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Vážení a milí spoluobčané,
je postižená mnoha různými neduhy
nezadržitelně se blíží konec roku - nezájmem o věci veřejné, závistí,
2004 a s ním přichází i období vá- netolerancí a podobně. Musím se přinočních svátků. Dříve než usedneme znat, že i já mnohdy podléhám těmto
se svými blízkými ke štědrovečerní veskrze depresivním informacím
večeři a v poklidu svátečních dnů bu- a názorům, které navíc někdy potvrdí
deme očekávat příchod nového roku, i zcela konkrétní životní zkušenost.
Je však tento pohled na nás
bývá zvykem zamyslet se nad rokem
samotné skutečně vždy správný
právě končícím.
Každému z nás přinesl něco no- a objektivní?
vého, příjemného v některých pří- V letošním roce se uskutečnilo
padech možná i smutného a méně několik společenských událostí,
příjemného. Takový je však lidský které si vyžadovaly aktivní zapojení
široké veřejnosti do jejich přípravy
život.
Z pohledu starosty obce to byl rok a realizace. Jednalo se například
v mnoha směrech výjimečný, plný o obecní ples, čarodějnice, dětský
lidského porozumění, spolupráce den, letní slavnosti, oslavy 725. výa uznání. Nechci vzpomínat na ročí obce se všemi doprovodnými
řešení běžných povinností, úkolů akcemi, vydání knihy o Albrechticích
a problémů obce, kterých jsme nad Orlicí, posvícení s tradičním
v průběhu roku řešili bezpočet. Rád fotbalem a zábavou, mikulášská
bych se však zmínil o kulturních nadílka pro naše nejmenší občany,
a společenským událostem, na které vánoční besídka, tradiční setkání se
byl rok 2004 více než rokem boha- seniory a bezpočet sportovních akcí
pořádaných našimi zájmovými orgatým.
V posledních letech se často setká- nizacemi v průběhu celého roku. Na
váme s názorem, že naše společnost všech těchto akcích spolupracovalo

mnoho občanů i podnikatelů. Podle
hodnocení účastníků těchto akcí,
kteří naši obec navštívili odjinud
můžeme být s výsledkem spokojeni.
Kladně byl hodnocen pěkný vzhled
naší obce, pohostinnost, pozornost
pořadatelů a dobrá organizační práce.
To jsou všechno hodnocení, která
směřují k nám, občanům Albrechtic
nad Orlicí.
Buďme na tato slova chvály po
právu hrdi a v příštím roce se snažme
být stejně tak dobrým, pracovitým
a vynalézavým týmem jako letos.
Děkuji upřímně všem, kteří se
podíleli na samosprávě naší obce, na
jejím bohatém kulturním a společenském životě. Děkuji i všem dalším,
kteří se různým jiným způsobem
zasloužili o dobré jméno Albrechtic
nad Orlicí.
Všem spoluobčanům pak přeji
příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a do roku 2005 hodně štěstí
a zdraví.
Jaromír Kratěna

PF 
Všem čtenářům albrechtického
zpravodaje přejeme příjemné
a ničím nerušené prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2005.
zaměstnanci obecního úřadu

Pozvánka na Ples
Myslivecké sdružení ZELENÉ
HÁJE Albrechtice nad Orlicí Vás
srdečně zve na svůj tradiční myslivecký ples, který se koná v sobotu 15. ledna 2005 v restauraci
u Krbů od 20 hod. Hudba MAXI
BEND, řídí Tošovský.
Vstupné: 60,-Kč, Tombola: 50 cen,
Myslivecká kuchyně
POZOR! Místenky se prodávají
od 15. prosince 2004 v restauraci
u Krbů.
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Z E Z ASE DÁ N Í R A DY OB C E

obce u jednotlivých organizací. Při výhled, jinak nebylo shledáno žádkontrole nebylo shledáno žádných ných jiných nedostatků.
nedostatků.
• RO schvaluje podání žádosti o
• RO schvaluje příspěvek 4000,-Kč dotaci z POV na rok 2005 na úpravu
na úhradu ztráty cyklobusů v roce návsi.
2004.
• RO souhlasí s obnovením smlouvy
• RO bere na vědomí informaci o o nájmu nebytových prostor pro
kontrole hospodaření DSO Poorlic- DSO Poorlicko.
ko. Kontrolu provedl kraj. Zjištěné
nedostatky: chybějící rozpočtový • RO schvaluje na základě žádosti
výhled na 2-5 let. Jinak nebylo v hos- nákup výstrojního materiálu pro
podaření svazku shledáno žádných SDH v částce 14 700,-Kč.
jiných nedostatků.
• RO schvaluje příspěvek ve výši
• RO doporučuje zastupitelstvu • RO bere na vědomí výsledek veřej- • RO bere na vědomí informaci 600,-Kč Svazu tělesně postižených
schválit nákup dalších lesních po- noprávní kontroly, kterou provedl o kontrole hospodaření obce. Při v roce 2005.
Petra Kučerová
zemku do spoluvlastnictví obcí LD ﬁnanční výbor na použití dotací kontrole rovněž chyběl rozpočtový

Za zasedání rady obce (za období Vysoké Chvojno.
od 11.10.2004 do 22.11.2004):
• RO schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí a ČZS na pronájem
• RO schvaluje poskytnout sdružení moštárny a přilehlého pozemku a
ORION (sdružení pro pomoc po- pověřuje starostu k podpisu smloustiženým dětem) na základě žádosti vy.
sponzorský dar na ve výši 2000,-Kč.
• RO schvaluje, aby obec poskytla
• RO schvaluje smlouvu o archeolo- seniorům služby na odklízení sněhu
gickém průzkumu a dozoru při stav- zdarma.
bě Albrechtice n.O. – obnova říčního
ramene Tiché Orlice.
• RO doporučuje zastupitelstvu
schválit na základě žádosti prodej
• RO bere na vědomí návrh nového pozemku p.č. 109/18 panu Petru
jízdní řádu platného do ledna 2005. Andršovi.

JAKÁ BUDE CENA ZA LIKVIDACI ODPADŮ V ROCE 2005
Stanovení výše poplatků za likvidaci odpadů je v každé obci citlivým
tématem. Rozhodnout zda budou
občané platit veškeré výdaje spojené
s likvidací odpadů, nebo zda obec
část uhradí z rozpočtu, je každoroční
dilema mnohých zastupitelstev. Ne
jinak je tomu i v Albrechticích n. O.
V posledních letech jsme se vždy
snažili, abychom jako občané uhradili veškeré náklady spojené s likvidací našich odpadů. Výjimku tvořily
pouze sociální úlevy seniorům a početným rodinám, které hradila obec.
Současná situace je poněkud jiná.

