nastane kouzelný čas Vánoc,
děti se dozvídají o lidových zvycích,
pouštějí lodičky ze skořápek ořechů,
poslouchají vánoční písně, recitují,
tancují a zpívají vánoční koledy. Pod

rozzářený stromeček nadělí Ježíšek
dětem spoustu dárků. O vánoční
hostinu se postarají maminky, které
napečou dětem cukroví, ale také paní
učitelky, které vše pečlivě připraví.
Přejeme si, aby chvíle adventní
patřily k těm nejkrásnějším, aby
v dětech zůstaly hluboké prožitky

z tohoto období a až budou velké,
vzpomněly si na lásku, které se jim
dostalo od rodičů, ale i od učitelek
v mateřské škole.
K těm letošním Vánocům, které
nás čekají, přejeme Všem, ať jsou
šťastné a veselé.
Ivana Kubcová, vedoucí učitelka MŠ

MŠ u nazdobeného vánočního stromečku.

ZŠ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Byli jsme na návštěvě…
Štěstí, zdraví, pokoj svatý…
V říjnu dostala celá škola pozván- Je pondělní ráno po první adventku na Den otevřených dveří do do- ní neděli a celou budovou ZŠ se nese
mova důchodců. Nebyla to zdaleka právě tahle známá koleda. Začíná
naše první návštěva, ale tahle byla krásné, perníky, skořicí, jehličím
trochu výjimečná. V domově dů- a svíčkami provoněné předvánoční
chodců otevírali novou kuchyň. Při období.
této příležitosti vystoupily naše děti
Chystání na Vánoce už je u nás
s několika básničkami a písničkami. v plném proudu a nutno podotknout,
Panu kuchaři a jeho pomocníkům že práce s dětmi, které s nadšením a
jsme popřáli, aby se jim dobře va- zaujetím vyrábějí dárečky, přáníčka,
řilo a ostatním, aby jim chutnalo. vážou girlandy a věnce, je v tomto
Pak už byl pro naše děti připraven hektickém období pravým ( povolezajímavý program – „Dívejme se na ným) dopinkem.
svět jinak“. Prostřednictvím dvou za- Protože jedním z cílů, které si
městnankyň Tyﬂoservisu – obecně naše škola klade, je uctívání, připoprospěšné společnosti - byla našim mínání a dodržování tradic, jsou i ty
dětem maličko pootevřena vrátka naše Vánoce tradiční – pravé české.
do světa zrakově postižených. Všich- Užíváme si je i bez motorové pily
ni si mohli prohlédnout a vyzkoušet na velké okno pro dárky, bez sobů
spoustu pomůcek, které zrakově po- a Santa Clausů.
stiženým lidem usnadňují život, děti
Na vánoční besídku (18. 12. 2003
se zapojily i do připravených her. Asi v 17 hodin) se už chystá Marie
největším zážitkem bylo, když nám a Josef, pastýři, andělé i koledníci
paní Moravcová předvedla svého … Ve třídě, v dramatickém kroužku
psa – speciálně vycvičeného pro či doma si jednotliví účastníci odřípráci s nevidomými.
kávají svoje texty, společně zpíváme
Zaměstnanci domova důchodců a zpíváme….jako vždycky si přejepřichystali pro děti i pohoštění.
me, abychom hlavně udělali radost
Byla to pěkná akce zarámovaná a pěknou pohodu.
navíc do krásného podzimního
Dostávám se opět k oné známé
počasí.
koledě: Štěstí, zdraví, pokoj svatý
vinšujeme Vám … tímto přáním se
na besídce rozloučíme. Myslím, že
je to skutečně přání výstižné. Vždyť
kolik se toho jenom skrývá pod slovem štěstí.
A tak, vážení čtenáři – Štěstí, zdraví, pokoj svatý ať Vás provází celým
dalším rokem. A krásné Vánoce.
K přání přidávám ještě poděková-

