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Ohlédnutí za rokem 2007
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2007 se chýlí pozvolna k závěru. Před námi je období klidu, míru a
pohody, ve kterém se většina z nás teší
na jedinečnou atmosféru Vánoc prožitou v rodinném kruhu a také na radostné vykročení do nového roku 2008.
Konec roku je v mnoha případech
též obdobím, kdy hodnotíme, jak se
nám podařilo naplnit naše novoroční
předsevzetí a plány.
Podívejme se tedy, jaký byl rok 2007
z pohledu naší obce. Již na počátku
roku bylo zřejmé, že před obcí stojí
náročný rok plný práce. Jednalo se
zejména o realizaci velkých investičních akcí, které se dlouhodobě připravovaly. Patřila mezi ně stavba nového
vodovodu pro rodinné domy a výměna azbestocementového vodovodního
potrubí spojená s rekonstrukcí některých chodníků. Kromě těchto velkých investičních akcí byla postavena
nová garáž pro obecní techniku, byly
zrekonstruovány nebytové prostory
v čp.141 na novou knihovnu, upraven systém topení v budově mateřské
školky a školní jídelny, upraven prostor parčíku u Krbů, byly vystavěny
kotce pro toulavé psy, vybudována
nová příjezdová komunikace k nové
garáži a další drobné opravy a úpravy
provedené na majetku obce. Na první
pohled je zřejmé, že v této oblasti správy obce měl obecní úřad na pilno.

Správný a vyvážený rozvoj obce se
neobejde bez průběžného plánování
a příprav dalších rozvojových aktivit.
Ani v této oblasti obec nezahálela
a v průběhu roku se intenzivně připravovala na stavbu kanalizace, úprav
návsi a nový systém komplexních
protipovodňových opatření. Všechny tři stavby jsou nyní připraveny
po technické stránce k realizaci.
Na stavbu protipovodňových hrází
a úpravu návsi byly podány nebo jsou
připraveny k podání žádosti o dotace,
bez kterých je nelze zrealizovat, neboť
nákladově převyšují možnosti obecního rozpočtu. Výstavba kanalizace
je součástí sdružené investice, kterou připravuje DSO Křivina. Zde je
situace značně komplikovaná, neboť
podmínky stanovené Ministerstvem
životního prostředí nám v současné
době neumožňují úspěšně požádat
o podporu z Operačního programu
životní prostředí. Nevzdáme se však
a pokusíme se ve spolupráci s dalšími žadateli vyřešit i tento nesmírně
složitý úkol.
Kromě příprav výše uvedených velkých investic se připravilo i několik
menších akcí, mezi něž patří přestavba přízemí obecního úřadu na obřadní a společenskou místnost, přestavba
budovy mateřské školy a školní jídelny, stavby plynofikace, elektrifikace
a osvětlení lokality pro výstavbu

nových rodinných domů. Všechny akce jsou ve stádiu připravenosti
k realizaci v roce 2008.
Kromě rozvoje a správy majetku
jsme se i v letošním roce věnovali
podpoře a organizování kulturněspolečenských akcí v průběhu celého
roku. Masopustem počínaje a vánočním setkání se seniory konče.
Je nesmírně pozitivní, že v naší obci
i v této náročné době, kdy není mnohdy čas ani na vlastní rodinu, se mezi
námi nacházejí spoluobčané, kteří pro
nás organizují odpočinkové a zájmové akce. Je jedno zda jsou členy komisí nebo výborů obce, nebo zájmových
organizací, či jsou-li to zaměstnanci
školy nebo jiných organizací. Vždy se
jedná o spoluobčany, kteří nad rámec
svých povinností pracují pro dobré
jméno Albrechtic nad Orlicí a spokojený život v nich. Těchto lidí si musíme vážit, neboť oni svojí prací vytvářejí podmínky pro společenský život.
Díky nim jste se všichni měli možnost
v roce 2007 zúčastnit například masopustního veselí, pálení čarodějnic,
hasičských soutěží, dětských slavností, množství amatérských sportovních
soutěží, přednášek, divadel, plesů
a tanečních zábav, církevních obřadů
za účasti nejvýznamnějších českých
církevních hodnostářů, koncertů
a podobně. Nevím o žádné obci
v okolí, kde by občané měli takovou

širokou nabídku společenských aktivit, jako je tomu právě u nás.
Ve výčtu aktivit nelze též opomenout dobrovolnou práci přátel kostela sv. Jana Křtitele, kterou věnovali
na jeho údržbu. Tato malá skupina
našich občanů též vrátila kostelu své
významné společenské postavení
v obci. Ve spolupráci s panem farářem
z týnišťské farnosti v něm uspořádali několik významných bohoslužeb
a zajímavých koncertů.
Jistě by se našly i další příklady aktivit, které obohatily život v naší obci
v právě končícím roce 2007. Z uvedeného je však zřejmé, že jsme všichni
společně prožili nebo jsme měli příležitost prožít úspěšný a na zajímavé
zážitky bohatý rok.
Osobně proto děkuji všem, kteří se
v roce 2007 zasloužili o to, že výčet
společenských aktivit a množství
odvedené práce je tak velké. Hluboce si vážím toho, že se spolu s vámi
mohu podílet na rozvoji naší krásné
obce Albrechtic nad Orlicí.
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem popřál
krásné a klidné Vánoce a do roku 2008
hodně zdraví, štěstí, optimismu a elánu.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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OZNÁMENÍ - Změna cen vodného a stočného
Zástupci měst, obcí či jejich svazků,
kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně veřejných kanalizací
a čistíren odpadních vod, po dohodě
s provozovatelem a nájemcem tohoto
majetku, firmou AQUA SERVIS, a. s.,
na základě nových kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR, schválili
změnu cen u vody pitné a vody odkanalizované pro rok 2008:

1. změna výše DPH
2. nárůst vstupů – cen energií
3. trvalé snižování odběrů vody pitné
(cca 2 %), resp. Vody odpadní (cca
6,5 %)
4. zvýšené náklady na provoz ČOV
(provoz nových lokalit)
Kromě těchto položek došlo k valorizaci nájemného a mezd a to pouze
o ředpokládanou inflaci.

Výše uvedená jednotná regionální
S platností od 1. 1. 2008 se mění
ceny vodného a stočného takto:
cena vodného, případně stočného platí
od 1. 1. 2008 v těchto lokalitách:
s DPH
bez DPH
Albrechtice nad Orlicí, Bačetín, Bílý
Újezd, Bolehošť, Borohrádek, ByzhraVODNÉ
24,86
27,10
dec, Častolovice, Čermná nad Orlicí,
Kč/m
Černíkovice, Čestice, Kamenice – Dobré, Dobruška, Doudleby nad Orlicí,
STOČNÉ
25,69
28,00
Kč/m
Chlístov, Jahodov, Kostelec nad Orlicí,
Kvasiny, Liberk, Lično, Lípa nad Orlicí,
I přes maximální oboustrannou Malá – Velká Ledská, Ohnišov, Olešsnahu udržet přijatelnou cenovou úro- nice, Plchovice, Podbřezí, Přepychy,
veň i pro rok 2008, tak oproti cenám Rašovice, Rybná nad Zdobnicí, Rychdoposud platným dochází k nárůstu nov nad Kněžnou, Semechnice, Skuhu vodného o 9,3 %, u stočného o 18,1 rov, Solnice, Trnov, Tutleky, Týniště
nad Orlicí, Vamberk, Voděrady, Záměl,
% v průměru pak o 13,6 %.
Zdelov,
Ždár nad Orlicí a pro ostatní
Hlavními důvody změny cen jsou
obce patřící pod tyto lokality.
tyto skutečnosti:
3

3

Statistika spokojenosti a atraktivnosti obce Albrechtice nad Orlicí
Naše obec byla jednou z 15ti náhodně vybraných obcí Královéhradeckého
kraje, ve které probíhal v květnu a červnu letošního roku průzkum spokojenosti občanů s místním společenstvím.
Průzkum prováděla spol. AUGUR
Consulting s.r.o., Brno, dlouholetý člen
České marketingové společnosti, prostřednictvím proškolených tazatelů,
pro Centrum evropského projektování
Hradec Králové. Formou standardizovaného dotazníku bylo osloveno cel-

kem 3087 respondentů ze všech těchto
náhodně vytipovaných měst a obcí
(Trutnov, Nová Paka, Jaroměř, Chlumec
nad Cidlinou, Opočno, Albrechtice nad
Orlicí, Police nad Metují, Adršpach,
Deštné v Orlických horách, Všestary,
Roudnice, Králova Lhota, Úlibice, Kocbeře a Divec). Cílem tohoto šetření bylo
zjištění spokojenosti obyvatel s místním
prostředím v různých oblastech života.
Výsledky průzkumu byly zpracovány
do podoby závěrečné zprávy, která je

shrnutím zjištěných dat v kvantifikované podobě.
Domníváme se, že výsledky zjištěné v tomto průzkumu jsou pro naši
obec zajímavé, proto jsme statistická
data z celkové závěrečné zprávy shrnuli do níže uvedené tabulky a sami se
můžete podívat, jak dotazníkové šetření
v Albrechticích n.O. dopadlo. Souhrnné výsledky jsou k dispozici na těchto
internetových adresách: www.cep-rra.
cz, www.kr-kralovehradecky.cz.

Závěrem zveřejňujeme poděkování:
Spol. Augur Consulting s.r.o. a Centrum evropského projektování děkuje
Obci Albrechtice nad Orlicí za vřelý
přístup v rámci realizace šetření „Spokojenost obyvatel s místním společenstvím“ a za umožnění dotazníkového
šetření. Poděkování náleží rovněž občanům obce, kteří ochotně a aktivně přistoupili k vyplňování dotazníků a práci
tazatelů.
Petra Kučerová, OÚ

Spokojenost s
Spokojen/á

Velmi
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Nevím

životem
v obci

architekturou
a novými
stavbami

15,6
72,4
8,6
3,4
0

7,8
50,0
26,6
3,1
12,5

bezpečností

vlastním
bydlením

velikostí
bytu

klidem
v okolí

29,0
56,5
6,5
0
8,0

31,7
55,0
10,0
1,7
1,6

38,2
41,8
10,9
5,5
3,6

32,8
29,3
27,6
10,3
0

možností
výstavby
vlastního
rodinného
domu
16,7
25,9
24,1
7,4
25,9

cenami
za byt
10,7
32,1
8,9
7,1
41,2

Atraktivnost obce
obyvatelstvo

Atraktivní
Velmi
Spíše ano
Spíše ne
Rozhodně ne
Nevím

návštěvníci

stávající

nově příchozí

z ČR

zahraniční

11,9
55,9
23,7
0
8,5

19,3
47,4
21,1
1,8
10,4

12,3
35,1
33,3
3,5
15,8

12,3
28,1
36,8
7,0
15,8

Zdroj: Prezentační zpráva průzkumu spokojenosti občanů s místním společenstvím ve vybraných městech (obcí) Královéhradeckého kraje. Poznámka: Údaje jsou udávány v %
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Žít na venkově znamená ctít jiné hodnoty
Rozhovor se senátorkou Václavou Domšovou