Přestože se vlastní provozní náklady
za likvidaci odpadů u provozovatele
těchto služeb (společnost ODEKO
s.r.o.) již několik let takřka nemění,
jsme vinou rozhodnutí státních
orgánů nuceni cenu za likvidaci
odpadů v roce 2005 radikálně zvýšit.
Negativně se na tomto zvýšení cen
promítá zvýšení sazby DPH z 5%
na 19%. Tento nárůst se promítl
i do všech dalších služeb, které přímo či nepřímo souvisí s likvidací
odpadů. Druhou velkou položkou
navyšující poplatek každého z nás
je zvýšený odvod do státního roz-

počtu za provoz skládek, který musí
platit všichni jejich provozovatelé.
Pro informaci se konkrétně jedná
o 25,- Kč/osobu/rok.
Pokud bychom se drželi našich zásad z minulých let, musel by poplatek činit v roce 2005 543,- Kč/osobu.
Přitom zákon stanoví, že nejvyšší
poplatek, který může obec občanům
vyměřit nesmí překročit částku 500,Kč. Z uvedených informací vyplývá,
že ať obec chce nebo nechce, musí
za likvidaci komunálních odpadů
doplatit ze svého rozpočtu minimálně 43,- Kč/osobu. Celkově se jedná

ODPADY OPĚT DRAŽŠÍ, PROČ?
Odpověď je jednoduchá, zvýšení sazby DPH za likvidaci a svoz
odpadu z 5-ti na 19 % a zvýšení
poplatku za uložení komunálního
odpadu na skládku vyplývající
ze zákona o odpadech (185/2001
Sb.).
Při stanovení sazby poplatku za
rok 2004 vycházela většina obcí
z pětiprocentní sazby. Ostatně
s ohledem na metodiku tvorby
poplatku nebyl ani jiný způsob
možný. Z toho zároveň plyne, že
čtrnáctiprocentní navýšení od
května letošního roku nesly obce
ze svých rozpočtů. Pro rok 2005
bude, pravděpodobně, většina
obcí nucena zvýšenou sazbu DPH
do sazby poplatku zakalkulovat.
Jedná se o částku 65,- Kč na občana.
Pokud se jedná o náklady spojené s uložením odpadu, jedná
se o navýšení dané zákonem o
odpadech. Předpokládám, že většina z Vás ví, že komunální odpad
nekončí na skládce na Nové Vsi,
ale je již několik let odvážen na

skládky (ponejvíce do Křovic u
Dobrušky), které svým technickým provedením odpovídají současným požadavkům na ukládání
odpadů. Na Nové Vsi se ukládá
pouze inertní materiál a odpad
obdobné povahy a skládka je
postupně převáděna do režimu
rekultivace.
Kromě režijních nákladů spojených s ukládáním odpadů se platí
poplatek za uložení komunálního
odpadu, který je příjmem obce
v jejímž katastru se skládka nachází. Sazba poplatku je daná zákonem a je uvedena v následující
tabulce:

rok

komunální odpad
cena za 1t

2002 až 2004

200,- Kč/t

2005 až 2006

300,- Kč/t

2007 až 2008

400,- Kč/t

2009 a následující

500,- Kč/t

Navýšení oproti roku 2004 je
tedy 100,- Kč na tunu, což v přepočtu na občana činí 25,- Kč.
Z dlouhodobé statistiky totiž vyplývá roční produkce komunálního odpadu v naší svozové oblasti
250,00 kg na osobu.
Jiné náklady naše společnost
na obce nepřenáší, ačkoli i nás se
dotýkají vícenáklady spojené se
zvýšením cen energií, pohonných
hmot, služeb (např. za uložení
komunálního odpadu nám provozovatel skládky kromě již výše
zmíněného poplatku zvýšil sazbu
na rok 2005 o 3,5 % na pokrytí
inflace, což činí 30,- Kč/t). Tyto
náklady se snažíme eliminovat
maximálním využitím naší techniky, organizací svozu a příjmy
z doplňkové hospodářské činnosti. Nicméně zásahům státu a „sociální“ politice vlády čelit schopni
nejsme.
Za ODEKO s.r.o.
Ing. Libor Hemelík
jednatel společnosti

o cca 58 000,- Kč. O tom, jak vysoký
poplatek bude nakonec schválen
musí rozhodnout zastupitelstvo
obce. Již dnes je jisté, že to nebude
jednoduché rozhodování. Ať bude
rozhodnuto tak či onak, nikdo nebude spokojen. Občanům se poplatek
oproti loňsku výrazně zvýší a z obecního rozpočtu budeme nuceni vydat
podstatně více než kdykoliv předtím. Jinými slovy, všichni zaplatíme
zákonem předepsané zvýšení ceny
a veškerý výnos z něho odvedeme
do bezedné státní pokladny.
Jaromír Kratěna

Inzerce

Zahradnická ﬁrma Akebia děkuje
svým zákazníkům za projevenou
důvěru v uplynulém roce a přeje
všem krásné prožití svátků vánočních a hodně štěstí do nového
roku 2005.

Poznámka redakce
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že se poslední zasedání zastupitelstva
obce konalo po uzávěrce tohoto
čísla zpravodaje, bude usnesení č.
12/2004 ze dne 16.12.2004 uveřejněno v příštím vydání zpravodaje a rovněž na internetových
stránkách www.albrechtice-nad-orlici.cz
Děkujeme za pochopení.

Číslo 5-2004

ZPRAVODAJSTVÍ
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ
Počet osob, zapsaných do výpisu
ze stálého seznamu voličů 827
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky 362
Počet odevzdaných úředních
obálek = počet voličů, kteří přišli
volit 362

Občanská demokratická strana
(4 kandidáti s největším počtem získaných preferenčních hlasů):
1. Jaromír Kratěna
97 hlasů
2. Miloslav Plass
25 hlasů
3. Ing. Pavel Bradík
11 hlasů
4. Ing. Rostislav Všetečka 9 hlasů
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Komunistická
strana
Čech
a Moravy (4 kandidáti s největším
Počet platných hlasů ve volebním počtem získaných preferenčních
okrsku celkem 359
hlasů):
1. MUDr. Jan Vaník
18 hlasů
2. Ing. Antonín Kapucián 5 hlasů
Celková účast 43,77%
3. Ladislav Winzberger
3 hlasy
Počet preferenčních hlasů (u prv- 4. Marie Ondráčková
3 hlasy
ních třech politických stran)
ČSSD – žádné preferenční hlasy

Název politické strany, politického hnutí nebo koalice
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Počet platných hlasů

Počet platných hlasů v %

Občanská demokratická strana

197

54,87

Komunistická strana Čech a Moravy

90

25,07

ČSSD

26

7,24

Křesťanská a demokratická unie – Českosl. str. lidová

13

3,62

SNK sdružení nezávislých

12

3,34

Strana zelených

10

2,79

Nezávislí

5

1,39

Pravý Blok

2

0,56

Strana za životní jistoty

2

0,56

Koruna česká

1

0,28

Unie svobody – Demokr. unie

1

0,28

359

100

CELKEM

PODĚKOVÁNÍ  VOLBY

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Nedávno byly v naší republice
uskutečněny volby do senátu parlamentu a do krajských zastupitelstev.
K jejich škodě byla účast voličů
velmi malá. Přesto výsledky voleb
v naší obci vyzněly pro kandidáty
Komunistické strany Čech a Moravy
příznivě.
Výbor základní organizace KSČM
v Albrechticích n.O. touto cestou děkuje všem členům a příznivcům za
podporu a odevzdaný hlas.
Využíváme této příležitosti také
k tomu, abychom všem členům
a příznivcům popřáli do roku 2005
štěstí, zdraví a spokojenost. Společně
si přejme lepší politické klima a ekonomickou prosperitu.
Přeje výbor KSČM Albrechtice n.O.

Vážení spoluobčané – voliči, chtěl bych vám touto cestou
vyjádřit upřímné poděkování za
podporu ve volbách do krajského zastupitelstva. Volební účast
v naší obci byla jedna z nejvyšších
v kraji a volební výsledek ODS
historicky nejlepší. Pro mne osobně je výsledek voleb zavazujícím
a zároveň motivujícím prvkem do
další práce ve funkci starosty naší
obce i do práce krajského zastupitele. Doufám, že budu mít na obě
funkce dostatek sil a dobrých nápadů. Slibuji, že udělám vše, abych
Vaši důvěru nezklamal ani v jedné
z nich.
Mladí hasiči připravují výzdobu hasičské zbrojnice.

