Ročník XLI

Číslo 4 - 2011

Náklad 650 ks

S chutí do toho, půl je hotovo

Není to tak dávno, když jsme bilancovali ve zpravodaji končící rok 2010
a dnes již končí první čtvrtletí roku
2011. Podívejme se tedy, co zastupitelstvo obce v tomto roce plánuje zrealizovat. Nejlépe to uvidíme v souvislosti se schváleným rozpočtem obce.
Jako každý rok, tak i letos se rozpočet připravoval z podkladů získaných od zastupitelů obce, zájmových
skupin občanů působících v naší obci,
tak i ze známých potřeb občanů. Žádný názor, ani potřeba nebyla dopředu
zamítnuta. O všech se vedla seriózní
diskuse, jak v orgánech obce, tak i
v zájmových organizacích. Ne všechny potřeby je však možné vyřešit
hned. Přitom rozhodujícím limitem
pro jejich realizaci jsou finance, v případě staveb pak jejich připravenost
z pohledu stavebního řízení.
Vlastní rozpočet je sestaven tak,
že vychází z reálných předpokladů
v oblasti příjmů. K dobru má obec i
kladný výsledek hospodaření z předešlých let ve výši více jak 4 mil. Kč.
Výdaje jsou sestavovány již několik
let tak, že nejprve se finančně zajišťuje
režijní chod obce. Do těchto výdajů
se zahrnují všechny výdaje související se zajištěním služeb občanům
(chod úřadu, školství, veřejný pořá-



dek, čistota obce, údržba veřejných
prostranství, požární ochrana, správa
hřbitova, knihovny, péče o majetek
obce, podpora zájmových organizací
apod.). V této části tvorby rozpočtu
se zvažuje oprávněnost a výše každé
výdajové položky. Čím více zde ušetříme, tím více zbude na vlastní rozvoj
obce. Ne však za každou cenu. Základem je vždy zachování dobrého životního standartu pro všechny občany
obce.
Zbylé finanční prostředky se použijí na konkrétní opravy a rozvojové
akce, které zpravidla občany zajímají
nejvíce. Podívejme se tedy blíže, co
je pro letošní rok plánováno. Prostý
přehled je uveden v přehledné tabulce
jmenovitých akcí.
Organizační zajištění akcí:
Osoby zodpovědné za realizaci jmenovitých akcí připraví příslušné podklady pro jednání rady obce tak, aby
je bylo možné realizovat v roce 2011.
Zadání výběrového řízení na dodavatele a zadání realizace jmenovité
akce vybranému dodavateli podléhá
schválení radou obce. Za předložení
příslušných podkladů zodpovídají
osoby zodpovědné za realizaci akce
podle tabulky.
... pokračování na str. 2

Projekt „Rekonstrukce školního hřiště“ v ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí

Jmenovité akce obsažené ve schváleném rozpočtu obce na rok 2011
Název jmenovitého výdaje

Za realizaci zodpovídá

Výstavba protipovodňových hrází

Starosta obce

Výstavba kanalizace v obci
(realizace prostřednictvím DSO Křivina)

Starosta obce

Chodník pro pěší a cyklisty ACE-TNO
(PD, výkupy pozemků)

Starosta obce

Výměna oken v čp. 71 - školní družina a MŠ

Ref. majetkové správy

Rekonstrukce školního hřiště - projekt, terénní úpravy

Starosta obce

Úpravy školní zahrady pro školní pozemek

Ing. Petr Černý

Aktualizace webových stránek

Starosta obce

Studie rekonstrukce bytu čp.48 na školní družinu

Starosta obce

Projekt zateplení budovy čp. 71
výměna oken, zateplení pláště

Starosta obce

Rekonstrukce topení v budově čp. 275 (obecní úřad)

Ref. majetkové správy

Projekt zateplení čp. 275 (obecní úřad)

Starosta obce

Výměna oken a dveří v čp. 302 - nebytové prostory

Ref. majetkové správy

Sportovní hřiště v sokolském areálu
neinvestiční příspěvek

Místostarostka obce

Opravy vozovek asfaltovým postřikem

Ref. majetkové správy

Oprava a zateplení střechy ZŠ

Ref. majetkové správy

Přestavba požárních vozíků pro
potřeby protipovodňové ochrany

Starosta obce

Mobilní dopravní značení

Ref. majetkové správy

Půdní vestavba v hasičské garáži
projektová dokumentace

Starosta obce
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S chutí do toho, půl je hotovo
... pokračování ze str. 1
Jak je z výše uvedeného patrné
prioritou pro rok 2011 je zejména
dokončení protipovodňových hrází. Tato stavba je rozestavěna a letos
se dokončí. Přestože je financována
z rozpočtu státu, obec musí počítat se
svoji povinností se finančně na stavbě
podílet a to ve výši 5% jejich nákladů.
Druhou prioritou v pořadí je
pokračování ve stavbě kanalizace. Zde
je situace stále nejasná a to zejména
z důvodu jejího financování. Doufáme, že DSO Křivina získá dotaci a
stavba se bude moci rozjet ve větším
rozsahu než v loňském roce. I v této

příznivé variantě však nebude dost
na stavbu celé plánované kanalizační
sítě.
Třetí nejdůležitější prioritou je
stavba chodníku pro pěší a cyklisty do
Týniště n.O. Zde bychom chtěli letos
získat stavebního povolení. V současné době je k dispozici stavební dokumentace k územnímu řízení a zajišťujeme pro stavbu souhlasy vlastníků
dotčených pozemků. Bohužel však
není jisté, zda se nám tento základní
předpoklad k realizaci stavby podaří
s úspěchem vyřešit. Zatímco souhlasy vlastníků státních a krajských
pozemků již máme zajištěny, objevil

Rozpočet obce na rok 2011
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Název paragrafu

se zásadní problém s místními vlastníky. Pokud bychom nedocílili dohody, bude příprava této velmi důležité
stavby přerušena. Bylo by to v krátké
době již podruhé, kdy řešení kritizované dopravní situace skončí nezdarem pro nesouhlas místních vlastníků
pozemků.
Ostatní menší jmenovité akce je
možné postupně realizovat ve vazbě
na vyřešení velkých prioritních staveb. U většiny z nich nám nic nebrání
v tom, abychom je úspěšně zvládli.
V zásobě pak ještě zůstávají k řešení
výdaje související s nákupem techniky pro údržbu veřejných prostran-

ství, rekonstrukce místní komunikace
V Borku, opravy chodníků a odvodnění pozemků v mostech. O realizaci těchto akcí však bude rozhodnuto až v průběhu roku, podle vývoje
rozpočtu.
Přihlédneme-li k personálním
možnostem našeho obecního úřadu,
k možnostem rozpočtu i nároků na
vlastní realizaci jednotlivých naplánovaných akcí, nezbývá než říci, s chutí
do toho, půl je hotovo.
Jaromír Kratěna
starosta obce

3341 Rozhlas a televize

23 000

3349 Ostatní záležitosti sděl. Prostředků

64 000

3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. Prost.
Rozpočet 2011

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

7 132 000

3421 Využití volného času mládeže

0 Daňové příjmy
Nedaňové a kapitálové příjmy

3429 Zájmová činnost a rekreace

0 Splátky půjček

74 683

1012 Podnikání v zemědělství

2 400

1014 Veterinární péče

500

1032 Lesní hospodářství

335 000

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3314 Činnosti knihovnické
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích

90 000
236 000
5 000
30 000

3612 Bytové hospodářství

356 100

3613 Nebytové hospodářství

321 500

3631 Veřejné osvětlení

205 000

3632 Pohřebnictví

139 500

1 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj

2 000

3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

92 000
30 000

20 000

3722 Odvoz komunálních odpadů

631 000

11 000

3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů

212 000

3612 Bytové hospodářství

865 000

3744 Protierozní, lavinová opatření

203 500

3613 Nebytové hospodářství

157 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zel.

372 500

3632 Pohřebnictví

15 000

4341 Sociální pomoc osobám v hm. Nouzi

10 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj

37 000

4357 Domovy

40 000

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů

3 000

4359 Ost. Služby a čin. V oblasti SP

20 000

3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů

110 000

5512 Požární ochrana

299 500

3745 Péče o vzhled obcí

1 000

6112 Zastupitelstva obcí

968 000

6171 Činnost místní správy

9 000

6171 Činnost místní správy

6310 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních

16 550

Nedaňové a kapitálové příjmy-celkem

1 660 133

Dotace

341 110

PŘÍJMY CELKEM

6310 Příjmy a výdaje z úvěrových operací

19 000

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

56 000

6409 Ostatní činnosti

9 133 243

Název paragrafu
1014 Veterinární péče
1032 Lesní hospodářství

Název paragrafu
8123 Dlouhodobé přijaté finanční prostředky

500 000 Kč

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček

605 000 Kč

4 500

155 000

3314 Činnosti knihovnické
3326 Obnova hodnot místního kulturního

CELKEM FINANCOVÁNÍ

-105 000 Kč

21 000
230 000

3114 Základní školy speciální

Rozpočet 2011

11 000

2219 Ostatní záležitosti poz. komunikací
3113 Základní školy

8 923 690

Rozpočet 2011

2212 Silnice
2333 Úpravy drobných vodních toků

68 200

VÝDAJE CELKEM

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ A INVESTIČNÍ
1012 Podnikání v zemědělství

