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Albrechtice v roce 2011
Vážení čtenáři,
v prvním vydání letošního zpravodaje jsem uvedl článek „S chutí do
toho, půl je hotovo“. V něm jsem vás
seznamoval s investičními akcemi a
opravami, které zastupitelstvo obce
schválilo k realizaci v letošním roce.
Protože rok 2011 za pár dní skončí, je
čas zkontrolovat, jak se podařilo plánované akce splnit.
Absolutní prioritou letošního roku
bylo dokončení protipovodňových
hrází. Jsem rád, že mohu konstatovat, že stavba je dokončena a je plně
funkční. I když doufám, že ji nebudeme muset nikdy využít na její plnou kapacitu, jsem přesvědčen, že
prostředky do ní vložené jsou pro
Albrechtice dobrou investicí. Stavba
samotná navíc změnila na dlouhá
desetiletí zcela specificky okolí naší
obce. Snad tuto změnu přijmou postupem času i ti, kteří jsou z ní dosud
rozpačití. Vždy je totiž v životě něco
za něco.
Druhou prioritou letošního roku
bylo pokračování ve stavbě kanalizace. K tomu bych chtěl říci asi toto.
Nedávno jsem viděl v televizi jednu

relaci, ve které si občané jedné obce
stěžovali, že jim obecní zastupitelstvo
již několik let slibuje, že vyřeší problémy s odkanalizováním jejich domů.
Stále se však nic neděje. Všichni
se v té relaci zlobili na svého starostu
a ti informovanější na své zastupitele.
Osobně jsem si uvědomil, že u nás
by se tato relace dala natočit také.
Všem, kteří mají problémy s odkanalizováním, ani tentokrát nesdělím
pozitivní zprávu. Peníze na kanalizaci
se nám opět nepodařilo zajistit. Věřte, že nás to nikoho netěší a budeme
se nadále snažit s tímto problémem
pohnout i v příštím roce. Bez dotace však na tuto stavbu obec peníze
opravdu nemá.
Třetí prioritou obce byla realizace
chodníku pro pěší a cyklisty do Týniště nad Orlicí. Již při schvalování této
akce do plánu bylo podmínkou, že
dosáhneme dohody s vlastníky dotčených pozemků o jejich prodeji.
Bohužel i v tomto jsme byli neúspěšní. Přestože proběhlo několik
jednání, nedocílili jsme dohody o
prodeji.
... pokračování na str. 2

Přání do nového roku
Vážení čtenáři, občané Albrechtic
nad Orlicí,
rok 2011 končí. Za několik málo
dní zasedneme k Štědrovečerní večeři a spolu se svými blízkými budeme
vzpomínat na vše, co nás v letošním
roce potkalo. Mnozí budete vzpomínat i na události již dávno minulé, leč
pro Váš život nezapomenutelné. Tyto
krásné sváteční chvíle mají svoji výjimečnou atmosféru právě proto, že
jsme se svými blízkými, že si uvědomujeme sílu pout, které mezi sebou
mají členové rodin, blízcí příbuzní,
kamarádi a přátelé. Přeji Vám všem,
abyste je i letos společně prožili v klidu a pohodě.
Vánoce jsou také spojeny s příchodem nového roku. Zatímco o Vánocích vzpomínáme na to, co jsme prožili, nový rok je spojen s tím, co nás
čeká. Někteří si dávají předsevzetí, jak
budou žít lépe, zdravěji, jiným stačí
udržet život na předešlé úrovni.
Vím, že předpovědi na rok 2012 nejsou příliš optimistické a někteří dokonce předpovídají konec časům, ve
kterých jsme doposud žili. Jan Werich
by k těmto prognózám asi řekl: „Ať si

bylo, jak si bylo, ještě jaksi nebylo, aby
nějak nebylo“. Pokud dobře rozumím
tomuto moudrému rčení, nemusíme se ani roku 2012 bát. Může být v
něčem jiný, než byly roky minulé, ale
určitě nějaký bude. Jak konkrétně rok
2012 prožijeme, bude záležet nejen
na každém z nás samostatně, ale také
na tom, jak jej budeme umět prožít
společně.
Přeji Vám proto nejprve jednotlivě každému z Vás. Prožijte rok 2012
ve zdraví a s pocitem štěstí, i když to
bude třeba jiný pocit štěstí, než jste
doposud prožívali. Jeho podstata totiž netkví pouze v hmotných statcích
a penězích. Objevit tento nový rozměr štěstí může být nečekaně povznášející a uklidňující.
Nám všem společně přeji, abychom
k sobě měli ještě blíž než v letech minulých, abychom se navzájem ctili
a společně se uměli nejen bavit, ale
také postavit všemu, co před nás rok
2012 přinese.
Pěkné Vánoce a šťastný rok 2012.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Albrechtice v roce 2011
... pokračování ze str. 2
Smutné je, že prodeji v cestě nestojí cena pozemku, ale pro mnohé z nás
nepochopitelné „principielní NE“.
I přes tento neúspěch budeme dále
hledat způsob, jak tuto situaci vyřešit.
Po výstavbě kruhové křižovatky
na silnici I/11 u nově budovaného
obchodního centra by stavba chodníku výrazně přispěla k bezpečné
cestě dětí i dospělých do Týniště.
Výsledek plnění plánu dalších jmenovitých akcí je uveden v tabulce pod
článkem.
Z uvedeného je patrné, že naprostá většina úkolů byla splněna. Chci u
této příležitosti poděkovat zejména
referentu majetkové správy Jardovi
Kupkovi. Díky jeho kvalitní práci se
nám společně daří plnit úkoly, které
nám zastupitelstvo obce ukládá. Dě-

6

kuji Jardo.
Vážení čtenáři,
pokud bych rok 2011 hodnotil pouze podle výše uvedených ukazatelů,
bylo by to hodnocení neúplné. Naše
každodenní práce je totiž daleko pestřejší. Možná si to ani neuvědomujete,
ale největší množství práce je každodenně odváděno pracovníky úřadu
na zajišťování bezporuchového chodu
obce a s tím spojené administrativy.
Výčet těchto úkonů by byl dlouhý.
Jejich společným hodnotícím kritériem je vaše spokojenost a výsledky
činnosti kontrolních orgánů. Přiznám
se, že nedovedu vyhodnotit, jak jste
nebo nejste v Albrechticích spokojeni. Na problémy způsobené obcí byla
do uzávěrky zpravodaje podána jedna stížnost a jedna petice. Osobně si
jsem vědom, že dílčích problémů se
během roku mohlo vyskytnout více,

Zákres chodníku pro pěší a cyklisty Albrechtice n.O. - Týniště n.O.

za což se omlouvám. Pokud jsme se
je dozvěděli, snažili jsme se je vyřešit co nejrychleji. Z kontrolní činnosti nevznikl zatím žádný problém.
Dovolím si proto veřejně poděkovat
i dalším dvěma pracovnicím obecního úřadu a to ekonomce obce paní
Marii Horákové a asistence slečně
Petře Kučerové. Jejich práce je rovněž
profesionální a vysoce kvalitní. Jsem
rád, že obě pracují pro naši obec.
Děkuji také místostarostce obce paní
Renatě Bekové, která nám v rozsahu svých kompetencí rovněž účinně
a obětavě pomáhá.
Jedno přísloví praví, že nejen prací
živ je člověk.
Ani naše obec nežije pouze prací. Jak mnozí víte, v letošním roce se
uskutečnilo několik kulturně společenských akcí. Přiznám se, že když
jsme v kulturní komisi sestavovali
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SITUACE
1:500
LEGENDA
CYKLOSTEZKA
ZPEVNĚNÝ POVRCH (asfalt)

CYKLOSTEZKA
ZPEVNĚNÝ POVRCH (asfalt)
barevné odlišní v místě vjezdů

plán činnosti na letošní rok, tak jsem
měl o jeho reálnosti pochyby. Nakonec můžu s radostí konstatovat, že
všechny akce se uskutečnily. Některé
nové, jako bylo kácení máje, plavba
po Orlici, výlov ryb nebo rybí hody
se vydařily. Účast na nich byla vysoká
a nám všem to určitě pomohlo najít
chuť a elán do další práce pro vás.
Pokud sdílíte stejný pocit, mohou se
z nich vyvinout nové kulturní tradice
naší obce. Děkuji proto všem, kteří se
ve svém volném čase věnovali jejich
přípravě a realizaci. Předně předsedkyni kulturní komise Lence Bričové,
Jaroslavu Hlušičkovi, Kamilu Šínovi
a dalším členům komise. Děkuji také
všem, kteří jste se jich zúčastnili. Vaše
účast byla totiž pro všechny pořadatele odměnou největší.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Výsledek plnění plánu jmenovitých akcí

Název jmenovité akce

Za realizaci
zodpovídá

Realizace úkolu

Výměna oken v čp. 71 školní družina a MŠ

referent
majetkové správy

realizace odložena z
důvodu podání žádosti
o dotaci v roce 2012

Rekonstrukce školního
hřiště - terénní úpravy,
oplocení, úprava povrchu

Starosta obce

zrealizováno

Rekonstrukce dětského
hřiště - žádost o dotaci

Starosta obce

zrealizováno

Úpravy školní zahrady
pro školní pozemek

Ing. Petr Černý

zrealizováno

Aktualizace webových stránek

Starosta obce

realizuje se - bude dokončeno v roce 2012

Studie rekonstrukce bytu
čp.48 na školní družinu

Starosta obce

zrealizováno

Projekt zateplení budovy čp. 71 - výměna
oken, zateplení pláště

Starosta obce

zrealizováno

Rekonstrukce topení v budově
čp. 275 (obecní úřad)

referent
majetkové správy

zrealizováno

Projekt zateplení čp.
275 (obecní úřad)