Jako občan se na Vás jako na senátorku mohu obrátit s čím?
„Na senátora se můžete obrátit
prakticky s čímkoliv. Snažíme se
pomoci, když to někde nefunguje,
snažíme se věci „postrkovat“. Pravdou je, že si nás mnohdy občané
pletou s advokáty, ombudsmanem,
Vševědem nebo bývalým stranickým tajemníkem, kterému stačilo
zvednout telefon... Senátor ale může
posloužit třeba právě tím, že „otevře
dveře“ na příslušná ministerstva, úřady… Přesto naší hlavní prací je legislativní proces, zákonodárství a vše
s tím spojené. Proto mi velice pomáhají všechny připomínky, podněty i
stížnosti, se kterými za mnou občané
při pravidelných pondělních senátorských dnech v obvodu přicházejí.“
Co považujete za největší úspěch
svého dosavadního senátorského
působení?
„Před pěti lety jsem voličům slibovala, že budu stát na straně venkova
a toho se snažím držet. Má práce
v tomto směru se týká například
výrazného posílení rozpočtů zejména
malých obcí v rámci změny zákona
o tzv. rozpočtovém určení daní, a to
už od 1.1.2008. Tomu však předcházela téměř tři roky dlouhá diskuse,
několik seminářů a veřejných slyšení, které také např. vyústily v podání
ústavní stížnosti v této věci, ale i Peti-

ce proti diskriminaci venkovského
obyvatelstva, kterou jsme organizovali se Spolkem pro obnovu venkova.
To vše vytvořilo potřebný tlak a vláda
se začala touto problematikou vážně
zabývat. Na můj vkus jdou ale všechny tyto změny příliš ztuha, pomalu
a složitými vyjednáváními. Již třetí
rok předsedám v Senátu Stálé komisi
pro rozvoj venkova, kde o problematice venkova často hovoříme a snažíme
se zájmy venkova prosazovat. Věřte,
že to není jednoduché. Všechny moje
aktivity můžete najít na mých internetových stránkách www.domsova.cz.“
Čeho byste ještě v rámci svého
mandátu chtěla dosáhnout?
„Venkov nejsou jen starostové
a obce jako takové, ale i zemědělství,
lesy, životní prostředí, školství, kultura, zdravotnictví a sociální problematika, podnikání, doprava… Takže
práce až nad hlavu! Jde mi o zlepšení
kvality života na venkově a v tomto
směru je to nelehký a hlavně dlouhodobý úkol.“
Jak Vám pomáhá mimosenátní
činnost v práci senátorky?
„Z doby předsenátorské mi zůstalo
předsedování v Dobrovolném svazku
obcí Region Orlické hory. Ta práce
mě vrací takříkajíc zpátky na zem.
Např. zjišťuji, jak zbytečně složité je
čerpání různých dotací, jak přebujelá je byrokracie s tím spojená, jak

je těžké jen se zorientovat v jednotlivých dotačních titulech, jak složité je
projekty EU nejen dofinancovat, ale
zejména předfinancovat atd. Prostě kontakt se starosty z celého mého
volebního obvodu (136 obcí) je pro
mne velmi přínosný. Také jsem ještě
místopředsedkyní celorepublikového
Spolku pro obnovu venkova, docházím na jednání Komory obcí při Svazu
měst a obcí atd. atd. Všechno to je pro
mou práci velice důležité a podnětné,
ale nějak přestávám stíhat… Musím
dodat, že za tyto aktivity neberu žádný plat. Mým jediným příjmem je ten
senátorský.“
Účastníte se řady vesnických
akcí...
„Ano a moc ráda. Pokud jsem
pozvána a čas dovolí, absolvuji
i několik akcí za víkend. Hodně fandím dobrovolným hasičům a všem
vesnickým spolkům. Jsou to lidé, kteří vesměs hýbou veškerým děním na
vesnici a snaží se obohacovat život
i těm ostatním. A právě pro ten pravý venkovský život je důležité, aby se
lidé scházeli a dobře spolunažívali.
Co by byla platná vyšperkovaná vesnice, když by tu lidé spolu nemluvili!
Dnes je takový trend, že ve vesnici si
postaví nové domy lidé z města a starosta si mne ruce, jak mu budou nové
děti chodit do školy, jak se mu posílí
rozpočet, ale mnohdy bývá skuteč-

nost jiná. Tito novousedlíci jezdí do
zaměstnání do města, děti vozí do školy sebou, postaví si dvoumetrový plot,
žádných akcí v obci se nezúčastňují.
Pro tu obec v podstatě nejsou žádným
přínosem, žijí dále tím městským spotřebním způsobem života. Neříkám, že
takoví jsou všichni. Bude to tak jednu
generaci trvat, než si ti lidé zvyknou
a pochopí, co to je žít dennodenně na
vesnici. Žít na venkově totiž znamená
i ctít jiné hodnoty.“
Mluví se o pořádání olympijský
her v Praze. Venkov je proti....
„Můj názor je jasný. Ačkoliv srdce
říká ano, rozum velí jednoznačně ne!
Naše republika je v současné době
zadlužena až po uši. Nemáme jistotu, že různí čeští filutové celou akci
nevytunelují. Neumím si představit,
k čemu pak budou sloužit megalomanské stadiony. „
Chcete ještě něco nakonec dodat?
„Pomalu se blíží vánoční čas, tak
bych samozřejmě ráda popřála všem
hodně klidu, sváteční nálady a rodinné pohody nejen o Vánocích. A také
odvážné vykročení do Nového roku
tak, aby ten nastávající rok 2008
byl rokem šťastným. Jaké si to uděláme, takové to budeme mít a přitom
nezapomeňte, že „Kde je vůle, tam je
i cesta!“
Pavel Bednář

Odpadového hospodářství - přehled vyseparovaných odpadů v roce 2006 a 2007
Název obce

Počet
obyvatel
obce

Směsný komunální
odpad
rok 2006

rok 2007

Vyseparovaný papír
rok 2006

rok 2007

Vyseparované sklo
rok 2006

rok 2007

Vyseparované plasty
rok 2006

rok 2007

údaje jsou za 3 čtvrtl.

údaje jsou za 3 čtvrtl.

údaje jsou za 3 čtvrtl.

Obec Horní Jelení

1896

613,550

623,813

10,560

4,980

21,860

17,090

11,220

14,280

Město Týniště n.O.

6120

1548,740

1568,573

52,110

59,040

53,240

63,360

34,230

38,640

Město Borohrádek

2112

635,070

664,360

16,620

5,990

13,890

13,870

9,940

11,340

983

264,970

272,200

8,120

6,130

10,090

9,820

4,390

4,510

1010

348,300

326,333

3,540

3,010

9,670

7,460

4,650

5,560

Obec Žďár n.O.

433

140,380

150,573

1,630

1,900

5,560

5,960

2,460

1,970

Obec Nová Ves

145

27,800

26,933

0,680

0,710

2,700

2,370

0,740

0,520

Obec Lípa n.O.

463

70,390

92,813

3,000

0,000

6,100

4,780

2,610

1,960

Obec Bolehošť

571

182,960

181,720

2,710

0,000

7,460

9,210

3,000

3,410

Město Holice

6335

1732,020

1812,600

12,390

16,850

45,790

41,790

33,510

39,180

Obec Veliny

388

83,740

83,400

1,470

1,250

5,060

4,720

3,210

4,410

20456

5647,920

5803,318

112,830

40,820

181,420

180,430

109,960

125,780

Obec Albrechtice n.O.
Obec Čermná n.O.

Celkem

Pozn.: jedná se o sběr spol. Odeko s.r.o, údaje jsou uvedeny v tunách
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O historii a současnosti Štítu Albrechtic
Hlavně pro mladší a přistěhovavší se obyvatele Albrechtic dávám na
vědomí co je vlastně Štít Albrechtic.
Dříve narození a starší rozhodně vědí o
co jde, ale i pro ně není na škodu oživit
vzpomínky. A tak si dovolím ocitovat
zkráceně „otce“ a tvůrce myšlenky, ze
které se nakonec nakonec tato tradice
narodila.
„Na podzim v roce 1973 jsem přišel jako funkcionář tehdejší TJ Sokol
Velké Albrechtice s námětem uskutečnit fotbalový turnaj obcí Albrechtic.
Myšlenka byla přijata. Akce dostala
do vínku název Štít Albrechtic. Poprvé
jsme se setkali v roce 1974 ve Velkých
Albrechticích.
Signatáři Štítu Albrechtic se staly:
Albrechtice n. Orlicí okr. Rychnov n.
Kněžnou, Albrechtice u Českého Těšína okr. Karviná, Albrechtice u Lanškrouna okr. Ústí n. Orlicí, Albrechtice u Mostu okr. Most, Albrechtice
v Jizerských horách okr. Jablonec n.
Nisou, Lesní Albrechtice okr. Opava,
Město Albrechtice okr. Bruntál, Velké
Albrechtice okr. Nový Jičín
Až v roce 1987 přistoupila ke Štítu i
devátá obec – Albrechtice nad Vltavou
okr. Písek.
Byl přijat systém pravidelného
setkávání a tak Štít Albrechtic probíhá

nepřetržitě, každoročně. Dosud proběhlo 33 ročníků. Na pořadatelství se
podílelo všech devět obcí více méně
pravidelně pouze Albrechtice u Mostu
pořádaly turnaj pouze jednou v roce
1980. Poté zmizely z mapy ČR, když
obec ustoupila těžbě uhlí. Přitom však
fotbalisté TJ Tatran jezdili střídavě
nadále na turnaj až do roku 1997. Celkem se zúčastnili 16 ročníků.
Výraznou součástí Štítu je přítomnost představitelů orgánů lidosprávy
či dnešních samospráv, je tomu tak od
prvopočátku v roce 1974, přítomnost
starostů obcí je významným podílem
na úspěšnosti Štítu Od založení Štítu
působí Stálý výbor Štítu Albrechtic, ve
kterém vykonávám nepřetržitě funkci
předsedy.
Potud tedy citace ze Zpravodaje Štítu
tak jak to zapsal „otec“ a zakladatel pan
Jan Škrobánek z Velkých Albrechtic.
Snad se teď můžete ptát proč zrovna
nyní tyto vzpomínky. Je to v podstatě z několika důvodů. Ten první je ta
situace, že s pořadatelstvím se počítá i
nadále a to:
27. – 29. června 2008
Albrechtice v Jizerských horách, 2009
Albrechtice nad Orlicí, 2010 Velké
Albrechtice. Z důvodů pořadatelství
naší obce, ale i z jiných důvodů navštívil Albrechtice pro nás vzácný host pan

Jan Škrobánek. V doprovodu předsedy
SK Albrechtice si prohlédl vybudovaný areál.
V restauraci na hřišti se podělil se
zástupci oddílu o zkušenosti a vzpomínky. Za 33 let bylo o čem hovořit.
Zúčastnil se i trenér „áčka“ Láďa Pacholík a člen výboru Štítu Jarda Hlušička.
Po debatě jsme na přání Jana navštívili
hrob dlouholetého člena výboru Štítu a
osobního přítele Zdeňka Pišla a člověka, který nechyběl na žádném Štítu

:Jardy Vody. Po procházce a prohlídce obce přijal pan Škrobánek pozvání
na oběd s místostarostou Zdeňkem
Boudkem, neboť starosta byl služebně mimo obec. Opět došlo k výměně
zkušeností v organizování turnaje a obě
strany zhodnotili návštěvu jako velmi
užitečnou a domluvili se, že budeme
v podobných aktivitách pokračovat.
Za použití podkladů ze Zpravodaje
Štítu zpracoval Jarda Hlušička.

 Štít Albrechtic konaný v roce 2004 ve Městě Albrechtice

Knihov na Albrechtice - nabídka pro č te náře

Vítám Vás v knihovně a nabízím té. A to často jen proto, že chtěli něco
Vám několik titulů:
lepšího než druzí, anebo prostě proto,
že mají své sny a fantazie, které by rádi
Pro děti:
změnili ve skutečnost.
„Lesní stezkou“ – Weber K.
Pro dospělé:
– z německého orig. Naše příroda je
plná napínavých dobrodružství. Pro„Stalin a jeho mistři popravčí“ –
zkoumat je se rozhodnou zvídavý Rayfield D. – z angl. orig. Hodnověrný
medvídek, malý lišáček, koloušek a portrét tyrana a těch, kdo mu sloužili.
nezbedný myšáček. Lehce srozumitel- Autor zde nepředkládá nový životopis
né a poutavé příběhy nabízejí malým Stalina nebo nové dějiny SSSR, nýbrž
čtenářům zajímavosti o přírodě zkoumá Stalinovu cestu k totální moci
v pohádkové podobě a překrásné ilu- i prostředky – a prostředky, díky nimž si
strace jim představí zvířata a rostliny ji dokázal udržet. Ve středu pozornosti
téměř jako ve skutečnosti.
zde stojí kariéry a osobnosti Stalino„Svět zvířat“ – Pope J. – z angl. orig. vých katanů, především těch pěti, kteří
Tato kniha zkoumá novým, vzrušují- stanuli v čele bezpečnostních sil a tajcím způsobem přírodu v její rozma- né policie, organizací jako např. Čeka,
nitosti. Je rozdělena do pěti hlavních GPU, NKVD, OGPU, MVD a MGB.
kapitol, v nichž postupně přibližuje
„Únosné riziko“ – Cook R. – z anživot savců, ptáků, ryb, plazů a hmy- gl. orig. Edward působí jako úspěšný
zu. Přináší fascinující poznatky z obo- vědec a neurochemik na Harvardu.
ru přírodních věd, které umožní lépe Tady poznává zdravotní sestru Kim,
pochopit, jak velký význam má život- potomka bohaté salemské rodiny,
ní prostředí pro všechno živé. Jasný, jejíž vzdálená příbuzná Elizabeth byla
snadno srozumitelný text doprovázejí na konci 17. století při nechvalně znákrásné ilustrace a unikátní fotografie. mých procesech upálena jako čaroděj„Povídá se, povídá…“ – Daniel R. nice. Edward je přívržencem teorie, že
To jsou příběhy o dětech a pro děti. „ďábelské projevy“ v Salemu způsobiJenda, Patrik, Eva či Monika prožívají la otrava námelem, který parazituje
stejná dobrodružství jako tisíce jejich na žitě a tím se dostal do chleba. Ve
vrstevníků. Mají trable se školou, starém domě, v němž kdysi bydlela
občas se poškorpí s kamarády, jindy je Elizabeth a který teď patří Kim, objeví
pokárají rodiče. Situace, do kterých se houbu, podobnou námelu…
dostanou, jsou někdy víc než zapekli„Případ deníku slunící se blon-