Jaromír Kratěna
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ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY DOMOVA DŮCHODCŮ
V dnešním vydání zpravodaje
Rehabilitační péče
bych Vám ráda více přiblížila zdravotnické služby, které poskytujeme
Samozřejmostí je přítomnost
klientům v naše domově.
rehabilitačních pracovnic, které
poskytují
• léčebnou tělesnou výchovu
Lékařská péče
- denní skupinová cvičení, individuální cvičení i relaxační cvičení,
Primární lékařskou péči v potřeb- individuální nácvik chůze, polohoném rozsahu poskytuje ústavní lékař, vání, dechová cvičení jako prevence
který dochází 1x za týden, po telefo- zánětů horních cest dýchacích
nické domluvě kdykoli. Dle potřeby
• fyzikální terapii - UZ, elektroléčk nám docházejí i odborní lékaři ba, parafín, biolampa, Solux, magne(psychiatr, stomatolog, oční lékař toterapie dle ordinace lékaře
atd.). Odborné zdravotnické úkony
• odborné masáže
jsou prováděny na objednávku v odÚkolem rehabilitace je dosažení
borných zdravotnických zařízeních a udržení optimální tělesné zdatnosči ambulancích specialistů.
ti a výkonnosti u každého klienta.

Rehabilitace je prováděna na
základě zpracování krátkodobého
i dlouhodobého rehabilitačního
plánu. Rehabilitační pracovnice se
účastní všech aktivit, včetně eventuelních procházek či výletů.
Ošetřovatelská péče
V budově je neustále přítomen
zdravotní a ošetřovatelský personál.
Ošetřovatelská péče je poskytována kvaliﬁkovaně, lidsky důstojně,
s cílem uspokojení individuálních
potřeb klienta. Je prováděna pomoc
při komplexní péči o vlastní osobu
- při hygienické péči, pomoc při oblékání při stravování.

Od 1. 1. 2002 vznikla v našem
domově ošetřovatelská jednotka
– jedná se o oddělení se zvýšenou
péčí, kde kvaliﬁkovaný zdravotní
personál provádí zdravotnické úkony, podávání léků , aplikace injekcí,
převazy atd. O naše klienty pečují
v současné době diplomované zdravotní sestry, pracovníci sociálních
služeb a sanitáři. Tento personál se
neustále odborně vzdělává, účastní
se odborných školení a seminářů
pořádaných na akreditovaných pracovištích.
V našem zařízení je také možno na
kratší dobu zapůjčit např. toaletní křesla, hole, chodítka, podložní mísy atd.
Jana Tichá, sociální pracovnice

KNIHOVNA - NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Vítám Vás v knihovně a nabízím které se opírají o důležité výzkumy
Vám několik titulů:
a statistiky. Kniha však poskytuje
i program pro vystavění základních
Pro dospělé:
pilířů vyváženého života. Čtenáři se
tak otevírá příležitost vykročit na
Umění komunikace – N. V. Pelcestu nových možností, jež skrývá
tová.
jednoduchý a nenáročný životní styl.
V osmi tématických blocích se Dynamický život – takový může být
autorka zabývá oblastmi, jež v ko- i ten náš, jestliže spolu s touto knimunikaci a v budování vyváženého hou vyjdeme vstříc potřebám těla
partnerského vztahu považuje za i duše a tak naplníme své dny zdranejdůležitější. Kromě verbálního vím a pohodou.
rozměru nabízí i výhled do dalších,
zdánlivě méně zjevných komuni- S chutí za zdravím – J. D. Roger.
kačních vrstev: do gest, mimiky, V první části se španělský lékař
citů, pocitů…Lidský vztah lásky zabývá výživou, v druhé – praktica komunikace vnímá v hlubší rovině ké části – předkládá Roman Uhrin,
– a to nejen fyzické či emociální, ale zdravotně osvětový koordinátor,
i duchovní a sociální. Vlastní úvahy bohatý soubor receptů zdravé výžidoplňuje příklady ze života a čtená- vy. Španělský autor zaujímá k lidské
řům – zvláště partnerským dvojicím výživě komplexní přístup – všímá
– tak pomáhá hledat cestu k oprav- si jejich nejdůležitějších hledisek.
dovému porozumění.
Přehledně a názorně se zabývá jednotlivými složkami naší výživy, aby
Žít naplno – J. Melgosa, doktor následně poukázal na jejich význam
psychologie a profesor anglické a účinky. Dává i možnost nahlédUniversity.
nout do složitých vztahů, jimiž jsme
V této knize se zabývá mimořád- provázáni se svým okolím a na nichž
ným životním obdobím – dospívá- jsme bytostně závislí.
ním. Tento věk, to není jen parta
Praktická recepturní část knivýrostků v džínách, ale i čas hledání hy pak poskytuje dostatek námětů
a velkých ideálů. Je to touha po nejen těm, kdo se rozhodli uplatnit
přátelství, po lásce. Je to touha být principy zdravé výživy ve svém žiúspěšný – „někam to dotáhnout“. votě, ale i všem, kdo chtějí obohatit
Je to téma jak si zvolit to správné svůj jídelníček.
povolání, jak vycházet s rodiči
a učiteli, jak najít dobré kamarády,
Na úsvitu dějin – Whiteová E. G.
co je důležité vědět o drogách, jak
Autorka Vás zve k zamyšlení nad
je to se sexualitou v dospívání apod. starými, více či méně známými
Dospívání – to je mimořádná životní příběhy, o kterých – jak sami zjistíte
kapitola, ale i mimořádná příležitost – stojí za to přemýšlet. O Adamovi,
– začít naplno žít.
Evě a pozemském ráji, o potopě
a Noemově arše, o stavbě babylonDynamický život – H. Diehl.
ské věže, o městu jménem Sodoma,
V 52 stručných kapitolách získá o dlouhém putování Abrahama
čtenář řadu moderních poznatků, a jeho rodiny, o Josefovi na dvoře

egyptského faraóna…, ale třeba také
o Mojžíšovi, který vyvedl celý svůj
národ z otroctví do země zaslíbené.
Tyto příběhy se odehrály na úsvitu
lidských dějin a jsou staré několik
tisíc let. Přesto však mluví naší řečí
a mají nám co říct. Takové věci jako
dobro a zlo, láska a nenávist, věrnost
a zrada či odpuštění a pomsta jsou
totiž i nám dnes více než důvěrně
známé.
Touha věků – Whiteová E. G.
V této knize autorka představuje
život a dílo osobnosti, která velmi
výrazně ovlivnila historii lidstva.
Ježíš Kristus měl mimo jiné vliv na
naše dějiny myšlení, ﬁlozoﬁi, historii,
kulturu, hudbu i další oblasti umění, ale především na naši morálku
a etické postoje. Nikdo nikdy nebyl
tak odsuzován anebo naopak zas
tak oslavován jako on. Nikdo neměl
tolik následovníků, ale také tolik
pronásledovatelů.
Tato kniha je vydávána v mnoha zemích a v mnoha jazycích ve
statisícových nákladech, a patří tak
mezi nejslavnější a nejrozšířenější
díla o životě Ježíše z Nazareta.

