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Náklad 600 ks

Slovo na závěr roku 2013
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje.
Brzy se sejde den se dnem a my
budeme stát na prahu nového roku
2014. Dříve než se tak stane, je třeba mnohé vykonat. Jak v práci, tak
i doma. Proto je konec roku pro mne
vždy náročným obdobím a já vím, že
jsme na tom většinou stejně.
Přesto, nebo snad právě proto, mi
dovolte, abych na chvíli zbrzdil rychlý
běh událostí a krátce vzpomněl nejvýznamnějších událostí roku 2013.
Letošní rok byl, po pracovní stránce obecního úřadu, zaměřen zejména
na zahájení realizace velkých investičních staveb. Myslím, že všichni
vědí, že se v obci buduje další část
kanalizace v hodnotě cca 8 mil. Kč,
že stavíme cyklostezku s novým veřejným osvětlením v hodnotě cca
2 mil., že byly opraveny další části
chodníků v ulici 1. Máje v hodnotě
bezmála 0,5 mil. Kč. V krátké době
bude zahájena přestavba hospodářského objektu, který obec letos koupila od pana Bartoně. Ti pozornější
z Vás si možná všimli nového nátěru
na střeše základní školy, opravené fasády na místní knihovně nebo nové
střechy nad kancelářským objektem
u autobusové zastávky. Kromě těchto
viditelných akcí došlo i k vymalování
obecního úřadu a položení nových
krytin ve většině kanceláří úřadu a k
mnoha dalším drobným opravám na
obecním majetku.
Nemá smysl dále podrobně hovořit o každodenních problémech,

které museli zaměstnanci obecního
úřadu vyřešit, aby byla správa obce
vykonávána ve prospěch občanů
i nadřízených orgánů. Vždycky, když
jsem v práci po pracovní době a ve vedlejších kancelářích stále pracují moji
zaměstnanci, si říkám, jak je dobře,
že jsme jejich výběru věnovali takovou pozornost. Možná to někomu zní
neuvěřitelně, ale oni pracují přesčas
dobrovolně a bez jakéhokoliv mého
příkazu. Mají totiž své úkoly, zodpovědnost a profesionální čest, která jim
nedovolí svoji práci neudělat.
Rovněž pracovníci údržby veřejných prostranství, paní knihovnice,
správkyně hřbitova a další zaměstnanci odvádějí kvalitní práci. Hluboce si jich za to vážím, protože výsledná kvalita jejich práce významně
ovlivňuje i spokojenost Vás, občanů
naší obce.
Proto jim všem patří tento můj
osobní a veřejný dík.
Všichni víme, že nejen prací živ je
člověk. I když někdy o obsahu tohoto
přísloví pochybuji. Zvláště tehdy, když
potřebujeme pomoc nebo zajistit akce
ve volném čase. Zdá se, že většina
lidí žádný volný čas nemá. To
však nejlépe víte všichni, kteří čtete tyto
řádky.
I

přes tuto realitu se nám stále daří
vytvářet bohatou nabídku volnočasových aktivit pro děti i dospělé.
Kulturní komise spolu se zaměstnanci základní školy v průběhu roku
opět připravili množství zajímavých
kulturních a sportovních akcí. Jsem
rád, že se nám společně daří udržovat
i několik tradičních akcí, jako je masopustní průvod, společné plavby po
Orlicích, posvícení, rybí hody, mikulášskou besídku. Kromě toho je možné společně vyrazit na cyklovýlet, zajít
na divadlo, zasoutěžit si v bowlingu,
ping-pongu, střelbě ze vzduchovky,
mariáši i nohejbale nebo jít fandit
našim fotbalistům. Snad každý měsíc,
někdy i výrazně častěji, se v obci koná
nějaká akce pro veřejnost, kterou připravili Vaši spoluobčané.
Možná řeknete, to je přeci normální. Vždyť je to rok co rok podobné.
Na to já říkám, ano v ALBRECHTICÍCH TO NORMÁLNÍ JE. Není to
však samo sebou. Dělá to jen velice
malá skupina našich spoluobčanů ve
svém
volném čase nebo
nad rámec svých
pracovních
povinností.
Vážím si proto
všech, kteří se
takto, ve

