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Náklad 520 ks

PROJEKTOVÁ STUDIE UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Po zvolení do funkce místostarosty na konci roku 2003 mi kromě
činností vyplývajících z popisu
funkce byly svěřeny k řešení tři úkoly – technická příprava ubytovacího
zařízení u fotbalového hřiště, zástavba lokality Albrechtice – střed a koordinace akcí u příležitosti oslav 725.
výročí první zmínky o Albrechticích.
Dnes bych vás chtěl seznámit s postupem prací na záměru vybudování
ubytovacího zařízení.
Projektanti z ateliéru Studio AP
Hradec Králové nám nezávisle předložili dvě jednoduché vize řešení
ubytování a návaznost na stávající
kabiny fotbalistů. K vlastnímu posouzení návrhů, a hlavně jako poradní orgán pro další technické řešení,
byla zřízena pracovní komise.
Zastoupení v ní museli mít především fotbalisté – předseda oddílu
Miloš Koblmüller je navíc majitelem
ﬁrmy zabývající se topenářskými,
vodoinstalatérskými a stavebními
pracemi. Z odborného hlediska se nabízelo
jako jedinečné
využít praktických zkušeností
některých členů Komise
výstavby
a
životního
prostředí.
Pragmaticky sem
zapadala ing. Marie
Šťovíčková,
projektantka, v součastné době
zaměstnankyně krajské hygienické stanice a Josef Urbánek, pracovník odboru životního
prostředí MÚ Týniště nad Orlicí.
Architektonické a estetické hledisko
mohl zajistit jedině graﬁk ing. Petr
Kačín.
Předložené první řešení ubytovacího zařízení bylo jednodušší, méně
okázalé, řekl bych, že se více hodilo
na vesnici, lépe zapadalo do okolí a
poskytovalo možnost dalšího případného rozšíření. Druhá varianta
byla honosnější, vzhledově se hodila
do městské zástavby, otevřené pavlače by si vynucovaly neustálý úklid.
Pro fotbalisty byla jedinečná v tom,
že obsahovala zastřešenou tribunu
na střeše kabin. Odhadovaná cena
této varianty byla ovšem taktéž „jedinečná“.

Komise vyhodnotila první návrh
jako ideálnější a rada obce i zastupitelstvo rozhodlo, aby s projektantem
ing. arch. Alexandrem Purem byla
podepsána smlouva na zpracování
projektové dokumentace na úrovni
rozšířené studie.
Projektant pracovní komisi průběžně seznamoval s rozpracováním
své vize. Samozřejmě, že jednotliví
členové komise do projektantova
návrhu vnášeli své připomínky a návrhy. Docházelo k řadě vzájemným a
pro danou věc užitečným výměnám
názorů, projektant nejednou gumoval a překresloval.
Muselo se zde skloubit dohromady
hodně speciﬁk. Pro potřebu výdeje
celodenní stravy ubytovaným splnit
náročné hygienické předpisy, vejít se
do stávajícího objektu a samozřejmě
neomezit fotbalisty v jejich aktivitách. Jako doplněk pro ubytované
i sportovce bychom

uvítali
saunu
a
vířivý bazén, ale
nutnost zajištění jejich technického zázemí a
hlavně splnění náročných hygienických limitů nás donutila od naší
představy upustit.
Ubytovací objekt je dvoupodlažní
a ke stávajícím kabinám fotbalistů
bude připojen taktéž dvoupodlažní
prosklenou částí, která bude vstupním vestibulem s recepcí. Oba objekty tzn. ubytovací část a kabiny se
zázemím budou využívány nezávisle

na sobě.
Architektonicky je nová budova
navržena tak, aby bezproblémově navázala na stávající kabiny a
prosklením vstupní haly svým
způsobem oddělila oba samostatné
objekty s rozdílným provozem.
Do lesního prostředí stavba zapadne díky své malé výšce, drobnému členění střechy systémem vikýřů
a využitím dřevěných obkladů obvodových stěn.
Ubytování zde nalezne ve dvou a
třílůžkových pokojích 40 osob, přízemní pokoje budou bezbariérové
pro možné využití vozíčkářů. Sociální zařízení na jednotlivých pokojích
a v celém objektu bude na úrovni
evropského standardu.
V zařízení bude větší společenská
místnost, která bude využívána ke
školení a seminářům. Technické zázemí bude vybaveno
tak, aby se zde
moh-

la
v y dávat
celodenní
strava dovážená z domova
důchodců. Není
zde
samozřejmě
zapomenuto na výdej
nápojů či jednoduchého
občerstvení. Z dalšího nutného zázemí je zde pokoj pro správce,
kotelna, úschovna kol, herna a na
každém podlaží úklidová místnost a
místnost pro lůžkoviny.
Vzhledem k odlehlosti od obce
bylo zvažováno variantní řešení jak
v zásobování teplem, tak ve vodním
hospodářství a zvláště pak s hospo-

dařením s odpadní vodou.
Pro vytápění se nabízelo několik
systémů, od klasického kotle na tuhá
paliva až po provozně ekonomické
tepelné čerpadlo. Z důvodů ﬁnanční
náročnosti byla plynoﬁkace zamítnuta. Po ekonomickém vyhodnocení
všech variant bylo rozhodnuto o
systému vytápění pomocí tepelného
čerpadla s elektrokotlem (na tepelné
čerpadlo lze získat až 70% státní
dotaci).
Svod dešťové a splaškové vody je
navržen tak, aby ji bylo možné ještě
využít. V podzemí budou vybudovány nádrže, ve kterých se bude akumulovat dešťová, a po pročištění na
samostatné čistírně odpadních vod
i splašková voda. Zásoba vody bude
fungovat v případě nutnosti jako
požární voda, ale především bude
využívána jako závlaha pro travnatá
hřiště. Ani technické vyřešení přívodu pitné vody a elektrické energie
nebylo jednoduché.
V současné době již projektová
studie v tzv. „mašličkách“
leží na obecním úřadě.
Uby tov acího a školícího
střediska
už
podle
názvu
bude
převážně
využíváno pro školení
a semináře. Samozřejmě
předpokládáme, že takovéto zařízení a naše krásné
lesy k nám přilákají řadu turistů.
Fotbalisté a jiné sportovní oddíly
zde získají ubytovací kapacity pro
svá soustředění a turnaje.
Cenově se nový objekt včetně
napojení na kabiny a rekonstrukce
střechy vejde do 13 milionů Kč
bez DPH. Takovéto ﬁnance obec
ze svých zdrojů nikdy mít nebude.
Jako dosti reálné se nabízí získat na
takovouto stavbu ﬁnance z Evropské
Unie. O tom ale někdy příště.
Jiří Betlach
místostarosta

P 
Kalendář kulturních
a spotovních akcí
měst a obcí Poorlicka
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 8/2004, ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 2.
2004 v zasedací místnosti Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení č. 7/2004
b) žádost Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje o převod
pozemku vyřazené silnice III/3052 do vlastnictví obce
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočet obce na rok 2004 v těchto parametrech:
příjmy
8 627 414,- Kč
výdaje
8 874 721,- Kč
schodek
- 247 307,- Kč
b) úhradu rozpočtového schodku ve výši 247 307,- Kč z hospodářského výsledku obce za rok 2003

d)

odměny členům požární jednotky SDH (PJSDH), s účinností od
1.2. 2004, takto:
velitel PJSDH 500,- Kč/čtvrtletí, zástupce velitele PJSDH 300,- Kč
/čtvrtletí, člen PJSDH 250,- Kč/zásah

e)

převod pozemku a vyřazené silnice III/3052 v části ležící v k.ú.
Albrechtice nad Orlicí do vlastnictví obce s podmínkou, že i
město Týniště nad Orlicí převezme zbývající část pozemku a této
silnice do majetku města

f)

obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2004 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

g)

obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2004, která ruší obecně
závazné vyhlášky obce č. 2 a 6/1991

c) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce,
s účinností od 1. 2. 2004 takto:
h) zahájení prací na změně č.2 územního plánu obce Albrechtice nad
Orlicí
místostarosta 6 000 Kč, člen rady obce 800 Kč, člen rady obce a
člen výboru zastupitelstva (komise rady) 900 Kč, člen rady obce
a předseda výboru zastupitelstva (komise rady) 1 100 Kč, člen 3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) starostovi obce projednat se Správou a údržbou silnic Rychnov
zastupitelstva obce 200 Kč, člen zastupitelstva obce a člen výboru
nad Kněžnou možnosti opravy komunikace II/305 v prostoru
zastupitelstva (komise rady) 500 Kč, člen zastupitelstva obce a
předseda výboru zastupitelstva (komise rady) 600 Kč
mostů mezi Týništěm n.O. a Albrechticemi n.O.

Z E Z ASE DÁ N Í R A DY OB C E
Ze zasedání rady obce (od 23. 2. ku a pověřuje starostu k podpisu.
2004 do 22. 3. 2004)
- RO doporučuje zastupitelstvu
- RO bere na vědomí pozvání na schválit žádost pana Procheho o
„Štít Albrechtic“ od Města Albrech- pronájem pozemku v prostoru za
tice a pověřuje pana starostu k ode- hřbitovem podle cesty k betonárně.
slání oﬁciální přihlášky.
- RO doporučuje zastupitelstvu
- RO schvaluje smlouvy o pronájmu schválit změnu územního plánu na
obecních pozemků (rolí, polí a luk) pozemku p.č. 109/1 v k.ú. Albrechs Orlickou zemědělskou a.s. a pově- tice nad Orlicí (proti samoobsluze)
k výstavbě rodinných domů.
řuje starostu k podpisu.
- RO schvaluje návrh smlouvy na
zhotovení projektu na rekonstrukci
veřejného osvětlení v ulici Zahradní a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy s VČE - montáže a.s.

- RO bere na vědomí informaci o
výsledku zápisu dětí do 1. třídy ZŠ ve
školním roce 2004 – 2005. Do první
třídy nastoupí devět dětí a jedno dítě
bude mít odklad školní docházky.

- RO schvaluje návrh smlouvy ke
zpracování investičního záměru
k revitalizaci ramene Tiché Orlice
v oblasti pod hřbitovem a pověřuje
starostu k podpisu.

- RO bere na vědomí žádost o grant,
kterou podalo město Týniště n. O. na
vybudování naučné stezky.

- RO ukládá panu starostovi požádat o výjimku MŠMT ČR ze
- RO schvaluje návrh smlouvy na stanoveného počtu žáků s tím, že
vypracování širší studie na výstavbu se rovněž zaváže uhradit doplatek
ubytovacího zařízení na hřišti v Bor- na zajištění mezd pedagogickým

- RO bere na vědomí informaci
o hospodářském výsledku příspěv- RO pověřuje pana starostu k jed- kové organizace Základní škola Alnání objednat projektovou doku- brechtice nad Orlicí, které skončilo
mentaci na rekonstrukci komu- přebytkem ve výši 216 371,99 Kč.
nikace Na Návsi s podmínkou co
- RO zamítla žádost o pokácení lip
nejvyšších úspor.
na zadní straně hřbitovní zdi.
- RO schvaluje žádost Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. o souhlas - RO schvaluje úpravu územního
plánu obce č. 2., který bude zpracok zalesnění pozemků.
vávat ing. arch. Robert Chládek.
- RO schvaluje žádost manželů
Hájkových o prominutí poplatku - RO schvaluje návrh smlouvy s LD
za likvidaci TKO za svou invalidní Vysoké Chvojno s.r.o. na pokácení
souší v obecním lese a dodávku saddceru.
by za vypálený les v roce 2003.
- RO pověřuje pana starostu k napsání nesouhlasného dopisu k vý- - RO pověřuje pana starostu, aby
stavbě čerpací stanice PHM a LPG projednal s rodiči dětí realizaci výv prostoru závodu TANEX.
sadby.
pracovníkům.

- RO pověřuje pana starostu k jednání s ﬁrmami o přípravě projektů
na rekonstrukci jídelny a budovy
MŠ s cílem vytvořit výdejnu obědů
a zvýšit kapacitu MŠ – nárůst žáků a
nové hygienické předpisy.

- RO schvaluje návrh smlouvy na
opravu omítky a výměnu oken v
budově základní školy od ﬁrmy pana
Janečka a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
Jiří Betlach

725 let
Albrechtic
nad
Orlicí
oslavy proběhnou 11. září 2004
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE

V posledních vydáních albrechtického zpravodaje jste byli starostou
obce informováni o záměru obce
vybudovat v prostoru fotbalového
areálu v Borku ubytovací zařízení.
Protože tato akce vyvolává u některých spoluobčanů pochybnosti
o jejím využití a obavy před vysokými investičními náklady, které
zatíží rozpočet obce, položila jsem
panu starostovi několik otázek na
toto téma.

ním. Z jejich strany je o ubytovací
zařízení takovéhoto typu v současné
době vysoký zájem.
Přízemní část budovy bude navíc
provedena jako bezbariérová, čímž
vytvoříme podmínky i pro ubytování vozíčkářů a tělesně postižených
spoluobčanů.
Očekáváme, že i SK Albrechtice
bude účinně spolupracovat při využívání zařízení pro různé fotbalové
akce a soustředění.
Vedle těchto opatření bude nutné
zajistit i účinnou propagaci zařízení
ve všech formách - na internetu,
v propagačních materiálech, ve sdělovacích prostředcích a také v síti turistických informačních center, které
se v současné době budují na území
celé republiky. Vysokou zodpovědnost za úspěšnost projektu bude
mít i personál, který bude zajišťovat
řízení a provoz zařízení.