2 201 590

SALDO ROZPOČTU
Rozpočet 2011

10 000

PŘÍJMY

9 133 243 Kč

1 707 800

VÝDAJE

8 923 690 Kč

5 000
85 000
1 000

FINANCOVÁNÍ

-105 000 Kč

PŘEBYTEK/SCHODEK

104 553 Kč

Schváleno zastupitelstvem obce dne 2.2. 2011

Číslo 1 - 2011
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
(za období prosinec 2010 – únor
2011)
Rada obce schvaluje:
• projektovou dokumentaci k zamýšlené stavbě pro účely projektu pro
územní řízení „Orlice – Štěpánovsko – revitalizace ramene“
• pořádání svatebních obřadů a zřizuje obřadní síň v prostorách budovy
čp. 275 na období 2010 – 2014
• schvaluje přejít na jiného dodavatele
plynu – Pražskou plynárenskou a.s.
• nabídku firmy Odeko s.r.o. Týniště n.O. odevzdávat na překladiště
v Nové Vsi velkoobjemový odpad a
pověřuje pana Kupku seznámením
s nabídkou občany Albrechtic n.O.
• seznam členů požární jednotky
SDH Albrechtice n.O. pro rok 2011
(viz. příloha)
• dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování bezpečností služby mezi Obcí
Albrechtice n.O. a Waza security
s.r.o. Praha
• dodatek č. 8 smlouvy o odběru a
uložení odpadu – firma Odeko s.r.o.
Týniště n.O. včetně nových cen za
svoz a likvidaci odpadu a ukládá
starostovi obce podepsat předložený
dodatek
• smlouvu mezi obcí a firmou Odeko
s.r.o. Týniště n.O. o uložení a likvida-

•

•

•

•

•

ci odpadů vznikajícího z podnikatelské činnosti a ukládá starostovi obce
podepsat předloženou smlouvu
uzavřít Smlouvu o výpůjčce povodňových chatek s TJ Sokol od 1.3.2011
s tím, že TJ Sokol na své náklady
odstraní rozdíly uvedené v soupisu
inventáře k 31.12.2010
zahájení prací na jednotlivých akcích
obsažených ve schváleném rozpočtu
ZO dne 2.2.2011 a uvedené v příloze
č. 3 tohoto usnesení
uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 143N06/43 s Pozemkovým fondem ČR a ukládá starostovi obce dohodu podepsat
předložené
nájemní
smlouvy
s nájemci 12-ti bytových jednotek
v ulici Štěpánovská uzavřené na
dobu určitou do 31.12.2015
s účinností od 1.1.2011 do funkce
předsedkyně SPOZ paní Zuzanu
Khýnovou

Rada obce bere na vědomí:
• zvýšení cen vodného a stočného pro
rok 2011
• informaci o prodeji 10 % obchodního podílu společnosti Odeko s.r.o.
ve výši 2,5 mil. Kč. a ukládá starostovi obce jednat s panem JUDr.
Švandrlíkem
• rozlosování družstev na bowlingový

turnaj O pohár starosty
• rámcový plán činnosti Kontrolního
výboru zastupitelstva obce na rok
2011 a doporučuje ho zastupitelstvu
obce ke schválení
• informaci o končící platnosti územního plánu obce do 31.12.2015 a
doporučuje zastupitelstvu obce
schválit pořízení nového ÚPSÚ
obce ve spolupráci s Městským úřadem Kostelec n.O.
• informaci společnosti Odeko s.r.o.
Týniště n.O. o podání žádosti o
poskytnutí dotace na pořízení čistící komunální techniky. Rada obce
schvaluje, aby se Obec Albrechtice
n.O. zapojila do projektu v rozsahu
vyplývajícím z dotace, tj. , že čištění obce bude prováděno technikou
pořízenou z dotace
• žádost firmy Lesoškolky s.r.o. Řečany
n.L. a doporučuje žádost projednat
na příštím zasedání zastupitelstva
obce ve vazbě na přípravu podkladů
do nového územního plánu
• informace týkající se sčítání lidu,
domů a bytů 2011
• informaci týkající se provedené veřejnoprávní kontroly se zjištěním, že
nebylo shledáno pochybení v čerpání příspěvků z rozpočtu obce
• zprávu WAZA security za měsíc
leden 2011 a ukládá místostarostce

obce zajistit podrobnější vysvětlení
drobných přestupků v měsíčních
zprávách agentury
Rada obce pověřuje:
• pana Ing. Černého k vypracování
finančního návrhu na úpravu areálu
ZŠ včetně zahrady
Rada obce doporučuje:
• zastupitelstvu obce schválit poskytnutí částky 10.306,-Kč z výtěžku
VHP pro SK Albrechtice n.O. – mládežnický fotbal
• zastupitelstvu obce schválit vypracování projektu a žádosti o dotaci
na pořízení dětského hřiště pro děti
do 13 let v areálu Základní školy a
mateřské školy Albrechtice nad Orlicí. Současně ukládá Petru Černému
vymezit ve spolupráci s ředitelkou
školy prostor pro umístění hřiště
Rada obce ukládá:
• starostovi obce zaslat žádost o pořízení nového ÚPSÚ na MÚ Kostelec
nad Orlicí
• místostarostce obce poslat oznámení
Klubu dětí a mládeže o poskytnutí
částky ve výši 5000,-Kč schválené
ZO při schvalování rozpočtu obce
dne 2. 2. 2011
Petra Kučerová, OÚ Albrechtice n.O.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

(usnesení ze dne 2.2.2011)
44/3/2011 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí zprávu o plnění usnesení
z předešlých zasedání zastupitelstva
obce.
45/3/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje rámcový plán činnosti Kontrolního
výboru na rok 2011 - viz. příloha č. 1.
46/3/2011 Zastupitelstvo obce zamítá
návrh č. 2
47/3/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na opravu protipovodňových chatek ve výpůjčce TJ Sokol bude
hrazen ve výši 50% účasti obce a 50%
účasti TJ Sokol. Příspěvek bude poukázán po realizaci oprav. Opravné práce

provede TJ Sokol.
48/3/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 18 000,- Kč/rok na
penzijní pojištění starosty obce.
49/3/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2011 v rozsahu a znění příloh č. 2 - příjmy, 3 - výdaje
a 4 – příspěvek zřizovatele tohoto usnesení takto :
Schválené příjmy:
9 133 243,- Kč
Schválené výdaje:
8 923 690,- Kč
Financování:
- 105 000,- Kč
Rozpočtový přebytek: 104 553,- Kč
Příspěvek zřizovatele
ZŠMŠ Albrechtice n.O.: 972 800,- Kč
50/3/2011
Zastupitelstvo
obce

Při letošním placení poplatků se
mohli majitelé psů zúčastnit malého
dotazníkového šetření, kterým si obec
zjišťovala zájem o očkování, založení
kynologického spolku apod. Ze 185
registrovaných majitelů psů se k 11.3.
2011 vyjádřilo 66. Ne všichni však
mají k tomuto datu zaplaceny poplatky a ne všichni na dotazy odpověděli.
Nicméně odpovědi, které byly získány uvádíme v tabulce.
Z výše uvedeného vyplývá, že
naprostá většina majitelů psů si pravidelné očkování psa zajišťuje sama.
Zájem o odborný výcvik psa a členství
v kynologickém spolku je mizivý.
Rovněž množství podnětů a nápadů
souvisejících s problematikou chovu
psů je zanedbatelné.

Za sebe chci na tomto místě poděkovat všem majitelům psů, kteří se o
svého „čtyřnohého přítele“ pečlivě
starají a neobtěžují sousedy ani ostatní spoluobčany jeho chovem.
Těm ostatním bych chtěl říci - inteligence a kulturnost společnosti se na
první pohled pozná podle čistoty a
pořádku, pokud vám nevadí pokálená
vesnice, tak věřte, že drtivé většině
z nás to vadí. Pokuste se proto překonat, a na další vycházku se svým
mazlíkem si vezměte něco na uklizení jeho „hovínek“. Míst k jejich bezpečnému a skrytému odložení najdete
jistě dost. Věřte, že nám všem uděláte
velkou radost.
Jaromír Kratěna
starosta obce

schvaluje seznam investičních a neinvestičních akcí, které nejsou finančně
zajištěny ve schváleném rozpočtu a
jsou seřazeny dle priorit důležitosti v
Seznamu jmenovitých akcí uvedeném
v příloze č. 5 tohoto usnesení.
51/3/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků MMR ČR na vybudování dětského
hřiště v areálu ZŠ MŠ Albrechtice nad
Orlicí prostřednictvím firmy Tewiko
systems s.r.o., Tř. Dr. Milady Horákové
185/66 Liberec. Současně pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv
se zpracovatelem žádosti i k podpisu
samotné žádosti o dotaci.

52/3/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na pořízení nového
ÚPSÚ Albrechtice nad Orlicí na Městský úřad, odbor územního plánu – stavební úřad Kostelec nad Orlicí z důvodu končící platnosti (do 31.12.2015)
stávajícího územního plánu obce.
53/3/2011 Zastupitelstvo obce určuje
starostu obce pana Jaromíra Kratěnu,
jako zastupitele určeného pro pořizování územního plánu obce.
54/3/2011 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informace o bowlingovém
turnaji.
OÚ

Pes, přítel člověka
Anketa:

Budete mít zájem o zajištění hromadného
očkování?

17 (9,2%)

Měli byste zájem o výcvik psa pod dohledem
zkušeného kynologa?

8 (4,3%)

Měli byste zájem stát se členem kynologického
spolku v obci?

