Ročník XXXVIII

Číslo 1-2004

Náklad 520 ks

MOŽNOSTI ROZVOJE ALBRECHTIC N. O.
Jsme na počátku roku 2004 a na
prahu vstupu naší republiky do Evropské unie. V této souvislosti mi
dovolte nastínit některé připravované akce a možnosti rozvoje, které
jsou s těmito fakty ve vztahu k naší
obci spojeny.
Nejprve několik informací o plánech na rok 2004. Všichni jsme již
zaregistrovali, že letošní rok bude
pro naši obec rokem výročním. Očekáváme, že nás navštíví významní
hosté a také naši rodáci. Proto bych
si přál, abychom naši obec ukázali
v co nejlepším světle. Již v loňském
roce jsme se na tento cíl zaměřili a
nemálo opatření již provedli. Přesto
ani letos v úpravě naší obce nechceme ustrnout a jsme připraveni
se realizovat zejména na naší návsi.
Konečně tak budeme moci splatit
letitý dluh, který i osobně k této
části obce cítím. Mohu sdělit, že
jsou zajištěny ﬁnanční prostředky na
výměnu eternitového vodovodu od
restaurace U Pošty až po propojení
s novým vodovodem v ulici K Soutoku. Následně po této náročné akci
jsme připraveni zahájit rekonstrukci
komunikace a chodníku na návsi.
Komunikace by měla být v bezprašném provedení a měla by mít menší
rozměry. Mimo to bude provedena
rekonstrukce veřejné zeleně okolo
kostela i části lip v prostoru návse.

725 let
Albrechtic
nad Orlicí

oslavy - 11. září 2004

V této souvislosti chceme provést i
terénní úpravy a následnou výsadbu nové zeleně v prostoru bývalého
hřbitova. Cílem je zajistit odpovídajícím způsobem pietu tohoto místa,
které dříve sloužilo k pochovávání
našich předků.
Vezmeme-li v úvahu, že v září budeme oslavovat, je potřeba uvedené
práce zahájit co nejdříve na jaře.
V souvislosti s prezentací naší obce
bych se chtěl obrátit i na všechny
spoluobčany a vyzvat vás, abyste i
vy svým dílem přispěli k tomu, že
naše obec bude ještě krásnější než
jak jsme zvyklí. Jedná se v tomto
případě zejména o úpravu předzahrádek, květinovou výzdobu oken
a o čistotu chodníků a okolí domů.
Vím, že mnozí tyto věci pokládáte
za samozřejmé a patří vám za to
naše uznání. Přesto jsou místa, kde
bychom mohli být i lepší.
Kromě výše uvedených prací na
návsi chceme zrekonstruovat veřejné osvětlení v ulici Zahradní a
vybudovat nové osvětlení v ulici za
hřbitovem. Připraveny jsou i další
drobné úpravy a opravy v rámci celé
obce a obecních budov.
Protože život a rozvoj naší obce
nemůžeme zaměřit pouze na letošní oslavy, bude se souběžně s výše
uvedenými pracemi pokračovat
v přípravě bytové výstavby a to pře-

devším na pozemcích ve vlastnictví
obce. K této problematice bych chtěl
říci, že pokud chceme, aby si naše
obec
udržela stávající standard
služeb, mezi něž řadím především
mateřskou školu, školu, ale také
obchodní síť včetně služeb, musíme
vytvářet podmínky pro novou výstavbu bytů. Příklad Horního Jelení
je dostatečnou motivací, abychom se
pokusili ještě zvýšit počet obyvatel,
a tím zajistit vyšší předpoklady pro
budoucí růst a vyvážený rozvoj naší
obce. O zájemce, kteří by u nás chtěli
bydlet, strach mít zatím nemusíme.
Již současná vybavenost, poloha a
image naší obce přitahují mnoho
občanů z okolních měst a obcí.
Předpokládám rovněž, že i naše
mladá generace by uvítala, kdyby si
mohla v Albrechticích postavit dům
nebo pronajmout byt. K tomu, aby
se tak mohlo stát, však musíme ještě
mnohé vykonat. Začít musíme především tím, že zastupitelstvo obce
rozhodne kde a jaký typ výstavby
zvolíme. V této souvislosti se opět
zamýšlím nad výstavbou nájemních
bytů, které by umožnily zejména
mladým manželstvím u nás odstartovat do života. K této variantě mě
vedou zejména tři důvody. První je
maximální využití obecních pozemků pro stavbu bytů a také skutečnost,
že stát tuto výstavbu ﬁnančně pod-

OSLAVY 725. VÝROČÍ
Již několik zpravodajů informujeme o naší aktivitě směřující k navázání kontaktů s našimi rodáky žijícími mimo naši obec. Všeobecně se dá
říci, že je přijímána velice pozitivně
a to nás nesmírně těší. Během této
kampaně se nám již přihlásilo devět
rodáků žijících v různých končinách
naší republiky. Jedná se například
o paní Jaroslavu Ryttnauerovou
z Děčína, pana Vladimíra Starého
ze Staré Červené Vody, pana Rybku z Hradce Králové, pana Sychru
rovněž z Hradce a další. V současné
době již registrujeme celkem 26 kontaktů a věřím, že tento seznam se ještě zvýší. K tomu, aby se tak skutečně
stalo, se na vás opětovně obracím
s prosbou o pomoc při oslovování

svých blízkých nebo o poskytnutí
kontaktů.
Povzbuzující na celé akci je fakt, že
se všichni těší na plánované setkání
rodáků, které se uskuteční u příležitosti konání oslav 725. výročí první
zmínky o Albrechticích. Věřím, že
i naši místní rodáci využijí možnosti
se oslav zúčastnit a přitom se sejít se
svými bývalými spoluobčany.
K tomu uvádím, že setkání rodáků
a hlavní oslavy se uskuteční v sobotu
11. září 2004. Bližší program bude
zveřejněn v příštím vydání zpravodaje.
Na setkání se všemi účastníky
oslav se již dnes těším.
Jaromír Kratěna

poruje. Druhým důvodem je snaha
nabídnout naší mladé generaci ﬁnančně dostupné bydlení v naší obci
a tím omezit jejich odliv jinam. Za
třetí jsme omezeni prostorem, kde
bychom mohli individuelní bytovou
výstavbu ve větší míře rozvinout.
Tento fakt v současnosti způsobují
zejména vlastníci pozemků určených v územním plánu k výstavbě
rodinných domů. Zejména tito občané naší obce drží v současné době
klíč k dalšímu rozvoji Albrechtic.
Jedná se o to, že pokud budou ceny
pozemků nepřiměřeně zvyšovat, respektive držet jejich současnou výši,
nemohou očekávat oni, ani žadatelé
o stavební parcely či nájemní byty, že
se bude na jejich pozemcích stavět.
Příkladem může být nekoordinovaný prodej pozemků v lokalitě Střed,
kde je dnes několik majitelů stavebních pozemků odsouzeno k čekání
na vybudování infrastruktury, bez
které se dům nedá postavit. Studie
výstavby infrastruktury, kterou jsme
na tuto lokalitu nechali zpracovat
například ukázala, že přepočtené
náklady na jeden metr stavebního
pozemku činí více jak 600,- Kč (bez
ceny pozemku). Přitom není možné
vzhledem ke struktuře vlastnických
vztahů k těmto pozemkům požádat
o státní dotaci.
... pokračování str. 6
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DOTAZNÍKY

Chcete něco změnit na
albrechtickém zpravodaji?
Chcete propagovat svou
firmu na www
stránkách Albrechtic?
Vyplňte dotazníky uvnitř
zpravodaje.

P RAKTICKÁ

P ÍLOHA
ÍLOHA

Lékařská služba
první pomoci
Královéhradeckého
kraje na rok 2004

Strana 2

ÚŘEDNÍ DESKA

číslo 1-2004

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 7/2003 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 12. 2003
v zasedací místnosti Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) plnění usnesení č. 6/2003 ze dne 25. 9. 2003
b) zprávu Finančního výboru zastupitelstva obce
c) zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva obce
d) nesouhlas paní MVDr. Ireny Malijovské s podmínkou první nabídky pro obec po dobu 5 let v případě, že se rozhodne v této době
byt prodat nebo darovat třetí osobě
e) zprávu starosty obce o škodě způsobené na majetku obce ve výši
23 360,- Kč, ke které došlo požárem lesa v Borku dne 11. 8. 2003
f) rezignaci pana Ing. Petra Kačína na funkci místostarosty obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 4/2003 v rozsahu přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) rozpočtové opatření č. 5/2003 v rozsahu přílohy č. 2 tohoto usnesení
c) krytí rozpočtového schodku ve výši 275 465,- Kč z výsledku hospodaření obce z předešlých let
d) rozpočtové provizorium obce pro rok 2004 dle „Pravidel pro hospodaření s ﬁnančními prostředky obce v období rozpočtového
provizoria“ v rozsahu přílohy č. 3 tohoto usnesení
e) nákup lesních pozemků p.č. 478/6 o výměře 0,0283 ha, p.č. 489 o
výměře 1,1342 ha a p.č. 495/1 o výměře 0,8773 ha v k.ú. Žďár nad
Orlicí do společného majetku obcí sdružených v Lesním družstvu
Vysoké Chvojno s.r.o.
f) smlouvu o sdružení ﬁnančních prostředků uzavřenou mezi obcemi sdruženými v Lesním družstvu Vysoké Chvojno s.r.o. v rozsahu
přílohy č. 4 tohoto usnesení
g) obecně závaznou vyhlášku č. 5/2003 o místních poplatcích v rozsahu přílohy č. 5 tohoto usnesení
h) smlouvu o půjčce peněz ve výši 50 000,- Kč s úrokem 10% a splatností 4 roky bez ručitele manželům Kučerovým – bytem V Borku
282 a manželům Horákovým - bytem V Borku 280
i) prodej bytů v čp. 280 manželům Stárkovým – byt č. 4/280 za prodejní cenu 175 000,- Kč a manželům Horákovým – byt č. 8/280 za
prodejní cenu 211 000,- Kč
j) prodej bytů v čp. 282 manželům Kučerovým - byt č. 3/282 za prodejní cenu 225 000,- Kč a paní MVDr. Malijovské - byt č. 8/282 za
prodejní cenu 208 000,- Kč
k) prodej pozemku p.č. 127/25 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí v předem
dohodnutých dílech manželům Horákovým – bytem Na Výsluní
286, manželům Michalcovým bytem Na Výsluní 290, manželům
Tvrdým bytem Na Výsluní 284 a manželům Kačarasovým bytem
Na Výsluní 285 za odhadní cenu jednotlivých dílů s podmínkou,
že společně každý uhradí 1/5 nákladů vydaných obcí na vytýčení
hranic pozemků v terénu, pořízení GP pro rozdělení pozemku p.č.
127/25 na požadované díly, kupních smluv, soudních odhadů a
kolkových známek na vklad do katastru nemovitostí.
l) prodej pozemků p.č. 111/1a, 111/10b, 111/1g, 111/10h v k.ú. Albrechtice nad Orlicí manželům Čechovým, bytem Štěpánovská
264, Albrechtice n.O. za odhadní cenu s podmínkou, že nabyvatelé
současně uhradí i 1/4 nákladů vydaných obcí za zhotovení GP a
soudního odhadu na předmětné pozemky
m) aby obci způsobená škoda na lesním majetku ve výši 23 360,- Kč
byla uhrazena nejpozději do 31. 5. 2004 rodiči nezletilých pachatelů formou úhrady a zabezpečení realizace nové výsadby stromů,
včetně jejich zajištění proti okusu zvěří a dále pak, aby bylo zabezpečeno jejich pravidelné ožínaní a v případě potřeby i dosazování
uhynulých rostlin až do období, kdy bude nová lesní kultura zajištěna; počet a druhovou skladbu stromů zjistí místostarosta obce u
odborného lesního hospodáře
n) aby u příležitosti 725. výročí první zmínky o Albrechticích bylo
uděleno „Čestné občanství obce“ panu Josefu Tužilovi – in memoriam (1854 – 1923), bytem Na Návsi, Albrechtice nad Orlicí
o) dar zemědělských pozemků – trvalých travních porostů - p.č. 144/
1 o výměře 0,0469 ha, 144/2 o výměře 0,170 ha a 144/3 o výměře
0,033 ha v k.ú. Nová Ves u Albrechtic do spoluvlastnictví obcí
sdružených v Lesním družstvu Vysoké Chvojno s.r.o.