prospěch ostatních, angažují a děkuji jim. Vás ostatní bych chtěl vyzvat,
abyste je v příštím roce podpořili. Uvidíte, že je mezi nimi fajn a že
i práce pro druhé může přinést radost a zcela specifické pracovní
uspokojení.
Vážení spoluobčané,
mohl bych ještě dlouze popisovat,
co se v uplynulém roce v naší obci
uskutečnilo. Nemělo by to však smysl.
Podstatné co jsem chtěl říci je fakt, že
pokud se v naší obci cítíte dobře, je
to především zásluhou zaměstnanců
obce, školy, dobrovolníků v komisích,
výborech zájmových organizací a jejich členů - hasičů, fotbalistů, volejbalistů a dalších, zkrátka lidí, kteří mají
rádi svoji práci, Albrechtice nad Orlicí i Vás, občany, pro které to všichni
dělají.
Všem těmto spoluobčanům děkuji a přeji si, abychom společně ve
stejném duchu a atmosféře přátelství
pokračovali ve spolupráci i v dalších
letech.
Na samý závěr mi dovolte, abych
Vám všem popřál krásné a klidné
vánoční svátky a do roku 2014 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Přeji
též všem sílu na překonávání překážek, pokud je v příštím roce potkáte.
Pokud byste snad na některé nestačili
sami, je tu vaše obec, na kterou se můžete vždycky obrátit. V mezích možností Vám rádi pomůžeme.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Príjemné prozití svátku vánocních a stastny novy rok Vám prejí zastupitelé obce a zamestnanci obecního úradu.
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Z jednání rady obce
zení party stanu, kde investiční poní elektronických online zdrojů
stodoly – p. č. 11/5“, s firmou ASJ,
díl Obce Albrechtice je 13 647,- Kč
se Studijní a vědeckou knihovnou
s. r. o., Světí 8, 503 12 Světí ve znění přía doporučuje zastupitelstvu obce
v Hradci Králové.
lohy č. 5 tohoto usnesení za cenu díla
Rada obce schvaluje:
provést úpravu rozpočtu v hodnotě
1 326 515,- Kč a pověřuje starostu
• Využití nebytových prostor Obecnítohoto investičního příspěvku.
obce k podpisu této smlouvy o dílo. Rada obce bere na vědomí:
ho úřadu Albrechtice nad Orlicí pro
sídlo realizačního týmu projektu • Poskytnutí finančního daru ve výši • Nabídku firmy Oredo, s. r. o., Hra- • Informace pana Ing. Janečka, náměstka hejtmana KHK ohledně redec Králové na čipové karty, které
3 000,- Kč Oblastní charitě Červený
„Systémová podpora rozvoje meziokonstrukcí silnic v okolí obce, a to
nahradí papírové jízdenky a dále
Kostelec, středisko Hospic Anežky
becní spolupráce v ČR v rámci území
zejména silnice II/305 – Týniště n.
ukládá místostarostce obce zajistit
České a pověřuje starostu obce k
správních obvodů obcí s rozšířenou
O. – Borohrádek – viz. příloha č. 3.
zveřejnění nabídky firmy na webopodpisu darovací smlouvy.
působností“, který realizuje DSO Potohoto usnesení.
vých stránkách obce a v Místním
orlicko. Využití nebytových prostor • Uzavření smlouvy s Divadelní sku• Informace pana Michala Sedláčka
zpravodaji Albrechtice n. O.
pinou Temno Týniště nad Orlicí na
bude realizováno na základě smlouo zahájení provozu bytového domu
divadelní představení Koule dne • Výzvu Města Hradce Králové provy o nájmu nebytových prostor ve
v Borohrádku a možností podávání
střednictvím zastupitelů města
15. 12. 2013 a pověřuje starostu
znění dodatku č. 1 uzavřeného dne
žádostí případných žadatelů a uklák připojení k tzv. „válce Šmejdů“
obce podpisem smlouvy.
22. 12. 2005.
dá místostarostce obce uveřejnit
týkající se prodejních akcí a po• Uzavření smlouvy o dílo na zimní
informace na www stánkách a Místuličního prodeje. Rada obce přiúdržbu komunikací v obci Albrech- Rada obce souhlasí:
ním zpravodaji Albrechtice n. O.
jala k tomuto tématu usnesení č.
tice nad Orlicí viz. příloha č. 4 tohoto • S využitím informací uvedených
717/61/2013, kterým se usnesla • Daňovou výtěžnost obce k 31. 10.
ve zpravodaji a zveřejněných na
usnesení s firmou Sdružení pěstitelů
2013, viz. příloha č. 1 tohoto usneseneprovádět na území obce regulaci
webových stránkách obce Studijlesních sazenic – Jan Kosinka a Vácní, kde daňový nárůst oproti loňskétěchto druhů prodeje a toto usnesení a vědeckou knihovnou Hradec
lav Kolář, Velká Čermná a ukládá stamu roku je 1 495 760,- Kč.
ní je platné.
Králové.
rostovi obce smlouvu podepsat.
• Informace starosty obce z jednání
• Uzavření smlouvy o dílo s předklaOÚ Albrechtice nad Orlicí
Dobrovolného svazku obcí Poorlicdatelem nejvýhodnější nabídky na Rada obce neschvaluje:
ko ohledně přijaté dotace na pořírealizaci stavby „Stavební úpravy • Uzavření smlouvy na poskytová(za období září – listopad 2013)