6 (3,2%)

Jiné názory související s chovem psů?
• zajistit dostatek košů na psí výkaly

1x

• nespokojenost s množstvím psích výkalů na
veřejných prostranstvích

2x
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Čištění řeky Orlice - dobrovolná ekologická aktivita
Obec Albrechtice nad Orlicí podporuje dobrovolnou ekologickou
aktivitu Čištění koryta řeky Orlice a
přilehlých břehů, kterou pořádá Klub
dětí a mládeže z Hradce Králové. Tato
aktivita je součástí projektu „Řeky ne-

jsou smetiště“. Cílem akce je přispět
ke zlepšení stavu přírody, která nás
obklopuje. Řeka Orlice je nedílnou
součástí života v obci. Několikrát
v roce nás potrápí a vylije se ze svého koryta. V létě slouží rybářům a

vodáctví. Ve dnech 16. a 17. dubna
2011 proběhne 4. ročník čištění řeky
od civilizačního odpadu v délce 50
km v úseku Kostelec nad Orlicí až
Hradec Králové. Akce je založená na
pomoci dobrovolníků. Více informací

naleznete na internetových stránkách
www.cistenirekyorlice.cz. Pokud se
chcete aktivně zúčastnit, obraťte se
na místostarostku obce.
Renata Beková
místostarostka

Knihovna – nabídka pro čtenáře

Vítám Vás v knihovně a nabízím schovávala.
několik titulů :
Jenže tenhle rok je jiný. Tenhle rok
dostane k narozeninám přímo svou
Pro děti :
maminku, živou a skutečnou. Je opálená, štíhlá, všude má spoustu náušnic a
„Zlatá kniha pohádek“ – nejkrás- od ucha k uchu úsměv.Vezme Dizzy na
nější pohádky pro děti .Výběr nej- prázdniny a toho léta nabere její život
krásnějších a nejčtenějších českých nepředvídaný směr…
pohádek, které kdysi napsali klasikové
literatury a které se staly oblíbenou čet„Jmenuji se Alice (jsem narkobou mnoha generací.
manka)“ – Holky na vodítku - Ivona
Malí i dospělí čtenáři v nich najdou Březinová.
tradiční zápas dobra a zla, kouzelné a
Alice je inteligentní gymnazistka,
čarodivné příběhy rozechvívající při- které rodiče naprogramovali kariéru
rozený lidský smysl pro spravedlnost lékařky. Stresy v rodině plynoucí ze
i lidskou touhu po štěstí, jež si každý strohé výchovy a osobních problémů
musí zasloužit nebo i vybojovat.
všichni řeší nejrůznějšími léky. Alice
chce nejdřív rodičům vyhovět, ale jak
„Lucka mezi partou ostřílenců“ se vyskytne skulina v podobě samo–V.Řeháčková. Hlavními hrdiny jsou statně prožitých prázdnin, zatouží být
sourozenci Lukáš a Lucka.
dospělá a zároveň vyzkoušet zakázané
Lukáš dojíždí do jezdecké školy ovoce .Nová láska ji nutí vyhledat dronedaleko Brna, kde pracuje i jeho otec. gu – a zběsilý kolotoč se rychle roztáčí
Tam se spřátelí s chlapci a děvčaty, kte- …
ří rovněž milují koně, a založí partu
OSTŘÍLENCŮ.
„Jmenuji se Ester (jsem gamLucka by do party taky ráda, ale blerka)“ - Holky na vodítku. – Ivona
její povedený bratříček ji straší koň- Březinová.
Ester je z početné rodiny, kde se sice
mi a zvířaty vůbec.Lucka je bystrá a
vynalézavá holka a mezi ostřílence se všichni mají rádi, ale nikdo se o nikonakonec dostane.Děvčata z party si ji ho příliš nestará. Dívka doma pociťuje
rychle oblíbí, ale kluci ji neudělají nic nedostatek soukromí, a navíc se upne
dobrého.Sedmiletá Lucka však není k myšlence mít vlastní peníze. Čím dál
strašpytel…..
víc využívá kamarádského pohostinPro kluky a holky od 8 let.
ství rodinného přítele, majitele baru
a herny, a od první nesmělé výhry se
„Hledá se Dizzy“ – z angl. orig. Cas- rychle propadá do závislosti na hracích
sidy C. Když byla Dizzy ještě malá, její automatech. Hráčskou vášeň už nejde
maminka odešla. Ale každý rok jí v den zastavit a gamblerská past se zavírá…
jejích narozenin přijde něco poštou
– hadrová panenka, pohled z MarrákePro dospělé :
še, chytač snů.
Dizzy
si
vždycky
všechno
„Dvacet deka lásky“ – Monyová

S. Je soubor povídek o lásce i jejím
nedostatku.
Zdá se, že všichni toužíme po hoře
lásky, ale jak čas běží mnohdy zjišťujeme, že
musíme vystačit s pouhými dvaceti
deky…

„Dopisy vnučce“ –Jiřina Šiklová.
Pětadvacet skutečných i fiktivních
dopisů vnučce se dotýká mnoha problémů, které v době dospívání řeší mladí lidé. Často by si o nich rádi povídali,
ale rodiče zpravidla nemají čas nebo
jsou příliš přísní. Mezi vrstevníky se
mladí musí tvářit suverénně a naznačovat, že všemu rozumí. Zato babičky
jsou obvykle již vyrovnané, ochotné
poslouchat a zároveň nenápadně sdělit
vnučkám a vnukům rady, které by mladí od nikoho jiného
„Jak se zbavit starostí a začít žít“
– Z amerického orig. – Carnegie D.
Tato kniha může změnit váš život
tím, že vás naučí : 1. Jak překonávat
návyky způsobující obavy, 2. Jak si

vybudovat duševní postoj, který povede k pocitu sebejistoty a štěstí

„Po stopách bouře“ –Watt P. z angl.
orig. Dávná kletba australských domorodců svedla dohromady dvě rodiny.
Zlé prokletí je provází již několik generací, i jejich potomci jsou nuceni stále
čelit řadě intrik a různých neštěstí, která
neberou konce. Babička je přesvědčena,
že kdyby se našel jediný žijící příslušník
kmene na jehož zániku se obě rodiny
podílely, odčiní se tím dávné zločiny a
utiší se pobouření duchové posvátného
kopce. Snadné to rozhodně nebude,
neboť kletba má nesmírnou sílu…
Přijďte si vybrat, určitě najdete knihu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
středu od 16-18 hod. v zimním čase
a v letím čase od 17-19 hod se na Vás
těší
Svobodová J., knihovnice
Web naší knihovny :
www.knihovnaano.wz.cz

Bezpečnostní situace
Na území obvodu Obvodního
oddělení Policie ČR Týniště nad
Orlicí bylo v II.pololetí roku 2010
evidováno celkem 128 trestných
činů a 263 přestupků. V katastru
obce Albrechtice nad Orlicí bylo
prováděno šetření k 6 trestným
činům. Jednalo se především o
krádeže a ohrožení pod vlivem
návykové látky. Dále bylo prováděno šetření k 6 přestupkům

proti občanskému soužití a proti
krádeži.
V katastru obce Albrechtice
nad Orlicí se trestná a přestupková činnost s porovnáním s I. pololetím roku 2010 nezvýšila.
(výtah ze Zprávy o bezpečnostní
situaci za II. pololetí roku 2010,
zpracovali: pprap. Vojáček Petr,
komisař npor. Šimon Zdeněk)

Číslo 1 - 2011
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Brouk v hlavě - divadelní představení
V restauraci U Krbů se 11. prosince
loňského roku uskutečnilo divadelní
představení v podání herců divadelního souboru Symposion z Třebechovic pod Orebem. Na programu byla
známá, poněkud lechtivá konverzační komedie, Brouk v hlavě, kterou napsal Georges Freydeau.
Autor komedie s ironií, vtipem
a šarmem rozehrává jednoduchý
příběh o domnělé nevěře v hotelu
U Galantní kočičky, do kterého jsou
postupně zatahovány všechny postavy hry. Hlavním tématem hry bylo, co
všechno se může stát, když přijdou
domů poštou pánské šle.
Divadelní představení shlédlo
necelých 70 diváků a herce odměnili
obrovským a zaslouženým potleskem.
Bričová Lenka
předsedkyně Kulturní komise

Kalendář kulturních akcí na druhé čtvrtletí 2011

Kulturní komise Rady obce spolu s dalšími pořadateli Vás zvou na kultur- akcí a svoji účastí oceníte a v další činnosti podpoříte jejich pořadatele.
ní akce v Albrechticích nad Orlicí, které pro Vás připravili na druhé čtvrtletí
Jaromír Kratěna
2011. Všichni věří, že využijete této bohaté nabídky kulturně společenských
starosta obce
30. 4. 2011

20:00 hod

Čarodějnice na hřišti v Borku:
20.00 hodin - zapálení ohně, 21.00 hodin - diskotéka, 21.30 hodin – ohňostroj. Po
celou dobu trvání akce je zajištěno občerstvení

30. 4. 2011

18:00 hod

Průvod čarodějnic
sraz čarodějnic u restaurace U Krbů, 18.15 hodin – průvod čarodějnic do parku u
elektrárny. Pořádá kulturní komise spolu s Oddílem orientačního běhu

30. 4. 2011

19:00 hod

Čarodějnice v parku u elektrárny
19,00 hodin vyhlášení nejhezčí čarodějnice, 19,30 hodin – zapálení ohně, 20.00
hodin – dětská diskotéka. Občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Albrechtice nad
Orlicí

30. 4. 2011

Stavění máje
v odpoledních hodinách bude na vybraném místě v obci postavena máj. Pořádá
TJ Sokol Albrechtice nad Orlicí

květen
2011

Soutěž ve střelbě vzduchovkou.
Přesný termín, místo a čas bude upřesněn na plakátech. Pořádá Kulturní komise,
Petr Bartoš & spol.