K jakému účelu bude ubytovací
zařízení sloužit?
Předně bych chtěl uvést, že cílem
výstavby zmíněného objektu je
zvýšit příjmy obecního rozpočtu.
Tudíž celý záměr je koncipován jako
podnikatelská aktivita, jejímž cílem
je vytvářet zisk, který umožní obci
i nadále podporovat naše zájmové
organizace a vydělávat na další aktivity obce. Proto je nutné zajistit
co nejvyšší využitelnost lůžkové kaS jakými rozpočtovými náklady na
pacity zařízení, která se předpokládá stavbu zařízení se počítá?
do 40 lůžek.
Zadání rady obce pro projekční
kancelář bylo navrhnout objekt v ceJakým způsobem chcete zajistit nové relaci do 10 mil. Kč. V současné
maximální využití objektu, když tu- době se práce na studii chýlí ke konci
risticky je naše obec zajímavá pouze a podle všeho bude tento parametr
v letních měsících?
stavby dodržen. Spolu s úpravami
Máte pravdu. Z tohoto důvodu okolí stavby a napojením na sítě bujsme přistoupili k rozšíření účelu dou však celkové náklady asi o 1,5 až
zařízení i na školící středisko. V této 2 mil. Kč vyšší.
oblasti úzce spolupracujeme s místním domovem důchodců a s dalšími
Z jakých zdrojů bude stavba ﬁnansubjekty, které se zabývají vzdělává- cována? Vždyť obecní rozpočet není

schopen výše uvedené výdaje zajistit.
Podmínkou pro zahájení výstavby
zařízení je získání dotace z ﬁnančních prostředků EU. Bez splnění
tohoto základního předpokladu ke
stavbě nedojde.
Jaké jsou podmínky pro ﬁnancování projektů z prostředků EU?
Po ﬁnanční stránce se jedná o
podporu v celkové výši až 75%
z uznatelných nákladů projektu. Na
příjemce dotace, tedy obec, zbývá
uhradit 25% uznatelných nákladů.

Po stránce administrativní se jedná o naprosto unikátní podmínky,
se kterými si budeme muset poradit
s poradenskou společností. Obec
samotná pravděpodobně nebude
schopna zpracovat žádost tak, aby
měla naději na úspěch při náročném
hodnotícím procesu. V současné
době přetrvává také množství nejasností, které celý proces ﬁnancování
z prostředků EU provázejí. Myslíme
si však, že kdo je připraven není
překvapen, a proto na přípravě intenzivně pracujeme.

vznikne u následné stavby, kterou je
rekonstrukce komunikací a chodníků na návsi. Koncem měsíce března
byla provedena prohlídka celé lokality s projektantem, při které bylo
zjištěno množství problémů, které
bude nutné před realizací stavby
vyřešit. Předně se jedná o odkanalizování dešťových vod. V současné
době je na návsi částečně funkční
dešťová kanalizace se dvěmi kanálovými vpustěmi. To je však naprosto
nedostatečné, a proto bude nutné
vymyslet a projednat její rozšíření.
Současně bude nutné provést rekonstrukci stávající kanalizace, protože
je z části zborcená. V souvislosti
s dešťovými vodami stojí za zmínku,
že takřka všechny dešťové svody
z domů na návsi jsou vyvedeny na
stávající komunikaci, což výrazně
prodraží rekonstrukci chodníků!

Na výměnu vodovodu je podána
od roku 2002 žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství ČR. V loňském roce nebyla dotace přiznána
z důvodu nedostatku ﬁnančních
prostředků, a proto je zařazena mezi
žádosti, o kterých se bude rozhodovat letos. Rozhodovat by se však
mělo až v polovině letošního roku.
Na výsledku jednání o dotaci bude
záležet i termín realizace stavby.
Naše představa, že stavbu zahájíme
co nejdříve na začátku letošního
roku, tímto posunem projednání
žádostí nevyšla. Přesto jsem přesvědNavrhovaný rozsah a trasu zpevčen, že budeme-li v žádosti úspěšní,
je v našich silách výměnu vodovodu něných povrchů komunikací a vjezdů do domů bude nutné s ohledem
realizovat ještě letos.
Poněkud složitější situace patrně na cenu stavby minimalizovat, což

Při spoluﬁnancování stavby s dalším investorem bude záležet na
mnoha detailech spolupráce, které
by se musely vyhodnocovat. Vždy
by se však v této variantě jednalo o
ztrátu suverenity obce při rozhodování o využití výsledků hospodaření
i o dalším rozvoji zařízení. Naopak
případný neúspěch projektu by se
mohl rozložit na více aktérů.
Zkrátka, jak se lidově říká, vždy je
něco za něco.

Jak velkou naději si dáváte, že
zrovna náš projekt bude úspěšný?
To skutečně nevím. Dělám však
I přes významnou podporu z pro- maximum, abychom úspěšní byli.
středků EU zbude dost peněz, které Je to však proces v ČR dosud nebude nucena uhradit obec. Jaká je poznaný a nesmírně komplikovaný.
vaše představa kde na to vzít?
Musíme věřit a pracovat.
Možností je několik. V zásadě
se však jedná o to, zda bude obec
vystupovat jako jediný investor a
Děkuji za rozhovor.
nebo bude stavbu s někým spoluﬁPetra Kučerová

REKONSTRUKCE NÁVSI
Již dříve jsme informovali naše
čtenáře o záměru obce provést výměnu vodovodního řadu na návsi a
následně i rekonstrukci komunikací.
V dnešním vydání zpravodaje vám
poskytneme další informace k oběma stavbám.

nancovat.
V současné době si myslím, že pro
obec bude do budoucna výhodnější,
když se pokusí stavbu ﬁnancovat
sama. Potom jsou k dispozici rozpočtové úspory obce z minulých let
a úvěry, které by se za zvýhodněných
podmínek měly k ﬁnancování projektů nabízet. Myslím si, že pokud
bude zařízení dobře fungovat, vydělá na splácení úvěru a bude tvořit i
zisk. Tím by se stavba zařízení dotkla
rozpočtu obce minimálně.

si vyžádá projednání záměru s obyvateli návsi.
Vzhledem k tomu, že v některých
místech návsi jsou nejasné majetkové poměry bude nutné provést na
samém začátku projekčních prací
zaměření zájmového prostoru.
S ohledem na současný stav veřejné zeleně na návsi bude součástí
projektové dokumentace i návrh rekonstrukce veřejné zeleně s následnou úpravou celého prostoru.
Jak je z uvedené prohlídky staveniště patrné, nebude úprava návsi
jednoduchou a hlavně lacinou záležitostí. Jedná se však o historicky
cennou část Albrechtic, která si
zaslouží, aby byla zrekonstruována
tak, aby jednou reprezentovala naši
obec. Než se tak stane, bude nutné
ve spolupráci s obyvateli návsi najít
přijatelné řešení všech stávajících
problémů a z rozpočtu obce vyčlenit
odpovídající množství ﬁnančních
prostředků.
Jaromír Kratěna

REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V ULICI ZAHRADNÍ
Celková sešlost veřejného osvětlení v ulici Zahradní přiměla
zastupitelstvo obce ke schválení
výstavby nového veřejného osvětlení. V současné době se dokončuje
projektová dokumentace stavby. Po
vydání stavebního povolení bude
přistoupeno k její realizaci. Předpokládá se, že se tak stane v druhé
polovině letošního roku.
Jaromír Kratěna

I

INZERCE
Zahájení jarního prodeje

Trvalky, Okrasné keře, Okrasné trávy,
Vřesy, Jehličnany, Bylinky, Balkónové
květiny, Ovocné dřeviny, Soliterní dřeviny (na objednávku), Alejové stromy
(na objednávku), Travní směsi Aros,
Zahradnické nářadí Fiskars a Gardena,
Substráty Rašelina Soběslav, Návrhy a
realizace okrasných zahrad, Doprava
AVIA sklápěč 3t.
JARNÍ AKCE
VELKÁ SLEVA NÁŘADÍ FISKARS
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M A S O P U S T V Í TÁ N Í O B Č Á N K Ů
Možná jste si v Orlickém týdeníku rej masek prošel celým domovem a
přečetli o naší masopustní veselici. potěšil nás veselými písničkami.
Ale jakýpak by byl Masopust bez
tradičního průvodu! O ten se postaklienti a zaměstnanci
raly jako každý rok děti ze ZŠ. Pestrý
domova důchodců

14. února se uskutečnilo vítání
občánků. Pozvaní se sešli v 9.30
hodin na obecním úřadě. Zúčastnili se manželé Fedrselovi s dcerkou Kateřinou, manželé Trojanovi
s dcerkou Kateřinou, manželé
Jaroměřští se synkem Michalem
a manželé Nesnídalovi se synkem
Jakubem. Děti z mateřské školky

zazpívali a přednesli pěkné básničky. Potom pan starosta ve svém
projevu přivítal malé občánky do
naší pěkné obce. Děti dostaly plyšové zvířátko, maminky květinu.
Paní Rozmajzlová vyfotografovala
děti v kolébce.
SPOZ

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY
Sdělujeme občanům, že zavádíme
novou službu, která spočívá v tom,
že zprávy obecního úřadu, které
jsou hlášeny místním rozhlasem,
jsme schopni v jednotlivých případech sdělovat e-mailovou poštou.
Jedná se o službu pro občany, kteří
z vážných důvodů nemají možnost
vyslechnout si zprávy při hlášení

místního rozhlasu. Tuto službu jsme
již začali realizovat a dotyčná občanka je s tímto způsobem spokojena.
Co je k tomu potřeba? Tak především vlastnit počítač a být připojen
na internet. Pak už stačí, když sdělíte
důvod své žádosti a svoji e-mailovou
adresu na obecní úřad.
OÚ

KNIHOVNA - NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Vítám Vás v knihovně a předkládám vedení neobyčejného rádce, spisoVám několik titulů:
vatele a kanadského přírodovědce
Setona. A ten zase do této knížky svá
Pro děti:
chlapecká léta ukryl.
Pohádky se zvířátky – Kuřátko a
kachňátko, Tři koťátka, Zvířátka pod
hříbkem, Kdo to mňoukl, Zvířátka a
kolečka, Jak si zvířátka postavila lodičku, Zajíc, ježek a zázračná hůlka,
Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili
jablko, Myška a tužka, Kohout a barvičky, Rozmazlená kočka, O nespokojené huse.
Týden pohádek Boženy Němcové
Je v nich, i přes všechna kouzla a
čáry, vždy na prvém místě pravda
a spravedlnost. Moudrost přemůže
hloupost, trpělivost pýchu a dobro
zvítězí nad zlem.
Dva divoši – napsal E. T. Seton. Tuto
knihu si tajně vypůjčují všichni bývalí kluci, kteří k nim mají přístup,
otcové, strýcové a známí, nacházejí
v ní svá léta dospívání, kdy na vlastní
pěst poznávali tajemství přírody za

na kterého narazí, má nějaký zápor. silné, že měl člověk co dělat, aby ho
Zato její nejlepší kamarádka Míša to neporazilo…“
střídá kluky jako ponožky. Zuzka
jí to tak trochu závidí. Sama sebe Podivný osud doktora Tillaka
lituje a považuje se za ošklivou. O – z franc. orig. Napsal A. Thiery. Proč
Pro dívky:
prázdninách odjíždí Zuzka s rodiči doktor Tillac zanechal slibné kariéry
na dovolenou. První dny má špat- srdečního chirurga, proč opustil
Čarodějnice se nelíbaj – německá nou náladu, ale potom se seznámí ženu i dítě a zapojil se do služeb jisté
autorka H. Ullrichová. Deník! Ta- s Richardem. Stanou se z nich nej- humanitární organizace v Mexiku?
kový přežitek, postýskne si nad lepší přátelé, vše se ale změní, když Odpovědí je malý, nenápadný přednarozeninovým dárkem od kmotry přijedou domů.
mět velikosti lidské pěsti – umělé
třináctiletá Jojo. Ale nakonec si do
srdce, převratný vynález, jehož je
něj přece jen pilně zapisuje. Svěří Pro dospělé:
Tillac jediným autorem. Protože
svému deníčku veškerá trápení
nemá nezbytnou podporu a odmítá
s pubertou, která ne a ne se dostavit, Vražda na ostrově – J. Cimický. každý kompromis, hrozí mu, že jeho
s klubem nové spolužačky Seraﬁny, „V tom se ozvalo tak strašlivě vydě- budoucnost a společenský život se
do kterého jako nezamilovaná nesmí šené zavolání, že otec Pánek byl mži- zhroutí. Tillakovo srdce sebou přivstoupit a hlavně s deváťákem a zpě- kem u ní. Dcera seděla v podřepu a náší nadmíru štědrou nabídku, také
vákem školní kapely, podle Serafíny vytřeštěnýma očima hleděla někam ovšem probouzí temnou závist a
jediným klukem, co stojí za to, aby se dolů, pod ní. Když se Pánek nahnul vypočítavé postranní úmysly. Je ještě
do něj holka zamilovala, a tak o něj tím směrem, cítil, jak se mu rozbu- naděje, že by Tillakovo mexické dobJojo svede boj. Z toho všeho ji může šilo srdce. Asi čtyři, pět metrů pod rodružství mohlo znamenat začátek
pomoci jedině ZÁZRAK. Jojo totiž nimi, na skále poloviselo, pololeželo nové cesty?
získá čarovnou moc…
mrtvé tělo. Sluneční žár a vedro
nesporně udělalo své, stejně jako Přijďte si vybrat. Určitě najdete kniUzamčené city - T. Pospíšilová. Zuz- vysušující vítr od moře, který tu měl hu, která Vás zaujme.Na shledanou
ka nemá štěstí na kluky, nemůže svou rychlost, s níž narážel do skály v knihovně každý čtvrtek se na Vás
stále najít toho pravého. Každý kluk a jeho teplé poryvy byly někdy tak těší
Svobodová J., knihovnice

