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Náklad 630 ks

Uplynulý rok - rok voleb
Vážení a milí spoluobčané,
opět se blíží konec roku a většina
z nás se již těší na zasloužený klid
a pohodu v kruhu svých blízkých.
V tento čas máme i více času na přemýšlení o tom, jaký byl uplynulý rok,
co nového nám přinesl, co jsme zvládli
a co naopak ne.
Pro obec to byl zejména rok příprav na velké investiční akce, které nás v krátké budoucnosti čekají.
V rámci těchto příprav se řešilo velké
množství dílčích, ale i zásadních problémů souvisejících s vlastním technickým řešením jednotlivých staveb,
ale i jejich umístěním na pozemcích.
Zatímco technické problémy se podařilo ve všech případech dořešit, jednání s vlastníky pozemků již ve všech
případech úspěšná nebyla. V případě
stavby silnice II/305 to například znamená zastavení všech příprav na realizaci stavby. Po mnoha desetiletích se
tak dostávají Albrechtice nad Orlicí
i Týniště nad Orlicí na samý počátek řešení nevyhovujícího propojení
obou sídel. Pro někoho to může být
vítězství, pro drtivou většinu obyvatel Albrechtic spíše zklamání. Nikdo
totiž nedovede v této chvíli zodpovědně říci, jakým způsobem se podaří
v reálném čase najít podporu investorů pro jiná řešení, která se nabízejí.
Rovněž přípravu stavby protipovodňové hráze V Lukách provázejí
těžkosti související se souhlasem některých vlastníků pozemků s umís-

Albrechtický vánoční strom na novém místě a v novém kabátu.
těním stavby. Kupodivu se nejedná
o problémy s umístěním vlastní hráze, ale o pozemky, které se v případě
povodně zatopí nad hrází. V současné době není ani u této stavby jasné,
zda se ji podaří realizovat tak, jak je
vyprojektována.
Naproti tomu jsou k realizaci připraveny stavby „Výměna azbestocementového vodovodního potrubí“, „Komunikace, chodníky a veřejné osvětlení
návsi“, dokončení kanalizace v obci,

rekonstrukce školní kuchyně a mateřské školy, vodovod, plynovod, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení
v lokalitě Albrechtice- střed. V současné době se pracuje na zajištění finančních zdrojů. V úvahu připadají vlastní
zdroje obce, které však na všechny plánované stavby nestačí, zdroje z fondů
EU, rozpočtu kraje či republiky. V případě, že budeme úspěšní, je reálné, že
připravené stavby bude možné v tomto
volebním období zrealizovat.

Pozvánka
Za všechny zaměstnance Základní školy a mateřské školy Albrechtice nad Orlicí přeji všem čtenářům
zpravodaje krásné Vánoce a do
nového roku 2007 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti. Zároveň děkuji všem, kteří ani v letošním roce
nezapomněli na naši školu. Děkuji
za ochotu, pomoc či dar našim stálým přátelům i těm, kteří nám letos
pomohli poprvé. Každé pomoci si
velice vážíme.
Světluše Kratěnová
ředitelka školy

Myslivecké sdružení ZELENÉ HÁJE
Albrechtice nad Orlicí
pořádá 13. ledna 2007

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES

Nepochybně další významnou událostí tohoto roku byly parlamentní
a komunální volby. V obou volbách
vyhrála významným způsobem ODS.
V případě voleb do poslanecké sněmovny se však nedaří sestavit vládu
s většinovou podporou Parlamentu.
Prakticky každý den jsme ujišťováni,
jak vysoká je snaha všech politiků se
dohodnout, a že zítra nebo pozítří již
bude vše jasné a vyřešené.
... pokračování na str. 3

Příjemné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší v roce 2007
přejí všem občanům a čtenářům
albrechtického zpravodaje
zaměstnanci Obecního úřadu
Albrechtice nad Orlicí

v restauraci U Krbů od 20 hodin
Myslivecká kuchyně • Bohatá tombola – 50 cen • zvěřina • Cena losu 5 Kč
Hraje MAXI BAND – řídí p. Tošovský
předtančení týnišštké skupiny TK RAZ A DVA
POZOR! Vše na místenky, cena vstupenky s místenkou 70,-Kč.
Předprodej vstupenek v restauraci U Krbů od 15. 12. 2006.

Krásné Vánoce plné radosti
a pohody, hodně štěstí, zdraví
a životního optimismu v novém
roce Vám přejí
obyvatelé a zaměstnanci
Domova důchodců
v Albrechticích nad Orlicí
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Ze zasedání zastupitelstva a rady obce
Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedá- b) s účinností od 1.11. 2006 odměny
ní zastupitelstva obce konaného dne
neuvolněným členům zastupitelstva
1. 11. 2006 v zasedací místnosti obecobce dle přílohy č. 1 tohoto usneseního úřadu Albrechtice nad Orlicí.
ní
c) podnájemní smlouvu na podnájem
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
bytu v čp. 316 v ulici Štěpánovské
a) složení slibu všech přítomných člevčetně přilehlého pozemku mezi
nů zastupitelstva obce podle § 69
paní Monikou Thunack, zastouodst. 2 zákona o obcích.
penou paní Marií Lecnarovou,
b) informaci starosty o umístění
paní Hanou Lochmanovou a obcí
dopravních značek omezujících
Albrechtice nad Orlicí dle přílohy
průjezd
nákladních
automoč.2 tohoto usnesení
bilů mezi Týništěm nad Orlicí d) nákup podílových listů Investiční
a Albrechticemi nad Orlicí
společnosti KB a.s. v hodnotě 5 mil.
2. Zastupitelstvo obce stanoví počet
Kč
členů rady obce v počtu 5 zastupite- 7. Zastupitelstvo obce deleguje:
lů
a) na jednání valných hromad spo3. Zastupitelstvo obce určuje, že zastulečnosti Lesní družstvo Vysoké
pitel ve funkci starosty obce bude
Chvojno s.r.o. pana Jaromíra Kratěpro výkon funkce uvolněn
nu, bytem Na Drahách 231, 517 22
4. Zastupitelstvo obce volí:
Albrechtice nad Orlicí
a) Starostou obce pana Jaromíra Kra- b) na jednání valných hromad společtěnu, bytem Na Drahách 231, 517 22
nosti Odeko s.r.o. Týniště nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
pana Jaromíra Kratěnu, bytem Na
b) Místostarostou obce pana Zdeňka
Drahách 231, 517 22 Albrechtice
Boudka, bytem 1. Máje 62, 517 22
nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
c) do shromáždění starostů Dobrovolc) Další členy rady obce
ného svazku obcí Poorlicko pana
Danutu Prokůpkovou, bytem
Jaromíra Kratěnu, bytem Na Dra1. Máje 315, 517 22 Albrechtice n.
hách 231, 517 22 Albrechtice nad
O.
Orlicí
Ing. Petra Kačína, bytem Zahradní d)na jednání valných hromad Dobro123, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
volného svazku obcí Křivina pana
Ing. Dušana Drahokoupila, bytem
Jaromíra Kratěnu, bytem Na DraV Borku 310, 517 22 Albrechtice
hách 231, 517 22 Albrechtice nad
nad Orlicí
Orlicí a pana Miloše Koblműllera,
d) Předsedkyni Finančního výboru
bytem Lesní 283, 517 22 Albrechtice
zastupitelstva obce paní Danutu
nad Orlicí
Prokůpkovou, bytem 1. Máje 315, e) do výboru Honebního společenstva
517 22 Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí pana Ing.
e) Předsedu Kontrolního výboru
Dušana Drahokoupila, bytem V
zastupitelstva obce pana Jaroslava
Borku 310, 517 22 Albrechtice nad
Hlušičku, bytem Na Hrázce 31, 517
Orlicí
22 Albrechtice nad Orlicí
8. Zastupitelstvo obce zmocňuje
f) Členy Finančního výboru zastupistarostu obce k podpisu smlouvy
telstva obce: Jaroslavu Horákovou,
o podnájmu bytu v čp. 316 v ulici
Jiřího Kapuciána, Jiřího KoblműlleŠtěpánovské včetně přilehlého
ra, Jiřího Špačka
pozemku mezi paní Monikou
g) Členy Kontrolního výboru zastupiThunack,
zastoupenou
paní
telstva obce: Dagmar Šarfovou, PavMarií Lecnarovou, paní Hanou
la Bartoše
Lochmanovou a obcí Albrechtice
5. Zastupitelstvo obce zřizuje:
nad Orlicí dle přílohy č.2 tohoto
a) Finančního výbor zastupitelstva
usnesení
obce
b) Kontrolní výbor zastupitelstva obce
Informace z jednání rady obce.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje
Rada se v novém složení sešla
a) Jednací řád zastupitelstva obce k 4. 12. 2006 celkem 3krát
Albrechtice nad Orlicí

RO bere na vědomí:
• nebytové prostory v čp. 141 po paní
Beranové a paní Sedlákové jsou volné – nájemní smlouvy byly ukončeny v obou případech dohodou.
• do konce roku 2006 proběhne čištění „albrechtického potoka“
• akce oprava soklu a římsy na budově
OÚ bude zařazena do plánu oprav
na rok 2007.
• byly instalovány tři nové vývěsní
tabule (plakátovací plochy) v obci
• byla projednána stížnost na vypouštění fekálií na pozemek v soukr.
vlastnictví
• informaci starosty o pozastavení
přípravných prací ke stavbě „Silnice
II/305 Albrechtice n.O. – Týniště n.
O.“ z důvodu záporného stanoviska
některých vlastníků pozemků (p.
Tužil a p. Laurik) a petice některých
občanů z Týniště n. O. a pověřuje starostu vstoupit do jednání se
zástupci města Týniště n. O. o hledání řešení vzniklé situace.
• vyhodnocení námi podané žádosti o dotaci na výměnu azbestocementového vodovodního potrubí.
Žádost byla kladně vyhodnocena
a doporučena k financovaní v roce
2007-2008.
• vánoční výzdoba bude dokončena
do 1. adventní neděle (ván. strom +
osvětlení kostela)
• dveře do zakristie kostela jsou
objednány s příslibem dodání
v průběhu měsíce ledna 2007
• informaci o názorech některých
občanů na realizaci osvětlení kostela
sv. Jana Křtitele

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

úřadem s možností splátek splatných nejpozději do 31. 3. 2007
spoluúčast účastníků zájezdu do
Worglu ve výši 1000,-Kč/osobu.
nový organizační řád OÚ
komisi výstavby a investic ve složení:
předseda Jiří Betlach, členové Vojtěch Hrin, Miloš Koblmüller
komisi Sbor pro občanské záležitosti
ve složení: předsedkyně paní Miluše
Zemanová, členové: Khýnová Zuzana, Krčmářová Jaroslava, Müllerová
Alena, Velíšková Jaroslava, Zemanová Naďa.
kulturní komisi ve složení: předseda
– Kamil Šín, členové: Jiří Betlach,
Zdeněk Boudek, Pavel Sluka, Jan
Šmída, Jiří Novák, Luděk Cabalka
st., Petr Kačín, Jiří Koucký, Jaromír
Krb, Jaroslav Kupka, Jaroslava Kupková, Richard Michalec, Jaroslav
Vondruška.
komisi životního prostředí: předseda: Jiří Proche, členové: Ing. Otomar
Ešner, Ing. Petr Kačín, Petr Nesnídal
komisi pro spolupráci s Worglem
ve složení: Jiří Kapucián, Richard
Michalec, Zuzana Ehlová, Lenka
Sedláčková
Jednací řád rady obce
zachovat spoj 660234/6 Albrechtice n. O. – Týniště n. O. a ponechat
v jízdním řádu do března 2007 – na
základě petice občanů
nákup posypových plastových
beden (náhrada za staré dřevěné)

