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Náklad 630 ks

PAMĚTNÍ DESKA J. TUŽILA SLAVNOSTNĚ ODHALENA

U příležitosti 725. výročí první
zmínky o Albrechticích rozhodlo
zastupitelstvo obce jmenovat pana
Josefa Tužila, dlouholetého starostu
obce, čestným občanem Albrechtic
nad Orlicí „in memoriam“ a umístit
na jeho rodném domku pamětní desku. Za účasti starosty obce, hejtmana
Královéhradeckého kraje Ing. Pavla
Bradíka a široké veřejnosti se odhalení pamětní desky Josefa Tužila
konalo 11. 9. 2004 u příležitosti oslav
725. výročí první zmínky o obci.
Pan Josef Tužil se narodil
8. července 1854 v Albrechticích
a byl již osmým majitelem rodinného, velmi rozsáhlého hospodářství
rodu Tužilů, který v Albrechticích
sídlí již od roku 1656.
Od roku 1884 byl 35 let nepřetržitě starostou spojených obcí Albrechtice a Nové Vsi.
V průběhu svého dlouhého
a plodného funkčního období se
zasloužil o všeobecný rozmach
Albrechtic, a to jak v oblasti hospo-

dářské, tak i kulturně společenské.
Pod jeho prozíravým vedením se
staly Albrechtice významným sídlem různých institucí a spolků. Svojí
čistotou, uspořádanou výstavbou,
pohostinností obyvatel a polohou
byly Albrechtice vyhledávaným
místem tzv. letních hostů z Prahy
i dalších velkých měst, kteří zde trávili chvíle odpočinku.
Výčet konkrétních zásluh a skutků pana Josefa Tužila je úctyhodný.
V roce 1888 se zasloužil o založení
čtenářské besedy a požárního sboru
obce.
V roce 1895 se za jeho předsednictví přemístilo sídlo Vzájemné
pojišťovny z obce Spy do Albrechtic.
Zejména tato zásluha ovlivnila nejvíce rozvoj Albrechtic. V důsledku
přemístění pojišťovny byla již v roce
1897 zřízena v obci pošta. V roce
1904 byl vybudován první vodovod,
v roce 1905 byl založen nový hřbitov,
na který věnoval zvon na věžičku
márnice, který je zde dodnes.
V roce 1908 byl spoluzakladatelem Orlického komitétu, ve kterém
později prosadil regulaci Orlice,
výstavbu mostů mezi Albrechticemi
a Týništěm a vybudování elektrárny
na Orlici.
V roce 1913 byl iniciátorem založení
Sokola, jehož byl hlavním sponzorem.
V roce 1915 nechal zpracovat výhledovou mapu rozvoje Albrechtic
na příští desetiletí.
Pan Josef Tužil byl i významným
podnikatelem a hospodářem. Kromě
správy svého hospodářství provozoval i další podnikatelskou činnost.
Zřídil v obci cihelnu a betonárnu.
Za jeho starostování se obec
rozrostla z 50 domů v roce 1884 na
112 domů.

Další významné aktivity vyvíjel
i mimo obec. Od roku 1882 do
roku 1894 byl členem Okresního
výboru holického a od roku 1894
okresním starostou. Od roku 1902
do roku 1912 byl delegátem Státní
zemědělské rady a předsedou v Hospodářském spolku okresu holického.
Od roku 1896 zasedal rovněž v c.k.

okresní školní radě v Pardubicích.
Při vzniku Agrární strany byl zakládajícím členem a dlouhodobým
funkcionářem výkonného výboru.
Za jeho zásluhy o rodnou obec
a okres mu byl udělen v roce 1908
zlatý záslužný kříž s korunou.
Pan Josef Tužil zemřel 13. září
1923.
Jaromír Kratěna

Slavnostní odhalení pamětní desky. zleva: starosta obce - J. Kratěna, hejtman královéhradeckého kraje - Ing. P. Bradík a potomek Josefa Tužila - p. Tužil

VÝMĚNA VODOVODU NA NÁVSI MĚST SKÁ HROMADNÁ D OPR AVA
Od 11. října 2004 probíhá na
návsi výměna azbestocementového
vodovodního potrubí za nové z PE.
V rámci stavby budou v případě zájmu
vlastníků nemovitostí vyměněny
i vodovodní přípojky. Akci ﬁnancuje
Vodohospodářské sdružení Křivina
v nákladu cca 640 000 Kč. Touto akcí
by měly být zahájeny rozsáhlé úpravy
návsi, které se plánují na příští rok.
Jaromír Kratěna

Vážení občané, od 1. 10. 2004
byla zavedena mezi městem Týniště n.O. a přilehlými obcemi včetně
Albrechtic n. O. městská hromadná
doprava mikrobusem. Jedná se o
vstřícnou službu, která by mnohým
občanům měla ulehčit dopravu k lékaři, k vlaku nebo na úřady. Zkušební provoz potrvá do 31. 12. 2004
a dále bude pokračovat dle potřeb občanů. Podrobné informace

o nově zavedené službě včetně
jízdních řádů byly formou informačních letáků distribuovány do
všech domácností. Jízdní řády jsou
vyvěšeny na všech autobusových
zastávkách v naší obci.
Jakékoliv připomínky k nově
zavedené službě a jízdním řádům
rádi uvítáme.
Obecní úřad Albrechtice n.O.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 9. 2004
v zasedací místnosti Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.
1.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a)
b)
c)
d)

e)
2.

c)

zprávu o plnění usnesení č. 10
návrh na vykoupení tzv. Týlova statku u restaurace U Pošty
informaci o průběhu zpracovávání dokumentace úprav
návsi
informaci o zahájení stavby „Výměna azbestocementového
vodovodního potrubí Albrechtice nad Orlicí – lokalita na
návsi“
informaci o přípravě posvícení

Zastupitelstvo obce schvaluje:
a)

b)

e)

3.

Zastupitelstvo obce ukládá:
a)

b)

úpravu rozpočtu č. 3/2004 takto:
upravené příjmy
upravené výdaje
ﬁnancování

d)

c)
11 276 980 Kč
10 930 186 Kč
522 000 Kč

z výsledku hospodaření obce z minulých let
poskytnutí dotace TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí na
výměnu oken a opravu stropu v tělocvičně s podmínkou,
že TJ Sokol převezme od 1.1. 2005 provozování chatek na
sokolském hřišti
prodej obchodního podílu DSO Poorlicko ve společnosti
ODEKO s.r.o.
podání žádosti o dotaci na pořízení projektu na výstavbu
ubytovacího zařízení

d)

radě obce zajistit odeslání dopisu znečišťovatelům
albrechtického potoka (ulice Spojovací, V Kopečku)
s upozorněním na nezákonnost tohoto počínání
starostovi obce zahájit jednání s majitelem Týlova statku o
podmínkách jeho prodeje obci
radě obce projednat s velitelem Policie Týniště nad Orlicí
její nedůsledný postup při zajišťování veřejného pořádku při
konání tanečních zábav
radě obce zabezpečit zakrytí kanálových vpustí v ulici
V Borku (za Hunešovými)

úhradu rozpočtového schodku ve výši 175 206 Kč

Připravujeme pro vás nový design obecních stránek - www.albrechtice-nad-orlici.cz

...

Z E Z ASE DÁ N Í R A DY OB C E

Ze zasedání rady obce (za období
od 14. 6. do 20. 9. 2004)

• RO schvaluje návrh smlouvy
o dílo na zpracování urbanistické •
studie „Úprava návsi Albrechtice
nad Orlicí“ a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy s dodavatelem Ing. Arch. Tomášem Králem
z Hradce Králové.
•
• RO schvaluje nový (lacinější) návrh smlouvy o dílo na výstavbu
veřejného osvětlení v ulici za hřbitovem od dodavatele Elektromont
Frieb s.r.o. Rychnov nad Kněžnou •
a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
• Vzhledem k tomu, že podklady
od CHKO Orlické hory k jednání o zařazení údolní nivy Orlice •
do soustavy NATURA 2000 jsou
příliš obecné a tudíž nedostatečné,
rada obce rozhodla do doby, než
bude záměr blíže speciﬁkován, nesouhlasit s vyhlášením NATURY
2000 v údolní nivě řeky Orlice.
• RO souhlasí s nominací pana

Josefa Ziky na funkci přísedícího
a k předložení návrhu smlouvy
u Okresního soudu v Rychnově
o dílo na TD.
n.K. a doporučí jej zastupitelstvu
ke schválení.
• RO souhlasí s předloženým návrhem nájemní smlouvy od MS
RO pověřuje pana Kačína k obZelené háje za pronájem skladiště
jednání počítačové formy letecv Borku na pozemcích MS, vyjma
kého snímku katastrálního území
termínu splatnosti nájemného,
obce.
které požaduje rozložit na dvě
splátky takto: v roce 2004 - 10 000
Kč, v roce 2005 - 20 000 Kč.
RO pověřuje pana starostu
k uzavření smlouvy na výrobu informační tabule k akci „Můj strom“ • RO schvaluje dodatek č. 1 ke
s ﬁrmou M. Ešnera dle předložené
smlouvě o půjčce peněz z FRB pro
cenové nabídky.
paní Jankovou. Jedná se o změnu
účelu půjčky z úpravy koupelny
RO souhlasí s ponecháním ﬁna výměnu oken.
nančních prostředků vybraných
od žáků za poškozené učební po- • RO obce souhlasí s návrhem
můcky ve výši 361 Kč pro potřeby
smlouvy o pronájemu zemědělškoly.
ského pozemku p.č. 166 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí pro pana Jana
RO souhlasí s pokračováním
Bartoně, Na Návsi 6, za účelem
příprav na realizaci stavby „Rezemědělského využití.
vitalizace říčního ramene Tiché
Orlice“, souhlasí s projednáním • RO souhlasí se zahájením zkušebzáměru s vlastníky pozemků
ního provozu MHD od 1. 10. 2004.
a souhlasí s uzavřením smlouvy
Dle počtu obyvatel bude obec
o dílo na zhotovení TD s ﬁrmou
provoz MHD stát do konce roku
Šindlar z Býště. Pověřuje starostu
2004 cca 13 700 Kč, příští rok cca
k přípravě jednání s vlastníky
60 000 Kč.

• RO ukládá J. Hlušičkovi projednat
úhrady dlužných částek u některých nájemníků ve 12 b.j. nejprve
v kontrolním výboru.
• RO schvaluje upravenou nájemní
smlouvu s MS Zelené háje na pronájem pozemku pro obecní sklad
v Borku.

• RO schvaluje nájemní smlouvu
s panem Jiří Horákem na pronájem pozemku 151/8 a 9.
• RO schvaluje odvodnění části komunikace před rodinným domem
paní Markové ve Štěpánovské ul.
na náklady obce.
• RO ukládá panu J. Betlachovi
vyřízení žádosti paní Kolářové
o sociální příspěvek na doplatek
elektrické energie.
• RO schvaluje darování knihy
o Albrechticích manželům Pažitným za dlouholetou spolupráci
při rozvíjení partnerských vztahů
s Wörglem.
Jiří Betlach
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P OTOK N E B O Z A PÁC HAJ Í C Í S TOK A
Mnohaletý a nekonečný problém
– potok protékající (někdy spíše
stojící) skoro celými Albrechticemi - byl znovu otevřen. Obci byla
doručena písemná stížnost jednoho spoluobčana, který si stěžoval
na fekálie, které tečou potokem
mezi nemovitostí pana Krečmera
a pana Mastíka.
Každá oﬁciální stížnost se musí řešit, a tak se jako bod jednání dostala
na červnové zasedání zastupitelstva
obce. To uložilo radě obce, cituji
z usnesení č. 10 (všechna usnesení
zastupitelstva i obecní vyhlášky jsou
na internetových stránkách přístupny) : „předložit na následujícím zasedání zastupitelstva obce výsledek
šetření znečišťovatelů albrechtického potoka, včetně kroků učiněných
k nápravě “.
Daným šetřením byla radou pověřena komise výstavby a životního
prostředí. Nejdůležitějším úkolem
operativně složené tříčlenné komise bylo zmapování nakládání se
splaškovými vodami u nemovitostí
kolem albrechtického potoka.