28. 5. 2011

14:00 hod

Areál SK Albrechtice Nad Orlicí

Park u elektrárny

Kácení máje
14,00 - 15.00 hodin – divadelní scénka v podání divadelního souboru Temno,
hudba + občerstvení zajištěno. Pořádá Kulturní komise, SDH Albrechtice nad
Orlicí

3. 6 . 2011

Den dětí v ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí
tradiční oslava Dne dětí v podání dětí a žáků ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí.
Určeno rodičům a přátelům školy. Pořádá ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí.

areál ZŠMŠ Albrechtice

4. 6. 2011

Den dětí na hřišti v Borku
oslava Dne dětí v podobě zábavného programu pro děti. Bližší program bude
zveřejněn na plakátech. Pořádá Eva Slaninová.

V Borku

18. 6. 2011

Divadelní představení
bližší informace budou sděleny na plakátech. Pořádá Kulturní komise a TJ Sokol
Albrechtice nad Orlicí.
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Rekonstrukce školního hřiště

V naší škole je denně využíváno
školní hřiště. Děti na něm hrají o velké přestávce, ve družině i při tělocviku, některé přicházejí i v odpoledních
hodinách nebo ve dnech volna. To
stávající nám ale neumožňovalo současně hrát fotbal i basket a ani jeho
povrch nebyl právě nejlepší.
Moc jsme se těšili na chvíli, kdy nám
zřizovatel oznámí, že rekonstrukce a
rozšíření hřiště může začít. Tato krásná zpráva přišla v únoru a dnes již na
hřišti řádí bagr a přemísťuje materiál. Na konci bychom měli mít jedno
menší hřiště na basket a ve spodní
části nové fotbalové hřiště.
Velkou radost nám udělalo i to, že
by v horní části zahrady mohlo být

vybudováno nové dětské hřiště. Tady Zaměřil pozemek, vypracoval návrh a
Vyhodnocení ankety žáků 5.
ale budeme čekat na to, zda obec jako provedl jeho vizualizaci, podle které si ročníku
zřizovatel dostane dotaci.
krásně umíme hřiště představit.
Co byste si přáli na našem školním
Pan Jaromír Kratěna – starosta dvoře?
Co kdo pro uskutečnění našeho obce: zajistil zpracovatele žádosti o
Děti nám řekly, že by si přály :
Skluzavku
3x
snu udělal?
dotaci, její podání na Ministerstvo
Stáje s koňmi
1x
Děti: Hlavně děti z prvního a dru- místního rozvoje ČR a ve spolupráci
Velkou houpací lavici
1x
hého ročníku se pustily do návrhů, jak s paní ředitelkou a Ing. Černým přiToboganovou skluzavku
8x
by takové hřiště mohlo vypadat a co pravuje realizaci terénních úprav pro
Chatku
2x
by na něm nemělo chybět. Vytvořily budoucí hřiště.
Trampolínu
8x
modely, nakreslily spoustu obrázků,
Trávu
8x
které se staly přílohou žádosti.
Kdo by měl zájem podívat se na
Šplhací zeď
8x
Žáci 5. ročníku udělali anketu a její návrhy dětí i konečnou vizualizaci
Bludiště (min 2m vysoké)
8x
vyhodnocení.
dětského hřiště, může se přijít podívat
Houpačku (kulatou)
1x
Pedagogové: Vybrali jsme z katalo- na malou výstavu do vestibulu naší
Prolézačky
6x
gů takové zařízení, které by vystiho- školy.
Zahrádku
1x
valo přání a potřeby dětí, hodilo se do
Mini golf
8x
našeho areálu a splňovalo představy o
Světluše Kratěnová ředitelka školy
Mini kolotoč
8x
bezpečném užívání.
Pan Ing. Petr Černý – radní obce:

Poděkování a Karnevalové veselí v mateřské škole

Poděkování:
Děti i zaměstnanci mateřské školy
v Albrechticích n.O. děkují prostřednictvím zpravodaje p. Ing. Petru Černému za hodnotný sponzorský dar dětem
k Vánocům – Lego Duplo dinosaurů.
Z krásného dárku pod vánočním stromečkem měly děti velkou radost!
Poděkování patří i rodičům a prarodičům našich dětí, kteří v rámci svých
možností mateřské škole pomáhají.
Karnevalové veselí v mateřské
škole
Maškarní bál patří k tradicím naší
mateřské školy a ani letos jsme na něj
nezapomněli. Než však samotná akce
vypukla, předcházela jí tvořivá příprava
v MŠ, ale i doma. Děti si rozvíjely manipulační a pracovní dovednosti při výrobě škrabošek a dekorativních předmětů
k výzdobě tříd, maminky dětem připravily nápadité kostýmy a masky.
Karnevalové veselí začalo prome-

nádou jednotlivých masek, kde se děti
představily a rozvíjely si tak poznávací,
pohybové a komunikativní dovednosti.
Opravdový maškarní rej pokračoval
taneční diskotékou, na které předváděli své umění princové a princezny,
Indiáni a kovbojové, Bořek stavitel, Spiderman, mažoretka, ježibaby
a víly, zvířátka a jiné pohádkové bytosti.
Dětské hity zněly mateřskou školou po
celé dopoledne.
V tanečních přestávkách bylo pro
děti připraveno pohoštění – oblíbená
dětská cola, křupky a sladkosti, ale také
soutěže pro jednotlivé věkové skupiny
– namotávání bonbonů na provázku,
přenášení vajíčka na lžíci okolo mety,
skákání ve skákacích pytlích.
Společně jsme strávili pěkné dopoledne, které uteklo jako voda a těšilo nás, že děti měly z celé akce radost
a hlavně, že si to všichni společně
v pohodové atmosféře užili.
Ivana Kubcová vedoucí učitelka MŠ

Zimní olympiáda

V tradiční zimní olympiádě si i letos děti změřily své výkony v opičí dráze, sprintu a šplhu na tyči. K závěru olympiády patří neodmyslitelně stupně
vítězů, diplomy a drobné dárky.



Kdo se o ně nepostará,
neuslyší písně zjara
Také jste letos přikrmovali malé
opeřence? První třída v naší škole
se této milé služby ujímá už tradičně. Nejprve si s dětmi povídáme o
tom, kteří ptáčkové u nás zůstávají přes zimu a potřebují pomoci,
aby přežili. V listopadu začínáme
chystat krmítko a děti se dovídají, co je pro které ptáčky vhodné.
Letos jsme krmítko umístili do
zahrady tak, aby ho děti mohly
pozorovat i uvnitř ze školní budovy. Přitom naše ptáčky nerušíme.
Každou chvíli se na začátku přestávky ozývá z naší chodby: „Paní
učitelko, sýkorka…“ „ Paní učitelko, je to zvonek nebo vrabeček?“
A na co jsme ptáčky nalákali?

Olejnatá semena, jako je slunečnice, lůj a tukové směsi milovaly
sýkory - koňadra, modřinka, babka, uhelníček, parukářka i mlynařík a také brhlík a strakapoud.
Semena plevelů a obilovin svědčila
zrnožravým pěnkavám, zvonkům,
strnadům, dlaskům, vrabcům a
kosům. Plody nejrůznějších bobulovin i na kousky nakrájená jablka
velmi ocenili kosi.
Děti v průběhu pracovních
činností zhotovily i krásné závěsné ozdoby z rozehřátého tuku a
semen. Pozorování ptáčků bylo
zábavnější než sledování televizního seriálu.
Lenka Otavová učitelka ZŠ

Číslo 1 - 2011

Poděkování
za sponzorské dary naší škole
Školní Ježíšek přinesl letos dětem
i malý dřevěný obchůdek v podobě
paravánu. Užívají ho nejen o přestávkách, ale i v hodinách zejména matematiky. Učí se komunikaci v obchodě, zacházení s penězi a jiným
praktickým činnostem. Obchůdek
se dá rychle přeměnit i na divadlo,
a tak i malé děti dovedou překvapit
své kamarády vlastní vymyšlenou
hereckou etudou nebo klasickou
pohádkou.
Tento dárek děti dostaly díky sponzorským darům hasičů -M. Ehla, J.
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Jakla, J. Vondrušky , R. Šalaty.
Dalším pěkným a praktickým
dárkem byl radiomagnetofon a CD
přehrávač od manželů Černých.
Hned byl nápomocný nejen v hodinách zejména anglického jazyka, ale
i v kroužku Angličtina pro nejmenší.
Jmenovaným děkujeme nejen
za tyto sponzorské dárky, ale i za
nápad, zájem a ochotu spolupracovat a pomáhat škole.
Lenka Otavová
a Světluše Kratěnová

O veverkách
a lidské hlouposti
8. 2. bylo v naší škole divadlo
O veverkách a lidské hlouposti.
Představení nám zahrál pan Peřina
a mně se divadlo moc líbilo. Odnesl jsem si ponaučení, že když má
někdo úplně všechno, tak stejně
není šťastný.
Robert Smutný žák 5. ročníku

Dravci

Když nám skončily vánoční
prázdniny, přijela nás do školy
navštívit paní Mazuchová s dravci. O velké přestávce jsme šli do

Plavecký výcvik
17. 2. 2011 nám začal letošní
plavecký výcvik. Děti byly natěšené, protože jsme jeli do nově
postaveného bazénu v Rychnově
nad Kněžnou. Je tam velký bazén,
vířivka, dlouhý tobogán a každý si
může ukládat své věci do skříněk.
Celkem nás čeká 10 plaveckých
lekcí.
Karel Stolín a Jan
Smutný žáci pátého ročníku