Starosta obce

zrealizováno

Výměna oken a dveří v čp.
302 - nebytové prostory

referent
majetkové správy

zrealizováno

Sportovní hřiště v sokolském
areálu - neinvestiční příspěvek

Místostarostka
obce

nebyl realizován z důvodu
odložení akce
z rozhodnutí TJ Sokol

Chodník pro pěší a cyklisty ACE-TNO

Starosta obce

nebyl realizován viz.
text v článku

Opravy vozovek
asfaltovým postřikem

referent
majetkové správy,
starosta obce

zrealizováno

Oprava a zateplení střechy ZŠ

referent
majetové správy

nebyl realizován z finančních
důvodů odloženo na rok 2012

Přestavba požárních
vozíků pro potřeby protipovodňové ochrany

Starosta obce

zrealizováno

Mobilní dopravní značení

referent
majetkové správy

zrealizováno

Půdní vestavba v hasičské garáži - projektová dokumentace

Starosta obce

úkol zrušen usnesením zastupitelstva

Rekonstrukce chodníku
Na Drahách, 1. máje

Starosta obce

zrealizováno do schváleného
finančního limitu 500 tis. Kč
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Z jednání rady obce
prostředky
tice nad Orlicí ve zlatých stránkách
(za období říjen 2011 – listopad
∙ informaci ohledně pořádání Štítu
za cenu 3000,- Kč/rok
2011)
Albrechtic – pořádající obcí jsou
Rada obce bere na vědomí:
Rada obce schvaluje:
Lesní Albrechtice
∙ záměr uzavřít s Městem Týniště n. ∙ projekt žáků ZŠ „Bezpečná cesta do školy“, doplňuje jej o další ∙ projektovou dokumentaci na přeO. veřejnoprávní smlouvu ohledně
stavbu bytu školníka v ZŠ na školní
opatření (snížení obrub chodníků,
působení městské policie v Obci
družinu a doporučuje ji zastupitelsnížení rychlosti v prostoru fotbaAlbrechtice a pověřuje starostu
stvu obce ke schválení
lového areálu a umístění informaobce projednáním záměru s Městivního radaru v ulici Pardubické) ∙ informaci pana Jindry zástupce firtem Týniště a zjištěním předběžné
my Povodí Labe – kapacitně ani
a doporučuje zastupitelstvu obce
ceny
finančně není firma Povodí Labe
rozšířený projekt žáků ZŠ schválit
Rada obce neschvaluje:
schopna zajistit sekání a čištění
a na jeho realizaci uvolnit finanční
∙ uveřejnění kontaktů Obce Albrech-

všech drobných vodních toků
Rada obce doporučuje:
∙ zastupitelstvu obce zařadit do rozpočtu obce na rok 2012 prostředky
na účast zástupců obce a hasičů na
Štítu Albrechtic
Rada obce ukládá:
∙ Ing. Černému navrhnout postup
vyčištění dna potoka a vysekání kolem potoka u hráze a stanovit předběžný rozpočet akce
OÚ Albrechtice n.O.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(usnesení ze dne 18.10.2011)
121/8/2011 Zastupitelstvo revokuje
usnesení č. 26 ze dne 6.10. 2010
Odst. 3, písm. a) – výběr projektanta na půdní vestavbu v hasičské
garáži.
122/8/2011 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí zprávu o plnění usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva obce.
123/8/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo se společností JD
Dlouhý s.r.o., Vračovice-Orlov 41,
Vysoké Mýto ve znění přílohy č. 1
tohoto usnesení a pověřuje starostu
obce k jeho podpisu.
124/8/2011 Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 100 tis. Kč investorovi kruhové křižovatky na silnici
I/11 v Týništi nad Orlicí.

125/8/2011 Zastupitelstvo obce bere
né výdaje: 12 890 905,- Kč, finan- 131/8/2011 Zastupitelstvo obce
na vědomí žádost pana Josefa Čercování: -105 000,- Kč, schodek:
schvaluje čerpání nutných výdajů
ného - poradna pro spotřebitele
3 063 397,- Kč.
souvisejících s geodetickým vytý– žádost o poskytnutí příspěvku
čením hranic pozemků uvedených
ve výši 2 360,- Kč na nákup Ob- 128/8/2011 Zastupitelstvo obce
v příloze č. 4. Potřebné rozpočtové
čanského zákoníku s komentářem
schvaluje krytí rozpočtového
výdaje budou schváleny na nejbliža ukládá starostovi obce pana Čerschodku ve výši 3.063.397,- Kč
ším zasedání zastupitelstva obce,
ného pozvat na příští zasedání zaz výsledku hospodaření obce z mina kterém již bude známa skutečná
stupitelstva k objasnění skutečností
nulých let.
výše nákladů na vytýčení.
týkajících se fungování poradny.
129/8/2011 Zastupitelstvo obce 132/8/2011 Zastupitelstvo obce
126/8/2011 Zastupitelstvo obce rozschvaluje smlouvu o výpůjčce
ukládá referentu majetkové spráhodlo realizovat stavbu „Rekons Královéhradeckým krajem na povy informovat uživatele obecních
strukce chodníku ch 13“ v rozzemek p.č. 373/1 v k.ú. Albrechtice
pozemků uvedených v příloze č. 4
sahu: výměna povrchu chodníku
n. O. (těleso silnice II/305 + chodtohoto usnesení o tom, že užívají
a výměna obrub včetně souvisejíníky) za účelem realizace stavby
pravděpodobně neoprávněně macích výdajů na opravu silnice II/305
„Rekonstrukce chodníku ch 13“ ve
jetek obce a upozornit je na vůli
v souladu s rozhodnutím o zvláštznění přílohy č.3 tohoto usnesení
zastupitelstva obce tento stav dále
ním užívání této silnice a to do
a pověřuje starostu obce k jejímu
řešit.
výše celkových nákladů 500 tisíc Kč
podpisu.
v roce 2011.
133/8/2011 Zastupitelstvo obce bere
130/8/2011 Zastupitelstvo obce
na vědomí informace starosty obce
127/8/2011 Zastupitelstvo obce schvaschvaluje geodetické vytýčení hraohledně kolaudace protipovodňové
luje rozpočtové opatření č. 5/2011
nic pozemků ve vlastnictví obce dle
hráze dne 14.10.2011, přípravě prove znění přílohy č. 2 tohoto usneseseznamu neoprávněných uživatelů
tipovodňového plánu a provozního
ní v těchto parametrech: upravené
pozemků uvedených v příloze č. 4
a manipulačního řádu.
příjmy: 9 932 508,- Kč, upravetohoto usnesení.
OÚ

Změny ve vydávání občanských průkazů a pasů
Některé změny na úseku občanských průkazů k 1.1.2012
• pokud nedojde ke změně údajů
uvedených ve stávajícím občanském průkazu (OP) např. změna
trvalého pobytu, osobního stavu,
dosavadní OP zůstávají platné po
dobu v nich uvedenou a občané narození před 1.1.1936 nadále měnit
OP nemusí, pokud mají uvedenou
neomezenou platnost OP,
• nebude se dokládat osvědčení o
státním občanství ČR ani u první
žádosti o pas ani o OP,
• o OP se může žádat na kterémkoliv
OÚ obce s rozšířenou působností,
matriční úřady (Týniště nad Orlicí) již nebudou moci žádosti o OP
přijímat
• matriční úřad může zadržet neplatný OP, přijímat ohlášení o ztrátě,
odcizení, poškození nebo zničení
OP
• bude možno vydávat OP osobám
mladším 15 let, a v tomto případě
bude za ně žádat zákonný zástupce

dítěte, který také tento OP vyzvedne, platnost tohoto OP je na 5 let
• k žádosti o OP se bude pořizovat
digitální fotografie občana přímo
v kanceláři na MěÚ Kostelec n.O.
při jejím podání
• v rámci zemí Evropské unie bude
občanský průkaz nadále využíván
jako cestovní doklad
Změny na úseku cestovních dokladů k 1.1.2012
• nelze pořídit zápis titulu nebo vědecké hodnosti
• zápis dítěte v cestovním dokladu
(pasu) jeho rodiče pozbývá platnosti dnem 26.června 2012. Zápis
dítěte v občanském průkazu rodiče
v žádném případě neslouží jako doklad k vycestování dítěte po Evropské unii – každé cestující dítě musí
mít svůj cestovní doklad. Občanský
průkaz je cestovním dokladem po
EU pouze pro jeho držitele.
S případnými dotazy ve věcech
cestovních dokladů se obracejte na
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Sle-

záková Helena, telefon 494 337 258,
e-mail: hslezakova@muko.cz
S případnými dotazy ve věcech
občanských průkazů se obracejte na Městský úřad Kostelec nad
Orlicí, Čermáková Petra, telefon

494 337 280, e-mail: pcermakova@
muko.cz
Pracovní doba: pondělí a středa
8:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 8:00 –
15:00, pátek 8:00 – 13:00
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Rozhovor s ředitelem Domova důchodců Albrechtice n.O.
Vážení čtenáři,
jistě jste si všimli, že se v roce 2011
v Domově důchodců v Albrechticích
nad Orlicí opět budovalo, to bylo vidět již z daleka. Bylo to celkově nákladná akce, a proto jsem pro Vaši
informaci položil řediteli domova důchodců panu Karlu Vackovi několik
zvídavých otázek, zde jsou:
Pane řediteli, co se konkrétně v ústavu budovalo a v jakém
rozsahu?
Budovala se nová část hlavní budovy. Nejprve se postavila boční nosná
zeď, ke které se montovala ocelová
konstrukce s plošinami v přízemí a
v prvním patře. Dále bylo vybudováno únikové požární schodiště, a sice
u přízemí přes první patro do druhého patra. Protože se jedná o únikové
schodiště, byla zde instalována orientační světla s červenými kontrastními
žárovkami. Tím se ještě neskončilo.
Byl adaptován a rozšířen půdní prostor ve druhém patře na nový společenský prostor, který obohatil obyvatele o prostornou jídelnu s možností
poslechu velkoplošné televize. Toto
místo je vhodné nejen na společenské
aktivity, ale i například na církevní
mše. Rovněž byla vybudována nová
střecha se skleněnými vikýři a novým
průčelím s krásným výhledem na přilehlé domy a na Týniště nad Orlicí a
jeho malebné okolí.

Kdo byl investorem a zřizovatelem
této nákladné akce?
Investorem byl jednak Královéhradecký kraj a částečně domov důchodců. Celková investice dosáhla výše
5 055 000,-Kč. Generálním dodavatelem stavby byla firma RGS Lukavice
s.r.o., která provedla stavbu v termínu
od 1. 11. 2010 do 30. 6. 2011.
Kolik je obyvatel a zaměstnanců
v domově a jaká je kapacita obědů?
V hlavní budově je 57 klientů a
v domcích dalších 24. Zaměstnanců
je v domově důchodců v současné
době 68. V naší výborné kuchyni se
denně s celodenním provozem vaří
přibližně 250 obědů. Rozvoz po obci
je zajištěn ústavním vozítkem v počtu
20 obědů. Pro Domov důchodců Třebechovice pod Orebem až 70 obědů
a z Albrechtic si denně dochází až 50
spoluobčanů.
Jak jste byl spokojen s Dnem
otevřených dveří v domově dne
2.9.2011?
Tato akce se vydařila, počasí přálo. Byl kvalitní kulturní program,
hrál týnišťský Black Buřiňos ze ZUŠ
v Týništi n.O., vystoupila dívčí skupina mažorek Marlen z Kostelce nad
Orlicí. Pro návštěvníky byla připravena výborná gastronomie, grilování
prasátka, grilovaná kuřata, řízky, jednohubky, pivo, káva, pečivo z pekárny Lično. Zúčastnili se rovněž klienti

z okolních domovů Královéhradeckého kraje. Velký úspěch měl výtvarný
program pro děti.
Jak hodnotíte rok činnosti 3 Alzheimerových domků?
Klienti zde mají příjemné prostředí a žijí důstojný život. Využívaná je
keramická dílna také v úterý odpoledně pro děti ze základní školy. Dále je
aktivitě využívána místnost na muzikoterapii, kde často zní písničky s do-

provodem foukací harmoniky pana
Karlíka.
Co byste přál obyvatelům a personálu domova do Nového roku 2012?
Předně bych přál všem pevné a stálé zdraví, osobní spokojenost, hodně
úsměvů kolem sebe, co nejlepší dobré
vztahy.
Pane řediteli děkuji za Váš vzácný
čas a příjemný rozhovor s Vámi
Hejčl Milan