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 05. 09. 2013 a 21. 11. 2013)
347/22/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje změnu č. 1 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Albrechtice nad Orlicí v čl.
9 odst. 8. Nový text tohoto ustanovení
zní: 8. V případě, že zadavateli veřejné
zakázky je doručena jedna nabídka,
může být zadávací řízení zrušeno a zakázka znovu vyhlášena s jiným okruhem vyzývaných uchazečů. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení přísluší
radě obce.
348/22/2013 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí, že nejvýhodnější nabídku na dodávku stavby „Chodník
pro pěší a cyklisty Albrechtice n. O.
- Týniště n. O.“ předložila společnost
STRABAG, a. s. Hradec Králové za
cenu 1 449 281,- Kč. Dále bere na vědomí, že předpokládané celkové náklady
stavby budou ve výši cca 1 743 731,- Kč
a souhlasí se zahájením realizace stavby.
Současně schvaluje uzavření smlouvy
o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky, s firmou STRABAG, a. s.,
Hradec Králové za cenu 1 449 281,- Kč,
a pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy o dílo.
349/22/2013 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí, že jedinou nabídku na
dodávku stavby „Albrechtice n. O. –
Týniště n. O., rekonstrukce vedení VO“
předložila společnost ENERGOMONTÁŽE Votroubek, s. r. o., Rychnov n.
K. za cenu 217 825,- Kč, včetně DPH
a že celkové předpokládané náklady
stavby budou ve výši cca 269 925,- Kč.
Dále bere na vědomí, že s tímto uchazečem o veřejnou zakázku bude uzavřena
smlouva o dílo. Zastupitelstvo obce dále
souhlasí se zahájením realizace stavby.
351/22/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje neinvestiční příspěvek SK
Albrechtice nad Orlicí na opravu vněj-

šího oplocení fotbalového areálu ve výši
24 100,- Kč.
352/22/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí neinvestičního
příspěvku ve výši 15 tis. Kč Římskokatolické farnosti Týniště nad Orlicí na
opravu soch v kostele sv. Jana Křtitele
v Albrechticích nad Orlicí.
355/22/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
3/2013 ve znění přílohy č. 1 tohoto
usnesení takto, upravené příjmy 10 985
862,- Kč, upravené výdaje 13 982
118,- Kč.
358/22/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje realizaci rekonstrukce chodníku Ch 21 v úseku od Mastíků po
křižovatku MK 1. Máje a Tyršova a současně schvaluje, aby stavbu realizovala
firma PSK, v. o. s., Choceň za smluvní
cenu 199 469,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
o dílo.
360/22/2013 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí průběh petiční akce
STOP HF a nepovolení průzkumu ropy
a plynu Hradecko Pardubicko.
362/22/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje pozvání 20 dětí z partnerského města Wörgl v roce 2014 do Albrechtic nad Orlicí a ukládá starostovi
obce toto pozvání sdělit starostce města
paní Hedwig Wechner při oslavách 20.
výročí dne 14. 09. 2013.
365/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr prodeje pozemku p.
č. 57/3 za cenu 400,- Kč/m2 v k. ú.
Albrechtice nad Orlicí a ukládá referentovi majetkové správy obce záměr
zveřejnit.
367/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření Darovací smlouvy ve
znění přílohy č. 2 tohoto usnesení s TJ
Sokol Albrechtice nad Orlicí, na darování nemovitého majetku ve vlastnictví
sokolské jednoty v k. ú. Albrechtice nad

Orlicí, do vlastnictví obce Albrechtice
nad Orlicí, současně pověřuje starostu
obce k podpisu této darovací smlouvy.
368/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při rozvoji sportovních aktivit ve
znění přílohy č. 3 tohoto usnesení, s TJ
Sokol Albrechtice nad Orlicí, současně
pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy.
369/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje způsob splnění usnesení č.
337/21/2013 a bere na vědomí, že zimní údržbu chodníků bude provádět
v souladu s platnou smlouvou pan Jiří
Proche, Albrechtice nad Orlicí a zimní
údržbu místních komunikací pan Jaromír Horák, Albrechtice nad Orlicí.
371/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2014 ve
výši 600,- Kč/poplatníka.
372/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje OZV 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve
znění přílohy č. 4 tohoto usnesení.
376/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí neinvestiční dotace na
věcné vybavení JPO SDH od Královéhradeckého kraje ve výši 53 000,- Kč.
378/23/2013 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí doporučení rady obce
k jednání o využití dlouhodobě volných
finančních prostředků obce a ukládá
zastupiteli obce panu Jiřímu Kapuciánovi připravit na příští zasedání zastupitelstva návrh na jejich zhodnocování.
379/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje zrušení Krajiny-nadačního
fondu, se sídlem Zvoníčkova 737, Týniště n. O., formou likvidace a zmocňuje
starostu obce ke všem úkonům, které je