Školní masopust
Krásný zimní den prozářený sluníčkem, veselé maškary, usměvaví lidé –
tak to byly průvodní znaky letošního
masopustu, který již tradičně organizuje základní škola. Děti i pedagogové se na tuto akci poctivě připravují
– vždyť je třeba vyrobit či obstarat
masku, naučit se po jednotlivých třídách rozverné halekačky, dramaťáček
nacvičí úvodní slovo s panem starostou
a milé vinše, které přednáší u domů
těch našich spoluobčanů, kteří nás
k sobě pozvou na příjemné pohoštění. Moc rádi děkujeme a masopustní
pusu posíláme rodinám Vošlajerových, Krčmářových, Šmídových
a Boudkových, Kačínových, Formanových a Šínových. O naši bezpečnost
se vzorně starali hasiči v pohledných
uniformách.
Cestou nás doprovázeli muzikanti pod taktovkou pana řídícího p.
Plašila.
Jen nám bylo líto, že jsme prakticky procházeli vylidněnou vesnicí, kde
ani v těch domech, kde mají občané
své děti či vnoučata v průvodu, se
neotevřela ani okna, aby nás provázelo zamávání či úsměv.
Chce se zvolat: „Kde jste byli,
albrechtičtí, v sobotu 26. 2. dopoledne? Není vám to divné vůči dětem,
které vás chtěly potěšit?“
Ale nebudeme naše povídání končit
smutně, protože jsme prožili krásné
masopustní chvíle, které se tradičně
končí u páně Krba. Ten letos k umocnění slavnostní atmosféry vyzdobil

prostranství před hospodou malebnými kulisami – děkujeme. A také
velký dík patří našim dětem, které vše
zvládly na „školní 1*“.
Eva Drábková
vychovatelka ŠD
Poznámka pod čarou: Týden před
námi slavili masopust v Přepychách
a průvod masek pohostili ve 110
domech!
V sobotu 26. února se v Albrechticích nad Orlicí uskutečnil masopustní
průvod.
Sešli jsme se na školním dvoře, kde
byly děti i dospělí v různých maskách.
V čele průvodu nechyběl ani medvěd,
medvědář, kominík, Laufr, Masopust.
Vyšli jsme směrem na náves, kde nás
paní Vošlajerová přivítala výbornými koláčky. Chodili jsme po vesnici
a stavovali jsme se u různých domů,
zavítali jsme i do domova důchodců,
kde jsme zamávali babičkám a dědečkům. Muzikanti hráli písničky, které
se na masopust hodily. Masky si mohly zatancovat. Občas jsme zastavili i
auto , jehož řidič nám přispěl do školní kasičky. Masopustní průvod jsme
zakončili u pana Krba, který nám
nabídl jitrnice, koblihy, chléb a čaj.
Všem nám moc chutnalo. Když jsme
se najedli, rozešli jsme se domů.
Masopust jsem si moc užil.
Josef Otava žák 4. ročníku

tělocvičny, kde už paní Mazuchová byla připravená říct něco
o dravcích. Vedle ní stály bedny,
ve kterých byli připraveni dravci.
Když jsme se usadili a byli potichu, tak paní Mazuchová vyndala
z jedné bedny káně polní a řekla
nám, co jí, kde žije, co káňata mají
a nemají ráda a také jsme si mohli vzít silnou rukavici a káně nést.
Také nám ukázala jestřába a různé
druhy sov, které jsme mohli nést
a pohladit po hlavičce. Viděli jsme
i vránu a fretku.
Všem se nám program moc
líbil.
Václav Paďour žák 5. ročníku

Zápis 2011
Ve středu 2. února 2011 se
konal zápis prvňáčků. Paní učitelka Drábková půjčila kostýmy a
namalovala nás, abychom vypadali srandovně. Zápis začal v 15:00
hodin. Já jsem byl vodník a ptal
jsem se dětí třeba kolik je v hrníčku dušiček. Zápis skončil v 18:00
hodin. Říkal jsem si, že bych si to
hned zkusil znovu. Celkem jsme
zapsali 14 dětí.
Lukáš Havlíček žák 5. ročníku
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Historie rybářství v Albrechticích

Historie členů cechu rybářského
v Albrechticích v rámci organizace
Českého rybářského svazu Týniště
nad Orlicí je úzce spjata s prostředím, ve kterém se obec nachází. Již
od nepaměti protínají podorlickou
krajinu dva stříbřité pruhy řek Orlice
Divoké a Orlice Tiché, aby se u naší
obce spojily a pod společným názvem
Orlice odevzdaly své vody Labi
v Hradci Králové.
Již v samotném názvu obce
Albrechtice i města Týniště je zakotvena řeka Orlice a její dominantní
význam zachycen i v některých historických dokumentech a knihách,
kterých se však, žel, dochovalo velmi
málo. V těchto dokumentech je zachyceno, že již v polovině 15. století byla
řeka Orlice za vlády pánů z Pernštejna využívána k lovu ryb a „hospodářství rybné“ kladeno na přední místo.
Dokladem toho je i množství rybníků, které v Týništi nad Orlicí a jeho
okolí byly budovány. Byly napájeny
vodou nejstaršího umělého vodního
díla v Čechách, „Struhy“, vybudovaného na konci 13. století a vedoucího
z Častolovic do Týniště nad Orlicí.
Dle starých pramenů se koncem 16.
století chovali v obou Orlicích nejen
pstruzi a lipani, ale i lososi a na Potštejnsku v polovině 17. století zásluhou jezuitů i parmy. Kromě tradičních
druhů ryb, které se dnes vyskytují
v obou Orlicích, se dříve vyskytovali i
sumci a zejména při tahu do míst tření lososi. Dokladem toho jsou i kusé
zprávy jako na příklad:
- v roce 1607 dostal Jan Rudolf
Trčka z Lípy, pán na Opočně darem
sumce uloveného v Orlici dlouhého
asi dva metry
- v rychnovském zámku je na
obraze namalován losos malířem
Janem Antonínem Vocáskem, který má německý nápis a v překladu
říká : „losos této velikosti byl chycen
4.3.1744 při Borohrádku u vsi Žďáru
v řece Orlici“,
- v padesátých letech 18. století chytili v Týništi nad Orlicí sumce, který
dle G.J.Laška vážil 40 kg a jeho vyobrazení bylo v častolovickém zámku
- v Týništi nad Orlicí byl při vázání vorů umačkán losos „haluzemi do
řeky svalovanými“
- mihule z Orlice byly posílány i do
kuchyně císařské
Jsou i další doklady toho, že řeka
Orlice bývala plná různých druhů
ryb, kde v knize „Paměti mého života“ vzpomíná na týnišťskou Orlici a
její ryby český historik, profesor dějepisu na pražské universitě královéhradecký rodák Wácslav Tomek, žijící
v letech 1818 – 1905.
Že ryb bývalo na Orlici vždy dost
a byly podstatnou složkou zdroje
obživy, je možné konstatovat i z farní
kroniky z roku 1872 ve výši deputátu, který poskytovala častolovická
vrchnost týnišťské faře. Farář dostával
ročně 50 kg kaprů, 25 kg štik a 25 kg
ostatních ryb. Ze vzpomínek starých

usedlíků se dovídáme, že bylo v Orlici
i na struze ryb a raků plno.
Na začátku minulého století se
nechodilo na ryby „se špuntem na
vlásku“, ale ryby se lovily sítěmi,
v řece se líčíly drátěné a proutěné
vrše, měchy nalíčené na provázku
přes celou řeku.Chytalo se do čeřenu
a v noci při světle kahance se ryby
nabodávaly „na vidličku“. Z dalších
historických pramenů vyplývá, že po
vzniku první republiky náleželo rybolovné právo obcím podle katastru
obce. Pravý břeh Orlice náležel Týništi n. O., levý Albrechticím n. O. a sousední katastry Borohrádku, Lípě n. O
a Petrovicím. Dle vyprávění starých
rybářů a kroniky místní organizace
bylo možné zakoupit od starosty obce
Týniště n. O. povolení k rybolovu za
20 korun a lovit většinou do čeřenu
v katastru obce.
Na začátku 20. let minulého století
začíná počet příznivců lovu ryb přibývat a začínají se sdružovat ve vlastní
spolky a kluby.
Historickým datem místní organizace Českého rybářského svazu
v Týništi nad Orlicí je den 10. května 1925, kdy se poprvé sešlo 27
týnišťských občanů, kteří měli zájem
o rybolov, aby v hostinci „Panský
dům“ (dnes hotel Orlice) na první valné hromadě ustavili „Rybářský klub
v Týništi n.O.“ Byl zvolen první výbor
ustaveného klubu jehož členy, dle
zápisu, který se dochoval, byli pánové Oczko, Palounek, Prošvic, Řehák,
Říha, Štoček, Wolhofner, a náhradníky výboru pánové Burián, Čapek a
Novák. Prvním předsedou klubu byl
zvolen pan Oczko. Tato ustavující
valná hromada schválila připravený
„domácí řád pro lov ryb“ o 22 bodech.
Jedním z hlavních bodů bylo získání
rybolovného práva a rozšíření dle
možností na ostatní katastry. Výborové schůze se konaly každé druhé
úterý v měsíci v různých hostincích
a později stanoveno pevné místo pro
schůze v Lidovém domě. Byl stanoven
měsíční příspěvek na člena klubu, a to
1 koruna.
Dle zápisů je patrné, že začátky
klubu nebyly lehké, neboť ustavení
„Rybářského klubu“ nedávalo ještě
nikomu záruku, že bude moci rybařit. Vzhledem k tomu, že lovení právo bylo výsadou obcí a soukromých
majitelů pozemků, je první starostí
vznikající organizace získání takzvaného „Velkého rybářského lístku“ od
obce Týniště nad Orlicí. Že to nebylo
laciné, dokazuje další zápis o získání
práva rybolovu v ofertním řízení za
úplatu 600 korun ročně a složenou
kaucí 300 korun. Na tuto částku se
složili všichni ustavující členové klubu. Teprve po tomto kroku se začala
rozvíjet spolková činnost na revíru
v katastru obce. Revír byl stanoven od
dnešní loděnice až po „Zbožnici“ (cca
600m od Kánského mostu) po pravé
straně toku řeky. Cena povolenky byla
tehdy 30 korun pro člena klubu a 40