tivního myšlení. Byla muzikálovou
hvězdou, první dámou Národního
divadla v Brně, kde vytvořila více
než stovku rolí; absolvovala i desítky televizních vystoupení různých žánrů pěveckých a hereckých.
V roce 1988 ze zdravotních důvodů
odešla z prken, která ovládala a jež jí
23 let byl druhým domovem. Avšak
temperament a úsměv vycházející
ze srdce Evě Veškrnové zůstal i po
dlouhých zdravotních útrapách. Stala se nadšenou a nakažlivě vytrvalou
propagátorkou zdravého životního
stylu. Poradensko-konzultační služba, přednášky či recitály pomáhají
lidem najít cestu k radosti, zdraví
a všemu, co s tím souvisí. A právě to
je také záměrem této knihy.
Pro děti:
Příběhy z blízka i z dáli – Daniel R.
Příběhy zavádějí dětského čtenáře do říše fantazie, dobrodružství
a lapálií, které jsou nedílnou součástí života každého správného kluka či
holčičky.
Povídá se, povídá – Daniel R.
To jsou příběhy o dětech a pro
děti. Mají trable se školou, občas se
poškorpí s kamarády, jindy je pokárají rodiče. Situace, do kterých se
dostanou jsou někdy víc než zapeklité. Příběhy oplývají vším, co správný
příběh má mít: překvapivou zápletku,
humor i vděčné rozuzlení.

Velké drama věků – Whiteová E. G.
Ve dvaačtyřiceti kapitolách autorka vykresluje poslední dvě tisíciletí
světových dějin – přibližuje nám jejich nejdůležitější mezníky i některé
z jejich klíčových postav. Otevřeně se
staví k problémům, které sužují naši
zemi a jejichž projevy a důsledky
Přijďte si vybrat. Určitě najdete
ovlivňují životy všech jejich obyvatel.
Končí „prorockou“ vizí, která nabízí knihu, která Vás zaujme.
naději na nový lepší věk lidstva bez
válek, konﬂiktů a utrpení.
Na shledanou v knihovně se na
Vás těší
Svobodová J.
Jeviště života – Veškrnová Eva.
knihovnice
Kniha o životě, zdraví a síle pozi-
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KRÁTKÉ POOHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V TOMTO ROCE
Když se zpátky poohlédnu za činností kulturní komise, mám z toho
velice dobrý pocit. Společně se nám
povedlo uspořádat pár skvělých akcí.
Některé z nich bych rád připomněl
podrobněji. V minulém zpravodaji
jsem zhodnotil průběh „Letních
slavností“, kde se nám dobře připraveným programem podařilo přilákat
více hostů než v loňském roce. Spolu
s radou obce a členy zastupitelstva
jsme zorganizovali naši největší
akci v tomto roce, a to „Oslavu 725.
výročí od první zmínky o obci
Albrechtice nad Orlicí“, která se
setkala s velkým ohlasem především
u rodáků. V říjnu jsme se dobře pobavili na „Staročeském posvícení“, kdy
jsme se po tradičně „netradičním“
fotbalovém utkání mezi Albrechticemi a Novou Vsí společně přesunuli
v doprovodu koňského spřežení a za
zvuku harmoniky k restauraci U
Krba, kde byl celý program završen
dobrým jídlem, pitím a tancem. To
je zkráceně k našim nejúspěšnějším
akcím. V prosinci uspořádáme pro
naše nejmladší obyvatele „Čertovskou veselici s mikulášskou nadílkou“. A členové kulturní komise se
jako každoročně budou spolupodílet
na zajištění programu při předvánočním posezení s našimi naopak
nejstaršími spoluobčany.
Rád bych touto cestou poděkoval
všem svým kolegům v kulturní komisi za skvělou spolupráci. Děkuji

také členům místních organizací, zejména členům tělovýchovné jednoty
Sokol, sboru dobrovolných hasičů,
členům svazu kopané, členům organizace Orion a sboru učitelů místní
školy, kteří svými akcemi doplnili
kulturní dění v naší obci.

Závěrem bych rád popřál jménem
kulturní komise všem spoluobčanům pohodové a ničím nerušené vánoce. Doufám, že i v příším roce se
nám podaří zorganizovat řadu akcí,
které zaujmou všechny věkové kategorie a při nichž se ještě v hojnějším

počtu než letos společně sejdeme
a pobavíme.
Tento seznam bude zanesen do
Kulturního kalendáře obcí a měst
Poorlicka na rok 2005.
Kamil Šín

15. ledna

Myslivecký ples

sál restaurace „Na Drahách“

22. ledna

Hasičský ples

sál restaurace „Na Drahách“

11. února

Rybářský ples

sál restaurace „Na Drahách“

26. února

Dětský maškarní karneval

sál restaurace „Na Drahách“

26. února

Obecní ples

sál restaurace „Na Drahách“

30. dubena

Pálení čarodějnic

park u elektrárny

28. květena

Den dětí

školní hřiště

červen

Volejbalový turnaj „O zelenou šišku“ muži

sokolské hřišti

červen

Volejbalový turnaj „O zelenou šišku“ ženy

sokolské hřišti

červen

Tenisový turnaj

sokolské hřišti

25. června

Letní slavnosti

park u elektrárny

červenec

Nohejbalový turnaj – Memoriál Cyrila a Metoděje

sokolské hřiště

srpen

Tenisový turnaj

sokolské hřiště

srpen

Nohejbalový turnaj

sokolské hřiště

září

Orion Cup - Obč. sdruž. rodičů a přátel dětí s handicapem

sokolské hřiště

10. září

Hasičská soutěž

park u elektrárny

10. října

Staročeské posvícení

1. prosince

Předvánoční posezení s občany

sál restaurace „Na Drahách“

31. prosince

Silvestr

sál restaurace „Na Drahách“

ZIMNÍ SVÁTKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Zimní období je přímo stvořené ozdobený ořechy a sušenými plody.
k tomu, abychom procítili atmosféru
Prohlídka vánočně vyzdobených
pohody v útulném teple a vychutna- obchodů nás inspiruje k výzdobě
li všechny vůně, které nám přinášejí prostředí mateřské školy.Děti se pussvátky.
tí s chutí do vystřihování a lepení
Pro děti je nejpřitažlivější právě vánočního řetězu, do výroby dárků
doba jejich příprav spojená s tím, že a vánočních přání.Začínáme zpívat
se na ně těší.Příprava a prožití Vánoc koledy, lepíme obálky na dopis pro
se všemi zvyky a tradicemi tvoří Ježíška.
centrum zimního období.
Neopominutelná je zvláštní sladPodle místních zvyků a zaměření ká vůně Vánoc.Procítit ji můžeme
„Školního vzdělávacího programu“ u svíčky a voňavého čaje, nad talze v MŠ připravit mnoho dílčích lířkem vanilkově vonícího cukroví
programů, které k citově hlubokému od maminek.
prožití tohoto období přispějí.
Vánoce mají i charakteristickou
Jedním z nich může být například zvukovou podobu.Rozeznívají se
„Mikulášské čertění“, kdy děti vyrá- rolničky, zvonky, andělská zvonění
bějí papírové čerty, zdobené zbytky a lidové hudebně pohybové hry.
vlny a připravují se na „čertovský
Dlouhá zimní odpoledne jsou
rej“.Velikým překvapením je návště- vhodná k četbě pohádek i vyprávění
va čerta samotného, který dětem o tom, jak děti trávily Vánoce dřípřináší něco dobrého na zub.
ve.Vracíme se k tradicím a zvykům
Nezapomínáme na mnohostranné – rozkrajujeme jablíčka a pouštíme
využití darů podzimu, které jsme si lodičky ze skořápek ořechů.
nasbírali během vycházek do příro- Přípravy na Vánoce vrcholí chysdy. Uděláme si výzdobu z větévek táním programu na besídku pro
a sušených trav, ze zlatou barvou rodiče a prarodiče a na předvánočzdobených lístků a kaštanů, svícen ní posezení seniorů v restauraci
z jablka, či předměty spjaté s lido- „U Krbů“. Nesmíme opomenout
vými zvyky, jako je adventní věnec návštěvu pana starosty i zaměst-

nanců obecního úřadu, domova
důchodců, majitelů obchodů, s vánočním přáním a předáním drobných dárků.