RO neschvaluje:
• rozšíření instalace elektronického
bezpečnostního systému do knihovny z důvodu plánovaného přemístěRO schvaluje:
ní knihovny do jiných prostor.
• vyřazení přívěsného hasičského
vozíku z evidence obce formou proRO doporučuje zastupitelstvu
deje
obce:
• předání věcných darů dárcům krve
• schválit podání žádosti z POV na
(20. 11. 2006)
rok 2007 na rekonstrukci školní
• zvýšení nájemného o 2 % v obecním
jídelny, rozpočet akce cca 4 mil. Kč.
bytě v čp. 48 (ZŠ)
• předloženou žádost DD Albrechtice • schválit materiál „Působnost místostarosty obce Albrechtice nad
o výpůjčku sekačky s tím, že
Orlicí vyplývající z Organizačnív případě potřeby bude přednostně
ho řádu obecního úřadu a zákona
sekána tráva v obci.
o obcích“
• že dluh za podíl na pojištění nemovitostí proti živelným pohromám • zahrnout do rozpočtu r. 2007 nákup
kotců z důvodu zvýšeného výskytu
v 12. b.j. v ulici Štěpánovské bude
toulavých psů
nájemníky uhrazen v plné výši dle
Zdeněk Boudek, místostarosta
rozpisu vypracovaným obecním

Členové Zastupitelstva obce Albrechtice nad Orl. po volbách 2006
Betlach Jiří
Boudek Zdeněk
Ing. Černý Petr
Ing. Drahokoupil Dušan
Hlušička Jaroslav
Ing. Kačín Petr
Kapucián Jiří
Koblműller Miloš

Na Výsluní 274
1. Máje 62
V Kopečku 292
V Borku 310
Na Hrázce 31
Zahradní 123
V Kopečku 278
Lesní 283

Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí

Koucký Jiří
Kratěna Jaromír
Krb Jaromír
Proche Jiří
Prokůpková Danuta
Šín Kamil
Ing. Šťovíčková Marie

Pardubická 221
Na Drahách 231
Na Drahách 105
Zahradní 85
1. Máje 315
Štěpánovská 322
V Borku 298

Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
Albrechtice nad Orlicí
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Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Albrechtice n.O.
Po celé uplynulé volební období
pracoval Kontrolní výbor obecního zastupitelstva ve stejném složení:
Jaroslav Hlušička, Ing. Dušan Drahokoupil, Marta Bohuslavová, Dagmar Šarfová, Zuzana Khýnová, Pavel
Bartoš.
Scházeli jsme se z počátku pravidelně, později podle potřeby a plnili
jsme úkoly, kterými nás pověřilo
zastupitelstvo nebo rada obce. Další
činnost byla vedena podle pracovní
náplně pro Kontrolní výbor, kterou zpracoval starosta obce a kterou
schválilo zastupitelstvo na svém zasedání 13. února 2003. Tato náplň spočívala především ve dvou rovinách
a to vnitřní kontrola obecního úřadu

a vnější kontrola.
Kontrola obecního úřadu zahrnovala kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva a rady obce, dodržování právních předpisů, vyřizování
záležitostí a stížností občanů. Dále
i kontrolu kvality stravování dětí ve
škole, hospodaření s potravinami,
kontrola správnosti vyplácení případných sociálních dávek.
Na úseku vnější kontroly se jednalo o dodržování obecně závazných
vyhlášek o občanském soužití, čistotu
a pořádek na pozemcích v soukromí
i obecních a v neposlední řadě i kontrolu dodržování zákona o ovzduší.
Povinností a práce bylo hodně
a ne vždy se nám dařilo na sto pro-

cent všechny tyto úkoly plnit. Ono
provádět nepopulární kroky, upozorňovat sousedy v naší malé obci, kde
se všichni známe, není nic příjemného. Ale všichni si musíme uvědomit,
že je-li něco určeno vyhláškou, nebo
zákonem, není to proto, abychom
znepříjemnili život obyvatelům obce,
ale je to právě naopak, abychom většině občanů život usnadnili. Ono není
nic příjemného, když jdete v podvečer domů a proti vám velký černý pes.
Vyhláška o pohybu psů hovoří jasně.
Leč některým majitelům je nepříjemná.
Kontrolní výbor také řešil a projednával stížnosti o chování a vzájemných sousedských vztazích. Ani
pohovory s lidmi, na které si sousedi

stěžují již pro různé prohřešky nejsou
pro členy výboru potěšením. Prosil
bych proto všechny: berte ohledy
také na své spoluobčany, nejenom
v sousedských vztazích, ale i v rámci
celé obce.
Do nového volebního období již
vstoupí Kontrolní výbor v jiném
složení než pracoval v minulosti.
A právě pro nelehkou práci tohoto
orgánu chci všem poděkovat za odvedenou práci a věřím, že další činnost
bude ke spokojenosti nejen vedení
obce, ale hlavně všech občanů.
Jaroslav Hlušička
předseda Kontrolního výboru
zastupitelstva obce

Uplynulý rok - rok voleb
... pokračování ze str. 1
Bohužel se tak ještě nestalo a soudě
podle naprosto rozdílných přístupů
politických stran k řešení zásadních
problémů našeho státu se asi ani tak
nestane.
V podstatně klidnější atmosféře
a s jasným výsledkem proběhly volby
do zastupitelstva naší obce. Již tradičně u nás kandidovala dvě politická
uskupení, ODS a KSČM. Na jejich
kandidátkách kandidovalo celkem
30 občanů ochotných věnovat svoji
energii a volný čas rozvoji naší obce.
Patnáct z nich bylo zvoleno a tvoří
současné zastupitelstvo obce. Pozitivním výsledkem těchto voleb je podle
mého soudu skutečnost, že občané
všeobecně nepreferovali příslušnost
kandidátů k volebním stranám, ale
vybírali si jednotlivé osobnosti. Je to
známka toho, že si občané všímají
práce svých zastupitelů a při volbách
je podle svého názoru i hodnotí.
Dobře také posuzují a zvažují podporu novým kandidátům. Tento přístup
jasně svědčí o tom, že celá naše společnost se vyvíjí správným směrem a v
případě, že bychom mohli volit podle
většinového volebního systému, by
se do čela našich radnic dostali jen ti
nejlepší. Bohužel současný poměrný
volební systém tuto žádanou exkluzivitu neumožňuje. Přesto jsem přesvědčen, že naše zastupitelstvo zvolené v těchto volbách je kvalitní a může
garantovat všem občanům rozvoj
naší obce správným směrem. Bude
však záležet také na vás, občanech
obce, jak budete v konkrétních případech připraveni se tohoto složitého
a náročného procesu aktivně a korektně účastnit.
Za zmínku stojí i nadprůměrná
účast našich voličů v obou volbách.
Mohlo by se zdát, že zejména v komunálních volbách bude účast nízká.
V mnoha případech známé tváře kan-

didátů již nemusely tolik lákat voliče, aby se voleb zúčastnili. Opak byl
pravdou a je důkazem toho, že se většina z nás aktivně zajímá o dění v naší
obci. Tento fakt mě osobně naplňuje
optimismem a energií, že je pro koho
pracovat a že tato práce má smysl.
Je bezpochyby ještě mnoho jiných
významných událostí, které Albrechtice v letošním roce zažily a které by
si zasloužily pozornost. Určitě jednou
z nich byly například dvě svatby, které
se v obci uskutečnily. Jedna v kostele
sv. Jana Křtitele, druhá, po mnohaleté
pauze, na obecním úřadě. Rovněž kulturní, sportovní a společenský život je
díky mnoha aktivistům v zájmových
organizacích a naší základní škole
bohatý a plný zajímavých akcí. Děkuji proto všem, kteří se v roce 2006
zasloužili o to, že naše obec v pravém
slova smyslu žije, že je místem, kam
se rádi vracejí naši rodáci a které často navštěvují sousedé z okolních obcí
a měst.
Vážení spoluobčané,
jak jste si jistě všimli, obec sama
chce k dobré pohodě a jedinečné
atmosféře vánoc přispět i svými konkrétními kroky. Po několika letech
máme na veřejném prostranství opět
vánoční strom, který spolu s nasvíceným kostelem sv. Jana Křtitele
vytváří sváteční atmosféru vánoc. Pro
spokojený život v obci je totiž kromě
čistoty, fungujících služeb, vstřícné
samosprávy rovněž důležitá vzájemná
úcta, tolerance a přátelství mezi jejími
občany.
Přeji proto nám všem, abychom se
v naší obci cítili spokojeni a vykročili
společně do roku 2007 jako přátelé,
kteří se chtějí společně podílet na rozvoji naší krásné obce.
S upřímným přáním všeho dobrého v roce 2007 pro vás i vaše blízké
Jaromír Kratěna,
starosta obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ
si Vás dovoluje pozvat
na tradiční

HASIČSKÝ PLES
který se koná
20. ledna 2007 od 20:00 hod v restauraci U Krbů
Cena vstupenky: 50 Kč, Bohatá tombola
Výtečné mňamky z Krbovy kuchyně

Vánoční besídka pro seniory
Chtěla bych touto cestou
poděkovat za nádherný zážitek, který mám z vánoční besídky pro seniory. Moje poděkování předejte prosím všem
účinkujícím, ať to byly dětičky
z mateřské školy, základní školy, tak
i všem účinkujícím z umělecké školy z Týniště. Měla jsem plné oči slz
a těžko jsem skrývala dojetí. Chvílemi jsem tiše pro sebe zpívala s
nimi vánoční koledy. Když vidíte,
jak naši mladí umělci prožívají
svoje vystoupení, uznávám, že
z nich jednou budou opravdoví
umělci. Moje poděkování patří i
členkám SPOZu, paní Zemanové,
Millerové a všem, kteří připravili
pohoštění. Panu Krbovi za perfektní obsluhu a všem, kdo se na

této akci podíleli. Ani se mi nechce
věřit, co všechno se za letošní rok
v naší obci stalo. Když ale pak
to vidíte na fotografiích a videu,
je to úžasné. Děkuji i všem, kdo
si se mnou přišel popovídat a
zavzpomínat. Bylo mi to moc
milé. Panu starostovi přeji, ať
se mu i nadále daří zkrášlovat
naši vesničku a těch starostí ať
má co nejméně. Dovolte, abych
i já všem popřála hezké vánoce a
moc šťastný a úspěšný nový rok
2007. Takový nádherný vánoční strom, jaký máme letos, ještě
Albrechtice neměly. Doufám, že
i napříště bude takový. Hodně
zdraví všem přeje
Emilie Brůžková
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Album starých pohlednic Orlické hory a Podorlicko
Unikátní soubor téměř 300 starých
pohlednic Orlických hor a Podorlicka
přináší nová kniha libereckého nakladatelství KNIHY 555, vycházející
v již tradiční ediční řadě Alba starých
pohlednic. Jejími autory jsou historička a pracovnice Státního okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou
Mgr. Radka Holendová a liberecký
publicista a nakladatel Mgr. Pavel
D. Vinklát.
S historickými pohlednicemi, především z let 1900–30 projdeme cestou Aloise Jiráska po hlavním hřebeni
Orlických hor, navštívíme nejvyšší
vrchol Velkou Deštnou, podhorské
obce a osady, význam-ná turistická
místa, jako je chata na Šerlichu, rozhledny Dobrošov, Suchý vrch apod.
Kniha se také věnuje Podorlicku
a neopomíjí „brány“ Orlických hor –
města Náchod, Nové Město nad Metují, Dob-ruška, Rychnov nad Kněžnou,
Rokytnice v Orlických horách, Klášterec nad Orlicí… Některé pohlednice připomenou 30. léta, kdy se
v pohraničí budovala obranná linie
s několika významnými pevnostmi
(např. Hanička, Dobrošov). Pře-