korun pro nečlena.
Z pohledu tehdejší doby je třeba
si uvědomit, že málokterý jedinec
si mohl sportovní rybolov dovolit a
první členové založeného klubu jsou
většinou drobní podnikatelé a prosperující řemeslníci. Ještě v začátcích
ustaveného klubu byli zvoleni kontroloři rybolovu, tak zvaní porybní, kteří
byli přihlášeni jak na poříčním svazu,
tak i na policejní správě.
Z roku 1925 také pochází první
zpráva o objednávce násady k zarybnění a to 2.000 ks kaprů, 1.000 ks
línů a 3.000 ks úhořího monté, jehož
násadu již tenkrát hradilo ministerstvo zemědělství. Z kroniky, zápisů ze
schůzí, které se dochovaly a dalších
dochovaných zpráv, lze činnost vzniklé organizace dokumentovat v jednotlivých letech následovně:
1926
– v lednu složen závdavek podílného pro nájem rybníku ve výši 400
korun.
– 28. února se konala valná hromada, kde bylo provedeno seznámení
s nájemní smlouvou na rybník, který byl v místě dnešní základní školy
a do dnešního dne se zachoval pouze
název „Na rybníku“
– došlo k vytištění „domácího řádu
klubu“, který stál 2 koruny
– klub se stává členem „Unie rybářských spolků“
– 5. prosince se koná 3. valná hromada, kde byly přijaty nové stanovy
klubu a zvýšena cena rybářského lístku na 40 korun.
1927

- Klub má zájem o získání sousedních revírů zejména o petrovický za
nejvyšší nájem 50 korun
- je zvolen pětičlenný zábavní
výbor, který měl za úkol kulturními
akcemi posílit finanční situaci klubu.
Jsou pořádány akce jako „rybářský
den“ v městském parku spojený s jízdou na kole přes lávku na rybníku
s finančním ziskem 2.150 korun
- v září objednáno na státní subvenci k nasazení 500 ks kapřího plůdku,
500 ks línů a 20.000 candátích jiker.
1928
- jedno z nejtěžších údobí klubu,
neboť obec si ponechává rybolov ve
vlastní režii a klub je bez povodí
- stav klubové pokladny je 2.890
korun a hodnota inventáře je 304
koruny
- počet členů je 18 a snížen členský
příspěvek na 50 haléřů
1929
- jelikož klub nemá finanční prostředky je zaslán požadavek o poskytnutí pomoci na Unii rybářských spolků avšak bezvýsledně
- vlivem velkých mrazů dochází
k vymrznutí rybníku, který byl v pronájmu klubu
1930
- od poříčního klubu obdržel klub
náhradu 2.000 korun za škodu uhynulých ryb při vymrznutí rybníku
- je pronajat rybolov od obce za 500
korun ročně a kauci 250 korun na 3
roky
(pokračování)
Podklady zpracoval p. Josef Marek
člen ČRS od roku 1954
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Jak prodat nemovitost
Realitní rádce Rychnovska
Bezesporu mi budete věřit, že doba
se za dvacet let svobody značně změnila. Zatímco v době předrevoluční
prodej bytu nebyl možný, protože
většina bytů byla státních, docházelo
pouze ke složitým výměnám. Prodej
domu, na kterém se nadřela celá rodina, byl hodně výjimečným jevem.
Dnes když se musíme často stěhovat za prací, děti již nechtějí bydlet
s rodiči a je tu mnoho dalších důvodů, které přináší dnešní doba, otázku
„prodat, či neprodat“ řešíme čím dál
častěji. Realitní trh prošel v době ekonomické krize značným převratem.
Pryč je doba, kdy lidé stáli fronty na
nové bytové projekty a za byt v panelovém domě 1+1 např. v Týništi jste
zaplatili přes 1 milion korun a byli
jste rádi, že jste inzerát našli první a
nikdo ho nekoupil před vámi. Došlo
k reálnému poklesu cen a to někdy i
více než o 30%. To znamená, že ten
samý byt můžete dnes koupit za 700
tisíc a ještě rozhodně nebudete v žádném pořadníku. Dnes totiž kupuje jen
ten, kdo opravdu musí. Trh se očistil
od spekulantů, což je bezesporu dobře. A kdo prodává? Zase jenom ten,
kdo musí. Komu chybějí peníze např.
na koupi většího bytu nebo rodinného
domu. Proto se setkáváme se spoustou
neobydlených bytů a domů, jejichž
majitelé čekají na návrat původních
cen. Ale přijde ta doba? Odpovíme
si pohledem k našim vyspělým sousedům. Tam je růst cen nemovitostí
4 – 6% což je žalostně málo. Existuje
nějaký jiný důvod, proč by to u nás
mělo být jiné? Prostým výpočtem
zjistíme, že původní ceny dosáhne
nemovitost až za cca 8 let. To už nám
dům „spadne na hlavu“, nebo utratíme desetitisíce a někdy i statisíce na

jeho pravidelnou údržbu, zimní vytápění a o čase ani nemluvě. S bytem
není situace o mnoho lepší. Takže
odpověď je jednoduchá.
Vyvstává však další otázka. Prodávat nemovitost s realitní kanceláří či
bez ní? Mnoho majitelů nemovitosti
se obává spolupráce s realitní kanceláří. Jsou masírováni médii, různými
články, dobrými i špatnými zkušenostmi svých známých a pravdivými
či smyšlenými „drby“. Je fakt, že
nebýt toho, že se každý den pohybuji
v tomto odvětví, také bych nevěděl
co je správné a co ne, čemu věřit, co
požadovat, co dělat.
Realitní trh jako takový je velmi ovlivněn míněním o realitních
kancelářích. Ve srovnání například
s Rakouskem, kde je práce realitního
makléře brána čestně, jako každá jiná,
je profese realitního makléře v České
republice chápána jako něco podřadného a většinou nedobrého. Jistě to
není jen tak a mnoho makléřů a realitních kanceláří velmi přispělo k tomuto renomé. Jistě to ovlivňuje i fakt,
že realitním makléřem se může stát
naprosto kdokoli bez jakékoli potřebné praxe či znalosti oboru. Z těchto i
dalších důvodů se lidé bojí svěřit svoji nemovitost realitnímu makléři. Je
to však správně? Máte ponětí co vše
taková transakce prodej nebo koupě
skýtá za rizika? S kolika penězi se při
takové transakci manipuluje? Často to
jsou celoživotní úspory, jejichž ztráta
pošle majitele na ulici. Jak tedy provést transakci bezpečně? Najmete si
na celý proces právníka? To bude stát
asi hodně peněz, že? A to ještě nemluvím o vyhledávání klienta kupujícího,
absolvování prohlídek, kdy se vám do
domácnosti může vetřít ledaskdo. A
co financování koupě?

Jakou si tedy vybrat realitní kancelář? Malou lokální o jednom člověku
nebo velkou národní případně nadnárodní společnost? Odpověď je na
vás. Ale musíte si opět položit několik zásadních otázek? Může si malá
realitka dovolit mohutnou a drahou
inzerci mé nemovitosti? Má k dispozici právníky, kteří řeší převod nemovitosti? Může si velká nadnárodní
realitní společnost dovolit nějaké
zaváhání, nebo snad dokonce podvod? Když je „vidět“ vlastně všude.
Co pojištění transakcí, úschovy peněz
a další. Je schopná malá realitka najít
kupce, třeba z druhého konce republiky, je pro vás schopna vyjednat maximální cenu, když inzeruje pouze na
vývěsce v Tescu?
A co realitní makléř? Jak poznat
toho dobrého? V první řadě by se
měl více starat o Vaše potřeby než o
danou nemovitost. Co to znamená?
Měl by hlavně zjistit, proč prodáváte?

Chcete koupit něco jiného? Co uděláte s utrženými penězi? Jak rychle
chcete mít prodáno? Měl by být více
Vaším poradcem, než vás poučovat a
přesvědčovat. No a v neposlední řadě
se zajímejte o délku praxe, vzdělání,
certifikáty, reference spokojených
zákazníků a doporučení. Nechte si o
něj vysvětlit celý průběh transakce,
z toho poznáte jeho zkušenosti. Zajímejte se o reklamační řád, postupy
realitního makléře a případně i etický
kodex. Kvalitní kanceláře a kvalitní
makléři jsou plně vybaveni znalostmi
a dokumenty, ochotně Vám na vaše
otázky odpoví.
Vždy než začnete řešit prodej domu
nebo bytu položte si tyto otázky. Zkušený makléř je položí za Vás, a tak si
můžete odpovědět i na otázku kvality makléře a celé realitní kanceláře.
Příště se Vám pokusím naznačit jaké
nástrahy skýtá realitní transakce.
Zdeněk Pilbauer RE/MAX 365

Potřebujte prodat či koupit byt nebo dům?
Zajistím pro Vás kompletní služby, právní servis,
financování a veškeré formality spojené s transakcí.
Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat!
Mgr. Zdeněk Pilbauer

Váš realitní makléř pro Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí a Borohrádek

Tel: +420 776 705 551
e-mail: zdenek.pilbauer@re-max.cz
www.re-max.cz/365

SDH Albrechtice n.O. informuje…
Výjezdová jednotka albrechtických
hasičů vyjížděla v letošním roce již
ke třem výjezdům. V prvním případě to byl požár kontejneru, kde díky



pohotovému zásahu jednoho z návštěvníků nedaleké restaurace nedošlo
k rozšíření požáru a jednotka hasičů
tak přijela k hotové práci. Větší ško-