D   P
PŘÍPRAVA OTEVŘENÍ REGIONÁLNÍHO TURISTICKÉHO A INFORMAČNÍHO CENTRA
V KOSTELCI NAD ORLICÍ
V několika posledních vydáních
zpravodaje jsem vás informoval o
činnostech a aktivitách vyvíjených
Dobrovolným svazkem obcí Poorlicko v oblasti regionálního rozvoje
mikroregionu, turismu a spolupráce
s okolními mikroregiony.
Dnes bych se rád zmínil o nejnovější aktivitě, kterou je založení
obecně prospěšné společnosti, která
by provozovala Regionální turistické
a informační centrum Kostelec nad
Orlicí. Původně se plánovalo, že toto
středisko otevřeme v Týništi nad
Orlicí. Vysoké provozní náklady a
omezený výběr vhodných prostor
v Týništi nás však donutily zahájit
jednání s městem Kostelec nad
Orlicí o otevření společného turistického a informačního centra, které
by sloužilo oběma mikroregionům,
Poorlicku i Orlici.
Město Kostelec disponuje vhodnými prostorami, které jsou umístěny
v suterénu městského úřadu a jsou
přístupné přímo z náměstí. Navíc
Kostelec našel i dostatek ﬁnančních
zdrojů na vybudování informačního
centra i na jeho následný provoz.
Z pohledu svazku Poorlicko se
jedná o změnu, která by neměla mít
vážný vliv na využívání poskytovaných služeb návštěvníky ani občany
našeho mikroregionu.
Jaké služby bude nově otevřené
informační centrum poskytovat?
Zejména se bude jednat o informace a aktivity související s turistickým ruchem v mikroregionech
Poorlicko a Orlice. Sem budou
patřit informace a nabídky ubytovacích zařízení, nabídky turistických
programů, zajímavostí, kulturních
programů i všeobecné informace o
působnosti městských a obecních
úřadů na území obou mikroregionů.
Informační centrum by mělo rovněž
zajišťovat propagaci celého území
prostřednictvím tiskovin, internetu,
sdělovacích prostředků, ale i aktivní
účastí na různých výstavách a veletr-

zích zaměřených na cestovní ruch.
Pro podnikatelskou veřejnost by
mělo informační centrum zprostředkovávat kontakt s hospodářskou komorou a také informovat o
různých podpůrných programech
pro podnikatele. Pro starosty obcí
a měst by centrum mělo poskytovat dostatek aktuálních informací a
poradenských služeb z oblasti ﬁnancování projektů z prostředků EU i
z tuzemských zdrojů.

CYKLOTRASY

Většina služeb pro občany bude
bezplatná. Počítá se však i se zavedením služeb placených. Jednat by se
mělo především o zprostředkování
služeb průvodců a překladatelů, prodej upomínkových a informačních
předmětů, kopírování dokumentů,
přístup na internet a některé další
služby zejména pro podnikatelskou
veřejnost. Osobně předpokládám, že
provoz ukáže i další potřeby, kterými
se bude provozovatel informačního
centra zabývat.
Zakladateli obecně prospěšné
společnosti by mělo být město
Kostelec nad Orlicí, DSO Poorlicko
a DSO Orlice. Svoji přímou účast ve
společnosti zvažuje i město Týniště
nad Orlicí. V současné době se projednává text zakladatelské smlouvy a
věřím, že při vydání příštího zpraV roce 2001 byl zpracován první upraveny dle požadavků jednotlivých
vodaje již budeme moci informovat
o tom, že informační centrum bylo projekt pro označení cyklistických obcí. Byla prodloužena trasa 4161
tras v mikroreginu Poorlicko. Bylo od Žďárského rybníku do Poběžovic.
založeno.
Vzhledem k tomu, že provozovatelem bude nezisková organizace,
bude velká část příjmů tvořena
příspěvky zakladatelů. Očekává se
též čerpání grantů z rozpočtu kraje
apod. Částečně spoléháme i na výnosy z výdělečné činnosti. Pravdou
však zůstává, že podstatnou část
nemalých provozních výdajů ponese
město Kostelec nad Orlicí. Doufejme
proto, že městské zastupitelstvo bude
tuto důležitou součást turistického
ruchu podporovat i v budoucnu.
Jaromír Kratěna
předseda svazku Poorlicko

vyprojektováno celkem 9 tras propojujících jednotlivá města, obce a
zajímavá místa našeho regionu. Tyto
cyklotrasy se staly součastí cyklistických tras v královehradckém kraji a
navazují na trasy sousedních regionů.
V roce 2002-3 byly trasy doplněny
o mobiliář. Jedná se o dřevěné altány
vybavené lavicemi a stolem. Altány
jsou v současné době umístěny čtyři
a to na Sutých Břahách (4158), Nové
Vsi (4152), v lese nad novoveským
rybníkem (4161) a v Horním Jelení
(4158).
V roce 2003 byly trasy doplněny a

Propojena trasa 4158 od Sutých břehů
na Novou Ves k chatové osadě u novoveského rybníku. Část trasy 4236 se
stala součástí celoragionální trasy 181
z Hradce Králové do Chocně.
V dnešní době mají cyklotrasy v
mikroregionu Poorlicko celkovou
délku 90 km a svým proﬁlem jsou velice vhodné pro cykloturistiku všech
výkonostních tříd. Svým malým
výškovým převýšením jsou zvláště
vhodné pro rodiny s malými dětmi.
Všechny Vás srdečně zveme na projížďky po Poorlicku.
M.E.

MIKROREGION POORLICKO NA VELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU
Ve dnech 19. 3. – 20. 3. 2004 proběhl v Královéhradeckém Aldisu 5.
ročník veletrhu Infotour a cykloturistika. Celá akce se uskutečnila pod
záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka a ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové.

kých, víkendových, školních a mana- Slezáková z odboru školství, kultury
gerských pobytů, autoturistiku, agro a tělovýchovy MÚ Kostelec n. O.
a ekoturistiku, cykloturistiku atd.
Široké veřejnosti z celé ČR bylo nabízeno velké množství propagačních
Svazek obcí Poorlicko měl na materiálů týkajících se nejen obou
veletrhu společný vystavovatelský mikroregionů (cykloturistické mapy,
stánek s Dobrovolným svazkem společné kulturní kalendáře...), ale i
obcí Orlice a městem Kostelec nad samotných členských obcí (pohledVeletrh byl zaměřen na prezentaci Orlicí. Za mikroregion Poorlicko se nice…). Všechny tyto materiály byly
měst a obcí, nabídky tuzemských, veletrhu zúčastnila Petra Kučerová, rozdány mezi návštěvníky veletrhu i
zahraničních, sportovních, turistic- za celý region kostelecka paní Šárka odbornou veřejnost.

Součástí doprovodného programu byly i přednášky a konference,
soutěže pro děti, možnost vyzkoušet si cvičnou horolezeckou stěnu,
besedovat s průvodci cestovních
kanceláří, shlédnout promítání ﬁlmu o korunovaci Jihočeského krále,
představení nové knihy o cykloturistice a další.
Petra Kučerová
admin.prac. OÚ a DSOP
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HISTORIE DOMOVA DŮCHODCŮ

V dnešním zpravodaji bych ráda
navázala na minulé povídání o historii domova důchodců v naší obci.
Společně můžeme sledovat, co se
v domově dělo po roce 1948.
4. 3. 1949 byla budova odkoupena
MNV v Albrechticích od První československé pojišťovny v Praze za
cenu trhovou 137 592 Kč. Protože
práce v chudobinci byla náročná a
těžko se sháněl personál, za správcování p. Netlena ze Štěpánovska bylo
do chudobince umístěno asi 8 – 10
řádových sester, čímž se problém
vyřešil. Mimo svoji práci pomáhaly
sestry místním občanům a staraly se
o zdejší kostel.
Později byl chudobinec přejmenován na Ústav sociální péče a patřil
pod ÚSP v Kvasinách. Třetím správcem již ÚSP byl p. Podolský, potom
pí. Kozlíková, které vadily řádové
sestry a postarala se o výměnu za
civilní zaměstnance, což v prvních

letech výměny způsobilo potíže.
Dalším správcem byl p. Bohatý Jan.
V roce 1990 byl ÚSP přejmenován
na DD.
Od roku 1998, kdy byl jmenován
ředitelem ing. Karel Vacek, došlo v
domově důchodců k mnohým stavebním úpravám. Byla vybudována
nová plynová kotelna s veškerými
rozvody včetně radiátorů, v celé
budově došlo k výměně oken, byly
sníženy stropy a zajištěna stropní
ventilace. Na všech poschodích jsou
nová sociální zařízení a v souvislosti s tím byly zajištěny rozvody vody
do jednotlivých pokojů. Byla také
provedena vnější úprava budovy.
V roce 2002 byl předán objekt DD
číslo 205, který byl součástí zařízení,
původním majitelům. Část klientů
měla možnost nastoupit do nově vybudovaného zařízení v Opočně, část
zůstala v Albrechticích.
Na podzim roku 2003 byla uve-

SAMOOBSLUHA V NOVÉM KABÁTĚ
Občas chodím do místní samoobsluhy nakupovat a tak asi jako každý
jsem si nemohl nevšimnout podstatných změn, které v prodejně nastaly.
Na mysli mám rozšíření prostor,
mrazící pulty, chladící boxy, změny
u pokladny, u pultu s ovocem a zeleninou atd. Majitel prodejny Orlický
konzum konečně pochopil, že nelze
jen inkasovat, ale pokud chce v konkurenci obstát, musí i investovat. Nic
na tom nemění ani ta skutečnost, že
velká část zařízení byla do naší prodejny předisponována z rušené prodejny v Rychnově. Bylo asi opravdu
za pět minut dvanáct, protože obyvatel v naší obci přibývá a prodejna
už začala být „těsná“.
Ne, že by už nebylo co ještě
vylepšit, ale chápu, že objekt není
nafukovací. Rovněž sortiment je
na solidní úrovni, obzvlášť v nealko
nápojích, pivu, uzeninách, salátech,

cukroví, pečivu, ovoci. Leckde třeba
ještě určité rezervy jsou, ale to lze
jistě bez větších problémů korigovat.
Nevím jak kdo, ale já jsem plně
spokojen i se vstřícným přístupem
personálu.
Jsem si vědom, že se jedná o můj
subjektivní názor, se kterým nemusí
každý souhlasit. Považoval jsem
ale za vhodné komentovat výrazné
změny, kterými naše prodejna
v poslední době prošla.
Zdeněk Pišl

dena do provozu zrekonstruovaná v současné době poskytuje.
kuchyň, která zcela odpovídá zása- Za poskytnuté materiály tímto
dám moderního a zdravého vaření. děkuji p. Čtvrtečkovi.
Doufám, že jsem Vám alespoň troJana Tichá
chu nastínila vývoj našeho domova
sociální pracovnice
důchodců. Příště bych Vám ráda
přiblížila služby, které naše zařízení
Domova důchodců

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Po loňském roce, kdy byl zrealizován informační systém obce (označení ulic, důležitých objektů a sídel
institucí), byl do rozpočtu na rok
2004 s částkou 32 000 Kč zanesen
požadavek na obnovení dopravního
značení v obci (myšleno na obecních
komunikacích).
Vzhledem k plánovanému zvýšení
sazby DPH na uvedené práce, jsme
se snažili co nejdříve zmapovat požadavky, vyřešit jednotlivé instalace
a objednat dodávku prací tak, abychom z investice ušetřili rozdílných
14 % .
Po obdržení cenové nabídky a na
základě předešlých, zatím jen dobrých zkušeností, byly práce objednány u ﬁrmy JAST s.r.o. Doudleby
n. O. Při vlastní instalaci dopravního
značení, která proběhla začátkem
měsíce dubna, byly navíc výjezdy
z ulic Poštovní a Květná osazeny

zrcadly pro zvýšení bezpečnosti
vyjíždějících občanů.
Věřím, že celou akci kromě řidičů
kladně ocení i ostatní občané Albrechtic.
Žádám rodiče, aby vysvětlili svým
potomkům, že nové dopravní značky a zrcadla nebyly postaveny jako
terče jejich útoku, ale že tu jsou pro
zvýšení hlavně jejich bezpečnosti.
Nebudu zde uvádět cenu jedné
osazené značky (je to slušná čtyřciferná suma), ale neradi bychom se
dostali do situace vymáhání náhrady
způsobené škody od rodičů či plnoletého jedince.
O pochopení žádám spoluobčany
z ulice Štěpánovská, z tzv. „Šmoulova“, že vzhledem k ﬁnanční náročnosti bude v dané lokalitě dopravní
značení vyřešeno v další etapě.
Jiří Betlach
místostarosta

P R O B L E M AT I K A P S Ů V O B C I
V naší obci máme evidováno cca
170 psů. Nic proti tomu, občan má
právo vlastnit čtyřnohého přítele.
Jakmile se však stane držitelem psa,
přebírá na sebe určité závazky, povinnosti a zodpovědnost. A to nejen
za svého psa, vůči němu, ale také
samozřejmě ke svému okolí, spoluobčanům, úřadu.
Bohužel v poslední době se množí
upozornění občanů na volné pobíhání psů po obci a často i jejich
agresivní chování. Před několika
měsíci došlo v katastru obce dokonce ke smutnému případu, kdy dva

psi bojového plemene, bez náhubku
a puštěni z vodítka, před očima svého držitele usmrtili malého psíka, se
kterým byla nedospělá dívenka na
procházce. Možná jen díky šťastné
náhodě nedošlo i k napadení oné
dívenky. Tento nešťastný případ již
řešila přestupková komise, která
dotyčnému držiteli udělila vysokou
pokutu.