ní. Děkuji upřímně všem, kteří nám
Zvíře – nezvíře
v roce 2003 pomáhali a se kterými
jsme spolupracovali, za všechny za- Dne 11. 11. 2003 navštívily všechměstnance Základní školy, Albrech- ny děti z albrechtické základní školy
divadelní představení Miloše Netice nad Orlicí.
Světluše Kratěnová, ředitelka ZŠ svadby „Veselé malování“. Kulturní
dům se otřásal dětským smíchem
nad veselými obrázky popletených
Výzdoba školy
Ve čtvrtek 27. listopadu přijeli pohádek a zvířátek. To inspirovalo
zahradníci z ﬁrmy Akebia, aby 4. třídu ke kresbě vlastních fantasticnám ukázali, jak se vážou vánoční kých zvířat a legračních rýmovaček.
Možná je to k nevíře, ale určitě něgirlandy a adventní věnce.
Děvčata z páté třídy vyráběla kde žije zvíře „nezvíře“.
Lenka Otavová, učitelka ZŠ
s Terezou Kapuciánovou věnce.
Slaměný věnec jsme obalovali
větvičkami jedle a borovice. Potom
jsme na něj aranžovali sušené
pomeranče, skořici, burské oříšky, Velbloud dozvěděl se dnes,
že bude maškarní ples.
bukvice a mašle z pytloviny. Na
Chtěl by na něj jít jako pták,
druhý věnec jsme kromě zdobení
ale má strach z výšky,
přidali ještě čtyři svíčky.
tak
si raději zaběhl pro koblížky.
Zbytek třídy pomáhal panu
Koblížky mu chutnaly,
Prochemu vázat girlandy. Z velkých
za chvilku již spal v posteli.
větví jsme nastříhali malé větvičky
Zdálo se mu pak,
a z nich jsme utvářeli malé svazečky.
že je z něho pták.
Moc nás to bavilo, a tak netrvalo
Na plese, že do výšky letí,
dlouho, a mohli jsme dlouhatánskou
dole je dětí jako smetí.
girlandu přestěhovat ze třídy na
Všichni mu tam tleskali,
malý balkon nad vchodem. Pak už
ale k ránu mu křídla selhaly.
jsme se jen dívali,
A protože nezvládl
jak ji pan Proche
výšku,
připevňuje
na
spadl do pelíšku.
zábradlí a doplňuje
Než se zmohl na
svíčkami.
nový let,
Práce se nám
budík zvonil,
dařila a měli jsme
vstávej hned.
z udělané výzdoby radost.
Zkuste to taky, určitě se Vám to
Napsal Daniel
bude líbit.
Vágner, žák 4. třídy
Děti ze třetího a pátého ročníku

Nakreslil Petr Horký
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SK ALBRECHTICE BIL ANCUJE

Rok 2003 končí, tak jako každá
organizace, spolek, i SK sčítá plusy
i minusy za končící rok 2003. V březnu se konala valná hromada klubu,
která po třech letech volila nový
výbor. V jeho čele stanul poprvé
jako předseda pan Miloš Koblmüller.
Od předchozího výboru dostal nově
zvolený do vínku akci rekonstrukci
šaten V Borku. Byla připravena
základní dokumentace, kladně byla
vyřízena žádost o ﬁnanční příspěvek
obce na tuto akci. Na druhé straně
bohužel nebyla příznivě vyřízena
žádost klubu o udělení grantu na
akci. SK založil zvláštní konto na
ﬁnancování rekonstrukce, na které
soustřeďuje i některé své příjmy. Rekonstrukce spočívá ve vybudování
4 šaten, 2 umyváren, sociálního zařízení ve stávajícím objektu kabin tak,
aby šatny dostaly parametry odpovídající běžným standartům, v zámu
lepšího využití dalších vnitřních
prostor bude změněno jejich dispoziční řešení. Garáž bude rozdělena
na sklad a klubovnu. Návštěvníci
již na podzim jistě zaregistrovali, že
na WC pro veřejnost byla položena
nová dlažba, stěny byly obloženy.
Dále byl zhotoven vkusný dřevěný

přístřešek pro opékání. V současné době se na rekonstrukci kabin
V Borku intenzivně pracuje. Akce
rozhodně není samoúčelná. Vše by
mělo sloužit hlavně naší mládeži.
Je propočítáno, že v průběhu roku
se na sportovišti V Borku vystřídá
cca 4100 sportujících, z toho 51% je
věková skupina od 6 do 14 let, 16%
sportovců od 14 do 18 let!
Hodně práce se odvedlo na hracích plochách. Bohužel uplynulá
zima dala trávníku „zabrat“ snad
jako nikdy předtím, v létě se na kvalitě hracích ploch zase podepsalo katastrofální sucho. A mj. trávník také
stárne. Teprve nyní se travní porost
jakž, takž vzpamatovává.
Do stánku s občerstvením byli
přijati manželé Horákovi. S jejich
prací je plná spokojenost.
Alfou a omegou jsou pochopitelně
sportovní výsledky klubu. Zde je
spokojenost jen dílčí. Určitě se více
čekalo od I. mužstva. Před zahájením
sezóny odešel do Žďáru brankář Mir.
Šrajbr, za něho přišel z Týniště Michael Vaniš. Dále byl na hostování
získán Karel Pírko z Borohrádku.
Kádr mužstva je prošpikován mladými hráči. U nás dostávají příleži-