Požár komínového tělesa v Albrechticích

du způsobil požár osobního vozidla byl na požáru komínového tělesa
v Nové Vsi, kde byla pravděpodobně v Albrechticích nad Orlicí.
příčinou technická závada v motoroza SDH Albrechtice n. O.
vém prostoru vozidla. Poslední zásah
Josef Jakl



Požár osobního vozidla v Nové Vsi
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Kdy pochopíme princip třídění odpadů?
Dnes se již skoro nikdo nepozastavuje nad tím, že odpady z našich
domácností je správné třídit. Učí se
to děti ve školkách, školách, slyšíme
o tom v médiích a i v našem zpravodaji o této problematice pravidelně
píšeme. Toto vydání není výjimkou.
Podívejme se však, jak získané
informace umíme používat v běžném
životě. Ten kdo si myslí, že oddě-

lit čiré sklo od barevného, papír od
plastů, sešlápnout PET lahve, dříve
než je odložíme do kontejneru je jednoduché a pochopitelné, je na omylu. Stačí se podívat do jednotlivých
nádob a dáte mi za pravdu. Z toho co
uvidíte jasně vyplývá, že pro některé
z nás je to velký problém.
Vyzývám proto všechny, kteří
odkládají odpady do nesprávných

nádob, nebo do nich odkládají směsný odpad, skončete s tím a nekažte
výsledek práce nás ostatních, kteří to
myslíme s tříděním vážně a chceme
chránit životní prostředí.
Znečištěné, byť vytříděné, odpady
skončí stejně na skládce. Pokud jsou
jednotlivé vytříděné složky smíchány, musí je zase někdo na třídící lince od sebe opět oddělit a celou služ-

bu jen prodražuje.
Vy ostatní nebuďte k tomuto
nešvaru lhostejní a pokud uvidíte
někoho, jak odkládá odpad tam, kam
nepatří, dejte mu to náležitě na vědomí. Formu si jistě nejdete již sami.
Pokud ne, pak nečekejte, že to někdo
jiný zařídí za nás.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Třídící linka je velký pomocník
Třídíte odpad, pravidelně plníte modrý, žlutý či zelený kontejner?
Kontejnery s oranžovým označením
využíváte pro třídění nápojových kartonů? Co se ale s vytříděným odpadem děje poté, co jsou kontejnery
vysypány do svozového vozu? Začíná
jeho cesta k recyklaci – tedy opětovnému využití surovin pro výrobu
nových výrobků. Na začátku procesu
recyklace stojí dotřiďovací linka.
Umíte si vlastně představit, jak
vypadá? Velké skladovací haly, několik
dopravníků, samotná linka s obsluhou
a několik lisů na výrobu balíků. Na
třídící lince je pás, na který se vysype vámi vytříděný odpad z barevných
kontejnerů, a pracovníci ho dotřiďují
podle druhů materiálů, ze kterých
jsou vyrobeny. Každý druh má totiž
odlišnou technologii zpracování a
možnosti využití. Nečistoty a jinak
nevyužitelné odpady se buď využijí k
výrobě tepla či energie nebo se uloží
na skládku. Vytříděné odpady, ze kterých se na třídící lince stala druhotná
surovina, se slisují do balíků a míří do
skladu a odtud ke zpracovateli.
Papírové odpady se na lince třídí na
jednotlivé druhy. Jinak se zpracovává

například novinový papír, jinak časopisy nebo kartonové krabice. Roztříděný papír se lisuje do balíků a odváží
ke zpracování do papírny. Slisovaný
sběrový papír se přidává do směsi na
výrobu nového papíru. Vyrábí se z něj
například novinový a kancelářský
papír, sešity nebo lepenkové krabice.
Méně kvalitní papír se využívá pro
výrobu izolací, obalů na vajíčka nebo
toaletní papír.
Podobně jako papír se mohou zpracovávat i nápojové kartony, obaly od
mléka, džusu či vína. Protože papír
tvoří většinu tohoto obalu, z třídící
linky míří nápojový karton většinou
do papírny. Druhou možností je, že
se nápojové kartony rozdrtí a potom
lisují do desek. Ty se potom využívají jako podobně jak sádrokartonové desky na stavbách. V současnosti
se za použití takových desek staví i
rodinné domy.
Ze skleněného odpadu je potřeba
nejprve odstranit kovy, keramiku i
porcelán. Nesmí se totiž dostat do
pece. Důkladně se odděluje barevné
sklo od čirého. Potom skleněné střepy putují na speciální automatickou
linku řízenou počítačem. Odtamtud
se sklo odváží ke zpracování do sklá-

ren, kde se rozdrtí a přidá do směsi
k výrobě nového skla. Nejčastěji se
takto vyrábí lahve na nápoje a některé potraviny. Vytříděné sklo se také
využívá při výrobě tepelně izolačních
materiálů, jako jsou skelná vata nebo
pěnové sklo.
Není plast jako plast. Na třídící lince se musí oddělit PET láhve podle
barev, fólie a sáčky, pěnový polystyren a ostatní plasty, jako jsou obaly
od kosmetiky, kečupů, apod. Ty mají
samostatné speciální zpracování.
Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních
bund a spacáků nebo se přidávají do
tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě
speciálních tepelně izolačních cihel.
Z ostatních tzv. směsných plastů vznikají například odpadkové koše, kompostéry, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba nebo protihlukové stěny
u dálnic.

ale komplikují nezodpovědní lidé,
kteří do kontejnerů na tříděný odpad
vyhazují odpady, které tam nepatří,“
řekl Tomáš Pešek, regionální manažer
společnosti EKO-KOM, která se podílí
zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a
využitím obalového odpadu.
„Třídění odpadů je nezbytné,
nechceme-li se nechat vlastními odpadky zavalit anebo nadělit
našim potomkům nepěkné dědictví. V našem kraji jsou pro občany k
dispozici kontejnery na papír, sklo,
plasty a nápojové kartony. Snažíme
se o ekologickou likvidaci odpadů a
využití obnovitelných zdrojů energie.
K tomu samozřejmě patří i využití
třídících linek,“ doplnil Jan Tippner,
radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí
a zemědělství.
Další informace o třídění najdete na
www.cistykraj.cz a www.jaktridit.cz.

„V Královéhradeckém kraji máme
11 688 kontejnerů na tříděný odpad.
Kontakt:
Pro úpravu vytříděných odpadů
Tomáš Pešek, regionální manažer
samozřejmě nechybí ani třídící lin- EKO-KOM,a.s. - Tel.: 721 562 554, Eky. Dotřídění a zpracování odpadů mail: pesek@ekokom.cz
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Jak si naše fotbalové oddíly stojí po podzimní části
TABULKA „A“ DRUŽSTVA
Rk. Tým

  TABULKA DOROSTU
Záp

+

0

-

Skóre

Záp

+

0

-

Skóre

1. Předměřice

14

10

3

1

44: 18

33

( 12)

1.

2. Malšovice

14

9

3

2

30: 17

30

( 9)

2.

Olympia Hradec B

11

10

0

1

84: 14

30

( 15)

Malšovice

11

10

0

1

40: 15

30

( 15)

3. Ohnišov

14

9

1

4

31: 18

28

( 7)

4. Borohrádek

14

8

1

5

33: 31

25

( 4)

3.

Černilov

11

8

0

3

45: 19

24

( 9)

4.

České Meziříčí

11

7

1

3

31: 19

22

( 4)

5. Deštné

14

7

2

5

36: 29

23

6. Nové Město n. M.

14

6

2

6

33: 25

20

( 2)

5.

Albrechtice

11

7

0

4

27: 17

21

( 3)

( -1)

6.

Předměřice

11

6

0

5

25: 23

18

( 0)

7. Loko Hradec

14

6

2

6

24: 25

20

8. Probluz

14

6

2

6

21: 32

20

( -1)

7.

Týniště n. O.

11

5

0

6

23: 32

15

( 0)

( -1)

8.

Smiřice

11

4

0

7

14: 36

12

( -6)

9. Albrechtice

14

5

3

6

32: 34

18

( -3)

9.

Nový Hradec

11

3

0

8

20: 41

9

( -6)

10. České Meziříčí

14

4

5

5

11. Vamberk

14

4

3

7

21: 23

17

( -4)

10. Dohalice

11

2

2

7

12: 28

8

(-10)

19: 26

15

( -6)

11. Probluz

11

2

0

9

16: 60

6

( -9)

12. Provodov

14

4

1

13. Černíkovice

14

3

2

9

22: 37

13

( -8)

12. Libčany

11

0

1

10

9: 42

1

(-17)

9

20: 30

11

(-10)

14. Dohalice

14

2

0

12

12: 33

6

(-15)

Přehled jarních mistrovských utkání V Borku :
Albrechtice – Dohalice
Albrechtice – Provodov
Albrechtice – Probluz
Albrechtice – Malšovice
Albrechtice – Loko Hr. Králové
Albrechtice – Ohnišov

Body (Prav)

10. 4. 2011 v 16.30 hod
24. 4. 2011 v 17.00 hod
8. 5. 2011 v 17.00 hod
15. 5. 2011 v 17.00 hod
29. 5. 2011 v 17.00 hod
12. 6. 2011 v 17.00 hod

  TABULKA „B“ DRUŽSTVA
Rk. Tým

Body (Prav)

Rk. Tým

Body (Prav)

Přehled jarních mistrovských utkání V Borku :
Albrechtice – Černilov
2. 4. 2011 ve 14.15 hod
Albrechtice – Týniště
16. 4. 2011 ve 14.30 hod
Albrechtice – Libčany
30. 4. 2011 ve 14.45 hod
Albrechtice - Č. Meziříčí
21. 5. 2011 ve 14.45 hod
Albrechtice – Olympia HK „B“
4. 6. 2011 ve 14.45 hod
  TABULKA PŘEBOPRU ELÉVŮ
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

1.