psa odchytit, zjistit apod. Proto v takovém případě přímo upozorněte
Městskou policii v Týništi na tel. 494
377 082 nebo 494 370 124-6. Městská
policie má prostředky k odchycení
psa a kotce k jeho krátkodobému
pobytu. Pokud nezjistí jeho majitele,
pes je následně umístěn v útulku.
Jiná situace je, pokud jste svědky,
nebo dokonce předmětem napadení
psem, jehož držitele znáte. Pak dopoObčanům, kteří chtějí upozornit ručujeme podat písemně stížnost na
na volně pobíhající psi po obci, mu- obecní úřad k zahájení šetření, příp.
síme sdělit, že jejich sdělení na obec- přestupkového řízení.
ní úřad nemá smysl, protože obec
nemá žádné možnosti, jak takového
Je pravděpodobné, že v obci vlast-

ní někteří občané psa, který není
přihlášen do evidence. Tito občané
porušují obecně platnou vyhlášku o
místních poplatcích. Vyzýváme tyto
občany, aby svého psa neprodleně
přihlásili do evidence, jinak riskují
nepříjemná sankční opatření. Zároveň upozorňujeme držitele psů
na povinnost oznámit na OÚ zánik
své poplatkové povinnosti v případě
ukončení vlastnictví psa.
V nejbližší době vydá obec i závaznou vyhlášku vymezující pohyb psů
v katastru obce.
OÚ

Kulturní akce obcí a měst Poorlicka
Květen 2004
Termín

Název akce

Obec

1. května

Turnaj starých gard - kopaná, kategorie muži

Kostelec nad Orlicí

1. května

Kuličkiáda (areál Sklenářky)

Kostelec nad Orlicí

1. května

Kácení máje s divadelním představením

Olešnice

1. května

Prvomájový jarmark (Mírové náměstí)

Týniště nad Orlicí

1. - 9. května

Výstava historických fotograﬁí - květen 1945 (obecní úřad)

Horní Jelení

2. května

Jarní pouť (Homol)

Borovnice

8. května

Otevírání vrbické studánky

Vrbice

8. května

Turnaj OFS.U11 - kopaná, kategorie žáci

Kostelec nad Orlicí

14. května

Den matek - kulturní program (Kulturní dům)

Kostelecké Horky

15. května

„O májové srdce z perníku” (Dům dětí a mládeže)

Kostelec nad Orlicí

15. května

Napříč vrchy - výlet na kole cca 30 km pořádaný Klubem turistů

Kostelec nad Orlicí

21. - 23. května

Potštejnská pouť

Potštejn

22. května

Poorlická liga hasičského sportu (Rájec)

Borovnice

22. května

Čokoládový volant - automobilový závod pro rodiče a děti (Dům dětí a mládeže)

Kostelec nad Orlicí

22. - 23. května

Rytířské slavnosti (potštejnský hrad)

Potštejn

28. - 29. května

Týnišťský swingový festival (Tyršovo náměstí)

Týniště nad Orlicí

28. - 29. května

Šumná Orlice - 2. ročník
pátek: divadlo, hudba (Podhorný mlýn)
sobota: běh Terryho Foxe, soutěže pro děti, prohlídka po kulturních památkách
večerní hudba (SK Rabštejn)

Kostelec nad Orlicí

28. - 30. května

Festival trampských písní (koupaliště, Sokolovna)

Horní Jelení

29. května

Velký dětský den (Palackého náměstí)

Kostelec nad Orlicí

29. května

Za smírčími kříži - pěší výlet cca 21 km pořádaný klubem turistů

Kostelec nad Orlicí

29. května

Dětský den (Vochtánka)

Potštejn

29. května

Den dětí (školní hřiště)

Albrechtice nad Orl.

2. pol. května

Koncert lidové písně - lidové písně v různých úpravách (ZUŠ)

Kostelec nad Orlicí

květen

Volejbalový turnaj (antuková hřiště TJ Čermná nad Orlicí)

Čermná nad Orlicí

květen

Turnaj ve vybíjené, děti (antuková hřiště TJ Čermná nad Orlicí)

Čermná nad Orlicí

květen

Sportovní odpoledně - soutěže pro děti

Tutleky

květen

Otevírání studánek

Záměl

květen

Žákovský šachový turnaj o putovní pohár Města Kostelce

Kostelec nad Orlicí

květen

Okrskové cvičení SDH

Kostelecké Horky

květen

Oslavy 125. výročí založení DHS (hasičská zbrojnice)

Hřibiny - Ledská

květen

III. ročník motokrosu (stánek u rybníka)

Nová Ves

květen - září

Otevřena Hudečkova galerie (budova obecního úřadu)

Častolovice

Červen 2004
5. června

Fotbalový turnaj Jaroslava Marčíka - staré gardy (fofbalový areál v Borku)

Albrechtice nad Orl.

5. června

Dětský den (antuková hřiště TJ Čermná nad Orlicí)

Čermná nad Orlicí

Dětský den (fotbalové hřiště)

Žďár nad Orlicí

5. června
5. června

„Vítání léta”, koncert skupiny GEMA (kostel Panny Marie Bolestné na Homoli)

Borovnice

12. června

K Plačtivé skále - výlet cca 14 km pořádaný Klubem turistů

Kostelec nad Orlicí

13. června

Myslivecký den - soutěže pro děti

Tutleky

15. června

Dětský den (pohostinství Agrospolu)

Bolehošť

18. června

Noční nohejbalový turnaj trojic - XXIII. ročník

Čestice

19. června

Oblastní kolo ve vybíjené ASPV

Čestice

19. června

Mistrovství ČR ve volejbale - 6. ročník, kat. Superveteráni (sportovní areál)

Chleny

19. června

Pivní slavnosti - s kulturním programem (Palackého náměstí)

Kostelec nad Orlicí

19. června

Oslavy 120. výročí založení SDH

Potštejn

19. června

Volejbalový turnaj “Zelená šiška” (sokolské hřiště)

Albrechtice nad Orl.

25. června

První prázdninová diskotéka (park u elektrárny)

Albrechtice nad Orl.

25. června

Staré pecky a ﬂáky V. Vondry a J. Múčky

Doudleby nad Orl.

Kulturní akce obcí a měst Poorlicka
Červen 2004
Termín

Název akce

Obec

26. června

Zemská brána - výlet cca 22 km pořádaný Klubem turistů

Kostelec nad Orlicí

26. června

Elitní slavnost u lesní studánky

Krchleby

26. června

Letní slavnosti (park u elektrárny)

Albrechtice nad Orl.

26. června

XXIX. ročník turnaje “Dříve narozených “ ve volejbale

Čestice

27. června

Krajské kolo vesnických družstev mužů a žen ve volejbale

Čestice

27. června

Folkový festival (park u elektrárny)

Albrechtice nad Orl.

červen

Dětský den

Záměl

červen

Rozloučení se školním rokem

Zdelov

červen

Velký sborový koncert (ZUŠ)

Kostelec nad Orlicí

červen

Turnaj v malé kopané (hřiště v Malé Ledské)

Hřibiny - Ledská

červen

Pouť

Častolovice

červen

Oslvy 130. výročí založení hasičského sboru

Častolovice

červen

Dětský den

Čestice

červen

Divadelní představení na zámeckém nádvoří (zámek Doudleby nad Orlicí)

Doudleby nad Orl.

červen

Dětské rybářské závody (Orbanská zátoka, Malá Čermná)

Čermná nad Orlicí

červen

Nohejbalový turnaj dvojic a trojic (antuková hřiště TJ Čermná n.O.)

Čermná nad Orlicí

červen - srpen

Výstava kreseb Jiřího Vavřína (Městská knihovna)

Kostelec nad Orlicí

Kulturní akce konané průběžně
Termín

Název akce

Obec

průběžně ročně

Kinopředstavení (městská kino - kavárna) - každný pátek

Borohrádek

duben - prosinec

Trhy (Mírové náměstí) - každých 14 dní vždy v pátek

Týniště nad Orlicí

Kulturní akce - Třebechovice p. O.
Květen 2004
Termín

Název akce

9. května
od 13.00 hod.

Při příležitosti oslav Svátku matek proběhne tradiční setkání občanů města za účasti dechové hudby a swingového
orchestru. Vystoupí žáci MŠ, ZŠ, ZUŠ a novou kolekci oděvů Vám předvedou studenti Střední doborné školy v
Třebechovicích.

29. května
od 13.00 hod.

Při příležitosti Dne dětí - “Pochod pohádkovým lesem”.
Bližší infromace na tel.: 495 592 677 (po 15.5.)

Podrobné informace o uvedených kulturních akcích se dozvíte na
příslušném obecním nebo městském úřadě:
Albrechtice nad Orlicí - Obecní úřad, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice
nad Orlicí tel.: 494 371 033, 494 371 425, e-mail:albrechtice@wo.cz,
www.albrechtice-nad-orlici.cz
Bolehošť - Obecní úřad, Bolehošť 10, 517 31 Bolehošť tel.: 494 627 134, e-mail:
ou.bolehost@tiscali.cz, www.poorlicko.cz/bolehost/
Borohrádek - Městský úřad, Husova 240, 517 24 Borohrádek tel.: 494 381 303,
e-mail: město.borohradek@worldonline.cz, www.mestoborohradek.cz
Borovnice - Obecní úřad Borovnice, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
tel.: 494 547 102, e-mail: ou.borovnice@iol.cz, www.borovnice.cz
Častolovice - Obecní úřad, Masarykova 10, 517 50 Častolovice,
tel.: 494 323 911, fax: 494 321 726, e-mail: starosta@ou-castolovice.cz
Čermná nad Orlicí - Obecní úřad, Čermná n.O. 6, 517 25 Čermná n.O.,
tel.: 494 388 130, e-mail:obec.cermna@worldonline.cz, www.cermna-n-orl.cz
Čestice - Obecní úřad, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 494 323 636,
e-mail: obeccestice@iol.cz, http://web.telecom.cz/obeccestice
Doudleby nad Orlicí - Obecní úřad, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
tel.: 494 383 137, tel./fax: 494 383 007, e-mail: obec@doudleby.cz,
www.doudleby.cz, www.zamek.doudleby.cz
Horní Jelení - Obecní úřad, Komenského nám. 114, 533 74 Horní Jelení
tel.: 466 673 120, 466 673 209, e-mail:obec@hornijeleni.cz,
www.obcepardubicka.cz/hornijeleni/
Hřibiny - Ledská - Obecní úřad, Hřibiny -Ledská 11, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
tel.: 494 323 822
Chleny - Obecní úřad, 517 45 Chleny 68,tel.: 494 547 222, fax: 494 547 222,
e-mail:obecchleny@tiscali.cz, www.chleny.wz.cz

Kostelec nad Orlicí - Město Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41
Kostelec nad Orlicí, tel.: 494 337 111,494 321 551, fax:494 337 295, e-mail:
kostelec@muko.cz, www.kostelec-nad-orlici.cz
Kostelecké Horky - Obecní úřad, Kostelecké Horky, 517 41 Kostelec nad Orlicí
tel.: 494 547 205, e-mail:ouhorky@cmail.cz
Krchleby - Obecní úřad Krchleby, 517 41 Kostelec nad Orlicí,tel.: 494 547 114
Nová Ves - Obecní úřad Nová Ves 70, 517 21 Týniště nad Orlicí,
tel.: 466 923 812, e-mail:novaves@wo.cz
Olešnice - Hoděčín - Obecní úřad, 517 36 Olešnice 63, tel./fax 494 384 783,
e-mail:obec.olesnice@tiscali.cz
Potštejn - Obecní úřad, Lázeňská ul. 93, 517 43 Potštejn, tel.: 494 546 812, 494
546 810, fax: 494 546 808, e-mail:ou.potstejn@worldonline.cz, www.potstejn.cz
Tutleky - Obecní úřad, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí , tel.: 494 323 257,
e-mail: obec.tutleky@tiscali.cz, www.tutleky.cz
Týniště nad Orlicí - Městský úřad, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: 494 377 000, fax: 494 371 029, e-mail: mestsky_urad@tyniste.cz,
www.tyniste.cz
Vrbice - Obecní úřad Vrbice, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 494 547 009,
e-mail: vrbice@seznam.cz
Záměl - Obecní úřad, Záměl 158, 517 43 Záměl, tel./fax: 494 546 211,
e-mail: obeczamel@orlice.cz
Zdelov - Obecní úřad, 517 21 Zdelov 44, tel: 494 381 469,
e-mail: ouzdelov@asc.cz
Třebechovice pod Orebem - Městský úřad, Masarykovo nám. 14, 503 46
Třebechovice p.O., tel.: 495 592 065,
e-mail: trebechovicepodorebem@mutrebechovice.cz
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T Ř Í D Ě N Í O D PA D U  O D E KO