tost jako málokde. Bohužel výsledky
mužstva nejsou tomu adekvátní.
Mužstvo sice patří do té lepší poloviny okresního přeboru, ale výsledky
jsou velmi nevyrovnané. Jak si lze
např. vysvětlit, že na jedné straně
nečekaně vyhraje v Opočně 2:1, ve
Vamberku vysoko 6:0, v Javornici
5:0, ale na druhé straně dokáže doma
prohrát s předposlední Slatinou
1:3!? Výsledkem je šesté místo v tabulce po podzimu. Hráči i vedení
mužstva mají přes zimu rozhodně
o čem přemýšlet.
Příjemně překvapili dorostenci.
Pod vedením bývalých albrechtických hráčů Jar. Vody, Jar. Málka
a L. Cabalky ml. si vedli na podzim
zdatně. Před sezónou se z Týniště
vrátili L. a O. Velíškovi, L. Fajt, po
dlouhé pauze zaviněné zraněním začal hrát T. Sejkora. Mužstvo ztratilo
jen tři body za prohru v posledním
zápase ve Vamberku a po podzimu
je na prvním místě. Má tak velmi
reálnou šanci hrát na jaře o postup
do I. třídy kraje.
Ještě více překvapili starší žáci. Po
neslaných, nemastných výsledcích
uplynulé sezóny se na podzim velice
zlepšili a stejně jako dorostenci za

celý podzim ztratili jen 3 body za
prohru v posledním zápase na hřišti
svého největšího konkurenta Českého Meziříčí. Také oni jsou po podzimu na čele mistrovské tabulky!
Letos bylo po deseti letech činnosti dočasně zrušeno pro malý počet
hráčů družstvo elévů, ale do soutěže
bylo přihlášeno družstvo mladších
žáků. S jeho činností je spokojenost,
po podzimu je mezi 12 účastníky
přeboru na 7. místě se ziskem 15
bodů.
Pracuje se i na obnovení družstva
elévů. Byl proveden nábor těch nejmladších chlapců, kteří se pravidelně
1x týdně scházeli na hřišti V Borku a
pod vedením trenérů se učili první
fotbalové krůčky.
Sportovní klub Albrechtice
děkuje všem svým příznivcům
a přátelům za podporu a pomoc,
kterou nám v končícím roce 2003
projevili. Věříme, že vaší přízeň si
uchováme i nadcházejícím roce
2004.
Do Nového roku zároveň všem
přejeme hodně spokojenosti, rodinné pohody a pevné zdraví.
Výbor SK Albrechtice n.O.

REKONSTRUKCE ŠATEN FOTBALOVÉHO AREÁLU V BORKU
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás touto formou
informovat o současném dění v našem fotbalovém oddíle. Počátkem
měsíce listopadu byla ukončena
podzimní část soutěžního ročníku
2003/2004 a činnost našeho oddílu
by mohla být v zimním období
utlumena.
V letošním roce je tomu však
naopak, neboť od 5. listopadu začala v areálu fotbalových hřišť velká
rekonstrukce šaten a sociálního
zázemí. Díky zastupitelstvu obce se
podařily vyčlenit ﬁnanční prostředky a zajistit realizační ﬁrmu tak, aby
do zahájení jarní části fotbalových
soutěží bylo vše hotovo. Není naším
záměrem Vás seznamovat se všemi
detaily stavby, ale myslíme si, že
obecná informace o rozsahu rekonstrukce Vás může zajímat.
Nově budou vybudovány 4 kabiny
mužstev a 2 umývárny. Dále budou
vybudovány toalety pro muže a ženy.
V zadní části objektu budou vytvořeny dvě místnosti pro občerstvení a
posezení. Dnešní místnost občerstvení bude nově sloužit pro rozhodčí

a klubovnu oddílu.
Cílem této ne zanedbatelné rekonstrukce je nejen uspokojit vlastní
členy oddílu (oddíl má v současnosti
6 aktivních družstev), ale i zpříjemnit ostatním spoluobčanům pobyt
v našem areálu při vlastních fotbalových utkáních a při tradičních
akcích jako jsou pálení ohňů, dětský
den, rodinné a ﬁremní oslavy, sportovní odpoledne apod.
Věříme, že se nám podaří všechny
práce dokončit včas a v potřebné
kvalitě a že Vás v měsíci březnu
2004 budeme moci pozvat na „den
otevřených dveří“.