Výzva řidičům
Vážení řidiči, blíží se blíží se zimní
období a s ním i spojená zimní údržba chodníků a silnic. Nejeden z občanů si v tomto období zalamentuje na
místy neuklizený chodník popř. nahrnuté bariéry ze sněhu právě u jeho
auta nebo vchodu. Zimní údržbu má
na starosti obecní úřad, který na ni
sám či prostřednictvím Kontrolního
výboru dohlíží, tak i posuzuje písemné záznamy pořízené poskytovatelem
služby o průjezdnosti silnic a chodníků a tím i možnosti pro úklid. Při
špatně zaparkovaném vozidle hrozí
provozovatelům úklidu kontakt stroje
se zaparkovanými vozidly a jejich přímé poškození.
Pro posouzení stavu s parkováním
v obci Kontrolní výbor provedl pochůzku po obci a seznámil se tak se
současným stavem a zjistil skutečnosti, které dále zdokumentoval.
A co bylo k vidění?
1) Parkování na chodníku není v obci
výjimečná záležitost, ale naopak
zcela běžná věc.
2) Na silnici před (sice vlastním) domem, parkuje stále dost občanů,
i když na vlastním pozemku mají
buď garáž, nebo alespoň místo pro
stání vozidla.
3) Parkuje se i na obou stranách úzkých silnic a tím je průjezdnost pro
techniku omezena. Na tento fakt již

delší dobu upozorňuje SDH, kterým při výjezdu k zásahu špatně
zaparkovaná vozidla překážejí.
Tak co s tím? Zde máme několik
možností:
• můžeme Vás řidiče nechat parkovat, jak si chcete a škodolibě sem
tam vyvěsit fotografie Vašich obvykle parkujících vozidel tu někomu na chodníku nebo vjezdu
• můžeme si vyžádat zákrok Policie
ČR za přestupky: stání na chodníku, stání v protisměru, stání do 5m
od křižovatky, parkování na místě
zakrývajícím značku atd.
• kdoví jestli by se nedala v ulicích
vyvěsit značka s vyznačením zákazu parkování vzhledem k zimní
údržbě od - do...
A co navrhujeme?
Během posledních podzimních
týdnů projdeme několikrát obec a na
nešvary Vás řidiče upozorníme upomínkou za stěrač. Pokud se dále situace nezlepší, budeme nuceni použít
jiné zákonné možnosti.
Pevně doufám, že k takovému opatření nebude muset dojít a parkování
v obci se zlepší natolik, že zimní údržba chodníků a silnic se obejde bez
problémů.
Ing. Petr Černý
Předseda Kontrolního výboru
zastupitelstva obce

Domov důchodců Albrechtice n. O.
Vás srdečně zve na

8.
SPOLEČENSKÝ
PLES

9. 3. 2012

od 20.00 hodin
v restauraci U Krbů.
hraje hudební skupina

LYRA CLUB

Bohatá tombola zajištěna.
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KNIHOVNA – nabídka pro čtenáře
ítám Vás v knihovně a nabízím ně- mentní defenestrace“ –Vondruška V.
– Opravdu si myslíte, že není čemu se
kolik titulů :
v dnešní politice zasmát ? Tento satirický román vás přesvědčí o opaku.
Pro děti :
S laskavým a humorným nadhledem
„Korunka princezny Kačenky“ vypráví o nové politické straně, která
– J. Lukášek. Pohádkové příběhy z přijde s převratným nápadem – obOrlických hor : Vodní panna, Lesní sazovat místa v parlamentu po vítězžínky z Javorníce, Večerní povídačky ných volbách, losováním….
v Záměli, Pašerák v Pekle, O skřítcích
„Jezdec bez minulosti“ – Lámour
loskutácích atd.
L. Na ranči se probouzí muž po ztrátě
„Návštěva u čaroděje“ – Hejduk paměti. Odkud se vzalo jeho umění
R,- pohádky : Velká voda, U čaroděje, zacházet tak dobře se zbraněmi? Co
Bouřka, Zvědavá veverka,Mlsný sli- má společného se zlatem za půl milionů dolarů zakopaným na ranči, ktemák, Králičí ocásek atd.
rý teď brání zuby nehty? A jakou má
„Pusolamy“ – Charvát F. Pro děti minulost? Co vědí ti, kteří teď usilují
od 5 let Cílem této knížky je nejen o jeho život? Proč jemu samotnému je
děti pobavit, ale také rozvíjet jejich to stále tajemstvím?
umění číst, správně mluvit, vyslovo„Láska online“ – Teremová L.
vat a pochopit obsah básniček.Některé pusolamy se budou číst snadno, Knížka je o pětatřicetileté psycholožjiné naopak děti donutí, aby si láma- ce Lence, která má za sebou bolestily hlavičky i jazýčky, a tak poznávaly vý rozchod s přítelem, který se navíc
odehrával v době, kdy onemocněla
různá kouzla řeči.
rakovinou děložního čípku. Po úspěš„Deník mý zoufalý lásky“ –Retti- né operaci a po svém uzdravení má
díky své nedůvěře v muže problémy
gová L. Pro čtenářky od 12 let.
navázat nový partnerský vztah. Po
roce samoty si na popud své kamaPro dospělé :
rádky vystaví inzerát na internet…
„Strana štěstí“ a neb první parla-

„Letopisy královské komory“
– Vondruška V. Dva příběhy písaře
královské komory Jiřího Adama z
Dobronína se odehrávají v polovině
16.století. Poslední cantilena zavádí
královského písaře mezi bratrstvo
chrámových zpěváků Podivná smrt
jednoho z nich by královskou korunu zřejmě vůbec nezajímala, pokud
by se současně neztratil starodávný
kancionál….

jako každý rok, stráví klidné Vánoce
ve společnosti svých milovaných kocourů na Islandu, kam ji pozvali její
přátelé. Když však konečně do jejich
usedlosti dorazí, objeví zde hrůzu nahánějící mrtvé tělo. Policie je bezradná a tak se Alice rozhodne vypátrat
vraha na vlastní pěst.

„Kočka na prameni“ - Adamson
L. Příležitostná herečka Alice, která si
přivydělává hlídáním koček, doufá, že

Svobodová J., knihovnice
www. knihovnaano.wz.cz

„Vražda ve vilové čtvrti“ – Stach
J. „Já to shrnu“, přihlásil se komisař. „Máme tady mrtvého, známého
„Šaman“ – Gordon N. Klasický podnikatele. Teprve po pitvě budeme
western, historický román, detektiv- moci možná konstatovat, zda se zaka, román o naději a zklamání, o válce střelil sám, nebo se jednalo o vraždu“.
a míru, o lásce a nenávisti, o přátelství
„Smrt s příchutí nebe“ – Naa zradě, o rozumu a víře, o demokracii
a zvůli, kniha nabitá dějem, prošpiko- chtmanová P. Tělo Aleny našli chvíli
vaná jemným humorem a ještě jem- po poledni dva obchůzkáři městské
policie. Seděla v autě s dvěma průnější erotikou.
střely - jeden do srdce, druhý na le„Vášnivé radosti“ – Small B. – vém stehně Auto se nacházelo v jedné
Kathryn se zcela vymyká předsta- neobydlené ulici, kde stály jen domy,
vám o úzkoprsých knihovnicích čekající na zboření…
s omezeným rozhledem. Naopak,
Přijďte si vybrat, určitě najdete knikromě vedení knihovny se též angažuje ve společenském životě a infor- hu, která Vás zaujme.
Na shledanou v knihovně každou
muje své spoluobčany o současných
středu od 16 – 18 hod. se na Vás těší
trendech….

Ohlédnutí za rokem 2011 - zahrádkáři
Tak už máme novou cestu do moštárny. Hráze proti velké vodě jsou hotové. A zahrádkáři se v pohodě dostanou do klubovny a moštárny. Letos se
opět moštovalo. Pracovníci moštárny
všem vyhověli, každý si odvezl šťávu
ze svého ovoce. Jablka byla šťavnatá

a mošt byl díky podzimnímu slunci
lahodný.
Ve společenské místnosti moštárny se uskutečnilo nejedno zahrádkářské setkání a oslava narozenin.
Ale i 28. prosince se opět sejdeme
na vánoční besedu a zavzpomínáme,

co nám uplynulý rok dal. Určitě bu- ryb, kdy byla moštárna zahřívacím
deme vzpomínat i na letošní zájezdy koutkem pro mnohé účastníky a ně– do Pardubic na výstavu jiřinek, na které i záchrannou stanicí.
litoměřickou Zahradu Čech a v nepoPřijďte k nám na besedu!
slední řadě i na Zahradu východních
Za MO ČZS Albrechtice n.O.
Čech v Častolovicích. A nesmíme zaSedláčková J.
pomenout na letošní novinku – výlov

Z historie a současnosti
Sboru pro občanskézáležitosti
Albrechtice nad Orlicí
Sbor pro občanské záležitosti byl
založen dne 29.11.1973 při tehdejším MNV v Albrechticích nad Orlicí.
V té době měl 12 členů: paní Malinová
Jitka (předsedkyně), Tučková Jaroslava, Vodehnalová Růžena, Cabalková
Marie, Brandejsová Alena, Zemanová Miluše, Trejtnarová, Trunečková
Zdena, Proboštová, Hašková Helena,
Wichlas Rudolf, a Bažant Miroslav.
Od roku 1973 je v kronikách SPOZu zachyceno mnoho slavnostních
i jiných událostí, které jsou doloženy četnými fotkami: vítání občánků,
svatby, zlaté svatby, diamantové svatby, stříbrné svatby, besedy s důchodci,
zájezdy, výstavy, gratulace k životním

jubileím, zahájení školního roku, předávání občanských průkazů.
Složení SPOZu se léty měnilo
a předsedkyní se na dlouhá léta stala paní Miluše Zemanová, která byla
zakládající členkou organizace. Paní
Zemanová se rozhodla v letošním
roce ukončit činnost ve SPOZu , kde
pracovala 38 let. Když jsem jí chtěla za
ta dlouhá léta dobrovolné práce poděkovat, skromně odmítla a řekla mi, že
vše dělala proto, že má ráda lidi.
Dnes je předsedkyní paní Jaroslava
Krčmářová a SPOZ nadále pokračuje
v bezvadné práci.
Renata Beková
místostarostka obce