kročíme také státní hranici
a nahlédneme na polskou
stranu hor. Soubor téměř tří
set pohlednic, pečlivě vybraný
z muzeí a řady soukromých
sbírek a doplněný o českoněmecký text, jistě přinese
mnoho nového a zajímavého
místním obyvatelům i všem
návštěvníkům Orlických hor
a Podorlicka.
Vázaná celobarevná publikace, česko-německý text,
formát 23 x 21 cm, 156 stran,
cena 495 Kč, vyjde v prosinci
2006.
Objednávky
Publikaci si můžete s 10%
slevou, tj. za 445 Kč, objednat na dobírku (poštovné
a balné hradí na-kladatelství) na adrese: KNIHY 555,
Rumunská 47/16, 460 01
Liberec, tel. 485 148 380,
info@knihy555.cz, www.knihy555.cz
Objednávky přijímá:
Richard Korselt
tel. 777 797 877

Nová kniha libereckého nakladatelství

Kni hov na Albre chti ce - nabí d k a pro č tenáře
Vítám Vás v knihovně a nabízím nou. Autor je vietnamský veterán
Vám několik titulů:
a bývalý profesor angličtiny, jakož
i děkan fakulty a její hlavní ekonom.
Pro děti:
Na odpalovací rampě v provincii
Sichuan exploduje satelit v hodnotě
„Tomík objevuje přírodu“ – G. 450 milionů dolarů. Na šangahajské
a A. Gréeovi – z franc. orig. Tomík ulici exploduje bomba a málem zabije
chrání přírodu, pamatuje si, co mu ředitele velké americké společnosti.
řekl lesník: dát pozor, aby nepoškodil V hlavním městě Tibetu – poblíž nejstrom, neubližovat mu trháním větvi- světější buddhistické svatyně se blíží
ček, neolupovat kůru, chránit hnízda jaderný reaktor ke kritickému bodu
ptáčků, nezabíjet drobný hmyz jako své životnosti a hrozí roztavení jeho
jsou broučci, netrhat rostliny. Tomík jádra. To vše se odehrává v největší
objevuje tajemství přírody: Od pul- zemi světa, v Číně – uzavřené společce k žábě, od housenky k motýlovi, nosti vedené železnou rukou komuod vajíčka ke kuřeti, den a noc, léto nistické strany. Do země přichází
a zima, od vody k ledu.
americká společnost, vedená dobrodužným podnikatelem a hrdinou vál„Se zvířátky za vrátky“ – co dělá ky v Zálivu D. Grantem a rozehrává
v zimě sojka, čí jsou to stopy ve sněhu, vysokou kapitalistickou hru, jež může
kteří ptáčci jsou dobří zpěváčci, koho Východ a Západ navždy spojit – nebo
můžeš vidět na dvorku, koho v lese rozdělit.
nebo na poli, různá říkadla a hádanky
atd.
„100 tajemství lidského štěstí“
– z angl. orig. D. Niven. Knihu tvoří
„Kolik má Praha věží“ – J. Žáček. 100 krátkých kapitol, z nichž každá
Je to kniha básní, básniček a říkadel je popisem jednoho prostého důvoo Praze. Básník vás v ní provází sta- du, který činí člověka spokojenějším,
rou, historickou Prahou i dnešním vyrovnanějším a tedy i šťastnějším.
moderním městem, píše o Praze Jsou to například kapitoly s názvem
každodenní, všední i sváteční, ukazu- Péče a přátelství, Realistická očekáváje čtenářům, co všechno se dá v Praze ní, Pozornost, Smích, Flexibilita, Spáobjevit a vidět.
nek, Vedení vlastními cíli. V každé z
těchto kapitolek autor nejprve předPro dospělé:
kládá krátký popis daného tématu,
„Šanghajská hvězda“ – W. Love- ve druhé části kapitoly uvádí krátký

příběh, který příslušné téma ilustruje,
a ve třetí části pak shrnuje výsledky
výzkumu, který se tématem zabýval.
Kniha může pomoci těm čtenářům,
kteří usilují o vlastní duševní růst.

„Čokoláda“ – J. Harrisová – z angl.
orig. Do francouzské vesnice se přistěhuje exoticky vyhlížející cizinka
Vinné a otevře si prodejnu čokolády
přímo proti kostelu. Otec Reynaud
v ní od počátku vidí nebezpečí pro své
stádečko, především nyní, na počátku
období půstu, kdy by si lidé měli tradičně odpírat světská potěšení. Kněz
proto nově příchozí, v níž odhaluje
pokušitelku k hříchu, vyhlašuje otevřený boj. Při čtení tohoto hravého
a možná i trochu uličnického příběhu
budete mít bez ustání chuť na čokoládu. Román Čokoláda je literárním
požitkem pro všechny smysly.

„Nenechte sebou manipulovat“ –
z franc. orig. I Nazare-aga. Různé typy
manipulativního chování. Jak poznat
manipulaci? Jak se manipulaci ubránit? Příběhy ze života a ukázky dialogů. „Manipulovat znamená využívat
nevědomosti, nejistot, dobromyslnosti, naivity, strachu, slušnosti i dalších citů a vlastností lidí k uskutečňování vlastních, zpravidla skrytých
zájmů a cílů. Ty mohou být nevinné
a malicherné, stejně tak ale může jít o
„Dům vzpomínek“ – B. Woodová
naprosté podmanění člověka i celých - z něm. orig. Andrea se po pětanárodů.
dvaceti letech vrací do svého rodiště
– městečka Warrington v Anglii, které
„Slavní v negližé“ – K. Ulík. : V. s rodiči opustila, když jí byly pouhé
Postránecký, L. Lipský, P. Nárožný, M. dva roky. Důvodem její návštěvy je
Horníček, V. Vydra, Z. Troška, J. Ada- vážný zdravotní stav dědečka. Andrea
mová, O. Nový, K. Zich, L. Nekuda, T. nemá sice velkou chuť setkat se po
Kostková a mnoho dalších.
tolika letech se svým anglickým příbuzenstvem, ale bere tuto cestu jako
„Ceny“ – E. Segal, z angl. orig. Pří- lákavý únik od svého problému –
běh lásky i zrady, úspěchů i proher, potřebuje se vyrovnat s dalším nevyživota i smrti nás zavádí do elitního dařeným milostným vztahem.
prostředí špičkových lékařů a vědců.
Přibližuje nám osudy tří protagonistů,
Přijďte si vybrat, určitě najdete
ve svém oboru ojedinělých osobností,
knihu, která Vás zaujme.
jejichž životní peripetie se navzájem
Na shledanou v knihovně každou
prolínají.
středu od 16 do 18 hodin se na Vás
těší Svobodová J., knihovnice
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Albrechtický kostel sv. Jana Křtitele v novém světle
Významnou budovou charakterizující naši obec po dlouhá staletí je
bezpochyby kostel sv. Jana Křtitele.
Letošní rok byl bohatý na události,
které tuto historickou stavbu provázely.
Jednalo se zejména o aktivity několika občanů, kteří se zasloužili spolu
s římskokatolickou církví o opravu
střechy a stropu kostela a varhan. Bez
jejich obětavosti a nasazení hrozilo
vážné poškození budovy i cenných
varhan. Ke cti pana Josefa Zíky, Jana
Šmídy, Josefa Píče, Miroslava Kopeckého a dalších patří i skutečnost, že
kostel nejen opravili, ale vdechli mu
i život v podobě kulturních akcí, které se souhlasem církve v kostele uspořádali. Pro mnoho z nás byl pěkným
zážitkem například adventní koncert,
který se uskutečnil v neděli 3. prosince, za což výše uvedeným děkuji.

K zvýraznění důležitosti a kráse
této budovy přispělo bezpochyby
i její sváteční nasvícení, které bylo
u příležitosti první adventní neděle
uvedeno do provozu. Tuto stavbu
realizovala obec a je součástí komplexních úprav návsi spočívajících
v rekonstrukci veřejného osvětlení,
komunikací, chodníků a veřejného
prostranství.
Přestože obě aktivity vznikaly
nezávisle na sobě, jejich výsledkem
je zvýraznění albrechtické dominanty a rozšíření kulturních možností
v naší obci.
Přejme si proto, aby i v příštích
letech byl kostel sv. Jana Křtitele příkladem, jak lze spojit aktivity občanů,
obce a vlastníků zajímavých nemovitostí k dosažení cílů, které přinesou
potěšení a užitek široké veřejnosti.
Jaromír Kratěna, starosta

Zaplněný kostel při adventním koncertu

foto koncert
Nasvícený albrechtický kostel

Poděkování do domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí
S blížícím se časem vánočním
si stále více uvědomujeme, jak je
důležité, že všichni naši blízcí jsou
zdraví a zároveň si přejeme, aby to
tak zůstalo i nadále. Je však spousta
lidí, kteří budou o vánočních svátcích
v domovech důchodců, léčebnách
dlouhodobě nemocných a jiných zařízeních, protože jejich nejbližší se o ně
nemohou postarat z důvodu náročné
péče nebo bohužel již nikoho nemají.
Trávit svátky i samotný pobyt v těch-

to zařízeních není nic příjemného,
a proto by se měli všichni, kteří se
o tyto lidi starají snažit, aby čas zde
strávený byl co možná nejpříjemnější.
Z vlastní zkušenosti vím, že ne
ve všech těchto zařízeních je vždy
ochotný personál, který na své klienty nahlíží jako na dalšího člena rodiny a je schopen alespoň částečně mu
rodinu vynahradit. Stačí milý úsměv,
zájem o člověka a snaha trochu roz-

ptýlit ubíhající dny.
Proč o tom píšu? Mám babičku,
které bude v lednu 99 let, potřebuje
stálou odbornou péči a měla to štěstí, že se dostala do domova důchodců
v Albrechticích nad Orlicí.
Péče, která je velmi náročná po
všech stránkách si zaslouží obdiv, je
přímo vzorná a přístup ke všem klientům je takový jako by každý byl člen
rodiny. Myslím si, že spousta zařízení
podobného typu by si měla vzít pří-