Vážení čtenáři,
jak jsem ve svém minulém příspěvku slíbil, budeme se na stránkách obecních zpravodajů v letošním roce setkávat častěji. Ve svém
dnešním příspěvku bych Vás chtěl
krátce seznámit se stavem v třídění
odpadu.
Produkce směsného komunálního odpadu v naší svozové oblasti je
v posledních třech letech stabilní a
činí cca 5 300 tun ročně. Směsným
komunálním odpadem rozumíme
to, co je uloženo na skládku komunálního odpadu v Křovicích, tedy
nejdražší možný způsob likvidace.
Naším společným cílem by mělo
být tento objem co nejvíce snížit.
Pokud se nám to nepodaří, poplatky
za likvidaci odpadu neustále neúměrně porostou. V současné době je
jediným řešením separace. Jak jsem
již uvedl v minulém příspěvku, naše

společnost zajišťuje sběr plastů, skla a
papíru. K tomu máme k dispozici na
250, Vám dobře známých, modrých,
zelených a žlutých velkoobjemových
sběrných nádob. Jenom v loňském
roce jich přibylo 50 a jednalo se o investici 450 000 Kč. I v letošním roce
plánujeme další rozšiřování a posílení jednotlivých stanovišť. Výsledky 1.
čtvrtletí ukazují, že se jedná o krok
správným směrem. Proti srovnatelnému období došlo k nárůstu vytříděného odpadu o 25% .
Nejde však jen o sklo, plasty a
papír. Domnívám se, že naše hlavní
pozornost by se měla upřít na biologický odpad a inertní materiál
vznikající při úklidu. Neopomenutelným důvodem je zejména vysoká
hmotnost tohoto odpadu. Zde je
však nezbytně nutná součinnost a
iniciativa jednotlivých obecních úřadů, které by měly vytipovat vhodné

termíny a stanoviště pro sběr. Nutná je samozřejmě také iniciativa a
ochota občanů příslušný odpad na
svozové místo dopravit, což může
být v některých případech slušný
sportovní výkon. Odměnou je pocit,
že jsem udělal něco pro životní prostředí a pokud se nenechám odradit
nezájmem svých sousedů, tak i to, že
se moje aktivita promítne do výše
poplatku na příští rok. Nikterak nezastírám, že to ještě nemusí znamenat, že opět nedojde k jeho zvýšení,
avšak pokud neuděláme vůbec nic,
bude navýšení mnohem vyšší. Ostatně k problematice ceny za likvidaci
odpadů se budu věnovat v některém z dalších příspěvků. Biologický
odpad končí na naší kompostárně
v Lípě (mimochodem v současné
době máme k dispozici asi 300 m3
kvalitní kompostované zeminy, takže pokud má někdo zájem může, se

na nás obrátit) a inertní materiál na
skládce na Nové Vsi, což je samozřejmě mnohem levnější, než odvoz
na skládku komunálního odpadu do
Křovic u Dobrušky.
Nezanedbatelným přínosem separace je to, že za množství vytříděného odpadu dostává naše společnost
ﬁnanční prostředky od organizace
EKO-KOM, která zajišťuje plnění
povinností zpětného využití odpadu
z obalů. Tyto prostředky jsou účelově vázány a lze je zapojit opět pouze
do systému sběru a separace. Naším
cílem pro rok 2004 je, aby se celý
systém stal samoﬁnancovatelný.
Technické prostředky a lidské
zdroje na to, abychom vše zabezpečili, máme. Bez ochoty a angažovanosti Vás občanů toho však nikdy
nedosáhneme.
Ing. Libor Hemelík
jednatel společnosti

NABÍDKA VČP, A.S. NA OBDOBÍ 1.4.2004 – 31.12.2004
• zákazník uzavře Smlouvu o dodávce zemního plynu, bude připojen
k distribuční soustavě a zahájí odběr
zemního plynu v období od 1.4.2004
do 31. 12. 2004.
Sleva se týká ceny energie vyjádřené v kWh a počítá se z úrovně uveSlevy bude poskytnuta při splnění dené v Cenovém rozhodnutí ERÚ a
následujících podmínek:
v Ceníku VČP, a.s. platném pro dané
• zákazník bude zařazen do kate- období pro konečné odběratele (sleva se nevztahuje na stálé platy).
gorie DOMÁCNOST
• jedná se o nově zřízené odběrné
místo (nikoli přehlášení odběru či
Spotřeba ZP v roce 2004 bude
obnovení odběru na již existujícím stanovena propočtem dle platného
Ceníku VČP, a.s.
odběrném místě)
Východočeská plynárenská, a.s.
připravila pobídku k rozvoji plynoﬁkace svým novým zákazníkům
formou slevy až do výše 25 % z ceny
zemního plynu odebraného v období 1. 4. – 31. 12. 2004.

Sleva bude poskytnuta ve výši:
- 25 % z ceny ZP při uzavření
Smlouvy o dodávce ZP v období 1. 4.
2004 – 30. 6. 2004
- 20 % z ceny ZP při uzavření
Smlouvy o dodávce ZP v období 1. 7.
2004 – 30. 9. 2004
- 15 % z ceny ZP při uzavření
Smlouvy o dodávce ZP v období 1.
10. 2004 – 31. 12. 2004

Pražská 485
500 04 Hradec Králové
tel. 495 060 180
Tovární 315
537 01 Chrudim
tel. 469 622 349
Karla IV. 2629
530 02 Pardubice
tel. 466 657 195

Zákaznické kanceláře (vybrané):
Zákaznická linka: 800 900 101
www.vcp.cz

Na Štěpnici 485
562 01 Ústí nad Orlicí
tel. 465 525 188

BEZDRÁTOVÝ INTERNET V ALBRECHTICÍCH?
Internet na vlastním počítači
doma máme alespoň pět let, v té
době si jeho instalaci vynutily požadavky mých studujících dcer. Připojení je samozřejmě provedeno v té
době jediným možným způsobem
přes telefonní linku a službu Českého telecomu.
V posledních dvou letech rozšiřující se informace na www stránkách
stále více láká surfování po internetu
nejen mládež, ale i nás, dříve narozené. V současných podmínkách je
pak výše uvedený systém připojení
do sítě zastaralý, pomalý, nekontrolovatelný a pro domácnost ﬁnančně
nákladný.
Nějaký čas proto sháním informace o rychlejším a hlavně levnějším
připojení na internet.
Z řady možností se v našich albrechtických podmínkách nabízí
jedna schůdná varianta bezdrátového připojení UNET, které nabízí
ﬁrma Coma s.r.o. Polička.
Systém UNET nabízí plný, časově

neomezený přístup do internetové
sítě pomocí mikrovlnného zařízení
ve volném ( bezpoplatkovém ) pásmu 2,4 GHz, laicky řečeno jde o přenos spojení pomocí vysílací stanice
a vaší domovské přijímací stanice.
Záležitostí ﬁrmy je vysílací stanice,
přijímací stanici v hodnotě 2 990,Kč je vám možné v rámci akce „při
uzavření smlouvy na 24 měsíců „
dodat a nainstalovat za zřizovací
poplatek 0,- Kč.
Služba zahrnuje - zřízení a provoz
datového okruhu, bezplatný servis
po celou dobu provozu
- instalaci antény, svodu (do 15
m), karty (PCI, ISA, USB, PCMCIA),
oživení připojení
- 50 e-mail schránek u poskytovatele velikosti 20 MB (5 u tarifu
ECO+O)
- umístění a provoz www stránek
(1 MB)
- www stránku s přehledem přenesených dat v jednotlivých dnech
a vyúčtování

- přidělení jedné statické veřejné
IP adresy.
Datový okruh a související hardware zůstává v majetku poskytovatele.
Jediný a také zásadní technický
problém pro příjemce je přímá
viditelnost z místa instalace vaší
příjmové antény na zděný komín
ﬁrmy Piana Týniště a.s., je to ten
vzdálenější a červenobíle pruhovaný,
kde bude instalována vysílací anténa.
V zorné rovině nesmí stát žádná překážka – myšleno budova, pokud se
bude jednat o strom, musí možnost
posoudit technik ﬁrmy.
A co za to ? Pro domácnosti
vybírám jednu ideální z nabízených
služeb :
HOME 300 při rychlosti 512 kb/s
a měsíčním paušálu 490,- Kč, přenesení dat:
- v silném provoze (6 – 17 hod)
60 MB
- ve slabém provoze ( prac. dny
17-24 hod, víkendy a svátky ) 300

MB
- v nočním provoze (denně 24-6
hod) 600 MB
V případě překročení limitů stojí
1 MB v silném provozu 5,- Kč, ve
slabém 2,- Kč a v nočním 0,50 Kč.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Další informace na www.unet.cz.
Tuto možnost napojení na internet nabízíme všem albrechtickým
občanům. Jedině vy posoudíte, zda
je pro vás uvedená nabídka zajímavá. Obec je ochotna všechny zájemce
soustředit a větším množstvím odběratelů získat u dodavatelské ﬁrmy
lepších podmínek – prosazení nulového zřizovacího poplatku.
Pozdější dodatečná instalace by
byla pro příjemce samozřejmě o cca
3 tis. Kč dražší.
Zájemci, kteří se pro tuto možnost
internetového napojení rozhodnou
do 15.5.2004, hlaste se na obecním
úřadě nebo přímo u mne ve večerních hodinách na tel. 494 372 509.
Jiří Betlach
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CYKLOBUSY V LETOŠNÍM ROCE I Z ALBRECHTIC NAD ORLICÍ?
Rozšíření v loňském roce úspěšné služby cyklobusů připravuje její
provozovatel společnost AUDISBUS Rychnov nad Kněžnou. Nově
by měly tyto speciální autobusy,
upravené pro přepravu kol, zahájit
provoz i z naší obce. Nová trasa
by měla vést z Albrechtic do Borohrádku a dále přes Kostelec nad
Orlicí do Rychnova nad Kněžnou.
Odsud se může dále pokračovat na
Šerlich, do Rokytnice v Orl. horách
nebo přes Žamberk do Jablonného
n. O.
O tom, zda bude linka prodloužena až do naší obce, se dozvíte
ze sdělovacích prostředků. Termín
zahájení a konce činnosti služby se
plánuje od 29. 5. 2004 do 28. 9. 2004,
vždy o víkendech.
Pokud jezdíte rádi na kole, máte
se na co těšit.
Jaromír Kratěna

CYKLISTA - ŘIDIČ NEMOTOROVÉHO VOZIDLA

Málokdo si uvědomuje, že cyklista,
jakožto řidič nemotorového vozidla,
má v podstatě stejné povinnosti jako
řidič automobilu. Jde však téměř o
zázrak, spatříme-li na silnici cyklistu,
který má na svém kole veškeré povinné vybavení, dodržuje dopravní
předpisy a není pod vlivem alkoholu.
Cyklista je při rizikové jízdě vystaven mnohem většímu nebezpečí než
řidič automobilu. Není totiž na jízdním kole nikterak chráněn, a proto
jeho nehoda má v osmdesáti procentech případů za následek újmu na
zdraví či smrt. Pokud člověk jede na
kole, jsou pro něj závazné povinnosti řidiče uvedené v Zákonu provozu
na pozemních komunikacích. Podle
paragrafu 23 uvedeného zákona
musí řidič – a tedy i cyklista – při
vjíždění na pozemní komunikaci
dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po této komunikaci. To platí
i při vjíždění ze stezky pro cyklisty,
z obytné nebo pěší zóny na jinou
pozemní komunikaci. Cyklista jedoucí po pozemní komunikaci musí
dávat přednost chodci na přechodu a
nesmí ho ohrozit, když odbočuje na
komunikaci, kde chodec přechází.

se říci, že většina těch uvědomělých
se podle nich již řídí. Cyklista by
tedy v zájmu vlastního bezpečí měl:
a) dodržovat pravidla silničního
provozu
b) volit trasy s nižší intenzitou
silničního provozu a využívat
cyklistických stezek
c) používat cyklistickou přilbu, její
používání je od 1. 1. 2001 povinné
pro osoby mladší patnácti let
d)
nosit
pestré
oblečení
s reﬂexivními prvky
e) udržovat své jízdní kolo
v dobrém stavu a mít je vybaveno
tak, aby odpovídalo dopravním
předpisům

K nepovinné, ale doporučené
výbavě patří: jasně znějící zvonek,
účinné blatníky a účinný kryt řetězu.

nepovinná výbava
2 - jasně znějící zvonek
8 - účinné blatníky
11 - účinný kryt řetězu

Žel, podle našich zkušeností vybaTakto má vypadat plně vybavené
vené kolo, je na našich silnicích spíše
jízdní kolo - viz obrázek
raritou. Cyklisty na našich silnicích
tak můžeme rozdělit na dvě základní
Povinná výbava
skupiny: první používá kolo jako do1 - dvě na sobě nezávislé brzdy
pravní prostředek, druzí jako spor3 - přední světlomet bílé barvy
tovní náčiní. Zvláště u druhé sku4 - přední odrazka bílé barvy
5 - zdroj elektrického proudu
piny bývá s předepsanou výbavou
6 - zadní svítilna červené barvy
velký problém, protože pro ně by
7 - zadní odrazka červené barvy bylo kompletně vybavené kolo nepoužitelné. Blatníky, světla a odrazky
9 - oranžové odrazky na obou
podle nich pouze zvyšují hmotnost,
stranách pedálů
10 - oranžové odrazky na
chrastí, povolují se a upadávají.
Větší problém u cyklistů již před- paprscích kol
převzato ze zpravodaje Města
Kostelec n.O.
stavuje vybavení kola podle předpisů
a to dle zákona 56/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.
301/2001 Sb. Jízdní kolo pohybující
se po silnicích České republiky musí
mít: dvě brzdy, přední světlomet,
svítilnu se zadním obrysovým světlem červené barvy svítícím trvale
nebo přerušovaně, zdroj elektrického proudu, zadní odrazku červené
barvy, odrazky oranžové barvy na
obou stranách šlapátek. Jízdní kola
Diskutabilní vybavení cyklistů
vyrobená po 1. lednu 1985 musí
být vybavena také přední odrazkou
Doporučení a pravidla, kterými bílé barvy, na paprscích předního
by se měl cyklista v provozu řídit, a zadního kola mít nejméně jednu
nejsou většině cyklistů na obtíž a dá odrazku oranžové barvy.

AKTUÁLNÍ NOVINKY ZE SPORTU, KULTURY A SPOLE E

NSKÉHO 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

Číslo 2-2004

ŠKOLY
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MASOPUST

Blížilo se období masopustu. Ve
třídách se všichni snažili a vytvářeli
masopustní masky. Nějaké kostýmy
zapůjčila z divadla paní učitelka
Drábková. V den masopustního
průvodu jsme se oblékli do masek,
nalíčili a v celé kráse nejprve

navštívili naší školní kuchyň. Potom
jsme se odebrali potěšit staroušky a
sestřičky v domově důchodců. Ve
vesnici už postávaly hloučky lidí,
kteří čekali na náš veselý průvod.
Ale ještě nás čekala jedna zastávka
a to u pana výpravčího Šmídy.
Ten nás již vyhlížel, vystrojen do
uniformy. V červené čepici se

zelenou plácačkou zapískal odjezd a
už masopustní „mašinka“ odjížděla
k místním obchůdkům. Zastávka
byla také u paní učitelky Formanové
a na obecním úřadě. Veselý a
zpívající průvod masek se lidem líbil.
Mávali nám, usmívali se a někde nás
obdarovali sladkostmi. Potom se
všichni princové, princezny, vodníci,

sluhové, kašpárci, vojáci, strašidla i
smrtka, medvěd a legrační sumec
vrátili do naší školy. Budeme se na
ně těšit zase příští rok.
Veronika Luňáčková
žákyně 4. třídy

RECITUJEME S ELÁNEM  OKRESNÍ SOUTĚŽ V RYCHNOVĚ N.KN.
A máme za sebou další okresní
soutěž v recitaci v Rychnově nad
Kněžnou. Okresnímu klání předcházelo pečlivě připravené kolo
školní. Ve vyzdobené tělocvičně
rozhodovaly děti svými hlasy o

vítězi „sympatie“ a odborná porota
určila naše zástupce do okresního
kola. V 1. kategorii (tj. 1. – 3. třída)
postoupili tito žáci: J. Skalický, L.
Vojtěchová a I. Tomášková, ve 2. kategorii (tj. 4. – 5. třída) N. Fritzlová, P.