5

Nová část
Vítání
občánků
hlávní(květen
budovy2011)
domova důchodců.
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LAJDÁCTVÍ, LHOSTEJNOST, NEBO SNAD NEGRAMOTNOST?
Na stránkách MZ bylo starostou
obce napsáno o odpadech a jeho třídění již tolik článků, že by to určitě
dalo na celé jedno číslo. Patřím k té
většině občanů, aspoň si to myslím,
kteří odpad třídí. Mám ale vždy špatný
pocit z toho, když v kontejneru vidím
to, co tam nepatří. V kontejneru na
papír jsou odpadky z domácího koše
s mastnými igelitovými sáčky, se zbytky potravin, dokonce půl veky chleba.
V plastovém zase kbelík se zbytkem
lepidla nebo ztvrdlé malty, gumová
hadice, roztrhaný molitan a jiné, tak
si v duchu říkám, který v* to sem dal?
Byl to domorodec nebo „cizinec“ ?
Máme snad v obci negramota, který

neumí číst? Na každém kontejneru je
zřetelně napsáno, co tam patří a co ne.
Kterému lajdákovi to je lhostejné. Asi
si řekne, vždyť to platím, tak ať se jiný
postará. Nebo s tím pošle dítě, které na
otázku kam to má dát dostane odpověď: „ někam to hoď.“ Dítě, které chodí do ZŠ je jistě ve škole poučováno,
nebo na různých besedách seznamováno, jak se má v těchto případech zachovat. Příkaz od rodiče je ale možná
rozhodující. Spíš to vidím v dospělém,
který se potřebuje zbavit nepotřebných věcí a jistě ještě pod rouškou
tmy. A tak bych chtěl vzkázat tomu
„nepořádníkovi“ (ještě slušné slovo),
když nechceš odpad třídit, choď ho

doma do popelnice, nebo si vezmi do
kapsy občanku, zavez to na nedalekou
skládku, je to zdarma, není to ani dva
kilometry, tam Ti řeknou, kde to máš
uložit. Pokud se Ti to zdá daleko, tak si
to nech doma na dvorku, na půdě, pod
postelí, protože když jsi nepořádný v
sobě, můžeš mít nepořádek i doma,
nikdo se nad tím nepozastaví. Záměrně jsem použil tvrdá slova. Chápu ty
občany, kterým to zdravotní stav neumožňuje, kontejnery jsou pro ně třeba daleko, proto i tříděný odpad dají
do popelnice – v pořádku. Rozhodně
v žádném případě nechci lichotit firmě ODEKO s.r.o., ani starostovi obce,
který o odpadech toho již napsal dost,

možná se mu někdy chtělo zveřejnit
něco podobného, ale musel zachovat
„dekórum“ vyplývající z jeho funkce.
Nevím, zda to pomůže a ten, kterého
se to týká se chytí za nos a vezme si
tento příspěvek k srdci. Spíš jsem se
ale zamyslel na lidskou lhostejností,
lajdáctvím, ztracenou úctou nejen ke
společným hodnotám, ale i jeden k
druhému. Také jsem přesvědčen, že se
asi v tomto směru nic nezmění a zůstane vše při starém, a tak jsem si dovolil vypůjčit slova z písničky Michala
Tučného: „STARÉHO PSA NOVÝM
KOUSKŮM NENAUČÍŠ“ – kéž bych
se mýlil.
= Ša =

Nespalujte odpad!
Podzim a zima v některých místech
naší republiky se nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní
imisní limity (laicky řečeno množství
škodlivin, která nám v ovzduší dle
zákona „může“ poletovat) bývají u
některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak
již standardně nastupují nejrůznější
onemocnění dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové
podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě
chorob, které nás trápí v zimě, však
škodliviny mohou napáchat škody,
které nás v podobě závažných onemocnění potrápí až za několik let.
„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím
můžu dělat já? Nic“, zní asi nejčastější
úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění
ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní
jevy, jako jsou požáry, erupce sopek a
podobně). Dokážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať
už se jedná o velký průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném domku.
A začneme tentokrát rovnou u
těch kamen. Spalujete-li doma dřevo
nebo kvalitní uhlí, „škodíte“ sobě a ži-

votnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vytknout.
Nesmyslně vysoké ceny za plyn a
elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí
uchýlit se zpět ke klasickým palivům.
Někteří lidé však za účelem mnohdy
nesmyslných úspor pálí ledacos – například odpady.
Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela.
Mnozí lidé také namítají, že když se
může spalovat odpad ve spalovnách,
proč by jej nemohli spalovat oni doma.
Mezi spalovnou a domácími kamny je
ovšem razantní rozdíl – především v
teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou
schopna vyvinout tak vysoké teploty,
aby docházelo k téměř dokonalému
spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co
si tedy v kamnech spálíte, to si vaše
rodina i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří
dioxiny, polyaromatické uhlovodíky
(PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z
těchto látek má karcinogenní účinky.
Podle současného zákona je
jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle zákona jsou

fyzické osoby (tedy občané) povinny
nakládat s odpady podle systému,
který stanoví obec/město, ve které
žijí. Obce/města jim na oplátku (také
podle zákona) musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle
jiného zákona (č. 86/2002) je možné
spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo,
seschlé palivo rostlinného původu,
nebo certifikované plynné palivo.
Obec si pak vlastní vyhláškou může
stanovit, zda zakáže například pálení
listí nebo hnědého uhlí.
Jak škodí spalování odpadů?
- Plasty – při jejich pálení vzniká
nejvíce jedovatých látek. Např. při
spalování PVC unikají do ovzduší
dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý
styren. Spalováním plastových fólií a
lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a
výrobky do kontejneru na plasty.
- Staré palety, dřevo z demolice,
rozbitý nábytek, chemicky ošetřené
dřevo, natřená prkna – při jejich spalování se uvolňují například dioxiny
a formaldehyd. Chemicky ošetřené
dřevo, nábytek, dřevotříska apod. pat-

ří do sběrného dvora.
- Spalování nápojových kartonů
(obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky
a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu.
- Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých
kovů z barev a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu
nebo do sběrného dvora.
- Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další
jedovaté látky. Staré pneumatiky patří
do sběrného dvora.
- Dokonce i tráva či listí mohou
být zdrojem škodlivých látek, pokud
je pálíme na zahradě. Větší množství
rostlinných zbytků patří na kompost
nebo sběrného dvora.
Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu „Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům“.
Projekt „Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům“ podpořil Státní
fond životního prostředí v Programu
neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP
– „Rizikové látky z domácích topenišť
a dopravy a cesty k jejich snižování“.

Číslo 4 - 2011

škola

Strana 7

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Beseda s paní Zemánkovou
Během podzimního projektu Žijí zkoušet, jaké to je číst pouze hmatem.
mezi námi nás navštívila zrakově poV průběhu besedy nám paní Zestižená paní Mirka Zemánková z Tý- mánková hrála na tahací harmoniku
niště nad Orlicí.
a my jsme spolu s ní zpívali písničky,
které známe.
Celá škola se sešla v tělocvičně, kde
Na závěr si s námi zahrála stolní
na nás už paní čekala. Nejprve nám hru, kterou pro zrakově postižené vypovídala o svém dětství, životě, záli- robili chlapci ze 4. ročníku.
bách a potom jsme se mohli zeptat na
Beseda se nám moc líbila. Dozvěvšechno, co nás zajímá.
děli jsme se při ní mnoho nových
Prohlédli jsme si diplomy a me- informací.
daile, které vyhrála na plaveckých
závodech. Ukázala nám, jak vypadá
Karina Štanderová, Martina
slepecká hůl a jak snadno ji lze složit.
Zdražilová, Dominik Vystavěl,
Zajímavé byly knihy psané slepeckým
Denisa Szeberényiová,
písmem. Mohli jsme si je osahat a vyžáci 5. ročníku

Podzimní sběr odpadového papíru
V sobotu 22. října 2011 uskutečnila
Základní a mateřská škola v Albrechticích n.O. ve spolupráci s rodiči sběr
odpadového papíru v obci.
Celé akce se zúčastnilo 11 tatínků
dětí mateřské školy, kteří svými auty
sváželi odpadový papír z celé obce a
ukládali do připravených kontejnerů
na parkovišti u školy.
Děkujeme tímto p. Bartákovi, p.
Bekovi, p. Bričovi, p. Burešovi, p. Filipovi, p. Horákovi, p. Matúšovi, p. Mylerovi, p. Trávníčkovi, p. Vanickému a

p. Veverkovi.
Velký dík patří i dětem Kolářovým
za pomoc při skládání sběru.
Moc děkujeme i Vám, občanům
Albrechtic, kteří papír třídíte a necháváte jej pro tradiční sběr, i Vám, kteří
papír nosíte do školy.
Výtěžek ze sběru odpadového papíru i letos přispěje k pěkné vánoční
nadílce našim dětem.
Ivana Kubcová
vedoucí učitelka MŠ

Jízda na invalidním vozíku
Dominika Vondráčková se svojí museli používat brzdy a hlavně při
maminkou nám do školy přivez- tom přemýšlet. Uvědomili jsme si, jak
ly invalidní vozík. Mohli jsme si ho těžký život tělesně postižení lidé mají.
vyzkoušet při hodinách TV a zjistit,
Lenka Sedláčková,
jak se na něm jezdí. Jízda na vozíku
Josef Otava, Ondřej Oldřich
nebyla moc jednoduchá, protože jsme
Jaroměřský, žáci 5. ročníku

Vyzkoušeli jsme si invalidní vozík
V říjnu na naší škole probíhal projekt Žijí mezi námi. Do školy jsme
s mamkou přivezly invalidní vozík
a půjčily ho dětem. Některé se ho naučily ovládat rychle, jiné se málem
převrátily.
Sama jsem si zažila, jaké to je, když

si nemůžete stoupnout na vlastní
nohy. Proto bych chtěla všem vzkázat:“ Buďte na sebe opatrní, važte si
svého zdraví, abyste invalidní vozík
nikdy nemuseli potřebovat.“
Dominika Vondráčková,
žákyně 5. ročníku