p) tyto odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce:
Ing. Petr Kačín, místostarosta obce
2 100,Jiří Betlach, člen Rady, KVŽP-předseda
500,Jaroslav Hlušička, člen Rady, VK-předseda
500,Jiří Kapucián, člen Rady, VF
400,Zdeněk Boudek, člen kulturní komise
200,Dušan Drahokoupil, VK
200,Kamil Šín, předseda kulturní komise
300,Ing. Marie Šťovíčková, KVŽP
200,Danuta Prokůpková, VF-předsedkyně
300,Zdeněk Marek, KPP
200,Jiří Koucký, KPP
200,Jaromír Krb, člen kulturní komise
200,q)

udělení věcných darů v hodnotě 1 000,- Kč členům rady obce a
dále předsedovi Kulturní komise panu Kamilu Šínovi, předsedkyni
Finančního výboru paní Danutě Prokůpkové a předsedkyni SPOZu paní Miluši Zemanové
r) čerpání rozpočtových prostředků z položky občerstvení zastupitelstva pro všechny členy komisí a výborů v hodnotě 100,- Kč na
člena. Uvedenou částku je možné čerpat nejpozději do 21. 12. 2003.
Podkladem k proplacení dokladu je jmenný seznam členů výboru nebo komise, kteří se účastnili společné schůzky. Proplatit lze
výhradně jídlo a nealkoholické nápoje. Zodpovídají předsedové
výborů a komisí.
s) termíny kulturních akcí v roce 2004 (viz. příloha zápisu)
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) starostovi obce v případě souhlasu všech nabyvatelů připravit a realizovat prodej pozemku p.č. 127/25 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí
b) starostovi obce zabezpečit potřebné kroky k udělení „Čestného
občanství obce“ panu Josefu Tužilovi in memoriam v roce 2004
c) předsedům komisí a výborů uskutečnit nejpozději do 21. 12. 2003
závěrečné schůzky komisí a výborů
d) předsedům výborů a komisí předložit účetní obce nejpozději
v pondělí 22. 12. 2003 vyúčtování nákladů za občerstvení členů
výborů a komisí
4. Zastupitelstvo obce zmocňuje:
a) radu obce schválit smlouvy o půjčce peněz na nákup bytů manželům Kučerovým, V Borku 282 a manželům Horákovým, V Borku
280
b) radu obce schválit smlouvy o uzavření budoucích kupních smluv
na koupi bytů s manžely Kučerovými V Borku 282 a Horákovými,
V Borku 280
c) radu obce schválit kupní smlouvy na nákup bytů s manžely Stárkovými, V Borku 280 a paní MVDr. I. Malijovskou, V Borku 282
d) radu obce schválit smlouvu na prodej pozemků p.č. 111/1a, 111/
10b, 111/1g, 111/10h v k.ú. Albrechtice nad Orlicí s manžely Čechovými, bytem Štěpánovská 264, Albrechtice n.O.
5. Zastupitelstvo obce volí:
a) do funkce místostarosty obce pana Jiřího Betlacha bytem Na Výsluní 274, Albrechtice nad Orlicí
b) do funkce člena rady obce pana Ing. Petra Kačína bytem Zahradní
123, Albrechtice nad Orlicí
6. Zastupitelstvo obce revokuje:
a) z usnesení č. 6/2003 odst.2, písm. c) v plném rozsahu
7. Zastupitelstvo obce zamítá:
a) žádost paní MVDr. Ireny Malijovské na snížení kupní ceny bytu č.
8/282 v ulici V Borku
b) žádost manželů Čechových bytem, Štěpánovská 264 o snížení
kupní ceny pozemků p.č. 111/1a, 111/10b, 111/1g, 111/10h v k.ú.
Albrechtice nad Orlicí na polovinu ceny odhadní
8. Zastupitelstvo obce podmiňuje uzavření kupních smluv na prodej bytů
v čp. 280 a 282 respektováním práva první nabídky pro obec po dobu
5 let v případě, že se nabyvatelé těchto bytů rozhodnou své byty prodat
nebo darovat třetí osobě. V tomto případě bude obci učiněna ze strany
prodávajícího nabídka k odkoupení bytu za stejných podmínek jako jej
od obce nabyl.

číslo 1-2004

ZPRAVODAJSTVÍ

ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE
(od 8. 12. 2003 do 26. 1. 2004)
- RO bere na vědomí žádost pana
Sedláčka o zřízení veřejného osvětlení k jeho domu za hřbitovem
– bude zapracováno do návrhu
rozpočtu obce na rok 2004.
- RO
schvaluje
veřejnoprávní
smlouvu s MÚ Týniště n. O. na
předání výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků
spáchaných v naší obci.
- RO schvaluje úpravu příspěvku
zřizovatele pro Základní školu
Albrechtice nad Orlicí. Úprava
spočívá v přesunu vázaných výdajů
mezi schválenými položkami na
mzdy, plyn a elektrickou energii.
- RO schvaluje z titulu změny nařízení vlády o odměňování pracovníků ve státní správě a službách
platných od 1. 1. 2004 změnu
platového zařazení ředitelky ZŠ
s účinností od 1. 1. 2004 do dvanácté platové třídy.
- RO schvaluje princip pro udělení
ročních odměn zastupitelům, členům komisí a výborů jako podě-

kování za jejich celoroční práci pro
obec.
- RO bere na vědomí první návrh
nového ubytovacího zařízení u fotbalového areálu V Borku . Druhý
návrh bude dodatečně předložen.
- RO doporučuje zastupitelstvu
schválit smlouvu o sdružení ﬁnančních prostředků obcí Lesního
družstva Vysoké Chvojno.
- RO bere na vědomí informaci o
pokynu ministryně školství k udělování výjimek z počtu žáků na základních školách – pokyn nařizuje,
pokud nejsou naplněny počty žáků
ve třídách, požádat ministerstvo o
výjimku a zaplatit za každého žáka
příspěvek. RO pověřuje starostu ke
zjištění podrobností.
- RO bere na vědomí dopis a poděkování za fotograﬁe a zasílání místního zpravodaje od paní Vlasty
Stolínové.
- RO bere na vědomí chystané čištění řeky Orlice nad i pod jezem
v roce 2004
- RO se rozhodla podílet na úhradě
rozdílu daně mezi odhadní a kupní
cenou z převodu majetku (pozem-
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ků), který obec odkoupila od paní
Šebkové.
- RO schválila předložený návrh s
novým platovým zařazením zaměstnanců obecního úřadu od 1. 1.
2004.
- RO souhlasí s návrhem zástavby
a výstavby drobných staveb, které
předložil pan Kamil Šín. Závazné
stanovisko bude vydáno v rámci
stavebního řízení.
- RO bere na vědomí text 2 dopisů
z Wörglu. Kromě novoročního
přání jsou věnovány hospodářské
spolupráci, jak bylo domluveno při
loňské návštěvě.
- RO schválila návrh změny složení
a zvýšení počtu členů v požárním
družstvu na 15 členů.
- RO bere na vědomí druhý návrh
na výstavbu ubytovacího zařízení
u fotbalového areálu V Borku.
- RO uložila místostarostovi sestavit pracovní skupinu složenou
ze zástupců rady obce, komise
výstavby a SK Albrechtice, která
bude spolupracovat s projektanty
na bližší speciﬁkaci zadání řešení
ubytovacího zařízení.
- RO schválila nákup nového počítače (porucha počítače), na kterém

se zpracovává kompletní účetní a
mzdová agenda.
- RO bere na vědomí informace o
jednání s paní Tužilovu ohledně
udělení čestného občanství panu
J. Tužilovi a umístění podobizny
na objekt v Albrechticích. RO pověřila Ing. Kačína a starostu
obce zjištěním podrobností o výrobních nákladech pamětní desky.
- RO bere na vědomí informaci o
požáru u Kolářových a postupy
možné ﬁnanční pomoci ze strany
obce.
- RO jmenuje předsedou Komise výstavby a životního prostředí pana
Ing. Petra Kačína.
- RO schvaluje smlouvu s ﬁrmou
Odeko s.r.o. o svozu a uložení odpadů.
- RO byla informována o požadavku
převodu pozemku pod silnicí III/
3052 ke Štěpánovsku. Rada doporučuje zastupitelstvu převzít uvedený pozemek až podle stanoviska
zastupitelstva Týniště n. O.
- RO bere na vědomí pozvánku na
Štít Albrechtic, který se koná 26. 6.
2004 v Městě Albrechtice.
Jiří Betlach

CO NOVÉHO VE VÝSTAVBĚ KANALIZACE
V posledních dnech se zásadně
změnila situace okolo rekonstrukce
čistírny odpadních vod v Týništi.
Ukázalo se, že bez předchozí rekonstrukce kanalizační sítě v Týništi nebude možné rekonstrukci ČOV provést, neboť množství balastních vod,
které do čistírny v současné době
natéká, neumožňuje v dostatečné
míře nastartovat biologické procesy,
které odpadní vody čistí. Proto bude
pravděpodobně nutné, dříve než

dojde k rekonstrukci ČOV, provést nutné je podstoupit, neboť nám
hrozí vysoké sankce za vypouštění
rekonstrukci kanalizační sítě.
nevyčištěných odpadních vod.
Při posledním jednání se starosZmíněné investice lze zahrnout
tou města Týniště na toto téma jsme do projektů ﬁnancovaných z prodošli k závěru, že bude dobré, když středků EU i státního ofndu životk rekonstrukci týnišťské kanalizace ního prostředí. V této souvislosti
přidáme i výstavbu kanalizace v Al- očekávám, že město Týniště se ujme
brechticích, případně i v okolních role koordinátora přípravy projektu
obcích. Tento nepoměrně větší a společně se pokusíme s projektem
investiční záměr si vyžádá i větší uspět.
ﬁnanční nároky na obě obce. Je však

Pro naši obec se tak otevírá příležitost, jak současné kanalizační sběrače rozšířit podle již zpracovaných
projektů do stávající zástavby a do
prostoru pro novou výstavbu. Budoucnost ukáže, jak budeme schopni
tento významný problém vyřešit.
O postupu řešení vás budeme průběžně informovat.
Jaromír Kratěna