dýny“ – Gardner E.S. – z angl. orig.
Atraktivní blondýně Arlene se jednou nevyplatila její záliba. Zatímco
se procházela nahá a slunila se, někdo
jí ukradl obytný přívěs i se šaty. Arlene se obrátila na Perryho Masona
se žádostí o pomoc. I když se přívěs
našel, zdá se, že případ je složitější
než se původně zdálo. Arlenin otec
si v současné době odpykává trest za
velkou krádež v bance. Je zavražděn
muž, který prý věřil v jeho nevinu.
Mason má důvodné podezření, že mu
Arlene neříká všechna fakta, například o tom, odkud bere peníze na
zahálčivý život…
„Na cestách s anděly“ – Josef Fousek. J. F. měl odjakživa toulavé boty,
a každá cesta i ta nejkratší, třeba jen
z Kladna na Křivoklát, byla pro něj
takovým dobrodružstvím jako pro jiné
cesta kolem světa. Na každém kroku, i
tam, kde jiní vnímali jen šedou nudu,
zažíval pestrobarevné příběhy, o kterých pak vyprávěl všude, kde se našel
alespoň jeden posluchač. Ve zralém
věku se mu splnily sny o cestách po
Evropě i za oceány. V této knize píše
o svém putování životem a světem,
o příhodách, které zažíval a o lidech,
které potkával. Jeho anděly na cestách
jsou všichni ti, kteří neubližují, nezávidí a mají dobrá srdce. Jeho krédem
je: „Úsměv a nikoli výsměch“.
„Pět amerických prezidentů, čes-

ká babička a já“ – Eliška Hašková
Coolidge, rodačka z Prahy, emigrovala v roce 1949 do USA. Vystudovala Georgetown University School
of Foreign Service a kariéru začala
v Bílém domě, kde dlouho pracovala jako zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů. Založila a řídila
Kancelář prezidentských zpráv, jejímž
úkolem je zajišťovat styk s veřejností.
Po osmnácti letech přešla na ministerstvo zahraničních věcí USA a devět let
tam působila ve vysokých funkcích.
Starala se o styk s Kongresem v InterAmerican Bureau, stala se zástupkyní
ředitelky státního protokolu. Před
návratem do Čech zastávala funkci alternující delegátky v Organizaci
amerických států, kde řídila veškerou
administrativní, personální a protokolární činnost vyplývající z postavení USA jako hostitelské země.
„Muži a dívky“ – Trollopeová J.
– z angl. orig. Jaké jsou osudy dvou
odlišných žen, jež spojuje jediný prvek
– obě jsou podstatně mladší než jejich
partneři?
Přijďte si vybrat, určitě najdete knihu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
středu od 16ti do 18ti hodin se na Vás
těší
Svobodová J.
knihovnice
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Rozhovor se starostou obce
Pane starosto, bývá zvykem, že
v tomto příspěvku reagujeme na některé významné události a nebo fakta
přímo spojená s životem v naší obci.
Ráda bych vám tedy položila několik
otázek.
V naší obci proběhlo v květnu a
červnu statistické šetření zaměřené
všeobecně na spokojenost občanů
s místem ve kterém žijí (úplné výsledky šetření jsou uvedeny na jiném místě tohoto vydání zpravodaje). Jaký je
váš názor na výsledky šetření?
Hned v úvodu bych chtěl říci, že
jsme bez váhání souhlasili se zapojením do tohoto šetření. Velice nás zajímají názory obyvatel na vše, co souvisí
s životem v naší obci. Nyní k samotným výsledkům. Myslím si, že ve všech
případech, kdy se dotazovaní uměli na
položenou otázku vyjádřit, odpověděla
většina z nich, že je se životem v obci
spokojena. To je bezesporu potěšitelné
zjištění. Nelze však přehlédnout, že
jsou oblasti, kde je poměrně velká statistická část obyvatel spíše nespokojena
nebo přímo nespokojena s některým
ze zjišťovaných parametrů. S touto
skutečností je potřeba dále pracovat a
v další fázi zjistit, proč např. cca 30%
obyvatel není spokojeno s architekturou a novými stavbami, 31% s možností výstavby vlastního rodinného
domu apod. Zajímavé bude též blíže
upřesnit, proč více jak 36% návštěvníků, označilo naši obec za málo atraktivní. Pokud bychom našli odpovědi na
tyto slabé stránky obce, uměli bychom
je zohlednit při plánování dalšího rozvoje Albrechtic nad Orlicí.
Od nového roku budou platit nové
ceny vodného a stočného. Celkově
dojde k navýšení cen za tyto existenční služby u vodného o 9,3% (pitná voda) a stočného dokonce o 18,1%
(voda znečištěná).Kde vidíte příčiny
takto razantního nárůstu cen a jaké
jsou vyhlídky do budoucna?
Nové ceny vyhlášené společností
Aquaservis, a.s. Rychnov nad Kněžnou, které budou platit od 1.1. 2008, se
v meziročním nárůstu ani v absolutní
výši neliší od cen vyhlašovaných v okolních vodohospodářských systémech. Ač
nás to rozhodně nemůže těšit, příčiny
jsou logické a hned říkám, trend růstu
cen se nezastaví ani v několika příštích

letech. Je potřeba vnímat, že voda je pro
lidstvo strategickou surovinou číslo 1.
Proto s ní musíme hospodařit co nejlépe
umíme, což v konečném důsledku vede
ke stagnaci, spíše však k poklesu odběru pitné vody. Přitom prodané kubíky
pitné vody jsou klíčem k získání tržeb
za vodné a následně za stočné, což jsou
naprosto dominantní finanční zdroje vstupující do ekonomiky každého
provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Logicky tedy platí, že stagnací nebo dokonce poklesem prodaného
objemu vody dochází k ekonomickému
tlaku na růst ceny. Na Rychnovsku již
několik let dochází k meziročnímu
poklesu odběru pitné vody.
Kromě toho se naše republika zavázala plnit evropské normy, což u nás
vyvolává obrovský tlak na opravy a
investice do vodohospodářských systémů. Navíc současné ceny vůbec nezohledňují, že vodohospodářské systému
musíme provozovat udržitelným způsobem. Tedy průběžně investovat do
údržby takové prostředky, které zajistí
soustavnou provozuschopnost systémů,
při zajištění předepsané kvality dodávané a čištěné vody. Tento finanční
deficit ve stávajících kalkulacích vodného a stočného je tak významný, že
v krátké budoucnosti zvýší ceny vody
v desítkách procent.
Evropská dotační strategie i Ministerstvo životního prostředí navíc předpokládají, že celá vodohospodářská
oblast je samofinancovatelná a provozovatelům přináší zisk. Z této filozofie
plyne, že pokud Evropská unie poskytne dotace do vodohospodářské infrastruktury, musí žadatel o takovouto
dotaci prokázat, že si vydělá na zaplacení spoluúčasti k dotaci (20 – 60%)
a navíc vytvoří dostatečné zdroje
k udržitelnému provozu systému, do
kterého Unie poskytla dotaci. Do této
ekonomické analýzy nelze zahrnout
žádné jiné zdroje, než tržby za vodné
případně stočné. V konečném důsledku to znamená, že prakticky s každou
přijatou dotací bude nutné zvyšovat
ceny vody.
Neposledním faktorem, který ovlivňuje růst cen vody je samotný stát.
Průběžně totiž dochází ke zvyšování
daňového zatížení vody z rozhodnutí státních orgánů (poplatky za odběr
vody, růst DPH apod.). Mohl bych
uvádět ještě množství dalších faktorů,

které spolupůsobí na růst ceny vodného a stočného. Pro vysvětlení však stačí
výše uvedené a do budoucna je nutné
počítat s dalším razantním růstem
ceny za vodné i stočné.

Za několik málo dní budou Vánoce
a následně Nový rok. Jak se chystáte
strávit tyto dny volna a jaké předsevzetí si do roku 2008 dáte? Není-li to
tajné.

Nyní krátce k problematice odpadového hospodářství. Z tabulek uvedených v tomto vydání zpravodaje
vyplývá, že nezadržitelně roste celková produkce odpadů. Jaký bude
mít tento trend vliv na občany a jaká
opatření lze přijmout k regulaci tvorby odpadů v naší obci?
Na občany nebude mít tento nepříznivý trend, v letošním roce, dopad
žádný. Poplatky za odpady jsou regulovány státem a my již druhým rokem
budeme platit nejvyšší možnou cenu
stanovenou zákonem. Pravdou však
zůstává, že pokud dojde k uvolnění
této regulace, což je v budoucnu nevyhnutelné, dojde i k navýšení poplatků
vybíraných za likvidaci odpadů od
občanů. Z tabulek, o kterých jste hovořila v úvodu jasně vyplývá, že nejrazantnější nárůst vykazuje produkce
nevytříděných, tzv. směsných odpadů.
Pro zajímavost, likvidace jedné tuny
tohoto odpadu bude stát obec v roce
2008 cca 2 100,- Kč. Přepočtená cena
na jednoho obyvatele a rok tak vychází
na 730,- Kč. Jinými slovy, obecní rozpočet v roce 2008 doplatí za každého
občana 230,- Kč. Za občany starší
65let dokonce 330,- Kč. Navíc obec
hradí v plné výši likvidaci všech dalších složek odpadů – papír, sklo, plasty,
bio-odpady, nebezpečné odpady a nově
i tetrapaky. Z uvedeného je zřejmé,
že finanční účast občanů na likvidaci
odpadů by měla v budoucnu růst. Jak
hodně, o tom bude rozhodovat zastupitelstvo obce.
Jedinou cestou k udržení přijatelných
cen za likvidaci odpadů je důsledně
třídit. Zde bych viděl ještě velké rezervy v drtivé většině tříděných komodit.
V porovnání s ostatními obcemi v okolí si nestojíme až tak špatně, ale určitě
máme co zlepšovat.
Společnost Odeko, s.r.o. Týniště
nad Orlicí dostala od všech společníků (obcí) jasné zadání - připravit do
konce března 2008 návrh systémových opatření, která mají komplexně
řešit celou oblast nakládání s odpady
s cílem optimalizovat výdaje spojené
s jejich likvidací.