Podzimní projekt – Žijí mezi námi
Každoročně se na naší škole věnujeme jednomu z 5 podzimních projektů.
Loni jsme si povídali o Keltech a vyráběli dýňové lucerničky, letos jsme přistoupili k mnohem vážnějšímu tématu.
Bylo jím seznámení s životem zdravotně
postižených a handicapovaných lidí.V
týdnu od 10. do 14. října si děti povídaly, četly nebo vyhledávaly informace
o tom, jak nelehký život mají například
lidé zrakově nebo sluchově postižení.
Při poslechu a zpěvu anglické písničky
Can you her me si vyzkoušely znakovou
řeč. V tělocvičně školy se mohly projet
na invalidním vozíku a zjistit, jak nelehké je jeho ovládání. Velkým přínosem

byla i návštěva zrakově postižené paní
Mirkou Zemánkovou, která dětem
poutavě vyprávěla o svém životě. Celý
projekt byl zakončen výstavou veškerých aktivit a výrobků žáků v průběhu
této činnosti. Velice zdařilé byly například pomůcky pro zrakově postižené,
které vyrobily žáci ze 4 . a 5. ročníku.
Většina dětí se do projektu zapojila s
chutí a odnesla si nejenom nové znalosti a zkušenosti, ale hlavně chuť pomáhat
lidem, kteří nemají štěstí být zdraví a
nemohou si užívat život tak, jako většina z nás.
Jana Karásková
učitelka ZŠ

Dramaťák výletoval
23. října si děti z dramatického
kroužku vyjely na výlet do Pardubic.
Cesta vlakem byla příjemná a přálo
nám i počasí – sluníčko nás provázelo
celý den. První zastávkou byl zámek,
který nás překvapil svou upraveností
a majestátem. Absolvovali jsme několik výstav – staré hračky, zbraně,
mince, tropy a asi největší ohlas mělo
„Polabí“ – tady si děti mohly vlézt do
liščí nory, či na panelech poslouchat
hlas modřinky a jiných živočichů.
Pochopitelně, že hlavní náplní našeho zájezdu byla návštěva Výcho-

dočeského divadla, kde jsem shlédli
představení „Saxana – dívka na koštěti“ – divadlo plné písniček, vtipů a
nápadů. A to se pomalu venku stmívalo a naše výletování se blížilo ke
konci. Ovšem ještě malé občerstvení
– „zdravé“ hranolky a zmrzlina a opět
vlakem domů.
Co dodat na závěr? Velmi pěkná
akce s dětmi, které si opravdu výlet
užily a už se ptají, kam pojedeme příště. Pardubice nasadily laťku dost vysoko…tak uvidíme.
Eva Drábková
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Zájezd do divadla
Na jeden říjnový podvečer se podařilo panu Kamilu Šínovi zajistit lístky
na představení Východočeského divadla v Pardubicích s názvem „Černá
komedie”. Tuto nabídku však využila
jen hrstka občanů Albrechtic.
Je to velká škoda, protože se nejednalo o představení plné černého hu-

moru, jak by se dalo podle názvu hry
očekávat, ale o nevšední zpracovaní
komediálního příběhu, ve kterém je
hlavním tématem tma!
Chudý mladý umělec očekává návštěvu zámožného sběratele umění,
kterému by rád prodal některé své
dílo a tím si pomohl z tíživé finanční

situace. Jenže co čert nechtěl, když je
vše připraveno na příchod vzácného
hosta, vypadne elektřina. V nastalé
tmě se odehrává spousta komických
situaci a na scéně se objevují další postavy, které by hlavní hrdina nečekal
ani v nejmenším.
Hra začíná v absolutní tmě, kdy až

v okamžiku výpadku elektřiny se jeviště rozzáří a dá aktérům vyniknout,
aby herecky ztvárnili pohyb v úplné
tmě. Nutno říci, že v případě tohoto
představení, se to hercům podařilo
skvěle.
Za Kulturní komisi
Lenka Bričová

Rekapitulace činnosti kulturní komise v roce 2011
Během plesů po Novém roce proběhl turnaj v bowlingu o Pohár starosty obce, této akce se pravidelně
účastní zástupci zájmových organizací naší obce, základní a mateřské školy, školní jídelny a domova důchodců
a je velmi oblíbená. Probíhá v bowlingovém centru v Týništi nad Orlicí,
každý team má 3 členy.
V sobotu 26.února se uskutečnil
masopustní průvod, kdy i přes mrazivé počasí se účastnilo velké množství
dětí i dospělých v maskách.
Sobotní odpoledne s datem 12.
března přišli děti do restaurace
u Krbů v maskách se pochlubit, jaké

6

kostýmy se jim povedlo udělat a také
si zasoutěžit.
Čarodějnický rej byl doprovázen
v celku velkou účastí občanů, i když
malých čarodějů a čarodějnic přišlo
k elektrárně málo.
Po letech jsme uspořádali stavění
i kácení máje, které i přes nepřízeň počasí vyšlo dobře a bez újmy na zdraví.
V sobotu 2. 7. se na zahradě restaurace U Krbů uskutečnil Turnaj ve
střelbě ze vzduchovky.
Den dětí pořádaný SK Albrechtice
navštívilo bohužel málo lidí.
Plavba po Orlici byla pořádaná pro
velký zájem dvakrát a budeme se sna-

Kácení máje (28.5.2011)

žit v ní pokračovat i v příštím roce.
Jako zakončení prázdnin dne 20. 8.
jsme pozvali všechny děti na hřiště na
sokoláku, kam jsme přizvali šermíře.
Albrechtické kufrování pořádané oddílem orientačního běhu dne
17.9.2011 proběhlo za krásného počasí, ale bohužel s mizernou účastí.
Posvícenský fotbal se konal za
velice krásného slunečného počasí
1.10.2011 na hřišti v borku a večer
byla připravená zábava v restauraci
u Krba.
Říjnový podvečer jsme jeli do divadla v Pardubicích na výtečnou
komedii.

6

První albrechtický výlov ryb na
rybníčku se konal za nemalé účasti
občanů.
Tradiční čertovský rej proběhl v restauraci U Krbů dne 4. 12.
Dne 11. 12. nás navštíví divadelníci
z Týniště nad Orlicí s hrou „Vraždící
břitva“.
Všem členům kulturní komise
i dobrovolníkům děkuji za spolupráci
a budu se těšit na další v nadcházejícím roce.
Přeji krásné a pohodové Vánoce.
Lenka Bričová,
předsedkyně kulturní komise

Masopustní průvod (26.2.2011)

Senátor Antl daroval stovky míčů mladým sportovcům
V průběhu měsíce září a října 2011
rozvezl senátor JUDr. Miroslav Antl
do každého mládežnického fotbalového oddílu ve svém senátním obvodě
deset nových kvalitních fotbalových
míčů značky Mitre Calcio. Miroslav
Antl, sám dlouholetý aktivní sportovec,
před volbami slíbil, že bude podporovat
spolkovou a sportovní činnost, zejména
rozvoj mládežnického sportu - a tímto
plní další ze svých předvolebních slibů.
Senátor Miroslav Antl již v roce 2009
daroval 200 000,- Kč na podporu spolků v regionu a v letošním roce nakoupil
560 fotbalových, volejbalových a basketbalových míčů pro 56 mládežnických
oddílů v tržní hodnotě cca 320 000,- Kč.
Protože se JUDr. Miroslav Antl již dlouhá léta setkává s neuvěřitelným plýtváním veřejných peněz a předražováním
různých zakázek, rozhodl se, že si sám

vyzkouší, zda jde ušetřit finance při nákupu, pokud má člověk zájem. Sportovní míče pro mládežnická mužstva, které
tvoří fotbalové míče tradičního anglického výrobce MITRE, volejbalové míče
prémiové japonské značky MIKASA
a basketbalové míče předního světového výrobce MOLTEN se panu senátorovi podařilo (zcela legálně) nakoupit
za poloviční ceny.
V době probíhající krize a nedostatku finančních prostředků na provoz
sportovních oddílů a klubů, udělaly darované míče (podle slov sportovních činovníků) dětem velkou radost a ušetřily
oddílům nutné finanční náklady. Volejbalová a basketbalová družstva mládeže
Antlova rozsáhlého senátního obvodu
(číslo 48) se mohou těšit na míče v průběhu tohoto podzimu po zahájení jejich
soutěžních utkání.
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Krátce z činnosti JSDH v roce 2011
Albrechtičtí hasiči vyjížděli během
uplynulého roku celkem k deseti událostem. Jednalo se o požár plastového
kontejneru u kostela, požár osobního
vozidla v Nové vsi, požár komínového
tělesa v Albrechticích, požár lesního
porostu v Borku, prověřovací cvičení
na požár skladu dřeva ve Žďáru nad
Orlicí, technickou pomoc u prasklé
vodovodní přípojky a následné odčerpání vody ze sklepa, požár vzrostlého stromu, dopravní nehodu dvou
osobních vozidel u samoobsluhy, čerpání vody na Hrázce a únik ropných
produktů do řeky Orlice.

Naší jednotku dost zaměstnala
i nově postavená protipovodňová
hráz. Bylo provedeno zkušební napuštění protipovodňových vaků na
Hrázce v přejezdu na luka a částečně
i přes silnici do Týniště nad Orlicí
a instalace čtyř čerpadel na stanovišti u elektrárny a v ulici Luční. Takže
naše jednotka se ani letos nenudila.
Za celý sbor dobrovolných hasičů
bych vám rád popřál krásné a pohodové prožití Vánočních svátků a
do Nového roku hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Za SDH Josef Jakl

Zajímavosti z myslivosti
Než myslivci vystřelí, mají za sebou mnoho práce. Pro zásypy, jesle,
krmelce se musí zabezpečit pro zvěř
spárkatou dostatek kvalitního sena a
vojtěšky a nejen to, ale oves, ječmen,
šrot, kaštany a žaludy (letos je mimořádná úroda). Pro zvěř pernatou
pod zásypy dostatek plev, pšenici a
různého odpadu po žních, Nelze odhadnout, jaká bude zima. Proto se
musíme připravit na to nejhorší zimní počasí a mít dostatečné zásoby jak
objemového, tak jadrného krmiva.
Dle informací Českomoravské my-

slivecké jednoty je v současné době
kolem 90 tis. myslivců. V roce 1990 to
bylo téměř 120 tisíc, značný úbytek.
Průměrný věk je 58 let. Co je potěšitelné, že přibývají ženy. Především
mají své zastoupení v kynologii, troubení a v sokolnictví.
Myslivci jsou na světě proto, aby
napomáhali udržovat rovnováhu
v přírodě. Počet kusů zvěře určený
k odstřelu musí být proto přesně ušit
na míru každé honitbě. Plán lovu
nikdy nesmí ohrozit předepsaný minimální počet zvěře. K lovu se navíc

MS Zelené Háje Albrechtice n. O.
vás zve

vybírají kusy, které nejsou chovné.
To znamená jedinci slabí, nebo kusy,
které nemají typické znaky paroží pro
další vývoj.
V současné době se v honitbách,
kde je dostatek lesů, množí divoká
prasata, zvaná i zvěř černá, více než
je zdrávo. Rozrývají pole, likvidují
kukuřici nejen na podzim, ale i při
zasetí, totéž platí o bramborách, ale
ty v honitbě nemáme. Přitom na divoká prasat si jen tak nepřijdete. Černá zvěř je chytrá. Pohybuje se hlavně
v noci a orientuje se podle čichu.