VÝSTAVBA UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
V posledním čísle zpravodaje
jsme Vás informovali o záměru rady
obce připravit podklady pro jednání zastupitelstva obce o výstavbě
ubytovacího zařízení v prostoru
fotbalového areálu V Borku. Pro
vaši informaci uvádím, že k řešení
tohoto úkolu byla radou zřízena
pracovní komise ve složení Ing.
Petr Kačín, Miloš Koblműller, Ing.
Marie Šťovíčková, Jiří Betlach a Josef
Urbánek. Úkolem této komise bude
konzultovat s projektanty studie
požadavky a představy obce související s výstavbou zařízení. Zpětně pak
budou informovat orgány obce o na-

vržených řešeních. K dnešnímu dni
komise vybrala a rada obce schválila
jednu ze dvou předložených variant
stavby. Jednat by se mělo o stavbu,
která využije stávající budovu, tedy
šatny, sociální zázemí, kiosek, garáž
a klubovnu a vedle ní v prostoru
současné mýtiny postaví novou
ubytovací část. Obě budovy by spojil
vstupní vestibul s recepcí a jídelnou.
Zařízení by mělo mít kapacitu cca 40
lůžek ve dvojlůžkových a tří až čtyřlůžkových pokojích. Pokoje v přízemí budou řešeny jako bezbariérové
s možností využití pro invalidní
spoluobčany (vozíčkáře apod.).

návrh smlouvy o dílo na pořízení
projektové dokumentace na úrovni
studie. Kvalitativně i obsahově však
bude studie obsahovat i podklady,
které se využijí při projednávání
územního rozhodnutí.
Oba materiály, to je návrh smlouvy o dílo a návrh technického řešení
stavby, bude projednávat zastupitelstvo obce na veřejném zasedání zastupitelstva 12. 2. 2004. V případě, že
bude stavbě dána „zelená“ budeme
vás o dalším průběhu příprav stavby
Toto hrubé zadání bylo předáno průběžně informovat.
projekční kanceláři a v současné
době se očekává, že bude předložen
Jaromír Kratěna
Sociální vybavení objektu se navrhuje na úrovni evropského standardu, jehož součástí by měla být sauna,
malý bazén, šatny a sprchy pro sportovce, pokoj pro správce, kolárna a
další technické a společenské prostory. Zařízení by nemělo vlastní
kuchyň. Hlavní jídla by se dovážela
z kuchyně v domově důchodců. Orientační výše pořizovacích nákladů
objektu byla stanovena na 10 mil. Kč
včetně napojení na sítě.

AKTUÁLNÍ NOVINKY ZE SPORTU, KULTURY A SPOLE ENSK

ÉHO D NÍ 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

ZPRAVODAJSTVÍ/KULTURA

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE V ALBRECHTICÍCH

• Obecní ples

28. 2. 2004

• Čarodějnice

30. 4. 2004

• Den dětí

29. 5. 2004

• Fotbalový turnaj Jaroslava Marčíka
( staré gardy )

5. 6. 2004

ZAMYŠLENÍ

Svůj příspěvek do zpravodaje a v době nezaměstnanosti to byl pro
začínám slovy našeho pana staros- ně jediný příjem.
I dnes by tady bylo rušno, větší
• Volejbalový turnaj „ Zelená šiška “ ty „komu není lhostejný osud naší
obce“.
odbyt v obchodech, hostincích a
19. 6. 2004
několik pracovních možností, ale má
• První prázdnin. disk. 25. 6. 2004
Kdysi jsem psala příspěvky do to jeden velký háček. Tito turisté by
• Letní slavnosti
26. 6. 2004 zpravodaje za ČSČK, který se u přijeli hlavně v autech, mladý člověk
nás zrušil. Ozvala jsem se, když při dnes bez auta neumí žít.
Folkový festival 27. 6. 2004
pořádání tancovaček na hřišti, nás
hlukem až do rána, bouráním plotů
Mám uschován návrh na obchvat
• Nohejbalový turnaj
a ničením záhonků s růžemi před u nás. My, kdo bydlíme u silnice,
červenec a srpen domem, které jsme s péčí ošetřovali prožíváme denně stresy od stovek
• oslavy 725.výročí obce 11. 9. 2004 pro vzhled naší obce. My starší už aut nejen osobních, hlavně velkých
rezignujeme, říkáme si, jsou noví, s návěsy. Opravujeme prasklé zdivo
• Hasičská soutěž, fotbalové utkání s mladí, chytřejší.
atd. Těšili jsme se, že konečně nastane trochu klidu. Proto věřím, že
Rakouskem
11. 9. 2004
Upoutal mě článek pana starosty nejdřív je potřeba obchvat a pak to
• Posvícení
2. 10. 2004 „Výstavba ubytovacího zařízení.“ Jis- další. Silnice k Týništi je naprosto
• Předvánoční veselice 11. 12. 2004 tě je to smělý záměr, jak pan starosta nevhodná pro ještě větší nápor aut.
píše, když se podaří a příliv sportov- Stála by mnoho ﬁnancí a stejně by
• Silvestr
31. 12. 2004
ců a turistů obohatí naši obec, bude byla nebezpečná, mosty jsou zchátralé od věčné vody. Snad ty lidské živše ku prospěchu a rozkvětu obce.
My staří rodáci Albrechtic si dob- voty stojí za to, uchránit je. V přípaOrganizátoři akcí si vyhrazují práře pamatujeme, že v první republice, dě obchvatu by silnice v tomto stavu
vo změny v datech pořádaných akcí.
v letech třicátých, majitelé domků stačila. Zamyslete se, prosím, zda o
O případné změně budete včas inpronajímali byty tzv. Lufťákům. Byli rok či dva odsunout ten smělý plán
formováni. Věřím, že si z těchto akcí
to většinou pražáci, maminky s dět- a připravit všem v obci spokojený
vyberete a přijdete mezi nás. Naší
mi i celé rodiny. Majitel se uskromnil život, nejen výnos za každou cenu.
snahou je, aby se i malá obec, jako
Bidlová Věra
v jedné místnosti, vařili jim, uklízeli
je ta naše, mohla chlubit bohatým
kulturním životem a aby si každý její
SDH Albrechtice nad Orlicí děkují sponzoobčan „přišel na své“. Rovněž rádi
rům hasičského plesu, který se uskutečnil
uvítáme jakékoli nápady, připomín24. 1. 2004 v restauraci Na Drahách a těší
ky i pomoc.
se na spolupráci při dalších akcích pořádaZa kulturní komisi
ných v budoucnu.
Kamil Šín
INZERCE

Rozloučili jsme se se starým
rokem 2003, ve kterém jsme měli
možnost se společně zúčastnit již
tradičních akcí doplněných o nové
prvky (Posvícení v Albrechticích
spojené s netradičním fotbalovým
utkáním a obohacené soutěžemi) i
vyzkoušet úplné novinky, jako například Letní slavnosti. Právě tato
posledně zmiňovaná akce byla pro
nás pořadatele jakousi předpremiérou největší události, která občany
Albrechtic nad Orlicí (a nejen je)
v tomto roce čeká, tj. 725. výročí
založení obce Albrechtice nad Orlicí.
Poctivě jsme průběh Letních slavností 2003 zhodnotili, vzali v úvahu
klady i nedostatky, které se při jejich
organizaci vyskytly tak, aby letošní
jubilejní výročí proběhlo k plné spokojenosti nás všech.
O tom, že rok 2004 bude pro nás,
členy kulturní komise, jedním z nejnáročnějších, svědčí množství akcí,
které pro vás spoluobčany připravujeme. Tady je jejich přehled:

číslo 1-2004
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KNIHOVNA - NABÍDKA PRO ČTENÁŘE

Vítám Vás v knihovně a předkládám spoustu neuvěřitelných příhod. Před zapomenuté texty, které napsala její
Vám několik titulů:
Vánocemi se děda Pettson rozhodne, matka. Nechá si je přeložit a zjistí,
že svého kocourka překvapí a vyrobí že jde o příběh její matky a babičky
Pro děti:
mu vánočního skřítka. Ale vyrobit – felčarovy dcery. Mistrně vystižené
skřítka, který by vypadal jako živý, klima tehdejší Číny, věrohodné zaPohádky pro zvířátka – napsala Ma- není jen tak…
chycení rodinných vztahů, zvyků i
rie Kubátová, s ilustracemi Heleny
tradic je prodchnuto duchem doby a
Zmatlíkové. Veselé pohádky oblíbe- Modrá pětka na stezce dobrodružství jejími tehdejšími událostmi.
né autorky, psané půvabným, dětem – J.B.Kamil. Těch pět si totiž náramně
srozumitelným a přitom barvitým oblíbilo modrou barvu. Chtěli by ji Setkání na osmém nástupišti – z anjazykem. Známí zvířecí hrdinové mít pořád nejen nad hlavou, ale i glického originálu C. Matthewsová.
jako třeba liška Ryška nebo žabí pod nohama. Je to přece barva vodní Životem Teri, dosud svobodné třiprinc se tady dostávají do docela hladiny. Na stezce dobrodružství cetileté soběstačné ženy, prošlo už
jiného, překvapivého světa. Mnohdy zažili společně nejen spoustu vo- hodně mužů, ale žádný nebyl „ten
jsou pohádkové motivy obráceny dáckých radovánek, ale i řadu neče- pravý“. Teri stráví denně několik honaruby, přiblíženy dnešnímu světu kaných trampot, z nichž ztroskotání din ve vlaku do Londýna, kam dojížaž z toho vznikají motanice a hu- lodi na starém jezu nebylo ještě to dí za prací. Jednou v dopravní špičce
morné situace, které pobaví nejen nejhorší.
do ní vrazí mladý pohledný muž,
čtenáře, ale ocení je i dospělí.
spěchající na vlak. Jakie, sedmatřiPro dospělé:
cetiletý, dosud šťastně ženatý muž se
Mach a Šebestová na cestách – Miloš
dvěma malými dětmi, se stane nejen
Macourek, Adolf Born. Další pokra- Felčarova dcera – z anglického origi- jejím nepostradatelným spolupasačování série příběhů dvou oblíbe- nálu Amy Tan. Román se odehrává žérem, ale záhy i milencem.
ných školáků ze 3.B.
ve dvou časových rovinách. Hlavní
postavou první části, která začíná Americkým západem pěšky a na
Kocourek Fiškus a vánoční skřítek v současnosti, je Ruth, dcera čínské koních od Mexika do Kanady – Leoš
– ze švédského originálu. Děda Pett- matky a Američana. Pracuje doma Šimánek. Paciﬁcká hřebenovka se
son a neposedný kocour Fiškus jsou jako nájemná spoluautorka neboli jmenuje koňská stezka vedoucí
nerozluční kamarádi. Hospodaří pomocná autorka. Jednoho dne na- od mexické hranice na kanadskou.
spolu v malém domku a zažívají jde Ruth ve svém pracovním stole Stezka začíná na vyprahlých kopcích

jižní Kalifornie, pokračuje do hor Sierry Nevady, kde vede jak po rozlehlých loukách, tak divokými lesy mezi
gigantickými stromy i holými, rozeklanými horskými štíty, stoupá až do
věčného sněhu a ledu tamních čtyř a
půl tisícimetrových velikánů. Sleduje
křišťálově čisté potoky vytékající ze
smaragdově zelených horských jezer
plných pstruhů, atd.

