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více informací o připravované publikaci čtěte na straně 7 ...

OSLAVY 725. VÝROČÍ SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

Vážení čtenáři,
Protože se termín zářijových oslav
725. výročí první zmínky o naší obci
nezadržitelně blíží, využívám tohoto vydání zpravodaje k předběžné
informaci o programu oslav. Zcela
přesný program bude v předstihu
zveřejněn a rodáci jej obdrží na
oﬁcielních pozvánkách. Přesto se

domnívám, že bude vhodné vědět
již v předstihu, co pro vás připravujeme.
Předběžný program oslav projednala a schválila rada obce dne 14.6.
2004 takto:
9.30 hodin – setkání rodáků
s představiteli obce v restauraci Na
Drahách
10.00 hodin – den otevřených
dveří v základní a mateřské škole,
fotbalovém areálu a sportovním
areálu TJ Sokol
10.30 hodin – divadelní vystoupení dramatického kroužku v tělocvičně základní školy
13.00 hodin – společný oběd rodáků a představitelů obce v restauraci

Na Drahách

ně u restaurace Na Drahách
- výstava lidové tvořivosti našich
15.00 hodin – slavnostní odhalení občanů (místo bude upřesněno).
pamětní desky bývalého starosty
obce pana Josefa Tužila – čestného
Všechny akce pořádané v rámci
občana obce, na budově čp. 104 (Do- oslav jsou přístupny všem občanům
mov důchodců)
i návštěvníkům Albrechtic, vyjma
15.45 hodin – zasazení památné společného obědu rodáků s předstalípy na návsi
viteli obce, které bude z organizač17.00 hodin – slavnostní koncert ních důvodů řešeno individuelními
spojený s křtem knihy o historii pozvánkami. Vstup na koncert i
Albrechtic v areálu restaurace Na večerní zábavu je zdarma.
Drahách
19.00 hodin – lidová veselice v re- Na setkání s vámi v tento významstauraci Na Drahách s kulturním ný den naší obce se těší
programem
Doprovodný program: - ražba
Jaromír Kratěna
pamětních mincí v dobové mincovstarosta obce a pořadatelé

Všem čtenářům albrechtického zpravodaje přejeme krásné prožití léta a příjemně strávenou dovolenou.
zaměstnanci obecního úřadu

Praktická píloha
Rozpis služeb lékařské
stomatologické služby první
pomoci.
+
Kulturní akce červenec - zaří
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ÚŘEDNÍ DESKA

Číslo 3-2004

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 5. 2004 v
zasedací místnosti Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.6. 2004
v zasedací místnosti Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení č. 8
b) zprávu starosty obce o průběhu realizace akcí hrazených z invesa) kontrolu plnění usnesení č. 9
tiční a neinvestiční rozpočtové rezervy
b) výsledek ﬁnanční kontroly obce provedené Finančním úřadem
c) informaci o pozvání delegace z Wὅrglu na oslavy 725. výročí prvRychnov nad Kněžnou
ní zmínky o obci a blahopřání našim občanům ke vstupu do EU
c) výsledek ﬁnanční kontroly DSO Poorlicko provedené Finančním
úřadem Rychnov nad Kněžnou
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
d) výsledek přezkoumání hospodaření DSO Poorlicko nezávislým
a) úpravu rozpočtu č. 1/2004 takto:
auditorem
upravené příjmy 9 576 765,- Kč
e) informaci předsedy kulturní komise rady obce pana Kamila
upravené výdaje 9 307 941,- Kč
Šína o přípravě Letních slavností (26.6. 2004) a jeho žádost o
ﬁnancování
522 000,- Kč
spolupráci se zastupiteli při zajišťování pořadatelské služby
b) krytí rozpočtového schodku ve výši 253 176,- Kč z výsledku hospodaření obce z minulých let
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
c) použití odvodu za provoz výherních hracích automatů ve výši
21.212,- Kč na podporu a rozvoj tělovýchovných organizací v oba) úpravu rozpočtu obce č.2/2004 takto:
ci (SK Albrechtice, TJ Sokol, Oddíl orientačního běhu)
upravené příjmy
10 244 525,- Kč
d) navýšení investičního příspěvku pro SK Albrechtice nad Orlicí
upravené výdaje
9 840 941,- Kč
na rekonstrukci šaten a sociálních zařízení ve sportovním areálu
ﬁnancování
522 000,- Kč
v Borku o 66 000,- Kč
b) úhradu rozpočtového schodku ve výši 118 416,- Kč z výsledku
e) aby výdaje uvedené u jednotlivých akcí hrazených z investiční a
hospodaření obce z uplynulých let
neinvestiční rozpočtové rezervy byly posuzovány jako orientační
c) závěrečný účet obce za rok 2003
s tím, že akce budou realizovány postupně podle priorit schváled) úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:
ných radou obce do vyčerpání rezervních prostředků
Funkce
Schválená odměna
f) obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2004 o volném pohybu psů
g) prodej pozemků z podílového spoluvlastnictví měst a obcí TýMístostarosta obce
6 300,- Kč/měsíc
niště nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Nová Ves u Albrechtic,
Člen rady obce
840,- Kč/měsíc
Vysoké Chvojno, Chvojenec, Býšť, Poběžovice u Holic, Ostřetín,
Člen rady obce + člen komise (výboru)
950,- Kč/měsíc
Holice v Čechách, Dolní Roveň, Horní Ředice, Dolní Ředice,
Člen rady obce + předseda komise (výboru) 1 140,- Kč/měsíc
Dašice, Kostěnice, Moravany, Slepotice dle níže uvedeného souČlen zastupitelstva obce
210,- Kč/měsíc
pisu. Prodejní cena jednotlivých nemovitostí bude stanovena na
Člen zastupitelstva + člen komise (výboru)
530,- Kč/měsíc
základě úředního odhadu a veškeré náklady spojené s převodem
Člen zastupitelstva + předseda komise (výboru) 630,- Kč/měsíc
nemovitostí půjdou k tíži jednotlivých kupujících.
Soupis prodávaných nemovitostí:
e) půjčky z Fondu na opravu bytového fondu na rok 2004 takto:
Katastrální území Vysoké Chvojno: p.p.č. 261/30, 261/
Monika Nesnídalová, Lesní 167, 50 000,- Kč, úrok 5%, splatnost 4
31, 261/19, 261/25, 261/11, 261/26, 261/27, 261/28, 261/29, 261/24,
roky, Výměna střešní konstrukce na č.p.167
265/5, 614/5, 614/4, 614/3, 614/2 a 261/33.
Renata Janků, Štěpánovská 253, 50 000,- Kč, úrok 5%, splatnost 4
Katastrální území Nová Ves u Albrechtic: p.p.č. 469
roky, renovace koupelny, oprava balkonu
h) nepeněžitý vklad ke zvýšení základního kapitálu společnosti Lesní
Taťána Berounská, Pardubická 193, 50 000,- Kč, úrok 5%,
družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. v hodnotě nemovitostí uvedených
splatnost 4 roky, výměna oken
v příloze č. 1 tohoto usnesení
Josef Kolář, Na Návsi 3, 60 000,- Kč, úrok 5%, splatnost 4 roky,
i) variantu č. 2 ze studie pro výstavbu „Turistické, sportovního a
oprava střechy
vzdělávací zařízení Albrechtice nad Orlicí“ zpracovanou Studiem
f) dle §20 odst. 7), v souladu s § 31 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb.,
AP Hradec Králové, spočívající ve výstavbě nového samostatnéo územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
ho ubytovacího a stravovacího objektu na pozemku p.č. 261/1 u
předpisů, (stavební zákon) zadání změny č. 2 územního plánu
sportovního areálu v Borku
sídelního útvaru Albrechtice nad Orlicí
j) postup přípravy výstavby „Turistické, sportovního a vzdělávací
zařízení Albrechtice nad Orlicí“, který je uveden v příloze č. 2 to- 3. Zastupitelstvo obce ukládá:
hoto usnesení
a) radě obce předložit na následujícím zasedání zastupitelstva obce
k) obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2004 požární řád obce
výsledek šetření znečišťovatelů albrechtického potoka, včetně
l) investiční půjčku obci z prostředků Fondu na opravu bytového
kroků učiněných k nápravě
fondu za účelem výměny oken, opravy fasády a zateplení bytu
školníka základní školy v budově čp. 48 v ulici 1. Máje ve výši
60.000,- Kč, se splatností 4 roky. Celková výše půjčky bude v sou- 4. Zastupitelstvo obce rozhoduje:
ladu s obecně závaznou vyhláškou obce č. 2/2001 o zřízení Fondu
a) o spojení zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu
na opravu bytového fondu navýšena o částku 3% splatnou jednoZměny č.2 ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí
rázově v poslední splátce půjčky
5. Zastupitelstvo obce žádá:
3. Zastupitelstvo obce ukládá:
a) radě obce zajistit účelné a hospodárné používání rezervních roza) Odbor územního plánu – stavební úřad Městského úřadu
počtových prostředků na schválené akce
v Kostelci nad Orlicí o spolupráci při pořízení Změny č. 2 ÚPSÚ
b) starostovi obce vypracovat žádost o dotaci z prostředků EU na
Albrechtice nad Orlicí dle §14 odst. 1) písm. b) stavebního
ﬁnancování stavby „Turistické, sportovního a vzdělávací zařízení
zákona
Albrechtice nad Orlicí“
c) radě obce zidentiﬁkovat znečišťovatele albrechtického potoka a
v souladu s platnými zákony zabezpečit jeho čistotu
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Z E Z ASE DÁ N Í R A DY OB C E
Ze zasedání rady obce (za období od • RO schvaluje objednání 70 ks
mosazných mincí s krabičkou a po5.4. do 31.5.2004)
zvání mincovny na 11. září 2004 do
• RO schvaluje uzavření dodatku č.1 Albrechtic
ke smlouvě o dílo na zpracování studie ubytovacího zařízení bez využití • RO schvaluje objednání prací na
stávajícího zařízení SK Albrechtice. II. etapě plynoﬁkace obecního úřadu
u ﬁ. Jiří Izák, K Soutoku, Albrechti• RO schvaluje předložený návrh ce.
pamětní desky pana Tužila a ukládá
starostovi tento návrh realizovat.
• RO schvaluje dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo Obnova venkovní• RO schvaluje výměnu oken v bytě ho pláště základní školy na základě
školníka a současně doporučí zastu- rozšíření rozsahu prací a pověřuje
pitelstvu obce krýt potřebné výdaje starostu obce k jeho podpisu.
z Fondu na opravu bytového fondu.
• RO obce schvaluje prodej vy• RO schvaluje nájemní smlouvu řazených akumulačních kamen
s ﬁ. Akebia Albrechtice nad Orlicí.
z knihovny, kadeřnictví a chodby
v přízemí budovy obecního úřadu
• RO schvaluje smlouvu o výpůjčce z majetku obce za cenu ve výši 10%
sekačky na trávu pro potřeby SK pořizovacích nákladů zaokrouhleAlbrechtice pro údržbu travnatých ných na celé stokoruny.
hřišť a pověřuje starostu k jejímu
podpisu.
• RO doporučuje převod speciﬁkovaného nemovitého majetku ze
• RO schvaluje příspěvek zaměstna- spoluvlastnictví LD Vysoké Chvojno
vatele na obědy zaměstnanců obec- s.r.o do majetku družstva jako navýního úřadu ve výši 18,20 Kč/oběd šení základního kapitálu.
s účinností od 1. 3. 2004.
• RO souhlasí vydat vyhlášku o
• RO bere informaci na vědomí čistotě ovzduší regulující spalování
investiční záměr na stavbu „Albrech- odpadu v otevřených ohništích a dotice nad Orlicí – obnova říčního poručuje připravit znění vyhlášky.
ramene Tiché Orlice“ který zpracovala ﬁrma Ing. Šindlar Býšť
• RO rozhodla o vyhlášení nabídkového řízení na poskytování půjček
• RO schvaluje objednání zhotovení z FRB pro rok 2004 za stejných pododznaku v modré barvě v počtu 300 mínek jako loni.
ks od ﬁrmy Jahn Plzeň.