třeba učinit ke splnění tohoto usnesení.
382/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje investiční příspěvek městu
Rychnov nad Kněžnou na dovybavení dopravního hřiště v Rychnově nad
Kněžnou ve výši 3 000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné
smlouvy.
383/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje investiční příspěvek DSO Poorlicko na pořízení party stanu ve výši
13 647,- Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušné smlouvy.
385/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje
neinvestiční
příspěvek
Sportovnímu sdružení Rychnov nad
Kněžnou na akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2013“ ve výši
5 000,- Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušné smlouvy.
387/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje investiční příspěvek ve výši
91 917,- Kč SK Albrechtice nad Orlicí
na výstavbu automatického systému
závlah fotbalového hřiště v Borku a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné
smlouvy.
388/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
4/2013 ve znění přílohy č. 6 tohoto
usnesení takto, upravené příjmy 11
899 807,- Kč, upravené výdaje 14 271
010,-Kč.
392/23/2013 Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2014 a to z dotačního
titulu 14POV01-Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na akci „Stavební úpravy stodoly
p. č. 11/5 na sklad protipovodňových
prostředků Albrechtice nad Orlicí“
a ukládá starostovi obce o dotaci předepsaným způsobem požádat.
OÚ Albrechtice nad Orlicí
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V letošním roce uplynulo již 20
let od první návštěvy delegace naší
obce ve Wörglu. Toto výročí je unikátní tím, že stále trvá, že po dobu
jeho trvání přineslo občanům naší
obce množství zážitků a poznatků ze
života našich partnerů a také tím, že
vytvořilo množství osobních, přátelských vztahů mezi občany obou sídel.
Mnozí naši občané mají ve svých
myslích a vzpomínkách i četné dary,
které naše obec od přátel z Wörglu
dostala. Ať to bylo počítačové vybavení do ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí,
nebo na obecní úřad, či četné dary
pro naše hasiče.
Budoucnost partnerství je věcí
politických reprezentací obou obcí.
V tomto okamžiku je oboustranná
vůle v něm pokračovat. Důležité však
bude, jaký obsah tomuto vztahu budou obě strany schopny vtisknout.
Představa naší obce směřuje k naší
mládeži, bude-li mít o něj zájem.
Jaromír Kratěna
starosta
Proslov starosty na společenském
setkání k 20. výročí partnerství Albrechtic n. O. a Wörglu v restauraci
U Krbů dne 14. 9. 2013
Vážené dámy a pánové,
jsem rád, že jste všichni přijali pozvání na dnešní oslavu k 20. výročí
partnerské spolupráce Albrechtic a
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Wörglu a vítám Vás v tomto sále.
Zvláště rád mezi námi vítám 14
člennou delegaci města Wörglu vedenou paní starostkou Hedi Wechner,
dále pak zastupitelstvo naší obce,
paní Evu Duškovou, majitelku cestovní kanceláře DUKO, Jitku Pažitnou,
dlouholetou tlumočnici a další hosty.
Všichni jsme se dnes sešli, abychom společně oslavili 20 let našeho
partnerství.
Když jsme v květnu 1993 poprvé
přijeli do Wörglu, připadali jsme si
jako v jiném světě. Do té doby totiž nikdo z členů delegace nenavštívil žádný
západní stát. Tenkrát jsme byli překvapení snad úplně ze všeho. Krásná
příroda, široké upravené cesty, všude
čisto a pořádek, po silnicích jezdila
moderní auta. Dokonce i nákladní
auta byla nablýskaná.
Město samotné nás doslova vyděsilo, neboť jsme do té doby mysleli, že
jedeme do tyrolské vesnice. Místo toho
jsme vjeli do velkého moderního města s množstvím obchodů, firem, bank
a různých restaurací. Dodnes si vzpomínám na nervozitu, která mne doslova ochromila.
Nicméně vlastní přijetí tehdejším starostou města panem Fritzem
Atzlem, místostarostkou města paní
Marií Steiner a ředitelem městského
úřadu, panem Danielem Wibmerem
bylo velice příjemné a vstřícné. Vstřícnost a lidskost nás provázela všude,