Romance – z anglického orig. Michelle je hvězdou divadelní inscenace detektivní hry nazvané Romance.
Na jevišti umírá ubodána svým
žárlivým milencem, aby v závěru
hry vstala k děrovačce. Hvězdu
inscenace kdosi ubodal doopravdy.
Krátce nato dojde v ansámblu k druhé vraždě. Na detektivech z oddělení
vražd 87. revíru je, aby nedbali gest
ani oslnivě rozsvícených světel na
jevišti, ale aby si posvítili do zákulisí,
kde se odehrává skutečné drama.
Přijďte si vybrat. Určitě najdete knihu, která Vás zaujme. Na shledanou
v knihovně každý čtvrtek se na Vás
těší
Svobodová J., knihovnice

D   P
PARTNERSTVÍ MEZI OBCEMI A MIKROREGIONY
CESTA K ÚSPĚŠNÉMU FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.
V minulém vydání zpravodaje
jsme vás informovali o připravovaném Plánu regionálního rozvoje
obcí Poorlicka a okolí. Tento materiál by měl sloužit obcím mikroregionu při plánování rozvoje svých obcí.
Jedná se o ambiciózní záměr, který
klade vysok
mezi jedno
k vytváření
potřebných
ci jednotliv
měrů a pro
Právě
t
princip je
hlav ním
mottem
podpory
z
EU.
V
naš i c h
sdělovacích
prostředcíc
se o tomt
fenomén
takřka ne
mluví a při
tom bez něj
s žádostmi
podporu n
časné době
abychom c
umění spo
rovat se n
které se m
středně dot
rozvoje mi
realizovatel
však bude s
Současná
nosti obcí k
své hranice
dál a na vy
bude zálež
pochopení
z prostředků EU. Podmínky pro
jejich čerpání budou pro většinu
z nás natolik nové, že bez soustavného vzdělávání a informování
starostů, ale i zastupitelů obcí a měst

se je nepodaří splnit. Přitom nejde
jenom o podmínku partnerství
jako takovou, ale i o ﬁnanční připravenost obcí nést čtvrtinu nákladů
připravovaných projektů ze svých
rozpočtů nebo úvěrů a také
připravenosti území

společných, ale i místních projektů.
V žádostech o ﬁnanční prostředky
z EU se totiž vždy dokládá, jaký
celkový efekt v území realizace
projektu přinese. Ten, kdo očekává
prostředky na řešení svých lokálních
problémů bez těchto regionálních

V této souvislosti si myslím, že
myšlenka společného Plánu regionálního rozvoje území je správná.
Jedině nad tímto společně vytvořeným a schváleným dokumentem
se můžeme připravit na realizaci

neprosperuje žádný větší podnik,
je nezaměstnanost na týnišťsku
nejmenší z celého bývalého okresu
Rychnov. Tento fakt na jedné straně
svědčí o odborných kvalitách našich

občanů, kteří si našli bez problémů
práci zejména na Kostelecku a Rychnovsku, na druhé straně nám ztíží
obstát mezi žadateli z postiženějších
míst. Jedním ze základních ukazatelů a hodnotících kritérií je totiž
míra nezaměstnanosti, která je u nás
ca 5%. Jsou
eré se musí
h strategicstupitelstev
ně záležet i
, jak budou
ebnosti široe. Budeme
me ve svých
větu a navrh problémů.
tejným způm čase budepřesvědčen.
domnívám,
v některých
růžová, jak
.
aké vyplývá,
y měly být
t i v rámci
m takovéto
současnosti
všestranné
egionálního
kroregionu
. Pro inforúzemí s 25
nebo městy
očtem obyvětším než
7 000.
Přejme si,
abychom
ěli všichni
ílů dostatek
dů a vůle
nás současebo postaví.
Tato příležitost je jedinečná a stojí
za to ji pevně uchopit a pokusit se
obstát.
Jaromír Kratěna
předseda svazku DSO Poorlicko

ÚČAST POORLICKA NA VELETRHU V BRNĚ
Brněnské výstaviště se ve dnech
8. 1. – 11. 1. 2004 stalo dějištěm
veletrhu cestovního ruchu GO a
REGIONTOUR 2004. Prezentovaly
se všechny kraje a turistické oblasti
ČR, velké množství zahraničních regionů, mezi vystavovateli nechyběly
ani zahraniční turistické centrály a
nejvýznamnější tuzemské cestovní
kanceláře.
První dva dny veletrhu byly určeny odborníkům, v sobotu a v neděli
potom veřejnosti. Mikroregion Po-

orlicko zde letos neměl svůj vystavovatelský stánek, tak jako tomu bylo
v roce 2002 a 2003. V rámci dobré
spolupráce s mikroregionem Orlice
jsme však měli možnost vystavovat
své propagační materiály (pohledy
obcí mikroregionu, kalendáře a
další materiály Poorlicka) spolu
s regionem Kostelecka, který tu měl
v komplexu Královéhradeckého kraje vlastní vystavovatelskou plochu.
Za celý region Kostelecka se veletrhu
účastnila Lenka Faltysová z odboru

kultury a cestovního ruchu MÚ
Kostelec n. O. a Petra Kučerová za
svazek obcí Poorlicko. Kromě vystavovaných materiálů byl velký zájem
o kulturní kalendář mikroregionu
Poorlicko a Orlice a o cyklotrasy
Poorlicka. Na společném kulturním
kalendáři obou mikroregionů se
v současné době pracuje a cyklotrasy Poorlicka byly již rozebrány na
předchozích veletrzích a různých
kulturních akcích. V souvislosti s vydáním obou jmenovaných materiálů

jsme podali žádost o grant v rámci
grantového programu Podpora venkovské turistiky – podpora vydávání
propagačních materiálů.
Svazek obcí Poorlicko se bude společně s Kostelcem n. O. také účastnit
ve dnech 19. – 20. 3. 2004 veletrhu
Infotour a Cykloturistika, který se
bude konat v královéhradeckém Aldisu. Srdečně všechny zveme!
Petra Kučerová
admin.prac.OÚ a DSOP
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MOŽNOSTI ROZVOJE ALBRECHTIC N. O.
... pokračování ze str. 1
Touto cestou upozorňuji všechny
zájemce o koupi stavebních pozemků, aby svůj záměr nejprve konzultovali na obecním úřadě. Vlastníky
stavebních pozemků bych chtěl
požádat o zvážení svých cenových
požadavků a upozornit je, že bez
účinné spolupráce s obcí, případně
s jinými investory, kteří by byli
ochotni investovat do infrastruktury, jsou jejich pozemky pro stavbu
domů nepoužitelné.
V této souvislosti je ve hře i faktor
času. V našem okolí se v současné
době připravuje několik nových
lokalit k bytové výstavbě. Přestože
o bydlení v naší obci zájemci nyní
jsou, nejsou jejich zástupy nekonečné. Dovedu si představit, že vzhledem k pracovním příležitostem
na Kostelecku a Rychnovsku může
dojít k přesunu stavebníků právě
do okolí těchto měst. Tento trend

stěhování se za prací je v okolních voje naší obce v mnoha oblastech.
Pokud bude tento záměr ze strany
státech běžný, takže podle mne není
zastupitelstva podpořen a podařína co čekat.
Pokud se nám podaří cenové -li se mně zajistit jeho ﬁnancování,
představy obce i majitelů pozemků otevřeme naši obec mnoha návštěvsblížit na reálné hodnoty, budeme níkům, kteří zde utratí své peníze a
schopni v letošním roce připravit někteří z nich v Albrechticích třeba i
studii zástavby a požádat o státní zakotví natrvalo.
dotaci. V opačném případě budeme
Tento záměr je ﬁnancovatelný
výstavbu směřovat přednostně na z prostředků EU a je možné pro jeho
realizaci sdružit prostředky s růzobecní pozemky.
Další velkou investicí, která by nými partnery včetně podnikatelů.
mohla v budoucnu sehrát význam- V současné době jsme před projednou roli v životě obce je výstavba již nání smlouvy o dílo na zpracování
publikovaného ubytovacího zařízení. studie stavby a pokud zastupitelstvo
Jde především o vytvoření pod- při schvalování rozpočtu dá této
mínek k všeobecné propagaci naší iniciativě zelenou, víme zcela přesně,
obce, využití ﬁnančního potenciálu jaké následné kroky udělat, abychom
plynoucího z cestovního ruchu do byli schopni stavbu zrealizovat.
rozpočtu obce i podnikatelských
Kromě výše uvedených aktivit
subjektů a potažmo vytvořit i nové existuje i celá řada dalších, které
pracovní příležitosti. Stavba tohoto nosím v hlavě. Nepochybuji, že i vy
zařízení není proto samoúčelný krok, máte nápady, co by se dalo v obci
ale souvisí s celkovou strategií roz- udělat, aby náš život byl spokojenější.

Věřte, že o vaše názory mám zájem a
jsem kdykoliv připraven je vyslyšet.
Vážení
spoluobčané,
čtenáři
zpravodaje. Věřím, že dnešní
doba,
s
množstvím
nových
informací, povinností, změn a
sociálněekonomických problémů je
pro mnohé z nás v mnoha směrech
složitá. Osobně neočekávám, že
nám v jejich řešení někdo pomůže,
a proto jsem přesvědčen, že
máme pouze dvě možnosti. Buď
rezignovaně čekat na zázrak, který
se patrně nestane a nebo se pustit
do práce a svoji budoucnost si
tvořit sami. Spoléhám na to, že
většina z vás udělá to druhé. Věřím
vám a jsem připraven spolu s vámi
se o to každodenní prací pokusit.
Začněme proto již dnes a nenechme
si ujít výhodu prvního, neboť kdo je
připraven není překvapen.
Jaromír Kratěna

HISTORIE DOMOVA DŮCHODCŮ
Ráda bych Vám přiblížila historii
budovy čp. 92/104 v Albrechticích
nad Orlicí, dnešního Domova důchodců. V tomto čísle zpravodaje
Vás seznámím s jejím vznikem a postupným využitím jejích prostor do
doby těsně po 2. světové válce.
Budova dnešního Domova důchodců byla vystavěna v r. 1913
Vzájemnou pojišťovnou v Albrechticích pro kancelářské účely a sídlo
poštovního úřadu.
V letech 1939 – 41 byla přestavěna
do nynější podoby. Jelikož to byla
na svou dobu budova velice moderní s ústředním topením, zalíbila
se německým úřadům. V září 1943
byla proto pojišťovna přemístěna
do Hradce Králové a po menších
úpravách zde bylo ubytováno 120
německých dívek ve věku 12 – 16 let
i s obsluhujícím personálem a učiteli.
V únoru 1945 byla děvčata přemís-

těna zpět do Berlína, aby uvolnila
budovu pro německou posádku,
která zde sídlila od 17. února do 8.
května 1945.
Po skončení války se pojišťovna
do budovy nevrátila, protože došlo
k jejímu znárodnění. ONV v Hradci
Králové zde provedl stavební úpravy
a 30. ledna 1946 přestěhoval do
budovy chudobinec z Nechanic.
Jednalo se asi o 100 chovanců
s obsluhujícím personálem. Byli to
povětšině ležící pacienti s vysokou
úmrtností, v průměru 11 osob za dva
měsíce. Prvním vedoucím chudobince byl p. Hladký Boh., domovníkem
František Novák s manželkou.
Příště můžete sledovat, jakými
změnami prošla budova až do současné doby.
Za poskytnuté materiály tímto
děkuji p. Čtvrtečkovi.
Jana Tichá
sociální pracovnice

Vzájemná pojišťovna, foto do roku 1937.