• RO po posouzení ceny rozhodla,
že akci Osvětlení v zahradní ulici
bude provádět ﬁrma Elektromont
Rychnov n.K. a pověřuje starostu
k jednání a podpisu smlouvy.

urbanistické studie na rekonstrukci
komunikací a veřejné zeleně na
Návsi a schvaluje podpis smlouvy o
dílo s Ing. Arch. Králem.

• RO souhlasí s předloženým návr• RO souhlasí s předloženým návr- hem od ﬁrmy Audis-Bus Rychnov
hem rozšíření urnového háje.
n.K. o zavedení MHD na území Týniště n.O. a spádových obcí – Štěpá• RO souhlasí s konečným návrhem novsko včetně Nové Vsi a Albrechtic
na zhotovení pamětních mincí.
n.O. Předpokládaný zkušební provoz
by byl od 1.9.2004.
• RO doporučuje zastupitelstvu
žádost o navýšení ﬁnančních pro- • RO doporučuje zastupitelstvu
středků na rekonstrukci kabin SK schválit žádosti o půjčku z FRB :
Albrechtice pokrýt z výnosu výher- paní Renatě Janků, Taťáně Berounních automatů ve výši 21 000,- Kč.
ské a Josefu Kolářovi po doručení
všech potřebných příloh.
• RO schvaluje předložený návrh
smlouvy o nájmu hrobového místa. • RO souhlasí s žádostí pí. Prošvicové o pronájem místnosti v přízemí
• RO ukládá komisi výstavby a ŽP, budovy obecního úřadu na sušení
aby prověřila a zmapovala přímé ručníků.
znečišťovatele albrechtického potoka.
• RO souhlasí se stavební úpravou
již pronajaté místnosti (paní Proš• RO pověřuje starostu k jednání vicové) na zřízení solária. (v přízemí
s panem Dostálem, starostou obce budovy obecního úřadu).
Žďár n.O. ohledně přijmutí zbývající pěti dětí, které už nemohou být • RO souhlasí se stanovením úředumístěny v mateřské škole v naší ních hodin na obecním úřadě takto :
obci.
Po, St: 8.00 –12.00, 13.00 – 17.00,
Út – Čt: 8.00 – 12.00
• RO bere na vědomí informaci o
průběhu projektových příprav na • RO souhlasí s úpravou dubu na
rozšíření mateřské školy a rekon- Tužilově palouku. Jde o rodový
strukci školní kuchyně.
strom rodu Tužilů, vysazen roku
1651. Pan Tužil je ochoten uhradit 1
• RO souhlasí s rozsahem studie desetinu z ceny.
i navrženým postupem přípravy
Jiří Betlach

Ú P R A VA N Á V S I V A L B R E C H T I C Í C H N . O .
Již v minulých vydáních zpravodaje jsme informovali o připravované úpravě návsi, která bude spočívat
v rekonstrukci dopravního systému,
veřejného vodovodu, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení a dále v
úpravě veřejné zeleně a řešení kanalizačního systému splaškových vod.
Vzhledem k tomu, že se v tomto
relativně malém prostoru bude

odehrávat množství stavebních akcí,
je nutné zajistit jejich správnou
koordinaci. Velmi důležité v tomto
procesu bude zajistit informovanost
obyvatel návsi a jejich podporu
k navrhovaným řešením. Z tohoto
důvodu rada obce rozhodla o zadání
zpracování urbanistické studie návsi,
která komplexně pojedná výše uvedené problémové oblasti.

Smlouva o dílo byla dne 22.6.
2004 uzavřena s Ing. Arch. Tomášem
Králem z Hradce Králové. Součástí
zpracování studie bude mimo řešení
výše uvedených problémových oblastí také jejich projednání s občany
žijícími na návsi.

září 2004. Dodržení termínu však
bude záviset na součinnosti všech
účastníků procesu. Věřím, že občané
návsi se do realizace studie aktivně
zapojí a společně vymyslíme takové
řešení, které jednou bude ozdobou
Albrechtic nad Orlicí.

Termín dokončení díla a jejího
předání obci je smluvně vázán na

Jaromír Kratěna
starosta obce

OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠÍ PÁR ŘÁDKŮ O NAŠEM CVIČENÍ
Plynoﬁkací obce došlo v posledních letech k výraznému zlepšení
čistoty ovzduší v naší obci. Tento
fakt byl kvitován mnohými občany
a Albrechtice se staly i žádanější obcí
pro bydlení. V poslední době se však
rada obce několikrát zabývala stížnostmi občanů na spalování odpadů
v domácnostech. Toto nekorektní
a v neposlední řadě i protizákonné
chování některých občanů bylo dosud řešeno pohovorem a domluvou.
Bohužel se v některých případech
situace nezlepšila a odpady jsou
spalovány nadále.