Kuzba a P. Havlíček. Všichni zaslouží akce a potřebné zkušenosti do dalšípoděkování za svůj zodpovědný ho soutěžení. Příští rok totiž chceme
přístup k reprezentaci školy. A jak opět být při tom a to s elánem.
jsme dopadli? Dobře. P. Havlíček si
Eva Drábková
za svůj výkon přivezl čestné uznání
vychovatelka ŠD
a ostatní příjemný pocit z vydařené

V Y NÁ Š E N Í M O R A N Y
Stalo se již tradicí, že děti z Mateřské a Základní školy v Albrechticích
společně vítají jaro vynášením Morany – báby zimy.
Vynášení Morany představuje starou lidovou slavnost, při níž děvčata
nosila po vesnici barevnými stuhami
ozdobenou slaměnou ﬁguru, kterou
posléze utopila ve vodě.
Návrat zahrnoval přinesení mladého stromku. Vynášení Morany
symbolizovalo odchod zimy, která
ustupuje vládě léta. Tato tradice ve
formě folklórního prvku přetrvala
v určitých oblastech dodnes.
I děti v Albrechticích se musejí
se zimou rázně rozloučit, aby se už
nevracela. Společnými silami vyrobíme ﬁgurínu. V lese si najdeme dvě

rovné větve, připravíme si materiál
– seno nebo slámu, zbytky textilií,
vlnu nebo přízi. Nejprve zhotovíme
z větví kříž, který pevně svážeme.
Následuje výroba hlavy. Připravíme
si staré prostěradlo, které naplníme
senem. Tělo vycpeme rovněž tak a
navlékneme halenu. Ovineme paže,
utvoříme ruce, které vycpeme zbytkovým materiálem. Zbývá zhotovit
sukni. Nařasíme pruh látky a sukně
je hotová. Všechny části „oblečení“
pevně uvážeme. Nakonec dotvoříme
hlavu. Namalujeme temperovými
barvami oči, nos, ústa a tváře. Přišijeme vlasy ze zbytků vln a přízí. Nakonec uvážeme starý šátek na hlavu
a na krk zavěsíme korále z výdunků.
Bába zima je hotová.

Předškolní i školní děti zatím
pilně trénují lidová říkadla a písně,
kterými Moranu vyprovodí na její
poslední cestu.
V den, kdy vynášíme Moranu, děti
přicházejí brzy, nemohou se dočkat
rána. Konečně se všichni řadíme a za
přednesu lidových zpěvů odcházíme
k řece Orlici. Moranu nesou dvě děti
vpředu a všichni zpíváme:
Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič,
odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek.
Za zpěvu přicházíme k řece Orlici.

Paní učitelka ze ZŠ Moranu zapálí
a vhazuje do proudu řeky. S dětmi
pozoruje, jak bába zima odplouvá
pryč.
Zpět se vracíme s Vesnou, jenž
zosobňuje jaro a také s vesele ozdobenou haluzkou – lítem, které nám
to jaro dozajista brzy přinese. I na
líto umíme říkadlo:
Líto, nové líto,
co jsi nám přineslo?
Mnoho dobrého,
kvítí pěkného,
modrého, bílého, červeného.

Za kolektiv MŠ
Kubcová I.
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ODDÍL VOLEJBALU-ŽENY
ŽENY chozích utkání jsme nastoupili do
utkání posledního. Začátek prvního
setu se odvíjel celkem v pohodě a
V sobotu 7. února se konal první vytvořili jsme si čtyřbodový náskok,
turnaj Zimního poháru žen ve volej- který jsme prakticky udrželi až do
bale, který pořádal VK Kvasiny B.
konce. Druhý set byl vyrovnaný až
Zimní pohárové soutěže se letos do konce. Hráčky v podvědomí cítily,
účastní 8 družstev, která jsou roz- že jsou lepší, ale v koncovce se jim
dělena do dvou skupin po čtyřech to nevyplatilo a prohráli jsme těsně
účastnících. Do skupiny A byla 23:25. Třetí set jsme již neponechali
nalosována družstva: SK Nové náhodě a vyhráli 15:10.
Město, Kvasiny A, Bílá Třemešná a
So Pouchov. Do naši skupiny B byla
Tabulka skupiny B a výsledky 1.
nalosována družstva: Kvasiny B, So kola:
Plotiště, OREL Hradec Králové a
Sokol Albrechtice.
Kvasiny B - OREL HK
2:0
Turnaj skupiny A se konal v No- Plotiště - OREL HK
2:1
vém Městě a turnaj skupiny B pořá- Albre
- Plotiště
1:2
daly Kvasiny B v ZŠ Skuhrov.
Albre
- Kvasiny B
1:2
Hrálo se systémem každý s kaž- Kvasiny B - Plotiště
1:2
dým na dva vítězné sety. Do dalšího
Albre
- OREL HK
2:1
kola budou nalosována družstva
podle umístění z kola prvního. Do
1. So Plotiště
6
3 6b.
třetího postoupí lepších šest druž- 2. VK Kvasiny B 5
3 5b.
stev z celkových osmi. Do ﬁnálového
3. So Albrechtice 4 5 4b.
turnaje postoupí první dvě družstva, 4. OREL HK
2
6 3b.
kde se střetnou s nejlepšími dvěma
družstvy z pardubického kraje.
ZIMNÍ POHÁR –ŽENY 2. KOLO

ZIMNÍ
1.TURNAJ

POHÁR

–

ZIMNÍ POHÁR –ŽENY 3. KOLO

V sobotu 6. března jsme pořádali 3.
kolo Zimního poháru žen krajských
soutěží ve volejbale. Turnaj byl hrán
v Borohrádku v místní sokolovně.
Po druhém kole Zimního poháru
zbylo šest družstev, která byla rozlosována do dvou skupin po třech.
Sk. A
Sokol Albrechtice
VK Kvasiny B
Sokol Plotiště

Druhý set byl poměrně vyrovnaný.
Hráčky Nového Města se snažily, co
Sk. B
mohly. Nejprve jsme vedli 4:3, poté
Sokol Pouchov
stav vyrovnaný 9:9, soupeřky šly do
SK Nové Město
vedení 14:16, ale naposledy. Před
OREL Hradec Králové
blížící se koncovkou jsme zabrali a
stav otočili na 22:18, 24:20 a esem
Z každé skupiny postupují první z podání zakončili na 25:20.
dva do společného ﬁnálového turnaje krajského poháru.
Výsledek utkání byl stejně vynikající jako náš výkon.
Sestava:
Vašíčková, Kupková,
Horáková, Betlachová A., Kořízková
SO Alb – VK Kvasiny B
2:0
K., Charvátová, Betlachová M.
(25:14, 25:8)
Sestava: Vašíčková, Kupková,
Horáková, Matějková, Charvátová,
1. VK Kva B 2 0 4:0 101:79 4b. Betlachová M. - Kořízková K.,
2. SO Alb 1 1 2:3 100:105 3b. Betlachová A.
3. SO Plot 0 2 1:4 95:112 2b.
Do utkání jsme šli s odhodláním
Albrechtice - VK Kvasiny B
0:2 zvítězit a pokusit se o možné vítězVK Kvasiny B - Sokol Plotiště 2:0 ství v turnaji. Ve hře byl také postup
Albrechtice - Sokol Plotiště
2:1 prvních dvou družstev do turnaje
východočeské oblasti. Do zápasu
Na poslední chvíli jsme si zajistili jsme nastoupili se základní sestavou
postup do ﬁnále krajského poháru. z prvního utkání.
Rozhodlo o tom poslední utkání
Na začátku prvního setu s námi
se Sokolem Plotiště, ve kterém jsme hráčky Kvasin hrály 3:3 a tím
zvítězili 2:1.
prakticky skončilo utkání. Dostali
jsme se do vedení 9:5, pak jsme vedli
ZIMNÍ POHÁR –ŽENY FINÁLE
již 16:9 a dařilo se nám. Za stavu 18:
11 a 20:12 bylo rozhodnuto a v klidu
V neděli 28. března bojovala naše jsme vyhráli první set 25:14.
děvčata ve ﬁnále krajského volejbalového poháru a v tomto ﬁnále
Patrně chtěly soupeřky zápas
zvítězila.
otočit a vyhrát druhý set, ale byli
Po třech turnajích, které již letos jsme jasně lepší. Začátek a průběh
proběhly, se do ﬁnále probojovala druhého setu 8:0, 9:1 následuje bod
čtyři družstva: Nové Město, Pouchov, soupeřek a šest bodů našich 15:2,
Kvasiny a Albrechtice. Turnaj se vynikající hrou zvyšujeme na 17:5,
konal v Kostelci nad Orlicí. Turnaje 19:5 a 22:6. Během druhé poloviny
se účastnil i stejný počet ﬁnalistů setu ještě střídáme dvě hráčky a
z mužské kategorie. Naše družstvo nakonec vyhráváme drtivě 25:8 !
odjelo na toto ﬁnále v plném složení.
Tímto stylem jsme porazili soupeře, který skončil na turnaji druhý a
SO Alb – SK Nové Město
2:0 porazil dva zbývající soupeře.
(25:19, 25:20)
SO Alb - Sokol Pouchov
2:0
Sestava: Vašíčková, Kupková, (25:22, 25:23)
Horáková, Matějková, Charvátová,
Betlachová M.
Sestava: Vašíčková, Kupková,
Betlachová A., Kořízková L., KořízV prvním utkání nás čekalo ková K., Charvátová - Betlachová
družstvo Nového Města, které vede M., Horáková, Matějková
Tabulka a výsledky sk. B:

Sestava: Vašíčková, Kupková, Ho- V sobotu 21. února se uskutečnilo
ráková, Charvátová, Betlachová M., druhé kolo Zimního poháru žen
krajských soutěží.
Kořízková K. - Matějková
Druhé kolo se uskutečnilo v NoSokol Alb - Sokol Plotiště 1:2 vém Městě nad Metují pro skupinu,
ve které jsme hráli.
(18:25, 25:18, 11:15)
Bohužel se z neznámých důvodů
Utkání bylo celkem vyrovnané.
První set jsme od začátku prohrá- neúčastnilo družstvo Kvasin A.
Hrálo se systémem každý s kažvali a nedařilo se nám příliš v útoku.
Soupeřky hrály „zaďoura“ a nám se dým na dva vítězné sety.
nedařilo je přehrát. Ve druhém setu
Sestava: Vašíčková, Kupková, Hojsme byli lepší a vytvořili si solidní
náskok, který jsme udrželi až do ráková, Kořízková, Matějková, Betlakonce. V taibreaku jsme se drželi chová M., Charvátová
do stavu 8:8. Potom měly soupeřky
Konečná tabulka a výsledky:
více ze hry a po našich chybách jsme
1. Nové Město
2 0 4:2 4 b.
tento set prohráli 11:15.
2. Albrechtice 1 1 3:2 3 b.
3. Kvasiny B
0 2 1:4 2 b.
Sokol Alb - VK Kvasiny B 1:2
4. Kvasiny A
kont.
(25:14, 26:28, 11:15)
Do tohoto utkání jsme šli pro víAlbrechtice - Kvasiny B
2:0
tězství a důležité body. Chtěli jsme
(25:19, 25:16)
soupeřky utlouct na síti, což se nám
Albrechtice Nové Město 1:2
od začátku dařilo.
(16:25, 26:24, 13:15)
Vytvořili jsme si obrovský náskok
Kvasiny B - Nové Město 1:2
a drtivě jsme zvítězili 25:14.
Do druhého setu jsme se opět do
Naše hráčky sehrály dobrý turnaj
soupeřek opřeli. Sice s námi držely
krok do 12:12, ale potom jsme se a podaly solidní výkon. Škoda,že
ujali vedení 18:13 a vypadalo to,že jsme prohráli v koncovce třetího
bude konec zápasu. Hráčky Kvasin setu s Novým Městem 13:15.
nás nejdříve dotáhly na 20:17 a do- Hlavně se nám však při součtu
staly se do vedení 23:24. V koncovce bodů z minulého turnaje podařilo
jsme ještě bojovali, ale prohráli 26:28. postoupit do třetího kola.
Ve třetím kole nastoupí pouze
V taibreaku se nám zase nedařilo od
stavu 8:8 a prohráli jsme zase 11:15. šest družstev rozdělených do dvou
skupin, ze kterých postoupí do ﬁnále
Sokol Alb - OREL HK
2:1 krajského poháru vždy první dva.
(25:21, 23:25, 15:10)
Zklamáni po výsledku z před-

tabulku mistrovské soutěže v krajském přeboru.
První set se nám vydařil a soupeřky se nestačily divit, jak snadno
jsme získávali body i ve složitých situacích. Vedli jsme nejprve 7:4, 12:7,
kdy si soupeř vzal první oddechový
čas a 17:13. Soupeřky nás stihly ještě
dotáhnout na 18:16, ale koncovka se
nám povedla na výbornou a v rychlém sledu několika bodů jsme se vytáhli na 24:18 a následně na 25:19.
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hráčky tento úkol opět zvládly.