Komise začala na otevřeném
spodním toku potoku u Dernerových a postupovala „proti proudu“
až po zaústění dešťové kanalizace
z ulic V Kopečku a Spojovací za
plotem Mastíkových. Na kontrolovaném úseku bylo zjištěno, že voda
v potoce byla bez pozorovatelného
průtoku a že odpadové jímky jsou
většinou řešeny jako jímky určené
k vyvážení a v menší míře jako průtočné septiky s vyústěním do potoka
- tenkrát samozřejmě stavebním
úřadem povolované. Jímky určené
k vyvážení jsou podle prohlášení
majitelů pravidelně vyváženy.
V místě zaústění dešťové kanalizace z ulic V Kopečku a Spojovací
(na pozemku p. Petra Černého)
bylo zjištěno, že pokračování potoka
k Tyršově ulici je suché, jen z ústící
dešťové kanalizace vytéká voda.
Komise provedla pohovory s majiteli nemovitostí ulic V Kopečku a
Spojovací. Zjištění byla úplně stejná
jako na spodním toku potoku. Většina nemovitostí má jímky určené
k vyvážení, menšina průtočné septi-

ky se zaústěním do dešťové kanalizace. Majitelé jímek buď prohlašovali,
že jímky nechávají pravidelně vyvážet nebo jímky vyčerpávají na vlastní
zahradu.
Majitelé nemovitostí V Kopečku
si ve většině stěžovali na občasný, ale
zato silný zápach z kanalizace, v několika případech nepřímo prohlašovali, že jsou do dešťové kanalizace
přímo vypouštěny jímky.
Komise byla operativně svolána
ještě jednou a to 23. července, když
byla zjištěna zavedená hadice do
dešťového kanálu pod parkujícím
vozidlem u chodníku. Po prověření
byl opravdu do dešťové kanalizace
přepouštěn obsah jímky určené
k pravidelnému vyvážení.
Na základě zjištění komise uložilo
obecní zastupitelstvo při svém jednání dne 30. září radě obce zajistit
odeslání dopisu potencionálním
znečišťovatelům albrechtického potoka v ulici V Kopečku a Spojovací
s upozorněním na nezákonnost takovéhoto počínání.
Závěrem mi dovolte dovětek pro

majitele nemovitostí nejen V Kopečku a Spojovací. Argumentace, že
přepouštění do dešťové kanalizace či
potoka nám bylo „tenkrát“ povoleno
není na místě. Pokud je tento systém
povolen ve stavebním povolení, bylo
tím už „tenkrát“ myšleno samovolné
přepouštění přepadu z vícekomorového septiku a ne jednorázové
vypumpování nebo přímé napojení
jímky do kanalizace či potoka. Berme ohled jak na přírodu a životní
prostředí, ale i na další spoluobčany,
kteří mají smůlu v tom, že jsou na
potoku jen níže „po proudu“.
Bohužel se v posledních letech
v horní části potoka vytrácí voda,
a tak není ve spodní části toku vypouštěné splašky čím ředit. Je na nás
všech, abychom si tyto skutečnosti
uvědomili a nedívali se jen před
vlastní práh, ale i za něj, zda svým
počínáním neobtěžujeme ostatní.
Ruku na srdce, to stále ještě neumíme.
Jiří Betlach
místostarosta

DOKONČENÍ STAVBY KANALIZACE V ALBRECHTICÍCH
V současné době se hledá způsob,
jak zaﬁnancovat dokončení stavby
kanalizace v Albrechticích. Nadějně
vypadá možnost využít ﬁnanční
prostředky z fondu Infrastruktura
ze zdrojů EU. Podle posledních
informací se připravuje text žádosti,
na základě které bychom mohli obdržet potřebné ﬁnanční prostředky
na rekonstrukci ČOV v Týništi i na
dokončení kanalizačních sběračů
v Albrechticích. Pokud vše dopadne
tak, jak se předpokládá, budeme se
v krátké době muset rozhodnout zda

a v jakém rozsahu kanalizaci dokončíme. Jedná se zejména o závazek
obce, že se v rámci akce připojí
potřebný počet domácností na kanalizační síť. V případě, že by se tak
nestalo, a obec by tím nesplnila podmínky dotace z fondu EU, musela by
celou dotaci vrátit. V tomto případě
by byla vážným způsobem dlouhodobě narušena platební schopnost
obce s nedozírnými následky.
Je třeba si uvědomit, že předpokládané náklady na dokončení kanalizace v obci se pohybují okolo 28 mil.

Kč. V případě, že bychom získali dotaci a dlouhodobý úvěr na stavbu ve
výši předpokládaných 90% nákladů
stavby, museli bychom zajistit pouze 2,8 mil Kč. Pokud bychom však
museli vracet dotaci, jednalo by se
o částku větší než 25 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že napojením
na veřejnou kanalizaci stoupnou
poplatky za vodné a stočné u všech
domácností o více jak 100%, je podle
mého soudu nutné konečné rozhodnutí dobře uvážit. Jisté je také to, že

pokud se do stavby pustíme, bude
napojení na kanalizaci pro všechny
dotčené domácnosti povinné a to
bez rozdílu. Připravme se tedy na
možnost, že se v krátké době budeme nuceni rozhodnout, zda do
stavby půjdeme či nikoliv.
Z pohledu budoucího života
a rozvoje obce je to však jedinečná
příležitost, jak dlouhodobě vyřešit
problém odpadních vod v Albrechticích.
Jaromír Kratěna

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI O D C H Y T T O U L A V Ý C H P S Ů
Již delší dobu se osvědčuje součin- druhém konci vesnice a nenajde se.
V OBCI ZA I. POLOLETÍ ROKU 2004 nost obecního úřadu i našich občanů Výjezd je pak zbytečný a nebezpečí,
„Násilí proti skupině obyvatel a proti
jednotlivci“.
Přestupků bylo v obci evidováno
5. Jednalo se o přestupky v dopravě
a jeden přestupek proti občanskému
soužití. U přestupků v dopravě se
jednalo o případy řízení pod vlivem
alkoholu.
Na závěr bychom chtěli požádat
občany Albrechtic nad Orlicí, aby
při zjištění jakékoliv informace
V katastru obce Albrechtice nad k výše uvedeným trestným činům,
Orlicí bylo ve sledovaném období zejména pak těch, kdy se nepodaevidováno 8 trestných činů. Jedná řilo zjistit pachatele, spolupracovali
se o případy vloupání do čtyřech s Obvodním oddělením PČR v Týmotorových vozidel, krádež trak- ništi nad Orlicí. Bez Vaší spolupráce
toru v Lesoškolkách s.r.o., krádež se neobejdeme.
a vloupání do prodejny smíšeného
zboží. V těchto případech se pacha- npor. Z. Šimon, vedoucí oddělení
tele nepodařilo zjistit. V poslední pprap. Mikulka V., policejní inspektor
době se řeší případ, kdy je pachatel
znám a je podezřelý z trestného činu
Redakčně zkráceno.

s Městskou Policií Týniště nad Orlicí
při odchytu toulavých psů. Děkujeme všem, kteří při zjištění toulavého
psa volají městskou policii. Je však
nutné volat ihned a psa sledovat až
do příjezdu strážníků. Jinak se může
stát, že než přijedou, je pes již na

že pes někoho napadne, trvá.
Pro informaci všem uvádíme znovu
telefonní číslo na Městskou policii
Týniště nad Orlicí: 494377082
nebo MT 737304800.
Jaromír Kratěna

ilustrační foto
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K N I HA A L B R E C H T I C E NA D O R L I C Í
Vážení čtenáři albrechtického
zpravodaje, obec Albrechtice nad
Orlicí vydala u příležitosti oslav
725. výročí první zmínky o obci
knihu „Albrechtice nad Orlicí“.
O průběhu příprav na knize jste byli
informováni prostřednictvím našeho zpravodaje.
Kdy vlastně začala kniha vznikat? Přípravy na knize začaly již
14. 5. 2003, kdy se poprvé sešli členové redakční rady a začaly náročné
práce, spočívající ve shromažďování
textových a fotograﬁckých materiálů
do knihy. Během celého roku se
15 členů redakční rady scházelo pravidelně každý měsíc na pracovních
schůzkách. Všechny texty se průběžně přepisovaly do elektronické
podoby. Náročné práce vyvrcholily
letos během července a srpna, kdy
všechny texty prošly několikrát jazykovou kontrolou, byly seřazeny podle obsahové struktury, k jednotlivým
kapitolám byly ze spousty fotograﬁí

k jednotlivým kapitolám přiřazeny
jen některé. Všechny podklady byly
graﬁcky upraveny.
Výsledkem více jak roční práce
je kniha obsahující 319 stran zajímavých textů doplněných spoustou
fotograﬁckých materiálů, včetně
srovnávacích fotograﬁí. Obsahová
struktura knihy je rozdělena do tří
hlavních kapitol – Historie, Kulturně-společenský život a Místopis.
Historie Albrechtic je doplněna
o založení přilehlých obcí Štěpánovska a Nové Vsi. Mezi velice zajímavé
kapitoly patří informace o založení
jednotlivých spolků a zájmových ... kniha Albrechtice nad Orlicí
organizací v obci. Celá kniha je také
doplněna o významné osobnosti Al- 600 Kč. Po dohodě lze knihu zaslat „Ať je knihou, která se často vrací do
brechtic a Nové Vsi.
i na dobírku. Vydání knihy bylo Vašich rukou.“
ﬁnančně podpořeno Krajským úřaKniha je psána velice poutavým dem Královéhradeckého kraje.
Samozřejmě od Vás rádi uvítáme
způsobem a určitě by neměla chyjakékoliv připomínky k vydané
bět v knihovnách těch, kteří mají
Co dodat na závěr za nás všechny, knize.
Albrechtice rádi. Knihu si může kteří se na knize podíleli? Naše přání
každý zakoupit na obecním úřadě za nejlépe vystihují slova pana starosty :
Petra Kučerová
Vážení,
ráda bych Vás pochválila za knihu
Albrechtice nad Orlicí, je velmi
přehledně a zajímavě zpracovaná.
Dle zkušeností z naší rodiny vím, že
osloví několik generací a všichni ji
se zájmem doslova hltají. Prarodiče
hledají své známé na fotograﬁích,

rodiče porovnávají a pro nás je
uceleným přehledem o vývoji v obci,
kde žijeme.
S povděkem vítám, že jste se
nezaměřili pouze na Albrechtice, ale
neopomněli jste i propojené obce
Novou Ves a Štěpánovsko.
Vendula Zahajská

KNIHOVNA - NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Vítám Vás v knihovně a předkládám Pro dívky:
Vám několik titulů:
Nejlepší přítelkyně ve škole – z angl.
orig. Bardová M.
Pro děti:
A už je po prázdninách. Zuzi
a Koko jsou stále nejlepší přítelkyně,
Čarodějná kniha – pohádky
ale staly se z nich také sestry. Dívky
Napsala Z. Nováková. Pohád- jsou plné strachu, jak si se vším poky evropských národů. Pohádka radí. Obavy se však rychle rozplynuly.
o mluvícím kameni je dánská, O dře- Seznámily se s děvčaty a především si
věné paně gruzínská, O bubeníkovi oblíbily havajskou princeznu. Princezlužická, pohádky Princ a krab, Dívka na je rozmarná a veselá, chodí do školy
socha a Dáma loutnou jsou italské. bosa a učí celou školu tančit tanec hula,
Jak se vodník učil hrát na housle, jíst poi a papáju a mluvit havajským
Čarodějná kniha jsou pohádky pol- slangem. Autorka přibližuje čtenáři
ské, Kulhavý kohoutek, Proč narostly krásy havajských ostrovů a obyčeje
ježkovi bodliny, Proč psi honí zajíce jejich obyvatel.
a Vápenička jsou bulharské. Jsou tu i
pohádky Elišky Krásnohorské.
Nejlepší přítelkyně v létě – z angl.
orig. Bardová M.
Plán Koko a Zuzi, aby se jejich
Sametové kožíšky – A. Špačková
rodiče „oženili“ se vydařil a tím se
Tato kniha obsahuje tři příběhy z nejlepších kamarádek staly i sestry.
o zvířecích mláďatech. Dozvíte se Po svatbě odjeli rodiče na svatební
v ní, zda se kocourkovi Mourkovi cestu a obě děvčata odvezl dědeček
podaří najít svou maminku, jaké na ranč Zlaté údolí. Na ranči je čekatrápení má nejmenší medvídek ly dvě dívky Debby a Judy, se kterýChlupáček v lese Pralese a jak do- mi se brzy spřátelily. Tady poznávaly
padne lišáček Chytráček, když si život na ranči, učily se jezdit na koni
svou večeři nechce ulovit.
a prožívaly četná dobrodružství.

Pro dospělé:

Mistr popravčí – z angl. orig. Humphreys C. C.
Nechvalně proslulý francouzský
mistr popravčí přijíždí na pokyn
anglického krále Jindřicha VIII. do
Londýna. Má tam setnout hlavu
Jindřichově manželce. Nešťastná
královna se narodila se šesti prsty na
ruce, proto nebylo divu, že ji v době,
kdy se oﬁciální víra střetávala s mýty
a magií a Evropou zmítala náboženská válka, obviňovali z čarodějnictví.
O jejím krutém osudu však rozhodlo
křivé nařčení z nevěry.