Zákon o ochraně čistoty ovzduší
umožňuje obcím vydat nařízení,
které umožní v souladu se zákonem
provádět kontroly a případný postih
těch občanů, kteří svým konáním
porušují zákon. Přestože těchto případů není v obci mnoho, rada obce
se vážně zabývá myšlenkou, nařízení
vydat. V současné době se připravuje a konzultuje jeho obsah a právní
čistota. Předpokládaný termín projednávání nařízení na radě obce je
září 2004. O výsledku jednání vás
budeme informovat.
Jaromír Kratěna

Myslím, že mladší ženy mohou závidět albrechtickým důchodkyním,
které se scházejí (ovšem jen malá
část) každé pondělí a čtvrtek ve škole
na cvičení. Jedná se o pohybové cvičení. Nejstarší, ale velice pohyblivá je
naše vedoucí Vlasta Martincová, které se žádná z nás nemůže ve cvičení
rovnat. Nejmladší členka oslavila
šedesátiny. Schází se nás průměrně
čtrnáct. Dobře se při cvičení protáhneme, občas si po cvičení něco
dobrého „uvaříme“ nebo „upečeme“.
Když počasí dovolí, sejdeme se spolu
s květinářkami na „ostrově“, opeče-

me špekáčky, uvaříme kávu nebo
čaj, popovídáme si a je nám dobře.
Když je třeba, upravíme prostranství
u pomníku. O letních prázdninách
cvičit nechodíme. Při pěkném počasí jezdíme na kolech po okolí, ale
těšíme se na září, až se zase sejdeme
v tělocvičně. Někdy, když jdeme do
cvičení, zaslechneme na naši adresu
pohrdlivé poznámky. Ale možná, že
ti, co do nás „rýpají“, by se taky měli
trochu protáhnout. Určitě by jim to
prospělo!
členka Sokola
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Číslo 3-2004

STROMY V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ

Chodíme kolem nich a mnohdy
je již ani nevnímáme. Stojí na svých
stanovištích řadu desítek let a někteří jedinci i několik stovek let. Je až
neuvěřitelné, jak málo si mnohdy
všímáme věcí kolem nás. Přitom
jsou ozdobou naší obce a leckterý
návštěvník je u nás obdivuje.
Ano, hovořím o stromech rostoucích v naší obci. Naši předkové je
kdysi vysadili, aby jim poskytovaly
stín při podvečerním posezení se
sousedy, nebo aby jen tak zpříjemňovaly vzhled naší obce.
Musím se přiznat, že jsem donedávna patřil mezi ty, kteří si stromů
moc nevšímají a to i přesto, že mám
přírodu rád a od dětství jsem v ní
vyrůstal. Každodenní shon moderní doby je však i u mne zatlačil do
pozadí.
Vše se změnilo letos v květnu,
kdy jsme na radě rozhodovali, zda
pokácíme lípu u kostela na návsi.
Musím říci, že toto rozhodování
nebylo vůbec jednoduché. Odborný
posudek, který jsme si nechali zpracovat doporučoval ze zdravotních a
bezpečnostních důvodů lípu smýtit.
Vše již bylo připraveno a chybělo
jen pár hodin a lípa byla skácena.
Na poslední chvíli mně však zcela
náhodně zavolal pan Alan Drábek,
který před dvěma lety ošetřoval
stromy na návsi, ve škole a na hrázce.
Když jsem mu řekl jaký osud jsme

tomuto starému stromu připravili,
přímo se zhrozil. Protože lípu dobře
znal z předešlého ošetřování ujistil
mě, že její zdravotní stav není tak
špatný a že po menší úpravě koruny
bude schopna ještě několik let krášlit
naši náves. Díky němu jsem odřekl
plošinu i dřevorubce a lípa na návsi
byla zachráněna.
To by však samo o sobě nebylo
nic tak zvláštního. Daleko poučnější
však byla následná prohlídka dalších
albrechtických stromů. Prošli jsme
celou náves, park a nakonec ulici Na
Hrázce. Každý strom jsme prohlédli
a ke každému pan Drábek pronesl
několik odborných postřehů. Když
uviděl statný dub v ulici Na Hrázce
(pod restaurací U pošty) nemohl
z něho spustit oči. Já jsem tomu moc
nerozuměl, protože jsem si vždycky
myslel, že tento strom je odsouzen
k postupnému zániku. Před mnoha
lety totiž celá jedna strana uschla.
Část větví pak byla zkrácena nebo
úplně odstraněna a ze stromu zbylo
jakési torzo. Na první pohled jsem
ani při této prohlídce neměl pocit, že
se v jeho zdravotním stavu změnilo
něco k lepšímu. Stačilo však chvíli
naslouchat pana Drábka a uviděl
jsem před sebou úplně jiný strom.
V místech, kde před mnoha lety
uschly silné větvě, vyrůstají nové.
Kmen zasažený hnilobou se postupně zabaluje novou kůrou. Zkrátka,

strom se vší silou bojuje s nepřízní
osudu a jak se zdá úspěšně. Při troše
představivosti jsem najednou uviděl
opět souměrný a statný dub. Pravda,
než se tak stane, proteče ještě mnoho vody v řece Orlici. Co to však je
oproti věkům, které zde tento dub již
roste. Ostatně jeho stáří mně posléze
upřesnil pan Josef Tužil, na jehož
pozemku dub roste. Údajně se jedná
o rodový strom, který v Albrechticích vysadili první předci z rodu
Tužilových, kteří do Albrechtic přišli
již v roce 1656. Je-li tato informace
pravdivá, je tomuto statnému dubu
rovných 348 let.
Pln dojmu z této prospěšné pro-

cházky po naší obci jsem radě obce
navrhl několik doporučených opatření k ošetření stromů. Rada obce je
jednomyslně schválila a vyčlenila na
ně potřebného množství ﬁnančních
prostředků. Svoji část do ní také vloží pan Josef Tužil. Všichni doufáme,
že navržená opatření zlepší jejich
zdravotní stav a umožní jim dále žít.
Jednou, až bude hotov obchvat kolem Albrechtic, bude Tužilův staletý
dub vítat všechny, kteří po nové cestě
budou přijíždět k naší obci. Jeho majestát pak bude symbolizovat úctu a
vztah našich občanů k přírodě a také
k našim předkům.
Jaromír Kratěna

... kaštan v ulici 1. máje

KNIHOVNA - NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Vítám Vás v knihovně a předkládám Sledujeme poutavý osud devatenácVám několik titulů:
tileté Lucie, která stále touží dostat
se alespoň napodruhé na divadelní
Pro děti:
fakultu a ověřuje si své kumštýřské
nadání na této skromné, ale nadšené
Hobit – J.R.R.Tolkien.
scéně. Osud dívce příliš nepřeje, její
Dobrodružným putováním ho- chlapec dopravní nehodu přežije, ale
bita Bilba Pytlíka za uloupeným za jakou cenu?
trpasličím pokladem začíná příběh,
který si za více než půlstoletí, jež Velké tajemství – Gudule A.
uplynulo od jeho prvního vydání,
Šestnáctiletá Lou má trápení.
oblíbily desítky miliónů čtenářů. Těžko snáší bezdůvodně zlostné výOsudy sympatického bonvivána buchy svého otce a ani s maminkou
Bilba, tajuplného čaroděje Gandalfa, nejsou vztahy vždy ideální. Každý
zlomyslného Gluma, draka Šmaka nemá to štěstí být sirotkem, říká si
a dalších hrdinů oslovily již několik stále častěji a neví, kudy kam. Své
čtenářských generací.
záměry a názory aby tajila a cokoli
řekne, je hned oheň na střeše. Přitom
Tajemný hrad – Blyton E.
nemůže říci, že by své rodiče neměla
Co provádějí neznámí muži v taj- ráda. Co s tím?
ných skrýších ve zřícenině hradu
a kam vedou skryté dveře? A kdo Pro dospělé:
osvobodí uvězněné děti? A hlavně
– povede se to vůbec? Filip, Dina, Oběť – Griﬃn W.E.B.
Jack a Lucky se neomylně zapletou
Detektivka plná napětí pojeddo dalšího nebezpečného dobro- návající o jednom velkoměstském
družství…
policejním sboru…
Pro dívky:
Dluhová sezóna – Bartoňová Yveta.

ďábelských, pološílených vědcích,
má Tweed jeden nevyřízený účet. I
když není z těch, kdo se smiřují s porážkou a tu v duelu s Goslarem před
deseti lety utrpěl, v tomto případě by
Tweed rád nechal věc spát. Goslar je
soupeř bez výčitek svědomí a bez zábran, jaké mívají běžně soudní lidé
a každé střetnutí s ním je balancováním na hraně globální katastrofy.
Proto je Tweed a jeho tým z britské
výzvědné služby M16 tak zděšený,
když o sobě dá doktor Goslar po
tolika letech opět o sobě vědět.

zachraňovat životy pacientů, ale i za
nástup modernějších medicínských
metod a v neposlední řadě také za
své osobní štěstí.
Zamilovaný poštmistr – Brownová
C.
Pětapadesátiletý poštmistr Norris
Lamb, puntičkářský starý mládenec,
který amatérsky hraje v kostele na
varhany a fantazií se nechá unášet
pouze nad svou sbírkou známek, se
v jediném oslnivém okamžiku bezmezně zamiluje do Vidy Stephenové.
Spřádá smělé plány, podniká prapodivné akce, stále se však nedokáže
vyslovit přímo. Vidě je jednačtyřicet
let a na své někdejší sny už skoro
zapomněla, neboť většinu života
tráví uzavřená v honosném, ale chátrajícím sídle, kde se obětavě stará o
mentálně postiženého syna ovdovělého architekta.