Vánoční čas uzavírá nadílka v mateřské škole. Krásné hračky, knihy
a didaktické pomůcky zakoupené
z rozpočtu obecního úřadu najdou
děti pod stromečkem.Rozzářená
očka, úsměv na tvářích a pěkné společné zážitky, to vše přinese advent
našim dětem.
Poetickou atmosféru Vánoc, kte-

rá v dětech ještě dlouho doznívá,
vystřídá v lednu a únoru období
masopustního veselí a karnevalů.
I s těmi může být spojeno mnoho
zajímavých činností - příprava papírových čepic, škrabošek, hudební
a taneční aktivity.
Pokud počasí dovolí, snažíme se
poskytnout dětem co nejvíce příležitostí k zábavám na sněhu a k zimním
sportům, jež mohou být opačným
vyvážením svátečních prožitků.
Za kolektiv MŠ
Ivana Kubcová
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ZŠ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
obrysy budovy pošty, známý novoveský kopec zmizel úplně. Z holého
keře v parčíku vylétlo hejno zvonků,
všude leží napadané listí. Vyhlížíme
z vyhřáté třídy a říkáme si, jak se
těšíme na sněhové vločky, které
všechno oblečou do bíla. Začal advent, čas příprav, vyčkávání a těšení
se na Vánoce . K nim sníh patří – bílé
Vánoce – to je přece něco.

Je jedno z posledních listopadových rán. Stojíme s dětmi u okna
a snažíme se popsat, co vidíme
venku. Jako už letos tolikrát halí vše
před námi mlha. Stěží rozeznáváme

MOUDRÉ
Odměny mají rády jistě všechny
děti. Nemusí být vždy sladké. Mohou
třeba i „trénovat mozeček“. Ne vždy
je rozdává dospělý.
Na naší škole máme nyní odměny,
které pro děti vyhrála žákyně třetí
třídy Nikola Hájková. Má tak trochu
neposlušné nožky, a tak v době, kdy
ostatní děti běhají venku a dovádějí,
Nikča si ráda sedne ke své oblíbené

Jak je to zvláštní. Vánoce - bílá,
studená zima a srdíčka zahřátá radostí a láskou. Chvíle pro zamyšlení,
pro radostná setkání i obdarovávání,
pro zastavení se v tom běžném, stále
rychlejším životě.
I my ve škole se budeme snažit
trochu té radosti v čase předvánočním rozdat. Začínáme s výrobou
dárků a přáníček, vyzdobili jsme

ODMĚNY
zábavě – luštění křížovek. Často posílá správné odpovědi křížovek do
redakce časopisu Dětské křížovky
a úspěch na sebe nenechal dlouho
čekat. Vyhrála spoustu časopisů s hádankami a křížovkami, které právě
věnovala dětem z naší školy.
Máme všichni velkou radost a děkujeme.
Jitka Stýblová, asistentka pedagoga

PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ
Tak jako každý rok jsme měli jako
pátý ročník možnost upéci vánoční
perníčky pro celou naši školu. Ve
čtvrtek 25.11. nás paní kuchařky
pozvaly do školní kuchyně. Těsto už
bylo připraveno. O to se postarala
paní Václavíková. Na zpracování a
vyválení bylo zapotřebí hodně síly.
Ještě že jsme tu měli naše chlapce, kteří vyváleli těsto do správné
tloušťky!
Nejvíce se nám líbilo vykrajování.
Každý si oblíbil různé tvary a vykra-

jovátka. Na plechu polehávali andělé,
čertíci a vedle nich se připomínaly
zvonečky, srdíčka a hvězdičky. Každý
z nás se snažil, aby byl perníček co
nejhezčí. Pomoučené bílé tváře se při
práci usmívaly, takže o legraci nouze
nebyla. Upečené perníčky si zdobily
děti z naší školy podle fantazie. Už se
těším až jimi ozdobíme náš vánoční
stromeček. Přála bych si, aby si budoucí pátá třída užila vánoční pečení
stejně jako my.
Veronika Forejtková, 5. třída

celou školu. Paní učitelky už s dětmi
připravují program na předvánoční
posezení a na návštěvu v domově
důchodců.
Společně nacvičujeme vánoční
besídku. Bude letos zase trochu jiná.
Pevně doufáme, že při ní vykouzlíme oboje – mrazivou, bílou zimu
i rozehřátá srdíčka. Přijďte se podívat, srdečně Vás zveme. Mohla by to
být jedna z chvil, kdy zapomenete
na počet druhů cukroví i dárků, podíváte se, jak šikovní dokáží být vaši
synové nebo dcery a jak je najednou
jiné to dítě, které potkáváte na ulici.
A snad si trochu toho tepla v srdíčku
odnesete i domů. Vždyť ho my, vy
i všichni kolem tolik potřebujeme.

pf 2005

Děti i zaměstnanci Základní školy,
Albrechtice nad Orlicí upřímně děkují všem rodičům i občanům, kteří
škole pomáhali v roce 2004. Všem
čtenářům zpravodaje pak přejeme
krásné a radostné Vánoce a v novém
roce 2005 hodně zdraví a štěstí
Světluše Kratěnová, ředitelka školy
Světluše Kratěnová, ředitelka školy

DRAVCI VE ŠKOLE
Jednoho pátečního dopoledne
k nám do školy zavítala paní
s dravými ptáky. V tělocvičně nám
připravila malou expozici svých
opeřenců: např. výra velkého, poštolku obecnou, jestřába lesního
a vránu obecnou. Každého jednotlivce jsme si mohli prohlédnout
zblízka. Majitelka dravců uměla
o každém poutavě vyprávět. Nejvíce
se mi líbilo, jak se poštolka jménem
Terezka na povel vrátila z určeného
místa zpět k majitelce. Dozvěděli
jsme se, že největší z našich ptáků
je orel mořský. Toto dopoledne bylo
velmi hezké a všichni jsme byli moc
nadšeni.
Michal Králík, 5. třída