Osudový zlom – z angl. orig. Siddonsová A.R.
Merritt Fowlerová má snahu
vzorně pečovat o své nejbližší. Po
matčině smrti se od útlého mládí
starala o otce a nezkrotnou sestru
Lauru. Nyní se snaží vytvořit dokonalé prostředí manželovi – významnému lékaři – i křehké dceři Glynn,
pomoci alespoň na dálku sestře
a ulehčit těžký osud tchyni trpící
Alzheimerovou chorobou. Jednoho
dne vyčerpaná Merritt však zjistí, že
je to spíše ona, kdo by potřeboval
podat pomocnou ruku. Po rodinné
hádce utíká Glynn za tetou do Hollywoodu. Merritt se okamžitě vydává
za nimi. Přistoupí na sestřin návrh
a společně s ní a dcerou odjíždí do
hor, do oblasti proslulé sekvojovými
lesy, ale i zemětřesením…

Ptáčník - z angl. orig. Hyder Mo
Detektiv Caﬀery umí nahnat hrůzu
i nejprotřelejším kriminálníkům, ale
v tomto případě už od začátku tuší,
že ho čeká procházka peklem. Když
je na opuštěném předměstí nalezeno
pět mrtvol bestiálně znetvořených Přijďte si vybrat. Určitě najdete
a sexuálně zneužitých žen, zavládne knihu, která Vás zaujme.
mezi přivolanými policisty zděšení.
A to ještě nevědí, že vrah zanechal
v tělech svých obětí malý suvenýr – a Na shledanou v knihovně se na
že vše provedl se zručností zdatného Vás těší
operatéra, byť poněkud zvrhlého…
Svobodová J., knihovnice

Číslo 4-2004

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 5

ČESTNÁ UZNÁNÍ UDĚLENÁ OBCÍ ALBRECHTICE N. O.
Obec Albrechtice nad Orlicí udělila dne 11. 9. 2004 u příležitosti oslav
725. výročí první písemné zmínky
o obci čestná uznání obce těmto
občanům:
Josefu Vojtěchovi
za dlouholetou a příkladnou
reprezentaci Albrechtic nad Orlicí
a dále za dlouholetou práci ve prospěch mysliveckého sdružení.
Pan Josef Vojtěch hrál fotbal 17 let,
z toho 12 let byl kapitánem mužstva.
Za svoji fotbalovou kariéru vstřelil
140 branek a nikdy nebyl vyloučen.
Po celou dobu reprezentoval Albrechtice nad Orlicí. Byl funkcionářem výboru Fotbalového klubu. Za
svoji činnost byl vyznamenán Českomoravským fotbalovým svazem
Bronzovým odznakem za obětavou
a svědomitou práci v kopané.
V mysliveckém sdružení je funkcionářem od roku 1965 a od roku
1967 je s malými přestávkami jeho
předsedou. Je držitelem mysliveckého vyznamenání III. stupně za
zásluhy o myslivost.
Marii Vašatové
za dlouholetou aktivní činnost
v TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí.
Dlouholetá členka Sokola Albrechtice nad Orlicí. Účastnice
Všesokolského sletu v roce 1948. Po
roce 1990 se aktivně zapojila do obnovy činnosti Sokola. Byla pokladní
výboru a v současné době je členkou
revizní komise.
Luďku Cabalkovi
za dlouholetou a obětavou práci
v oblasti rozvoje albrechtické kopané a za práci s mládeží.
Pan Luděk Cabalka je zakladatelem systematické práce s mládeží.
Od roku 1962 do roku 1999 byl trenérem žákovských mužstev Albrechtic. Od roku 1964 do roku 1995 byl
aktivním členem výboru a od roku
1984 do roku 1995 byl jejím předsedou. Od roku 1966 rovněž pracoval
ve funkcích Okresního fotbalového
svazu v Rychnově nad Kněžnou, kde
zastával několik let funkci předsedy
a ve výkonném výboru fotbalového svazu Východočeského kraje
v Hradci Králové.
Za svoje zásluhy byl Českomoravským fotbalovým svazem vyznamenán cenou dr. Václava Jíry.
Miluši Zemanové
za dlouholetou aktivní práci ve
Sboru pro občanské záležitosti
obce Albrechtic nad Orlicí.
Paní Miluše Zemanová je zakládající členkou Sboru pro občanské
záležitosti v roce 1973. Od této
doby si svoji nepřetržitou, poctivou

a obětavou prací zasloužila úctu spoluobčanů. V současné době pracuje
již několik let ve funkci předsedkyně
sboru.
Jaroslavě Svobodové
za dlouholetou a obětavou práci
knihovnice a kronikářky Albrechtic nad Orlicí.
Paní Jaroslava Svobodová pracuje
v místní knihovně od roku 1968, kdy
pomáhala dlouhá léta svému manželovi Hubertu Svobodovi s vedením
místní knihovny. Od roku 1985 je
samostatnou knihovnicí až doposud.
Po smrti svého manžela vede rovněž
kroniku obce.
Janu Malinovi
za dlouholetou a obětavou práci
v oblasti výstavby a rozvoje Albrechtic nad Orlicí.
Pan Jan Malina pracoval od roku
1965 do roku 1996 v komisi pro
výstavbu obce. Jako projektant staveb zpracoval nebo se úzce podílel
na zpracování mnoha stavebních
dokumentací pro obecní stavby.
Prováděl technický dozor investora
na mnohých stavbách, mezi které
patří například výstavba kanalizace,
plynoﬁkace, rekonstrukce mateřské
a základní školy a další. Pan Malina patří dodnes mezi spolehlivé
pomocníky obce, na kterého se lze
kdykoliv obrátit o pomoc s jistotou,
že ji neodmítne.
Bohuslavu Hlušičkovi
za dlouholetou a obětavou práci
s mládeží a reprezentaci obce Albrechtice nad Orlicí.
Pan Bohuslav Hlušička se od roku
1981 věnoval aktivně orientačnímu
běhu. V roce 1986 založil v Albrechticích oddíl orientačního běhu při
základní škole Albrechtice nad Orlicí. Jako trenér oddílu dosáhl se svými svěřenci mnohých významných
úspěchů a to v Čechách i v zahraničí
v Polsku, Německu, Dánsku, Norsku
a Itálii. Ke společenskému dění v obci přispěl zejména pořádáním velkých závodů jako bylo Mistrovství
ČSFR a nebo mezinárodní závody
s německým Magdeburgem. Toto
vše se mu podařilo ve skromných
podmínkách, ve kterých oddíl dlouhodobě pracoval.

sovatelkou Sdružení rodičů a přátel
školy. V roce 1996, kdy škola neměla
ředitele, přijala pověření k řízení
školy a tím pomohla obci vyřešit
složitý problém. Do současné doby
je vždy připravena pomoci při řešení personálních problémů školy.
Pro svoji pracovitost, pedagogickou
profesionalitu a poctivost si vysloužila úctu mnohých spolupracovníků
i spoluobčanů.

Vlastě Martincové
za dlouholetou obětavou práci
v Českém zahrádkářském svazu
základní organizaci Albrechtice
nad Orlicí.
Paní Vlasta Martincová je členkou zahrádkářského svazu od roku
1980. Se svým manželem Františkem
Martincem se dlouhá léta nezištně
starala o chod moštárny a údržbu
klubovny spolku. Svojí životní
energií, obětavostí, optimismem
Ladislavu Burešovi
a pracovním elánem dodnes moza dlouholetou a obětavou práci tivuje své vrstevnice ke sportu
v oblasti výstavby a rozvoje Al- a společenskému životu.
brechtic nad Orlicí.
Pan Ladislav Bureš pracoval ve
Zdeňku Pišlovi
prospěch Albrechtic nad Orlicí již
za dlouholetou a obětavou práci
od roku 1951 jako dobrovolný člen ve prospěch albrechtické kopané
komise místního hospodářství obce. a její propagaci.
V roce 1967 byl zvolen poslanPan Zdeněk Pišl je členem výboru
cem Místního národního výboru fotbalového klubu od roku 1966. Od
v Albrechticích nad Orlicí a sou- této doby pracuje dodnes ve funkci
časně i předsedou komise místního sekretáře. Kromě toho byl dvacet
let předsedou sportovně-technické
hospodářství.
Po sloučení Albrechtic nad Orlicí komise okresního fotbalového svazu
s městem Týniště nad Orlicí byl v Rychnově n. K. a členem předsedv roce 1976 zvolen poslancem a mís- nictva tohoto orgánu.
Od roku 1976 pracoval v různých
topředsedou Městského národního
výboru Týniště nad Orlicí. V této komisích Krajského fotbalového
funkci pracoval nepřetržitě až do svazu v Hradci Králové. Později byl
několik funkčních období i členem
konce února 1990.
Ve funkcích, které zastával, předsednictva tohoto orgánu.
Kromě uvedeného se pan Zdese významnou měrou zasloužil o výstavbu a rozvoj Albrechtic nad Orlicí něk Pišl aktivně věnuje propagaci
i okolních obcí. Mezi důležité stavby albrechtické kopané ve sdělovacích
realizované v naší obci v jeho funkč- prostředcích. Byl dopisovatelem
ním období patří zejména výstavba časopisů Gól, Čs. sport, Pochodeň
chodníků a zpevněných místních a nejvíce místního zpravodaje. Byl
komunikací, výstavba samoobslužné zakladatelem Štítu Albrechtic v roce
prodejny potravin a budovy sou- 1974. Mezi poslední aktivity patří
časného obecního úřadu. Za svoji zpracování 80. leté komplexní histopráci byl několikrát vyznamenán. rie kopané v Albrechticích nad OrliJe držitelem několika oborových cí, která je součástí vydávané knihy
čestných uznání a diplomů, státní- „Albrechtice nad Orlicí“.
Pan Zdeněk Pišl je držitelem
ho vyznamenání za vynikající práci,
stříbrné plakety za budování okresu několika čestných uznání ČeskoPardubice a státního vyznamenání moravského fotbalového svazu,
... pokračování na str. 6
za zásluhy o výstavbu.

Janě Formanové
za dlouholetou a obětavou práci
v oblasti základního školství v Albrechticích nad Orlicí.
Paní Jana Formanová pracovala v albrechtické škole od roku
1964 jako vychovatelka a učitelka.
Kromě těchto pracovních funkcí
se s dětmi aktivně zapojovala do
mimoškolních kroužků, byla zapi- Udělování čestných uznání obce.
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kých faktů o naší obci. Díky nadšení
a výsledkům jeho usilovné práce
bylo možné vydat u příležitosti 725.
výročí první zmínky o Albrechticích
historicky první knihu, která formou
sborníku seznamuje čtenáře s důleVladimíru Čtvrtečkovi
žitými událostmi a významnými
za dlouholetou práci v oblasti osobnostmi naší obce.
shromažďování historických podkladů a dokumentů o Albrechti- Vlastiboru Šarfovi
cích nad Orlicí, které významnou
za dlouholetou práci v oblasti
měrou přispěly k vydání knihy výstavby a rozvoje Albrechtic
„Albrechtice nad Orlicí“ v roce nad Orlicí a dále za dlouholetou
práci ve prospěch mysliveckého
2004.
Pan Vladimír Čtvrtečka se od roku sdružení.
Pan Vlastibor Šarf byl dlouho1970 věnuje shromažďování historic... pokračování ze str. 5
pamětních odznaků, medaile ÚV
ČSTV a vyznamenání za zásluhy
o rozvoj tělovýchovy a sportu III.
stupně.

Číslo 4-2004

letým členem komise výstavby
obce. Aktivně se podílel na řízení
mnohých staveb budovaných v akcích „Z“, ale i na obecních stavbách
realizovaných v letech 1990 až 2000.
Pan Vlastibor Šarf je již čtyřicet let
mysliveckým hospodářem v mysliveckém sdružení.

ru a od roku 1991 velitelem sboru.
Pan Vladislav Dostál má významné
zásluhy na rozvoji hasičského sboru
po povodních v roce 1997. Zejména
jeho zásluhou je požární sbor dnes
připraven chránit životy a majetek
našich spoluobčanů, což bylo v praxi ověřeno při úspěšném nasazení
naší požární jednotky po povodních
v roce 2002 v obci Dolní Beřkovice.
Vladislavu Dostálovi
za aktivní činnost ve Sboru
Pan Vladislav Dostál je držitelem
dobrovolných hasičů Albrechtic čestného uznání základní organizace
nad Orlicí.
a medaile za příkladnou práci.
Pan Vladislav Dostál je členem
Sboru dobrovolných hasičů od roku
1988. Od roku 1989 je členem výbo-