Tajné to rozhodně není. Já osobně si
již žádná předsevzetí nedávám. Reálný život je totiž tak složitý, že i když
jsem si v minulosti předsevzetí dal,
tak z mnoha a mnoha příčin jsem je
nebyl schopen dlouhodobě plnit. A
nyní nemám na mysli to obvyklé, jako
že například přestanu od nového roku
kouřit. To závisí skutečně na pevné
vůli a tu, jak jsem v minulosti bohužel
také zjistil, nemám.
Daleko radši bych si však dal předsevzetí tipu: - budu chodit dřív z práce,
budu se více věnovat své rodině, lépe
a více se budu starat o domácnost,
budu více pomáhat na zahrádce, budu
sportovat, abych udělal něco pro své
zdraví apod. Vím, že tato předsevzetí
jsou smysluplná a v konečném důsledku jsou pro život potřebnější než jejich
opak. To všechno je fakt, ale zda-li se
budu v příštím roce schopen alespoň
některými z nich řídit skutečně nevím.
Co však vím zcela určitě je, že Štědrý
den a zbylé vánoční svátky strávím
společně se svojí rodinou a na to se již
nemohu dočkat. Na Štědrý den ozdobíme vánoční stromeček, připravíme
štědrovečerní večeři a vyrazíme do
lesa na tradiční procházku, při které
nezapomeneme dát něco na zub zvířátkům. Tradičně také zapálíme svíčky
na hrobech našich blízkých. Štědrovečerní večeře má pro mne již od dětství
obrovské kouzlo. No, a nemohu přirozeně zapomenout na vánoční dárky,
na které se taky nemůžu dočkat. Snad
jsem byl hodný a nějaký tam najdu.
Letos se na Štědrý večer těším ještě
z jednoho důvodu. Několik let sníme
společně s manželkou o tom, že by bylo
krásné jít zasněženými Albrechticemi
na půlnoční do našeho kostela. Ještě
nikdy toto přání nešlo splnit, až snad
letos. Půlnoční v kostele bude a snad i
ten sníh napadne. Ať tak nebo tak, rozhodně se však těším, že se v tento jedinečný večer setkám se všemi podobně
laděnými spoluobčany a společně si
popřejeme „Šťastné a veselé vánoce“.
Děkuji za rozhovor
Redakce

Všem čtenářům našeho zpravodaje přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší v roce 2008.
zaměstnanci obecního úřadu
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KDO NA ORIONCUPU VYHRÁL ?
Vyhráli všichni, kteří přijeli v sobotu 8.9.2007 do Albrechtic n. Orlicí do
sportovního areálu místního Sokola.
V deset hodin se sjelo skoro 60 členů OS ORION, kde už na ně čekali
hasiči z vojenské posádky v Týništi
nad Orlicí. Trpělivě dětem ukazovali
vybavení auta a odpovídali na jejich
zvídavé dotazy. A pak už děti soutěžily
– ty menší plnily úkoly pod dohledem rodičů, ty starší se zapojily do
tenisového turnaje. Vítězkou se stala
Zuzka Šimečková. V kategorii dospělých zvítězil Petr Menčík. Maminky
soupeřily o titul Kuchařka ORIONU

Zahrádkáři Ohlédnutí za
rokem 2007
Vánoční čas nás většinou nutí
k ohlédnutí za uplynulým rokem.
Za oknem je odpočívající zahrada,
která připomíná, co se nám letos
podařilo a co už méně. Někdo nás
pochválil za dobré ovoce, výbornou marmeládu, tomu se zase líbily naše muškáty, onomu jiný kout
zahrádky.
Pan Karel Čapek píše, že zahradník a zahrádkář potřebuje jedenáct
set let k tomu, aby vyzkoušel, pronikl a prakticky zhodnotil vše, co
mu přísluší. Přemýšlíme, jak příští
rok to či ono udělat lépe. Doufáme,
že růže dobře přezimují a pokvetou lépe a ze zasazeného stromku
za nějaký čas bude krásný strom.
Každý další rok mu přidá na kráse.
Kéž by nám všem bylo dobře, až
budeme hodnotit následující rok.
Za Zahrádkářský svaz Albrechtice n. O.
Jaroslava Kupková

2007 – napekly podle tajných recep- lu prostor pro své hry, který vyhovuje
tů a dětská porota vybrala vynikající i vozíčkářům.
cukroví Jany Hájkové.
V souvislosti s konáním Sportovního dne firma Trade FIDES a.s Brno
Celý den dětem pouštěl jejich poskytla našemu sdružení finanční
oblíbené písničky diskžokej Martin příspěvek na činnost. Naše poděDohnálek. Soutěže pro děti připravo- kování patří i dalším firmám, které
valy dobrovolnice pod vedením Ivy nám každoročně pomáhají, díky nim
Bartošové. O občerstvení – grilované děti mohly dostat hodnotné balíčky
krůty se starali p.Ducký a p.Sychra – odměny za soutěže. Jsou to tyto firz Albrechtic n. O. ORIONCUP je my: Vojenská posádka Týniště n. O.,
již akcí tradiční, oblíbenou, rodiče VALVOLUBE – Ivoš Rejzek Albrechvyužívají společná setkání k disku- tice n. O., Restaurace u Kateřiny
zím, mohou společně plánovat další Albrechtice n. O., VODA, TOPENÍ,
akce. Děti mají v tomto hezkém areá- PLYN – J. Voda Nová Ves, Topenář-

ství - p. Čermák Borohrádek, STYL
– BAV Hradec Králové, Stavitelství
– p. Kašpar Borohrádek, BIO – TEC
– p. Štefan Borohrádek, Pražírna kávy
– p. Frolík Borohrádek, p. Matějka
Borohrádek, ESPO, p. Kobrműller
Albrechtice n. O., Čestická hospoda
– p. Zaujec, Čestice, p. Barták Štěpánovsko, SOKOL Albrechtice n. O., p.
Kamil Šín - Albrechtice n. O.
Činnost OS ORION je také finančně podporována Městem Rychnov
n.K., Královéhradeckým krajem.
Za OS ORION
PharmDr. I. Mikušová

Zpravodaj s novým rokem v jiné podobě?
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
ráda bych se s Vámi, alespoň v krátkosti, podělila o zajímavé poznatky,
které jsem získala na velice přínosném a nápady bohatém semináři
s názvem „Praktické zkušenosti
s vedením zpravodaje aneb Kdo má
lepší zpravodaj?“. Seminář se konal
za velké účasti šéfredaktorů, předsedů a členů redakčních rad, starostů,
místostarostů a tajemníků z celého
Královéhradeckého kraje. Seminář
nebyl pouze monologem jednoho
školitele, jak to mimochodem na
většině seminářích bývá zvykem,
ale celé setkání probíhalo formou
volné diskuze všech přítomných se
zkušenou žurnalistkou a novinářkou s dlouholetou praxí. Z celého
průběhu semináře bylo patrné, že se
zde sešli lidé, kteří práci v redakční
radě zpravodaje dělají rádi a hlavně
s obrovským nadšením. S velkým
obdivem jsem vyslechla zástupce většiny redakčních rad menších měst a
také obcí, kteří vystupovali s tím, že
mají tolik dopisovatelů, že musí některé příspěvky krátit nebo přijímají
články jen v určitém rozsahu nebo

dokonce vydávají zpravodaj dvakrát ny, kteří by nastolili pravidelnost a
měsíčně, protože dopisovatelů z řad aktuálnost ve vydávání našeho zpraobčanů mají hodně. To se pak takové vodaje a oživili ho novými rubrikaperiodikum vydává snadno…
mi, rozhovory s občany na aktuální
Právě bohatá výměna zkušeností téma, názory zastupitelů obce na
byla podnětem i pro moje zamyšle- jednotlivá témata z jednání zastuní „Jak udělat albrechtický zpravodaj pitelstva obce, ale i třeba soutěžemi,
zajímavější, bohatší?“.
různými seriály, vzpomínkami
Jako pracovnice obecního úřadu pamětníků…námětů pro zlepšení
zodpovídám za včasné shromažďo- obsahové i grafické úrovně by bylo
vání podkladů pro tisk zpravodaje. hodně, ale na jednoho člověka je té
V této souvislosti komunikuji s orgá- práce příliš. Rádi bychom také, aby
ny obce, zástupci zájmových organi- zpravodaj vznikal na základě diskuzací, vždy se snažím získat články ze mezi námi a čtenáři.
od lidí, kteří se v různých směrech
S příchodem nového roku bude
podílejí na dění v obci a mají tak naší snahou vydat „Zásady pro
co říct….ale podotýkám, že v něk- vydávání zpravodaje“, kterými by se
terých případech to vůbec není tak „budoucí“ ustanovená redakční rada
snadné, jak se třeba někomu zdá… albrechtického zpravodaje mohla
Určitě mně, jako čtenáři našeho řídit a celý zpravodaj tak, hlavně po
zpravodaje, dáte za pravdu, že větši- obsahové stránce, změnit.
na albrechtických výtisků by mohla
Co dodat na závěr? - „NEJLEPŠÍ
mít podtitul „Listy starosty a školy“ ZPRAVODAJ JE TEN, KTERÝ MÁ
nebo tak něco podobného, protože NEJVÍCE SPOLUPRACOVNÍKŮ
velice často bývá náš zpravodaj pou- A DOPISOVATELŮ“. Oživme proto
ze „sborníkem článků starosty obce i ten náš albrechtický, uvítáme jakéa školy“. Proč tomu tak je? - schází koliv náměty, nápady, příspěvky od
nám dopisovatelé….stejně tak jako Vás čtenářů.
stálá redakční rada s aktivními člePetra Kučerová, OÚ
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HASIČI
Tento rok byl pro albrechtické
hasiče vcelku poklidný, voda obec
neohrožovala a požáry se nám také
až na jeden vyhnuly. V lednu Českou
republiku zasáhl orkán Kyril, který
postihnul i Albrechtice, a tak v noci
hasiči odstraňovali spadlé stromy
a potrhané vedení obecního rozhlasu.
Ráno jsme ještě pomohli zprůjezdnit
silnici na Pardubice, kde díky stromu
přes cestu uvízlo několik řidičů.
V únoru nás čekal nesnadný úkol ořezání lípy u kostela. Na pomoc jsme
pozvali kolegy z Borohrádku s automobilovým žebříkem a za pár hodin
byla koruna stromu dole.
V průběhu roku členové SDH
odpracovali několik brigád pro obecní úřad a jako každý rok připravili
vatru na čarodějnice v parku, pomáhali ve škole na Den dětí, uspořádali
dvě hasičské soutěže a podíleli se na
přednášce pro děti ze základní školy.
V září hořelo v místní betonárně, kde
se ale naštěstí jednalo jen o spálené
jídlo na plotně.
V tomto roce se podařilo dovybavit část výjezdové jednotky o zásahové komplety, pořídit vysílačky
a dokoupit nějaké drobné, leč potřebné vybavení.

Návštěva hasičů z Wörglu
Členové SDH Albrechtice nad Orlicí ních a v novém roce jen to nejlepší,
V září poctili albrechtické hasiče přejí všem občanům a čtenářům zpra- hodně štěstí, zdraví a pohody.
svou návštěvou kolegové z partnerské- vodaje příjemné prožití svátků vánočho města Wörgl.
Mimo plánovaný program se zástupci obce se dostalo i na prohlídku naší
skromné zbrojnice, výlet, hasičskou
soutěž a společné posezení.
V sobotu se hasiči z Rakouska
posíleni o starosty, řidiče autobusu
a našeho strojníka (ovládajícího bravurně němčinu) zúčastnili hasičské
soutěže a vedli si opravdu výborně,
umístění ve zlatém středu hovoří za
vše. Starostové si na proudech za hlasi Vás dovoluje pozvat
sitého povzbuzování občany vedli jako
na tradiční
zkušení hasiči, když proudnici drželi
poprvé v životě. Po soutěži jsme se
sešli na hřišti ke společnému posezení,
kde nám starosta Wörglu poděkoval za
skvělé zážitky a na památku nám předal
krásnou knihu o jejich městě. Rakouští hasiči se velice zajímali o techniku
který se koná
používanou v Čechách, debaty se ubí26. ledna 2008 od 20:00 hod v restauraci U Krbů
raly také profesním směrem a navázali
jsme mnohé kontakty. Od kolegů jsme
K tanci a poslechu hraje nově vzniklá kapela s osvědčenými hudebníky
„Farní sešlost“. Vstupné mírné, tombola bohatá a obsluha příjemná jsou
převzali sošku svatého Floriána, patrosamozřejmostí, stejně jako skvělé pochoutky šéfkuchaře.
na všech hasičů. Loučení bylo smutné
a veselé zároveň, už teď se „těšíme“ co
Všichni jste srdečně zváni.
si na nás připraví v Rakousku, až tam
přijedeme.
Jiří Proche

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ

HASIČSKÝ PLES

Činnost Sboru
pro občanské
záležitosti v roce
2007

 Letní netradiční hasičská soutěž v Albrechticích n. O.