POŽÁR OBYTNÉHO PODKROVÍ A STŘECHY

Ve čtvrtek 25. prosince 2003
v 16:07 hod byl vyhlášen požární
poplach a naše požární jednotka vyjížděla k požáru obytného podkroví

na návsi. Na místo jsme se dostavili
jako první. Jelikož nedisponujeme
cisternou, část jednotky začala
připravovat čerpadlo PS-12, aby

zajistila doplňování vodou přijíždějících cisteren. Druhá část připravila
dopravu vody a útočné proudy. Jako
druhý sbor přijel SDH Borohrádek
s vozy CAS 32 T-148, CAS K 25 Liaz
101 a s automobilovým žebříkem
Ifa. V těsném sledu následoval SDH
Týniště nad Orlicí s CAS 32 T-148,
SDH Častolovice s CAS 32 T-815 a
HZS Rychnov nad Kněžnou s CAS
K 25 T-815 a Lada niva.
Bylo nutné zabezpečit osvětlení
místa, což zajišťoval i mobilní žebřík
Ifa, zajištění PB lahví nacházejících
se v objektu a za pomoci dýchacích
přístrojů lokalizovat požár. ZhruZákrok hasičů v Albrechticích nad Orlicí ba po hodině se podařilo oheň

zdolat a začít se strhnutím stropu
a dohašováním, což ve spolupráci
s ostatními zajišťovala naše jednotka.
Práci hasičů ztěžovala hasební voda
měnící se v led, který pokrýval téměř
všechno v okolí domu. Ve 20:00 hod
po dohašení a odvětrání nám bylo
formou hlídek uloženo 12 hod hlídat
požářiště.
Podle zprávy HZS Rychnov nad
Kněžnou byla škoda vyčíslena předběžně na 220 000 Kč. Požár způsobil
špatný stav kouřovodu a jeho nevhodná a neodborná instalace.
Děkujeme panu Sedlákovi a jeho
paní za bezplatné teplé občerstvení.
SDH Albrechtice n. Orl.
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LESNÍ DRUŽSTVO VYSOKÉ CHVOJNO . . .
... pokračování z čísla 5-2003
Dne 1. 9. 1995 proběhla ustavující
valná hromada všech společníků
bývalého Lesní družstva Vysoké
Chvojno a byla založena Společnost
pro lesní hospodaření s.r.o., byly přijaty stanovy a společenská smlouva
společnosti a dále byli zvoleni dva
jednatelé společnosti, a to zástupci
dvou největších společníků, měst
Holice a Dašice. Zároveň byla zvolena pětičlenná dozorčí rada, která
byla spolu se zvolenými jednateli
pověřena výběrem jednatele třetího,
jenž byl jmenován i ředitelem společnosti. Výběrové řízení proběhlo
6.9.1995 a na druhé valné hromadě
v říjnu 1995 byl účastníky vybraný
ředitel- jednatel potvrzen ve funkci.
Přibližně v této době došlo k převodu první části majetku obcí ze správy LČR do správy nové ﬁrmy, a to
ve výši cca 4200 ha převážně lesních
pozemků s porosty a přímého hospodaření se obce prostřednictvím
své ﬁrmy ujaly 6. 12. 1995. Začátky
byly velmi komplikované zejména
z důvodů nedostatečného zázemí
v oblasti kancelářských prostor a
technického vybavení. Hlavní budo-

va lesní správy ve Vysokém Chvojně
byla Lesní akciovou společností
vrácena s odpojeným elektrickým
proudem, telefonními linkami a
různé další „vstřícné“ kroky následovaly. Přesto první zaměstnanci
společnosti s vydatnou pomocí
zaměstnanců budoucích v rámci
přesčasů prodali první těžby dřeva
a k 1. 1. 1996 byla ﬁrma téměř kompletně administrativně vybavena
včetně počítačové sítě a 2. 1. 1996
začali v lese pracovat první kmenoví
zaměstnanci ﬁrmy. Na podzim téhož
roku se ﬁrma vrátila k historickému
názvu Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.
Nejvyšším orgánem společnosti
je valná hromada tvořená zástupci
jednotlivých vlastníků, zpravidla
starosty měst a obcí. Valná hromada
na základě upraveného hlasovacího
práva, které vychází z množství
vlastněných podílů na majetku,
schvaluje všechny důležité kroky
společnosti a plní další úkoly dané
ji příslušnými zákony. Kontrolním
orgánem společnosti je dozorčí rada,
která je pětičlenná a její funkční období je dvouleté. Stálými členy do-

zorčí rady jsou zástupci města Holic
a Dašic a další tři členové se střídají
tak, aby každý společník mohl mít
v dozorčí radě v určité době svého
zástupce. Společnost navenek zastupuje dnes jeden jednatel společnosti,
který zároveň vykonává funkci ředitele, odborného lesního hospodáře a
mysliveckého hospodaře.
Veškerý majetek měst a obcí je
společnosti pronajat na základě nájemní smlouvy a nájemné je podle
vlastněných podílů příjmem obecních a městských rozpočtů. Dlouholetý průměr ročního nájemného činí
cca 820,-Kč na 1 ha majetku, přičemž společnost z vlastního rozpočtu udržuje a opravuje majetek obcí
a měst jako například cesty, rybníky,
drobné vodoteče a zejména budovy.
Města a obce vytvořily z části svých
příjmů fond sdružených ﬁnančních
prostředků a z tohoto zdroje ﬁnancují další nákupy majetku, převážně
lesních pozemků s porosty. Od roku
1996 bylo nakoupeno cca 60 ha dalších pozemků a majetek je tak nadále rozšiřován. Lesní družstvo Vysoké
Chvojno s.r.o. spravuje celý majetek
komplexně, provozuje tedy činnost

VÝVOJ POČTU OBYVATEL
V ALBRECHTICÍCH N. O.

lesnickou, zemědělskou, rybníkářskou, mysliveckou, autodopravu,
drobnou dřevařskou výrobu, údržbu
budov a další činnosti a v neposlední řadě kromě správy majetku obcí
a měst nabízí a provozuje zmíněné
činnosti včetně poradenství pro
ostatní vlastníky lesů.
V současné době společnost obhospodařuje cca 4800 ha pozemků
obcí sdružených v Lesním družstvu
a dále vykonává funkci odborného
lesního hospodáře včetně prací na
majetcích dalších obcí a drobných
vlastníků o výměře cca 1200 ha.
Lesní družstvo Vysoké Chvojno
s.r.o. zaměstnává cca 60 vlastních
zaměstnanců a dále využívá služeb
drobných soukromých dodavatelů
prací převážně z členských měst a
obcí, a tím v dnešní nelehké době
plní i významnou sociální úlohu.
V příštím příspěvku se pokusím
čtenáře seznámit s jednotlivými
hospodářskými činnostmi Lesního
družstva Vysoké Chvojno s.r.o. včetně rozborů hospodaření a zároveň
se pokusím vysvětlit úlohu a poslání
komunálního lesního majetku.
Radomír Charvát
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Graf vývoje po tu obyvatel
v Albrechticích nad Orlicí
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jsou děti, tam to žije.
V praxi to znamená, chceme-li
abychom v naší obci žili, musíme
vytvářet soustavně podmínky, které
umožní mladým lidem v obci bydlet,
vychovávat zde svoje děti, v blízkosti
pracovat a mít zajištěny základní
životní služby. Je to jednoduché,
logické a funguje to, jako například
v Horním Jelení.
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V současné době stále častěji slýcháme různé informace a prognózy
související s demograﬁckým vývojem obyvatelstva v Čechách i jinde
ve světě. Předpovědi to nejsou v žádném případě pozitivní. V zásadě se
dá říci, že počet rodících se dětí
souvisí s vyspělostí společnosti. Čím
je společnost vyspělejší, tím méně se
rodí dětí, i když výjimky potvrzují
pravidlo.
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V českých podmínkách je tento
obecný princip umocněn i dalšími
vlivy, které ovlivňují mladou generaci při rozhodování, kdy budou mít
své děti. Jedná se o ekonomickou zajištěnost a soběstačnost rodičů, podmínky k bydlení, k pracovním příležitostem a podobně. Z dostupných
informací vyplývá, že celkový počet
obyvatel v ČR klesá a tento trend
bude i nadále pokračovat. S tím se
patrně nedá nic převratného udělat.
Co se však dá ovlivnit, je pohyb obyvatel mezi jednotlivými sídly (městy
a obcemi). Zatímco některé obce, ale
i města se postupně vylidňují a život
v nich skomírá, jiná se rozrůstají a
život v nich dynamicky pulsuje a
je zajímavý. Myslím, že můžeme
obecně prohlásit, že kde jsou mladé
rodiny, tam mohou být i děti a kde

Co však není jednoduché, je
výše uvedené životní podmínky a
standardy v obci a okolí fakticky
vytvářet. Proto si myslím, že tento
úkol je pro naše zastupitele nejvýše
prioritní a z dlouhodobého hlediska
i nejvýše smysluplný. O tom, jak
se nám jej podaří řešit se budete
moci v blízké budoucnosti sami
přesvědčit.
Jaký vliv měla výstavba nových
bytů a modernizace stávající
zástavby v naší obci, nám může
posloužit uvedený graf.
O tom, jak se vyvíjejí počty
obyvatel v okolních obcích svědčí
vpravo uvedená tabulka.
Jaromír Kratěna
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TABULKA VÝVOJE POČTU OBYVATEL V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH REGIONU

Obec, město

2001

2002

2003

Albrechtice nad Orlicí

997

1025

1039

Bolehošť

537

529

542

Borohrádek

2165

2151

2144

Čermná nad Orlicí

998

1008

985

Lípa nad Orlicí

425

429

422

Nová Ves

140

141

140

Týniště nad Orlicí

6313

6310

6255

Žďár nad Orlicí
Horní Jelení

431

421

425

1723

1803

1829
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ) v naší obci trvá již 30 let.
Za ta léta členky sboru navštívily
mnoho jubilantů, přivítaly hodně
nových občánků, blahopřály ke zlatým svatbám.
Koncem školního roku se zúčastňujeme loučení předškoláků s mateřskou školkou s malým dárkem.
Také začátek školního roku prožíváme s dětmi v první třídě s malou
pozorností. Je to plyšové zvířátko,
ze kterého mají děti vždy velkou
radost.
Vítání nových občánků je malá
slavnost, při které děti z mateřské
školky zazpívají a přednesou básničku, jsou za to odměněny čokoládovou pozorností. Vítané děti
dostávají hračku a maminky květiny.
Pokud zjistíme datum zlaté nebo
diamantové svatby, přicházíme též
s dárkovým balíčkem a květinou.
V případě zájmu oslavenců by mohl
být proveden obřad na obecním úřadě v obřadní místnosti.
V prosinci pořádáme předvánoč-

ní posezení v restauraci U Krbů, na
kterém vystupují v programu mateřská školka, základní škola a umělecká škola z Týniště n. O. Přítomné
pohostíme kávou a cukrovím, které
samy upečeme.
V uplynulém roce oslavili ve
zdraví zlatou svatbu manželé Květa
a František Markovi v restauraci U
Krbů. Pan starosta Kratěna pronesl
velmi pěkný projev, nechyběly ani
svatební prstýnky. Byla to pěkná,
velice dojemná oslava.
Zlatou svatbu oslavili v rodinném
kruhu manželé Věra a Jaroslav Vošlajerovi. Den jejich svatby byl 25.
10. 2002, oslava se však konala až
v roce 2003, protože pan Vošlajer byl
v nemocnici.
Diamantovou svatbu oslavili
v rodinném kruhu manželé Jiřina a
Jaroslav Říčařovi, Marie a Josef Novákovi a Růžena a Ladislav Pišlovi.
S dárky a květinami jim přišel blahopřát pan Kratěna a členka SPOZ.
... pokračování str. 10

Setkání s promítáním v restauraci U Krbů.

Setkání s promítáním v restauraci U Krbů.

LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU  ODEKO
Vážení čtenáři,
jak většina z Vás jistě ví, společnost ODEKO zajišťuje v našem regionu svoz a likvidaci komunálního
odpadu, včetně separace a sběru
nebezpečného a biologického odpadu. Tuto činnost provozuje již 10 let.
V počátku se ﬁrma jmenovala A.S.A.
Poorlicko s.r.o, od roku 1996 působí
již pod názvem ODEKO s.r.o.
Společníky ﬁrmy jsou Dobrovolný
svazek obcí Poorlicko, který vlastní
78 %, Město Holice s 15 % a pan Jiří
Šubrt se 7 %. Z uvedeného přehledu
je zřejmé, že majoritním vlastníkem
společnosti jsou obce našeho regionu, které mají logicky jediný zájem
a to, aby námi poskytované služby
byly pro občany co nejpříznivější.

Zárukou by mělo být i složení orgánů společnosti. Představenstvo,
dozorčí rada i jednatel společnosti
jsou voleni se zástupců zainteresovaných obcí.
Dnes má ODEKO 12 zaměstnanců a zabezpečuje svoz komunálního
odpadu v Albrechticích nad Orlicí,
Bolehošti, Borohrádku, Čermné nad
Orlicí, Holicích, Horním Jelení, Lípě
nad Orlicí, Nové Vsi, Týništi nad Orlicí a Žďáru nad Orlicí, celkem tedy
pro 20 336 obyvatel.
Kromě svozu odpadu je ve společnosti k dispozici technika pro
čištění a vyžínání příkopů, sekání
travních ploch, štěpkovač, nabízíme
přistavení kontejnerů od 3 do 20 m3,
provádíme v obcích zimní údržbu

komunikací a zajišťujeme likvidaci
biologicky rozložitelných odpadů ve
vlastní kompostárně.
Skládka na Nové Vsi slouží pouze
pro ukládání „neškodného“ odpadu
(stavební suť, škvára, popel, zemina,
směsný obalový materiál apod.).
Běžný komunální odpad je zde překládán do velkoobjemových kontejnerů a odvážen na skládku odpadu
do Křovic. Separovaný odpad je zde
rovněž přetříděn. Plasty jsou drceny
a odváženy k dalšímu zpracování
ﬁrmě Transform Bohdaneč, papír a
sklo končí u odběratelů v regionu.
V roce 2003 to bylo 126 tun plastů,
168 tun skla a 126 tun papíru. U
plastů byl meziroční nárůst 12 %,
u skla 13 % a u papíru dokonce 350

Nový kuka vůz ﬁrmy ODEKO s.r.o.

%. Nárůst u papíru je však způsoben
hlavně novým způsobem evidence.
Cílem společnosti pro rok 2004 je
dosáhnout samoﬁnancování v oblasti separovaného sběru. To by znamenalo snížení námi účtované sazby
obcím za jednoho občana o 35,- Kč
(stávající sazba je 435,- Kč). V roce
2003 jsme v jednotlivých obcích výrazně posílili počet sběrných míst a
v tomto trendu budeme pokračovat
i v roce 2004. Přesto se obávám, že
v roce 2005 opět dojde z naší strany
k navýšení ceny za svoz odpadu.
Ovlivní to dva faktory. Navýšení
poplatku za uložení 1 tuny odpadu o
100,- Kč vyplývající ze zákona o odpadech, což představuje zvýšení ceny
cca o 25,- Kč na občana, a zejména
pak předpokládané zvýšení sazby
daně z přidané hodnoty.
Žádného starostu netěší, že musí
každoročně předstoupit před zastupitelstvo s návrhem zvýšení poplatku
za svoz komunálního odpadu a o to
složitější je naše situace, když máme
v představenstvu obhájit cenu našich
služeb. Cesta ke snižování produkce
odpadu, respektive té složky, která
podléhá nejvyšší ﬁnanční zátěži, je
dlouhá a složitá. Jsme si vědomi, že
je třeba neustálé osvěty a informovanosti, a proto se v letošním roce budeme jistě prostřednictvím stránek
obecních zpravodajů sekávat častěji.
Ing. Libor Hemelík
místostarosta Města Borohrádek
a jednatel společnosti ODEKO
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ZŠ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

VÁNOČNÍ VÝSTAVA MALÍVELCÍ HERCI
V pátek 5. prosince jsme se školou
šli do Domu dětí a mládeže v Týništi
nad Orlicí na každoroční Vánoční
výstavu.
Nejprve nás nahoře uvítala paní
Pojezdalová a hned jsme se rozdělili na dvě poloviny, jedna šla dělat
vánoční zvonkohry z keramické
hlíny, které nám dali i vypálit do
pece. Druhá polovina zůstala nahoře.
Prohlíželi si různé výrobky z perníku, vosku, a skla. Kdo chtěl, mohl si
hned něco koupit. Asi po půl hodině
jsme se vyměnili. Nakonec jsme si
mohli prohlédnout v doprovodu
paní Pojezdalové celou budovu
domu dětí a mládeže, zazpívali jsme
několik koled a paní ředitelka předala vánoční přání.
Výstava se nám moc líbila a potom
už nás ve škole čekal Mikuláš a čert
Barnabáš. S těmi je to vždycky fajn,
jen nás letos rozesmutnili zprávou,
že už Barnabáše pro příští rok
nebude chtět pro jeho stáří Lucifer
pustit z pekla.
Žáci 5.třídy

Ptáte se, co dělají děti z dramatického kroužku naší školy? Rozhodně
nezahálí. V prosinci přispěly k velmi
pěkné úrovni vánočního pořadu
„Pastýřská hra“ a již v lednu se
s elánem vrhly na nacvičování nové
pohádky – „Zvířátka a loupežníci“.
Opět společně s pěveckým kroužkem chtějí maminkám připravit
k jejich květnovému svátku tento
pohádkový dárek.
A na co se ještě malí herci těší do
konce školního roku? Asi nejvíce na
pobyt na chalupě v Budislavi. Ale
také na divadelní pouť v Hradci Králové, či návštěvu Klicperova divadla.
A na co se netěší? Na loučení se
čtyřmi páťáky, kteří v červnu odejdou. Ale do té doby jistě prožijí
společně hodně hezkých chvilek, na
které budou rádi vzpomínat.
Eva Drábková
vychovatelka ŠD

Z představení v restauraci Na Drahách.

PIRUETY A GÓLY
Útočník šikovně přihrává a levé
křídlo střílí gól! Potencionální Jágrové, Dopitové či Haškové se radují.
Na opačné straně vytáčejí piruety
a ladně krouží oblouky budoucí
Maškové a Nepelové. Ano, nemýlíte
se – kluziště u základní školy je opět
v provozu. Díky přičinění starších
kamarádů Lukáše Fajty, Tomáše Dostála…, kterým patří naše velké poděkování. Ledu nevyužívají jenom
žáci při hodinách tělesné výchovy,
děti ve školní družině a mateřské
školce, ale i široká veřejnost.
A jestli v budoucnu všichni nedosáhneme na mistrovské stupně
vítězů – nevadí. Vždyť pohyb na
zdravém vzduchu s partou dobrých kamarádů je přece ta nejlepší
zábava!
Eva Drábková
vychovatelka ŠD

Zimní radovánky na kluzišti u školy.

T R A DIC E M AS OP U S T U
Jednou z tradičních událostí roku
býval masopust. Tato tradice byla
v mnohých vesnicích oživena, a tak
se při jejich návštěvě v té správné
době můžete potkat s různými maškarami, nebo máte najednou tvář
pomazanou černými sazemi. To vše
k masopustu patří.
Masopust je totiž pořádně veselý
svátek, dříve to také bývala poslední
příležitost najíst se dosytosti masa.
Hned po něm začíná období čtyřicetidenního půstu, které končí až o
Velikonocích. Zahájení masopustu

je tedy závislé na datu Velikonoc, a
tak se do masopustního veselení a
hodování můžeme pustit v časovém
rozmezí od 1. února do 7. března.
O tzv. tučňáku – tučném čtvrtku
se pořádaly zabijačky a ten , kdo
o tučném čtvrtku hodoval, zajistil
si dostatek sil na celý příští rok.
Hlavní masopustní zábava začínala
v neděli, všichni se chystali k muzice.
Tancovalo se i v pondělí. Vrcholem
masopustu bylo úterý. Kdo měl ruce,
nohy a smysl pro humor, nasadil si
masku a vyrazil s průvodem maškar

do ulic. Maškary byly všude vítány a
pohoštěny a byla kolem nich spousta
legrace. Rej maškar končil „pochováním basy“ – na znamení toho, že
po celou postní dobu si muzikanti
nezahrají. Přesně o půlnoci zatroubil
ponocný na roh, všichni se poslušně
rozešli domů … přišla tzv. Popeleční
středa a s ní dlouhý půst.
V naší škole jsme vloni poprvé
připravili masky a v masopustním
průvodu jsme se vydali do vesnice. I
letos už začínáme s přípravou. Vyndáme klibnu ( masku masopustního

koně) , krásný vysoký masopustní
klobouk, na kterém má být tolik
papírových květů, jako je dní v roce
a řadu dalších masek. Díky vychovatelce ŠD Evě Drábkové se budeme
moci ustrojit i do divadelních kostýmů. S průvodem se pak vydáme po
vesnici. Popeleční středa v tomto
roce připadá na 25. února, na náš
masopustní průvod se můžete podívat v úterý 24. února. Nebo se k nám
i přidáte?
Světluše Kratěnová
ředitelka školy
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
... pokračování ze str. 8
Předvánoční besedu oživilo promítání záběru z hasičské slavnosti
a sjezdu rodáků, ze sázení stromků
za parkem u elektrárny. Velmi zdařilé byly záběry z návštěvy dechové
hudby z Wörglu u nás a různé záběry
z dění v naší obci. Slovem provázel
pan starosta. Hudba pěkně hrála,
účastníci besedy byli spokojeni
s programem i s pohoštěním. Obyvatelům ústavu se nechtělo domů.
Teď ještě jednu poznámku: Občas slýcháváme: “Máme narozeniny,

musíme nachystat a napéct, přijdou
z obecního úřadu.“ To nás mrzí.
Věřte, že k Vám jdeme popřát, popovídat si s Vámi, ale ne se najíst.
Ještě pro Vaši informaci: Blahopřání se uskutečňuje při věku: 70,
75, 80, 85, 90 let a od devadesátky
každý rok. Návštěvy provádíme den
před datem jubilea, pokud vyjde na
neděli, tak v pondělí, asi v 16 hodin.
Ke každému jubileu vždy popřejí
pan starosta nebo některý zastupitel
obce a členka SPOZ.
Gratulace k významnému jubileu.