kam jsme přišli. To byla druhá úžasná
tvář Wörglu. Zejména díky vstřícnosti, pochopení a ohleduplnosti ze strany pana Fritze Atzla-starosty Wörglu,
bylo možné na této první návštěvě
položit základy pro další spolupráci,
která trvá bez přestání až do dnešního
dne.
Hlavním smyslem založeného partnerství bylo a dodnes je, vytvářet prostřednictvím dobrých politických kontaktů prostor pro občany obou obcí,
aby se mohli vzájemně poznávat, vytvářet si osobní přátelství a tím přispívat k porozumění mezi našimi národy.
V roce 1997 jsme tuto společnou
vůli deklarovali ve společném prohlášení obou obcí a dodnes ji naplňujeme
konkrétními skutky.
Za 20 let spolupráce proběhlo celkem 26 oficiálních setkání a několik
neoficiálních, kterých se zúčastnily
stovky občanů z obou obcí. Za tuto
dobu také vznikla četná osobní přátelství, která dávají naději, že tento
výjimečný partnerský vztah bude pokračovat i v budoucnu.
Při této příležitosti bych chtěl
upřímně poděkovat všem, kteří se o
partnerství zasloužili a to na obou
stranách.
Zvláště si vážím postoje všech starostů města Wörglu, pana Fritze
Atzla, Arno Ablera a Hedi Wechner,
bez jejichž podpory a chuti s námi
spolupracovat bychom nemohli dnes
společně slavit. Vážím si a děkuji paní
Marií Steiner, která byla mnoho let
místostarostkou Wörglu a partnerství
vždy podporovala. Další významnou
osobou, které vděčíme za kvalitu našich dosavadních vztahů a která má
velice osobní vztah k Albrechticím je
Daniel Wibmer. Díky němu jsme také
byli snad první obcí v republice, která přijala dotaci z Brusselu již v roce
1995. Vzpomínám také na mnoho
dalších Wörglanů, se kterými jsme se
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v průběhu dvaceti let setkali, a kteří
svým kladným vztahem k nám spoluvytvářeli naše partnerství. I jim patří
naše poděkování.
Děkuji také všem svým zastupitelům, kteří vždy jednomyslně naše
partnerství podporovali a tak umožnili, aby naši občané mohli vycestovat do
Wörglu a na druhou stranu aby Wörglané mohli přijet k nám.
Zvláště děkuji paní Evě Duškové,
která zprostředkovala první kontakty
s Wörglem, paní Jitce Pažitné za dlouholeté tlumočení při našich setkáních
i Janě Kupkové, bývalé místostarostce
obce, za práci odvedenou ve prospěch
partnerství. Všem třem udělilo zastupitelstvo obce za jejich přínos k rozvoji
partnerství čestné uznání.
Dále děkuji paní Zuzaně Ehlové,
která spolu se mnou prožívá partnerství od samého začátku a vždy mně
intenzivně pomáhá a účastní se všech
společných akcí.
Děkuji také všem dalším, kteří se
různým způsobem na obou stranách
zapojili do partnerství a dnešního dne
se bohužel nedožili.
Jak se bude vyvíjet dál naše spolupráce, bude záležet na politických
představitelích a občanech obou měst.
Za naši obec mohu prohlásit, že je připravena pokračovat v započatém partnerství. Zájem o spolupráci s Wörglem
u nás projevila základní škola, hasiči,
fotbalisté i vedení Domova důchodců.
Způsobů spolupráce je mnoho. Od výměnných pobytů dětí a mládeže, přes
sportovní a kulturní akce po odborné
exkurze. Z obecného pohledu bychom
rádi preferovali orientaci na mládež.
V této souvislosti bych rád tlumočil
paní Hedi Wechner oficiální pozvání
naší obce pro cca 20 dětí z Wörglu, na
týdenní poznávací pobyt, který by se
mohl konat v příštím roce u nás.
Děkuji za pozornost.
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Klub přátel Wörglu
Ve dnech 12. - 15. září 2013 nás navštívili naši přátelé z rakouského města Wörgl. Jejím hlavním tématem byla
oslava 20 let vzájemné spolupráce.
Na přípravě i zajištění programu
celé návštěvy se podílel i náš Klub
přátel Wörglu. Našimi členy jsou
občané obce, zastupitelé, hasiči i zástupci dalších organizací. Jsou to lidé,
kteří mají zájem pracovat ve svém
volném čase a pomáhat obci.
I letošní návštěva byla opět vydařená. Cítili jsme opravdové přátelství. Svědčí o tom i krásné a hodnotné dary, které naši přátelé přivezli.

Všichni jsme byli dojati při předání
venkovní soupravy na sezení z kamene, velkým překvapením byla i hasičská přenosná stříkačka. Důležité jsou
ale i možnosti další spolupráce, které
nám hosté nabídli, třeba nabídka na
měsíční pracovně-jazykový pobyt.
Práce by byla směřována do technické
oblasti, avšak s neustálým kontaktem
s lidmi. Tento pobyt by byl velkým
přínosem i po stránce jazykové. Prohloubily by se vztahy a vznikla nová
pevná přátelství. Pobyt v zahraničí
je ideální příležitostí pro mladé lidi
nebo studenty, kteří chtějí získat praxi

a zkušenosti v neznámém prostředí.
Pomáháme nejenom s přípravami a zajištěním vzájemných návštěv,
ale několik našich členů každoročně
pořádá lyžařský zájezd do střediska
Wildschonau nebo SkiWelt. Díky
příjemnému prostředí a vstřícnosti
Annie Mollg jsme už tradičně ubytováni v penzionu Hennersbergerhof.
Tak jako každý rok, tato návštěva
vyžaduje důslednou přípravu, a proto nyní jednáme o termínu návštěvy
na zimu 2014, který včas účastníkům
sdělíme. Tento zájezd se snažíme
každoročně obměnit, proto tuto zimu

navštívíme středisko SkiWelt, ve kterém se dá lyžovat na téměř 300 km
sjezdovek.
Našim cílem je prohloubení spolupráce partnerských obcí, poznávání
obou národních kultur, setkávání občanů, předávání informací a využívání získaných poznatků ve vedení obce,
školství, sportu, oblastech sociální
péče, požární bezpečnosti, energetiky
a životního prostředí.
Jsme otevřeni i dalším občanům
naší obce.
Za klub přátel Wörglu Zuzana Ehlová a Klára Mrázová