Ve Sboru pro občanské
záležitosti Albrechtice n. O.
pracuje 6 členek. V letošním
roce jsme se zúčastnily spolu
se členy zastupitelstva 32 blahopřání k jubileím našich občanů a 4 oslav zlatých svateb. Na
jaře jsme zajistily sběr ošacení
pro Diakonii Broumov, navštívily jsme Mateřskou školu
a předškoláky podělily malým
dárkem. Začátek školního roku
jsme oslavily ve zdejší škole
a prvňáčkům přinesly pěkná
plyšová zvířátka. Spolu s kulturní komisí jsme v prosinci,
jako každý rok, uspořádaly
besedu pro občany s pěkným
vystoupením dětí Mateřské
školy, Základní školy a Základní umělecké školy se sladkým
pohoštěním. Těšíme se, že se
v prosinci příštího roku s Vámi
opět sejdeme a prožijeme spolu
příjemné předvánoční chvíle.
Přejeme Vám v roce 2008
hodně štěstí a pevného zdraví.
Členky SPOZ
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Bílé Vánoce
Vánoce

Prostory školy jsou v bílé přece jenom svátečnější, rozsvícenější
Rádio koledy hraje,
a jakoby čistější a já si uvědomuji, jak
kostka cukru spadla do čaje.
nám ta bílá v obyčejném životě tak
Ohýnek plápolá,
trochu chybí. Bílá… symbol čistoty
Kateřina volá:
–nejen kolem nás, ale i čistoty duše,
„Hurá jsou Vánoce…“
symbol pořádku, spravedlnosti, světVánoce rozsvěcují srdce.
la samotného, počátku něčeho nového, naděje.
Barbora Fedrselová
Samozřejmě, že barevný svět je
žákyně 3. ročníku krásný. Co by byl bez optimismu
a radosti žluté; klidu, jasu, míru, spoBílé Vánoce
kojenosti modré; energie, lásky, vášBílá, bílá, všude bílá. Takhle by se ně červené; zemitosti, přirozenosti
daly vystihnout přípravy na letošní a bezpečí hnědé… I ta černá k živoVánoce v naší škole. Vše začalo pří- tu patří, možná právě pro ten návrat
jezdem sv. Martina – letos opravdu k bílé, pro to, abychom si uvědomona bílém koni. Už na Svatomartin- vali, co je v životě důležité a dokázali
skou slavnost, kterou jsme v listopa- znovu a znovu začínat. Ale nestačila
du poprvé pro děti připravili, se hala by jenom ta černá, která prostě ať
v přízemí oděla do bílé. Ve stejném chceme nebo nechceme v životě je
duchu pak pokračovala další výzdoba, – nemoci, různá lidská trápení? Proč
adventní věnce zdobí bílá a stříbrná, dělat další černé šmouhy lhaním, překaždé dítě si vyrobí stříbrobílou hvěz- tvářkou, vytvářením problémů tam,
dičku na vánoční stromeček.
kde nejsou, nezodpovědností, sobec-

tvím…Jak se vyrovnat s tím, že někdo třeba beze sněhu, a nový rok plný jen
okrade druhého, někomu ubližuje, ať těch nejkrásnějších barev.
slovně nebo fyzicky?
Světluše Kratěnová
Přejme si tedy bílé Vánoce, i když
ředitelka školy

 Prvňáčkové se svými hvězdičkami na vánoční stromek

Svatomartinská slavnost
V úterý 13. listopadu se v naší škole
poprvé uskutečnila Martinská slavnost.
Nejdříve jsme se na ni museli dobře
připravit. Ve škole i ve školce si všechny děti vyrobily martinskou lucerničku. V pondělí 12. listopadu jsme
napekli martinské rohlíky. Každé
dítě vytvarovalo alespoň tři rohlíčky
podle návodu dětí ze 4. a 5. ročníku.
Také jsme vystříhali papírové ozdoby. Oboje se nám moc povedlo. Děti
z dramatického kroužku si při svých
setkáních nacvičily pořad o svatém
Martinovi. Použily i velké obrazy,
které zase vyrobily děti z výtvarného
kroužku s paní Kačínovou.
V úterý jsme se sešli v 17 hodin
v hale školy. Paní ředitelka nás všech-

ny přivítala a trochu nám prozradila, a mysl a dokázali jsme pomáhat ostatco nás čeká. Program zahájily bás- ním tak, jako pomáhal svatý Martin.
ničkami děti z MŠ. Potom se zhasla
S rozsvícenými lucerničkami jsme
světla. Světla svíček a loučí vytvořila se přemístili na školní dvůr. Najedkouzelnou atmosféru, ve které před- nou jsme slyšeli: „Podívejte, tady jsou
vedly svůj pořad děti z dramatického stříbrné podkovy, tady určitě byl svakroužku a kroužku sborového zpěvu. tý Martin.“ Společně jsme pak volali:
Ke zpívání se připojily i další děti „Svatý Martine přijď mezi nás…“ A
ze školy. Dozvěděli jsme se, kdo to opravdu, najednou se objevil svatý
vlastně byl sv. Martin a co vykonal, Martin na svém koni. Předali jsme
poslechli jsme si i různé pranostiky. mu košíček s martinskými rohlíčky
Děvčata nakonec obdarovala všechny a na oplátku jsme dostali martinský
děti martinskými rohlíčky.
poklad – čokoládové podkovičky.
Následovalo předávání martinské- S lucerničkou a čokoládovou podkoho světla. Se světýlkem do lucerničky vičkou v dlani jsme vyprovodili svajsme dostali i přání, aby nám světýl- tého Martina až k samoobsluze. Tam
ko svítilo v nadcházejících dlouhých jsme se rozloučili a rozešli.
, tmavých podvečerech, ale hlavně,
Svátek svatého Martina jsme si letos
aby dokázalo rozsvítit i naše srdíčka opravdu užili a Martinská slavnost se

 Svatomartinská slavnost v základní škole

nám všem moc líbila.
žáci 4. a 5. ročníku
Osvědčený recept na „Martinské
rohlíky„:
Ze 40dkg hl. mouky, 1 Hery, šlehačky
a špetky soli vypracujeme těsto a rozdělíme na čtyři kousky. Z každého kousku vyválíme kruh asi o průměru 25cm.
Kruh rozdělíme na šest trojúhelníků.
Na širší stranu trojúhelníku položíme
nádivku a postupně zavineme. Rohlíček vytvarujeme a položíme na plech
vyložený pečícím papírem. Rohlíčky
můžeme potřít rozšlehaným vajíčkem.
Pečeme v předem vyhřáté troubě asi
třicet minut do růžova.
Hemelík Tomáš

 Svatomartinská slavnost v základní škole
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Letos přišel i anděl
Tradiční nadílka mikuláše a čerta
pro děti našich škol se letos rozrostla
o půvabnou andělku, která s milým
úsměvem rozdávala dětem společně s důstojným mikulášem adventní
kalendáře. Čert byl trochu roztomilý
popleta, ale vtipně napomínal ta dítka,

která „vystrkují růžky“. Celou kouzelnou atmosféru umocnily i vánoční
koledy a písně, které si všichni s chutí zazpívali. Bylo to další příjemné
adventní zastavení…Jen mě mrzí, že
takto natěšené děti nemohou pokračovat v tomto jemném duchu i ve svých

 Mikulášská nadílka v základní škole

rodinách. Když jsem si totiž druhý
den povídala s dětmi, tak nejenže čert
+ mikuláš k nim domů nepřišel, ale
v několika případech si rodiče neudělali ani čas, aby pro své ratolesti připravili „mikulášskou chvilku“. Jsem
přesvědčená, že se nejedná o peníze,

Eva Drábková
vychovatelka ŠD

 Mikulášská nadílka v základní škole

Poděkování
kulturní komisi
V úterý 27. 11. 2007 se ve dveřích školy objevil pan Šín s velice
milým darem. Přinesl do školy
výtěžek z dobrovolného vstupného
ze dvou besed. Je fajn, že se takové
akce uskutečnily, vždycky je dobré
dozvědět se něco zajímavého od
lidí, kteří mají co říct.

ale pokud svým dítkám ten potřebný
čas my nedáme dnes – ony třeba zase
nebudou mít čas na nás, až to budeme
v budoucnu potřebovat…

A je opravdu milé, že se kulturní komise domluvila na tom, že
vybrané peníze poputují do školy.
Určitě se budou hodit Ježíškovi,
který se k nám už chystá.
Za všechny ze školy děkuji.
Světluše Kratěnová

Tradiční vánoční pořad naší
školy se letos uskuteční ve středu
19. prosince od 17,00 hodin v sále
restaurace U Krbů.
Srdečně zveme.

Děti a zaměstnanci ZŠ
a MŠ Albrechtice nad Orlicí
děkují všem, kteří škole přispěli v roce 2007 jakoukoli
pomocí. Každé vykonání
nějaké práce, rada nebo dar
nám vždy udělá radost.
Zároveň všem přejeme
šťastné a klidné Vánoce
a v novém roce hodně zdraví a vše dobré.		
Světluše Kratěnová
ředitelka školy

Už zase přicházejí…
Ano, myslím tím nejkrásnější svátky
roku, na které se nejvíce těší malé děti
– VÁNOCE. A aby bylo to těšení co
nejpříjemnější, vyplníme ho samými
příjemnými činnostmi. Paní učitelky
upletou a ozdobí adventní věnec, na
kterém po čtyři pondělí před Vánocemi společně s dětmi zapalují novou
svíčku. Vyprávíme si, jak probíhají
přípravy na Vánoce v jednotlivých
rodinách. Začínáme zpívat vánoční
písně, píšeme dopis pro Ježíška. Pak
přijde Mikuláš s Čertem s dobou
náladou a košem dárků. Zazpíváme
písničky o Mikuláši, nezapomeneme
ani na básničky, které vyjadřují naši
radost a očekávání a také omluvu za
celý rok dětského „zlobení“. Pak už

nastává rozdávání dárečků a někdy
i obava, jestli i na mne vyjde, jestli jsem
si dárek zasloužil. I pro paní učitelky
má Čert s Mikulášem překvapení.
Ke sváteční náladě přispívá
i vánoční výzdoba. Od stropu zavěšené sněhové vločky a zvonečky, výzdoba oken, tříd i šatny, spousta dětských
kreseb, výstavka čertíků, voňavé girlandy z chvojí, perníky od rodičů, to
vše dotváří kouzelnou atmosféru.
Nejvíce času věnujeme přípravě
vánočního programu, který chceme společně s dětmi základní školy
přednést rodičům, prarodičům, příbuzným i známým v hostinci U Krbů.
Samostatné vystoupení připravíme
pro seniory v obci.

Než nastane vánoční nadělování,
čeká nás spousta chystání. Výroba
dárků a vánočních přání pro rodiče,
zaměstnance ZŠ, představitele obce a
majitelé obchodů.
Když nastane kouzelný čas Vánoc,
děti se dozvídají o lidových zvycích,
pouštějí lodičky ze skořápek ořechů,
poslouchají vánoční písně, recitují,
tancují a zpívají vánoční koledy. Pod
rozzářený stromeček nadělí Ježíšek
dětem spoustu dárků. O vánoční
hostinu se postarají maminky, které
napečou dětem cukroví, ale také paní
učitelky, které vše pečlivě připraví.
Přejeme si, aby chvíle adventní patřily k těm nejkrásnějším, aby v dětech
zůstaly hluboké prožitky z tohoto

období a až budou velké, vzpomněly
si na lásku, které se jim dostalo od
rodičů, ale i od učitelek v mateřské
škole.
K těm letošním Vánocům, které
nás čekají, přejeme Vše, ať jsou šťastné a veselé.
Poděkování
Děti a zaměstnanci mateřské školy
děkují prostřednictvím Místního zpravodaje manželům Černým, rodičům
Péti a Pavlíny, za hodnotný sponzorský dar – stavebnici Lego Duplo pro
děti k vánocům do obou oddělení.
Za kolektiv mateřské školy
Ivana Kubcová
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Z J E D NÁ N Í R A DY O B C E
Od posledního vydání zpravodaje
zasedla rada obce celkem 4x (15. 10.,
5. a 19. 11. a 3. 12. 2007).
Rada obce schválila:
• podklady pro jednání zastupitelstva
obce dne 18.10. 2007
• na základě předložených skutečností proplatit náklady spojené se
zřízením plynovodní
přípojky
k novostavbě domu na pozemku
p.č. 109/16
• prodej použitých obrubníků za
cenu 5,-Kč/kus a použité zbytkové
dlažby v ceně 3,- Kč/kus (po ukončení výměny vodovodu)
• zvýšení nájemného v obecním bytě
v ulici 1. Máje čp. 48 (ZŠ)
• smlouvu o realizaci odběrného zařízení v lokalitě Albrechtice – střed
• smlouvu o nájmu nebytových prostor na kadeřnictví v čp. 275
• propojení budovy ZŠ v čp. 48
Albrechtice nad Orlicí na stávající
linku ADSL v mateřské škole čp. 71
• využití uspořených finančních prostředků za plyn v roce 2006-2007
v rozpočtu Základní a mateřské
školy Albrechtice nad Orlicí takto:
• 20 000,- Kč na dofinancování ztráty
v čerpání finančních prostředků na
elektřinu v roce 2007
• 9 000,- Kč na zakoupení nového
mrazícího boxu pro potřeby školní
kuchyně
• vybavení čtenářského koutku nábytkem (stolek, knihovna, křesílka, atp.)
• že obec nebude na valné hromadě
Lesního družstva V. Chvojno s.r.o.
dne 25.10. 2007 nikdo zastupovat
• odložit realizaci 2.etapy rekonstrukce ústředního topení v budově
čp.71 na neurčito
- vícenáklady na akci „ Výměna azbestocementového vodovodního potrubí“ dle vypracovaného soupisu
• zachování autobusového spoje č. 6
za podmínek dotace obce 12,75 Kč/
km a pověřuje místostarostu obce
zasláním stanoviska spol. Oredo
s.r.o.
• podlepení radaru reflexní samolepkou nerealizovat
• zrušit veřejnou zakázku a vypsat
nové zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace
k územnímu a stavebnímu řízení
a k realizaci stavby „Úprava návsi
Albrechtice n. O.“
• kupní smlouvu na pozemky p.č.
244/2 a 244/3 v k. ú. Albrechtice
nad Orlicí a pověřuje starostu obce
k vyřízení všech záležitostí souvisejících s nákupem pozemků
• návrhy kupních smluv s panem
Josefem Tužilem. Současně schvaluje, aby smlouva na výkup pozemků Na Hrázce byla doplněna dle
požadavků pana J. Tužila. Dále
rada obce pověřuje starostu obce k