Upozorňuje majitelé domácích psů,
kteří jsou každý den v naší honitbě
a nechávají svého psa volně pobíhajícího po polích nebo v lese, že se
dopouštějí hrubého porušení mysliveckého zákona. V současné době zesilujeme kontroly v honitbě. Naštěstí
je hodně těch, kteří mají svého pejska
na vodítku a berou to jako pěknou
procházku v přírodě.
Myslivecké sdružení Zelené
Háje Albrechtice n.O.

HASIČI Albrechtice nad Orlicí
si vás dovolují pozvat na

v sobotu 14. ledna 2012 od 20:00 hodin na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
Vstupné na místenky, cena 100,-Kč.
Předprodej místenek od 12. 12. 2011 v restauraci U Krbů.

K tanci a poslechu hraje skupina JK Band.
Bohatá zvěřinová tombola.

HASIČSKÝ PLES
4. února od 20:00 hodin v restauraci U Krbů.

K tanci a poslechu hraje skupina

POKROK
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Poločas albrechtické kopané v sezóně 2011-2012
Ať chceme nebo nechceme, čas
nezastavíme a tak nám rozhodčí odpískali první polovinu soutěže 2011
– 2012. Pokud se ohlédneme zpět od
posledního článku a ještě na začátek,
po Valné hromadě byl do čela SK zvolen 11-ti členný výbor. Tento se scházel pravidelně, zpočátku s velmi dobrou účastí členů, která však pozvolna
upadala a v současné době dochází
do výboru prakticky necelá polovina
členů. Jistě – v dnešní době má přednost zaměstnání a zabezpečení rodiny
a jejího zázemí. Nicméně výbor je tu
od toho, aby zabezpečoval chod SK,
řídil údržbu areálu, přípravu ploch
na utkání a vyřizoval ostatní agendu, která účast 5-ti mužstev v soutěži
vyžaduje. Není to práce lehká a ani
jednoduchá. K zajištění úkolů, kromě brigád a manuální práce se výbor
sešel do 14.11. 33x. Poděkování a čest
proto patří sekretáři oddílu Jirkovi
Koblmüllerovi, který jediný měl 100%
účast, ale i J.Hlušičkovi, chyběl pouze
jednou a J.Novák pouze třikrát.
A jak si vedou oddíly v polovině
soutěží? U nejmladších poctivě pracovali M. Jaroměřský, P. Bartoš, kterým podle potřeby pomáhali ostatní
z řad rodičů. A tak můžeme chválit
velmi dobré výsledky. U přípravky ze
20-ti zápasů 14x vyhráli, zaznamenali
pouze 3 prohry a 3 remízy a při skóre 84:13 a 45 bodů je tento výsledek

řadí na pěkné 4. místo v tabulce. Z
84 docílených branek jich nejvíce dal
Adam Vacek 30, dále potom Michal
Jaroměřský 22 (jablko nepadlo daleko
od stromu) Šrajbr Libor 21 a potom
další Vojtěch Jiří, Prášková Andrea,
Jaroměřský Lukáš, Víchová Michaela,
Šrajbr Mirek, Švagr Robin.
I u elévů můžeme chválit. Z 18-ti
zápasů vyhráli 7x, 3x se rozešli smírně a 8x podlehli soupeři. Skóre mají
aktivní 58:40 a to je řadí na 6. místo
v okrese. O branky se podělili: Blecha
M. 22, Vystavěl D. 11, Brandejs T. 9,
Bartoš L. s Provazníkem V. po 4 dále
pak ještě Frič, Hep, Chmelík, Králík a
Müller.
U dorostu po předchozích potížích se zabydlel jako trenér R. Moravec prostřední. Pomáhá mu bývalý
hráč dorostu Petr Wajgl jako asistent
a přes počáteční kádrové problémy
mužstvo docílilo poměrně slušného
umístění v krajské soutěži. Ze 12-ti
zápasů 7 vítězných 1 remiza a 4x prohra skore 35:35 je s 22 body řadí na
pěkné 5 místo.
Když jsme s velkým elánem a
chutí hrát a trénovat zakládali „B“
mužstvo, tento elán se odrazil ve
výsledcích zápasů a mužstvo sice s
„odřenýma ušima“, ale postoupilo do
vyšší třídy. Ani zde jsme se nezalekli
mužstev, která tam hrají, vždyť mnohá jsme dokázali přehrát v pohárové

soutěži a nebo v přípravných zápasech. Jenže: „B“ mužstvo je v soutěži poslední, z jedenácti soutěžních
utkání zvítězilo pouze 1x – 3x remiza
a 7x prohra s pasivním skore 16:32
Jak jsem se na začátku zmínil o práci
výboru, tak v tomto směru se musím
zmínit o „práci“ a přípravě hráčů „B“
mužstva. Pokud si hráči myslí, že stačí
přijít v sobotu, nebo v neděli na hřiště,
tam zápas „odchodit“, udělat si žízeň
a potom to na další týden stačí, tak ty
výsledky podle toho vypadají. Všichni
hráči, a to bych chtěl zdůraznit, všichni hráči jsou reprezentanty Albrechtic
a mají možnost trénovat pokud jim to
dovolí zaměstnání nejenom v pátek,
ale po celý týden a hlavně mohou trénovat s A- mužstvem. Trenér A-čka je
rád povede. Pokud neukážou hráči B-čka dobrou vůli a snahu po zlepšení,
těžko budeme vyvracet námitky, že
toto mužstvo je k ničemu a je lepší ho
zrušit. Hráčů je dostatek, ale musí na
sobě začít pracovat a začít hrát fotbal
především pro svoje potěšení a potom
pro naši radost. Bez tréninku a tvrdé
práce to nejde.
A nakonec jsem si nechal A-čko.
Na něm se odráží veškerá práce všech,
neboť to je to, proč většina z nás okolo fotbalu pracuje. Po pádu z krajské
soutěže jsme věděli, že „chlebík“ v
okrese nebude nejměkčí. V současné
době se mužstvo začíná konsolidovat.

I hra už se blíží naším představám.
Bohužel domácí „výbuchy“ s Doudlebami a Kosteleckou Lhotou (zbytečná
ztráta pěti bodů) nás srazily na zem.
Ze 14 – ti zápasů jsme 8x zvítězili, 3x
remizovali, 3x prohráli a 27 bodů a
skóre 40:29 nás řadí na 5. místo tabulky se ztrátou 7 bodů na vedoucí
Dobrušku. Ztráta bodů doma mrzí
stejně jako vysoké prohry v Lípě a ve
Vamberku. Nyní však záleží na hráčích, jak přistoupí k zimní přípravě
a pokusí se na jaře manko smazat. O
vstřelených 40 branek se dělili: David
Hořínek 14 (druhý nejlepší v okrese)
Petr Duha 11, Jirka Jaroš 4, Pavel Zeman 3, David Jarda, Kuzma Roman,
Velíšek Ondra po 2 a Martin Pavlas a
Luďa Velíšek po jedné brance.
Ve stručnosti je to asi tak vše z
činnosti SK. Kdybychom zde měli
rozebírat veškeré dění v tomto oddíle
(zabezpečení restaurace, občerstvení-o což se velmi dobře stará p. Eva Slaninová, brigádnická činnost atd.) na
tento článek by bylo třeba daleko více
místa. A tak na úplný závěr :slibme si,
že ve druhé polovině soutěže uděláme
všichni – ale opravdu všichni co nejvíce pro to, aby se V Borku hrál dobrý
fotbal a aby –a nejen kvůli fotbalu –
do Borku návštěvníci rádi chodili.
-jn-

Zpráva o činnosti TJ Sokol za rok 2011
Nejdůležitějším úkolem výboru
sokola bylo, jako každý rok, zajištění
prostředků na pokrytí nákladů spojených s provozem areálu.
V sokolovně se v letošním roce podařilo dle plánu opravit zdi a následně vymalovat na šatně.
Byly přemístěny a zapojeny akumulační kamna na chodbu k sociálnímu
zařízení, v mezipatře bude ještě v letošním roce vyměněno kulaté okno.
Trochu problémy nám nadělaly odpady, které se za ty spousty let totálně
ucpaly.
Několik pokusů o vyčištění svépomocí mělo nevalný efekt, takže
museli nastoupit odborníci a odpady
pročistili.
Co se týče venkovních prostor, zaměřili jsme se na stav kurtů.
Jelikož kvalita stávající antuky po le-

tech provozu již vzala za své, v jarních
měsících se část strhla a kurty byly
poházeny antukou novou. Kvalita kurtů se zlepšila , nicméně do budoucna
budeme muset stav kurtů řešit . V letošním roce byla opět podána žádost o
grant na rekonstrukci kurtů, tentokrát
díky Renatě Bekové. Spousta hodin
strávených vyplňováním různých formulářů a zase nic. Rozdělování dotací
MAS nad Orlicí se zdá někdy hodně
„podivné“, když pak zjistíte na jaké
projekty peníze jdou. Ale s tím asi nic
nezmůžeme.
Venku byly ještě jako každý rok ořezány lípy u travnaté plochy a některé
stromy před sokolovnou.
Co se týče sportovního využití ,tak
tělocvična je nejvíce využívána cvičením aerobiku pravidelně téměř po
celý rok. Letos začalo cvičení zumby

a k veliké radosti také cvičení rodičů
s dětmi. Dále pak tělocvičnu využívá
oddíl volejbalu k pravidelným tréninkům a oddíl kopané SK , k zimní přípravě od elévů až po muže. Okrajově
je tělocvična využita i ke sportům jako
je florbal, badminton a stolní tenis.
Kurty slouží oddílu volejbalu a
tenisu k tréninkům a mistrovským
utkáním.
Vojenská posádka letos pořádala
na kurtech další ročník přeborů ve
volejbale.
Ve spolupráci s kulturní komisí se
o prázdninách uskutečnilo v areálu
sokolovny představení skupiny historického šermu.
Dále jsou prostory využívány k pořádání různých akcí jak firemních, tak
soukromých.
Členové sokola letos opět zajišťova-

li sběr železného šrotu. Letos to bylo
hodně slabé, tak nějak jsme byli rádi,
že se vůbec pokryly náklady spojené
se sběrem.
Dále se pak podíleli na přípravách
pálení čarodějnic, stavění májky.
Co nás čeká v příštím roce. Rozhodující budou finance a tam jsou
na místě jisté obavy, jak se bude situace vyvíjet. Peněz není nazbyt, no
uvidíme.
Závěrem bychom chtěli poděkoval
všem, co nás v letošním roce podporovali, ať už se jednalo o pomoc fyzickou
při opravách a údržbě celého areálu
nebo pomoc finanční, jak ze strany
obce, tak sokolské župy a sponzorů.
Přejeme všem našim občanům
krásné a ničím nerušené Vánoční
svátky a úspěšný nový rok 2012.
Výbor TJ Sokol