Může partnerství s Wörglem být pro občany Albrechtic ještě přínosné?
Tuto otázku si může položit každý
náš občan. Jsem proto přesvědčen, že
je nutné se nad ní zamyslet, neboť obec
do partnerství investuje své peníze i čas
zaměstnanců a dobrovolníků.
Na úvod bych chtěl uvést, že partnerství bylo oboustranně založeno ve
prospěch občanů obou sídel a na této
skutečnosti se nic nemění.
Otázka ovšem je, zda sami naši občané o toto partnerství ještě stojí. Zda
sami od něho něco očekávají, případně
mu chtějí něco věnovat.
Určitou skupinou občanů, kteří se veřejně i prakticky k partnerství hlásí, jsou
členové Klubu přátel Wörglu, se kterými obec spolupracuje při organizování a zajišťování akcí doprovázejících
společné kontakty. Názory ostatních
spoluobčanů však neznám. Možná si
nikdo nyní ani neumí představit, co by
od partnerství měl nebo mohl očekávat.
Pokusím se tedy naznačit určité možnosti sám.
Je jisté, že budoucnost našeho malého společenství občanů Albrechtic,

i celého národa, je v rukách mladých
lidí, našich nástupců. Pokládám proto
za svoji povinnost jim být osobním příkladem a navíc jim předat vše o čem se
domnívám, že jim bude ku prospěchu
v jejich dalším životě. Osobně si přeji,
aby všichni mladí lidé byli ve svém životě úspěšní a spokojení.
Možná se nyní ptáte, jak s touto vážnou, existencionální filozofií souvisí
partnerství s Wörglem. Souvisí a ne
málo.
Mnoho Čechů si dnes myslí, že jejich
vědomosti, lidské a morální hodnoty
jsou srovnatelné s těmi, které mají, nebo
vyznávají naši západní sousedé. Z mé
vlastní zkušenosti vím, že tomu tak
v mnoha případech není. Proto bych
rád, aby naši mladí lidé měli možnost
poznat obyčejný život lidí v Tyrolsku,
aby se přitom seznámili se způsobem
jejich myšlení, s životními postoji, morálkou, kterou vyznávají a aby se přitom
přiučili v mnoha oborech, jak se řeší
problémy v Rakousku.
Sám do Rakouska jezdím dvacet let.
Sám jsem si mnohokrát myslel, že už
děláme prakticky vše, jako oni. Zkrátka,

ČZS
Dne 16. října 2013 se sešli příznivci Sokola a dobrého jídla na výborné kachně u pana Krba v jeho
restauraci. Samozřejmě tématem
tohoto setkání nebyla jen potrava
pro žaludek, ale i přátelské popovídání a hlavně vzpomínání na
to co bylo, kde bylo a jak to bylo,
když jsme byli mladší a hezčí.
Smutné vzpomínky jsme spláchli
dobrým mokem. P. Krb nás potěšil na rozloučenou pamětními
pohlednicemi restaurace. A my si
slíbili za rok opět nashledanou na
„posvícenské kachně“ U Krbů.
26. října 2013 skončilo moštování ovoce v moštárně základní
organizace zahrádkářů v Albrechticích. O sobotách od 5. 10. naši
zasloužilí pracovníci vylisovali
819 litrů krásného voňavého moštu. Potěšilo nás, že o moštování

projevila zájem i mladší generace.
Milý byl zájem o provoz moštárny od dětí, které zajímalo vše –
od sypání jablek do drtičky, přes
lisování, výtok moštu, měření až
po stáčení do dovezených nádob
a samozřejmě ochutnávka moštu
z jablíček, která pomáhaly sbírat.
Maminky zvídaly jak mošt nejlépe uchovat – navzájem si vyměnily recepty a návody. Všichni byli
spokojeni, že zpracovali dobře
méně kvalitní jablíčka na dobrý
mošt. Který se zkonzumuje buď
syrový, nebo mražený, nebo sterilovaný, či některý půjde na pálení.
Přejeme všem pěkné pohodové
chvíle s moštem z vašich jablíček,
hodně zdraví, spokojenost a kapičku štěstíčka do nového roku
2014.
Za MO ČZS
Jaroslava Kupková