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

jednání s panem Tužilem o bližších
podmínkách prodeje pozemků
V Lukách.
opravu střechy na čp. 71 neprovést
v rozsahu dle předložené nabídky
a ukládá referentu majetkové správy zajistit opravu střechy pouze
nátěrem (realizaci přesunout dle
počasí na počátek roku 2008)
prodloužení podnájemní smlouvy mezi paní Monikou Thunack a
manžely Lochmanovými na dům
čp. 316 v ulici Štěpánovská. Současně zmocňuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s realizací tohoto
usnesení
na základě skutečností setrvat na
původním rozhodnutí tj. přispět
částkou 20 000,-Kč na vybudování
bezbariérového přístupu do prodejny Orlického konzumu
podnájemní smlouvu s panem
Janem Bartoněm, Na Návsi 6, na
pozemek p.č. 160/2 v k.ú. Albrechtice n.O.
přijetí daru od Královéhradeckého
kraje ve výši 70 000,-Kč za práci
starosty obce v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje v roce 2007
předloženou dokumentaci k výstavbě RD na pozemku p.č. 133/36 v k.
ú. Albrechtice n.O., vyjma návrhu na odkanalizování - napojení
RD na obecní kanalizaci. Tento
způsob obec nemůže v uvedeném
termínu garantovat, a proto rada
obce požaduje řešit odkanalizování
domu jiným způsobem (např. žumpa)
schvaluje jmenování hodnotící
komise pro otevírání obálek na
dodavatele projektové dokumentace „Albrechtice n. O. – úprava
návsi“ ve složení Ing. Drahoslav
Chudoba, Ing. Miroslava Zemanová, Jaromír Kratěna
nové vedení kanalizační stoky uvedené v příloze usnesení vázající se
ke stavbě „Dostavba DD Albrechtice n.O.“ za těchto podmínek:
trasa kanalizační stoky povede po
pozemcích Obce Albrechtice nad
Orlicí nebo po pozemcích Královéhradeckého kraje
investorovi stavby „Kanalizace
Albrechtice, Štěpánovsko“ budou
uhrazeny vícenáklady spojené se
změnou vedení trasy kanalizační
stoky
v případě, že kanalizace povede
po pozemcích Královéhradeckého
kraje, uzavře Kraj smlouvu o věcném břemeni ve prospěch investora
stavby a budoucího provozovatele
kanalizačního systému v rozsahu
zajišťujícím jeho bezkonfliktní provoz a údržbu
nákup plánovacích kalendářů firmy
ZORA za 300,- Kč (4 kusy).
z důvodu zvýšení užitné hodnoty

budovy obecního úřadu čp. 275
8.12.2007 v restauraci U Krbů
provedenými stavebními úpravami,
a pověřuje místostarostu obce
proplatit nájemci nebytových prok vybrání a dodáním fotografií z
stor - paní Aleně Prošvicové část
akcí r. 2007
vložených finančních nákladů spo- • žádost pana faráře Havlíčka o
jených se stavební úpravou ve výši
pomoc při opravě věže týnišťského
20 000,-Kč (tj. cca 50%)
kostela
• objednání novoročenek u Grafické- • přípravu inventarizace majetku
ho studia PDK – Ing. Petr Kačín
obce a složení inventarizační komise OÚ
Rada obce doporučuje zastupitel- • informace o průběhu výběrového
stvu obce:
řízení na projektanta stavby „Úpra• schválit navrhované řešení protipova návsi“
vodňové ochrany obce
• informaci místostarosty o dopisu
DI PČR s vyjádřením k požadav• schválit převod pozemku p.č. 410
v k.ú. Štěpánovsko do vlastnictví
ku obce na zajištění dodržováobce
ní dopravního značení na silnici
• schválit prodej pozemku p.č. 41/1
II/305 v úseku mezi Týništěm
v k.ú. Albrechtice n.O.
n.O. a Albrechticemi n.O.(důraz
• schválit nový grafický styl obce (bez
na dodržování tonáže nákladních
využití obecního znaku)
automobilů)
Rada obce vzala na vědomí:
• oznámení p. Větvičky o krádeži
anděla na albrechtickém hřbitově
• návrh technického řešení stavby
povodňových čerpacích stanic a
postupuje rozhodnutí o velikosti
započítané dešťové srážky zastupitelstvu obce
• otevírání obálek s nabídkami na
zpracování projektové dokumentace na stavbu „ Albrechtice nad
orlicí – úprava návsi“ se bude konat
dne 22. 10. 2007
• že příspěvková organizace ZŠMŠ
Albrechtice nad Orlicí podala
žádost o dotaci na provoz internetu
ve školních budovách
• Investiční záměr „Orlice, Štěpánovsko-revitalizace odstaveného ramene“ a doporučuje ho k realizaci
• informace o přípravě akce „Vánoční setkání seniorů“, které se koná

Rada obce uložila:
• správci hřbitova věnovat zvýšenou
pozornost podezřelým osobám
pohybujícím se v blízkosti hřbitova,
zapisovat SPZ podezřelých vozidel,
které se u hřbitova vyskytnou a o
pohybu těchto osob nebo vozidel
neprodleně informovat Policii ČR
Rada obce nemá připomínek:
• k realizaci investičního záměru
„Navýšení vzdouvacího zařízení
– jez v Albrechticích n.O.“
Rada obce zamítá
• návrh referenta majetkové správy
na prominutí nájemného ve výši
360,-Kč za pozemek p.č. 32/1 v k.
ú. Albrechtice n.O. a dále změnu
současných nájemních smluv
Zdeněk Boudek
místostarosta

Pozvánka
Myslivecké sdružení ZELENÉ HÁJE
Albrechtice nad Orlicí
pořádá 12. ledna 2008

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ
PLES
v restauraci U Krbů od 20 hodin
Myslivecká kuchyně • Bohatá tombola - 50 cen • zvěřina
Hraje MAXI BAND - řídí p. Tošovský
předtančení týnišštké skupiny TK RAZ A DVA
POZOR! Vše na místenky, cena vstupenky s místenkou 80,-Kč.
Předprodej vstupenek v restauraci U Krbů od 15. 12. 2007.
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Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce
ze zasedání zastupitelstva obce
Orlicí
ve výši Kč 5.000,- Kč/1 vlastněný
Upravené výdaje 15 740 263,- Kč
konaného dne 18.10.2007 v zasedací
i) záměr prodat pozemek p.č.41/1 v k.
podíl na předmětném majetku, dle
Financování 420 800,- Kč
místnosti Obecního úřadu Albrechti- d) úhradu rozpočtového schodku
ú. Albrechtice nad Orlicí o výměčlánku I. bod 2., nebude-li nejce nad Orlicí.
ve výši 3 215 674,- Kč z výsledře 216m2 za smluvní cenu 10 970,později do 60-ti dnů před koncem
Kč předem známému zájemci
kalendářního roku sjednáno jinak.
ku hospodaření obce v minulých
Nájemné je splatné do 31.10. běž1. Zastupitelstvo obce bere na
letech
(Domov důchodců Albrechtice
vědomí:
e) upravený Seznam jmenovitých
nad Orlicí, nebo Královéhradecký
ného roku, pokud pronajímatelé
kraj) s podmínkou, že nabyvatel
akcí hrazených z rezerv 2007
prostřednictvím valné hromady
a) zprávu starosty o plnění usnesení
v rozsahu přílohy č. 5 tohoto usnepozemku zajistí na své náklady
nerozhodnou jinak.“
z minulých jednání Zastupitelstva
sení
všechny potřebné administrativní l) zahrnout finanční částku na opraf) upravený Seznam jmenovitých
a právní úkony související s proobce
vy kostela do rozpočtu obce na rok
b) informaci starosty o průběhu příakcí hrazených z rezerv 2007 v
dejem pozemku a se sepsáním
2008
prav na realizaci stavby „Úprava
rozsahu přílohy č. 6 tohoto usnesmlouvy o věcném břemeni, ktea rozšíření návsi Albrechtice nad
sení
ré bude zřízeno ve prospěch obce
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
Orlicí“
Albrechtice nad Orlicí pro uložení
g) vícenáklady stavby „Výměna
azbestocementového vodovodníkanalizačního sběrače a zajištění a) Referentu majetkové správy obec2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
ho potrubí Albrechtice nad Orlicí“
údržby budoucí kanalizační stoky
ního úřadu zajistit potřebné admiv rozsahu přílohy č. 7 tohoto usnenistrativní úkony k zajištění přepro provozovatele kanalizace
a) technické řešení protipovodňosení
j) pro běžnou komunikaci s veřejvodu pozemku p.č. 410 – les – v k.
vé ochrany obce dle přílohy č. 1 h) dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
ností, používání logotypu obce a
ú. Albrechtice nad Orlicí o celkotohoto usnesení
jednotného grafického stylu obce
vé výměře 1291 m2 do vlastnictví
s firmou PSK v.o.s. Choceň ze
b) aby do propočtu velikosti čerpadne 4.7. 2006 na dodávku stavpodle návrhu pana Ing. Petra
obce Albrechtice nad Orlicí
b) Referentu majetkové správy obeccích stanic na přečerpání srážby „Výměna azbestocementového
Kačína
kových a průsakových vod byly
vodovodního potrubí Albrechtice k) obsah dodatku k nájemní smlouvě
ního úřadu zajistit všechny potřebnad Orlicí“ ve znění přílohy č. 8
né administrativní úkony souvisezahrnuty srážky v jednoletém úhruzavřené dne 27.6. 2003 s Lesním
nu
tohoto usnesení
družstvem Vysoké Chvojno s.r.o.
jící s realizací prodeje pozemku
c) úpravu rozpočtu obce č. 2/2007 ch) převod 1/3 pozemku p.č. 410
v tomto znění: „Článek III. nájemp.č. 41/1 v k.ú. Albrechtice nad
– les – v k.ú. Albrechtice nad Orliv rozsahu přílohy č.4 tohoto usnení smlouvy ze dne 27.6. 2003
Orlicí
sení
cí o celkové výměře 1291 m2 do
Roční nájemné se mezi pronajíma- c) panu Ing. Kačínovi, aby byl na
vlastnictví obce Albrechtice nad
teli a nájemcem sjednává dohodou
Upravené příjmy 12 945 389,- Kč
gratulacích k jubileu uveřejňován