klad z tohoto domova důchodců, že
to jde i lidsky.
Proto chci touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům DD v Albrechticích za jejich vzornou a náročnou
práci, popřát krásné Vánoce a hlavně
zdravíčko do dalších let. Jistě by se k
tomuto přání připojili všichni klienti
domova a jejich příbuzní.
Za babičku Jitřenku děkuje
vnučka Lenka Rumlová
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Aktuální témata naší obce - rozhovor se starostou obce
Pane starosto, v poslední době
se po obci několikrát objevili volně pobíhající psi. Můžete čtenářům
našeho zpravodaje sdělit, jak obec
může proti tomuto nešvaru zasáhnout a jaká konkrétní opatření
v této věci činí?
Je pravdou, že po dlouhé době
relativního klidu se v poslední době
opět vyskytli v obci volně pobíhající
psi. Příčiny tohoto stavu jsou různé. Zpravidla se jedná o psy našich
občanů, kteří se o ně špatně starají
a nezabezpečí své nemovitosti tak,
aby pes nemohl utéci. Občas se zde
objeví i psi, které zde majitel vědomě vypustí a ponechá svému osudu.
Může se k nám také zaběhnou pes, z
některé sousední obce. Pro všechny
takovéto případy má obec smluvenou
pomoc s městem Týniště nad Orlicí
o spolupráci při zajištění odchytu
toulavých psů. Tato služba prováděná strážníky městské policie však
nemohla být z technických důvodů
v poslední době plně využívána, a
proto se nedařilo účinně omezit volný
pohyb psů na veřejném prostranství.
V současné době je již vše vyřešeno
a odchyt toulavých psů je realizován. Například byl odchycen černý
labrador, který utekl majitelům až z
Petrovic. S majiteli černého vlčáka na
návsi, který soustavně utíká, bylo na
základě stížností občanů, pracovníků základní školy i vlastního zjištění
zahájeno správní řízení. Snahou obce
je identifikovat majitele těchto psů co
nejrychleji a celou věc s nimi aktivně řešit. Pravdou však zůstává, že
ne vždy se identifikace majitele psa
podaří. V takovýchto případech jsme
nuceni psa odvést do útulku.
Kolik psů je v obci evidováno?
V obci je evidováno více jak 150

psů, což znamená, že prakticky v u druhých a dalších chovaných psů
polovině domů v obci je chován ale- se podaří nepřímo regulovat i jejich
spoň jeden pes. Celkově se dá říci, že celkový počet v obci.
počty psů evidovaných obcí pozvolna
stoupají.
Pane starosto, nyní bych se zeptala na jinou věc. Budou se zvyšovat v
Může obec nějakým způsobem roce 2007 poplatky za odvoz odpadů?
omezit počty psů a postihnout jejich
neukázněné majitele?
Pro občany se v roce 2007 poplatky zvyšovat nebudou, neboť již letos
Obec nemá mnoho nástrojů jak jsou na maximální výši, kterou zákon
čelit celospolečenskému nárůstu cho- připouští. Neznamená to však, že
vaných psů. V podstatě se ale dá říci, výdaje spojené s likvidací odpadů
že pokud se majitel o psa stará v sou- se nemění. Právě naopak. V důsledladu se souvisejícími zákony a před- ku zvyšování odvodů provozovatelů
pisy, nečiní pes veřejnosti žádné pro- skládek do státního rozpočtu, se cena
blémy. Bohužel je stále dost případů, za likvidaci netříděného odpadu zvýkdy se majitelé o psa starají špatně. ší v roce 2007 průměrně o 25,- Kč/
Pro takové případy má obec přijatou osobu. Rovněž množství tříděných
obecně závaznou vyhlášku o volném odpadů stoupá a s ním rostou i náklapohybu psů na veřejných prostran- dy na jeho likvidaci. Veškerý nárůst
stvích, prostřednictvím které může nákladů na likvidaci odpadů z obce,
postihovat neukázněné majitele.
včetně poskytovaných úlev občanům
hradí obec ze svého rozpočtu. ParaProslýchá se, že bude obec upra- doxem také je, že čím více se snažívovat poplatky ze psů. Je to pravda? me chovat ekologicky, a naše obec je
v této oblasti příkladem, je likvidace
Ano. Rada obce navrhla zastupitel- odpadů dražší, aniž by bylo možné
stvu obce zvýšit v roce 2007 poplat- jakýmkoliv způsobem zvýšit příjmy
ky ze psů. U prvního chovaného psa za poskytování této služby. Například
se jedná o zvýšení ve všech katego- likvidace tříděných odpadů (plasty,
riích o 100,- Kč za rok. U druhých sklo, papír, bioodpady, nebezpečné
a dalších psů chovaných jedním maji- odpady) stála obec v roce 2006 více
telem se poplatek navrhuje zvýšit jak 160000,- Kč. Tyto náklady přitom
o 100%. Cílem je získat více finanč- nelze zahrnout do kalkulace poplatků
ních prostředků z tohoto poplatku do za likvidaci odpadů hrazených občarozpočtu obce, abychom byli schop- ny. Přitom za zpětné využití těchto
ni hradit výdaje spojené s odchytem vytříděných odpadů nám firma EKOtoulavých psů. Navrhuje se též vybu- KOM do konce listopadu 2006 uhradovat kotec pro dva psy, který bude dila pouze necelých 31000,-Kč.
používán pro umístění odchyceného
psa do doby než bude identifikován
Poslední dotaz. Na první adventní
jeho majitel. Pořizovací cena kotce neděli byl v obci rozsvícen vánoční
se pohybuje okolo 25000,- Kč. Přiro- strom a osvětlení kostela sv. Jana
zeně se po dobu umístění psa v kotci Křtitele. Obě aktivity výrazně přispěo něho musíme postarat, což stojí ly k vytvoření příjemné předvánoční
další nemalé peníze. V neposlední atmosféry v obci a celkově ji zkrášliřadě doufáme, že zvýšením poplatků ly. Přesto se mezi některými občany

objevily názory, že zejména nasvícení kostela je zbytečným plýtváním
finančními prostředky obce. Můžete
se k těmto názorům vyjádřit?
Ano, máte pravdu, že malé části občanů se tento počin obce příliš
nezamlouvá. Chci však všem občanům sdělit, že nasvícení kostela je
součástí komplexních úprav návsi, při
kterých bude kompletně zrekonstruováno veřejné osvětlení, budou vybudovány nové zpevněné komunikace,
parkovací plochy a chodníky, upravena a doplněna bude také veřejná
zeleň a mobiliář. Celá akce bude stát
cca 6mil. Kč a je realizována podle
schválené projektové dokumentace.
Výsledkem bude dlouho požadovaná
úprava návsi. Po realizaci celé stavby
vynikne její architektonická hodnota
a náves se stane zajímavou částí obce
tak, jako tomu bylo v dávné minulosti. Z tohoto pohledu si myslím, že
kritika není na místě a že nasvícení
kostela, spolu s dalšími úpravami,
zlepší život občanů návsi a provedené
úpravy přispějí ke zlepšení celkového
vzhledu Albrechtic nad Orlicí.
Pane starosto. Toto vydání zpravodaje je předvánoční. Chcete našim
čtenářům na závěr roku něco sdělit?
Chtěl bych všem občanům obce
poděkovat za důvěru, kterou mi dali
v letošních komunálních volbách.
Velice si jí vážím. Přirozeně rovněž
vnímám, že je mojí povinností tuto
důvěru nezklamat a udělat vše co je
v mých silách, abychom společně se
zastupiteli obce a dalšími aktivními
spoluobčany rozvíjeli naši obec tak,
aby byla dobrým a přívětivým domovem nás všech. K tomu přeji všem
v roce 2007 hodně štěstí, vzájemného
porozumění, tolerance a zdraví.
Děkuji vám za rozhovor, Redakce

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB · 1. pol. r. 2007
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hod
Datum
01.01.

Jméno lékaře
MUDr. Kašková Kateřina

Adresa ordinace
Kvasiny 202

Telefon
494 596 174

06.01.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169 , Vamberk

602 514 715

07.01.

MUDr. Kašparová Helena

Smetanovo nábř. 334 , Vamberk

494 501 711

13.01.

MUDr. Lehký Bořivoj

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

14.01.

MUDr. Loukota Jan

R.Drejsla 619 , Dobruška

494 621 665

20.01.

MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

21.01.

MUDr. Nentvichová Eva

K.Michla 942 , Dobruška

494 623 775

27.01.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

28.01.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Potštejn 317

494 546 544

03.02.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448 , Opočno

494 667 628

04.02.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209 , Častolovice

494 322 706

10.02.

MUDr. Ptačovská Eva

Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí

494 321 740

11.02.

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

17.02.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

18.02.

MUDr. Stejskalová Věra

zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek

494 381 263

24.02.

MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.

494 371 031

25.02.

MUDr. Světlíková Lada

Tyršova 515 , Opočno

494 667 553

03.03.

MUDr. Šmídová Alena

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 550

04.03.

MUDr. Štěpánová Jiřina

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 692

10.03.

MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

11.03.

MUDr. Šťastná Ludislava

Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.

494 595 292

17.03.

MUDr. Tancurinová Jana

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

18.03.

MUDr. Tomanová Libuše

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.

494 542 102

24.03.

MUDr. Tůmová Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

25.03.

MUDr. Vavřičková Hana

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.

494 371 782

31.03.

MUDr. Veselská Renata

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.

494 371 781

01.04.

MUDr. Vyčítalová Marie

dr.Lützova 244 , Vamberk

494 541 757

07.04.

MUDr. Zdeňka Jiří

Kvasinská 129 , Solnice

494 596 732

08.04.

MUDr. Bahník František

Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí

494 323 152

09.04.

MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 464 , Dobruška

494 622 040

14.04.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828 , Týniště nad Orlicí

494 371 088

15.04.

MUDr. Beránková Lucie

poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.

494 371 783

21.04.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

22.04.

MUDr. Domáňová Iva

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

28.04.

MUDr. Dušková Helena

Záhumenská 445, České Meziříčí

494 661 102

29.04.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

01.05.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

494 539 225

05.05.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

06.05.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

08.05.

MUDr. Ježková Marie

Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí

494 321 511

12.05.

MUDr. Kahlerová Blanka

J. Pitry 448 , Opočno

494 667 123

13.05.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 202

494 596 174

19.05.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169 , Vamberk

602 514 715

20.05.

MUDr. Kašparová Helena

Smetanovo nábř. 334 , Vamberk

494 501 711

26.05.

MUDr. Lehký Bořivoj

poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

27.05.

MUDr. Loukota Jan

R.Drejsla 619 , Dobruška

494 621 665

02.06.

MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

03.06.

MUDr. Nentvichová Eva

K.Michla 942 , Dobruška

494 623 775

09.06.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

10.06.

MUDr. Pokorná Jaroslava

Potštejn 317

494 546 544

16.06.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448 , Opočno

494 667 628

17.06.

MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209 , Častolovice

494 322 706

23.06.

MUDr. Ptačovská Eva

Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí

494 321 740

24.06.

MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

30.06.

MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Výlet do Prahy
Sluníčko provázelo děti z dramatického kroužku naší školy na jejich putování Prahou. Nejprve navštívily divadelní představení „Sněhurky“
v divadle Minor a potom následovala procházka
historickým jádrem Prahy: sv. Václav, Národní
muzeum, orloj na Staroměstském náměstí, Karlův
most, Kampa, Národní divadlo. Prohlédly si také
výstavu fotografií instalovanou pod širým nebem
na Kampě, odpočinuly si na Střeleckém ostrově
a zaskotačily si na dětském hřišti u hlavního
nádraží. Některé děti poprvé v životě jely metrem
či tramvají. A co se dětem nejvíce líbilo z celého
dne? Jednoznačně „Sněhurka“!
Eva Drábková, vychovatelka ŠD

Hezká akce školní družiny
Mezinárodní den zvířat
Mezinárodní den zvířat opět příjemně oslavily naše děti – tentokrát
pod heslem: „Zvíře je kamarád“. Slunečné počasí umožnilo všechny činnosti provozovat na školní zahradě.
A že bylo z čeho vybírat! Modelování, sypání barevných písků, vystřihování, čteníčko z časopisů a knížek,
malba temperovými barvami, ale

Přespolní běžci opět s medailí

i házení kroužků. To všechno se zvířecím motivem. Ovšem největší úspěch
měli právě naši živí zvířecí kamarádi
(psi, krysy, andulky, morčata, kočky,
hadi, křečci…), které si děti donesly
z domova. Opravdu vydařené odpoledne, které si rozhodně příští rok
zopakujeme.
Eva Drábková, vychovatelka ŠD

Reprezentace naší školy ve složení: P. Sluchová, M. Temňáková, A. Barnetová, A. Sedláková, T. Forejtek, J. Skalický, M.
Sychra, T. Hemelík – byla opět úspěšná. Vždyť stříbrná medaile
M. Sychry a 4. místo děvčat mezi všemi (i těmi více početnými)
školami našeho okresu je pěkným výsledkem. Gratulujeme!

Advent ve škole, pozvánka a naše přání

Od začátku prosince žijeme přípravami na Vánoce. Zimně a vánočně vyzdobenou školou zní písničky
a básničky, adventní kalendář ukazuje, jak utíká čas do Štědrého dne. Čert
a Mikuláš všem připomněli, jak je

důležité nezlobit, a za to, co se dětem
v roce 2006 povedlo, je obdarovali. Čeká nás vánoční dílna, při které
vyrobíme ozdoby z perel a vánoční
svícínky. Školu provoní vůně jehličí
a čaje. Děti se nemohou dočkat školního Ježíška, kterému pro jistotu svá
přání sepsaly už na začátku prosince.
Těsně před Vánocemi se také vypravíme do týnišťského Sluníčka, kde
si každé dítě vyrobí malý dáreček.
Snažíme se, abychom si Advent co
nejvíce užili.
Vše ale začalo už 1. prosince. Vlastně pár týdnů před tím, kdy se k nám
dostala pozvánka na vánoční koncert Hvězdička betlémská do Kostel-

ce nad Orlicí. Nabídku jsme přijali
s tím, že se nám snad podaří rozsvítit
v každém první aspoň malou vánoční
hvězdičku.
A opravdu to stálo za to. Viděli jsme
krásné představení, slyšeli spoustu písniček. Došlo i na to, co jde jen
v pohádkách … odhození všeho zlého, co lidi stále provází – pýchy, zloby,
závisti. Děti byly nadšené hlavně třemi králi a malými pastýři, kteří přišli
navštívit Ježíška. Rozloučili jsme se
Hvězdičkou betlémskou – písničkou,
ve které se zpívá: „…štěstí začíná
v srdíčku každého člověka, ten kdo ho
nehledá, na svoje štěstí se načeká…“
Přijďte si i vy tuhle písničku poslech-

nout, nebo třeba i zazpívat. Zazní
společně s dalšími na našem letošním vánočním pořadu. Srdečně vás
na něj zveme do restaurace U Krbů,
ve středu 20. prosince v 17,00 hodin.
A ať už si písničku společně zazpíváme nebo ne, přeji nám všem: hledejme štěstí, hledejme ho ve svém srdíčku i všude kolem sebe. Bude to určitě
radostnější hledání, než hledání chyb,
nedostatků, problémů. Bude-li nás
při tom hledání ještě navíc provázet
zdraví a láska, čeká nás určitě krásný
rok 2007.
Světluše Kratěnová
ředitelka školy

Číslo 4 - 2006

Strana 9

ŠKOLY

Dýňové slavnosti
na naší škole

Úspěch naší žákyně ve
výtvarné soutěži
„Příroda kolem nás očima myslivce“
Koncem minulého školního roku
se žáci 1., 2., a 3. ročníku zúčastnili
výtvarné soutěže na téma „Příroda
kolem nás očima myslivce“.
Její vyhodnocení nás mile překvapilo. 3. místo v kategorii mladších
dětí (5 – 8 let) získala šestiletá Viktorka Kačínová. Porotu zaujal obrázek
s liškou provedený technikou koláže.
Odměnou pro Viktorku bylo pozvání do hospitálu Kuks na „Hubertské
slavnosti“ 7. 10., kde jí byla předá-

V pondělí 30. října se v Albrechticích konaly Dýňové slavnosti.
Už dlouho před tím jsme se na
ně moc těšili a důkladně připravovali. Vyřezávali jsme dýně, vymýšleli jsme kostýmy, stříhali fáborky,
vyhledávali informace o Halloweenu
a Keltech na internetu a chystali soutěže pro malé děti. Konečně
nastal tolik očekávaný den. I učení jsme si zpestřili různými úkoly
o dýních a Keltech. Hned po obědě jsme zdobili zahradu. V 17.00
hodin jsme skoro všichni přišli opět
do školy. S sebou jsme přivedli rodiče, příbuzné a kamarády. Nejdříve
jsme si pořádně zasoutěžili. Každý
něco vyhrál (třeba při dýňovém slalomu). Protože bylo chladno, všichni dostali čaj a cukroví. V 17.30
jsme se společně vydali na průvod
Albrechticemi. Na cestu jsme si sví-

na cena. Zároveň se mohla s rodiči
účastnit bohatých doprovodných akcí.
Hosté zde mohli s hlédnout všechny vystavené obrázky a ty nejhezčí
si zakoupit v dražbě. Té se účastnila
i naše škola a přispěla tak částkou
520,-Kč na konto nadace „Světluška“,
která pomáhá nevidomým dětem
i dospělým.
Děkujeme Viktorce za reprezentaci
školy a přejeme jí radost z další tvůrčí
práce.
Lenka Otavová, třídní učitelka

tili světýlky a lampióny. Volali jsme
halloweenský pokřik a na několika
místech jsme rozsvítili strašidelné dýně. Při návratu nás čekala
nádherná podívaná. Celá zahrada
zářila rozsvícenými dýněmi. Velkým překvapením byl strašidelný
koutek s opravdovými kostlivci. Šli
po nás, shazovali nám klobouky
a tahali nás za ruce. V 18.30 hodin
se všichni mohli podívat na krátkou scénku dramatického kroužku
a hned potom na taneční vystoupení
našich děvčat. Všechny masky byly
odměněny sladkou myškou. Rozcházeli jsme se plni krásných zážitků
a radosti. Kdo chtěl, odnesl si i vyřezávanou dýni.
Celý podvečer byl krásný. Hlavně
bychom chtěli poděkovat všem, kteří dýňové slavnosti připravili.
děti z 5. ročníku

„Celé Česko
čte dětem“
Naše škola se aktivně účastní dlouhodobého celorepublikového projektu „Celé Česko čte dětem“.
První akce byla velmi vydařená:
prvňáčci přišli do páté třídy na návštěvu, kde jim žáci našeho nejvyššího
ročníku předčítali z pohádkových
knížek.
Atmosféra setkání byla velmi
poklidná, naplněná soustředěním,
zájmem, respektem a radostí z četby.
A právě ta radost a zájem o čtení je
hlavním záměrem našeho snažení.
Na konci roku, kdy už naši malí
budou také umět číst, pozvou zase své
starší kamarády k sobě a budou jim
předčítat na oplátku zase oni.
O dalších aktivitách tohoto projektu vás budeme průběžně informovat.
Eva Drábková, vychovatelka ŠD

Strana 10

DOBROVOLNÍ HASIČI/SPORT

Číslo 4 - 2006

SDH Albrechtice nad Orlicí
8. července - historická stříkačka Barča se zúčastnila oslav 60 let SDH Lomy
a ten samý den také oslav SDH Svinná.
15. července - soutěžní team reprezentoval Albrechtice na netradičních

závodech Lhotecký džbán v Kostelecké Lhotě. V těchto závodech soutěží
družstva nejenom v požárním útoku, ale také v jízdě na voru, běhu na
lyžích a slalomu na kole, které zatáčí

Hasičská soutěž

na opačnou stranu. V tvrdé konkurenci vybojovali 7. místo.
19. července - nás požádal obecní
úřad o usazení panelu na lávku přes
potok za návsí, byla to dřina, ale už je
tam.
8. srpna - hasiči opět čerpali vodu
na hrázce.
12. srpna - historická stříkačka oslnila v Malé Čermné na oslavách 70 let
od založení sboru. Na této oslavě si
obsluhu stříkačky vyzkoušela i senátorka paní Domšová a někteří představitelé HZS a obcí.
28. srpna - hasiči udělali brigádu
pro OÚ a vyčistili od posekané trávy
příkopy v obci.
8. září - byla naše jednotka povolána na čerpání vody z částečně zatopeného sklepa u rodinného domu v
Albrechticích.
9. září - soutěžní team se zúčastnil
soutěže v požárním útoku v Olešnici,
kde nám jen těsně uteklo třetí místo.

16. září - jsme uspořádali v parku
u elektrárny tradiční soutěž v požárním útoku, které se zúčastnilo 14 jednotek. Náš sbor připravil na start dvě
družstva, pracovně jsme je nazvali
Albrechtice A a B, která obsadila celkově 3. a 5. místo. Ta hezčí část našeho
sboru se postarala o perfektní očerstvení. Putovní pohár obce Albrechtice
si odvezlo družstvo Olešnice. K tanci
a poslechu hrál přístroj mistra Nesnídala.
24. listopadu - hlavní strojník provedl opravu brzd u našeho zásahového vozidla.
Jiří Proche, SDH Albrechtice n. O.
PF 2007
Vážení spoluobčané, sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí,
Vám přeje příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2007.