Dalším družstvem, které se
u našeho oddílu utvořilo, je družstvo
přípravky, které se pod vedením p.
Miloše Koblmüllera st. a Milana Zemana již od léta připravuje na svoje
zahájení zápasů v roce 2004. Nyní
má toto družstvo 10 členů věku 4
až 7 let a schází se každou středu od
1700 hodin v místní sokolovně na cca
hodinovém tréninku. Každý trénink

je volen spíše hrou tak, aby se udržela pozornost všech dětí najednou.
Chtěl bych touto cestou oslovit
i další kluky, kteří jsou v tomto věku
a měli by chuť si s námi hrát, ať kdykoli přijdou, všichni jsou vítáni.
Za fotbalovou přípravku
Miloš Koblmüller, trenér

Fotbalová přípravka
Kdo se zajímá v obci o sport, jistě
ví, že Albrechtice jsou známé velice
dobrou prací s mládeží a dětmi vůbec. Ne jinak je tomu i v letošním
roce, kdy se v našem fotbalovém
klubu utvořila nová družstva žákyň
a přípravky.
Žákyně pracují pod vedením p.
Karla Marčíka a v tomto zimním
období trénují vždy v sobotu od 1000
hodin v sokolovně.

AKTUÁLNÍ NOVIKY ZE SPORTU, KULTURY A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ V NAŠÍ OBCI

w w w. a l b r e c h t i c e - n a d - o r l i c i . c z
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JUBILEUM SOKOL A ALBRECHTICE
8. prosince 2003 uplynulo deva- jišťovny, tovaryši, atd. stali se členy
desát let od založení SOKOLA v Al- činnými a navštěvovali pravidelně
2 krát týdně cvičení v Sokole týnišťbrechticích nad Orlicí.
Několik zajímavých údajů z pů- ském, kdež bylo ze začátku zvláštní
„albrechtické družstvo“, jež však brzy
vodní kroniky:
„Na založení SOKOLA v Albrechti- dle vyspělosti jednotlivých cvičenců
cích pomýšlelo se již v roce 1911, ale rozděleno bylo mezi ostatní členstvo.
S jednotou týnišťskou zúčastňonásledkem nepříznivých podmínek
vždy se od úmyslu toho ustoupilo. vali se členové albrechtičtí všech
Hlavní příčinou, proč se odkládalo sokolských podniků, hlavně pak VI.
založení jednoty bylo, že kdo se chtěl sletu r. 1912 v Praze 9 členy, z nichž
státi příslušníkem sokolské rodiny, 6 cvičících.
Po odbytém VI. sletu ochabla však
měl příležitost státi se jím v Sokole
týnišťském, kamž také někteří bratři návštěva cvičení a jen malý počet
cvičiti docházeli. Již v letech dřívěj- věrných bratří pilně chodil do Sokoších tu a tam některý jednotlivec la týnišťského, ačkoliv celkový počet
zdejší byl členem týnišťského Sokola, členstva byl přes dvacet. Ostatní se
avšak teprve v roce 1910 dostoupil vymlouvali na nepříležitou cestu,
počet zdejších členů značného čísla atd. Aby tato výmluva se odstranila,
a to 12 mužů. V roce tom dostal bylo nutno vážně přikročit k ustavese totiž do Albrechtic učitel Bohu- ní jednoty místní.
Jelikož nejdůležitější podmínka
mil Páv z Velíše u Jičína, který dal
popud k tomu, že většina mladých založení jednoty – totiž otázka
lidí, hlavně učitelstvo, úředníci po- tělocvičny blahovůlí obce a školy

propůjčením rezervování třídy
– rozřešena, bylo by hříchem bývalo,
aby se se založením „Sokola“ ještě
dále odkládalo.
Byla proto svolána veřejná schůze, která se konala 8. prosince 1913
o 2. hod. odpoledně v hostinci Tužilově „u Matějků“. Zahájena byla
starostou obce p. Josefem Tužilem
za hojného účastenství občanstva,
takže veliká místnost byla přeplněna.
Hlasováním velikou většinou usneseno v Albrechticích založiti jednotu
sokolskou, k niž přihlásilo se ihned
33 členů.
Ustavující výbor se sešel 11. prosince 1913, byly vypracovány stanovy a svolána valná hromada na
neděli 14. prosince. Zde byly stanovy
schváleny a 16. prosince odeslány
ku schválení místo držitelství do
Prahy prostřednictvím pardubického hejtmanství. Počet přihlášeného
členstva vzrostl na 43.