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ BESÍDKU
Vánoční besídka základní školy se koná v úterý 21. prosince od
17,00 hodin v restauraci U krbů.
Srdečně zveme.
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ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU
a Jarda Kupka, zúčastnili Mistrovství ČR v horském orientačním
běhu - HROB. Pořadatelem závodů byl oddíl Jilemnice. Centrum
závodů bylo v Pecce v chatovém
táboře. Spalo se ve čtyřlůžkových
chatkách.
První den jsme startovali na
hrázi přehrady Les Království
u Dvora Králové. Cíl byl v Pecce.
Závod se běžel ve dvoučlenných
družstvech. Délka naší tretě byla
první den 30km s celkovým převýšením 1070m. Mapa, v měřítku
1 : 50 000, byla spíše podobná
cyklistické. Trať byla dost náročná.
S časem 256 minut jsme obsadili
14. místo. Po více než čtyřhodinovém běhu jsme zbytek dne
strávili doplňováním energie ve
společenské místnosti. Hlavně bylo
potřeba doplnit co nejvíce tekutin
a připravit se na další etapu.
Nedělní ráno se místy zkoušelo
mezi mraky prodrat sluníčko a zpříjemnit nám vstávání. Protáhnout
tělo a unavené nohy a v půl desáté
start druhé etapy. Ta byla dlouhá
27 km s převýšením 700m. Ze
začátku nebylo moc jednoduché
se rozběhnout, alespoň pro mě
ne. Náš čas byl 276 minut. Tento
čas stačil na celkové 15. místo ze
40 startujících v naší kategorii. Závody to byly dost obtížné, o to více
jsme si našeho umístění cenili.
V pátek 19. listopadu jsme my,
Oddíl orientčního běhu - Jaroslav Kupka
Jarda Kupka, Kuba Zima a já, odjeli na víkendový seminář trenérů
Po skončení prázdnin pro nás nejvyšší ze všech podzimních zá- a stavitelů tratí v Juniorcentru na
začala podzimní sezóna, která měla vodů. I přesto jsme se snažili podat Seči. Program přednášek byl už
7 kol Východočeského poháru. Prv- co nejlepší výkony.
od patečního večera velmi zajíní se konalo 11. září v Javornici, po- Poslední závody se konaly
řadatelem byl oddíl Rychnova nad v Potštejně a pořádal je oddíl
Kněžnou. Počasí se moc nevyvedlo orientačního
běhu
Vamberk.
a ani závody nepatřili k nejzdaři- Obloha byla zamračená a chvílejším. Další závody pořádal oddíl lemi i pršelo. Závody byly, jak
Náchoda a dal si hodně záležet, aby organizačně, tak i stavitelsky,
se závodníci cítili co nejlépe v lese skvěle zvládnuty. Tratě byly delší
i na shromaždišti. Byly to asi nej- a i převýšení bylo celkem vysoké.
hezčí závody tento rok.
I přesto byly časy běžců velmi těsné.
Další kolo pořádal oddíl Trut- Po vyhlášení výsledků závodu pronova v Bohuslavicích nad Úpou běhlo ještě vyhlášení nejlepší běžců
se shromaždištěm na zdejším žákovských kategorií Rychnovskéfotbalovém hřišti. Počasí bylo ho okresu z Orlické ligy. Mezi nejpodzimní, mlhavé a občas nám lepšími byli i naši. Pořadí se určoi zapršelo. Tratě byly pěkné, převý- valo z průběžných výsledků všech
šení nás ujišťovalo v tom, že do hor kol Orlické ligy. Na podzim měla
není daleko. Podobně kopcovitý pět kol. Jedno pořádal i náš oddíl
a kamenitý terén zvolil i oddíl a to v Kostelci za splavem. BohuNové Paky, který pořádal závody žel nám nebylo povoleno pořádat
v Pecce pod zříceninou stejno- závody pro děti v našem lese. Z najmenného hradu.
šich běžců se nejlépe umístili Jakub
Královéhradecký oddíl opět Zima a Marie Horká, ale i ostatní
zvolil podhorský terén nedaleko se snažili o co nejkvalitnější výkood Trutnova. Předposlední závody ny a reprezentaci našeho oddílu.
pořádala Jilemnice v Borovničce
Po skončení podzimního Výnedaleko Dvora Králové. Zde byly chodočeského poháru jsme se
tratě docela obtížné a převýšení asi první listopadový víkend, já
Orientační běh - závody

mavý. Konec semináře byl v neděli
v poledne. Domů jsme odjížděli se
spoustou nových informací a materiálů o trenérské práci a přípravě
závodů. Rádi bychom v příštím
roce uspořádali jedno kolo Východočeského poháru i u nás, ale zatím je to ve fázi příprav. Doufejme,
že se nám povede sehnat patřičná
povolení.
KONEČNÉ VÝSLEDKY VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU
kategorie D14C
(31 celkem
hodnocených
v
kategorii):
20. Horká Marie, 26. Špačková Lucie, kategorie H10C (18):
18. Säckl Michal, kategorie H14C
(44): 36. Zíma Jakub, kategorie
H21C (70): 15. Khýn Vítězslav,
19. Kupka Jaroslav, kategorie H35D
(41): 34. Černý Petr, kategorie
H60C (10): 8. Hlušička Bohuslav
Celkové výsledky Orlické ligy
2004
kategorie HD10: 16. Säckl Michal;
17. Kramářová Dita; ,kategorie H12:
6. Kramář Daniel; kategorie D12:
8. Šafářová Soňa, 10. Škorecová Lucie; kategorie H14: 3. Zima Jakub;
kategorie D14: 4. Horká Marie,
6. Špačková Lucka, 7. Kadečková
Jana, 8. Škorecová Lucie
Mistrovství ČR v horském orientačním běhu
Kategorie HH (40): 15. Kupka Jaroslav, Khýn Vítězslav
Vítězslav Khýn
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ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL
V říjnu a listopadu došlo v naší
tělocvičně k určitým, dost zásadním
změnám. Jelikož hrozilo, žepůvodní omítka na stropě brzy začne
opadávat a okna se každou chvíli
rozpadnou, zažádali jsme na župě
Orlické o dotaci na opravu a údržbu. Ta se týkala především výměny
oken s tím, že strop by se řešil souběžně. Po vypracování stavebního
rozpočtu nám byl vzhledem k omezeným ﬁnančním možnostem župy
schválen pouze strop.Protože by se
však ani po opravě stropu nedalo
v tělocvičně cvičit, rozhodli jsme se
oslovit vedení naší obce. Došlo k několika jednáním a výsledkem bylo
schválení dotace na výměnu oken
s podmínkou,že od 1. 1. 2005 převezme TJ Sokol provozování chatek
v areálu sokolovny. Mohli tedy začít
veškeré prác e spojené s rekonstrukcí
tělocvičny.
Koncem října se uskutečnila
v areálu velká brigáda, zaměřená
především na otlučení omítky
a odstranění rabicového pletiva ze
stropu tělocvičny. Zároveň proběhla prořízka stromů, kterou provedl
p. Píč, došlo k dokončení oplocení
u OÚ, byly usazeny poslední betonové obrubníky u parkoviště a celkově
byl areál zazimován. Veškeré tyto
práce probíhali až do setmění za
hojné účasti našich členů.
Začátkem listopadu ﬁrma p. Strnada provedla vyrovnání stropu
latěmi a následné pobytí plastovými

palubkami. Hned po skončení těchto
prací nastoupila ﬁrma Quatro Izol
která provedla výměnu stávajících
dřevěných oken za plastová. Ještě
nás čekají dokončovací zednické
práce a kompletní úklid, aby bylo
možno po novém roce využít tělocvičnu k provizornímu cvičení.
Jelikož došlo také ke stržení obložení
na stěnách, protože bylo ve větší
míře poškozeno užíváním, budeme
nuceni tento problém v příštím roce
nějak dořešit. To souvisí i s opravou
podlahy, která se jeví jako neodkladná záležitost.
Tím by byl problém tělocvična na
delší dobu vyřešen a mohlo by konečně dojít k plnému využití těchto Prořízka stromů u sokolovny
prostor jak pro členy sokola, tak
i pro širokou sportovní veřejnost.
Vše ale hlavně závisí na získání ﬁnančních prostředků v příštím roce,
podle toho se vše bude odvíjet.
Závěrem bych chtěl jménem TJ
Sokol poděkovat Obecnímu zastupitelstvu a panu starostovi, kteří nám
v mnoha věcech a problémech vyšli
vstříc,dále pak sponzorům a hlavně
pak všem členům Sokola, kteří se
mnoha odpracovanými brigádnickými hodinami přičinili o stávající
podobu sokolského areálu.
Zároveň přejeme hodně zdraví,štěstí, spokojenosti a mnoho
pracovních úspěchů všem našim
občanům v novém roce.
Sluka P. Oprava tělocvičny