V tomto utkání se poněkud po- Tabulka a výsledky:
změnila sestava, ale znamenalo to
1. SO Albrechtice 3 3 0 0 6:0 6b.
pouze, že hra byla vyrovnaná.
2. VK Kvasiny B 3 2 0 1 4:3 5b.
První set byl vyrovnaný 2:3, 6:6, 3. Sokol Pouchov 3 1 0 2 3:5 4b.
ale poté začal mít převahu soupeř 12: 4. SK Nové Město 3 0 0 3 1:6 3b.
15, 13:18. Když jsme však prohrávali
1:2
o pět bodů, podařilo se nám set oto- Nové Město – Pouchov
Kvasiny B – Nové Město 2:1
čit postupně na 17:20, 22:21 a 24:21.
Kvasiny B – Pouchov
2:1
Soupeř si vzal oba oddechové časy,
ale prohře nezabránil 25:22.
Na tomto turnaji jsme zahráli
Druhý set byl opět vyrovnaný 13: výborně. Získali jsme putovní pohár
13, 20:20. Za tohoto stavu jsme pro a postoupili do ﬁnále Východočeské
jistotu vystřídali, když jsme byli ve oblasti, které se koná 4. dubna
složitém postavení a vyhráli postup- v Česticích. Do tohoto turnaje
s námi postoupili hráčky Kvasin B a
ně 23:21 a 25:23.
z pardubického kraje Sokol Přelouč Nahoře zleva: Petr Bartoš (trenér), L. Charvátová, L. Matějková, M. Betlachová,
Jinou sestavou jsme se během a Slovan Moravská Třebová.
A. Betlachová, J. Kupková, dole zleva: R. Vašíčková, K. Kořízková, K. Horáková, L.
Kořízková.
utkání dostávali do problémů, ale
OBLASTNÍ FINÁLE ZIMNÍHO
POHÁRU V ČESTICÍCH
V neděli 4. dubna se uskutečnilo
v nové hale v Česticích Oblastní
ﬁnále Zimního poháru ve volejbale
žen. Do tohoto ﬁnále jsme z hradeckého kraje postoupili jako vítězové
krajského poháru a ze druhého místa VK Kvasiny B.
Z pardubického kraje postoupil
jako vítěz SK Přelouč a ze druhého
místa Slovan Moravská Třebová.
Tímto turnajem se zakončil celý
Zimní pohár.
Naše družstvo nastoupilo k tomuto turnaji v kompletní sestavě.
SO Alb – Slovan M. Třeb. 2 : 1
(30:28, 18:25, 15:8)
Sestava: Vašíčková, Kupková, Horáková, Betlachová M., Matějková,
Charvátová

hráli zápas 2:1.
Vyhráli jsme první utkání a vzápětí jsme nastoupili ke druhému
zápasu s družstvem Kvasin B. Po vyrovnaném prvním utkání a krátkém
odpočinku následovalo další, což se
ukázalo pro nás osudným k vývoji
v celém turnaji.
SO Alb – VK Kvasiny B
(24:26,15:25)

0:2

Sestava: Vašíčková, Kupková, Horáková, Betlachová M., Matějková,
Charvátová – Kořízková K.
První set se opakovalo naše trápení na příjmu podání, ale stále se
nám dařilo dobře útočit z těžkých
nahrávek, které byly zapříčiněné
právě špatným příjmem servisu. Set
byl vyrovnaný, přestože jsme soupeře na síti přehrávali, nedařilo se nám
odskočit a vytvořit si bodový náskok,
který by nám umožnil zklidnit hru
a zlomit soupeře, který pod tlakem
dělá hodně chyb, což jsme věděli.
Bohužel byl však set vyrovnaný až
do koncovky a tu jsme si špatným
příjmem prohráli 24:26.
Druhý set se nám nevydařil.
Hráčky nezvládly fyzicky zátěž dvou
vyrovnaných utkání. Nestíhali jsme
v poli a přesto, že jsme bojovali, už
to nešlo. Druhý set jsme prohráli
hladce 15:25.
Na tomto utkání bylo pozitivní
právě to, že se ukázaly naše fyzické
možnosti včas, abychom na nich
mohli ještě do začátku sezóny pracovat.

První set byl zcela vyrovnaný.
Družstva si vytvořila vždy dvoubodový až tříbodový náskok, který
byl ale vzápětí okamžitě stažen. Až
v samotné koncovce se rozhodovalo
o vítězi, a i přes to, že jsme měli většinou setbol my, ukončili jsme set až
za stavu 30:28.
Druhý set nám nevyšel. Ukázala se
naše slabina a to příjem podání.
Soupeřky si na začátku vytvořily
náskok pěti bodů, který se jim dařilo
stále držet. Prohrávali jsme již 11:18
a 13:23. Až v závěru se nám podařilo
kosmeticky výsledek upravit na 18:
25.
Do třetího rozhodujícího setu,
který se hrál do patnácti bodů, jsme
měli lepší vstup než soupeřky. Zatlačili jsme hráčky soupeře tvrdším
SO Alb – SK Přelouč
0:2
servisem do obrany a ony kupily
(15:25, 15:25)
chyby. Strany jsme otáčeli za stavu
8:4 a dařilo se nám i na příjmu. Po- Sestava: Vašíčková, Kupková,
stupně byly volejbalistky z Moravské Betlachová A., Kořízková, BetlaTřebové nervóznější a tak jsme set chová M., Charvátová – Matějková,
v poklidu dohráli na 15:8 a tím vy- Horáková

Bohužel před tímto utkáním,
které bylo poslední v turnaji, bylo
prakticky rozhodnuto. Abychom
přemýšleli nad lepším než třetím
místem, museli bychom porazit
Přelouč 2:0, ale výrazným rozdílem
míčů, protože právě ty by rozhodovaly o vítězi mezi námi, Kvasinami
a Přeloučí. Náš rozdíl míčů byl však
před tímto utkáním horší, takže lepší
umístění nebylo příliš reálné. Proto
se hráčky prostřídaly v tomto utkání
tak, aby každá ze střídajících dostala
na tomto turnaji stejný prostor (aby
si zahrál každý).
V prvním i ve druhém setu nás
provázeli stejné chyby jako v utkáních předešlých, ale bojovali jsme
co to dalo. Všechny hráčky skákaly
servis. Vyzkoušeli jsme si pár signálů
na síti. Prostě jsme toto utkání brali
již jako přátelské.
Tabulka a výsledky utkání:
1. SK Přelouč
3 0 6:1
2. VK Kvasiny B 2 1 4:3
3. SO Alb
1 2 2:5
4. Slovan M. T.
0 3 3:6

6 b.
5 b.
4 b.
3 b.

Kvasiny B – Přelouč
Albrechtice – Mor.Třebová
Albrechtice – Kvasiny B
Mor.Třebová – Přelouč
Kvasiny B – Mor.Třebová
Albrechtice – Přelouč

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

Tento turnaj nám tolik nevyšel
jako krajské ﬁnále, ale na druhou
stranu jsme se dostali tak daleko, že
nemůžeme počítat s tím, že budeme
stále vyhrávat se silnými soupeři.

naše přednosti a také naše nedostatky, na kterých budeme pracovat.
Zimní příprava byla úspěšná také
z dlouhodobého hlediska jako výrazný krok dopředu ve výsledcích
v rámci hradeckého kraje a celé
oblasti. Hráčky odvedly dobrou
práci, kterou mohou v letošním roce
zúročit ve výsledcích v mistrovské
soutěži nebo na turnajích. Hodně
nás těší zájem veřejnosti o naše
výsledky a jejich podpora a radost
z našich dosavadních úspěchů.
Všechny Vás rádi přivítáme na
letošních mistrovských utkáních na
hřišti za sokolovnou.
Děkujeme sponzorům, kteří nás
drží nad vodou: Plyn-Voda-Topení
p. Vondruška, Lesní družstvo Vysoké
Chvojno – p.Charvát, Euro-Proﬁ p.
Málek, Techškola-Autodoprava p.
Matějka, Instalatérství p. Krčmář
Petr Bartoš
Krajský přebor II. třídy ženy
skupina „B“
Rozlosování mistr. utkání jaro
15. a 16. kolo – 1.5.2004
TJ Sokol Plotiště – SO Alb
17. a 18. kolo – 8.5.2004
SO Alb – Orel Hradec Králové
19. a 20. kolo – 15.5.2004
VK Kvasiny B – SO Alb
21. a 22. kolo – 22.5.2004
SO Alb – SK Nové Město
23. a 24. kolo – 29.5.2004
Slavia HK B – SO Alb
25. a 26. kolo – 5.6.2004
SO Alb – VK Kvasiny A
27. a 28. kolo – 12.6.2004
TJ Sokol Zbečník B – SO Alb

HODNOCENÍ ZIMNÍ PŘÍPRAVY
Skončila nám tedy zimní příprava.
Domácí utkání se hrají na hřišti
Skončila úspěšně. Stali jsme se vítězi za sokolovnou.
krajského poháru. V oblastním ﬁná- Začátky utkání jsou od 10 a od 12
le jsme skončili na pěkném třetím hodin.
místě. Sehráli jsme na těchto pěti
Rádi Vás přivítáme.
turnajích hodně utkání. Ukázali se
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FOTBALOVÝ KALENDÁŘ – JARO 
SK A  O
I. mužstvo

Dorost

Starší žáci

4.4.
16:30

SK ACE
VAMBERK

10.4.
16,30

Žďár n.O.
SK Ace

18.4.
17,00

SK Ace
Opočno

17.4.
14,45

Voděrady
SK Ace
B u s o dj . 1 3 , 3 0

18.4.
10,00

24.4.
17,00

Dobruška B
SK Ace
B u s o dj . 1 5 , 3 0

24.4.
14,45

SK Ace
Doudleby

2.5.
17,00

SK Ace
Častolovice

1.5.
14,15

9.5.
17,00

Petrovice
SK Ace

16.5.
17,00

SK Ace
Rokytnice

22.5.
17,00

Voděrady
SK Ace
B u s o dj . 1 5 , 3 0

30.5.
17,00

SK Ace
Borohrádek

5.6.
17,00

Mladší žáci

13.4.
16,30

Černíkovice
SK Ace

Vamberk
SK Ace
B u s o dj . 8 , 4 5

19.4.
16,30

25.4.
10,00

Borohrádek
SK Ace
B u s o dj . 9 , 0 0

26.4.
16,30

Černíkovice
SK Ace
B u s o dj . 1 3 , 0 0

2.5.
10,00

SK Ace
Rokytnice

3.5.
16,30

8.5.
14,45

SK Ace
Slatina

9.5.

Nehraje se

10.5.
16,30

15.5.
14,15

Javornice
SK Ace
B u s o dj . 1 2 , 4 5

15.5.
10,00

Doudleby
SK Ace
B u s o dj . 9 , 0 0

17.5.
16,30

Javornice
SK Ace

Volno

23.5.
10,00

SK Ace
Čermná n. O.

24.5.
16,30

SK Ace
Č. Meziříčí

30.5.
14,00

Týniště B
SK Ace
V L íp ě n . O.

29.5.
10,00

Javornice
SK Ace
B u s o dj . 8 , 4 5

31.5.
16,30

Černíkovice
SK Ace
B u s o dj . 1 5 , 3 0

5.6.
14,45

SK Ace
Vamberk

6.6.
10,00

SK Ace
Č. Meziříčí

7.6.
16,30

Un Rokytnice
SK Ace

13.6.
17,00

SK Ace
Kostelec B

12.6.
14,45

SK Ace
Ohnišov

9.6.
16,30

Doudleby B
SK Ace

20.6.
17,00

SK Ace
Javornice

14.6.
16,30

SK Ace
Rychnov D

26.6.

22.5

ŠTÍT ALBRECHTIC
v Městě Albrechtice
D v o u d e n n í z áj e z d
26.-27.6.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ HASIČÁRNU
Internetový server zaměřený na
hasičskou tématiku pozary.cz ve
spolupráci s časopisem Alarm revue
vyhlásil soutěž o nejhezčí hasičárnu
roku 2004. Náš sbor si tuto soutěž
nemohl nechat ujít a albrechtickou
zbrojnici do ní přihlásil. První cenou v soutěži je ﬁnanční odměna
ve výši 5 000 Kč, kterou bychom
rádi věnovali na dovybavení nejmladších hasičů. Obracíme se proto
na všechny občany a členy SDH,
kteří mají přístup na internet a naše
zbrojnice se jim líbí, aby hlasovali

na www.pozary.cz . K hlasování je
potřeba registrace na serveru. Tato
registrace Vás k ničemu nezavazuje,
jen umožňuje hlasovat a psát případné komentáře k článkům. Zároveň
zabraňuje zmanipulování hlasování.
Každý může hlasovat jen jednou a to
nejvýše třemi body. Naše zbrojnice
je nyní na čtvrtém místě a od vítězství nás dělí asi sto hlasů. Věříme,
že s Vaší pomocí dokážeme vyhrát a
ukázat celé republice, ve které obci je
ta nejkrásnější hasičárna.
SDH Albrechtice n. Orl.