Ustavující valná hromada se konala 18. ledna 1914 o 2. hod. odpoledne
v 1. třídě obecné školy za přítomnosti 27 členů a 3 bratří z Týniště.
Schváleny řády a zápisy. Předložena
spořitelní knížka na K 68.74, jež již
v roce 1911 uložili štěpánovští střelci
z výnosu plesu na jméno „Sokola“
do vínku příští jednotě. – Stanoveny
členské příspěvky: 40 a 50 haléřů.“
Takové tedy byly začátky albrechtického Sokola.
Vzpomínáme na ty, kteří vytvářeli
podmínky k založení Sokola v ne
lehkých podmínkách a dlouhá léta
pracovali v této oblasti v naší obci.
Jsou to: Julius Jirásek, Josef Kronovetr, Jan Kupka, Bohumil Páv, Ruda
Srdečný, František Šrám, Josef Tužil.
Příspěvek zaslal pan Srdečný
z Prahy
- rodák z Albrechtic n.O.

KRAJSKÉ PŘEBORY  ŽENY VOLEJBALOVÝ TURNAJ V RK
Krajský přebor II.tř. ženy
(po podzimní části soutěže)
1. Slavia Hradec B
2. SK Nové Město
3. TJ So Zbečník B
4. Orel Hradec Kr.
5. VK Kvasiny B
6. TJ So Plotiště
7. VK Kvasiny A
8. So Albrechtice

12 2
11 3
7 7
6 8
6 8
5 9
5 9
4 10

40:7
35:14
29:30
24:30
21:31
23:32
20:29
15:34

26b.
25b.
21b.
20b.
20b.
19b.
19b.
18b.

Hodnocení podzimní části sezóny
2003-2004 Krajský řebor II.třídy sk.
B - ženy
Podzimní polovina sezóny se nám
příliš nevydařila a skončili jsme
na posledním místě. Určitě jsme
čekali lepší výsledek, ale náš výkon
nebyl ve všech utkáních vyrovnaný.
Letošní přebor je více vyrovnaný,
o čemž svědčí hlavně průběžné páté
místo Kvasin B, které postoupily letos z okresního přeboru. Přeřazení
Zbečníku B a Orlu Hradec Králové
ze skupiny A do naší skupiny B přispělo také ke zkvalitnění soutěže.
Bodový rozdíl účastníků soutěže
je minimální. Naše ztráta na třetí
Zbečník B., který jsme doma dvakrát
porazili, jsou tři body. Snad jen průběžné první a druhé místo Slavie B a
Nového Města vybočuje z vyrovnanosti soutěže.
Při vstupu do soutěže jsme se
chtěli pokusit zvítězit v prvních
dvou utkáních s Kvasinami B a

Plotištěm. To se nám nepodařilo
a s těmito soupeři jsme vyhráli s
každým jedno utkání (1:1 na zápasy). Náš výkon nebyl nejlepší, což
se ukázalo v dalších střetnutích. Ve
třech dvojzápasech po sobě jsme
zcela vyhořeli a prohráli se Slavií B,
Novým Městem a Kvasinami A hladce s každým 2:0 na zápasy. Naštěstí
se nám podařilo dát se dohromady a
doma jsme porazili Zbečník B 2:0 na
zápasy. V tomto dvojutkání jsme konečně podali solidní výkon a mohli
jsme pomýšlet na dobré umístění. V
odloženém utkání s Orlem HK jsme
v posledním kole bojovali o 4. - 8.
místo. V prvním vyrovnaném utkání
jsme hráli 2:2 na sety, v pátém setu
jsme vedli a vypadalo to, že bychom
mohli zvítězit.
Bohužel si však kapitánka Radka
Vašíčková přivodila lehčí výron
kotníku a nám se v zápase již nepodařilo vyhrát. Ve druhém utkání
jsme v pozměněné sestavě nekladli
soupeřkám odpor a prohráli, což nás
v tabulce sesadilo až na osmé místo.
Na jaře bude nutné zabojovat
a svoji pozici co nejvíce zlepšit.
K tomu je nutná dobrá příprava. Na
konci listopadu nás čeká přípravný
turnaj v Rychnově n. Kn. Do konce
letošního roku se pokusíme sehrát
ještě jeden přátelský zápas.
V příštím roce nás čeká opět Zimní pohár, který je dobrou přípravou
na jarní část sezóny.
Petr Bartoš