Albrechtická kopaná v roce 2007
Vážení čtenáři albrechtického
zpravodaje, s blížícím se koncem
roku bývá zvykem tak trochu bilancovat uplynulé období, čeho v něm
bylo dosaženo, co se povedlo a co
se naopak nepovedlo. Proto nám
dovolte, abychom se i my s vámi
podělili o některé postřehy ze života
našeho SK.
Do podzimní sezony 2007-2008
přihlásil náš oddíl celkem čtyři
mužstva a to mužstvo elévů, starších
žáků, dorostu a mužstva dospělých.
K hodnocení těchto jednotlivých
mužstev se dá říci, že tato si vedla
nadočekávání dobře.
Mužstvo elévů obsadilo po podzimní části čtvrté místo, se ziskem
37 bodů, a na jejich hře se již začíná projevovat práce jejich trenérů K.
Hladíka a J. Cermana.
Starší žáci po podzimu suverénním způsobem vedou tabulku se
ziskem 23 bodů, když jako jediní
v soutěži neokusili hořkost porážky.
Je vidět, že dlouhodobá práce trenérů O. Velíška, R. Kchopa a především pak R. Moravce ml. nese své

ovoce. Zde musíme podotknout, že
v soutěži starších žáků startují pouze
čtyři mužstva. Proto výbor rozhodl,
že pokud tito žáci na jaře v tabulce
obsadí první místo, dojde ke sloučení s žáky Čermné nad Orlicí tak,
aby byla vytvořena mužstva starších
i mladších žáků a takto budou přihlášena do nepoměrně kvalitnější
krajské soutěže.
Po jarním vítězství dorostenců
v okresním přeboru byli tito přihlášeni a nasazeni do B skupiny I. třídy.
Jedná se o krajskou soutěž o 14 účastnících a naši dorostenci si na podzim
vedli velmi dobře. Se ziskem 28 bodů
obsazují po podzimu velmi pěkné
čtvrté místo, což málokdo očekával. Na jejich hře se projevuje práce
bývalých trenérů J. Málka a L. Cabalky, na kterou v současnosti navázala
dvojice P. Pauk a J. Šrajbr. Doufám,
že naši dorostenci si neméně zdatně
povedou i v jarní části soutěže.
Co říci k mužstvu dospělých. Po
jarní části okresního přeboru, kdy
naše mužstvo po střídavých úspěších
a neúspěších obsadilo v tabulce pro

nás nelichotivé 9. místo, vstupovali
jsme do nového ročníku plni očekávání. Mužstvo pod vedením trenéra
L. Pacholíka bylo podzimu získaný
31 bod a celkově první místo v tabulce hovoří za vše. Jako jediní jsme také
na podzim neokusili hořkost porážky,
i když byla i některá méně vydařená
utkání, zvláště na domácím hřišti. Je
to škoda s ohledem na naše věrné
příznivce, neboť se můžeme pochlubit nejvyšší návštěvností v okrese,
kdy průměrná návštěva na domácím hřišti byla 211 diváků. Do jarní
části sezony tedy můžeme našemu
mužstvu přát boj o příčky nejvyšší.
Sportovní klub Albrechtice nad
Orlicí není však jenom samotný fotbal, i když veškerá činnost k tomu
směřuje. Nebýt obětavých funkcionářů a dalších příznivců našeho
SK, nebyl by ani fotbal. V letošním
roce podařilo uvést do provozu
objekt nové pokladny se skladem,
čímž postupným vyklizením stávající garáže, sloužící nyní jako sklad,
vznikne prostor pro vybudování
tolik potřené klubovny a schůzovní

místnosti pro výbor SK, po kteréžto tak toužil náš dlouholetý sekretář
pan Zdeněk Pišl. Budou tomu již dva
roky, co opustil naše řady a tímto
bych mu chtěl věnovat tichou vzpomínku a poděkování za jeho práci
nejen pro náš oddíl.
Byla také provedena oprava střešní
krytiny na stávajících kabinách, a do
budoucna zbývá ještě provést oprava
střechy na sociálním zařízení, což se
již v letošním roce nepodařilo.
V měsíci červnu roku 2009 uspořádá náš oddíl tradiční turnaj o Štít
Albrechtic. Proto nás v příštím roce
čeká nejen rok fotbalový, ale také velké přípravy po stránce fotbalového
zázemí. Chtěl bych tímto poprosit
všechny naše příznivce o pomoc a to
jak materielní, fyzickou, tak i organizátorskou.
Vážení čtenáři albrechtického
zpravodaje, závěrem nám dovolte,
abychom Vám všem popřáli hezké a
klidné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti v příštím roce.
Výbor SK Albrechtice nad Orlicí

Vánoce plné naděje a očekávání. Nový rok „2008“ ať je naplněný láskou, zdravím a pochopením.
To vše Vám přejí Alča a Hanka z kadeřnictví.
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Třináctý turnaj „ O pohár starosty Albrechtic“ ve voleném mariáši
Motto: Slib mariášníka
Rád vstoupil bych do vaši lóže
Z mrtvol žíti – pro mne není
Pomoz mi jen Pane Bože
nemám pro to pochopení
Řádně chci se tady chovat
Urazím –li Kartiboha
Odvážně též kartu volat.
Nechť mne zdrtí ďábla noha.
Neskolí mne karta bídná
Fleky hodlám dobře vážit
ani doma svízel jiná
vyhrávat se budu snažit
při zdi hráti se mi příčí
prohraju – li brvou nehnu
za to ať mne kletba zničí
malinko jen hlavu sehnu
Nepřetrhnu nikdy kartu
Nezradím též vaši partu
BUDIŽ heslo moje – vaše
Šiřme slávu Mariáše

S osvědčenou organizací a stejnými pravidly jako v roce 2006 se
setkali milovníci logické hry 20. 10.
2007 v restauraci u pana Krba „Na
Drahách“. Většině vyhovuje začátek
v dopoledních hodinách a tak se tentokráte sešlo 30 účastníků. Dostavili
se bývalí držitelé poháru i obhájce
dvojího vítězství p. Josef Horáček. Po
zahájení, které provedl ředitel turnaje p. Jiří Novák, proběhlo losování a
podle vylosovaných čísel zasedli soutěžící k 10- ti stolům k započetí hry.
Do dalších kol už zasedali podle
dosaženého umístění. V třináctileté
historii poháru, zasedla mezi muže
již druhá žena. Po Marii Šabatové,
která se zúčastňuje již od r. 2001, to
byla pí.Naďa Tomková z mariášnické
rodiny. Její manžel p. Václav Tomek
nastupoval v roce 2006 do posledního kola na prvním místě a bojoval u
prvního stolu o celkové vítězství. Také
letos nastupoval po prvním kole na
čtvrtém místě ke druhému stolu.
Po lítém boji a skončeném prv-

 Vítěz letošního turnaje v mariáši pan Viktor Vích z Jaroměře

ním kole vedl mistr České republiky
ve voleném mariáši p. Standa Marek
z Lípy s náskokem 3 Kč před Mírou
Matoušem z Albrechtic a na třetím
místě další domácí borec p. Josef
Kasal. První stůl tedy byl „málem“
v domácím obsazení. Obhájce loňského prvenství Josef Horáček byl
podobně jako minule uprostřed
závodního pole a chystal se útočit ze
zadních pozic.
Ve druhém kole došlo v popředí
k malému „zemětřesení“! Na první
místo se probojoval Josef Kasal, na
druhé vítěz a držitel poháru z r.2004
František Junek z Olešnice. U prvního stolu se ještě udržel Míra Matouš.
Standa Marek se propadl na 17 – té
místo. A dopředu se po druhém kole
pomalu prodíral obhájce Josef Horáček, už byl 11. Ale i domácí pan hráč
Zdeněk Pavlík, ten byl dokonce již
sedmý a nastupoval do třetího kola už
u třetího stolu.
A opět pleskaly karty o stůl a bylo
slyšet: flek – re – tutti. Proběhlo třetí
kolo a opět jsme měli nového vedoucího. Do čela se průběžného pořadí se
probojoval domácí hráč Zdeněk Pavlík. Josef Kasal musel uvolnit místo u
prvního stolu a nastupoval do posledního kola ke stolu druhému. Ostatní
hráči si po třetím kole více – méně
udrželi svá postavení a tak bylo jasno,
že po „obědové“ přestávce se ve čtvrtém kole o vítězství rozhodne mezi:
1. stůl: Pavlík Zdeněk, Junek František, Matouš Mirek
2. stůl: Vích Viktor, Kasal Josef,
Čech Josef a snad ještě 3. stůl Vilímek
Václav, Tomek Václav, Pagát Josef.
Na oběd se podávala tradičně
výborně připravená pečená kachna,
knedlík, zelí. Výborná to specialita p.
Krba. Někteří soutěžící se na ni těší

celý rok. Tak měli nově nabité síly
do závěrečného, rozhodujícího kola.
Přízeň Kartiboha se střídavě obracela
hned tu a hned tam, karty vesele pleskaly o stůl a všichni přítomní se skvěle
bavili. Po padesáti minutách předali
hráči své výsledkové lístky rozhodčím
a bylo rozhodnuto. Ale závěr patřil
opět řediteli turnaje, který přednesl
verdikt: poháru se zalíbilo v Jaroměři.
A tak vítězem 13. turnaje se stal
Pan Viktor Vích z Jaroměře.
Na 2.místě o pouhé 4,50 Kč Zdeněk Pavlík z Albrechtic a 3. František
Junek z Olešnice.
Ale i všichni na dalších místech
4 – 30 byli odměněni pěknými cenami
a hlavně pocitem z dobrého a úspěšně
zvládnutého turnaje, všichni si zahráli a slíbili, že pokud Kartibůh dovolí,
sejdeme se příští rok znovu.
Poděkování pořadatelů patří již
tradičně pozorným rozhodčím Janu
a Zdeňkovi Pavlíkovým a také sponzorům, kteří nám umožnili připravit
pro soutěžící pěkné ceny. Jsou to:
Starosta Albrechtic p. Kratěna, fi
Moning – Synax p. Počepický, LD
Vysoké Chvojno p. Charvát, restaurace u Kateřiny pí. Hrabětová, m. o. ČRS
Týniště, p. Libor Beran, Lesoškolky
pí. Prokůpková, brusírna skla p. Zdeněk Plašil, betonárna p. Säckl Karel ,
fi. H+P p. Pacholík, p. Sláva Buneš,
restaurace „Na Drahách“ p. Krb Miroslav, fi RSÚ p. Špička Milan, soukromý zemědělec p. Jan Bartoň, ovoce
a zelenina p. Zábrodský, fi Palmolive
p. Kamil Šín a HUP p. Vondruška.
Ještě jednou děkují pořadatelé.
Jaroslav Hlušička

Družstvo dorostu SK Albrechtice nad Orlicí
V tomto roce nám naše dorostenecké družstvo dělalo jenom radost.
V jarní části Okresního přeboru
ještě zvýšili svůj náskok z podzimu a před baráží měli 16-ti bodový
odstup. Baráž s přehledem zvládli a
tímto krokem postoupili do Krajské
soutěže. Z tohoto kolektivu odešel
z věkových důvodů Ondra Velíšek.
Také skončili dva dlouholetí trenéři
Luděk Cabalka a Jarda Málek, kterým bych chtěl touto cestou ještě
jednou poděkovat. Na jejich místo
nastoupila dvojice Pavel Pauk a Jiří
Šrajbr. V létě proběhla příprava a již
začátkem srpna nás čekal první mistrovský zápas krajské soutěže. Do této
jsme vstoupili remízou s Machovem
a třemi výhrami v Třebechovicích,
Polici nad Metují a doma s Novým
Hradcem. Ale poté přišli i porážky.