Zpráva o činnosti TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
Ve druhé polovině roku se členové
sokola věnovali především brigádnické činnosti. Hlavní náplní byla údržba
areálu a příprava na plánovanou výměnu oken na šatně a sociálním zařízení.
Ve druhé polovině července došlo
na protipovodňové chatky.Obě byly
obroušeny a natřeny luxolem.Natřena byla také nová prkna laviček pod
okny tělocvičny.Proběhlo také vyčištění lesíka, naštípání a vyrovnání
dřeva na opékání.Průběžně docházelo také k údržbě tenisových kurtů a
přilehlých prostor.
Koncem listopadu proběhla v sokolovně výměna oken na sociálním zařízení a šatně a výměna zadních dveří u
sokolovny, vše za plastové.Okna byla
objednána u firmy KTO,která zároveň zajistila i jejich osazení.Dveře se
nám podařilo získat za vybourání a
odvoz z rekonstruované prodejny v
Kutné Hoře a výměnu provedli členové sokola s najatými řemeslníky..
Okna byla hrazena z prostředků dotace Obecního úřadu,náklady týkající
se dveří, platil Sokol z vlastních prostředků. Do konce roku by mělo být
hotové zednické zapracování a všechny dokončovací a úklidové práce.
V příštím roce bychom rádi pokračovali v další etapě oprav a údržby
sokolovny,uvidíme jestli se nám podaří získat potřebné finanční prostředky.
Na podzim nás také čekali dvě
větší sportovní akce.Nejprve to byl
hned na začátku září již 5.ročník Orion Cupu,sportovního dne pro děti s
postižením a jejich rodiče. Akce se
konala ve spolupráci s obcí a Sokolem
Albrechtice n.O.,městy Rychnovem
n.K., Kostelcem n.O. a Královéhra-

deckým krajem.Pro děti bylo připraveno sportovní vyžití se soutěžemi
pod vedením členů Občanského
sdružení LUSK.Odměnou jim byli
balíčky s dobrotami.
Pro rodiče byl již tradičně připraven tenisový turnaj.Pro maminky byla vyhlášena soutěž o nejlepší
kuchařku.Jako zpestření celodenního
programu proběhla v areálu sokolovny ukázka výcviku služebních psů a
výstava historických vojenských vozidel.O občerstvení se postarali členové
sokola.
Druhou akcí byl celorepublikový
turnaj vojenských posádek ve volejbale
konaný ve dnech 13.-14. září.Za ideálního počasí se turnaje zúčastnilo celkem
17 smíšených družstev.Ve finálových
zápasech byl k vidění velice zajímavý
volejbal a to hlavně díky hráčům, kteří
hrají vyšší soutěže.V letošním roce to
byla už třetí akce vojáků v našem areálu.
V následujících letech má Sokol i vojenská posádka zájem o další spolupráci.Z
pronájmu nám samozřejmě plyne určitý zisk ,který částečně pomáhá pokrýt
celkové náklady spojené s provozem
celého areálu.
Mistrovská utkání podzim 2006
Naši volejbalisté vstoupili do podzimní části Orlické divize poměrně
dobře a v prvních třech utkáních
zvítězili.Pak však následovala první
prohra v Kvasinách ,s Borohrádkem
jsme utkání ztratili smolně v pátém
setu. Následovali tři zápasy se soupeři
z vyšších pater tabulky, z kterých vyšli
naši hráči také naprázdno.Poslední
zápas s Česticemi byl přeložen zřejmě až na jaro.Průběžně jsme tedy

po podzimu na 8.místě ale případný
úspěch v odloženém zápase s Česticemi by nás významně posunul v
tabulce nahoru,jelikož střed tabulky
je vzácně vyrovnaný.
Poslední akcí našeho celku v roce
2006 byl volejbalový turnaj který se
uskutečnil první říjnovou sobotu v
Pekle n.Zdobnicí.Pro naše hráče to
byl dobře odehraný turnaj s kvalitními soupeři. I přes konečné 5.místo
můžeme být s výkony našeho celku
spokojeni.
Pokud se podaří našim hráčům
ve druhé polovině soutěže alespoň v
rámci možností nastupovat v kompletní sestavě,lze předpokládat jisté
zlepšení hry a tím i příznivější výsledky.V rámci zimní přípravy proběhne
další ročník Zimního poháru, kde se
naši volejbalisté mohou dostatečně
připravit na zápasy jarní části Orlické
divize.

Společná fotografie z Orion Cupu

Výsledky podzim 2006
Kostelec – Albrechtice
Chleny „B“ – Albrechtice
Albrechtice – B.Vamberk „C“
Kvasiny - Albrechtice
Borohrádek – Albrechtice
Albrechtice – Potštejn
Albrechtice – Dobruška
Peklo – Albrechtice

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

Závěrem bych chtěl jménem TJ
Sokol poděkovat obecnímu zastupitelstvu a panu starostovi,sponzorům
,členům TJ Sokol a všem ostatním,
kteří se jakoukoli měrou podílí na
provozování celého sokolského areálu Zároveň přeji hodně zdraví,štěstí
a spokojenosti všem našim občanům
do nového roku 2007.
Sluka Pavel
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Rekonstrukce fotbalového areálu
V tomto předvánočním čísle zpravodaje bychom Vás chtěli informovat
o činnosti oddílu kopané v mimosportovní oblasti. V jiné části zpravodaje
jste se seznámili se sportovní činností
oddílu a teď nám dovolte se zmínit
i o ostatním dění v areálu V Borku.
V měsíci červnu se naše obec
dozvěděla o přidělení dotace z Královéhradeckého kraje na rekonstrukci
areálu V Borku na veřejně přístupné
sportoviště. Na základě sdružených
finančních prostředků se uzavřela
smlouva o dílo s firmou Stavitelství
Kašpar Borohrádek na provedení
kompletních prací vyjma rekonstruk-

ce travnatých ploch. Po skončení
mistrovských soutěží v červnu se
ujala firma EUROGREEN odborných prací na rekonstrukci travnatých
ploch. Byla provedena vertikutace
– odstranění stařiny v trávníkách,
posléze zapískování pro vyrovnání
nerovností a plošné dosetí travním
semínkem. Poté nastala úporná práce našeho oddílu v udržení trávníků
ve vlhkém stavu, tedy zavlažování.
Tohoto úkolu se velmi dobře zhostil
náš mladý důchodce Rudolf Moravec
st. , který trávníky zakrápěl, dá se říci
skoro ve dne v noci. I touto cestou mu
patří náš dík.

V červenci a srpnu se postupně v areálu vybudoval objekt nové
pokladny se skladem, částečně nové
oplocení, provedly se rozsáhlé nátěry stávajících konstrukcí a především
se vztyčily dva stožáry pro osvětlení
1/2 tréninkové plochy. Opravilo se
areálové osvětlení a kabelové propojení mezi stožáry osvětlení.
Na měsíc září, říjen a počátek listopadu zůstalo dokončení odborných
prací na trávníkách – hloubkovým
provzdušněním, dokončení obložení
a fasády objektu pokladny a instalace 6 ks světel na stožáry tréninkové
plochy.

Stavba nové pokldny a skladu

Stavba nové pokladny a skladu

Objekt nové pokladny a skladu

Objekt nové pokladny a skladu

Instalace nového osvětlení

Instalace nového osvětlení

Nakonec se všechny potřebné práce
provedly a nyní již může areál sloužit
ještě většímu počtu obyvatel obce a
všem dětem. Nutno však podotknout,
že nebýt nadšení hrstky členů výboru
fotbalu, tak se dílo těžko zdaří. A to
přesto, že jsou všechny odborné práce zadány. Práce tzv. „okolo“ žádná
sebelepší firma neudělá.
Zvláštní poděkování patří Královéhradeckému kraji za přidělení dotace,
zastupitelstvu obce za dotaci z rozpočtu obce a výboru oddílu kopané za dofinancování stavby v rámci
sdružených prostředků.
Výbor oddílu kopané
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Jak vypadal fotbalový podzim 2006 v SK Albrechtice nad Orlicí
Při pohledu na výsledky musíme
uznat, že byl nejen velmi pestrý, ale
ne vždy i úspěšný tak, aby mohl své
příznivce plně uspokojit. Základní úspěch zůstal hlavně v tom, že se
podařilo udržet v plné činnosti všechna naše družstva a na výsledek v soutěžích si musí udělat každý svůj názor
sám. Jedno ze základních hledisek,
a to návštěvnost na našich akcích, je
zatím v průměru okresu stejně dobrá jako údržba areálu V Borku a jeho
další výstavba.
A jak to tedy vypadalo fotbalově?
Naši nejmenší hráči přešli v létě
z kategorie přípravky do elévů. Ani
sami funkcionáři družstva si nedokázali uvědomit, jak velký rozdíl je mezi
těmito dvěma skupinami. Najednou
jsme poznali fotbal rychlejší a důraznější. Trenéři a funkcionáři byli nuceni na nastalou situaci reagovat společně s hráči. Ukázalo se, že v minulosti
se u nás pracovalo s přípravkou dobře, poněvadž přes všechny problémy
i nečekané prohry máme v družstvu
i nesporné talenty. A tak po rozpačitém začátku se dostavily i první
úspěchy. Projevila se dobrá hra hráčů,
Hladíka, Cermanové, což jsou hlavní střelci našeho mužstva a začali se
zlepšovat i další. U některých to jsou
zřejmě zděděné geny, u dalších chuť
na sobě pracovat. A tak i přes některé
výrazné porážky jsme dosáhli i dobrých výsledků. Dík tedy všem těm,
kteří v této věkové skupině s našimi
mladými pracují a do jara jim přejeme mnoho uspěchů.
Žáci jsou mužstvem, které vykazuje
zlepšující se výsledky již dlouhodobě.
Je vidět, že zde máme nejen hráče
talentované, ale pro fotbal i nadšené. V mužstvu se začínají prosazovat
talenty, a to nejen v obraně, ale i v útoku, o čemž svědčí to, že na vstřelení

třiceti pěti branek se podílelo deset
hráčů. Na tom, že jsme dostali jen třináct branek, mají zásluhu nejen naši
brankaři, ale i hráči našich obranných
řad. Jako nejlepší střelec se ukázal
Ruda Moravec, který již zkoušel start
i za dorost, a také zde dokázal branky
dávat. V žácích nám vyrůstá celá řada
talentů, a tak věřme tomu, že naši
trenéři dokáží těchto předpokladů
využít. Vždyť v současné době první
místo v tabulce okresního přeboru
staví naše hráče do pozice, že by mohli tento soutěžní ročník vyhrát. A to je
přání všech těch, kteří se práci u žáků
věnují a úspěch by si plně zasloužili.
Jako naše nejstabilnější mužstvo
se ukázali naši dorostenci. I oni měli
v začátku soutěže své problémy, a to
s pozicí brankaře. Problém, který se
zdál na začátku jen těžko řešitelný
bez cizí pomoci, se nakonec podařilo vyřešit z vlastních zdrojů. Po delší
fotbalové odmlce se nám vrátili brankaři hned dva, a to Pavlík Malijovský
a Jakub Zíma. Oba u nás chytali za žáky,
ale přesto byli nuceni na sobě začít
pracovat znova a přes všechny problémy to vyšlo. Další dobrou posilou
byl příchod Poláčka, který svou rychlostí platil na všechny hráče soupeře,
a tak konečně podzim svými výsledky
předčil všechna naše očekávání. První
místo v soutěži po podzimu je velmi
milé, přesto ani dorost se nevyvaroval
výpadku a po zápase v Ohnišově by
ani pes kůrku od nich nevzal. Naštěstí
to byl jen výpadek krátkodobý a hráči se vrátili k tomu, co je jejich silnou
stránkou. A to jsou velká bojovnost
a důsledné plnění svých úkolů na hřišti. V tomto kolektivu, kde všichni pracují jeden za druhého, není třeba ani
zvlášť vyzvedávat jednotlivce, vždyť
i nově příchozí hráči ze žáků zde našli
pochopení a dobré sportovní zázemí.
V tomto kolektivu je vidět, že trenéři