TJ Sokol Albrechtice zve všechny své příznivce do sokolovny na cvičení:
ZUMBA s VOJTOU - každé pondělí od 19.00 – 20.00 hodin
AEROBIC s KRISTÝNOU - každé úterý a čtvrtek od 19.00 – 20.00 hodin
Těšíme se na Vás!
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Historie rybářství v Albrechticích – pokračování
V roce 1961 pokračovalo budování
rybníků a upravena sádka nad „Remízkem I“. Dne 13. července 1961
zasáhla povodí velká otrava ryb, viník
však nebyl nikdy bezpečně zjištěn.
Neustálé znečišťování kdysi velmi
čisté Divoké Orlice od Žamberka
přes odpadní vody z Vamberka, dále
Doudleb, Kostelce nad Orlicí a v neposlední řadě i Týniště měla za následek nejen značný úbytek ryb, ale i
rostlin, kdysi v řece velmi zastoupených. Výsledek otravy byl katastrofální a dle střídmého odhadu uhynulo
přes 40 metráků ryb všeho druhu,
zejména však jesen, bolen, štika, cejn,
úhoř, kapr, tloušť, parma a lipan. Je
smutné, že teprve taková havárie
ukáže jaké množství ryb a v jaké velikosti je v Orlici zastoupeno. Celková
škoda nahrazena nebyla, organizace
však dostala po projednání pouze od
koželužny Týniště n. O příspěvek na
zarybnění 22.740,- Kčs.
V roce 1962 přidělil tehdejší MěNV
Týniště n. O. místní organizaci kiosek
u hostince „Na Růžku“, který sloužil
pro schůzovou činnost výboru, vydávání povolenek a podobně . Byly
konány první rybářské závody na novém rybníku a dále oblastní závody
v rybolovné technice na sportovním
stadionu v Týništi n.O. Obě akce se
vydařily a přispěly k popularizaci rybářského sportu mezi veřejností.
Na výroční členské schůzi byl před-

sedou zvolen pan Josef Potůček a brigádnická povinnost snížena z 20 – ti
na 15 hodin.
V roce 1963 měla organizace 166
členů z 5 obcí a zájem o členství začíná narůstat. Členové MO vypomáhají na úseku zemědělské činnosti,
zajišťují noční výmlaty obilí, sklizeň
sena, sběr brambor a řepy. V tomto roce dochází k vydání závažného
rybářského dokumentu a to nového
zákona č. 103/63 Sb., který dal pevný
základ organizacím rybářském svazu.
Ve své podstatě platí dodnes. Projednává se možnost hospodaření na horním toku Alby, kde je zájem vytvořit
trvale pstruhové pásmo. V tomto roce
již MO hospodaří na výměře 29,71 ha
povodí a dle kroniky jsou největšími
úlovky tohoto roku štika o váze 11 kg
a candát o váze 2,60 kg.
Rok 1964 je počátkem naplňování
zámyslu o vybudování skladových a
kulturních prostor u rybníků u Petrovic. Ta je dnes jednou z nejmodernějších v rámci kraje. Roste i členská
základna, kde je evidováno celkem
183 členů. Dochází ke zkvalitnění
obrazové části naší kroniky zásluhou
kronikáře Františka Charváta.
V tomto roce byla vynaložena částka na zarybnění ve výši 12.189,- Kčs.
Na našem rybničním hospodářství
byl docílen výnos na 1 ha celkem 143
kg ryb, na jednu povolenku připadlo
20,80 kg ryb, což již v té době převy-

PEDIKÚRA
A MANIKÚRA
Albrechtice n. O.
• Pedikúra klasická mokrá.
• Klasická manikúra včetně zábalu rukou.
• Japonská přírodní P-SHINE manikúra
- léčí oslabené praskající nehty, vhodné
zejména po odstranění gelových nehtů.
K dispozici dárkové poukázky.

tel.: 728 513 002
p. Fedrselová Olga

šovalo celostátní průměr. Je škoda, že
se pro porovnání nedochoval žádný
materiál o úlovcích z počátečních let,
neboť se statistika úlovků nevedla.
První záznam je až z roku 1933 kdy je
vykazován celkový úlovek na 50 členů
ve všech druzích ryb a to 1.495,- kg
(29,9 na člena).
V roce 1965 místní organizace
oslavila 40. výročí svého vzniku a na
slavnostním zasedání dne 22. srpna v
hotelu Orlice byl zhodnocen vývoj od
založení a v závěru vyhodnoceno za
zásluhy 16 členů, kteří obdrželi knižní
dar. Součástí tohoto výročí byla i výstava v prostorách městského muzea
o činnosti místní organizace. V závěru tohoto roku došlo k organizační
úpravě na úseku hospodářském, kde
se začala projevovat neefektivnost
vlastní výroby násad a rozhodnuto
raději roční násadu k dopěstování
kupovat. Byly obsazeny funkce, které
byly nově ustaveny a to hlavního hospodáře pro tekoucí vody, hospodáře
pro organizaci brigád na rybničním
hospodářství, rybničního hospodáře
a hospodáře pro jezera a stará ramena
řeky.
Další léta organizace lze charakterizovat velice kladně a dochází ke stále
lepším hospodářským výsledkům.
Tato léta je však třeba charakterizovat
jako bouřlivý růst členské základny,
kdy se její počet téměř zdvojnásobil.
Kladně lze hodnotit i finanční výno-

sy z pořádaných kulturních akcí, ať
již jde o výnosy z tradičních plesů,
rybářských závodů a v posledních letech z výnosů rybochovných zařízení.
Koncem šedesátých let je realizována
výstavba hospodářského objektu, zavedena účetní evidence na rozsah odpovídající velikosti organizace. Jsou
připraveny plány na další rozšíření
rybníků v areálu rybničního hospodářství, zejména o výstavbu největšího rybníku pro chov násad a to
„Sportu“. Výbor organizace nezapomíná na dobrou práci členů a při výroční schůzi k 45. výročí vzniku jsou
odměněni nejlepší členové bronzovými a stříbrnými odznaky za zásluhy o
rozvoj organizace od Rady Českého
rybářského svazu. Po náhlém úmrtí
předsedy MO J. Potůčka v roce 1971
řídí organizaci krátce místopředseda
Jan Pírko a na výroční členské schůzi dne 29.3.1971 je zvolen předsedou
dlouholetý jednatel Vladimír Opatrný. Dochází k realizaci perspektivních
plánů dokončením rybničního areálu v Remízku, kde ze státního fondu
vodního hospodářství a zvýšené brigádnické aktivity je dokončen dvouhektarový rybník „Sport“.
(pokračování)
Podklady zpracoval p. Josef Marek
člen ČRS od roku 1954

Místní organizace
Českého rybářského svazu
Týniště nad Orlicí
Vás srdečně zve na tradiční

Rybářský ples
18. února 2012
od 20.00 hodin
v restauraci U Krbů
K tanci a poslechu hraje skupina

Koplaho band.
Bohatá tombola zajištěna.
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Výlov brouzdaliště u elektrárny
Historicky prvního výlovu ryb v
Albrechticích nad Orlicí se dočkali
občané 17.listopadu 2011. Ptáte-li se,
kde je v obci rybník, ve kterém žijí
ryby, tak vězte, že se jedná o „Brouzdaliště“ u elektrárny. Tato malá vodní plocha byla vytvořena při rekonstrukci parku v roce 1994. Původně
sloužila pro malé děti, které se ještě
nenaučily plavat a chodily se sem
brouzdat. Odtud tedy název „Brouzdaliště“. Postupem času však koupání v řece ztratilo pro místní občany
význam a tím přestaly do brouzdaliště
chodit i malé děti.
Několik let se tato malá vodní plocha nevyužívala, zarostla vodní vegetací a z velké části se i zanesla. Při
stavbě protipovodňových hrází byla
vypuštěna, odbahněna, nainstalovalo
se nové napouštěcí zařízení a násled-

ně byla opět napuštěna.
Při přípravě plánu kulturních akcí
na letošní rok bylo rozhodnuto, že
uděláme na podzim výlov ryb a následně na to rybí hody. Termín výlovu
byl stanoven na 17. listopadu 2011.
Současně bylo domluveno, že členky
Zahrádkářského svazu zajistí při výlovu malé občerstvení. Jak bylo naplánováno, tak se i stalo.
Ryby na výlov byly zakoupeny v
Lesním družstvu Vysoké Chvojno
s.r.o. a den před výlovem byly nasazeny do vody. 17. listopadu se od
ranních hodin chystalo „Brouzdaliště“ na výlov. Nejprve se pomalu snížila hladina vody, aby se ryby mohly
stáhnout do nejhlubších míst. Vlastní výlov měl začít ve 14.00 hodin. Již
hodinu před výlovem se k rybníčku
začali scházet první zvědavci. Ve čtr-

náct hodin, kdy začal vlastní výlov,
již stálo na březích odhadem více jak
sto účastníků. V této lidsky krásné
atmosféře vstoupili tři lovci (Milan
Zeman, Bohuslav Hlušička a Jaromír
Kratěna ml.) do vody a před zraky
všech vylovovali jednoho kapra za
druhým. Mezi kapry se v kaserech objevily i krásné štiky, okouni a dokonce
i jeden mník. Za necelou hodinu byl
výlov hotov. V kádi se prohánělo dvacet pěkných kaprů a pět štik. Ostatní
menší ryby byly vráceny zpět do rybníčku, který se hned napustil vodou.
Na své si přišly i děti, které si se zájmem prohlížely vylovené ryby. Vždyť
štiku nebo okouna viděly některé
poprvé v životě. Mnoho návštěvníků
výlovu využilo také připraveného pohoštění v moštárně zahrádkářů. Teplý
čaj, grog nebo káva se sladkým cukro-

vím udělaly radost všem prochladlým
dětem i dospělým.
Co říci na závěr? Soudě podle pohody a dobré nálady, která vládla po
celou dobu výlovu u všech účastníků
si myslím, že se akce asi podařila.
Děkuji touto cestou panu Radku
Charvátovi a pracovníkům Lesního
družstva Vysoké Chvojno s.r.o. za
zajištění ryb, výše uvedeným lovcům
ryb a dále Kamilu Šínovi, Radku Lochmanovi, Jardovi Kupkovi a také
zahrádkářkám – paní Jaroslavě Kupkové, Jarmile Izákové, Vlastě Martincové a všem dalším za pomoc, bez
které by se akce nedala uskutečnit.
Pokud se akce skutečně líbila i vám,
jsem připraven osobně podpořit její
zopakování i v příštím roce.
Jaromír Kratěna
starosta obce