Členky SPOZ

ODDÍL VOLEJBALU-ŽENY
V uplynulé době od poslední
Valné hromady se naše hráčky
pravidelně
účastní
krajského
přeboru II. třídy. V této soutěži jsme
v současné době v polovině naší
třetí sezóny. Prozatím se držíme
stále ve spodních částech tabulek.
Protože se často mění obsazení týmů
v naší skupině, je těžké porovnávat
výkonnost našich hráček s družstvy
soupeřek v uplynulých dvou
ročnících. Začátek byl samozřejmě
horší. Na začátku první sezóny jsme
prohrávali, co se dalo. Sety a zápasy
jsme prohrávali velkým rozdílem,
ale tuto dobu máme zdárně za sebou.
Hlavně po psychické stránce byl
začátek dost náročný, ale nyní jsme
již všem družstvům vyrovnaným
soupeřem.
V dnešní době jsou naše prohry
nebo výhry otázkou špatně nebo

dobře sehraných koncovek setů,
momentální formě či případných
zdravotních indispozic. Do cesty
se nám tuto sezónu dostala další
překážka a to z hlediska tréninku.
Protože většina děvčat je přes
týden mimo domov na školách,
jsme nuceni trénovat o víkendech.
Všechny ale na těchto školách trénují,
dokonce i hrají tamější soutěže, takže
zatím nemáme problémy s klesající
výkonností a fyzičkou.
V letošním roce nás čeká opět
Zimní pohár, krajská soutěž a
několik turnajů. Doufáme, že letos
budeme mít štěstí a vyhnou se nám
zranění, která nás provázejí v každé
sezóně a brzdí v lepších výsledcích.
V současné době nepočítáme, že
bychom angažovali nějakou hráčku,
případně hráčky v souvislosti
s lepšími výsledky. Z deseti hráček,

SK ALBRECHTICE
Vážení sportovní přátelé,
rádi bychom Vás na stránkách
našeho časopisu znovu informovali
o činnosti Sportovního klubu - oddíl
kopané. Naposledy jsme informovali
o činnosti oddílu v podzimní části
roku 2003. Nyní se zaměříme
na zimní přípravu A mužstva a
pokračování prací na přestavbě
kabin.
Zimní příprava - A mužstva
Zimní příprava A mužstva
dospělých začala již 8. listopadu
loňského roku, prakticky hned
týden po skončení podzimních
mistrovských zápasů. Tentokrát
trenéři zvolili jiný způsob přípravy.
Vynechali tradiční zimní turnaj

které máme v kádru zařazeny je volejbalu v Albrechticích. Myslím,
osm hráček místních a pouze dvě že v této době je už pravý čas začít
z Týniště, které zde hrají od začátku. pracovat zase s mládeží, protože
Na tom zatím nehodláme nic měnit v tomto směru na tom nejsme
a myslím si, že je to správné. O to, nejlépe. Doufám, že do příští Valné
abychom hráli ještě lépe, se budeme hromady budeme mít i příspěvek
snažit hlavně tréninkem.
o volejbalové mládeži a jejich
Daří se nám také o letních výsledcích.
prázdninách, pokud to ﬁnance
Na závěr bych chtěl poděkovat
dovolí, absolvovat letní soustředění.
Byli jsme již v Itálii a na Slovensku zastupitelstvu obce za ﬁnanční
a vypadá to, že i v letošním roce podporu letních soustředění a
nějakou přípravu před sezónou sponzorům bez kterých bychom
krajský přebor nemohli hrát, jsou to:
zajistíme.
Ještě se nám nedaří dát družstvo Plyn – Topení – Voda p. Vondruška,
dohromady v termínu, kdy se hraje Lesní družstvo Vysoké Chvojno
turnaj v Dřevěnicích, kam bychom – pan Charvát, Euro Proﬁ – pan
se chtěli také podívat. Třeba nám to Málek, Instalatérství – pan Krčmář,
Techškola – Autodoprava – pan
letos vyjde.
Protože roky pomalu utíkají, Matějka.
měl by se i náš volejbalový oddíl
Petr Bartoš
zamyslet nad dalším pokračováním

sobě zcela jistě vědět.
První mistrovský zápas jarní
sezóny bude sehrán 8. dubna 2004,
v Přepychách, kde pravidelně kdy na svém hřišti přivítáme
bývaly problémy s hracími terény ambiciózní mužstvo z Vamberka.
i s počasím a svým svěřencům
Přestavba kabin areálu V Borku
naordinovali jednou týdně tréninky
v krásné nové hale na Horním Jelení.
V minulém vydání zpravodaje
Od konce ledna navíc hráči nabírají
fyzickou kondici v lesích okolo jsme informovali o zahájení
Albrechtic. Taktéž je naplánováno přestavby kabin v areálu SK
pět přípravných zápasů během V Borku. Přestavba byla zahájena
února až března. Jeden z nich bude koncem měsíce listopadu a to
sehrán při osvětlení na umělé trávě bouracími pracemi, vystěhováním
stávajících zařízení apod. Následně
v Rychnově nad Kněžnou.
Náš hráčský kádr během zimní v prosinci do období vánoc byly
přestávky mnoho změn nedozná. hrubě vystaveny příčky a základové
Navíc trenéři chtějí do I. mužstva betony. Od počátku ledna 2004
zapracovat
čtyři
talentované intenzivně probíhají naházky nově
dorostence, kteří v dorostu po sezóně vybudovaných prostor, štukování
končí. Tím by měl vzniknout nový, stěn, vodoinstalace a práce
mladý a perspektivní kádr, který po elektroinstalační. Jednotlivé práce
nasbírání určitých zkušeností dá o provádí stavební skupina pana Petra

Sýkory, vodoinstalační práce p. J.
Voda, práce elektro p. V. Václavek.
Pro další období konce měsíce
ledna a měsíce února proběhnou
práce na dokončení hrubého
vyzdívání a dokončení veškerých
prací štukatérských. Následně
bude provedeno snížení stropů
v
jednotlivých
místnostech
sádrokartonovým
podhledem,
budou provedeny obklady a dlažby
a stavba bude koncem měsíce února
připravena na kompletaci koupelen
a vlastních šaten.
V měsíci březnu proběhnou
truhlářské práce na vybavení
jednotlivých kabin a budou zahájeny
stavební práce na dokončení celkové
přestavby v prostoru garáže a
místnosti občerstvení.
Veškeré práce by měly být
dokončeny do 31. 3. 2004.
výbor oddílu kopané
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ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL
Oddíl volejbalu muži
Našim hráčům začala podzimní
sezóna Orlické divize ve volejbale 28.
srpna. Dařilo se nám se střídavými
úspěchy. V celkovém součtu jsme
čtyřikrát zvítězili, ale pětkrát prohráli. Po podzimu nám patří čtvrtá příčka ve skupině západ. Znamená to
tedy, že v po odehrání zbytku zápasů
na jaře se v následné nadstavbové
části utkáme pravděpodobně v boji
o 7.-12. místo v okrese.
Výsledky a tabulky:
1. kolo - Kvasiny „A“ - Albr.
2. kolo - Albr. - Kvasiny „B“
3. kolo - Dobruška - Albr.
5. kolo - Albr. - Borohrádek
6. kolo - Kostelec - Albr.
7. kolo - Albr. - Čestice
8. kolo - Albr. - Kvasiny „A“
9. kolo - Kvasiny „B“ - Albr.
10. kolo - Albr. - Dobruška

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

Orlická divize muži – západ
1. ŠSK Dobruška
2. TJ Čestice
3. AŠ Kvasiny „A“
4. So Albrechtice
5. So Kostelec
6. AŠ Kvasiny „B“
7. SoBorohrádek
Orlická divize muži - východ
1. TJ Peklo
2. Vamberk kadeti
3. TJ Potštejn
4. So Chleny „B“
5. VSK Vamberk
6. SK Záměl
7. Ba Vamberk „B“

Doufáme, že na jaře budeme po- Albr. - Čestice 1:1 (20:25 33:31)
dávat lepší výkony. Od listopadu se Albr. - Kostelec 1:1 (25:20 23:25)
spolu s hráči Čestic jednou týdně
připravujeme v jejich nové hale, což
1. Čestice
8b.
by mělo významnou měrou přispět
2. Kostelec
7b.
ke zkvalitnění zimní přípravy a při- 3. Albrechtice
6b.
nést zlepšené výkony pro rok 2004.
4. Záměl
5b.
Posledním turnajem, kterého jsme
5. Vamberk
3b.
se zúčastnili, byl Mikulášský turnaj v
6. Potštejn
1b.
Borohrádku. Tam jsme po dvou výhrách a jedné prohře obsadili pěkné
Valná hromada TJ Sokol
druhé místo.
Dne 18. 1. 2004 se na sále v restauraci U Krbů uskutečnila Valná
Ukončení roku obstaral tradiční hromada spojená s volbou nového
silvestrovský fotbálek hraný na výboru. Schůze začala v 17.00 za
hřišti za sokolovnou. Další členové účasti 28 členů našeho sokola. Dále
Sokola oslavili přelom roku pětiden- se pak zúčastnili zástupci z Týniště
ním lyžováním v Orlických horách. a starostka Župy orlické sestra DíMimo volejbalistů se v tomto roce tětová.
zapojili do sportování i další členové
Byl ustaven nový výbor Sokola
Sokola. Úspěch slavil tenis, malá ko- na tříleté funkční období v tomto
paná, ﬂorbal, ale třeba i hod pivním složení:
sudem.
starosta:
Sluka Pavel
místostarosta:
Bartoš Petr
První turnaj Zimního poháru
jednatel:
Betlach Jiří
Dne 17. 1. 2004 se odehrál za hospodář:
Barták Aleš
účasti šesti týmů našeho okresu náčelník:
Voda Tomáš
první turnaj Zimního poháru, hraný náčelnice:
Beková Renata
v kostelecké hale SPŠZ.
předseda odb. sportu:
Hrálo se systémem každý s kažRejzek Ivo
dým. Nám se sice podařilo v celém vzdělavatel:
Krb Jaromír
turnaji neprohrát, ale v celkovém člen výboru:
Sychra František
hodnocení z toho bylo nakonec místo třetí. Reprezentovali nás:
Členové kontrolní a revizní koVoda T., Bartoš P., Sluka P., Sikora mise: Hlušička Jaroslav, Kořízková
M., Rejzek I., Starý P., Málek M.
Kateřina a Betlachová Michaela.
Bývalý starosta Sluka Zdeněk
Výsledky a tabulka:
a členové komisí Vašatová Marie
Albr. - Záměl
1:1 (20:25 25:29) a Roll Ladislav ze svých funkcí na
Albr. - Vamberk 1:1 (25:18 20:25) vlastní žádost odstoupili. Sestra
Albr. - Potštejn 2:0 (25:23 25:18) Vašatová a bratr Roll obdrželi za

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU PŘI ZŠ
Úvodem tohoto článku, ve kterém
Vás, vážení čtenáři, budu informovat
o činnosti oddílu orientačního běhu,
bych chtěl oznámit, že došlo k organizační změně struktury oddílu.
Po dlouholeté, obětavé práci při
vedení kroužku předali Bohuslav
Hlušička a Gertruda Balášová v průběhu minulého roku štafetu Jaroslavu Kupkovi, Vítězslavu Khýnovi a
Petru Kadečkovi.
Chceme touto cestou oběma našim „učitelům“ poděkovat, a protože
běhat budeme společně i nadále, přejeme Vám Bohouši a Traudi mnoho
úspěšných kilometrů bez kufru.
Jako každý rok, i v roce 2003 se běžecká sezóna našeho oddílu skládala
především ze soutěží Východočeské
oblasti. V minulém roce jsme měli
absolvovat čtrnáct kol tohoto závodu, dvoudenní mistrovství a veteraniádu štafet. Měli. Druhé kolo jsme
museli vynechat. Ovšem jen proto,
abychom navštívili závod Světového

poháru Spring Cup v Dánsku, který
se konal 28. – 30. března 2003. Zásluhou našich vedoucích Bohuslava
Hlušičky a Gertrudy Balášové jsme
se mohli už po třetí zúčastnit takového podniku. Ubytování a vlastně
celý pobyt na dánském území nám
zajistila Bohoušova dcera Jana Vlková, která v Dánsku již několik let žije.
Finančně podpořil zájezd pan Petr
Černý, člen oddílu a dotaci poskytlo
také zastupitelstvo obce Albrechtice
n. O.
Centrem závodu byl Hillerod,
pětatřicetitisícové město,severně od
Kodaně na ostrově Seeland. Závod
se skládal z nočního sprintu, klasické trati a štafetové relay.
Poté, co jsme si zaběhali s národními týmy celého světa, jsme pokračovali ve sbírání bodů v oblastním
žebříčku. V žákovských kategoriích
výsledkové listiny Východočeského poháru od 10-ti do 14-ti let se
umístili:

celoživotní aktivní činnost v sokole
pamětní listiny.
Všem odstupujícím členům je potřeba ještě jednou poděkovat za jejich dlouholetou sokolskou činnost.
Budeme se snažit, aby nový výbor
úspěšně navázal na práci předešlého
výboru ke vší spokojenosti.
Brigádnická činnost
Začátkem září začaly přípravy na
výměnu starého oplocení. Staré plotové díly a sloupky byly rozřezány a
odvezeny do šrotu. Nové sloupy byly
natřeny a zabetonovány. Práce na
novém oplocení probíhaly v rámci
možností až do 29. listopadu, kdy
byly nataženy poslední části nového
pletiva. V ten den byl celý areál zazimován a proběhl úklid prostranství.
Nářadí a další potřebný materiál
jsme po dohodě s OÚ uložili v jejich
přilehlém skladu.
V příštím roce nás čeká ještě hodně práce, ale věříme, že to všechno
zvládneme stejně tak dobře jako v
letech minulých.