O HISTORII FOTBALU V ALBRECHTICÍCH
Práce na obsahu chystané knihy
o historii naší obce pokračují. Já
mohu zasvěceně mluvit o části,
která popisuje historii fotbalu
v Albrechticích. Při té příležitosti

mohu s uspokojením konstatovat,
že reakce na článek na toto téma
v minulém Místním zpravodaji
a zveřejněné historické fotograﬁe
byla okamžitá a dnes již mám k dis-

V sobotu 29.listopadu jsme se zúčastnili volejbalového turnaje žen,do
kterého byly pozvány družstva krajských přeborů skupiny A a B.Turnaje
se zúčastnila družstva Kvasin A,Kvasin B,Pouchova a Albrechtic.Bohužel
se z turnaje na poslední chvíli odhlásila družstva Dřevěnic a Nového
Města. Hrálo se systémem každý
s každým na tři hrané sety.První dva
sety do 25 bodů,třetí set do 15 bodů.
Konečné pořadí a výsledky utkání:
Mezi 1.a 2. a mezi 3.a 4.místem
rozhodovali až poměry míčů.
1.Pouchov
2 1 6:3 5b.
2.Kvasiny A
2 1 6:3 5b.
3.Kvasiny B
1 2 3:6 4b.
4.Albrechtice
1 2 3:6 4b.
Kvasiny A - Kvasiny B
Albrechtice - Pouchov
Kvasiny A - Pouchov
Albrechtice - Kvasiny B

2:1
0:3
1:2
3:0

pozici originály obou zveřejněných
fotograﬁí. Spoluobčané půjčují
nebo věnují i další fotograﬁe, popisky k nim. Všem bych chtěl touto
cestou upřímně poděkovat. Můj dík
patří i dalším, kteří mně poskytli
hodně zajímavostí z bohaté historie
našeho klubu. Spolu s dalšími spolupracovníky pátráme i v periodikách z 30., 40. a 50. let a již se leccos
zajímavého podařilo objevit. Tak
např. se v knize dozvíte, jak jeden
z albrechtických hráčů dostal v r.
1946 měsíční dištanc, jak ve stejném
roce platily Albrechtice nejvyšší
pokutu z celé župy, dozvíte se, jak
jeden známý reprezentant Československa hrál za Albrechtice načerno, nebo jak jeden z výborných
albrechtických hráčů padesátých

Pouchov - Kvasiny B
Albrechtice - Kvasiny A

1:2
1:2

Nastoupili jsme jako vždy v neúplné sestavě bez obou nahrávaček.Na
nahrávku se přesunula blokařka
Lenka Charvátová.Na post blokařky
se přesunula smečařka Lenka Matějková.Na druhém bloku hrála Radka
Vašíčková,na universálu Michaela
Betlachová a na postech smečařek
Katka Kořízková a Jolana Kupková. Naše hra nebyla špatná.Sice
jsme neměli nahrávačku,ale Lenka
Charvátová na místě nahrávačky
odvedla v rámci možností slušný
výkon. Dařilo se nám v útoku a na
servisu.V některých momentech nás
nepodržel příjem a útok smečařek
po kůlech.Družstva byla vyrovnaná
a rozhodoval až poměr míčů. Škoda,
že jsme nemohli vyzkoušet všechny
hráčky.
Petr Bartoš
let dostal za přestup, který se pak
ale stejně neuskutečnil, pět párů zánovních bot! Věřím, že albrechtičtí
příznivci fotbalu, a nejen oni, budou
s obsahem spokojeni.
Moje prosba o spolupráci
z minulého čísla MZ stále trvá.
Uvítám další fotograﬁe (hlavně
chybí z období 1940-1949), ale
i výstřižky z novin apod. týkající
se historie našeho fotbalu. Rád se
sejdu s každým, kdo se chce podělit o vzpomínky nebo zajímavosti
na toto téma. Stále nemáme např.
jasno, ve kterém roce se začalo hrát
na současném hřišti V Borku, ani ve
kterém roce byly postaveny kabiny.
Určité období máme vymezeno, ale
uvítáme každou informaci, která
tyto údaje zpřesní.
Zdeněk Pišl
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OSLAVILI JSME STÁTNÍ
SVÁTEK ČESKÉ REPUBLIKY
17. listopad - Den boje za svobodu
a demokracii připomíná demonstrace studentů proti nacistické
okupaci v roce 1939 a proti komunistickému režimu v roce 1989.
Od roku 1941 se 17. listopad slaví z rozhodnutí mezinárodního
studentského sněmu v Londýně
jako Mezinárodní den studentstva
a připomíná nacistické perzekuce na českých vysokých školách
v roce 1939. Během prvního výročí
28. října pod německou okupací
proběhly v centru Prahy spontánní
manifestace občanů. Toho dne byl
v Žitné ulici postřelen německým
vojákem z jedoucího auta medik Jan
Opletal jdoucí ze služby v nemocnici. Na následky zranění zemřel. Jeho
pohřeb dne 15. listopadu přerostl
v demonstraci, když se průvod studentů vydal z Albertova přes Karlovo náměstí na Národní třídu a do
Jungmannovy ulice. Dále pokračoval
k Právnické fakultě, kde okupanti
tvrdě zasáhli a manifestanty pozatýkali. Dva dny poté - 17. listopadu
1939 - jednotky SS obsadily vysoké
školy a koleje, pozatýkaly studenty,
devět z nich popravily, další odvlekly
do koncentračních táborů. Vysoké
školy byly uzavřeny do konce války.
17. listopadu 1989 se tvrdý zásah komunistické policie proti pokojnému
studentskému průvodu v Praze na
Národní třídě stal počátkem pádu
komunistického režimu. Policejní