ČESTNÁ UZNÁNÍ UDĚLENÁ „IN MEMORIAM“
Obec Albrechtice nad Orlicí uděli- ných hasičů.
la dne 11. 9. 2004 u příležitosti oslav
Pan František Krb se narodil v Al725. výročí první písemné zmínky o brechticích nad Orlicí 3. prosince
obci čestná uznání „In memoriam“ 1903 a zemřel 16. července 1979.
těmto občanům:
Z jeho zásluh uvádíme:
- jako člen a funkcionář Sokola
Jaroslavu Vodovi
prosadil zahájení dlouho připravoza dlouholetou a obětavou práci vané stavby sokolovny v roce 1939.
ve prospěch albrechtické kopané, Byl jednatelem Sokola a podílel se na
Sboru dobrovolných hasičů a dále řízení stavby až do její kolaudace.
za práci v oblasti kultury, výstavby - v roce 1933 byl zakladatelem
a rozvoje Albrechtic nad Orlicí.
a dlouholetým předsedou SK Albrechtice. Přičinil se o zřízení novéPan Jaroslav Voda se narodil 1. ho hřiště „v Borku“ a stavbu kabin.
října 1947 v Albrechticích nad Orlicí
- jako dlouholetý funkcionář doba zemřel náhle 15. února 2003.
rovolného sboru hasičů prosadil
Byl výjimečně aktivním obča- v letech 1947 – 48 postavení nové
nem, který se neváhal zapojit do hasičské zbrojnice.
jakékoliv práce v obci. Byl dobrým
- byl jednatelem pro výstavbu vokamarádem, skromným, obětavým dovodu v letech 1942 – 48.
a pracovitým členem společenských
- byl pokladním elektrárenského
organizací, obecního zastupitelstva družstva od roku 1930 až do znáa komisí obce.
rodnění.
Byl především oddaným stoupen- - jako člen Čapkova újezdního mucem albrechtické kopané. Nejprve zea v Týništi zapisoval dění v obci.
jako obětavý a bojovný hráč a od
Čest jeho památce.
roku 1966 také jako člen výboru
oddílu, ve kterém za dlouhou dobu
svého působení vystřídal několik
funkcí. Byl několik let trenérem
Františku Hříšnému
I. mužstva.
za dlouholetou a obětavou práci
Jeho další činnost byla věnována v TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí,
Sboru dobrovolných hasičů. Členem za práci kronikáře obce a dále
hasičů se stal v sedmnácti letech za shromažďování historických
v roce 1964.
podkladů a dokumentů o AlbrechNejprve působil jako člen sboru, ticích nad Orlicí a okolí.
později jako člen výboru, kde pracoval v různých funkcích z nichž
Pan František Hříšný se narodil
nejvýznamnější byla starosta Sboru 26. srpna 1909 v Praze – Bubenči
dobrovolných hasičů.
a zemřel 17. listopadu 1965.
Pan Jaroslav Voda byl držitelem
Od roku 1928 byl členem výboru
čestného uznání základní organizace, Sokola Albrechtice, později starostou
čestného uznání za 20 let u sboru a kronikářem Sokola až do r. 1947.
a medaile za příkladnou práci ve
Kromě uvedeného byl obecním
sboru požární ochrany.
kronikářem a archivářem. Pracoval
Čest jeho památce. v muzejnictví a archeologii. Své
poznatky publikoval v různých čaFrantišku Krbovi
sopisech a zúčastňoval se setkání
za dlouholetou a obětavou práci a kongresů předních českých hisv oblasti výstavby a rozvoje Al- toriků a archeologů. Spolupracoval
brechtic nad Orlicí a dále za dlou- i s Archeologickým ústavem ČSAV
holetou aktivní činnost v oblasti v Praze.
kultury, sportu a sboru dobrovolČest jeho památce.

Rudolfu Wichlasovi
Rudolfu Srdečnému
za dlouholetou a obětavou
za dlouholetou a obětavou práci
v kulturní oblasti a dále za aktivní práci v kulturní oblasti a propagaci Albrechtic nad Orlicí a také za
dlouholetou činnost v TJ Sokol.
osobní statečnost, kterou prokázal
Pan Rudolf Srdečný se narodil ve druhé světové válce v boji proti
8. dubna 1889 v Chotěboři a zemřel fašismu.
Pan Rudolf Wichlas se narodil
10. listopadu 1978.
V roce 1913 byl zakládajícím čle- 15. června 1902 v Rumburku a zenem Sokola a dlouholetým funkcio- mřel 3. února 1981.
nářem a činovníkem sokolské župy.
Byl osvětový pracovník obce
Albrechtice. Sestavil fotograﬁckou
Byl hercem i režisérem. V roce kroniku obce, kde zachytil život běž1931 byl zakladatelem divadelního ných občanů. Se svými diapozitivy
spolku v Albrechticích i v Týništi. pořádal cestopisné přednášky.
Byl členem různých porot a iniciá- V roce 1964 byl zakladatelem
torem různých divadelních akcí. Za „Místního albrechtického zpravodaje“.
tuto rozsáhlou činnost byl několikrát Svými fotograﬁemi a články v novivyznamenán.
nách se přičinil o propagaci obce.
Zastával funkci pošmistra, ve kteV roce 1931 zakládal místní odbor ré za okupace pracoval ve prospěch
spolku Krematoria (pozdější Spolek národního odboje tím, že likvidoval
přátel žehu) a stal se jeho prvním dopisy s udáním, spolupracoval
předsedou. Účastnil se činností Čap- s partyzány a podporoval ženy vězňů v koncentračních táborech.
kova újezdního muzea v Týništi.
Čest jeho památce.
Čest jeho památce.
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N Á V Š T Ě VA Z R A K O U S K É H O W Ő R G L U
Oslava výročí 725 let od založení
Albrechtic n.Orl. byl důvod k pozvání našich přátel z družebního města
Wörglu.
V čele s panem starostou Arno
Ablerem přijelo sedm představitelů
města a sedm členů dechového orchestříku.
Den jejich příjezdu byl stanoven
na čtvrtek 9. září v podvečer. Ubytování bylo zajištěné v Krňovicích a
v Malšově Lhotě.
V pátek byl připraven výlet na Kunětickou Horu s prohlídkou hradu
a obědem, odpoledne pak návštěva
muzea Emila Holuba v Holicích.
Večer se pak v pohostinství
U Krbů konalo setkání zastupitelů
obou obcí. Pozváni byli také zástupci
jednotlivých komisí a zájmových organizací. Po oﬁcialitách hrál k dobré
pohodě dechový orchestřík z Wörglu.

Sobotní program probíhal v duchu oslav, pro nové přátele byl velice
zajímavý a poměrně i dost náročný.
Hned po příjezdu do obce shlédli
divadelní představení v ZŠ a současně i výstavu ručních prací. Krásné
počasí ještě více umocnilo prohlídku sportovního areálu a lesoškolek.
Odhalení pamětní desky, zasazení
lípy na návsi, krátká návštěva hasičské zbrojnice a koncert dechových hudeb bylo náplní sobotního
odpoledne.
Večerní zábava pak udělala tu
nejlepší tečku za celodenním maratonem.
V neděli ráno se konalo ještě krátké rozloučení v soukromém pivovaru v Bělči.
Prohlídka zdejšího sportovního areálu (zleva: D. Prokůpková, J. Pažitná, A. Abler - sta-

Klub přátel Wörglu rosta Wörglu).

Delegace z Wörglu při návštěvě lesoškolek.

PA M Ě T N Í M I N C E
Obecní úřad Albrechtice nad
Orlicí přijímá objednávky na
pamětní mince, které byly raženy u
příležitosti oslav 725. výročí první
zmínky o obci.
Ceny mincí:
mosazná mince 100,-Kč
měděná mince 120,-Kč

cínová mince 120,-Kč
stříbrná mince 750,-Kč
klíčenka
80,-Kč
Mince je možné si objednat do
30.11.2004 osobně u sl. Kučerové
na obecním úřadě, telefonicky
(494 371 425) nebo e-mailem
(albrechtice@wo.cz).

Strana 8

ZPRAVODAJSTVÍ

Číslo 4-2004

725. LET ALBRECHTIC NAD ORLICÍ  KOMENTÁŘ
dětí s handicapem ORION. Na fotbalovém areálu probíhal turnaj žáků
ve fotbale.
Odpolední program byl zahájen
slavnostním odhalením pamětní
desky zasloužilého občana obce pana
V životě každého z nás jsou oka- Josefa Tužila, který byl v letech 1884
mžiky veselé a povznášející zrovna – 1919 významným starostou obce.
tak jako smutné a deprimující. Je Slavnostní projev při této příležitosti
smutnou skutečností, že vytvářený pronesl i hejtman Královéhradeckéobraz dnešní doby je spíše v poloze ho kraje pan Pavel Bradík.
Po odhalení desky byla před hadruhé.
O to větší jsem měl radost z prů- sičskou zbrojnicí zasazena pamětní
běhu oslav 725. výročí naší obce, lípa. Na jejím zasazení se symbolicky
které proběhly 11. září 2004. Dlouhá podílel i starosta družebního Wörglu
a poctivá příprava, které se věnovalo pan Arno Abler a mnoho přítommnoho občanů obce již od loňského ných rodáků i občanů obce.
léta byla korunována dobrou or- Odpolední program pak dále poganizací, náladou a pohodou všech kračoval slavnostním koncertem deúčastníků oslav. Již od devíti hodin chových hudeb v zahradní restauraci
ráno se před restauraci U Krbů u Krbů. Nejdříve vystoupila První
shromažďovali rodáci, kteří se na stabilní dechová hudba Týniště nad
oslavy sjeli z celé republiky. Spolu Orlicí, po ní výběr z Dechové hudby
s místními občany se radostně zdra- města Wörglu. Po celý koncert zněvili a živě diskutovali. Bylo složité je la v zaplněné zahradní restauraci
v plánovaný čas shromáždit na sále kvalitní dechová hudba. V průběKrbovy hospody, abychom je spolu hu koncertu nám předal starosta
s paní senátorkou Václavou Dom- Wörglu Arno Abler pozoruhodný
šovou mohli všechny přivítat v Al- dar. Do velké mramorové desky jsou
brechticích nad Orlicí a seznámit je vytesány znaky obou partnerských
s programem oslav. V sále i venku sídel s textem: „Partnerská města
mohlo být v tento čas přítomno cca Albrechtice – Wörgl v přátelském
spojení“. Deska bude umístěna na
250 rodáků.
Po slavnostním zahájení se všichni chodbě obecního úřadu.
Po skončení koncertu se účastníci
rozešli na různá místa naší obce, kde
se individuelně účastnili bohatého přesunuli do sálu Krbovy hospody,
kde proběhlo nejprve předání čestprogramu.
V základní škole byla otevřena ných uznání zasloužilým občanům
výstava obrazů a předmětů lidové obce a poté byla pokřtěna kniha
tvořivosti našich občanů doplněná „Albrechtice nad Orlicí“.
o broušené výrobky bratří Pla- Zcela zaplněný sál zaslouženě
šilových ze Štěpánovska. Děti tleskal jednotlivým oceňovaným
z dramatického kroužku zahrály občanům za jejich zásluhy o rozpřed úplně zaplněnou tělocvičnou voj obce, sportu a za práci s mlásvoji pohádku. Mnoho návštěvníků deží. Nebylo zapomenuto ani na
školy využilo možnosti a prohlédli „Albrechťáky“, kteří již bohužel nesi třídy, kde se dříve učili. Stranou jsou mezi námi. Za ně přebírali ocepozornosti nezůstala ani budova nění rodinní příslušníci. Důstojnou
mateřské školy. Perfektní výzdoba, atmosféru umocnil profesionální
pořádek v obou budovách a krásné komentář přednášený panem Liboexponáty na výstavě pozitivně oslo- rem Stolínem, při kterém zhodnotil
vily všechny návštěvníky. Krásnou dílo každého oceňovaného občana.
Po předání ocenění byla pokřtěna
atmosféru umocňoval i usměvavý
personál obou zařízení v čele s paní kniha „Albrechtice nad Orlicí“. Průvodní slovo měl opět pan Libor Stoředitelkou.
Ve stejný čas probíhala v parku lín. Vlastní křest knihy byl proveden
soutěž hasičů. Ve zbrojnici byla po vodou z Orlice.
celé dopoledne vystavena naše sou- Den plný nádherných zážitků
dobá i historická požární technika byl ukončen skvělým vystoupením
a v hasičské klubovně byla výstava tanečního souboru Horské myši
fotograﬁí. Na monitoru počítače z Rokytnice a taneční zábavou s vyprobíhala videoprojekce ze zásahů nikající hudbou Koplaho z Týniště
našich hasičů. Vše probíhalo opět nad Orlicí, která skončila až v neděli
v krásné atmosféře přátelství s per- v ranních hodinách.
Co říci na závěr? Díky kolektivfektní organizací, kterou zajistili naši
ní práci mnoha spolupracovníků
hasiči.
Na sokolském hřišti probíhal - členů komisí, zájmových organisportovní den pro děti tzv. ORION zací, rady, zastupitelstva a občanů
CUP, který pořádalo pro své členy naší obce se podařilo zorganizovat
občanské sdružení rodičů a přátel důstojnou oslavu výročí Albrechtic

doprovázenou nádhernou atmosférou porozumění a úcty mezi lidmi,
kterou jsem dosud neměl možnost
zažít.
Zvláštní poděkování si zaslouží
předseda kulturní komise Kamil Šín,
Zdeněk Boudek, místostarosta obce
Jiří Betlach, hasiči Vladislav Dostál,
Jirka Proche, Jarda Horák, Ladislav
Mazač, zaměstnankyně obecního

úřadu paní Marie Horáková a mnoho dalších.
Zvlášť děkuji své ženě Světlaně,
která kromě svých každodenních
náročných povinností ve škole
i v domácnosti pomohla bezvadně
připravit areál školy i výstavu. Bez
její pomoci a podpory by pro mne
byla příprava oslav podstatně složitější.
Jaromír Kratěna

Setkání rodáků obce v restauraci Na Drahách.