Borohrádek

18

17

1

0

76: 10

52

2.

Albrechtice

20

11

3

6

48: 36

36

( 6)

3.

Častolovice

15

8

3

4

33: 19

27

( 27)

4.

Ohnišov

17

5

1

11

27: 43

16

(-35)

5.

Doudleby

20

0

0

20

11: 87

0

(-12)

+

0

-

Skóre

Záp

+

0

-

Skóre

1. Labuť RK

11

8

2

1

40: 11

26

( 8)

2. Křivice

11

6

3

2

17: 9

21

( 3)

3. Javornice A

11

5

4

2

28: 21

19

( 1)

4. Opočno B

11

5

3

3

22: 15

18

( 3)

  TABULKA PŘEBORU PŘÍPRAVEK

5. Roveň

11

4

5

2

22: 19

17

( 5)

Rk. Tým

Záp

Body (Prav)
( 10)

Body (Prav)

6. Přepychy B

11

4

5

2

15: 13

17

( 2)

1. Vamberk

17

13

2

2

51: 12

41

( 20)

7. Albrechtice B

11

4

3

4

25: 29

15

( -3)

2. Albrechtice

18

11

1

6

45: 25

34

( -8)

8. Lukavice

11

4

2

5

13: 15

14

( -1)

3. Černíkovice

16

10

2

4

41: 5

32

( 32)

9. Domašín

11

3

3

5

20: 25

12

( -3)

4. Kostelec

16

10

2

4

43: 17

32

(-16)

10. Dobruška C

11

3

1

7

12: 23

10

( -8)

5. Týniště

14

10

1

3

39: 17

31

( 22)

11. Kostelec B

11

2

1

8

17: 33

7

(-11)

6. Borohrádek

18

10

1

7

31: 27

31

( -2)

12. Voděrady

11

1

2

8

11: 29

5

(-13)

7. 1. FC Rokytnice

15

9

0

6

41: 15

27

( 3)

8. Přepychy

16

2

2

12

12: 72

8

( 2)

9. Častolovice

Přehled jarních mistrovských utkání V Borku :
Albrechtice „B“ – Roveň
Albrechtice „B“ – Voděrady
Albrechtice „B“ – Dobruška „C“
Albrechtice „B“ – Křivice
Albrechtice „B“ – Labuť Rychnov

16. 4. 2011 v 17.00 hod
30. 4. 2011 v 17.00 hod
14. 5. 2011 v 17.00 hod
4. 6. 2011 v 17.00 hod
18. 6. 2011 v 17.00 hod

13

2

0

11

13: 32

6

( -6)

10. Doudleby

13

2

0

11

9: 41

6

(-15)

11. České Meziříčí

16

1

1

14

11: 73

4

(-38)

Termíny utkání přeboru elévů a přípravek nebyly, ke dni uzávěrky zpravodaje, zveřejněny.

Turnaj v bowlingu O pohár starosty obce
Další ročník bowlingového turnaje O pohár starosty obce, letos již
šestý, byl opět velice pestrý. Do turnaje se přihlásilo celkem 16 družstev
složených ze členů místních organizací. Každé z družstev se snažilo nakoulet v prvních dvou kolech co nejvíce
bodů, protože do finále mohlo postoupit pouze 8 nejlepších družstev.
Loňští vítězové letos na pohár
bohužel nedosáhli, i přesto to bylo

velice napínavé finále. Po prvním kole
měli 4 družtva přibližně stejné výsledky. Vítězem však mohlo být jen jedno
družstvo. Na prvním místě se umístil
SK oddíl kopané 2 s celkovým počtem
bodů 849. Na druhém místě se umístil
TJ Sokol 1 (841 bodů) a opravdu jen o
„chlup“ se na třetím místě, s celkovým
počtem bodů 840, umístilo družstvo
SK oddíl kopané 1.
Letos se navíc ocenili 3 nejlepší

hráči finálového zápasu. Na prvním
místě skončil Jaroslav David (359b.)
na druhém místě Andrea Kupková
(328b.) a na třetím místě Rostislav
Kchop (315b.).
Už nyní se těšíme na sedmý roční.
Předsedkyně KK Lenka Bričová
Touto cestou bych ještě chtěla poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli
na přípravě a organizaci turnajů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finálové výsledky
SK oddíl kopané 2
TJ Sokol 1
SK oddíl kopané 1
TJ Sokol 2
Hasiči 1
Domov důchodců
Orientační běh 2
Kulturní komise

849
841
840
818
760
690
661
609
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Fotografie z turnaje v bowlingu „O pohár starosty obce“ Společenská kronika
Vítáme na svět:
Radim Myler, nar. 18. 12. 2010
Jakub Přibyl, nar. 18. 12. 2010
David Zábranský, nar. 20. 1. 2011
Eliška Jaroměřská, nar. 1. 2. 2011
Michaela Škorecová, nar. 3. 2. 2011
Barbora Kopecká, nar. 5. 2. 2011
Řekli si „ano“:
Lukáš Kupka a Kristýna Šilpochová



1. místo v turnaji obsadilo družstvo SK oddíl kopané 2 (R. Kchop, P. Zeman, T. Dobiáš, O. Velíšek)

Rozloučili jsme se:
Josef Kořínek, nar. 1921
Ludmila Kratěnová, nar. 1935
Ludmila Šmídová, nar. 1920
počet obyvatel k 28. 02. 2011


1014
Vzpomínka:



Na 2. místě se umístilo družstvo TJ Sokol 1
( K. Šín, J. Šenk, M. Sršeň)



Na 3. místě se umístilo družstvo SK oddíl kopané 1
(J. Novák, A. Kupková, P. Duha, A. Ondráčková)

III. Dětský maškarní karneval v Albrechticích n. O.
ZO KSČM spolu s kulturní komisí
OÚ a p. Jaromír Krb uspořádali v sobotu 12. března 2011 v Albrechticích n.
Orlicí již III. Dětský maškarní karneval.
A podle účasti dětí, masek i dospělých
je zřejmé, že se tato akce stává hlavně
oblíbenou tradicí. I přes pěkné a jarní
počasí, které bylo venku a lákalo spíš
na procházku do přírody, přišlo do sálu
restaurace „Na Drahách“ v doprovodu
rodičů 44 různých pirátů, vodníků, čertů, čarodějek, princů a princezen, pejsků
a kočiček a dalších pohádkových bytostí z říše lidské i zvířecí. Stejně jako na
předchozích karnevalech měla stanovená porota vybrat tu nejhezčí masku. A
měla to stejně jako dříve hodně těžké.
Protože bylo pro masky připraveno 22
cen, byla vyhodnocena rovná polovina
masek, ale i zbývající obdrželi nějakou
drobnost. Drobné sladkosti si také děti
vybíraly jako odměnu za svoji zručnost
a šikovnost v připravených soutěžích,
které opět garantoval Mě V KSČM
v Týništi nad Orlicí. Proběhly i tradiční
soutěže v pojídání koláčů, kterých se
kromě dětí účastnili i rodiče.
Pořadatelé děkují sponzorům, kteří
pomohli zajistit ceny do soutěží a ceny
pro vyhodnocené masky, případně propagaci karnevalu. Byli to:
OV KSČM – Lesoškolky p. Danuta
Prokůpková – MEGA p. Míla Ešner
– INGTOP p. Zdeněk Boudek – AXA
finanční společnost – p. Marie Ondráčková – p. Radka Khýnová – Ing. Petr
Černý – České dráhy – SK oddíl kopa-

né – Zelenina p. Vladimír Zábrodský
– p. Milan Myšík a samozřejmě pan
Jaromír Krb.
Těmto, ale i dalším obětavým lidičkám patří poděkování za to, že jsme
dokázali vytvořit tu správnou atmosfé-

ru hravosti, soutěživosti a dobré nálady.
Tu podpořila také reprodukovaná hudba od DJ Tomína.
Ještě jednou děkujeme všem a těšíme
na příští IV. DĚTSKÝ KARNEVAL
v Albrechticích.

Dne 3. ledna uplynulo 12 let, co
od nás odešla paní Jiřina Faltová ze
Štěpánovska. Za tichou vzpomínku
děkuje
syn Jiří s rodinou
15. února to bylo již 13 let, co utichlo srdíčko našeho drahého manžela
a tatínka pana Václava Brůžka. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi
manželka a dcery s rodinami
Přání:
Dne 13.února oslavila své 89. narozeniny naše maminka, babička
a prababička paní Jiřina Urbánková
z Nové Vsi. Hodně štěstí, zdraví a
pohody do dalších let přejí
děti vnoučata a pravnoučata
Poděkování:
Za milé blahopřání, krásné květiny
a dary spojené s příjemným posezením, povídáním a vzpomínáním při
příležitosti mého životního jubilea,
děkuji zástupcům ZO KSČM s. Koblmüllerovi a s. Štrombachovi. Stejným dílem patří moje poděkování i
zástupcům SPOZ p. Jarušce Krčmářové a p. Aleně Beranové.
Anna Šolínová
Děkuji panu starostovi Kratěnovi
a paní Urbánkové za projevené blahopřání k mému životnímu jubileu.
Růžena Dernerová
Za srdečné blahopřání, dary
a příjemné posezení při příležitosti
mých narozenin chci touto cestou
poděkovat paní Zemanové a paní
Prokůpkové.
Věra Bízová
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