Častolovice
SK Ace
SK Ace
FC Rokytnicet

Doudleby A
SK Ace
SK Ace
Rychnov C

Vamberk
SK Ace
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ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL
Nový výbor TJ Sokol se ihned po
svém zvolení pustil do práce. Hlavním úkolem výboru bude vyřešit
stávající situaci se zabezpečením
provozu a údržby sokolovny.V nejbližší budoucnosti je totiž potřeba
uvažovat hlavně o opravě některých
částí sokolovny, která se po letech
užívání stává nevyhovující.
V tělocvičně se jedná především
o výměnu oken, opravu stropu a
obložení, do budoucna opravu podlahy. Ve sprchách u šatny je potřeba
vyřešit odpad a střecha sokolovny
už také něco pamatuje. Na Valné
hromadě Sokola konané v lednu
letošního roku nám bylo vedením
župy Orlické naznačeno, že tato
organizace zdaleka nedisponuje
patřičnými ﬁnancemi, tudíž nám
nemohou zaručit zdárný průběh naplánovaných oprav. Po tomto zjištění
se tedy vedení TJ Sokol rozhodlo pro

jiné řešení těchto problémů. Vše je
zatím v jednání a o dalším průběhu
Vás budeme informovat.
V měsíci březnu jsme ve spolupráci se sokolem Týniště pořádali zájezd
do královéhradeckého aquacentra.
Zaplavat si jelo sice jenom několik
našich občanů, doufáme však, že
další akce pořádané naší organizací
navštíví více široké veřejnosti.
Na samém konci března uspořádal
TJ Sokol jarní sběr železného šrotu.
Celkem se podařilo sesbírat šest
traktorových vleků, což při dnešních
výkupních cenách znamená také
slušnou částku.
Hotovost bude použita na částečné
pokrytí nákladů spojených s provozem sokolovny.
Se začátkem dubna začne také
brigádnická činnost našich členů.
V první řadě nás čeká předsezónní
úprava kurtů a vyčištění lesíku v

areálu. Dále pak bude probíhat výměna oplocení od OÚ ke křižovatce,
dokončovací práce na parkovišti,
oprava chodníku před sokolovnou.
Bude také vyrobena nová hlavní
brána. Všechny práce by měly být
dokončeny ještě před letošními oslavami výročí obce.
Výbor TJ Sokol se také usnesl na
cenách permanentek za využívání
kurtů na tento rok.
Permanentka
1. kus : 900,- na rok
2. kusy : 1600,- na rok
3. kusy : 1800,- na rok
4. kusy : 2000,- na rok
U více kusů permanentek se jedná
pouze o rodinné příslušníky. Bližší
informace získáte přímo u správce
sokolovny nebo v infoskříňkách TJ
Sokol.
Slika Pavel

Strana 13

ŠROT NA DRAČKU
Jako každý rok, tak i letos provedli
v Albrechticích členové TJ Sokol sběr
železného šrotu. Každý při jarním
úklidu okolo svého stavení objeví
něco rezatého a nepotřebného, čehož
se rád zbaví a my za utržené penízky
můžeme v zimních měsících svítit a
topit v sokolovně.
Svezený odpad byl soustředěn u
elektrárny, aby byl druhý den odvezen na šrotiště. Překvapení na nás
čekalo ráno. Hromada sběru byla
rozhrabaná, váhově zajímavé a rozměrově odvezitelné kusy byly pryč.
Naopak nějací ekologičtí likvidátoři
se potřebovali bez poplatku zbavit
dvou ledniček.
Děkujeme těmto pobertům, že
nám usnadnili nedělní nakládání a
ledničkářům za to, že budeme muset
na likvidaci jejich přebytků „vysolit“
z pokladny Sokola 600 Kč.
Pak že se dobrovolná práce vyplácí !
Výbor TJ Sokol

ODDÍL VOLEJBALU MUŽI

V polovině února proběhl v borohrádecké sokolovně další volejbalový turnaj v rámci zimní přípravy.
Náš celek v tomto turnaji nepodal
dobrý výkon a hodně zaostal za
svým standartem.
Podařilo se nám porazit pouze
jednoho soupeře, což znamenalo
čtvrté, poslední místo v turnaji.
Dne 21. 2. 2004 se uskutečnil další
turnaj Zimního poháru v kostelecké
hale, za účasti šesti týmů.
V poněkud oslabené sestavě se našim hráčům moc nedařilo, a když se
hned v prvním zápase zranil nahrávač, bylo o osudu turnaje víceméně
rozhodnuto.

Výsledky:

Albrechtice - Čestice
Albrechtice - Kostelec
Albrechtice - Záměl
Albrechtice - Potštejn
Albrechtice - Vamberk B

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

Tabulka:
1. Čestice
2. Kostelec
3. Záměl
4. Potštejn
5. Albrechtice
6. Vamberk B
Dne 20. 3. 2004 se uskutečnil poslední turnaj Zimního poháru. Jeli-

Bohužel se nám ani jednou nepodařilo vinou zranění nebo nemoci
nastoupit v nejsilnější sestavě. Z toho
důvodu jsme také obsadili celkové
čtvrté místo v Zimním poháru.
Náš tým reprezentovali: Bartoš P.,
Kupka L., Málek M., Rejzek I., Sikora
Výsledky:
M., Sluka P., Starý P., Šín K., Voda T.
Ace - Kostel. 1:2 (15:25, 25:20, 11:15) Celkové pořadí Zimního poháru
2004
Ace - Záměl 2:0 (25:19, 25:23)
Ace - Čestice 0:2 (22:25, 21:15)
1. TJ Čestice
13 8 4 1 21:6 21
Tabulka třetího turnaje:
2. So Kostelec 13 7 4 2 19:10 19
1. Čestice
3. SK Záměl
13 5 4 4 14:13 16
4. SO Ace
13 3 5 5 12:15 13
2. Kostelec
3. Albrechtice
5. TJ Potštejn 10 2 2 6 6:14 6
6. B.Vamb. B
10 1 1 6 3:17 3
4. Záměl
Sluka Pavel
kož se omluvila družstva Potštejna a
Vamberku, hrálo se systémem každý
s každým na dva vítězné sety. Náš
tým se ve všech zápasech prostřídal
a celkově lze účinkování našich volejbalistů hodnotit jako průměrné.

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU PŘI ZŠ
Po dlouhé zimě je tu opět jaro a
nám začala jarní část závodů Východočeského poháru. Celou zimu
jsme se poctivě připravovali a trénovali. Naše zimní příprava se skládala z úterních tréninků v tělocvičně,
čtvrtečních výběhů do lesa a návštěv
sauny a sobotních proběhnutí po
mapě.
První jarní závody 27. 3. pořádala
OK Lokomotiva Pardubice v Počáplech u Pardubic. Počasí nám moc
nepřálo. Ráno mrzlo a v průběhu
dne byly sněhové přeháňky, které
ještě ztěžovaly orientaci v už tak dost
hustém lese. Terén byl velmi podobný jako u nás. Celkem rovinatý les
s hustou sítí cest a vodotečí. Les byl
hůře průběžný, protože všude byl
vysoký ostružinový podrost, takže

maminky mají zase co zašívat. Ale i
přes všechny překážky, které na nás
na trati čekaly, jsme se zase všichni
sešli v cíli živi a zdrávi.
Myslím, že s nástupem do jarní
sezóny můžeme být spokojeni, neboť každý doběhl svoji trať se všemi
kontrolami a v daném časovém limitu. A i přes hodně velkou konkurenci
jsme se snažili udělat, co bylo v našich silách, a ačkoliv jsme neobsadili
první místa, jsme s našimi výkony
spokojeni a věříme, že příště budou
ještě lepší.
Umístili jsme se takto:
D10N 3.50 km, 6 kontrol
9. Kramářová Dita
30.43
D14C 3.70 km, 14 kontrol
13. Horká Marie
47.34
24. Špačková Lucie
73.11

26. Škorecová Lucie
96.09
D18C 6.10 km, 14 kontrol
20. Khýnová Radka
110.41
21. Šafářová Renata
117.06
H10C 2.30 km, 7 kontrol
13. Säckl Michal
40.08
H12C 3.50 km, 11 kontrol
26. Kramář Daniel
49.30
H14C 5.50 km, 15 kontrol
33. Zíma Jakub
65.50
H21C 10.70 km, 28 kontrol
20. Khýn Vítězslav
71.22
24. Kupka Jaroslav
73.18
H35D 6.70 km, 16 kontrol
22. Černý Petr
74.54
H60C 4.50 km, 13 kontrol
4. Hlušička Bohuslav
86.39
Vítězslav Khýn
Jaroslav Kupka
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
řeným podpisem voliče žádajícího o
vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má
každý občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let, a občan jiného členského
státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů veden v evidenci
obyvatel.
V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič do
úřední obálky 1 hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku může volič
zakroužkováním pořadového čísla
nejvýše u 2 kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.

Číslo 2-2004

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se:
Proboštová Marie, nar. 1910
ezníková V ra, nar. 1921
Machá ková Miloslava, nar. 1932
Tichá Marie, nar. 1921
K 31. 3. 2004 má naše obec
1037 obyvatel.
Vzpomínka:
Před 115 lety (8. 4.1889) se narodil
Ruda Srdečný.
Vzpomínají Borek a Zdar Srdečných.

Dne 30. května uplyne 15 let
co nás náhle a navždy bez slůvka
rozloučení opustil drahý manžel a
tatínek pan Pavel Zozulák. Kdo jste
ho znali, věnujte mu spolu s námi
Hlasovací lístky budou všem voli- tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají manželka, děti a
čům dodány nejpozději 3 dny před
rodina Drašnarova.
volbami, tj. do 8. 6. 2004.
Volby do Evropského parlamentu
vyhlásil prezident republiky na dny
11. a 12. června 2004. Na celém
území ČR začíná první den voleb
(11. 6. 2004) ve 14.00 hod. a končí
ve 22.00 hod. Druhý den voleb (12.
6. 2004) začíná hlasování v 8.00 hod.
a končí ve 14.00 hod. Na území České republiky se volí do Evropského
parlamentu 24 poslanců. Maximální počet kandidátů uvedených na
kandidátní listině je 32. Poslanci
Evropského parlamentu jsou voleni
na dobu 5 let.
V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský
průkaz vydá ve volebním okrsku
Albrechtice n.O. zdejší obecní úřad
voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku. K tomu, aby volič mohl volit na
voličský průkaz, musí požádat o jeho
vydání. Žádost o vydání voličského
průkazu musí být vždy písemná.

Pokud volič zasílá žádost o vydání
voličského průkazu poštou, musí být
jeho podpis úředně ověřen. Úředně
ověřený podpis voliče se vyžaduje i
v případě, že jeho žádost o vydání
voličského průkazu doručí na obecní
úřad jiná osoba. Pokud volič požádá
o vydání voličského průkazu osobně
na obecním úřadě, není třeba, aby
byl jeho podpis na písemné žádosti
úředně ověřen.
Voličský průkaz opravňuje voliče
ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv
volebním okrsku pouze na území
České republiky. Žádost o vydání
voličského průkazu lze podat již
v současné době, nejpozději musí
být však doručena obecnímu úřadu
15 dnů před dnem voleb, tj. 27. května 2004 do 16.00 hod. Obecní úřad
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb
tj. 27. května 2004, předá voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ově-

R E DA K Č N Í S D Ě L E N Í
Vážení čtenáři,
v minulém vydání jste měli všichni možnost vyjádřit se k podobě
našeho zpravodaje prostřednictví
dotazníků, které jsme pro Vás připravili a zároveň jsme Vás požádali
o dobrovolné ﬁnanční prostředky na
vydávání zpravodaje v roce 2004.
I přesto, že jsme skoro žádné vyplněné dotazníky zpět neobdrželi,
můžeme konstatovat, že náš místní
zpravodaj je mezi všemi čtenáři velice oblíben. O tom, že čtenáři jsou
se zpravodajem spokojeni „po všech

stránkách“, svědčí velké množství
dobrovolných ﬁnančních příspěvků,
které jsme na vydávání zpravodaje
obdrželi. Celková výše příspěvků
k 31. 3. 2004 činí 18 000,-Kč. Zpravodaj ﬁnančně podpořili nejen občané
z Albrechtic, Štěpánovska, Nové Vsi,
ale i čtenáři, kterým zpravodaj zasí-

Volič může ze závažných, zejména
zdravotních důvodů hlasovat mimo
volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou. O přenosnou
volební schránku si volič může požádat obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou komisi.
Způsob volby do Evropského
parlamentu upravuje zákon č. 62/
2003 Sb. o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých
zákonů, který nabyl účinnosti dne 4.
března 2003.

Odešla jsi nám, jak osud si to přál,
však v našich srdcích budeš žít stále
dál! Již tři smutné roky to budou 9.
července 2004, kdy jsme se rozloučili
s naší nenahraditelnou maminkou,
babičkou, tetou, sestrou a paní Oli
Čepelkovou.
S úctou a vděčností nikdy nezapomenou syn Jára s rodinou, Oluška,
Ladík. Jenda a sestra s celou rodinou.

Tolik několik důležitých informací
k volbám, které nás v brzké době
čekají. Všichni můžeme ovlivnit naši
budoucnost volbou vhodných zástupců do Evropského parlamentu.
Těšíme se na Vaši účast v červnových volbách!
Petra Kučerová

S úctou vzpomíná dcera s rodinou.

láme pravidelně poštou. Všem, kteří
jakoukoliv částkou na tuto tiskovinu
přispěli, děkujeme!
Snahou redakční rady bude i nadále dodržet pravidelnost vydávání
a obsahovou strukturu. Názory a
připomínky samozřejmě uvítáme
kdykoliv, stejně tak jakékoliv příspěvky do našeho zpravodaje.
za redakci zpravodaje
Petra Kučerová

Dne 26. července 2004 vzpomeneme již 24. výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka,
babička, paní Magdaléna Mrvečková.

Poděkování:
Děkuji touto cestou paní Müllerové, člence SPOZ a panu Betlachovi,
místostarostovi obce, za milé blahopřání, dárky, kytičku a pěkné posezení k mým 75. narozeninám.
Růžena Pošíková
NABÍDKA PRO PODNIKATELE
Vážení podnikatelé,
stále platí nabídka podnikatelské
prezentace na internetových stránkách naší obce www.albrechtice-nad-olici.cz. Bližší informace Vám
sdělíme na obecním úřadě (telefon
494 371 425).
Pokračování - Lesní družstvo
Vysoké Chvojno s.r.o., který bude
navazovat na článek z minulého
čísla zpravodaje uveřejníme příště.
Děkujeme za pochopení
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