Delegace z Wörglu při návštěvě sportovního areálu V Borku.

Výstava lidové tvořivosti v základní škole.
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O S L AV Y V A L B R E C H T I C Í C H NA D O R L I C Í
Sobota 11. září 2004 byla v Al- ku dětí v základní škole nebo se
brechticích nad Orlicí zadána zúčastnit hasičské soutěže v parku
oslavám 725. výročí první písemné u elektrárny, mohli si zafandit v Borzmínky o obci. Jak tomu při podob- ku při turnaji nejmenších fotbalistů
ných akcích bývá, nemohlo chybět - přípravek. A už byl čas na společný
ani setkání rodáků. Jejich přivítáním oběd rodáků. Ve vyhlášené restauraci
v sobotu ráno oslavy započaly. Ze U Krbů se podávala hovězí polévka
všech koutů republiky se jich sjelo a svíčková na smetaně z dančího.
padesát, a k tomu připočteme cca
Odpoledne následoval hlavní prostovku místních. V sále restaurace gram oslav. Za účasti hejtmana KráU Krbů je přivítal starosta obce lovéhradeckého kraje Pavla Bradíka
p. Kratěna, pozdravila je i přítomná byla odhalena pamětní deska čestnésenátorka p. V. Domšová.
ho občana pana Josefa Tužila na jeho
Poté se rodáci rozešli rozhléd- rodném domě. Byl to pozoruhodný
nout se po obci. Obdivovali zelený člověk, na svoji dobu pokrokový
areál snů, fotbalový areál v Borku, a vzdělaný muž, který na přelomu
sportovní areál TJ Sokol, místní devatenáctého a dvacátého století
hasičskou zbrojnici, jednu z nejkrás- byl 35 let nepřetržitě starostou obce
nějších v republice, chválou nešetřili Albrechtice nad Orlicí a zasloužil se
nad nádherně upraveným místním o její rozvoj. Po tomto aktu byla na
hřbitovem. V budově místní základ- blízké návsi zasazena památná lípa.
ní školy byla ke shlédnutí výstava První zasypání zeminou provedl
prací místních rodáků. Až jsme žasli, starosta Albrechtic a družebního
co všechno naši spoluobčané umí rakouského města Wörglu, jehož
- obrazy, broušené sklo, dřevořez- zástupci se oslav též účastnili. Na
by, různé druhy vyšívaných nebo zasypání se pak symbolicky podíleli
pletených deček, ubrusy, prostírání. rodáci. Účastníci oslav si pak odpoV místním domově důchodců zau- čali v zahradní restauraci U Krbů při
jala supermoderní kuchyně, která řízných dechovkách. Střídavě konsnad ještě předstihla normy EU. certovaly První stabilní východočesJinak se rodáci, každý podle svého ká dechovka z Týniště a tyrolská kavkusu, mohli pobavit při divadelním pela z Wörglu. Pohodu dne zpestřila
vystoupení dramatického krouž- i ražba pamětních mincí v mobilní

Výběr dechového orchestru z Wörglu.

dobové mincovně a prodej suvenýrů
s albrechtickými motivy.
A konečně večer přišlo to, nač se
každý těšil. Nejprve převzalo čestné
uznání obce 19 významných osobností, které se svojí celoživotní prací
zasloužily o rozvoj obce. Pěti z nich
bylo ocenění předáno „in memoriam“. A pak přišlo vyvrcholení celého
dne křtem knihy „Albrechtice nad
Orlicí“, která byla veřejností očekávána s nebývalým zájmem. Kniha

byla křtěna vodou z řeky Orlice.
Při té příležitosti byly přítomným
představeni i všichni autoři knihy,
kteří zároveň převzali drobné dárky.
Pak už následovala lidová veselice,
která byla zpestřena vystoupením
dětského souboru Horské myši
z Rokytnice v O. h.
Na závěr lze prostě konstatovat, že
dobrá věc se podařila.
Zdeněk Pišl, rodák

DOPISY OD RODÁKŮ ALBRECHTIC NAD ORLICÍ
Oslavy výročí už jsou minulostí, ale dlouho budou přetrvávat
dojmy ze zážitků z mimořádného
dne v životě obce. Organizátoři
připravili bohatý program, který
nejen uspokojil společenské nároky,
ale především ukázal, jak bohatým
životem Albrechtice žijí – a mají se
čím chlubit. Bylo svým způsobem
symbolickým navázáním na období
rozvoje za starostování Josefa Tužila
slavnostní odhalení jeho pamětní
desky. Je nesporné, že současné zastupitelstvo z daných tradic vychází
a jeho dobrá práce je vidět na každém kroku.
Větší část dopoledního programu
jsem strávil na hřišti v Borku a stálo
to opravdu za to. Samotnému areálu
snad chybí už jen umělé osvětlení
a nějaká ta tribuna a klidně by se
tu mohla hrát nejvyšší soutěž. Tentokrát se tam hemžilo pár desítek
mladých fotbalistů a dokonce i jejich
dívčí spoluhráčky. Pozorovat jejich
elán bylo mimořádným zážitkem,
bylo patrné, že nejsou žádnými
začátečníky a že dokázali zvládnout
fotbalovou abecedu na jedničku.
A hlavně – hráli pro radost ze hry.
Za tím vším, vybavením areálu
i získáním těch mladých pro správné
využití volného času, se skrývá práce
nadšenců, kteří nezištně dávají své

schopnosti prospěchu dobré věci.
Bez nich by Albrechtice nebyly tak
příjemným prostředím pro ty, co
tu žijí, i pro návštěvníky. Řadě těch,
kteří se o dobré jméno zasloužili, se
dostalo uznání veřejným oceněním,
které obdrželi na večerním setkání
U Krbů. Myslím, že by se nenašel nikdo, kdo by je nepřijal s povděkem.
Na publikaci o Albrechticích jsem
se těšil a rozhodně mě nezklamala.
Probírám se jednotlivými kapitolami, vracím se tak do minulosti
a říkám si, že je až neskutečné, že
v tak malé obci se vždycky, stejně
jako dnes, našlo tolik obětavců, kteří
ne slovy, ale svým jednáním dokázali
tolik dobrého.
Na závěr musím poděkovat těm,
kteří k této slavnostní příležitosti
umožnili setkání rodáků. Potkali
jsme své spolužáky a známé mnohdy
po desítkách let a společně zavzpomínali na Albrechtice svého mládí.
Tak ještě jednou díky, pane starosto Kratěno!
Otakar Nyč, Praha 14

Vážený pane starosto, vážení přátelé, stále ještě pod dojmem velmi
příjemného prožitku ze setkání
s rodáky a obyvateli v Albrechticích
Vám chceme vyslovit svoje díky.

Děkujeme za to, že byla čestným
Průběh oslav i jednotlivých dílčích
uznáním oceněna práce našeho akcí byl vynikající. Zejména odhaleotce - měl by jistě radost. Práci pro ní pamětní desky bývalého starosty
Albrechtice bral jako samozřejmost p. Josefa Tužila. Pěkný byl při té
a jako něco, čím mohl prospět všem. příležitosti Váš proslov, který nám
Děkujeme za to, že jsme se mohli ukázal činnost a zásluhy p. Tužila
zúčastnit. Byl to krásný den, vše o obec.
bylo velmi dobře zorganizované bez
Jelikož jsem hodně let v Albrechjediné chybičky. I to počasí se Vám ticích nebyl, tak jsem si obec prošel.
podařilo zajistit. Děkujeme za Vaše Musím říci, že na mne udělalo velký
pohostinství i za Vaše pozornosti. dojem uspořádání jednotlivých
Ještě dlouho budeme při čtení ob- „čtvrtí“ obce, její čistota, údržba
divovat Vaši práci, kterou jste museli domů i nová výstavba. Pěkně vypavynaložit na sepsání krásné a obsáh- dá i náves, kde jistě dobře poroste
lé publikace o Albrechticích.
zasazená památná lípa.
Byli jsme velmi spokojeni a jsme
Pokud se týká setkání dříve naropřesvědčeni, že by byl spokojený zených rodáků obce, bylo to setkání
i náš otec. A náš táta byl přísný velmi pěkné, kdy jsme zavzpomínali
kritik.
na dětství i pozdější léta prožité
Ještě jednou Vám za všechno v Albrechticích. Velmi pěkný byl
děkujeme a do další práce pro Vaše i odpolední slavnostní koncert deAlbrechtice Vám přejeme mnoho chových kapel.
dalších úspěchů.
Pane starosto, pokud hodnotím
Borek Srdečný, Zdar Srdečný průběh oslav, byl celý slavnostní
den nádherný, k čemuž jste velkou
měrou přispěl osobně Vy. Závěrem,
Vážený pane starosto, zúčastnil pane starosto, přeji Vám a Vašim
jsem se zářijových oslav – 725 let spolupracovníkům z obecního úřaAlbrechtic n. Orl. a setkání rodáků. du hodně pracovních úspěchů pro
Využívám této příležitosti vyjádřit další rozkvět obce Albrechtice n. Orl.,
Vám a Vaším spolupracovníkům aby její obyvatelé byli spokojeni a na
vřelý dík za myšlenku a organizační svou obec hrdi.
zajištění uvedených oslav a za vydání
Zdeněk Sychra, Hradec Králové
knihy o historii Albrechtic.
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POOHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V NAŠÍ OBCI
Před třemi měsíci v naší obci proběhly druhé Letní slavnosti. Tak jako
vloni jsme se snažili se členy kulturní komise připravit takový program,
který by zaujal všechny věkové
kategorie, od nejmladších až po ty
nejstarší. Věříme, že se nám to letos
povedlo. V pátek byly letní slavnosti
zahájeny večerní diskotékou.
Sobotní program začal odpoledne,
kde jsme pro naše nejmenší připravili sportovní soutěže o sladkosti.
Nechyběla ani pohádka v podání
Trubadůra. Následovalo skvělé představení mima v podání pana Rudolfa
Papežíka, plné humoru a kouzelnických triků, které si mohli vyzkoušet
i přihlížející diváci.
Na letní slavnosti se také přijela
podívat Veronika Zaňková, jedna
z ﬁnalistek televizní soutěže „Česko

hledá Superstar“, která během autogramiády věnovala svůj podpis řadě
svých fanynek a fanoušků. Na své
si přišli i příznivci dechové hudby
a country, pro které zahrál dechový
orchestr pana Antonína Závodního
a zazpívala country zpěvačka a moderátorka celého odpoledne Milena
Soukupová.
Celé odpoledne zpestřili lidoví řemeslníci, kteří předvedli své umění a
jejich díla si mohli zájemci na místě
odkoupit. Děti se mohly průběžně
povozit na poníkovi nebo v povoze
a vyzkoušet si, jak pracuje historická
hasičská stříkačka. Závěr slavností
patřil skupině Duha, která hrála na
večerní taneční zábavě.
Při přípravě letošních slavností
jsme využili zkušeností z loňského
roku. Odměnou za naši práci a vlo-

ALBRECHTICKÉ POSVÍCENÍ
První neděle po Václavovi, kdy se
v Albrechticích a na Nové Vsi slaví
posvícení, vyšla tentokrát na 3. října
2004. Jako tradičně se v sobotu před
posvícením hrál posvícenský fotbal
mezi mužstvy Nové Vsi a Albrechticemi. Za příjemného podzimního
počasí nastoupili neregistrovaní
hráči obou mužstev v čele se starosty
obcí na albrechtický fotbalový trávník. Jako tradičně se hráči Albrechtic
představili v převleku. Tentokrát se
jednalo o ženský převlek. K vidění
byly děvy svůdné i méně svůdné,
v šatech i noční košili, těhotné i ty,
které měli evidentně období své
plodnosti již dávno za sebou. Po rozcvičení a předání darů se i albrechtičtí převlékli do červenomodrobílých fotbalových dresů. Za zmínku
stojí symbolický dar Albrechtic
Novoveským, kterým byl malý bagr
s bagristou. Ptáte-li se, proč právě
bagr, pak vězte, že na Nové Vsi se
bude údajně kopat metro, které má
do dvou let propojit chatovou oblast
na Novoveském rybníku s Krbovou
hospodou.
Hlavním rozhodčím zápasu byl
jako tradičně pan Rudolf Moravec.
Zatímco novovesští věnovali sudímu ﬂašku vodky, albrechtičtí vsadili
na jinou kartu. Svůdně vypadající
dívka (Zdeněk Boudek) mu předala
ovocný koš s nabídkou erotických
služeb po skončení utkání. Podmínkou však bylo „nestranné pískání“,
při kterém Albrechtice neprohrají.
Zápas začal s plnou vervou, která
je vlastní tomuto vzájemnému klání.
Po hodině hry skončil zápas nerozhodně 4:4. V penaltovém rozstřelu
měli pevnější nervy fotbalisté Nové
Vsi a vyhráli 5:3.
V poločase zápasu mužů sehrály
svůj zápas i ženy. Po dvaceti minutách napínavého fotbalu, ve kterém

nebyla nouze o dramatické okamžiky na obou stranách, skončil zápas
nerozhodně 0:0. V penaltovém rozstřelu vyhrály naše ženy 1:0 a zachránily čest albrechtickému fotbalu.
Bohužel výhra našich žen nezabránila tomu, že putovní pohár i po
letošním ročníku zůstane na Nové
Vsi.
Na závěr sportovního odpoledne se konalo přetahování mužstev
mužů o sud Plzně požárnickou
hadicí. Po vyčerpávajícím, několikaminutovém přetahování měli více sil
opět novovesští a vyhráli.
Přestože Albrechtice nevyhráli
v žádné disciplíně, náladu nám to
nezkazilo. Sud Plzně, který věnoval
hospodský pan Krb, se naložil na
bričku taženou koněm a za hudebního doprovodu vyrazil historicky
první posvícenský průvod složený
z hráčů obou mužstev a dalších
účastníků směrem do Albrechtic.
Cestou se na zastávkách čepovalo
pivo a o dobrou náladu se staral
harmonikář. Dalo by se říci, že nová
tradice je na světě.
V restauraci U Krbů byly již připraveny pečené kachny a vyzdobený
sál, který se zaplnil takřka do posledního místa. V dobré pohodě a náladě
byly vyhlášeni nejlepší hráči a střelci
z mužstev mužů i žen. V družné zábavě pak v poklidu probíhala taneční zábava až do úplného vyčerpání
všech účastníků.
V krátké době to byla druhá vydařená akce, kterou tentokrát společně
připravila albrechtická kulturní
komise a Obecní úřad Nová Ves.
Děkujeme.
Nejlepší střelci za Albrechtice: Jaromír Kratěna ml., Jaruška Velíšková
Nejlepší hráči za Albrechtice: Milan
Zeman, Ilona Hutlová
Jaromír Kratěna

Letní slavnosti - představení pro děti.