Málek a Cabalka zde již působí delší
dobu a mají potřebnou autoritu tak,
jak je pro tuto věkovou kategorii nutností.
Kategorie našich dospělých byla
nejen naší nejméně úspěšnou, ale
měla i největší problémy. Začalo to
hned v úvodu, kdy jsme k zápasům
měli jen velmi malý počet hráčů
z důvodů dovolených, zranění a plnění pracovních povinností hráčů. Proto ani přípravné zápasy nedaly trenérům možnost něco nového vyzkoušet.
Nebylo překvapením ani to, že hrajeme opět systém dlouhých přihrávek
do prostoru, kde je již po delší dobu
dobíhal Strnad a Janků. Jenže pozor,
Janků odešel, Strnad často chyběl
a mužstvo se trápilo. Trenéři se snažili
reagovat na stávající situaci, ale ono
se to nedařilo. Problémů přibývalo
a ke všemu ještě, když jsme výrazněji
vyhráli, tak to bylo na hřišti soupeře
v Olešnici, Domašíně a Přepychách.
Postihla nás také výrazná porážka
v Dobrušce a doma jsme dostávali
branky hned v úvodu zápasu, nebo
hned v úvodních minutách druhé
půle a celkové výsledky byly jen vždy
o branku nebo o dvě. Prostě smůla,
nervozita hráčů, kteří si moc nevěřili
a snaha trenérů o změnu také nepřinášela své výsledky. Viděli jsme hrát
naše klasické obránce v útoku (Beránek, Kchop) ale i útočníky v obraně
(Strnad) a tak jsme často byli svědky
na hřišti věcí nevídaných. Na výrazné
zlepšení naší hry by to ale nestačilo,
a proto jsme se museli smířit s tím,
že naše závěrečné desáté místo, jen
o jeden bod před posledním mužstvem
tabulky, nás nutí k výraznému zlepšení. I když máme proti ostatním
soupeřům jeden zápas k dobru, a to
v Rychnově, ani to nám nedává dostatek jistoty pro zachování druhé třídy
v Albrechticích. A co by nám tedy

mělo pomoci? Jisté je, že budeme
nuceni hledat pomoc v získání některých jednotlivců do sestavy. Budeme
muset více zapojit a znova vyzkoušet
ty hráče, kteří u nás hráli a postupně
se ze sestavy vytratili. Pravděpodobně budeme muset změnit i systém
naší hry a počítat s trochou štěstí, že
se nám budou více vyhýbat zranění
a neposílat na hřiště hráče, kteří
nemají svá zranění doléčená. Ale to je
již úkol trenérů a výboru oddílu, aby
se na tyto problémy zaměřili.
Samostatným a již tradičně u nás
pracujícím je oddíl staré gardy. Tento
kolektiv, který má své hlavní hráčské
období v létě a jen ze začátku podzimu, sehrál ve druhé polovině roku
zápasy se střídavými výsledky. Ale jak
je již u nich tradiční, vždy s velkým
nadšením. Tento kolektiv musíme
pochválit hlavně za to, jak pomáhá
v oddílu při zajišťování všech prací
při údržbě areálu. Bez pomoci těchto
našich bývalých hráčů by nám jistě
nešla tak pěkně od ruky, jako je tomu
s nimi. Těžko bychom sklízeli takové
pochvaly od mužstev, která na našem
hřišti hrají, ať je to již mužstvo žen
z Ředic, nebo některá družstva dorostenců hradeckého kraje.
Přes všechny naše problémy, úspěchy i neúspěchy děkujeme za projevené sympatie s oddílem a přejeme
všem:
Hodně zdraví, osobních i společenských úspěchů, úspěšné překonání
všech životních překážek a těšíme se
znovu na shledání v našem milém prostředí areálu V Borku v roce 2007
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok
přejí fotbalisté

Veřejně přístupné sportoviště v Borku
Obec Albrechtice nad Orlicí, za přispění
Královéhradeckého kraje a SK Albrechtice nad
Orlicí, financovala v letošním roce, mimo jiné,
stavební úpravy a regeneraci travnatých ploch na
fotbalovém hřišti v Borku. Rozsah úprav spočíval ve výstavbě skladu a výdejny lístků, opravě
oplocení, přístřešků a osvětlení areálu, a nátěrů
kovových konstrukcích. Současně byla provedena regenerace travnatých ploch na hřištích.
Celkový objem finančních prostředků související s uvedenými výdaji činil cca 400 000,- Kč.
Z grantu Královéhradeckého kraje na výstavbu,
rekonstrukce a opravy veřejně přístupných sportovišť a vybavení těchto ploch sportovním zařízením (SMR200611) bylo získáno 186000,- Kč.
Obec Albrechtice nad Orlicí uhradila ze svého
rozpočtu cca 210000,- Kč, přičemž SK Albrechtice nad Orlicí přispěl do rozpočtu obce částkou
více jak 72000,- Kč.

V listopadu letošního roku byly všechny
plánované práce na hřišti úspěšně dokončeny
a od příštího roku bude fotbalový areál v Borku
plnit mimo jiné také funkci veřejného sportoviště. Znamená to tedy, že každý den v určených
hodinách bude fotbalový areál přístupný zdarma
veřejnosti. Bližší podmínky a pravidla využívání
sportoviště veřejností řeší provozní řád sportoviště, který je umístěn na vstupu do areálu.
Na úpravách hřiště se podílely firmy, Eurogreen CZ s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou - regenerace travnatých ploch a Libor Kašpar - stavitelství
Horní Jelení - stavební práce a opravy vybavení
hřiště. Do prací na hřišti se rovněž aktivně a bezplatně zapojili někteří členové fotbalového klubu, za což jim patří náš dík..
Jaromír Kratěna
Starosta

Nové osvětlení tréninkové plochy
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XII. turnaj „ O POHÁR STAROSTY ALBRECHTIC“
Již po dvanácté se sešli vyznavači
čertovských obrázků a pěkné logické hry – mariáše – 7. října 2006 opět
v restauraci p. Krba, aby se pokusili
získat do ročního držení pohár věnovaný panem starostou. Podle tohoto
poháru jsme také turnaj pojmenovali. Pohár je putovní a určili jsme, že
do trvalého vlastnictví ho získá ten,
kdo pohár vyhraje buď třikrát těsně
po sobě, nebo pětkrát celkově. Zatím
v uplynulých 11 ročnících je 11 vítězů.
Tentokrát pořadatelé provedli
několik zásadních změn a podle reakce a vyjádření všech přítomných vedly
tyto změny celkově k výraznému zlepšení turnaje. První nejpodstatnější
změna byla v začátku konání turnaje.
Rozhodli jsme, že turnaj přesuneme
do dopoledních hodin, zahájení jsme
stanovili na desátou hodinu s tím, že
v polovině bude přestávka na oběd
a odpoledne budeme pokračovat. Tato
změna se ukázala velmi pozitivní, turnaj probíhal v poklidu, bez stresů pro
pořadatele a v pohodě pro hráče. Další
změna byla v hrací místnosti. Protože
na sále bylo v r. 2005 poměrně chladno, rozhodli jsme, že turnaj přesune-

me do salónku a v případě větší účasti
hráčů i do poloviny výčepu. Měli jsme
dost stolů připravených ke hře, nakonec jich však stačilo sedm, protože se
dostavilo pouze 21 soutěžících. Zklamáním pro nás byla slabá účast mariášníků domácích z Albrechtic a Nové
Vsi. I tak však přijeli hráči z Jaroměře,
Vamberka, Žamberka i dalších míst
rychnovského okresu. Po seznámení
všech účastněných s pravidly a organizací turnaje jsme krátce vzpomněli na kamaráda, který se pravidelně
účastnil turnaje, také vítěze a držitele
poháru, který však již nikdy s námi za
stůl neusedne. Odešel navždy Ruda
Buneš starší a dívá se seshora, jak to
špatně hrajeme.
Poté si již jednotliví hráči vylosovali svá místa u hracích stolů
a mohlo začít první kolo. Do dalších
kol už si hráči sedali ke stolům podle dosaženého umístění a to tak, že
k prvnímu stolu první tři, ke druhému
druzí a tak dále až po poslední trojici
u posledního stolu. Do druhého kola
tedy na prvních místech postoupili přespolní - Koráb Karel, Tomek
Václav a Kotyza Zdeněk. Domácí

si nevedli špatně u druhého stolu
zasedli Zdeněk Pavlík a Míra Matouš.
Nedařilo se naopak držiteli poháru
a loňskému vítězi Josefu Horáčkovi
z Jaroměře. Zdálo se, že opět loňský
vítěz neuspěje, jako zatím všech jedenáct před ním.
Ve druhém kole se u prvního stolu
udržel Tomek Václav sesadil z vedoucího místa Karla Korába. Jako třetí se
dotáhl k prvnímu stolu Míra Matouš
a vyměnil si místo se Zdeňkem Kotyzou. Albrechtice stále dobře kromě
Míry reprezentoval Zdeněk Pavlík,
spadl sice ze čtvrtého na šesté místo,
ale udržel se u druhého stolu. Velký
krok k obhajobě vítězství udělal Josef
Horáček. Ze 17. místa postoupil o 10
míst a usedl ke třetímu stolu. Pan hostinský Krb se postaral o dodání sil do
druhého poločasu, opět jako tradičně připravil výbornou posvícenskou
kachnu. Tak po dobrém obědě mohl
turnaj pokračovat druhou částí a bylo
se na co dívat.
Josef Horáček pokračoval ve svém
vítězném tažení a tak na poslední rozhodující kolo zasedl na již třetím místě k prvnímu stolu. Tam se udržel Va-

šek Tomek na prvním a Míra Matouš
na druhém místě. Bylo jasné, že mezi
těmito třemi sedí dvanáctý vítěz turnaje. Ještě stále však byl ve hře i druhý
albrechtický reprezentant na čtvrtém
místě Zdeněk Pavlík. Naopak dolů se
propadl Karel Koráb, ani další domácí
již naděje na přední umístění neměli.
A tak v rozhodujícím klání, poprvé
za dvanáct let obhájil vítězství držitel
poháru pan Josef Horáček z Jaroměře,
na druhém místě se se ztrátou pouze
jedné jediné koruny umístil Miroslav Matouš a jako třetí host z Pekla
u Vamberka Zdeněk Koryta.
Pořadatelé na závěr děkují všem
sponzorům, kteří pomohli zajistit
dostatečný počet cen, panu Krbovi za
zajištění místností pro přádání turnaje. Rodině p. Zdenka Pavlíka mladšího
za perfektní a bezchybnou práci při
sčítání a vyhlašování výsledků jednotlivých kol a nakonec celkové umístění
jednotlivých soutěžících. Všem pořadatelům z KPM (Klub přátel mariáše),
kteří věnovali přípravě část svého volného času. Již nyní se těšíme na příští
již XIII. ročník turnaje.
Jaroslav Hlušička