Doktorka Samantha – Woodová S.
V roce 1881 získává Samantha
Hargraveová jako jedna z prvních
žen diplom na lékařské fakultě. Je to
doba, kdy lidé umírají z nedostatku
hygieny, doba, kdy porodní bolesti
jsou považovány za boží trest a každý si bez receptu může koupit léky
třeba i se smrtícím účinkem. Jako
mladá odjíždí Samantha z Londýna
Přijďte si vybrat. Určitě najdete
do Ameriky, avšak ani tam není spo- knihu, která Vás zaujme.
lečnost o nic osvícenější – a kromě
Na shledanou v knihovně se na
toho i zde je představa ženy – lékař- Vás těší
Smrt přichází z moře – Forbes C.
ky zcela nemyslitelná. Samantha sváS doktorem Goslarem, mužem, dí mnohaletý boj nejen za možnost
Svobodová J., knihovnice
který jako by vystoupil z knihy o provozovat vlastní lékařskou praxi a
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CYKLOBUSEM DO ORLICKÝCH HOR I PODORLICKA
V posledním vydání zpravodaje
jsme vás informovali o připravovaném rozšíření tras cyklobusů.
V sobotu 5. června 2004 byl provoz
zahájen. Všechny spoje budou jezdit každý víkend až do 28. 9. 2004.
Pro albrechtické cykloturisty se tak

otevírá nová možnost, jak si na kole
vyrazit do Orlických hor. Ranní spoj
odjíždí z týnišťského náměstí v 7.20
hod. a v 9.20 hodin je na Šerlichu
v Deštném nad Orlicí.
Cyklobus mohou rovněž využít
i ostatní turisté nebo s ním můžete

jet jen tak na návštěvu ke známým.
Výhodou je, že podle přiloženého
jízdního řádu vás cyklobus přiveze i
nazpátek do Týniště nad Orlicí.
Nově je zaveden spoj přímo do Albrechtic nad Orlicí. Ten je však určen
pro návštěvníky, kteří přijíždějí z ob-

lasti Orlických hor nebo Rychnovska
na výlet do Poorlicka.
V případě, že rádi jezdíte na výlety
do blízkého okolí, vyzkoušejte tuto
novou službu a budete spokojeni.
Pro úplnost uvádíme přehled některých spojů.

Cyklobusy do Orlických hor a Podorlicka od 5. 6. – 28. 9. 2004 každý víkend a státní svátek
Trasa: Rychnov n.Kn. – Vamberk – Albrechtice n.O. – BUS č. 4
jede v sobotu
i v neděli
8:00
8:10
8:18
8:22
8:33
8:50
9:05

Rychnov n.Kn., AN
Lupenice
Vamberk, nám.
Doudleby n.O., u váhy
Kostelec n.O., nám.
Borohrádek, aut.st.
Albrechtice n.Orl, nákup.stř.

Trasa: Týniště n.O. – Lično – Rychnov n.Kn. – Šerlich – BUS č.3

jede v sobotu
i v neděli

jede
jede
v sobotu v neděli

17:00
16:49
16:46
16:40
16:32
16:10
16:00

7:20
7:23
7:30
7:40
7:45

7:55
Úplný sled zastávek najdete na www.audis.cz nebo v platných jízdních
řádech.
Ceník dle platného tarifu dopravce. Přeprava jízdního kola autobusem
20,-Kč.
Po předložení jízdenky z předchozího cyklobusu se při přestupu za
kolo znovu neplatí.

7:40
7:45

7:55

jede
jede
v sobotu v neděli
Týniště n.Orl., nám.
Týniště n.Orl., žel.st.
Týniště n.Orl, Křivice
Lično
Třebešov
Doudleby n. Orl., U Váhy
Vamberk
Lupenice
Rychnov n.Kn., AN

17:18
17:13
17:10
17:00

16:38

(na tento spoj navazuje spoj č.2
– odj. 8:13 ze zastávky RK, aut.nádr.)

8:23
8:23
Solnice – nám.
8:29
8:29
Kvasiny, konzum
8:37
8:37
Skuhrov nad Bělou, nák.stř.
9:08
9:08
Deštné v Orl. h., lanovka15:58
9:10
9:10
Deštné v Orl.h., Zák. hot.Orlice
9:20
9:20
Deštné v Orl.h., Šerlich
< spoj jede po jiné trase

16:49
16:42
16:32
15:55
15:45

<
15:20

Aktuální novinky ze sportu, kultury a spoleenského dní v naší obci
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HASIČ SK É SL AV N O S T I L I TOM Ě Ř IC E 2 0 0 4
Ve dnech 4. a 5. června 2004
proběhly v Litoměřicích Hasičské
slavnosti čili „Celorepublikový sraz
dobrovolného hasičstva s výstavou
historické hasičské techniky“.
Ten, kdo se na tuto výstavu zajel
podívat, měl možnost shlédnout
ucelený přehled hasičské techniky
od historie až po současnost. Letos
poprvé tady proběhla i soutěž o
nejlepší internetové stránky sborů
dobrovolných hasičů.
Náš sbor se poprvé těchto slavností účastnil jako vystavovatel
s historickou stříkačkou Smekal
z roku 1925. Ve čtvrtek vyrazili tři
členové SDH do Litoměřic, kde bylo
nutné stříkačku připravit a umístit
na výstaviště. V pátek již sklízela,
tak jako jiné exponáty, zasloužilý

obdiv návštěvníků. V sobotu byl na
programu slavnostní průvod techniky, nástup na náměstí a dekorování
praporů SDH. Vůbec poprvé zde byl
dekorován prapor Českomoravského svazu dobrovolného hasičstva,
a to ministrem vnitra Stanislavem
Grossem. Díky panu Řeháčkovi ze
Světlé, který nám přivezl a zapůjčil
krásné koně, se mohla naše stříkačka ukázat ve slavnostním průvodu
přes náměstí až na výstaviště v plné
kráse.
Je jen škoda, že tuto akci neshlédlo více občanů Albrechtic, a to i přesto, že byl vypraven autobus.
Dopravu stříkačky zajistil pan
Vondruška a vlek zapůjčil pan Michalec, kterým tímto děkujeme.
SDH Albrechtice nad Orlicí

SLUŽBY DOMOVA DŮCHODCŮ V ALBRECHTICÍCH N. O.
V dnešním vydání zpravodaje
bych Vám chtěla nastínit, komu
jsou vlastně určeny služby našeho
domova.
Pro koho tu jsme
Poskytujeme ústavní péči starým
občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního
důchodu a kteří pro trvalé změny
zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být
zajištěna členy jejich rodiny ani

pečovatelskou službou nebo jinými
službami sociální péče
Poskytované služby
Komplexní péče poskytovaná
v ústavu sociální péče zahrnuje
zejména: bydlení, zaopatření, stravování, nezbytné služby, za které se
považuje především úklid, vaření
a praní prádla, v případě potřeby
poskytnutí osobního vybavení ústavem, zdravotní péči, rehabilitaci a
kulturní péči.

Zajišťujeme stravování starým
občanům, občanům těžce zdravotně
postiženým a dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby poskytované v souladu s platnými právními
předpisy.
Co neposkytujeme
Není v našich silách poskytnout
klientovi osobního pracovníka na
24 hodin.
Nemůžeme zajistit úplné soukromí, nejsou zde jedno- a dvoulůžkové

pokoje.
V současné době nemáme v našem domově k dispozici manželské
pokoje.
Návštěvám nejsme schopni zajistit
přenocování v našem zařízení.
Nelze zde uskutečnit poslední
rozloučení se zemřelými, v domově
není kaple.
V příštích číslech se Vám budu
snažit přiblížit jednotlivé služby podrobněji.
Jana Tichá

LESNÍ DRUŽSTVO VYSOKÉ CHVOJNO S.R.O.  3. POKRAČOVÁNÍ
V čísle 1/04 Albrechtického zpra- činnosti nedosahuje dnes úrovně let
vodaje jsem čtenáře informoval o 1997-1999.
předmětu podnikání ﬁrmy Lesní
družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. (LD)
2. Pěstební činnost
a dnes bych se pokusil představit
Tato činnost tvoří největší náklajednotlivé činnosti.
dovou položku v rozpočtu ﬁrmy a
je zároveň nejdůležitější činností
1. Těžební činnost
pro další budoucnost lesa. Holiny
Výše těžeb na majetku je ze záko- vzniklé těžbou jsou v zákonné lhůtě
na limitována lesním hospodářským dvou let zalesňovány přičemž část
plánem (LHP), který je zpracován sadby zejména dubu si LD pěstuje
na období 10 let a jehož platnost samo ve svých malých školkách. Velkončí nyní k 31.12.2004. V praxi to ká pozornost je věnována přirozené
tedy znamená, že LD jako správce obnově lesa, kde dosahujeme velmi
lesního majetku nemůže libovolně dobrých výsledků. Problémem dále
těžit dle „svých představ“, ale na zůstávají staré pokalamitní holiny
základě přesného výpočtu jehož v zamokřelých lokalitách, které
výsledkem je desetiletý těžební plán vyžadují neustále náklady. Jestliže
227 000 m3. Roční průměr těžeb na hovoříme o velké ﬁnanční náročmajetku je cca 20 000 m3 a celkový nosti pěstební činnosti za příklad
předpoklad výše těžeb za deset let může sloužit preventivní ochrana
včetně roku 2004 je 202 000 m3 kultur proti škodám zvěří, která
dřeva. Těžební činnost zajišťuje LD dosahuje ročně v průměru cca 1,8
prostřednictvím drobných dodava- mil Kč. Jedná se zejména o zřizování
telských subjektů, avšak z důvodu oplocenek a ochranu kultur nátěry
soběstačnosti a jisté cenové nezá- proti okusu. Při další fázi výchovy
vislosti ﬁrma vlastní některé mecha- porostů - prořezávkách a probírkách
nizační prostředky, u kterých jsou vítáme zájem občanů o samovýroby
zaměstnání kmenový zaměstnanci palivového dřeva a jen si přejeme,
ﬁrmy. Obchod se dřevem je bohužel aby tento zájem byl trvale ještě větší.
již více jak dva roky postižen ceno- Pěstební činnost u LD zajišťujeme
vou krizí, která se zejména dotýká z velké části vlastními zaměstnanci a
borovice a listnatého dřeva a proto dále pak opět drobnými podnikatelzisk z této ekonomicky nejdůležitější skými subjekty.