V Českém Meziříčí, doma s Černilovem a v Trutnově. Následovala
výhra v Přepychách a prohra doma
s Jaroměří. Závěr soutěže dorostenci
zvládli a pěti výhrami za sebou a to
v Náchodě, Stěžerech, doma s Meziměstím, Předměřicemi a znovu Policí nad Metují dosáhli na čtvrté místo
v tabulce po podzimní části. Chtěl
bych zdůraznit, že celý tento kolektiv s výjimkou stopéra Poláčka je
sestaven z našich odchovanců, kteří
prošli všemi věkovými kategoriemi v našem oddílu. Doufám, že tito
mladíci nezapadnou a za několik let
posílí A mužstvo. Krajská B třída by
Albrechticím slušela.
Do družstva patří tito hráči: Malijovský Pavel, Sadílek David, Poláček David, Koldinský Miloš, Barták
Martin, Lodr Jan, Sychra Jan, Sychra

Miroslav, Sychra Michal, Cabalka
Tomáš, Forejtek Michal, Forejtek
Vojtěch, Janeček Petr, Hutla Jiří, Pinkas Radim, Stárek Petr, Rochl Matěj
Beran Dominik, Hrabák Miloň,
Moravec Rudolf, Sekyra Zdeněk,
Bárta Martin.
Albrechtice – Machov
branky: Pinkas 2x
Třebechovice – Albrechtice
Pinkas, Barták
Police – Albrechtice
Pinkas 2x, Stárek 2x
Albrechtice – Nový Hradec
Pinkas, Barták, Beran
České Meziř. – Albrechtice
Albrechtice – Černilov
Moravec, Barták
Úpa C – Albrechtice
Pinkas, Stárek

2:2
0:2
2:4
3:0
4:0
2:4
4:2

Přepychy – Albrechtice
2:3
Pinkas 2x, Moravec
Albrechtice – Jaroměř
0:4
Náchod Babí – Albrechtice 2:3
Pinkas, Barták, Sychra J.
Albrechtice – Meziměstí
4:1
Pinkas 2x, Hutla, Cabalka
Stěžery – Albrechtice
0:3
Forejtek V. 2x, Sychra J., Forejtek M.
Albrechtice – Předměřice 2:0
Pinkas, Forejtek V.
Albrechtice – Police
4:2
Forejtek V. 2x, Pinkas 2x
Střelci: Pinkas 15, Barták 4, Forejtek V. 3, Stárek 3, Forejtek M. 2,
Moravec 2, Sychra J. 2, Beran, Hutla,
Cabalka 1
Aleš Barták
vedoucí mužstva

Číslo 4 - 2007
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Zpráva o činnosti TJ Sokol
jsme oslovili firmu ABC Okna, která
přišla s nejlepší nabídkou jak cenovou
tak i termínem dodání.Vybourání starých dveří provedli členové sokola, zednické práce p.Tomášek. K vlastní instalaci dveří došlo firmou v polovině listopadu a do konce roku bychom chtěli
provést veškeré dokončovací práce.
V plánu prací v letošním roce mělo
dojít ještě k nátěru plechové střechy
nad sociálním zařízením a bytem
správce. Bohužel počasí nám už asi
nedovolí střechu natřít do konce roku,
tak práce provedeme hned, jak to
bude možné.
Areál byl po celou letošní sezónu
poměrně hojně využíván. Hlavními
sportovními akcemi byly dvě akce voj.
posádky – nohejbalový a volejbalový
turnaj, dále pak turnaj ve volejbale a
přehazované mládeže konaný ve spolupráci se Sokolem Týniště, nohejbalový turnaj „Memoriál Cyrila a Metoděje“ a další ročník Orion Cupu . Ostatní
volné pátky a víkendy obsadili firemní
sportovní dny nebo soukromé oslavy.
V příštím roce nás čekají další práce
v rámci dlouhodobého plánu oprav a
údržby areálu, vše bude záviset na tom,
jak se nám podaří zajistit finanční prostředky.
Oddíl volejbalu Muži
V okresní divizi mužů je vše při starém a asi dlouho bude. Naši volejbalisté mají výsledky odpovídající svým

 Nový přístřešek u stánku s občerstvením v areálu TJ Sokol

možnostem, škoda že vlivem počasí
jsme odehráli na podzim pouze šest
utkání z devíti, na jaře nás tedy čeká
utkání dvanáct, což bude vzhledem
k pracovní vytíženosti některých
hráčů poměrně náročné stihnout a
odehrát v termínu. V zimní přípravě
bychom se rádi zúčastnili Zimního
poháru, záleží kolik týmů se do letošního ročníku přihlásí.
Výsledky podzim Orlická divize muži:
Kvasiny – Albrechtice
3:1
Kostelec – Albrechtice
3:1
Rychnov – Albrechtice
1:3
Borohrádek – Albrechtice 0 : 3
Albrechtice – Dobruška
0:3
Peklo – Albrechtice
3:0

Volejbal ŽENY - Výsledky po podzimní části soutěže
Sezónu jsme nezahájily dle našich
představ. Řešily jsme problémy se
základní sestavou, což se na některých
zápasech značně podepsalo. Je škoda, že mnohdy z naší strany výborně
odehraná utkání, se nám nepodařilo
zakončit výhrou. V zimní přestávce
nás čeká několik turnajů, kterých se
každoročně účastníme. Bývají dobrou
přípravou pro jarní část soutěže.
p. družstvo

Z V P S

1. TJ Sokol Stěžery A

18 16 2 0 50:17 1561:1269

sety

míče

body
34

2. TJ Sok. Malšovice A

18 15 3 0 48:13 1433:1141

33

3. SK Nové Město
n. M. A

18 15 3 0 48:14 1436:1142

33

4. TJ Slávia Hradec
Král. C

18 9 9 0 30:34 1362:1419

27

5. SK Záměl B

18 8 10 0 34:40 1521:1581

26

6. TJ Kostelec nad
Orlicí A

18 7 11 0 28:36 1286:1431

25

7. TJ Sokol Albrechtice
18 6 12 0 23:42 1305:1450 24
n. O.
8. VK Auto Škoda
Kvasiny

16 6 10 0 29:35 1343:1382

22

9. DTJ Hradec Králové A 18 3 15 0 15:49 1238:1487

21

10. VK Auto Škoda
Kvasiny A

16 3 13 0 17:42 1200:1383

19

Přehled odehraných utkání
07.10. 06.10. 29.09. 28.09. 23.09. 16.09. 15.09. 02.09. 25.08.

Činnost členů sokola v roce 2007
spočívala převážně v běžné údržbě
areálu, z dlouhodobého plánu údržby
a oprav se v letošním roce uskutečnila
výstavba přístřešku u stánku s občerstvením a výměna vstupních dveří do
sokolovny.
Co se týče přístřešku, stávající provizorní již vzal za své, a tak bylo nutno
vybudovat nový a prostornější.Bylo přizváno několik firem za účelem zjištění
cenových nabídek na materiál a práce.
Jelikož nabídky výrazně přesahovali naše finanční možnosti, rozhodli
jsme postavit přístřešek svépomocí.
Trámy jsme získali díky pochopení
pana starosty ze zbouraného statku
u Pošty, krytina a klempířské práce byly hrazeny z rozpočtu sokola.
Koncem dubna se začalo s přípravou
konstrukce, přístřešek byl dokončen
zhruba za měsíc nátěrem konstrukce
a pokládkou krytiny.Ve stánku byly
ustaveny nové stoly a došlo k výměně stropních desek za palubky. Dále
byly zkompletovány a natřeny lavičky
a stoly u přístřešku a pod okny tělocvičny. Díky této výstavbě došlo k
velkému skoku co se týče zkvalitnění
služeb spojených s pořádáním sportovních akcí v našem areálu.
Na podzim nás čekal další úkol a to
výměna hlavních dveří do sokolovny.
Výměna byla financována z dotace
obecního úřadu a částečně z rozpočtu
sokola. Po zjištění cenových nabídek

TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
TJ Sokol Kostelec nad Orlicí A

0:3 (-19,-15,-13)
0:3 (-22,-15,-22)

TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
TJ Slavia Hradec Králové C

0:3 (-21,-23,-16)
0:3 (-15,-22,-19)

TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
VK Auto Škoda Kvasiny B

3:2 (26,16,-22,-7,7)
0:3 (-24,-21,-15)

TJ Sokol Stěžery A
TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí

3:1 (14,-22,15,19)
3:1 (20,24,-15,17)

TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
SK Záměl B

2:3 (21,-20,-15,28,-10)
3:2 (23,-19,-23,12,15)

TJ Sokol Malšovice A
TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí

3:0 (17,14,19)
3:1 (17,28,-24,12)

VK Auto Škoda Kvasiny A
TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí

1:3 (-23,-22,23,-10)
0:3 (-7,-23,-17)

TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí
DTJ Hradec Králové A

3:0 (20,8,14)
3:1 (-13,15,16,19)

SK Nové Město nad Metují A
TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí

3:0 (12,19,9)
3:0 (14,14,21)

Závěrem bychom chtěli jménem
TJ Sokol poděkovat obecnímu zastupitelstvu a panu starostovi, členům
TJ Sokol a všem ostatním, kteří se
jakoukoli měrou podílí na provozování celého sokolského areálu. Zároveň
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti všem našim občanům do
nového roku 2008.
Sluka P., Kupková J.
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Kultura v naší obci - Co bylo? Co bude?
V prosinci se v restauraci Na Drahách konaly dvě besedy. První byla
s cestovatelem panem Oldřichem
Bubákem na téma „Z pólu na pól“.
Kdo přišel, určitě nelitoval. Větší
zájem však byl o besedu s panem Pavlem Fléglem, kde si přišlo poslechnout
jeho vyprávění 21 obdivovatelů F1.
V neděli 2.12.2007 jsme tradičně
pořádali pro děti v sále restaurace Na
Drahách „Čertovskou veselici s mikulášskou nadílkou“. I letos se přišlo na
čerty a mikuláše podívat spousta dětí
i jejich rodičů.
Na rok 2008 pro vás připravujeme
tyto akce:
• 1. 3. 2008 - Obecní ples
( sál restaurace Na Drahách )
• 30. 4. 2008 - Pálení čarodějnic
( park u elektrárny )
• 4. 10. 2008 - Staročeské posvícení
• 6. 12. 2008 - Čertovská veselice
s mikulášskou nadílkou
• 13. 12. 2008 - Předvánoční posezení s občany		
• Návštěvy divadel - v průběhu
roku 2008
Rok 2007 nám pomalu končí
a tak bych vám spolu se členy kulturní komise popřál do nového roku
2008 všechno nejlepší, hodně zdraví
a mnoho společně strávených chvil
u kulturních akcí.
Kamil Šín
předseda kulturní komise

Číslo 4 - 2007

Společenská kronika
Řekli si „ano“:
Karel Säckl a Martina Bunešová
Vítáme na svět:
Karel Matúš, nar. 23.9.2007
Adam Bureš, nar. 27.10.2007
Rozloučili jsme se:
Františka Voborníková, nar. 20.1.1926
Anna Ometáková, nar. 6.9.1913
Anna Bělková, nar. 14.12.1906
Josef Szedmák, nar. 4.4.1933
K 30.11.2007 měla naše obec 1032
obyvatel.
Vzpomínka:
Dne 3. ledna uplyne již 9 let, kdy od nás
odešla naše drahá maminka, babička a prababička paní Jiřina Faltová ze Štěpánovska.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
syn Jiří s rodinou
Dne 15. února to bude již 10 let, kdy
utichlo srdíčko našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Václava Brůžka z Albrechtic. Nikdy
nezapomeneme.
za celou rodinu manželka
a dcery s rodinami
Zapalme svíčku a zavzpomínejme na
veselou a milou duši paní Jarmily Hlaváčkové, která před dvěma lety odešla na místo,
které my ještě doposud neznáme.
Alena Prošvicová
Dne 22.12.2007 by se dožil 85 let pan
Jaroslav Kotlant. Kdo jste ho měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
manželka a dcera s rodinou
Dne 1.1.2008 uplyne smutných 15 let, co
nás navždy opustila paní Libuše Bartoňová.
Za všechny, kteří stále
vzpomínají syn Jenda
„Předobré srdce na světě jsme měli, jež
dovedlo nás milovat, i kdybychom láskou
vzbudit je chtěli, neozve se vícekrát“.
Dne 28. 1. 2008 by oslavil teprve 59. narozeniny pan JIŘÍ BRIČ.
manželka s rodinou
Poděkování:
Děkujeme srdečně zástupcům obce paní
Krčmářové a panu starostovi Kratěnovi za
blahopřání, dar, květiny a za milé posezení
k naší zlaté svatbě.
manželé Henešovi
Děkujeme paní Prokůpkové za OÚ
a paní Müllerové za SPOZ za gratulaci
k našemu významnému jubileu zlaté svatby
a obdržené dary. Nejvíce se vydařila beseda,
na kterou budeme dlouho vzpomínat.
František a Vlasta Šmídovi

 Fotografie z Čertovské veselice s mikulášskou nadílkou (2.12.2007)

Děkujeme touto cestou zástupcům
Obecního úřadu a Sboru pro občanské
záležitosti panu starostovi Kratěnovi a paní
Krčmářové za jejich blahopřání a věcné
dárky u příležitosti naší zlaté svatby. Velmi
družné posezení nám zpříjemnilo oslavy
padesátiletého výročí našeho manželského
svazku. Děkujeme.
manželé Koblmüllerovi

Vydává Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, www.albrechtice-nad-orlici.cz, albrechtice@wo.cz, tel.: 494 371 425 • Odpovědný redaktor - Jaromír Kratěna • Registrace
na OkU Rychnov n. Kn. Z/10/91 • Náklad 630 výtisků • Rozšiřují pracovnice pošty • Neprodejné • Grafická úprava - sazba: Reklamní Agentura - MEGA, www.mega-cz.com • Tisk: V&H Print, Nové Město n. M. •
Poděkování, vzpomínky a blahopřání zveřejňujeme bezplatně • Příspěvky do zpravodaje jsou přijímány přímo na Obecním úřadu v Albrechticích • Uzávěrka příštího čísla bude: 31. 01. 2008