ženou energii nám byla vzrůstající Věřím, že se Letní slavnosti vryjí do
návštěvnost na slavnostech, které si podvědomí našich občanů a stanou
s námi užilo cca 350 lidí, což je se tradicí v naší obci.
o polovinu více než v loňském roce.
Kamil Šín
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SPORTOVNÍ DEN ORIONU
V sobotu 11. 9. 2004 uspořádalo
občanské sdružení Orion (sdružení
rodičů a přátel dětí s handicapem)
na tenisových kurtech místního
sportovního areálu tradiční sportovní den.
Pro děti, ale i jejich rodiče, byly
připraveny sportovní i dovednostní úkoly. Úkoly plnili s nadšením
společně zdravé i postižené děti
a pozadu nezůstávali ani rodiče. Za
provedené úkoly dostávali zlaté mince, které děti směnily za vystavené
lákavé ceny.
Pro maminky byla vyhlášena
všemi oblíbená soutěž o nejlepší kuchařku. Nepodplatitelná dětská porota při ní ochutnala to, co maminky
napekly a měla opravdu z čeho vybírat. Hodnoceny byly koláče, věnečky,
cukroví i jiné dobroty. Největší
úspěch sklidilo šlehačkové cukroví
paní Radky Schnaubertové.
Na závěr sportovních soutěží proběhl již 3. ročník tenisového turnaje
Orion cup, který proběhl ve dvou
kategoriích. V tomto ročníku byla
konečně pokořena mužská část, zvítězila žena Ilona Mikušová. V dětské
kategorii po velkém boji zvítězila
Michaela Jelínková.
Velkým zážitkem pro děti byl příjezd místních hasičů. Děti si mohly

prohlédnout hasičskou výzbroj,
nasadit si opravdovou hasičskou helmu, posadit se do kabiny hasičského
auta. Po hasičích přijeli vojenští
nadšenci z Týniště nad Orlicí, kteří
ukázali dětem zbraně a vojenskou
techniku z druhé světové války. Děti
si mohly vyzkoušet použití vysílačky,
prohlédnout si pistole, samopal, kulomet a další vybavení. Na povození
v dobové motorce se stála dlouhá
fronta.
Snaha o co nejlepší výkony a touha zvítězit znovu ukázaly, že i handicapované děti mají sportovního
ducha a každé takovéto měření sil
přispívá k rozvoji jejich osobnosti
a zlepšování fyzické kondice. To jsou
jedny ze základních předpokladů
k naplňování hlavního cíle sdružení,
jímž je integrace handicapovaných
dětí do společnosti.
Poděkování členů občanského
sdružení ORION patří zejména
místní organizaci Sokola, která nám
umožnila konání již 3. ročníku tohoto turnaje, místním hasičům, panu
Sychrovi a panu Duckému, jež se
starali o občerstvení a členům rychnovské Ekoniky, kteří pomáhali při
soutěžích.
Za občanské sdružení ORION
Radka Schnaubertová Sportovní den Orionu na sokolském hřišti.

AKCE „MŮJ STROM“ PO ROCE VÝLET DRAMATICKÉHO KROUŽKU

Všichni si jistě vzpomínáte na
loňský říjen, kdy proběhla v parku
u elektrárny zajímavá akce „Můj
strom“. S nápadem na její uskutečnění přišla ﬁrma Akebia – Jiří Proche

Stromy vysazené v parku u elektrárny.

a Tereza Kapuciánová z Albrechtic.
Vysazené stromy přežily bez pohromy zimu a pěkně rostly až do března
letošního roku, kdy jich velkou část
zničili srnci, kteří si o jehličnaté
stromy „vytloukali“ parůžky. Bohužel s touto skutečností nikdo z nás
nepočítal a stromy proti takovémuto
působení zvěře jsme neochránili.
V současné době jsou kolem
všech stromků nainstalovány oplocenky, které snad budou dostatečnou
ochranou proti zvěři. Poškozené dřeviny budeme postupně vyměňovat
na náklady obce. Všem, kteří se výsadby stromů zúčastnili a v současné
době jste smutní, že Váš strom je
poškozen, sděluji, že i nás tento stav
mrzí.
Jaromír Kratěna

Náš dramatický kroužek strávil
poslední dny prázdnin na chalupě
paní učitelky E. Drábkové. První
den bylo krásné počasí. Vydováděli jsme se na pěkném koupališti
v Litomyšli. Po výborné večeři
jsme my, co se nebojíme, vyvolávali
duchy. Druhý den bylo deštivé po-

časí, ale my jsme se však nenudili.
Vyřezávali jsme postavičky z cuket,
vymalovávali nafouknuté balónky
a také nacvičovali program na uvítání našich prvňáčků. Výlet se nám
jako pokaždé moc líbil a už se moc
těšíme na další společnou akci.
Lucie Sedláčková, 5. třída

Dramatický kroužek na chalupě paní učitelky Drábkové.
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P L A M E N 2 0 0 4 - 2 0 0 5 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V HASIČSKÉ ZBROJNICI

V sobotu 9. října se ve Valu u
Dobrušky konalo podzimní kolo
soutěže v požární dovednosti mladých hasičů. Letos se nám podařilo
postavit na start dvě pětičlenné
hlídky, jednu hlídku mladších dětí
a druhou starších. Za starší soutěžily P. a S. Šalatovy, L. Špačková, A.
Schnaubertová a P. Brouček. Hlídku
mladších dětí tvořily L. Smolíková,
M. Bohatá, L. Sedláčková, K. Dostál
a P. Sedláček.
Podmínky na trati nebyly nijak
příznivé, trať vedla kopcovitým terénem a byla po dešti dost rozbahněná.
Děti soutěžily v těchto disciplínách:
střelba ze vzduchovky, uzlování, topograﬁe, zdravověda, ručkování po

V den oslav 725. výročí naší obce
se v hasičské zbrojnici konal den otevřených dveří. Pro návštěvníky jsme
před zbrojnicí připravili ukázku mobilní techniky. K vidění zde byla historická stříkačka Smékal z roku 1925
a hasičská Avie s veškerým vybavením. V prostoru garáže bylo možné
shlédnout čerpadla a další vybavení
sboru. V klubovně mohli zájemci
vidět bohatou výstavu fotograﬁí,
kronik, pamětních listů, historických
laně a hasičské znalosti. Obě hlídky listin, videozáznam z povodní v naší
si vedly výborně. Mladší děti běžely obci a prezentaci fotograﬁí z posledtakový závod poprvé, a i tak uhájily 15 místo z 22 hlídek. Starší děti
si oproti loňskému roku polepšily
v celkových výsledcích o více než
10 minut a v konkurenci 41 hlídek
obsadily pěkné 16 místo.
Na výkonu obou hlídek se jistě
projevilo i to, že od jara mají děti
dva nové vedoucí – J. Urbánka a J.
Procheho.
Všem dětem bychom chtěli poděkovat za vzornou reprezentaci
sboru.
SDH Albrechtice n. Orl.

ní doby na počítači.
Zbrojnici si přišlo prohlédnout
mnoho lidí, mezi nimiž nechyběli
ani rodáci a návštěva z Wörglu.
Někteří zájemci si sami na staré
stříkačce vyzkoušeli, jak se hasilo za
pomoci ruční pumpy.
Hasiči dále zajistili čestnou stráž
při odhalování pamětní desky panu
Tužilovi a při sázení památné lípy
na návsi připravili lavičky a malé
občerstvení.
SDH Albrechtice n. Orl.

POŽÁR U ŽELEZNIČNÍHO MOSTU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Ve středu 8. září kolem 13. hodiny SDH Týniště nad Orlicí s cisternou
byl zpozorován požár u železničního T 148 CAS 32, která nemusela zasahovat. Požár menšího rozsahu (10 x
mostu v Albrechticích.
7 m) jsme uhasili pomocí čerpadla
Člen našeho SDH informoval Honda a jednoho proudu C. Požár
o požáru HZS Rychnov nad Kněž- vznikl pravděpodobně samovznínou a další členy výjezdového cením.
družstva. Naše jednotka se dostavila
na místo cca pět minut po ohlášení.
SDH Albrechtice n. Orl.
HZS RK vyslal k požáru jednotku

V sobotu 11. září se v parku konala již tradiční hasičská soutěž. Ta
letošní byla prvním ročníkem soutěže
O putovní pohár obce Albrechtice nad
Orlicí. Soutěž probíhala jednokolově a
na soutěžní listině bylo zapsáno čtrnáct družstev. První na startu se předvedly albrechtické děti, které svým výkonem předčily i některá družstva dospělých. Na prvním místě se umístilo

družstvo z Kosteleckých Horek, druzí
byli hasiči z Olešnice a diplom za třetí
místo si odnesla Javornice – Betlém.
O umístění našeho družstva se raději
nebudeme zmiňovat, neboť nás opět
zradila poněkud přestárlá technika.
Děkujeme obci za zakoupení putovního poháru a panu Petru Nesnídalovi
za perfektní moderování celé akce.
SDH Albrechtice n. Orl.

RADA OBČANŮM PŘED TOPNOU SEZÓNOU SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ HASIČSKOU ZBROJNICI
Vážení spoluobčané, v souvislosti se
začátkem topné sezóny bychom vás
rádi vyzvali ke kontrole kotlů, kamen
a kouřovodů. Zejména dbejte na to,
aby se v okolí zdrojů tepla nenacházely hořlavé materiály. Zkontrolujte
též komínová tělesa, jestli v nich
nejsou praskliny nebo jestli v jejich
okolí nejsou skladovány hořlavé
předměty.

V každém případě doporučujeme
vybavit vaši domácnost hasicím
přístrojem nebo sprejem. Poučte
všechny obyvatele domu o zacházení
s hasicím přístrojem a o možných
rizicích požáru. Nebojte se o radu
požádat některého ze členů našeho
hasičského sboru.

Na jaře jsme Vás seznámili s internetovou soutěží o nejhezčí zbrojnici,
do které jsme přihlásili i albrechtickou zbrojnici. Naše zbrojnice byla
v prvních týdnech na předních příčkách. Později se některé sbory nebo
jejich příznivci snížili k podvádění
při hlasování a proto vyhlašovatel
soutěže sestavil porotu, která měla
SDH Albrechtice n. Orl. za úkol objektivně rozhodnout. Do

užšího kola se dostalo pět zbrojnic,
mezi kterými byla i ta naše. Nakonec
zvítězila zbrojnice SDH Ohnišov,
která je opravdu velmi pěkná. I když
jsme nevyhráli my, jsme rádi, že cena
zůstala u nás v kraji. Všem, kteří nám
drželi palce, děkujeme.