3. Údržba budov a cest
Spolu s pozemky byly obcím
navráceny i provozní budovy s byty,
kterých je 23 a slouží převážně
zaměstnancům ﬁrmy. Jejich údržba
je též ﬁnančně náročná, ale je nutná
neboť udržované hájenky mají vyšší
hodnotu a zároveň jsou výrazem
péče o majetek. Některé budovy
prošly generálními opravami a
zcela určitě je na ně jiný pohled než
před převzetím majetku. V našem
regionu je to zejména hájenka Suté
Břehy, která dnes ve svém krásném
prostředí
působí
příjemným
dojmem. Téměř u všech hájenek
byly opraveny fasády, oplocení a
upraveno okolí. Bohužel již zmíněná
situace na trhu se dřevem nedovoluje
dnes pokračovat v opravách dalších
hájenek dřívějším tempem.
Oprava cest je prováděna
průběžně po ukončení těžební
sezóny a dále probíhají i generální
opravy
asfaltových
cest. Jen
v roce 2003 bylo na tuto činnost
vynaloženo cca 2,5 mil Kč. Dřívější
lesní dopravní síť byla projektována
na tehdy odpovídající mechanizmy
pro dnešní obří automobily je však
nedostatečná a tudíž bude neustále
vyžadovat
dostatek
ﬁnančních
prostředků, neboť nebudeme-li
mít možnost dřevo včas dopravit

k zákazníkovi budeme pro něho
nezajímaví.
4. Zemědělská činnost a rybníkářství
Společně s lesy byly obcím navráceny i drobné zemědělské pozemky
a vodní plochy, které jsou též předmětem správy majetku. Část zemědělských pozemků je dále pronajata
a na menší části vyrábíme krmivo
pro zvěř zejména pro oborní chov
daňků. Z rybníků je největší rybník
Starožďárský v k.ú. Nová Ves o výměře 16,20 ha, kde chováme tržní
ryby, zejména kapry. Chov ryb na
tomto rybníku probíhá ve dvouletém období a za toto období činí
tržba za ryby od 0,8 do 1 mil. Kč.
I po odečtení nákladů za násadu,
krmivo, opravy atd. vzniká velmi
zajímavý hospodářský výsledek. Na
dalších drobných vodních plochách
chováme násady ryb a částečně si
tím zabezpečujeme potřebu pro
hlavní rybník. Velmi dobře spolupracujeme s okolními rybářskými
organizacemi. Bohužel lepší výsledky v této aktivitě jsou poškozovány
lidskou činností – pytláctvím, které
nás donutilo některé lesní rybníčky
přestat hospodářsky využívat.
Radomír Charvát
ředitel společnosti
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S O U T Ě Ž  P L A M E N 2 0 0 3  VA M B E R K
Ve dnech 29. - 30. května se hasičské děti ve Vamberku zúčastnily
soutěže v požárním sportu podle
mezinárodních
pravidel
CTIF.
Jednalo se o pokračování soutěže
v požární všestrannosti z minulého
podzimu, která se konala na Haničce
a na které jsme také závodili.
Sbor z vlastních prostředků dětem
zakoupil devět soutěžních stejnokrojů a helem, které byly pro účast na
soutěži povinné.
Soutěž se skládala z požárního
útoku s překážkami CTIF, požárního
útoku, štafetového běhu 400 m s překážkami CTIF a štafety požárních
dvojic. Disciplíny na soutěži děti
zvládaly perfektně i přesto, že je

nikdy neviděly a cvičily je jen v provizorních podmínkách na návsi před
zbrojnicí. Na výsledcích se ve ﬁnále
podepsala i špatná informovanost
našich vedoucích a technická závada
na zapůjčeném vybavení, které náš
zbroj nevlastní. Naše družstvo se
umístilo na pěkném 22. místě
Přes všechny potíže si naši soutěžící nepustili soupeře k tělu a předvedli všem, že příští rok budou pro
ostatní těžkým soupeřem..
Chtěli bychom dětem poděkovat
za vzornou reprezentaci sboru, a to
nejen sportovními výsledky, ale i
chováním.
SDH Albrechtice nad Orlicí

POŽÁR LESNÍ HRABANKY
V pátek 25. 6. 2004 ve 14:00 hodin se naše jednotka účastnila výjezdu k požáru lesa u cesty k hřišti
v Borku. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že požár je menšího rozsahu a byl zlikvidován náhodnými
kolemjdoucími. Jen díky těmto
kolemjdoucím se požár nerozšířil
na celý les u cesty.
Naše jednotka se dostavila na
místo první, a protože nevlastní
cisternu, prováděla dohašování
lopatami. Jako druzí přijeli hasiči z
SDH Týniště n. Orl., kteří provedli
dohašení jedním proudem C. Další
se dostavily jednotky SDH Borohrádek a HZS Rychnov n. Kn.
Pravděpodobná příčina vzniku
požáru byl zkrat na elektrickém
vedení.
SDH Albrechtice nad Orlicí

NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO KNIHY „ALBRECHTICE NAD ORLICÍ“
Vážení čtenáři albrechtického
zpravodaje, jak jste jistě zaznamenali
součástí oslav 725. výročí naší obce
je i vydání knihy o historii Albrechtic nad Orlicí. Průběžně jste byli
informováni o průběhu její přípravy.
Nyní se tyto náročné práce, na kterých se podílelo velké množství spolupracovníků, chýlí k závěru.
Autorům knihy se podařilo nastřádat velké množství zajímavých
informací z dávné historie i nedávné
minulosti naší obce a to v mnoha
pohledech. Na své si přijdou jak
vyznavači samotné historie, tak i
pamětníci bohatého spolkového a
kulturního života naší obce. Publikace bude obsahovat samostatnou
fotograﬁckou plnobarevnou přílohu, ve které budete moci srovnávat,
jak to v konkrétních místech naší
obce vypadalo dříve a nyní. Vlastní
kniha bude mít cca 300 stran textů
doplněných černobílými dobovými
fotograﬁemi.
Původně jsme mysleli, že název

knihy bude „Historie Albrechtic
nad Orlicí“. V průběhu zpracování
knihy se však postupně ukazovalo,
že tyto představy byly hodně nadsazené, neboť historie naší obce je tak
široká, že by vydala na knihu o více
svazcích. Proto jsme z názvu knihy
vypustili slovo „historie“ a ponechali
pouze název „Albrechtice nad Orlicí“.
Přesto si myslím, že kniha v mnoha
pohledech splní Vaše očekávání, byť
v ní nenajdete stoprocentně vyčerpávající a úplné informace o všech
událostech, které naši obec za její
dlouhou existenci potkaly.
Cena jedné knihy byla stanovena
radou obce tak, aby byla únosná
pro širokou veřejnost a přitom celý
výtisk pokryl většinu nákladů obce
spojených s jejím vydáním. Z tohoto
důvodu bude stát jeden výtisk knihy
pouze 600,- Kč. Pokud však využijete tuto nabídku a objednáte si knihu
do 31.8. 2004 bude její cena pouze
500,- Kč.
Jménem všech spolupracovníků

033), e-mailu (albrechtice@wo.cz), či
prostřednictvím internetu (www.albrechtice-nad-orlici.cz) nejpozději
do 31. 8. 2004. Po tomto termínu
bude kniha od 13. září 2004 ve volném prodeji na obecním úřadě. Její
Objednávku knihy za zvýhod- cena však již bude 600,- Kč.
něných cenových podmínek lze
uplatnit na podatelně obecního
Knihy objednané do 31. 8. 2004
úřadu u slečny Petry Kučerové, nebo budou prodávány rovněž od 13. 9.
prostřednictvím telefonu (494 371 2004 na obecním úřadě.