MIKUL ÁŠSKÁ NADÍLKA PO ČERTECH VYDAŘENÁ
V sobotu 4.12. 2004 uspořádala kulturní komise obecní rady
v restauraci U Krbů mikulášskou
nadílku.
Ten kdo se jí zúčastnil mi jistě dá
za pravdu, že to byla akce nevídaná.
Ti co se jí z jakéhokoliv důvodu
nezúčastnili, neuvěří a o mnoho
přišli.
Jevištní scéna byla naaranžována
vskutku pekelně. Starodávné kulisy,
nad ohništěm pravý pekelný kotel,
dým a červené světlo udělaly své.
Vizuální zážitek umocnila působivá,
hororově - pekelná hudba, která

ježila vlasy i přítomným rodičům,
natož malým ratolestem. Čertů
nepočítaných, mikuláši dva, andělé rovněž dva a navíc po čertech
ošklivá čertovská babička. Dětí
a rodičů plný sál. K tomu všemu
bravurně zvládnutá organizace
a průvodní slovo předsedy komise
Kamila Šína.
Co dodat na závěr? Dík za krásný
kulturní zážitek se skvělou partou
pořadatelů i účinkujících čertů, mikulášů a andělů. Dík panu Mirkovi
Krbovi za půjčení kulis a sálu.
Jaromír Kratěna
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FOTBALOVÝ ROK 2004 V SK ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

I.mužstvo - mistrovský podzim
2004:
Deváté místo v okresním přeboru
po podzimní části soutěže je hlubokým zklamáním, ale ne už překvapením. Po uplynulém ročníku, kdy mužstvo skončilo na velice nelichotivém
8. místě tabulky bylo snahou výboru
mužstvo oživit novými tvářemi a to
jak z jiných oddílů, tak z vlastních řad.
Konečný efekt této snahy byl víc než
rozpačitý. Někteří noví hráči (a nejen
oni) příliš nepřesvědčili. Zatímco začátek soutěže byl slibný, z prvních čtyř
zápasů jsme získali 10 bodů, v V. kole
přišla neuvěřitelná prohra ve Slatině,
která si na nás „udělala“ jediné podzimní body. Ve zbývajících 9 zápasech
jsme získali pouhých 8 bodů, což je
poněkud tristní. Bohužel naše I. mužstvo se prezentuje výsledky, které neodpovídají složení mužstva a hlavně
jsou nedůstojné jména SK Albrechtice
a nikdo kdo má vztah k albrechtickému fotbalu nemůže být s tímto
stavem spokojen. Za desítky let si
Albrechtice vydobyly právo, řadit
se k fotbalové elitě našeho okresu.
Bohužel současná hráčská garnitura
I. mužstva tuto tradici nejenže nenaplňuje, ale svými výsledky nás stále
více stahuje do šedi průměrnosti.
Ve 14 podzimních mistr. zápasech
se v mužstvu vystřídali 23 hráči.
Všechny zápasy odehráli M. Strnad,
J. Jaroš, P. Říha, P. Zeman o zápas
méně maí na svém kontě M. Čermák
a K. Pírko, 12x nastoupil L. Velíšek,
11x R. Kchop a R. Buneš, desetkrát
M. Václavek, devětkrát P. Pojezdala
a P. Marek, 8x T. Dobiáš, 7x R. Beránek, 6x M. Živec 5x J. Kamš., P.

Malijovský a I. Králík nastoupili 4x,
L. Koblmüller a O. Velíšek 3x, J. Marha
a J. Olšák 2x, a jedenkrát otec a syn
Cabalkovi.
M. Strnad vstřelil 7 branek; P. Zeman 4; J. Jaroš, R.Buneš a R. Beránek
se treﬁli 2x; po jednom gólu zaznamenali P. Říha, T. Dobiáš, P. Marek
a P. Malijovský.

Nejúspěšnějším družstvem klubu
na podzim byli bezesporu dorostenci. Myslím, že jen málokdo čekal,
že opět budou v této sezóně bojovat
o postup. Leč k naší radosti stalo se.
V podzimní části jen dvakrát remizovali, ostatní zápasy vyhráli a do
jara jdou s jednobodovou ztrátou
na vedoucí Rychnov B. V mužstvu
není tolik individualit jako v uplynulém ročníku, ale o to více se hraje
kolektivně. Je pravdou,že na některá
vítězství se naši dorostenci hodně
nadřeli, ale zde se několikrát osvědčily vlastnosti, které tento kolektiv
má - bojovnost, vůle po vítězství
a vnitřní morální síla. Lze si jen
přát,aby jim tyto vlastnosti vydržely
co nejdéle!!
Moc bychom si přáli, aby ve ﬁnále
soutěže byli naši dorostenci úspěšní
a postoupili do krajské soutěže. Je totiž bezesporu, že v takové soutěži by
hráči výkonnostně více rostli.
Nejlepším střelcem mistrovského
podzimu se stal O. Velíšek s 11 vstřelenými brankami. Následují T. Sejkora 8 branek, J. Čermák, L. Cabalka
a T. Pinkas po 3, R. Michalec 2, P.
Čech a Z. Myšák po 1.
Po šestnácti letech nám postoupili
žáci do krajské soutěže.Postavení
starších žáků v tabulce této soutěže
odpovídá zhruba předpokladům
a jejich možnostem. Do soutěže se šlo prakticky bez brankáře,
a tak na tomto postu se improvizovalo. Vzhledem k tomuto faktu to v tomto směru nedopadlo
nejhůře. Kádr byl poměrně úzký,
v polovině soutěže byl posílen žákem z Týniště na hostování, což se
projevilo příznivě. V kádru mužstva
jsou 2-3 individuality, ostatní jsou
zhruba na stejné úrovni.
Nejlepším střelcem se stal Jan
Sychra se 13 vstřelenými brankami,
následují M. Barták 3, M. Bárta a M.
Gründl po 2 a O. Fritzl 1.

V roce 2004 sehrálo I. mužstvo
celkem 41 zápas. 12 zápasů bylo vítězných, 7x jsme se remizovali a v 22
zápasech jsme prohráli. Nastříleli
jsme 65 branek, naopak 81 jsme jich
obdrželi.
Králem střelců roku se stal jako už
obvykle Miloš Strnad s 19 vstřelenými brankami. Za ním s odstupem
následují Mirek Janků 10 branek
(a to hrál jen první polovinu roku!)
P. Zeman 7, P. Říha, J. Jaroš
a R. Buneš se 4 brankami, P. MaMladší žáci zaujímají předposledrek 3, L. Tobiášek, J. Vašata (host), ní příčku tabulky. Jejich podzimní
R. Beránek po 2. Po jedné brance dali
M. Václavek, R. Kchop, L. Velíšek,
A. Kajn, J. Kamš, P. Pojezdala, L. Fajt,
P. Malijovský, T. Dobiáš.