Běhám, běháš, běháme, běháte, aneb rok 2006 v OOB Albrechtice
Vážení čtenáři,
přišel čas hodnotit uplynulý rok
2006. Tedy to vezměme od jara.
Nekončící zima donutila pořadatele
prvních jarních závodů (i nás) přeložit závod na pozdější termín nebo
ho úplně zrušit. Měli jsme pořádat
první kolo Východočeského poháru
v sobotu 1. dubna. Když jsme se ale
týden před závodem při obhlídce
lesa vrátili promrzlí a s kalhotama
po kolena od sněhu, museli jsme
připustit, že v tom se orienťák běhat
nedá. Závod byl přeložen na 20. května, kdy už bylo počasí přívětivější
a hlavně závodníci mohli vyrazit do
lesa bez sněžnic.
Poněkud napínavé jaro vystřídalo
léto, kdy jsme se zúčastnili třídenního závodu VeteranCup. Závod
pořádal vamberecký oddíl 28. – 30.
července na hřišti v Kostelecké Lhotě. Další událostí, kterou považuji za
zveřejněníhodnou v tomto bleskovém
průřezu činností oddílu orientačního
běhu, je nábor. V pondělí 23. října proběhl nábor v místní základní
škole. Přihlásilo se šest sportovců:
Blechová Kristýna, Chmelík Jakub,
Kačínová Viktorie, Pálová Tereza,
Sedláková Aneta a Špačková Tereza.
V současné době trénujeme s těmito
mladými orienťáky, jejich sourozenci
a někdy i rodiči v tělocvičně základní
školy a také samozřejmě v okolních
hlubokých lesích.
Kromě těchto akcí významnější
povahy
jsme
samozřejmě závodili ze všech sil

v závodech Východočeské oblasti a
několika málo dalších závodech, na
které ještě zbyly síly.
Letos se Východočeský pohár
skládal z 16 kol. Pokud bych měl
zmínit jeden závod za všechny, pak
bych Vám rád popsal závod, který
se konal 27. května 2006 v areálu
cihelny v Pulicích. Není to poprvé,
co oddíl Dobrušky uspořádal závod
v jedinečném prostředí opuštěné
cihelny. Běhalo či spíše prolézalo se
v těžebním prostoru kolem cihelny,
plném děr, jam a výmolů rozličných
velikostí a tvarů, porostlém změtí
kopřiv, trní, křovisek a husté trávy
mnohdy vyšší než běžci sami a také
uvnitř budovy v bludišti sušiček a
temných koutech pecí. V takovém
prostředí se ukázalo jak jsou závodníci zdatní fyzicky a obzvlášť jak
dovedou číst výborně propracovanou
mapu.
Závěrem bych rád poděkoval všem
příznivcům našeho oddílu za podporu a pomoc při našem konání. Zvlášť
bych rád poděkoval za spolupráci a
podporu panu Charvátovi a Lesnímu
družstvu Vysoké Chvojno a paní Kratěnové, ředitelce základní školy.
A teď už bez okolků. Jsou tu konečné výsledky Východočeského poháru
2006.
Povšimněte si prosím umístění
Marie Horké, která si letos vyběhala
„Béčka“. Získala licenci B, se kterou
bude reprezentovat oddíl v celorepublikových závodech v příštím roce.

kategorie D16C
1. Lamichová Martina
2. Šponarová Lucie
3. Říčařová Žaneta
4. Horká Marie
5. Válková Marcela
6. Chládková Zuzana
==B==
7. Balcarová Mirka
8. Mervartová Kristýna
9. Skálová Eliška
10. Trejtnarová Zuzana
11. Špačková Lucie
12. Svobodová Jana
kategorie D55C
1. Martincová Helena
7. Balášová Gertruda
kategorie H21C

Celkem bodů

PHK9152
ZAM9151
SRK9152
ALB9052
ZAM9154
ZAM9153

899.99
808.44
793.82
710.60
684.13
670.13

PHK9151
SHK9155
LPU9159
KUN9151
ALB9151
SHK9052

654.40
641.49
581.80
572.50
537.25
515.58
Celkem

ZAM5051 829.88
ALB4551 221.31
Celkem

1. Polák Vlastimil
22. Kupka Jaroslav
87. Škoda Jáchym
kategorie H21D
1. Netopil Libor
21. Roll Martin
34. Kadečka Petr
35. Malec Jan
36. Pavelec Tomáš
kategorie H45C
1. Trejtnar Pavel
49. Černý Petr
52. Sahula Jaroslav
kategorie H65C
1. Vykysalý František
7. Hlušička Bohuslav
9. Hanuš Karel

Závod OB v areálu cihelny v Pulicích

VRL7702 823.87
ALB7801 620.98
SNA8702 235.46
Celkem

VAM7401
ALB8404
ALB8441
TYN8501
NPA8102

784.31
451.97
248.56
246.22
223.84
Celkem

KUN5801 834.66
ALB6001 303.43
KOS5801 251.22
Celkem

PHK3002 872.86
ALB4101 370.26
HOS2601 228.13

Jarda Kupka

Číslo 4 - 2006

Zpravodaj Albrechtice nad Orlicí

Kultura v naší obci
Dne 30. 9. 2006 v 15.30 hod. se
na hřišti v Borku odehrálo fotbalové
utkání v trochu netradičním duchu.
Na trávník proti sobě nastoupila
mužstva Tvůrčí skupina v obsazení:
L. Beran, M. Zeman, P. Bartoš, K. Bartoš, T. Voda, M. Ešner, R. Lochman,
J. Vondruška, J. Šrajbr, S. Štandera,
M. Sikora, M. Janků, L. Velíšek,
I. Rejzek, J. Krb proti Albrechtickému
výběru v obsazení: J. Málek, J. Koblmüller, J. Kupka, J. Hutla, P. Chmelík,
P. Kačín, P. Sluka, M. Hájek, R. Kuzma, M. Rochl, Z. Bureš, M: Hrabák,
J. Voda, K. Blažek, L. Cabalka. Hru spravedlivě řídil pan R. Moravec s pomocí postraních rozhodčích J. Šmídou
a J. Hlušičkou. Počasí nám přálo, a tak
kdo přišel, určitě toho nelitoval. Každý
z hráčů dal do tohoto zápasu co mohl,
a proto jsme mohli vidět skvělý zápas
se spoustou pěkných gólů. Turnaj
nakonec vyhrálo mužstvo Albrech-

tického výběru 7:1 za přispění dvěma góly J. Málka a po gólu P. Sluky,
Z. Bureše, J. Vody. Nechyběl ani
neštastný vlastní gól K. Bartoše. Za
Tvůrčí skupinu vstřelil gól J. Vondruška. Během zápasu došlo také ke
zranění gólmana L. Berana, který si
v zápalu boje utrhl achilovku. Ještě
ten den prodělal operaci v Opočenské nemocnici a dnes je zase v dobré
tělesné kondici. I letos se hráči přetahovali o sud piva, který nám daroval
hostinský pan J. Krb. Přes úporný boj
si ho vybojovalo mužstvo Albrechtického výběru. Rád bych ještě jednou
touto cestou poděkoval všem hráčům, kteří i přesto, že se nám nepodařilo pokračovat v tradici fotbalového utkání mezi obcemi Albrechtice
n. Orl. a Nová Ves, se se zápalem pro
sport a zábavu tohoto chopili. Večer
si pak občané mohli přijít zatancovat
do restaurace na Drahách, kde nám

k tanci a poslechu hrála kapela
J.K.Band z Ohnišova.
V sobotu 18. 11. 2006 jsme se letos
již podruhé vypravili do pražského
divadla Metro na shlédnutí humorné komedie s detektivní zápletkou
MONSIEUR AMÉDÉE, aneb ty vraždy už stačí drahoušku!
V prosinci (3. 12. 2006) se na sále
restaurace Na Drahách ještě konalo
představení pro děti, a to Čertovská
veselice s mikulášskou nadílkou. Na
děti se přišli podívat čerti a Mikuláš
jim nadělil sladké drobnosti.
Konec roku se už neodvratně blíží
a Nový rok klepe na dveře, a tak
bych za sebe a všechny členy kulturní komise všem našim občanů popřál
všechno nejlepší do nového roku, ať
se i v roce 2007 ve zdraví sejdeme na
společných akcích.
Kamil Šín
předseda KK
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Společenská kronika
Vítáme na svět:
Tomáš Jakl, nar. 30. 7. 2006
Anna Šrajbrová, nar. 21. 8. 2006
Šimon Bařina, nar. 2. 9. 2006
Matěj Bařina, nar. 2. 9. 2006
Matyáš Bek, nar. 3. 9. 2006
Rozloučili jsme se:
Josef Hrubý, nar. 9. 2. 1923
Jarmila Krečmerová, nar. 10. 6. 1922
Jiří Brič, nar. 28. 1. 1949
Hana Kuncová, nar. 4. 6. 1924
Jaroslav Franc, nar. 6. 6. 1925
Zdenka Burešová, nar. 20. 3. 1928
Irena Jelínková, nar. 15. 12. 1913
Vlasta Čepelková, nar. 14. 1. 1939
Řekli si „ano“
Radovan Kupka a Andrea Sychrová
Jana Burešová a Vladimír Mikulka
Rudolf Jiráček a Miluška Jiráčková
Jan Martinec a Eva Lišková
Petra Vávrová a Karel Matúš
Jiří Uttendorfský a Hana Kyselová
Počet obyvatel k 30. 11. 2006: 1039.
Vzpomínka:
„Čas běží, život jde dál a vzpomínky zůstávají“ 16. listopadu to byl již rok, co nás opustila paní
Jarmila Hlaváčková.
Vzpomínají všechny kamarádky, přátelé a známí.
Dne 17.11.2006 tomu bylo již jeden smutný
rok, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček a tchán pan Josef
Brandejs. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.
Děkují manželka, dcery a syn s rodinami.
Dne 28. ledna 2007 by oslavil 58 let pan Brič
Jiří. S bolestí v srdcích
vzpomínají manželka, maminka a děti s rodinou.
Dne 3. ledna uplyne již osm let, co navždy od
nás odešla naše milovaná manželka, maminka
a babička, paní Jiřina Faltová ze Štěpánovska.
Kdo jste ji znal, věnujte prosím tichou vzpomínku.
Manžel a syn s rodinou

Posvícenské přetahování o sud piva

Posvícenský fotbal

Dne 15. února vzpomeneme již deváté smutné výročí, co se tiše zastavilo srdíčko našeho
drahého manžela, tatínka a dědečka pana Václava Brůžka z Albrechtic.
Manželka a dcery s rodinami
Poděkování:
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří uctili tichou vzpomínkou odchod našeho
syna, manžela, tatínka, dědečka a strýce pana
Jiřího Briče. Zákeřná nemoc mu nedovolila dál
žít mezi svými nejbližšími ve své rodné obci,
kterou tolik miloval, kde se narodil. Zemřel
doma, tiše, v podvečer dne 17. srpna 2006.
Poděkování patří též SK Albrechtice n. O.
Zarmoucená rodina
Děkuji členkám SPOZ paní Zemanové
a Müllerové za blahopřání a dárek k 95. narozeninám.
Krčmářová Anna
Manželé Josef a Jaroslava Brandejsovi z Nové
Vsi děkují srdečně členům obecního zastupitelstva panu starostovi Charvátovi a paní Dubské
za krásný dárkový koš, květiny a milé posezení
při naší „Diamantové svatbě“ 28. září 2006.
Děkuji srdečně paní Zemanové a panu
Betlachovi za příjemné posezení, milé blahopřání, květiny a dárek k mým narozeninám.
Kapuciánová Jaroslava
Sdružení přátel kostela sv. Jana Křtitele
v Albrechticích n.O. děkuje všem, kteří pomohli při práci na záchraně kostela jak fyzicky,
tak finančně. Zvláště děkujeme za překvapivý
příspěvek Orinu (Orlické inzertní noviny)
z Týniště n.O.
Sdružení přátel kostela sv. Jana Křtitele

Čertovská veselice s mikulášskou nadílkou

Čertovská veselice s mikulášskou nadílkou

Děkuji za gratulaci a milé posezení paní
Vanické a paní Dubcové i všem příbuzným
a známým za milé dárky k mým 75 narozeninám.
Božena Cermanová
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