a přátel, kteří se na vydání knihy
jakýmkoliv způsobem podíleli, Vám
přeji pěkné chvíle strávené při její
četbě.
Jaromír Kratěna
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DOKONČENÍ PŘESTAVBY V AREÁLU SK ALBRECHTICE
Na stránkách zpravodaje jsme
Vás v minulých číslech informovali
o průběhu prací při rekonstrukci
kabin a sociálního zázemí v areálu
fotbalových hřišť V Borku. Dnes již
můžeme konstatovat, že přestavba
byla úspěšně ukončena a 24. dubna
2004 „Dnem otevřených dveří“ uvedena do plného užívání. Zároveň
s kabinami a sprchami byla otevřena
místnost občerstvení, kde je možno
připravit občerstvení až pro 50 osob.
Příjemné posezení Vám zpříjemní
i nově vybavený bar s čepovaným
pivem GAMBRINUS.
Nyní ještě něco k vlastnímu průběhu dokončovacích prací. Měsíc
duben 2004 byl již prakticky celý zaměřen na interiérové práce. Stavební
práce dodavatelsky byly ukončeny
a závěrečná fáze prací zůstala na
členech výboru SK, jejich rodinných
příslušnících a na příznivcích našeho oddílu.
Práce jako jsou malby, nátěry,

úklid to jsme zvládli sami, ale co
bylo ještě potřeba byly hlavně práce
truhlářské, sklenářské a práce elektro.
Což o to, práce elektro ležely hlavně
na p. Václavkovi – členu výboru, práce sklenářské a návrhy desingerské
na p. Paukovi rovněž členu výboru
SK, ale co s truhlářskými pracemi?
V tomto směru jsme našli velikého
pomocníka a nadšence pro věc p.
J. Briče, který nám v těchto pracích
nesmírně pomohl. Rovněž nesmíme
zapomenout na p. Strnada, který
truhlářsky vybavil poličky šaten a
bar občerstvení, p. J. Vodu instalatéra, který dokončil kompletaci vody.
A takto bychom mohli jmenovitě
pokračovat dále a určitě bychom
na někoho zapomněli, což bychom
opravdu nechtěli. Proto všem, kteří
přiložili ruku k dílu patří naše poděkování. Věříme, že i široká veřejnost
ocení naše snažení při návštěvách
areálu, ať při sportovních, kulturních
či jiných příležitostech.

ŠKOL N Í V Ý L ET Z Š A M Š A L B R E C H T IC E N . O.
Ke každému konci školního roku
patří neodmyslitelně školní výlety.
Celá základní škola se letos vydá 17.
června do Nového Města nad Metují, Adršpašských skal a na pevnost
Dobrošov, mateřská škola tentýž den
navštíví zámek v Častolovicích.
Pro naše páťáky však vychovatelka ŠD Eva Drábková každoročně
chystá takový poznávací výlet na
rozloučenou. Jeho cílem je vždy
hlavní město Praha. Tentokrát Praha přivítala naše žáky na Medarda
8. června. Počasí bylo nádherné
a o tom, co děti viděly, se dozvíte
v následujícím článku sestaveném
ze slohových prací K. Čáslavské, G.
Pecháčkové, T. Kratěny, M. Sedlákové a P. Kuzby.

Výlet do Prahy
Je úterý 8. června. V 6,25 se sjíždíme na nádraží v Týništi nad Orlicí,
kde nás vítá paní Drábková. Naše
paní učitelka Plašilová nás už čeká
ve vlaku a drží nám místa. Hurá do
Prahy. Aby nám cesta lépe ubíhala,
dostali jsme všichni doplňovačky.
Kromě jejich vyplňování jsme si
celou cestu povídali a smáli se.
Kolem deváté hodiny ranní jsme
dorazili na Wilsonovo nádraží a
vydali jsme se na Václavské náměstí,
kde jsme se mohli vyfotit před sv.
Václavem na koni. Metrem jsme se
svezli do dolní části Václavského
náměstí. Tam nás čekala prohlídka
první části Muzea voskových ﬁgurín. Mohli jsme zde vidět státníky,

skladatele, zpěváky. Figuríny z vosku byly velmi podobné skutečným
postavám, nejvíc podobná si byla
H. Vondráčková, princezna Diana a
M. Jackson. Potom jsme šli na Staroměstské náměstí a prohlédli jsme si
Orloj. Dále jsme se stavili na Karlově
mostě. To byla krása. Odtud bylo
vidět Národní divadlo, Hradčany,
Kampu, Čertovku, kde se natáčely
Chobotnice, a krásnou Vltavu. Koupili jsme si suvenýry a šli do druhé
části Muzea voskových ﬁgurín – tentokrát s historickými postavami jako
Golem, Karel IV. nebo kat Mydlář.
Odpočinuli jsme si a posilnili se
na Kampě a pak jsme lanovkou vyjeli na Petřín. Tam jsme vylezli po 299
schodech na Petřínskou rozhlednu

a pobavili se v zrcadlovém bludišti.
Pak jsme došli dolů k Pražskému
hradu. Odložili jsme batohy a šli se
podívat na hradní stráže. Za chvíli
přišla zajímavá podívaná – střídání
stráží. Dále jsme navštívili chrám sv.
Víta, nejvíce se nám líbilo pod zemí,
kde byly hrobky. Potom jsme už
museli metrem na nádraží. Nasedli
jsme na vlak a hurá domů.
Doma jsme vyprávěli všechny zážitky. Výlet se nám moc líbil.
Přeji i Vám čtenářům zpravodaje
hezky prožité léto a dovolenou s nějakým podobným zajímavým výletem.
Světluše Kratěnová,
ředitelka školy
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ZVEME VÁS DO POHÁDKY D E N D Ě T Í V E Š K O L E
Sobotní probuzení bylo pro
všechny deštivé a nepřívětivé, zejména pak pro děti a zaměstnance z albrechtické školy. Právě v tuto sobotu,
5. června, měli všichni společně i se
svými kamarády a rodiči oslavit Den
dětí. Jako mávnutím kouzelného
proutku se však po obědě ukázalo
sluníčko, aby vylepšilo náladu a
hlavně vysušilo školní hřiště. Bylo by
přeci jen škoda, kdyby déšť pokazil
hezky vyzdobené hřiště a s obětavostí připravený program pro děti. Po
15. hodině začali přicházet první nedočkavci a čekalo je milé překvapení
v podobě divadelního představení
v tělocvičně školy. Veselou pohádku
O zvířátkách a loupežnících s dětským divadelním souborem jako
vždy výborně nastudovala paní Eva
Drábková. Malí herci sklidili obdiv
všech přihlížejících a potlesk jim byl
krásnou odměnou.
Zábava a dovádění se mohly rozběhnout plným proudem. Rodiče se
posadili u slavnostně nachystaných
stolů s dobrotami připravenými zaměstnankyněmi školy, pro mlsnější
jazýčky nechyběl stánek s občerstvením a nějakými sladkostmi. Ty
šikovnější děti si je mohly vyhrát
při soutěžích. Pořádala je hudební
skupiny SORRY, která opět svým vystoupením nezklamala. Písničkami
a soutěžemi pobavila nejen děti, ale
Na fotograﬁi vidíte děti, které se s dramaťáčkem letos loučí: J. Hovorková, T. Kratěna, M. i ostatní diváky. Mezitím probíhaly
Sedláková, P. Kuzba. Přejeme jim štěstí na lidi, které je budou dále v životě formovat a
naše „Portamento“

Tělocvična ZŠ se proměnila
v květinkové království a žáci v loupežníky, krále, chůvu, zvířátka atd.
Děti z dramatického a pěveckého
kroužku nazkoušely pohádkový
příběh „Zvířátka a loupežníci“. Nebyl
to ovšem klasický děj, protože se
musely připsat scény, kde vystupuje
král. Patrikův sen byl totiž – zahrát
si někdy krále. A protože letos u nás
bohužel už končí, musela se pohádka rozšířit o postavy krále, královny,

L O U Č E N Í

princezny a chůvy Matyldy. Děti zatím své představení sehrály celkem
šestkrát (pro ZŠ a MŠ, pro veřejnost,
pro domov důchodců a obě MŠ z Týniště nad Orlicí a v rámci programu
dne dětí). Jestli vše dobře dopadne,
měly by ještě své umění předvést 11.
září na celovesnické oslavě. Takže,
kdo jste ještě pohádku neviděl, máte
možnost zajít tento den do tělocvičny základní školy.
Eva Drábková

S

P Á Ť Á K Y

... osušit slzičky, pěkně se usmát ... poslední společná fotograﬁe našich páťáků s třídní učitelkou Janou Plašilovou, než se pustí do dortu na rozloučenou s albrechtickou
školou. Ať se jim i nadále dobře daří.

na hřišti usilovné fotbalové zápasy,
děti hrály s obrovským nasazením
a vítězi byli asi všichni. Menší děti
mohly za vydatné pomoci učitelek
a maminek vyrábět papírové masky.
Stačilo vylepšit nůžkami a krepovým
papírem obyčejný papírový sáček,
přidat trochu šikovnosti a fantazie
a mohlo se vyrazit na taneční rej na
travnatém „parketu“.
Na návštěvu přijely také děti
z dětského domova v Potštejně, dědečkové a babičky ze sousedícího
domova důchodců. Všichni budou
určitě na hezké odpoledne, plné
zábavy, veselých písniček a her,
dlouho vzpomínat. Velký dík patří
všem zaměstnancům školy, kteří ve
svém volném čase vytvořili dětem a
jejich rodičům fantastickou atmosféru jednoho obyčejného sobotního
odpoledne. Vždyť není vhodnější
příležitostí pro učitele, děti a rodiče
k navázání hezkých vzájemných
vztahů.
Domů jsme odjížděli moc spokojeni s nafouknutým balónkem jako
památkou na pěkné odpoledne.
Ten, do toho příštího Dne dětí asi
nevydrží, ale do některé další akce
pořádané albrechtickou školou určitě. Děkujeme…
Marie Gluchová s rodinou
Týniště nad Orlicí