vystoupení lze zhruba rozdělit na
dvě poloviny. V té první uhráli díky
bojovnosti 9 bodů,v té druhé měli
„šňůru“ šesti zápasů, ve kterých vždy
prohráli. Objektivně posouzeno,
jejich vystoupení odpovídá realitě,
zázraky nemohl nikdo čekat.
Družstvo je výkonnostně značně
nesourodé, je zde několik nadaných
fotbalistů, ale za nimi je dost velká
propast. V další skupině jsou hráči,
kteří by stěží měli i na okresní soutěže, a pak ti které jsme registrovali
za pochodu v průběhu soutěže
a fotbal se teprve učí. Nutno si také
uvědomit, že i v okresním přeboru
v minulém ročníku nehrálo naše
družstvo žádný prim, ale patřilo jen
k průměru. V každém případě by
byla velká škoda, aby po sečtení výsledků starších a mladších žáků při
konečném účtování měli naši žáci z
krajské soutěže sestoupit.
Střelci: P. Špaček 6- R. Moravec
3 – M. Rochl 2 – D. Beran 1
Nově jsme v klubu sestavili družstvo přípravky a přihlásili je do
soutěže.Jsou to malí kluci a dívky ve
věku od 6 do 8 let věku.Drtivá většina z nich se základům fotbalu teprve
učí.Hráčů i hráček se podařilo dát
dohromady dostatek,s docházkou
k zápasům to už bylo horší.Z různých důvodů měli trenéři několikrát
k dispozici jen minimum hráčů. Ke
konci soutěže byl už přece jen patrný
výkonnostní pokrok a družstvo vybojovalo 7 bodů. Je to dobré,základy
jsou postavené chce to jen trpělivost
jak žáčků,tak i jejich trenérů.
Jak si vedli střelci: R. Cermanová
10 branek, P. Pauk 3, T. Hladík a T.
Hemelík po 1
- piš Sportovní klub Albrechtice přeje
všem svým příznivcům a přátelům
pěkné prožití svátků Vánočních
a hodně štěstí,zdraví a pohody do
Nového roku.

ODDÍL VOLEJBALU - MUŽI
Výsledky našeho mužstva po
podzimní části:

HISTORICKÁ TABULKA
STŘELCŮ
1. Miloš Strnad
2. Jaroslav Voda
3. Miroslav Janků
4. Václav Procházka
5. Josef Vojtěch
6. Jan Lodr
7. Pavel Pauk
8. Josef Urbánek

277
222
166
161
140
138
103
101

Kostelec – Albrechtice
Albrechtice – Čestice
Potštejn – Albrechtice
Albrechtice – Chleny
Vamberk – Albrechtice
Dobruška – Albrechtice
Albrechtice – Kvasiny

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

Našim hráčům příliš nevyšel
úvod soutěže,kdy jsme dva-

krát smolně prohráli v pátém
setu.Zlepšení přišlo v zápase
s Chlenami ,nejlepší výkon jsme
podali v Dobrušce.V závěrečném
utkání podzimu jsme po průměrném výkonu nestačili na soupeře
z Kvasin.Po podzimní části jsme
obsadili sedmou příčku.
Od listopadu byla zahájena
zimní příprava, opět v čestické
hale.V lednu začíná tradiční Zimní pohár,konaný v kostelecké hale
formou tří samostatných turnajů.
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NOVÉ STROMY U BROUZDALIŠTĚ
Na konci září vysadili hasiči podél brouzdaliště u elektrárny nové
stromořadí ovocných stromků. Staré
stromy už jsou většinou pokácené
a ty, které nejsou, mají spoustu nemocí, navíc většina nových výsadeb

v obci je tvořena okrasnými dřevinami, ze kterých se nedá uždibovat ovoce. Tato nová alej je tvořena švestkami
a blumami, tedy druhy, které na
tomto místě rostly. Hasiči vysadili
stromky jen tak pro radost všem

občanům a též jako příklad, jak
vrátit do naší krajiny ovocné stromy. Stromky jsou opatřeny kůly
a ochranami proti okusu. Celou akci
ﬁnancovali hasiči z vlastních zdrojů.
HZS Albrechtice n. O.

VODOU PROTI VODĚ - PROTIPOVODŇOVÁ HRÁZ

Číslo 5-2004

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rozloučili jsme se:
Boučková Marie, nar. 1918
Marková Marie, nar. 1935
Beneš Alois, nar. 1911
Šejnová Anežka, nar. 1918
Brixi Josef, nar. 1925
K 30.11.2004 měla naše obec 1037
obyvatel.
Vzpomínka:
Dne 3. ledna vzpomeneme již
6. výročí, kdy z našeho rodinného
kruhu odešla na cestu z níž není návratu, naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní
Jiřina Faltová ze Štěpánovska.
Kdo jste ji znal, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
manžel a syn s rodinou
Kdo byl milován, není nikdy zapomenut.
Dne 15. 2. uplyne již 7 let, kdy
se tiše zastavilo srdíčko našeho
drahého manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka pana Václava Brůžka
z Albrechtic.
S bolestí v srdci stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami

15. listopadu se v ulici Na Hrázce za přítomnosti místních hasičů
a starosty obce konala ukázka protipovodňové ochrany pomocí gumových vaků naplněných vodou.

Rubena, která vaky vyrábí a dodává.
Standardní díl protipovodňové stěny
nahradí až 300 pytlů s pískem a lze
jej použít též jako zásobník užitkové
vody. V našem případě by bylo nutné
zakoupit dva vaky o celkové délce
Ukázku spojenou s přednáškou 6 metrů, které by v případě hrozby
o tomto systému protipovodňové povodní chránily přejezd přes poochrany předvedl pracovník ﬁrmy vodňovou hráz. Tyto vaky bychom

Dne 31. prosince tomu bude
10 let, co nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Jaroslav Koldinský.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi.

byli schopni instalovat ve dvou lidech
během jedné hodiny.Velkou předností této protipovodňové zábrany je její
nízká pořizovací cena, ale i fakt, že
minimální životnost výrobku je 15
manželka, syn a dcera s rodinami
až 20 let. Případný nákup vaků musí
ještě projednat rada a zastupitelstvo
Poděkování:
obce.
HZS Albrechtice n. O.
Srdečně děkuji za milé a přátelské
posezení a dárek u příležitosti mého
životního jubilea, za blahopřání
p. Jiřího Betlacha za OÚ a p. Járy
Krčmářové za SPOZ.
František Marek, Luční 262

NOVÝ ZÁSAHOVÝ AUTOMOBIL V TÝNIŠTI
V pátek 26. listopadu 2004 byl
v týnišťskému sboru dobrovolných
hasičů slavnostně předán nový zásahový automobil Mercedes Sprinter
313 DA -8L 1R. Na slavnostní předání byli pozváni zástupci kraje, Hasičského záchranného sboru, výrobce
THT Polička a okolní jednotky SDH
a zástupci obcí. Vozidlo, na které
město Týniště dostalo 50% dotaci od
státu, nahradí dosluhující Tatru 613
a bude využíváno zejména při dopravních nehodách, kdy je potřeba
vyprostit posádku z havarovaného
vozidla nebo při úniku provozních
kapalin. Ve vybavení nového vozu je
například motorová pila, vyprošťovací nůžky, rozpínací kleště, sorpční
materiál, lékárna, dýchací hasicí
přístroje a také čerpadlo, hadice a
elektrocentrála.
HZS Albrechtice n. O.

Pozvánka na Ples

SDH Albrechtice nad Orlicí Vás
srdečně zve na Hasičský ples,
který se koná 22. ledna 2005.
Vstupné: 40,-Kč,
Tombola: bohatá
Hudba: Saturn
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