SDH Albrechtice n. Orl.
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Z A Č ÁT E K Š KO L N Í H O R O K U 2 0 0 4 / 2 0 0 5 NA Z Š
Ve školním roce 2004/2005 bychom rádi navázali na práci v předchozím roce. V něm se podařilo
všem dětem zvládnout učivo dané
osnovami, všechny děti postoupily
do dalšího ročníku, dařilo se i dětem integrovaným. Do 6. ročníku
přešlo 6 dětí do týnišťské a 3 děti do
borohrádecké školy. Školní život byl
zpestřen řadou různorodých akcí,
při škole fungovaly kroužky, úspěšně
jsme se zapojovali do různých soutěží. Radost nám udělal Petr Havlíček
(obdržel čestné uznání v recitační
soutěži), ale i naši sportovci, kteří
uspěli v přespolním běhu i v atletickém trojboji. Dále jsme vylepšovali
prostředí školy, proběhla výměna
dalších oken, zateplení budovy
a oprava omítky, do počítačové
učebny jsme pořídili počítačové
stoly a židle, o prázdninách se uskutečnila výměna podlahové krytiny
v jedné třídě. Do mateřské školy byly
zakoupeny nové stoly a židličky.
Nový školní rok zahajujeme s 56
dětmi v ZŠ a 24 dětmi v MŠ. Všichni víme, jak klesá počet dětí a jak
si všichni přejí, aby se tato situace
změnila. Naše škola je v tomto směru skutečně příkladná. Vždyť během
loňského školního roku se dvěma
našim učitelkám narodila miminka.
To se samozřejmě odrazilo ve složení

pedagogického sboru. Namísto Lucie
Fússiové byla už vloni přijata Lenka
Otavová, která pokračuje s dětmi
v 5. třídě. Romanu Blažkovou zastupuje ve 3. třídě Petra Vávrová. Jana
Plašilová se o prázdninách přestěhovala za svým přítelem a učí s ním na
jedné škole. Místo ní se předčasně
z rodičovské dovolené vrátila Jana
Karásková, aby se mohla věnovat
dětem v 1. třídě. S dětmi ve spojené
třídě (2. a 4. ročník) bude pracovat
Světluše Kratěnová. Jsme rádi, že
i nadále může na škole být i asistentka integrované dívenky – Jitka
Stýblová. Jako vychovatelka, a na
částečný úvazek i učitelka, pracuje
dále na škole Eva Drábková. V mateřské škole je jako vloni Ivana
Kubcová (vedoucí učitelka) a Iva
Pecháčková. O pořádek se starají
školnice Eva Šimberská a Jana Sychrová, o dobré jídlo osazenstvo školní
kuchyně – vedoucí ŠJ Jana Sychrová
a kuchařky Lenka Jaroměřská a Leona Ungrádová.
Učit se budeme opět podle osnov základní školy, ale začneme
se připravovat na tvorbu školního
vzdělávacího programu. Kromě
učení nabídneme dětem i kroužky.
Zachováme ty loňské – dramatický,
sborový zpěv, anglický jazyk pro 1.3. třídu, počítačový (díky panu Fo-

rejtkovi z Nové Vsi) a nabídku ještě
rozšiřujeme o výtvarný kroužek.
Stejně jako vloni bude do naší školy dojíždět pan farář Jílek s výukou
náboženství.
Rádi bychom i letos zpestřili život školy, ale i obce, která je jejím
zřizovatelem, vánoční besídkou, masopustním průvodem, oslavou Dne
dětí, divadelními představeními,
vystoupeními našich dětí v domově
důchodců i při slavnostních příležitostech.
Už vloni jsme prodloužili smlouvu s plaveckou školou v Dobrušce
a dětem nabídneme plavecký výcvik.
Čekají nás i poznávací výlety, tím

prvním bude návštěva hvězdárny
v Hradci Králové. I letos bychom se
rádi s dětmi zapojili do soutěží, hned
v září uspořádáme školní kolo přespolního běhu a s nejlepšími běžci
vyrazíme do kola okresního.
Máme toho před sebou opět
hodně. V loňském školním roce
jsme si díky mnoha dlouhodobým
nemocem ještě o něco více uvědomili, co je pro člověka tím opravdu
nejdůležitějším. Přeji proto všem do
nového školního roku 2004/2005
hodně zdraví, abychom to, co před
nás postaví, dobře zvládli a zároveň
si i užili pěkné chvíle.
Světluše Kratěnová, ředitelka školy

ZÁVOD PŘESPOLNÍ BĚH ZŠ
Už podruhé jsem měla možnost doprovázet mladé závodníky
z albrechtické školy na okresních
závodech v přespolním běhu. Letos
se závody konaly 17. září v malebném prostředí sportovního areálu
v Černíkovicích. Pořádání soutěže
se ujala ZŠ v Solnici a připravila
vskutku náročnou trať v kopcovitém
a kamenitém terénu. Skupinu našich
9 dětí doprovázela, jako vždy, paní
učitelka Eva Drábková, která dovede
děti podpořit milým slovem, těší se
s nimi společně z pěkných výsledků,
zažene smutek z neúspěchu. Děti si
nejdříve trať dlouhou 1500 m prošly, aby ji dokonale poznaly a při
vlastním závodě se mohly soustředit
jenom na své soupeře. Ještě nezbytný
rituál pro štěstí a hurá na trať!

Vynikajícím výsledkem se blýsknul
Martin Sychra, který s přehledem
za sebou nechal všechny soupeře
a ve své kategorii(1.-3.třída) skončil
na skvělém 1. místě! Na ostřílenou
závodnici Lucku Vojtěchovou zbyla
sice „jen“ bramborová medaile, ale
zato svým pěkným výkonem přispěla
k umístění našeho družstva dívek
(4.-6.třída) k celkovému 2. místu!
Ani ostatní naši závodníci se v poli
soupeřů neztratili, do závodění dali
všechny své síly a srdíčko.
Zato však pořadatelé by se měli
chytit za nos, když jim na nejlepší
části sportovního dopoledne, jakým
je vyhlašování výsledků, chyběly
ceny, medaile a částečně i diplomy.
Nás však hřál pocit, že se naše děti
neztratily mezi silným početním

D O P R AV N Í S O U T Ě Ž
I přes nepřízeň počasí se v Týništi
nad Orlicí uskutečnilo oblastní kolo
v dopravní soutěži.
Ochotným organizátorem byl
Dům dětí a mládeže Sluníčko
a Automotoklub Týniště nad Orlicí.
Soutěžilo se v jízdě zručnosti,
v jízdě na dopravním hřišti, v poskytování první pomoci a v testech ověřujících znalosti silničních pravidel.
Z naší školy se soutěže zúčastnili

čtyři žáci 5. ročníku, z nichž Jana
Kubíčková obsadila 3. a Veronika Forejtková 2. místo. Ale i kluci – Michal
Králík a Ruda Moravec - se snažili
a získali cennou zkušenost.
Snad je nadšení a šikovnost všech
soutěžících příslibem, že na našich
silnicích bude více dobrých řidičů.
Lenka Otavová,
třídní učitelka 5. třídy

zastoupením jiných větších škol dy, že budu mít možnost být zase
v okrese a svými výkony i chováním u „toho“, protože my tady máme moc
dělaly čest a dobré jméno nejen své šikovné a fajn děti!
škole, ale i celým Albrechticím. A já
už se těším na nějaké příští závoMarie Gluchová
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ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU ALBRECHTICE N. O.
Jarní sezónu jsme ukončili druhý
víkend v červnu na 7. kole Východočeského poháru, které pořádal oddíl
Dobrušky. Shromaždiště bylo v obci
Kounov nedaleko od Dobrušky. Terén je tam podhorský a stavitel tratí,
Tomáš Leštinský, si dal záležet, abychom si pěkně zaběhali z kopce do
kopce. Počasí nám přálo a poslední
jarní závody se vydařily.
Protože o prázdninách se všichni
rozjíždějí na dovolené a k prarodičům, tak oddílové tréninky nejsou a
každý má možnost odpočívat nebo
trénovat sám.
Až ke konci července jsme se zúčastnili čtyřdenních pětietapových
závodů Silesia 2004 ve Vidnavě
v Jeseníkách nedaleko od hranic
s Polskem. Ubytování bylo na louce
ve stanech, kde bylo pořadateli zajištěno chemické WC, sprchy a pitná
voda. Celková účast, asi 2500 závodníků, byla na mezinárodní úrovni.
Přijeli jsme tam ve čtvrtek a ještě
ten den odpoledne byla první zkrácená etapa na mapě Venušiny misky
– východ, měřítko 1:10 000. Celý den
bylo horko a slunce pěkně pálilo.
Závodníci, kteří startovali jako první,
měli pěkné vedro. Během hodiny
se však přihnala pořádná bouřka
a zbytek závodu probíhal za deště,
díky kterému se příjemně ochladilo.

Některým závodníkům ještě pobyt
v lese zpříjemnily vosy. Po skončení první etapy proběhlo vyhlášení
vítězů.
Druhá etapa byla v pátek ráno
a museli jsme tam přejet auty, protože
start byl asi v 15 km vzdálené vesnici
Černá Voda. První závodníci vybíhali
v půl desáté. Tratě byly docela dlouhé
s převýšením do 300 metrů na mapě
Kaltenštejn, 1:10 000. Vzhledem
k zajímavému terénu i mapově náročnější. Po doběhu jsme se vrátili
na shromaždiště, kde večer proběhlo
vyhlášení nejlepších běžců.
V sobotu proběhla třetí a čtvrtá
etapa. Start třetí etapy byl v devět hodin. Trať byla zkrácená se
startem 2 km od shromaždiště.
Počasí bylo opět nádherné. Mapa
byla Venušiny misky-jih v měřítku
1 : 7 500 s krásným terénem severského typu. Odpoledne byla na pořadu čtvrtá etapa - sprint. Tratě byly
připraveny přímo z centra závodu
na mapě Venušiny misky - sever
1 : 4 000. V divácky zajímavém závodě rozhodovaly o pořadí sekundy.
Tratě byly v průměru dlouhé 2 km
a tak se časy pohybovaly od 15 do
20 minut. Večer opět proběhlo vyhlášení nejlepších závodníků a byly
rozděleny startovní časy na nedělní
handicapový start do poslední etapy.

Oddíl orientačního běhu Albrechtice nad Orlicí.

Časové odstupy byly podle ztráty
nasbírané za předchozí 4 etapy proti
vedoucímu závodníkovi dané kategorie, který startoval první a celkové
pořadí bylo určeno proběhnutím

cíle. Start byl v 9 hodin a tratě na
mapě Venušiny misky - západ 1:10
000 byly opět zkrácené. Po skončení
5 etapy bylo celkové vyhlášení vítězů.
Za OB Vítězslav Khýn

Naše pořadí vypadalo asi takto:

T3
H14B
H18B
H21B

Šafářová Soňa
Šafářová Renata
Zima Jakub
Boukal Michael
Khýn Vítězslav
Kupka Jaroslav

E1
disk
10.
disk
12.
39.
28.

E2
25.
7.
33.
11.
4.
37.

E3
28.
25.
3.
11.
11.
21.

E4

E5

8.
17.
18.
33.
28.

11.
15.
13.
11.
18.

celkové
disk
10.
disk
11.
7.
18.

1 0 . RO Č N Í K T U R NAJ E V E VOL E N É M M A R IÁŠ I
V sobotu dne 9. 10. 2004 se konal v restauraci U Krbů turnaj ve
voleném mariáši. Zúčastnilo se ho
24 hráčů z Albrechtic a okolí. Mezi
startujícími byla i jedna žena. První
vynešení zahájil krátkým proslovem
starosta obce p. Jaromír Kratěna.
Hra začala krátce po 13. hodině
a jednotlivá kola trvala 50 minut.
O krátkých přestávkách probíhalo
vyhodnocování průběhu soutěže.
Asi po čtyřech hodinách hry turnaj
skončil, vítězem se stal pan Junek

Soutěžící v turnaji ve voleném mariáši.

z Hoděčína a tak pohár opět putuje
mimo obec. Na druhém místě stanul
pan Matouš a třetí místo obsadil pan
Vodička. První místo bylo oceněno
putovním pohárem a dárkovým balíčkem věnovaným panem starostou.
Každý ze soutěžících si kromě příjemně stráveného odpoledne odnesl
cenu dle svého výběru. Ceny štědře
zajistili sponzoři, kterým tímto srdečně děkujeme za jejich příspěvky.
Doufáme, že příští ročník bude zase
dobře obsazen.

Předání poháru vítězi turnaje.
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Z P R ÁVA O Č I N N O S T I T J S O KO L
Od poloviny dubna se započalo s přípravou areálu na novou
sezónu. Proběhlo několik brigád
zaměřených především na úpravu
tenisových kurtů a travnatého hřiště.
Zároveň se započalo s rekonstrukcí
parkoviště a chodníku před tělocvičnou, kterou provedla ﬁrma p. Säckla.
Došlo k položení nové zámkové
dlažby na chodníku u vstupní brány
až ke vchodu do sokolovny. Byly
zabetonovány obrubníky lemující
parkoviště. Následně dojde k navežení škváry a vyrovnání povrchu
parkoviště. Po dlouhých letech má
areál sokolovny opět svoji hlavní
bránu. Výrobu a montáž zajistil
p. Bek. Z venkovních úprav nás letos
čeká ještě výměna oplocení od OÚ
ke křižovatce u Koldinských.
S cvičením v tělocvičně to letošní zimu vůbec nevypadá dobře,
protože hrozí opadávání omítky na
stropě a tím pádem i možné zranění
cvičících. To nemluvím o stavu oken,
které se v nejbližší době chystají
rozpadnout. Oddíl volejbalu vyřešil
zimní přípravu stejně jako v roce
minulém a to dojížděním do nové
tělocvičny v Česticích. Díky ochotě
vedení základní školy v Albrechticích se nám podařilo zajistit cvičení
aerobiku ve školní tělocvičně.
Z těchto důvodů jsme si zažádali na župě Orlické o státní dotaci
v rámci oprav a údržby majetku.
Po vypracování rozpočtu nám byla
schválena dotace ve výši 60 000,- na
opravu stropu s tím, že částku musíme navýšit o cca 25 000,-. Jelikož
však veškeré naše příjmy slouží víceméně jako zálohy na energie, byli
jsme nuceni obrátit se na pomoc OÚ.
Jak to všechno s opravou tělocvičny
dopadne, se teprve uvidí, určitá jednání s panem starostou již proběhla,
podařilo se nám najít společnou
cestu jak dál, ale hodně bude záležet
na podpoře od zastupitelstva obce.
Doufáme, že vše dobře dopadne
a v příštím roce bude tělocvična připravena k užívání jak členům sokola,
tak i široké sportovní veřejnosti.