Strana 10

ŠKOLY / SPORT

Číslo 3-2004

ÚSPĚCH ŠKOLNÍCH ATLETŮ
Okresní kolo atletického trojboje
(běh na 50 m, skok daleký a hod
kriketovým míčkem) proběhlo opět
v Kostelci nad Orlicí. Základní školu
reprezentovalo smíšené družstvo
chlapců a děvčat: I. Tomášková, T.
Forejtek, N. Fritzlová, M. Hrabě, G.
Pecháčková, M. Rochl. Je třeba říci,
že skutečně reprezentovali nejen
naši školu, ale i celé Albrechtice nad
Orlicí velmi dobře. Vždyť 2. místo
(nestačili pouze na Kvasiny, které
mají speciální atletický oddíl) je
opravdu lichotivé. Obsadit stříbrné

místo z osmi malotřídních škol je
přece úspěch! A ten nezůstal sám.
Velkým milým překvapením bylo
třetí místo I. Tomáškové v jednotlivcích mezi třeťáky. Tato „medaile“ je
opravdu cenná, vždyť v jednotlivcích
soutěží i děti z úplných škol (těch
bylo šestnáct).
Co napsat na závěr? Děti pod vedením paní Evy Drábkové odvedly
pěkný výkon a rozhodně se Albrechtice nad Orlicí za ně nemusí stydět.
Eva Drábková

ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU ALBRECHTICE N. O.
Jarní sezóna je téměř za námi a my
se můžeme podívat, jaké výsledky
přinesla naše zimní příprava.
V jarní části je vždy stejně jako
v podzimní 7 kol Východočeského
poháru a Oblastní mistrovství a
veteraniáda Východočeského kraje
jednotlivců a štafet. Každé kolo pořádá jeden z Východočeských oddílů.
Do prázdnin nás čeká ještě poslední
7. kolo, které bude pořádat oddíl
Dobrušky v Kounově.
Po prvních šesti kolech si naše žactvo nestojí nejhůře. I ve vysoké konkurenci velkých oddílů jako Hradec
Králové, Rychnov nebo Pardubice,
ukazují, že s nimi mohou měřit své
síly. Určitě se v našem oddíle najdou
běžci, kteří mohou v budoucnu stát

na stupních vítězů.
Šafářová a Lucie Špačková, druhá Rádi bychom také zmapovali okolí
Poslední květnový víkend jsme štafeta: Pavel Kramář, Kuba Zima a Albrechtic a v příštím roce pořástartovali na Oblastním mistrov- Petr Černý, třetí štafeta Víťa Khýn, dali jedno z kol Východočeského
ství, které pořádal oddíl Jilemnice Michal Boukal a Jarda Kupka. Jedna poháru.
Otevřené oblastní mistrovství a
u Vrchlabí. V sobotu byli závody z našich štafet bohužel nedokončila
jednotlivců a v neděli štafet. Počasí závod pro menší chybu na trati a veteraniáda
nám po oba dva dny přálo. V sobotu byla diskvaliﬁkována, ale jak se říká, Jednotlivci: D14 - 18.Horká Marie ,
startovalo sedm našich běžců. Tratě “Chybami se člověk učí “, a tak ales- H14 - 26.Zíma Jakub, H21 - 21.Khýn
byli nezvykle dlouhé a podhorský poň máme o to větší motivaci pro Vítězslav, 27.Kupka Jaroslav, H35
- 20.Černý Petr
terén byl dost náročný a kopcovitý. příští závody.
Naštěstí však všichni naši běžci do- Pravidelně se také účastníme
běhli v pořádku. Nocleh jsme měli Orlické ligy, soutěže juniorských Štafety : Horká Marie, Šafářová
domluvený v Lánově. Odpoledne a kategorií, která probíhá mezi oddíly Renata, Špačková Lucie - 10. místo
navečer jsme odpočívali a nabírali rychnovského okresu, vždy ve stře- • Kramář Pavel, Zíma Jakub, Černý
sílu na další den. A protože nejlépe deční odpoledne. Během června nás Petr - 8. místo • Khýn Vítězslav, Bouse relaxuje pohybem byl na progra- ještě čekají dvě kola, z nichž jedno kal Michael, Kupka Jaroslav - DISK
mu turnaj v badmintonu. V neděli budeme pořádat také my.
V létě máme v plánu se zúčastnit
Za orientační běh
se na start postavily tři naše štafety,
Vítězslav Khýn
složení bylo: Marie Horká, Renata pětidenních závodů v Jeseníkách.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Stejně jako loňský rok, tak i letos
jsme dostali na starost uskutečnění
a průběh čarodějnického průvodu,
který začínal před restaurací U Krbů
a končil v parku pod elektrárnou.
Slet čarodějnic začal v půl sedmé
na zahradě restaurace, kterou nám
propůjčil pan Krb na čarodějnické
shromáždění a změření sil v připravených čarodějnických disciplínách. Počasí nám letos přálo a tak
počet shromážděných čarodějnic byl
opravdu překvapivý. Přiletěly čarodějnice z blízkého i dalekého okolí.
Po příletu mohly čarodějnice začít
zkoušet svůj um a zručnost v připravených soutěžích, jako například
v hodu koštětem, skoku v čarovném
pytli, čarodějných kuželkách nebo
strašidelném a občas i krvemrazivém
řevu. V souboji se všichni zúčastnění
snažili ukázat všechny své dovednosti. Vše probíhalo ve skvělé náladě
a po dostavení se všech čarodějnic a
ukončení soutěžních disciplín jsme
se vydali na průvod vesnicí směrem
k elektrárně. Průvod byl celou svoji
cestu doprovázen strašlivým řevem
čarodějnic, který byl slyšet bezpochyby hodně daleko. Ti, kdo nás
potkali, to jistě mohou potvrdit.

Po dostatečně hlasitém příchodu
do parku následovalo seřazení všech
čarodějnic a rozdání čísel pro účast
soutěžících v kategorii Miss čarodějnice. Pak přišli na řadu diváci, kteří
měli možnost hlasovat o nejhezčí čarodějnici. Po skončení hlasování publika a sečtení hlasů přišlo na řadu
vyhlášení vítězek Miss čarodějnice
a vyhodnocení čarodějnického klání
U Krbů.
Po udělení cen a potlesku obecenstva začala hrát muzika a čarodějnické řádění ve víru tance mohlo začít.
Čarodějnické řádění pokračovalo
do pozdějších večerních hodin, kdy
se opět začala startovat košťata a
vylétat směrem k domovům. Doufáme, že napřesrok se sejdeme opět
v takovém počtu.
Sponzorské dary a ceny pro vítěze
věnovali: Obecní úřad Albrechtice
nad Orlicí, Kamil Šín, Petr Černý,
Jaroslav Vondruška, Josef Černý, Domácí potřeby
Všem moc děkujeme.
Za Oddíl orientačního běhu
Vítězslav Khýn

Číslo 3-2004
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STARŠÍ ŽÁCI JSOU PŘEBORNÍKY OKRESU
Již předposlední kolo mistrovských soutěží rozhodlo, že naši starší
žáci obsadí první příčku okresního
přeboru a po dlouhých šestnácti
letech postupují do krajské soutěže
žáků.
O prvenství se zasloužil tento základní kádr hráčů:
Pavel Malijovský, Jan Lodr, Miroslav Sychra, Jan Sychra, Martin Barták, David Sadílek, Tomáš Cabalka,
Ondřej Fritzl, Zdeněk Myšák, Martin Bárta, Vojtěch Forejtek, Michal
Gründl a dále Roman Kuzma, Matěj
Cerman, Petr Špaček, Miloš Koldinský, Matěj Rochl, Jiří Šípek.
Realizační tým tvořili trenér Pavel
Pauk,jemu dále pomáhali Roman
Kuzma a Jan Cerman.
Naši žáci byli opravdu nejlepší, za
celou soutěž pouze jednou prohráli
a to na podzim na hřišti druhého
v pořadí v Českém Meziříčí.V jarní

části soutěže neztratili ani bod a měli
impozantní skóre 43:1. Rádi bychom
věřili tomu, že v této generaci rostou budoucí opory albrechtického
fotbalu.
V ročníku 2004-5 budou tedy naši
žáci hrát krajskou soutěž žáků. Protože je podmínkou zároveň i start
družstva mladších žáků, budou tuto
soutěž hrát oboje naše družstva.
Vedení Sportovního klubu blahopřeje všem jmenovaným a zároveň
děkuje za vzornou reprezentaci
našeho SK.
Stejným způsobem jsme na těchto stránkách mohli psát i o našem
dorostu, který měl obrovskou šanci
na prvenství a postup. Bohužel v klíčovém zápase doma s Vamberkem
neustáli naši dorostenci tuto situaci
a pět minut před koncem zápasu
dostali gól, který rozhodl o jejich zleva stojí Zd. Myšák, J. Sychra, M. Sychra, P. Malijovský, M. Barták, D. Saosudu, že zůstanou druzí.
dílek, T. Cabalka.V podřepu zleva V. Forejtek, M. Bárta, O. Friztl, R. Kuzma,
- piš - M.Gründl.