agrese vyústila v masové protikomunistické demonstrace a posléze
i v generální stávku. Pod občanským tlakem byla komunistická
strana zbavena politické moci, byla
ustavena vláda národního porozumění a prezidentem byl 29. prosince
zvolen Václav Havel. Přechod od
komunistické totality k demokracii
byl završen svobodnými volbami
v červnu 1990.

ZÍSKANÉ GRANTY
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POORLICKO
V letošním roce poprvé vypsal
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje různé granty. Poorlicko se
ucházelo o tři z nich a dnes můžeme
říci, že ve všech případech úspěšně.
První grant byl zaměřen na
zhotovení jednoduchých propagačních materiálů Poorlicka. Jeho
pomocí byla vyrobena propagační
skládačka, kalendáře, vizitky a další
drobné propagační materiály. Vše
bude použito k propagaci našeho
svazku a území Poorlicka. Výrobu
všech materiálů zajistil pan Ing. Petr
Kačín, majitel graﬁckého studia PDK
v Albrechticích nad Orlicí. Distribuci zajišťuje svazek Poorlicko a jeho
členské obce.
Druhý grant je zaměřen na
podporu profesionalizace činností
svazků. Z těchto prostředků je z čás-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Řekli si „ano“:
Alena Kubátová a Miloš Filip

Vítáme na svět:
Kateřina Trojanová, nar. 1. 9. 2003

Rozloučili jsme se:

Růžena Škopová, nar. 1915
Emílie Linkeová, nar. 1915
Ludmila Hájková, nar. 1918
Zákonem č. 167/1990 Sb. byl 17.
Marie Burdová, nar. 1919
listopad stanoven významným dnem
Anna Zimerová, nar. 1926
ČSFR jako Den boje studentů za svobodu a demokracii, od roku 2000 je
podle zákona č. 245/2000 Sb., slaven
K 30. 11. 2003 má naše obec
jako státní svátek České republiky 1042 obyvatel.
Den boje za svobodu a demokracii.
Od roku 2001 je státním svátkem
také ve Slovenské republice.
Vzpomínka:
Průběh oslavy státního svátku vychází z tradice. Prezident republiky
obvykle pokládá květiny k pamětní
desce na Národní třídě. V roce 1994
pozval Václav Havel do Vladislavského sálu Pražského hradu zástupce
studentů a v roce 1999 zde udělil
Řád bílého lva nejvyšším představitelům států a vlád, kteří v roce
1989 přispěli k pádu železné opony
a k obnovení demokracie v Evropě.
V roce 2001 přijal Václav Havel na
zámku v Lánech zástupce někdejších
studentů z let 1939, 1968 a 1989.