že jsme je již po odborné stránce dostihli. Bohužel stále a stále se nakonec
přesvědčuji, že tomu tak není. Letošní
setkání v tomto směru nebylo výjimkou. Dokonce se domnívám, že se nám
v některých oborech po letech přibližování, skokem vzdálili. Po té lidské
stránce, se bohužel přibližujeme ještě
pomaleji.
Proto jsem na zastupitelstvu i společenském večeru mluvil o budoucnosti
partnerství ve vazbě na naše mladé občany. Připadá mně, že to je skupina, pro
kterou se vyplatí investovat peníze obce,
svůj čas i energii. Jsem rád, že i zastupitelstvo obce je téhož názoru a jednomyslně se usneslo k nám v příštím roce
pozvat 20 dětí z Wörglu na poznávací
pobyt. Předpokládáme, že na oplátku
by mohlo do Wörglu vyjet podobné
množství albrechtických dětí.
Sám jsem v tomto směru podnikl
další konkrétní aktivitu. Pozval jsem
více než dvacet vysokoškoláků z naší
obce na setkání, na kterém jsem jim
chtěl nabídnout možnost návštěvy
Wörglu za účelem odborné exkurze do
několika oblastí, jako jsou například ob-

novitelné energetické zdroje, cestovní
ruch, sociální služby a státní správa. Bohužel zájem oslovených vysokoškoláků
byl, až na dvě výjimky, nulový. Přitom
jsem přesvědčen, že mnozí z oslovených se realizují, nebo chtějí realizovat
v některé z těchto oblastí.
Rád bych proto i touto cestou všem
mladým lidem v obci sdělil, že moje
snaha o navázání kontaktu s nimi, tímto
prvotním neúspěchem nekončí. Všichni mají ke mně dveře otevřené s jakýmikoliv nápady, otázkami nebo potřebami. Jsem také připraven své pozvání
k setkání zopakovat krátce po novém
roce. Věřím, že tentokrát již s větším
úspěchem.
Na počátku tohoto článku byla položena otázka, zda může partnerství
s Wörglem být i do budoucna přínosem. Na konci tohoto článku za sebe říkám ANO, ale pouze v případě, že o něj
budou mít zájem samotní občané obce.
Nepromarněme výjimečnou příležitost,
kterou nám partnerství s našimi wörgelskými přáteli nabízí.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Divadelní představení
V měsíci říjnu jsme navštívili
Východočeské divadlo Pardubice, které patří k nejprestižnějším
kulturním stánkům Pardubického kraje. Toto divadlo sklízí
úspěchy nejen na domovské scéně, ale i na zájezdech či festivalech po celé České republice i v
zahraničí. V letech 2002-2003 divadlo prošlo několika nákladnými rekonstrukcemi jak interiéru,
tak exteriéru historické budovy,
které jí navrátily původní secesní krásu. V současné době opět
zdobí jeviště zrekonstruovaná
malovaná opona a v hledišti svítí
lustr, který byl také v původních
Balšánkových návrzích, ale z důvodu nedostatku financí nebyl
vyhotoven. Nová opona i lustr
byly financovány z veřejné sbírky.
Musím říct, že krása historické
budovy mne vždy ohromí.