SK NA ŠTÍTU ALBRECHTIC ČTVRTÝ

Ve dnech 26.-27. června se mužstvo SK Albrechtice zúčastnilo
tradičního již XXXI. ročníku Štítu
Albrechtic v Městě Albrechtice v
okrese Bruntál.
Naše mužstvo hrálo ve skupině
B v Hynčicích, což je místní část
Albrechtic.
Hned na úvod jsme měli přetěžkého soupeře - divizní Albrechtice u
Č. Těšína. Naši hráči však mile
překvapili dobrým výkonem. S favoritem sehráli vyrovnanou partii
a o výhře soupeře rozhodla větší
zkušenost i štěstí. Zápasy ve skupinách se hrály 2x20 minut. V 16´ nám
dal technickou branku nejzkušenější
hráč soupeře ing. Hric. My jsme několik dobrých příležitostí neproměni-li. Tři minuty před koncem soupeř
z přísně nařízené penalty zvýšil na
2:0, ale vzápětí Pavel Říha z trestného kopu upravil na konečných 2:1.
Ve druhém zápase jsme hráli s Lesními Albrechticemi. I v tomto zápase
jsme podali velmi dobrý výkon a již
v 6´ otevřel skóre Kajn střelou z dálky po přihrávce Říhy. Druhý poločas
byl už zcela ve znamení naší převahy
a přidali jsme další góly. Nejprve po
nastřeleném břevnu kapitánem Mirkem Janků dal Říha druhou branku
a dvě minuty před koncem Zeman
střelou z dálky pod břevno uzavřel
skóre na 3:0.
O postupu do zápasu o 3.-4. místo
(protože vítěz skupiny horníci ze severní Moravy už byli jasní) se mělo
rozhodnout v posledním zápase
mezi námi a čerstvým účastníkem
I.B třídy SK Velké Albrechtice. Zá-

pas to byl vyrovnaný, nedali jsme
několik šancí, soupeř nastřelil břevno naší brány. Zápas skončil 0:0 a
tak přišly na řadu penalty. Nejprve
3 na každé straně a pak případně
další až do rozhodnutí. Z prvních
třech jsme jednu nedali, ale soupeři
Čermák jednu chytil, takže to bylo 2:
2 a kopaly se další až do rozhodnutí.
A zde přišly velké chvíle benjamínka
mužstva Rudy Buneše. Sázel soupeři
jednu za druhou, až jim došly nervy
a v páté serii nedali - a postup byl
náš!

V zápase o 3. místo, který se hrál
na stadionu v Městě Albrechtice
nám byl soupeřem další účastník I.B
třídy Jihočeského kraje - Albrechtice
nad Vltavou z okresu Písek. Byl to
velmi vyrovnaný zápas a asi po zásluze skončil nerozhodně 1:1. Ujali
jsme se vedení ve 14´ po pěkné střele Kamše, soupeř za tři minuty vyrovnal. Po skončení normální hrací
doby se tedy kopaly penalty. Zde už
se zahrávalo 5 pokutových kopů na
každé straně, případně pak další až
do rozhodnutí. Obě mužstva dvakrát
nedala a tak se kopalo dál. Opět exceloval Ruda Buneš, třetí penaltu dal,
a pak od šesté série proměnil další
tři, až při té čtvrté ho opustilo štěstí
a dal vedle. Protože soupeř naopak
proměnil, rozhodla devátá serie o
vítězi zápasu. Skončili jsme tedy na
čtvrtém místě, ale jsme spokojeni.
Nejen umístění ale hlavně hra byla
naše nejlepší za posledních několik
let naší účasti na Štítu Albrechtic.
Na Štítu nás reprezentoval tento
kádr hráčů: Michal Čermák • Petr
Pojezdala • Miroslav Janků • Michal

Živec • Adam Kajn • Luboš Koblmüler • Ondřej Vašata • Pavel Říha
Jiří Jaroš • Rostislav Kchop • Luděk
Velíšek • Rudolf Buneš • Ladislav
Tobiášek • Jiří Kamš • Pavel Zeman.
Mužstvo vedl trenér Pavel Pauk.
Za úspěšné vystoupení a vzornou
reprezentaci naší obce na místě

poděkoval naším hráčům starosta
Jaromír Kratěna.
Pro úplnost zbývá dodat,že ve
ﬁnále se podle očekávání utkali dva
divizionáři a domácí Město porazilo
Albrechtice u Č.Těšína 2:0.
Zdeněk Pišl
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č.1 - Albrechtice nad Orlicí
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem

832

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky = počet voličů, kteří hlasovali

287

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

286
34

Účast v %

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme na svět:
Petr Izák, nar. 27.3.2004
Řekli si „ano“:
Přenosilová Hana a Uhlíř Karel
Mrázová Tereza a Lochman Radek
Rozloučili jsme se:
Hladík Karel, nar. 1912
Marek Jaroslav, nar. 1940
Šrám Václav, nar. 1922
K 30.6.2004 má naše obec 1039 obyvatel

Vzpomínka:
Ta rána v srdci stále bolí a ani čas
ji nezahojí. Dne 6. srpna vzpomeneme již 10. výročí, kdy od nás odešel
bez jediného slůvka rozloučení náš
milovaný syn a bratr pan ing. Václav
Brůžek z Albrechtic nad Orlicí. Kdo
jste ho znal, vzpomeňte s námi.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
maminka a sestry s rodinami.
Dne 22. července uplynou již 4
roky, kdy tragicky skončil život pana
Jaromíra Marka ze Štěpánovska. Kdo
jste ho měl rád, věnujte mu, prosím,
tichou vzpomínku.
manželka s Jarinkem
a rodina Faltova.

Počty odevzdaných hlasů podle jednotlivých politických stran
Název politické strany
Počet hlasů
ODS
110
KSČM
80
Nezávislí
26
SNK sdružení nezávislých a evropští demokraté
20
ČSSD
18
Křesťanská a demokratická unie
8
Strana zelených
7
Unie liberálních demokratů
4
Nezávislá iniciativa (NEI)
3
Pravý blok - Strana za odvolatelnost politiků
2
Strana občanů republiky české
1
Dělnická strana
1
Balbínova poetická strana
1
Strana za životní jistoty
1
Svobodní
1
„Viktor Kožený - Občanská federální demokr.”
1
„Sdružení nestraníků”
1
Koruna česká
1
Celkem
286

v%
38,46
27,97
9,09
6,99
6,29
2,8
2,45
1,4
1,05
0,7
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
100

VÝZVA K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ LIDOVÉ TVOŘIVOSTI
Jednou z doprovodných součástí
programu oslav 725. výročí první
zmínky o obci bude i výstava lidové
tvořivosti našich občanů. V této
souvislosti se obracím na naše
čtenáře s žádostí o spolupráci při její
realizaci.

Výstava bude zaměřena na výrobky
z keramiky, obrazy, umělecké
fotograﬁe, vyšívání a háčkování.
Probíhat bude pouze v den konání
oslav, tj. 11.9. 2004 a po celou dobu
bude pod pořadatelským dohledem.
Všechny zapůjčené exponáty budou

Dne 7. července 2004 jsme vzpoměli již pátého smutného výročí, kdy
nás navždy opustil náš drahý otec,
tchán a dědeček pan Bohumír Jirčík
z Hrádku u Nechanic, rodák z Kostelce nad Orlicí, který velkou část
svého života prožil v Albrechticích
nad Orlicí.
Stále vzpomínají syn Bohumír
s manželkou Danou a vnoučata
Mireček a Markétka.
Dne 31. srpna to bude 20 let, kdy
nás navždy opustil pan Jan Bartoň
z Albrechtic n.O. Dne 11. října by
mu bylo 85 let. Za ty, kteří stále
vzpomínají
syn Jenda
Poděkování:
Děkuji touto cestou panu Hlušičkovi a paní Khýnové za blahopřání,
dárek a květinu k mým 70. narozeninám.
Zdena Pavlíková
ÚŘEDNÍ HODINY
OÚ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

vráceny zpět majitelům.
Po, St 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Nabídky na vystavení exponátů Út, Čt 7.30 – 12.00
prosím sdělte sekretářce starosty
slečně Petře Kučerové osobně nebo
Telefon: 494 371 425
na telefon 494 371 033 nejpozději do
Fax: 494 371 425
31.8. 2004.
E-mail: albrechtice@wo.cz
Jaromír Kratěna
www.albrechtice-nad-orlici.cz
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