Výsledky jarních zápasů Orlické Nohejbalový turnaj – Memoriál za sokolovnou další turnaj v nohejdivize muži
Cyrila a Metoděje
bale.
Ve sváteční den 5. července se ve
Z důvodu dovolených jsme tenBorohrádek - Albrechtice
1:3
sportovním areálu Sokola Albrech- tokrát čekali menší účast než na
Albrechtice - Kostelec
2:3
tice uskutečnil „Nohejbalový turnaj memoriálu Cyrila a Metoděje. Proto
Čestice - Albrechtice
2:3
trojic – neregistrovaných“.
nás všechny mile překvapilo, když si
Albrechtice - Vamberk „B“ 3 : 0
Za nádherného počasí se k tur- k nám za velice pěkného počasí naAlbrechtice - Chleny „B“
3:0
naji přihlásilo celkem 24 družstev. šlo cestu opět 24 týmů z nejbližšího
Chleny „B“ - Albrechtice
3:2
Všechna družstva se dostavila k tur- okolí i ze vzdálených koutů našeho
Albrechtice - VSK Vamberk 3 : 1
naji s časovou rezervou, takže v 9.00 regionu. Celky tedy byly rozlosovány
Albrechtice - VSK Vamberk 3 : 1
hod., kdy měl turnaj začít, bylo již do čtyř skupin po šesti, z nichž první
Vamberk „B“ - Albrechtice 1 : 3
rozlosováno a mohlo se hrát.
dva ve skupině postupovali do dalDružstva byla rozdělena do čtyř ších ﬁnálových bojů. Zbytek mužstev
Protože se do dalšího ročníku při- skupin po šesti. Hrálo se systémem pak pokračoval v zápasech o další
hlásilo celkem 11 družstev, vrátil se každý s každým na dva hrané sety umístění. Kolem 17.00 byly všechny
systém soutěže ke starému modelu a ze skupin se postupovalo násle- zápasy dohrány, proběhlo vyhlášení
a to každý s každým. Zápasy podzim- dovně: vítězové do ﬁnálové skupi- výsledků spojených s předáním cen
ní části se hrají od 27. srpna do 1. říj- ny o 1.-4.místo, druzí do skupiny pro prvních osm družstev. Opět je
na, jarní část začíná 5. května a končí o 5. - 8. místo, třetí bojovali potřeba poděkovat za perfektně od17. června 2005.
o 9. - 12. místo a čtvrtí hráli vedenou práci jak ve stánku s občerČlenové naší organizace také o 13. - 16. místo. Pátí a šestí končili stvením, tak i na samotných kurtech.
v letošním roce připravili několik v základních skupinách a do dalších Pro všechny účastníky turnaje to
turnajů.
bojů nepostoupili. Základní skupiny byla další příjemně prožitá sobota v
První se konal 12. června a jedna- končily přibližně v 15.00 hod.
našem sportovním areálu.
lo se o deblový tenisový turnaj členů
Sokola spojený s opékáním krocana. Celkové výsledky:
Konečné pořadí turnaje:
Zúčastnilo se ho sedm tenisových
1. Jince, 2. Indiáni, 3. České le- 1. Peklo, 2. Lično, 3. Šneci, 4. Na
dvojic. Celkově se turnaj vydařil sodráhy, 4. STS Chvojkovice Brod, poslední chvíli, 5. Sousedi, 6. Draci,
a hned bylo rozhodnuto o jeho opa- 5. Šneci, 6. Baskeťáci, 7. Žraloci, 7. Baskeťáci, 8. Pod Zelenou Křivikování.
8. Máma není mejda, 9. Šmoula team, nou, 9. Osmá míle, 10. Scylla team,
Dalším a to významným turnajem 10. Krátká chvíle, 11. Lázenští švi- 11. Světlá „A“, 12. Mokrý trika,
byl volejbalový turnaj „O zelenou háci, 12. Sršáni, 13. Hasiči, 14. Kozí 13.
STS
Chvojkovice
Brod,
šišku“.
vršky, 15. Křivice “C”, 16. FC Světlá, 14. Pivní bratři, 15. Chmelová střela,
Byl zahájen 19. června a to jako 17. Chmelová střela, 18. Pivní bratři, 16. T.N.O. Crew, 17. Albora, 18.
dvoudenní. V sobotu byl vypsán 19. Kryšpíni, 20. Novoveský chasníci, Anathema, 19. Masakr, 20. Mírov I.,
na okresní a krajské soutěže mužů, 21. Na poslední chvíli, 22. Mokrý 21. MTV, 22. Hurikán, 23. Bohnice II.,
v neděli pak to samé ženy. Na oba trika, 23. Sranda team, 24. Enduro 24. Světlá Ž
dva dny se přihlásilo shodně po šesti team.
týmech. Takže se hrálo systémem
Turnaj končil po páté hodině Tenisový turnaj a opékání prasete
každý s každým na jednu skupinu. odpolední a většina družstev vydr- Dne 28. srpna se v rámci zakonK vidění byly pěkné zápasy za ideál- žela ještě „chvíli“ posedět. V loňském čení prázdnin uskutečnil v našem
ního volejbalového počasí.
roce se účastnilo 14 družstev na prv- areálu uzavřený tenisový turnaj
ním turnaji a 17 družstev na druhém spojený z opékáním prasete. Za pěkCelkové výsledky:
turnaji. Letos se počet zvedl na 24 ného počasí si to na kurtech rozdalo
Muži:
účastníků i přesto, že čtyři přihláše- sedm dvojic – převážně našich členů.
ná družstva nepřijela.
Opět byly k vidění pěkné sportovní
1. Černilov
výkony a to jak na kurtech, tak i u
2. Malšovice jun.
Nohejbalový turnaj
stánku s občerstvením.
3. Malšovice
Dne 7. srpna se konal na kurtech
Sluka Pavel
4. Záměl - Potštejn
5. Kostelec n. O.
6. Albrechtice n. O.
Ženy:
1. Kostelec n. O.
2. Třebeš „B“
Oddíl volejbalu
3. Týniště n. O.
4. Slavia HK „B“
Jelikož se nám v podzimní části 5. Dobruška
Orlické divize nepodařilo v nejdůle- 6. Albrechtice n. O. diskv.
žitějších zápasech zvítězit, s jistotou
nás na jaře čekal boj o celkové 7. - 12.
Celkově lze turnaj hodnotit jako
místo v soutěži.
úspěšný. Výborně zorganizované
Díky kvalitní zimní přípravě, občerstvení a úpravy kurtů po odemáme vždy lepší výsledky na jaře hraných zápasech, plynulost a celkoa nejinak to bylo i tentokrát. Z devíti vá dobrá organizace přispěly k tomu,
odehraných utkání jsme prohráli že účastníci letošního ročníku již
pouze dvě, shodně až ve zkrácené potvrdili účast v roce příštím a doupáté sadě. V celkovém hodnocení fáme, že na sebe naváží další týmy,
tak z toho nakonec bylo lichotivé které mají zájem zahrát si v pěkném
7. místo.
prostředí dobrý volejbal.
Volejbalový turnaj v Albrechticích nad Orlicí.
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Předání prvního výtisku knihy o Albrechticích nad Orlicí senátorce paní Václavě
Domšové.

Proslov hejtmana Ing. Pavla Bradíka při odhalování pamětní desky J. Tužila.

Zasazení památné lípy Na Návsi.

Vítáme na svět:
Děkuji zástupcům Obecního
Michaela Hořínková, nar. 13. 6. 2004 úřadu Nová Ves panu Charvátovi
Pavla Černá, nar. 16. 7. 2004
a panu Karlu Vodovi za návštěvu
a dárek k mým 70. narozeninám.
Řekli si „ano“:
Josef Barták
Doležalová Petra a Kolář Bohuslav
Brič Jiří a Kubcová Iva
Sluková Ilona a Pavlíček Radek
Děkuji touto cestou všem svým
Šrajbr Jiří a Václavíková Michaela
blízkým, přátelům, sousedům, známým, spolupracovníkům, kamaráRozloučili jsme se:
dům z SK Albrechtice, vedení okresRyšánek Jindřich, nar. 1925; Žižková ního fotbalového svazu v Rychnově
Marta, nar. 1923; Bureš Oldřich, nar. za projevená blahopřání a milé dár1946; Sedláčková Marie, nar. 1917; ky k mému životnímu jubileu.
Chaloupka Alois, nar. 1924; Říhová
Zdeněk Pišl
Jaroslava, nar. 1927; Rinaldi Anacleto, nar. 1923; Bahník Vladislav, nar.
1923; Macháček Zdeněk, nar. 1929;
Děkuji touto cestou všem, kteří mi
Petrová Božena, nar. 1924; Mihulka přišli blahopřát k mým 80. narozeniMiroslav, nar. 1940; Klárová Anna, nám a přinesli mi květinové a věcné
nar. 1921; Pirklová Hana, nar. 1931; dary. Jmenovitě paní Velíšková a pan
Novák Josef, nar. 1921
Betlach za OÚ, pan Roll a pan Bartoš
za Sokolskou župu a členky ZahrádK 30. 9. 2004 měla naše obec 1035 kářského svazu a Sokola. Velice mě
obyvatel.
to potěšilo.
Vlasta Martincová
Vzpomínka:
Letos uplynulo již 45 let od úmrtí
K mému jubileu mi přišel popřát
pana Josefa Ehla, majitele a pro- za obecní úřad pan starosta Kratěna
vozovatele restaurace a penzionu a za SPOZ paní Velíšková. Za krásný
v Albrechticích n. Orl.
dar a květy srdečně děkuji, ale nejvíc
Díky tomuto úspěšnému podniku za upřímné popovídání.
naše obec ožívala každoročně řadou
Navštívily mě kamarádky i bývalé
letních hostů.
„červenokřížačky“, všem moc děkuji
Vděčně vzpomínají dcera Vilemína za dárky a květy. Vzpomínaly jsme
Kovaříková – Ehlová s manželem ing. na ta léta, která tak rychle uběhla
Antonínem Kovaříkem a vnuci Stani- a my jsme nestárly.
slav Laurík a Josef Voda s rodinami
Při této příležitosti musím ocenit
práci a úsilí všech, kteří pro nás
Poděkování:
připravili tolik překvapení v sobotu
Vážený pane starosto,
11. září při „setkání rodáků“. Jak milé
chci touto cestou poděkovat Vaší bylo sejít se s někým, koho jsme znazákladní škole za dobrou práci li v mládí a po dlouhých letech se
pedagogů s dítětem se zdravotním setkali jako babičky a dědečkové. To
postižením.
pochopí jen ten, kdo se zde narodil
Mgr. Iva Doudová a znovu společně sešel.
zástupce ředitele pro SPC
Bylo to veselé i dojemné a naše
rodné Albrechtice ožily.
Touto cestou děkuji paní Špačkové,
Říká se, jaký starosta, taková obec,
Bidlové, Zemanové a Hlaváčkové za věřím, že se nám to povedlo.
Věra Bidlová
návštěvu u příležitosti mých narozenin. Děkuji za přání a darovanou
V minulém čísle našeho zpravodapozornost, které mi věnovaly.
Diewocková Božena je byl uveřejněn článek o cvičení našich starších žen. Na tento článek reTouto cestou chceme poděkovat agoval velice pohotově pan Srdečný
panu starostovi, radě obce, obecní- a přivezl pro všechny cvičenky velmi
mu zastupitelstvu a vykonavatelům pěkné složky popisující a zobrazující
různé cviky spolu s komentářem,
za osvětlení v ulici 1. Máje.
manželé Prokůpkovi který cvik posiluje které svaly. Je to
výborná pomůcka při cvičení. Panu
Děkujeme starostovi, radě obce, Srdečnému ještě jednou mnohokrát
obecnímu zastupitelstvu a všem děkujeme a přejeme jemu i jeho paní
vykonavatelům za osvětlení v ulici hodně a hodně zdraví a úspěchů
v jejich další sokolské činnosti.
Zahradní.
členka Sokola
manželé Stárkovi, paní Richterová
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