Závěrem bych chtěl jménem TJ
Sokol poděkovat obecnímu zastupitelstvu a panu starostovi, kteří nám
v mnoha věcech a problémech vyšli
vstříc, dále pak sponzorům a hlavně
pak všem členům Sokola, kteří se
zasloužili o to, že areál sokolovny
dostal takovou podobu, jakou má
dnes a že může konečně sloužit jak
našim členům, tak i široké sportovní
veřejnosti.
Sluka Pavel

24. Východočeského poháru jsme se zú29. častnili ještě tří kol nového závodu
39. – Orlické ligy. Zde se umístili:
D 10 N Kramářová Dita
3.
8.
V kategoriích dospělých a veterá- D 10 N Škorecová Lucie
H 10 N Kramář Daniel
1.
nů od 21 do 63-ti let se umístili:
D 14
Špačková Lucie
4.
H 21 C Khýn Vítězslav
13.
Kupka Jaroslav
20.
D 14
Horká Marie
6.
Kadečka Petr
33.
Kadečková Jana
7.
H 14
Zima Jakub
4.
H 21 D Roll Martin
15.
H 60 C Hlušička Bohuslav
8.
Závěrem článku chceme oslovit
Poznámka: označení kategorie D
(Damen) = ženy, H (Heren) = muži, rodiče, žáky, studenty, pracující, pročíslo označuje věk závodníků dané stě VÁS! Přijďte okouknout, zkusit
kategorie, poslední písmeno udává nebo se rovnou přihlásit do oddílu
výkonnostní třídu (R, E, A, B, C, D). orientačního běhu. Od osmi let věk
nehraje roli. Podrobnější informace
Výsledková listina oddílu není Vám rádi poskytnou trenéři Jaroslav
kompletní. Chybějí zde začínající Kupka tel.: 605 526 869 a Vítězslav
běžci, kteří teprve v roce 2004 na- Khýn tel.: 777 902 043.
Na nové běžce se těšíme a ostatstoupí do svých věkových kategorií,
kde budou závodit se sobě rovnými. ním spoluobčanům přejeme pevné
Jsou to například: Lucka Škorecová, zdraví, vytrvalé štěstí a dobrý směr
Michal Säckl, Dita Kramářová, Da- do roku 2004.
niel Kramář, Pavel Kramář, Renata
Děkujeme všem, kdo nás podpoŠafářová a Soňa Šafářová.
rují!
Jaroslav Kupka
Během podzimní série závodů
D 12 C Špačková Lucie
D 14 C Horká Marie
H 14 C Zima Jakub
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Zpravodaj Albrechtice nad Orlicí

DOPIS OD RODAČKY
Vážení přátelé,
děkuji Vám za zaslání fotograﬁe ze
srazu rodáků dne 28.6.2003 a prosím,
abyste omluvili, že jsem se neozvala
dříve. Vždy si se zájmem přečtu
Váš místní zpravodaj, co je u Vás
nového. Já jsem se v Albrechticích
narodila v roce 1931 a odstěhovala
se do Děčína spolu s rodiči, když
mi bylo 15 let. Celou tu dobu se ale
zajímám, co se u Vás v obci děje a
každé léto u Vás trávím dovolenou.
Není to pro mne příliš složité,
neboť tam zůstalo mnoho mých
příbuzných. Z Albrechtic pocházel
už můj dědeček, který se tam v roce
1900 ženil, jak jsem se dočetla z jeho
oddacího listu.
Každé léto se snažím objet na kole
Suté břehy, Novoveský rybník a vůbec
celé okolí, zvláště lesní cesty, kde na
mne dýchá milá pohoda. Zvláštní
potěšení nacházím též u Orlice a
vždy zajedu až k soutoku. Pokud
je příznivé počasí nezapomenu se

RADA OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s požárem obytného
podkroví v Albrechticích a s přibývajícími požáry v okolí bychom
vás rádi vyzvali ke kontrole kotlů,
kamen a kouřovodů. Zejména
dbejte na to, aby se v okolí zdrojů
tepla nenacházely hořlavé materiály.
Zkontrolujte též komínová tělesa,
jestli v nich nejsou praskliny nebo
jestli v jejich okolí nejsou skladovány hořlavé předměty.
V každém případě doporučujeme
vybavit vaši domácnost hasicím
přístrojem nebo sprejem. Poučte
všechny obyvatele domu o zacházení
s hasicím přístrojem a o možných

nad splavem u schůdků vykoupat a
říkám si „Co když už to příští rok
nepůjde?“ Jsem ráda, když při mých
toulkách potkám někoho známého
i když už nás dost ubylo. To zjišťuji
hlavně při prohlídce hřbitova, ale
nepřipouštím si smutnou náladu a
těší mě, že je tak pěkně udržovaný.
Porovnávám-li vzhled obce s mým
dětstvím, myslím, že dříve byly
domy mnohem skromnější a silnice
pouze prašná. Teď vše vyrostlo
do krásy, jen společné věci – jako
náves bývala udusaná od velkého
množství dětí, kde jsme si hráli naše
hry, jako na pikanou, schovávanou a
jiné nebo my, děvčata, na zdi staré
hasičské zbrojnice s míčem „školku“.
Také podél řeky tehdejší mladé lípy
pod splavem nebyly tak vzrostlé a
bylo tam proto místo na opalování.
Všude byly lavičky s nápisem
„Albrechtická vzájemná pojišťovna“
a nikdo je neničil. Park u elektrárny
byl udržovaný s lavičkami a záhony

číslo 1-2004

růží a keři šeříků a jasmínů. Největší
statky rodin Tužilových a Tylových
už nejsou jako byly také není
chudobinec.
Jsem ráda, že moje rodná obec tak
vzkvétá a těším se z každého jejího
úspěchu.
Do Děčína se odstěhovalo dost
rodin z Albrechtic, například rodina
Hrubých, Kvasničkova, Macháčkova, Starých, Jaruška Šrámová, Věra
Křížková a další. Jako rodáci jsme
se zprvu v novém prostředí častěji
stýkali, dnes již je nás méně, vídáme
se občas, ale vždy při setkání vzpomínáme na naše mládí v rodných
Albrechticích. Jsem ráda, že i moje
děti, manžel i vnuci si tento kout naší
země oblíbili a rádi se zavítají.
Těším se na setkání rodáků v roce
2004 a ráda se ho zúčastním.
Panu
starostovi
a
jeho
spolupracovníkům přeji v jejich
úsilí hodně zdaru a všem občanům
Albrechtic přeji v roce 2004 stálé
zdraví a dobrou pohodu.
Za tento dopis děkujeme rodačce
z Albrechtic paní Stolínové

V loňském roce se nám podařilo
nastolit
pravidelnost,
kterou
chceme dodržet i v letošním roce.
Předpokládáme, že vydáme alespoň
5 čísel zpravodaje. Naším cílem je
udržet stávající standart, přičemž
jsme připraveni obsah zpravodaje
přizpůsobit i vašim představám,
které nám sdělíte v přiloženém
dotazníku. V současné době stojí
jeden výtisk cca 15,- Kč.

Vítáme na svět:
Karolína Mylerová, nar. 19. 12. 2003
Jakub Nesnídal, nar. 24. 12. 2003
Rozloučili jsme se:
Josef Falta, nar. 1904
Jaroslav Hájek, nar. 1925
Augustin Gondáš, nar. 1919
Ludmila Hunešová, nar. 1913
Věra Rollová, nar. 1920
K 31. 1. 2004 má naše obec
1038 obyvatel.
Vzpomínka:
Dne 15. 2. uplynul první smutný
rok, kdy navždy klesly pracovité ruce
pana Jaroslava Vody z Albrechtic.
Stále vzpomíná manželka, dcery
s rodinami, vnučky Petruška a
Michalka

Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko
nehřeje. Ty se k nám nevrátíš, už
rizicích požáru. Nebojte se o radu hasičského sboru.
není naděje. Odešel jsi nám, jak
požádat některého ze členů našeho
SDH Albrechtice n. Orl. osud si přál, však v našich srdcích
budeš žít dál! 25. leden pro nás
zůstává nejsmutnějším dnem, kdy
nás před 8 roky opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a bratr pan Jindřich
Urbánek. Stále vzpomíná
zarmoucená rodina
Poděkování:

Zákrok hasičů v Albrechticích nad Orlicí

R E DA KČ N Í S D Ě L E N Í
Vážení čtenáři,
jménem redakční rady vydávající
Místní zpravodaj Albrechtice nad
Orlicí se na Vás obracím s žádostí
o dobrovolný ﬁnanční příspěvek na
vydávání zpravodaje v roce 2004.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V případě, že se rozhodnete
ﬁnančně podpořit tuto tiskovinu
můžete svůj příspěvek poukázat
přiloženou poštovní poukázkou a
nebo jej uhradit přímo do pokladny
obecního úřadu. Za jakoukoliv
částku předem děkujeme a těšíme se
na vaše názory.
Složení redakční rady zpravodaje:
Jaromír Kratěna - odpovědný
redaktor
Petra Kučerová - koordinátor tisku a

dopisovatelů
Tereza Kapuciánová - korektorka
Milan Ešner - reklamní agentura
MEGA - příprava tisku a tisk
Kolektiv dopisovatelů: Jaroslava
Svobodová, Vladimír Čtvrtečka,
zástupci zájmových organizací,
školských
zařízení,
domova
důchodců a podnikatelů.
Jaromír Kratěna
odpovědný redaktor

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám pomohli,
pomáhají a nabízejí pomoc při
likvidaci následků požáru, který
nám 25. prosince téměř vzal střechu nad hlavou. Požár jsme zvládli
díky rychlému zásahu požárních
jednotek. Především děkujeme za
pomoc svým sousedům Marešom a
Sedlákom, kteří nabídli občerstvení
pro hasičské sbory. Děkujeme také
Luňáčkom, kteří nabídli teplo domova 3 nezletilým dětem. Panu Bartoňovi a Izákovi děkujeme za pomoc a
mechanizaci při likvidaci po požáru.
Musíme především poděkovat panu
starostovi Kratěnovi, který nám vychází vstříc materiálně i ﬁnančně při
obnově našeho domova.
Všem děkujeme za pomoc
Rodina Kolářova, Na Návsi 3,
Albrechtice
Děkuji panu starostovi a členkám
SPOZ za dárek a blahopřání
k vánocům a novému roku, moc mě
to potěšilo.
Krčmářová Anna
domov důchodců
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