ti hrazen provoz kanceláře a platy
zaměstnanců Poorlicka.
Z třetího grantu bude realizována identiﬁkace vlastnických vztahů
v údolní nivě řeky Orlice. Pracovní
výstupy budou k dispozici mimo
jiné podnikatelským subjektům,
které budou mít zájem v údolní nivě
hospodařit.
Současně s tímto výstupem
bude zpracován i návrh na využití
pozemků v nivě. V současné době
leží jejich část ladem, neboť se o ně
vlastníci z různých důvodů nestarají.
Návrh by měl vytipovat ty, které budou vhodné k zalesnění, revitalizaci
a nebo k zemědělskému využití.
Realizaci tohoto grantu zajišťuje
projekční kancelář pana Ing. Šindlara z Býště.
Celkový objem všech tří grantů
činí cca 191 tisíc Kč.
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Odešlo mi to nejdražší, co jsem
kdy měla. 15. prosince tomu bude
rok, co tragicky odešel ing. Uhlíř
Václav z Nové Vsi. Bylo to tak náhlé
a bolestné co nikdo nečekal, protože
odešel předobrý a tolik všemi milovaný můj syn, manžel, táta, bratr
a dědeček. Všichni, co poznali jeho
upřímnost, lásku a starostlivost, ho
měli moc rádi. Vnoučátka, které tak
hrozně miloval nemohou pochopit,
proč už nejde jejich milovaný dědeček. Můj syn byl opravdu moc hodný,
rád jezdil, jak jen mohl přijet do té
rodné vesničky. Měl už jen mě, manžel zemřel, v únoru to už bude 16 let.
Byl ženatý v Praze, ale vždy si našel
čas pro, jak říkal „maminku“. Naše
vzpomínky jsou stále tak bolestné.
Nikdy na něho nezapomeneme. Vy,
co jste ho znali, si vzpomeňte.
Hájková a Kolínovi

Poděkování:
Dne 3. 1. 2004 uplyne již 5 smutných let, kdy nás navždy opustila
Touto
cestou
děkuji
paní
naše drahá manželka, maminka Krčmářové a panu Hlušičkovi za
a babička, paní Jiřina Faltová ze Ště- blahopřání, dárek a květiny předané
pánovska.
k mým 70. narozeninám.
Stále vzpomíná manžel, syn
Zdeněk Pavlík
s rodinou a vnoučata s rodinami
a pravnoučata.
Děkuji touto cestou za dárky
a květiny k mému 60-ti letému jubileu
Dne 15. 2. 2004 to bude již dlou- panu Koblmüllerovi, paní Koldinské,
hých 6 let, kdy utichlo srdíčko na- výboru SK Albrechtice nad Orlicí,
šeho milovaného manžela, tatínka starším žákům a jejich trenérům,
a dědečka pana Václava Brůžka rozhodčím
fotbalového
svazu
z Albrechtic nad Orlicí. Kdo jste ho a za vzornou obsluhu ve stánku
měl rád, vzpomeňte s námi.
manželům Horákovým.
Nikdy nezapomene manželka
Moravec Rudolf
a dcery s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.
Děkuji Vám za milou návštěDne 26. 10. 2003 se náš tatínek vu mých 80. narozenin, za dárek
pan Josef Falta dožil při dobré mysli a kytičku. Byla jsem moc potěšena
krásných 99 let. Děkuji touto cestou návštěvou paní Müllerové a pana
všem, kteří si vzpomněli kytičkou, místostarosty a děkuji též za blahopřání panu starostovi.
dárkem nebo gratulací.
Švorcová Božena
Bohužel „stovku“ s námi už pan
Falta neoslaví. Dne 1. 12. 2003 navždy opustil naše řady.
Vážené představenstvo obce AlŠkodová Jarmila, dcera
brechtice a vážený pane starosto!
V prosinci uplyne již 20 let, co ze- Přijměte ode mne co nejvděčnějmřel náš strýc a bratr pan Jan Štrup ší pozdravy a dovolte, abych Vám
z Nové Vsi. Kdo jste znal, vzpomeňte zaslala mnoho díků za odstranění
smrků z mé zahrady. Věřila jsem, že
s námi.
Stále vzpomínají sestra Marie určitě najdete nějaké řešení, tak jako
a rodina Urbánkova jste, pane starosto, vyřešil případ
s nezaplacením elektřiny. A tak se
V lednu uplyne 20 let, co nás i stalo. Doufám, že peníze dostanete
opustil náš tatínek, děda pan Ladi- včas. Dovolte, abych vám znovu
slav Jambura z Nové Vsi. Za tichou poděkovala, popřála mnoho zdaru
ve Vaší záslužné práci, hodně zdraví
vzpomínku všem děkujeme.
Dcera Libuše s rodinou a manželka, a šťastné a radostné svátky vánoční.
Vaše vděčná I. Ripková
rodina Kačírkova
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