První albrechtický výlov
Dne 17. listopadu se konal první
výlov ryb v naší obci. Akci na místním brouzdališti u elektrárny, kde se
vše odehrávalo, navštívilo odhadem
70 občanů. Samotný výlov prováděl
starosta obce pan Kratěna se synem,
pan B. Hlušička, R. Lochman, J. Kupka, K. Šín a M. Zeman. Samozřejmě

nechybělo občerstvení, připravené
v bývalé moštárně, kde na účastníky
čekal teplý čaj, zákusky a v neposlední
řadě grog.
Ulovené ryby (kapři a štiky) se převezli do místní restaurace pana Krba,
kde se připravili pro sobotní hostinu.
Ta začala v 16 hodin na sále restau-

race, kde k dobré pohodě přispěla i
Dovolte mi tímto poděkovat všem,
zdejší kapela VOKAP. Hudba příjem- co se podíleli na celé rybářské akci, od
ně vyplnila chvilky čekání na jídlo, je- výlovu, přes přípravu jídel až po hoslikož přišlo nečekaně velké množství tinu s hudbou.
občanů. Za což chceme ovšem velmi
poděkovat a v dalším ročníku se vynasnažíme na tak hojnou účast lépe
Za KK Bričová Lenka
připravit.
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Rybí hody v restauraci U Krbů
Podobně jako výlov rybníčku
„Brouzdaliště“, tak i rybí hody v restauraci U Krbů, byly pořádány v
obci poprvé. Hned v úvodu musím
připustit, že při tvorbě plánu kulturních akcí na letošní rok, jsem zcela
přesně nedomyslel, co znamená tuto
akci navrhnout k realizaci a navíc se
zavázat, že ji spolu s Jardou Hlušičkou
zorganizuji.
Zatímco s pořádáním výlovů jsem
měl dostatek vlastních zkušeností,
rybí hody jsem nikdy nedělal. Jako
rybář ryby sice jím a umím je upravit, ale rozhodně to není um na vaření
pro sto dvacet strávníků v restauraci.
Množství pochybností a nezodpovězených otázek ke svému návrhu
mně pomohl vyřešit teprve místní
excelentní rybář, František Khýn ml.
Po krátkém telefonátu s vysvětlením
mého problému a prosbou o pomoc
mi Franta slíbil, že mi s přípravou
ryb a vařením pomůže. Musím říci,
že k mému uklidnění sice došlo, ale
s blížícím se termínem hodů se opět
začaly do mého podvědomí vkrádat
pochybnosti.
Přišel však 17. listopad, vylovené
ryby jsou naloženy v kádi a já s nimi
ujíždím do Lesní k Frantovi. V příjemně vytopené místnosti se společně
pouštíme do zpracování přivezených
ryb. Zatímco já jsem byl pln obav, jak
zvládneme vše, co nás čeká, Franta byl
naprosto klidný a s velkým nadhledem vyprávěl o receptech, které má

připraveny na sobotní hody. Přitom
jsme čistili a čistili přivezené ryby. Ještě že nám přišel pomoci můj nejstarší
syn. I tak nám zpracování 20 kaprů a
pěti štik dalo pořádně zabrat. Po čtyřech hodinách usilovné práce jsme ale
měly ryby vykuchané, kapří hlavy připravené na vaření a ve dvou kbelících
byly připraveny vnitřnosti kaprů na
rybí polévku.
Konečně přišel den „D“. V sobotu
dopoledne jsme se sešli s nabroušenými noži v kuchyni restaurace. Já s
bušícím srdcem, Franta s úsměvem
a jemu vlastním klidem. Bez velkých
řečí rozdělil úkoly a dali jsme se do
práce. Jeho manželka Zuzka se pustila do přípravy rybí polévky, Yveta
Krbová do škrabání brambor, já do
porcování ryb a Fanda do kořenění
a pečení podle jeho receptů. Musím
říci, že mně stačila chvíle, abych zjistil, že vedle sebe mám Pana kuchaře,
který si s vařením lehce poradí. A co
teprve, když kuchyň provoněly první
upečené ryby a rybí polévka. Přestože jsem v životě upekl a snědl hodně
ryb, to co jsem koštoval od Fandy, byl
pro mne úžasný kulinářský zážitek. V
klidné atmosféře se podařilo bez problémů připravit vše na začátek hodů.
Přirozeně, měl jsem ještě určitý
neklid spojený s vlastním průběhem
hodů. Jídlo bylo vynikající, podle
nás ho bylo i dost, ale nevěděli jsme,
kolik přijde lidí. Mezi sebou jsme se
proto špičkovali a tak trochu se báli,

abychom nejedli týden upečené a neprodané ryby.
Konečně se blížila šestnáctá hodina
a s ní začali přicházet i první hosté.
Během chvíle se naplnila restaurace
i „kufr“. Hudba, která měla hrát v restauraci, již nenašla kousek volného
místa a musela se operativně přemístit na sál. Mezi tím přicházeli další a
další hosté. V té chvíli nám bylo všem
jasné, že připravených stolů i personálu na obsluhu je málo, že je nevyhnutelné pustit hosty i na sál, kde měli
místní myslivci večeři a posezení po
honu a že upečené ryby zcela jistě jíst
celý týden nebudeme. Ti z vás, kteří
na hody přišli, to jistě potvrdí.
Musím přiznat, že v jednu chvíli to
byl docela nápor na psychiku. Vše se
ale podařilo vyřešit, všichni hosté se
nakonec dočkali svého jídla a za hudebního doprovodu skupiny VOKAP
(Jarda Vošlajer, Jirka Kapucián) si již v
dobré náladě pochutnávali na připravených rybích specialitách. I když ne
každý si mohl objednat štiku, o kterou
byl největší zájem.
Soudě podle prázdných talířů, které
se hromadily v kuchyni, rychle se tenčících zásob upečených ryb a pochval,
které pronášeli na adresu kuchaře
mnozí hosté, se podle mne rybí hody
vydařily. Pro informaci, z upečených
ryb nezbylo zhola nic. Ještě že jsem
je ochutnal při jejich přípravě, jinak
bych ani nemohl potvrdit, že Fanda
Khýn je skvělý kuchař.

Na závěr moc a moc děkuji rodině
Khýnových, zvláště pak Fandovi, za
to, že mě nenechali ve “štychu“ a že
pro nás všechny připravili vynikající rybí pochoutky, které jsme mnozí
jedli poprvé v životě.
Díky moc.
Jaromír Kratěna
starosta obce
Jak si připravit dobrou českou
rybu
Oba recepty byly otestovány na rybích hodech. Za sebe vřele doporučuji k vyzkoušení. Pochutnáte si a navíc
podpoříte české rybáře.
Kapr na pivu
4 porce očištěného kapra osolíme a posypeme sušeným česnekem.
Hladkou mouku smícháme s mletou
sladkou paprikou, do které můžeme
přidat podle chuti i trochu pálivé.
Připravené porce kapra v ní obalíme
a kůží navrch vložíme do pekáčku a
porce poklademe plátky másla. Podlijeme 0,5 litrem 12o piva a dáme péci
do zlatohněda.
Štika po mlynářsku
Porce štiky nasolíme a okmínujeme. Hladkou mouku smícháme s
mletou sladkou paprikou a v ní obalíme porce štiky, které osmažíme na
rozpáleném oleji.
František Khýn
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Mikulášská nadílka v restauraci U Krbů
První prosincovou neděli jsme
v naší vesničce přivítali partičku, která rozdává smích i pláč plnými náručemi. Kde se vzal, tu se vzal Mikuláš
s anděly a tlupou čertisek. Hostinec
u Krbů se před setměním naplnil
malými caparty, kterým oči jen hrály, aby zahlédli jako první čertovský
kožich nebo aspoň cíp bílého Mikulášova pláště. Jakmile se setmělo, začalo
v místním hostinci čertovské rejdění.

Když už to vypadalo, že všechna dítka skončí v pekelném kotli u čertovy
babičky, rozehnal tu pekelnou verbež
sám Mikuláš. Jak se nakonec ukázalo,
jsou zdejší děti opravdu velmi hodné,
protože si odnášely veliké balíky cucavých a žvýkavých bonbonů, lízátek
a perníků, sladkých i slaných tyčinek
a jiných dobrot. Až se jednomu nechce věřit, že by ty děti (hlavně někteří kluci) byly tak hodné. Však nejed-

nomu dítku vyhrkla slzička, když na
něho spustil čert bandurskou. Snad
tedy byly dětské dušičky dobře zaopatřeny, aby se vyvarovaly konání nepravostí, které by je jistojistě přivedly
napřesrok rovnou do pekla, dospěláci
se snad dobře pobavili a všichni se už
jistě těšíme na svátky vánoční. Pořádající kulturní komise děkuje všem
účastníkům.
Za Kulturní komisi Jaroslav Kupka

Číslo 4 - 2011

Společenská kronika
Řekli si „ano“:
Helena Klepáčková a Petr Munzar
Igor Tvrdý a Lenka Pavlíčková
Vítáme na svět:
Sára Ornstová, nar. 16.9.2011
Rozloučili jsme se:
Jaroslava Henešová, nar. 16.1.1936

Vzpomínka:
„Kdo Tě měl rád vzpomene a taky nezapomene“. Dne 3. ledna uplyne již 13 let,
co navždy od nás odešla naše milovaná
maminka a babička paní Jiřina Faltová
ze Štěpánovska. Kdo jste ji znal, věnujte
tichou vzpomínku.
Syn Jiří s rodinou
„Už jen kytičku Ti můžeme dát a stále
vzpomínat“. Dne 15. února vzpomeneme
již čtrnácté smutné výročí, co se tiše zastavilo srdíčko našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka pana Václava Brůžka z
Albrechtic. Děkujeme všem, kdo mu věnují tichou vzpomínku.
Manželka a dcery s rodinami
Dne 26. listopadu tomu bylo dlouhých
10 let co od nás odešel náš tatínek a manžel Antonín Kapucián.
Stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Dne 27. prosince vzpomínáme 40.
výročí úmrtí našeho tatínka pana Josefa
Brandejse, lesníka ze Sutých Břehů. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami
Poděkování:
Děkuji panu starostovi Kratěnovi
a paní Alence Müllerové za SPOZ, kteří
mě navštívili při mých narozeninách. Děkuji za květiny, dárky a hlavně za pěkné,
veselé odpoledne.
V. Bidlová
Děkuji paní Bekové a paní Beranové za
blahopřání, dárek, květiny a hezké posezení u příležitosti mého životního jubilea.
Khýnová Marie
Děkuji za srdečné blahopřání, krásné
květiny a dárky s příjemným posezením
u příležitosti mého jubilea. Děkuji panu
starostovi Kratěnovi a paní Khýnové ze
SPOZu za pěkné chvíle.
Jaroslava Kapuciánová
Chtěla bych touto cestou poděkovat
za pěkný večer dne 28.10.2011, kdy jsem
se poprvé zúčastnila zájezdu do divadla
v Pardubicích.
Bričová Jaroslava
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