Tentokrát jsme navštívili divadelní představení s názvem „Kutloch aneb i muži mají své dny“
od K. Magnussona. Shlédli jsme
černou komedii plnou ironie o
těžkém údělu muže v současném
světě. Muži postupně přicházejí
o svá práva. Mužské sebevědomí
končí v kotelně pod supermarketem, kde se scházejí čtyři stateční
muži, kteří se zde schovávají před
schoppingujícími manželkami.
Herecky nás nejvíce pobavil Filip
Blažek nebo Roman Štabrňák.
Na příští rok chystá kulturní
komise opět zájezd do divadla.
Tentokrát bychom vás chtěli pozvat do některého divadla v Praze
na muzikálové představení.
Za kulturní komisi
Renata Beková
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Rozhovor se starostou obce
3. V nedávné době proběhlo na
Pane starosto, ráda bych Vám položila několik otázek na témata, která by obecním úřadu výběrové řízení na
pracovníka pro analýzy a strategie.
mohla zajímat naše spoluobčany.
Můžete nám říci, za jakým účelem
1. Byla zahájena dlouho očekávaná a jakým způsobem byl tento pracovník
stavba cyklostezky. Kdy bude dokon- vybírán?
Výběrové řízení vypsal Dobrovolný
čena a jak jste spokojen s průběhem
stavby? Mnoho občanů se také podivu- svazek obcí Poorlicko, a protože jeho
je nad tím, že cyklostezka bude vedena sídlo je na našem obecním úřadu a já
jsem jeho předsedou, proběhlo toto výna úrovni terénu.
Smlouva o dílo, která je uzavřena se běrové řízení na našem obecním úřadu.
společností STRABAG, a.s., stanoví ter- Vybíraný pracovník měl být specialista
mín dokončení stavby do 31. 12. 2013. na zpracování analýz a strategických
Vlastní průběh stavby je však kompli- plánů územní správy. Představa byla
kovaný množstvím jiných prací, které o pracovníkovi s praxí v tomto oboru
dodavatel stavby musí v závěru roku re- anebo o vysokoškolsky vzdělaném spealizovat. Osobně jsem na téma termínu cialistovi bez praxe, např. studentovi
dokončení stavby hovořil se stavby ve- s dokončeným vzděláním. Na takto vydoucím několikrát. Zatím jsem byl vždy psanou výzvu se přihlásilo 23 uchazečů,
z nichž stoprocentně splnil požadovaubezpečen, že termín bude dodržen.
V opačném případě by se situace ře- né předpoklady pouze jeden uchazeč.
šila v souladu s uzavřenou smlouvou Přesto byli k výběrovému řízení pozváo dílo, která obsahuje dostatek ustano- ni ještě další čtyři uchazeči. Smyslem
vení, včetně sankčních, jak postupovat tohoto rozšířeného výběru byla moje
v případě nedodržení termínu nebo snaha vybrat po všech stránkách toho
i jiného smluvního ujednání. Pevně nejlepšího. Někdy totiž nemusí platit, že
však věřím, že vše dopadne v souladu plně kvalifikovaný odborník je ten nejse smlouvou o dílo. Zatím není důvod lepší pracovník do týmu.
Vlastní výběr nejvhodnějšího prase znepokojovat. Vlastní průběh stavby
covníka proběhl na dvou pracovištích,
probíhá bez komplikací.
Co se týče umístění cyklostezky na za účasti tří hodnotitelů. Na jednom
úrovni terénu, bych řekl asi toto. Sna- pracovišti byly testovány znalosti a dohou zastupitelstva obce bylo stavbu zre- vednosti související s ovládáním počíalizovat v co nejkratším možném termí- tače, psaní a tvorby tabulek. Na druhém
nu, aby mohla našim občanům sloužit. pracovišti probíhal řízený pohovor
To znamenalo připravit co nejrychleji s každým pozvaným uchazečem. Každý
stavbu k realizaci. Bohužel to trvalo více hodnotitel sám vyhodnotil podle sebe
než tři roky. Nejdéle se řešily majetko- toho nejlepšího. Uchazeč s nejvyšším
kvalitativním ohodnocením byl potom
právní náležitosti k pozemkům.
Vlastní řešení jsme chtěli provést vybrán na uvedenou pracovní pozici.
Osobně jsem se setkal s názorem,
v rozsahu, na který bude mít obec finanční prostředky. Nechtěli jsme s re- že výběr byl již dopředu rozhodnut ve
alizací čekat další roky, až na drahou prospěch konkrétní osoby. Sám fakt, že
stavbu seženeme nějakou dotaci. Proto jsme vybrali, pro někoho možná nečese nestaví cyklostezka na úrovni silnice. kaně, pracovníka jiného, svědčí o tom,
Tato varianta by byla násobně dražší že výběrové řízení nebylo jen na oko.
než ta, kterou realizujeme. V případě Ostatně všechna výběrová řízení, která
náspu by bylo totiž navíc nutné vybu- jsem kdy organizoval, byla v pravém
dovat několik drahých přemostění přes slova smyslu ostrá.
4. Chtěla bych se Vás prosím ještě zeinundační mosty. Věřím, že krátkodobé
zatopení chodci i cyklisté vydrží. Za to ptat, z jakého důvodu se DSO Poorlicbudou moci cyklochodník využívat již ko snažil získat takovéhoto specialitu?
DSO Poorlicko se stal partnerem
velice brzo.
2. Kdy a které cesty se po stavbě ka- Svazu měst a obcí ČR při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje menalizace opraví nejdříve?
Všeobecně se dlouho diskutuje ziobecní spolupráce v ČR v rámci úzeo úpravě návsi. Zastupitelstvo obce se mí správních obvodů obcí s rozšířenou
již v minulosti usneslo, že pokud bude působností“. Tento dlouhý název prorealizována kanalizace na návsi, bude jektu v sobě skrývá poněkud jednodušv následujícím roce po jejím dokonče- ší obsah. Jedná se o prohloubení spoluní provedena rekonstrukce místních práce mezi obcemi v územním obvodu
komunikací na návsi. Na tomto slibu Obce s rozšířenou působností (ORP)
by se nemělo nic měnit. Proto budu na- Kostelec n. O. Dosud žádná spolupráce
vrhovat do rozpočtu obce na rok 2014 mezi těmito 22 obcemi a městy v oblasti
prioritně rekonstrukci místních komu- samostatné působnosti neprobíhá. Prostřednictvím projektu by se měl v tomnikací na návsi.
Další pořadí si netroufám bez znalos- to území vytvořit a projednat společný
ti názoru zastupitelstva obce nyní sdělo- koncept budoucí spolupráce v oblasvat. Nutně však potřebují rekonstrukci tech předškolní výchovy a základního
i místní komunikace Květná, Poštovní, školství, sociálních služeb, odpadového
K soutoku a Na Písku. O tom, v jakém hospodářství a jednoho dalšího vybrapořadí budou opravy dále probíhat, ného tématu z oblasti samosprávy obcí.
budu občany informovat neprodleně Vlastním realizátorem projektu je projektový tým a jeden z jeho členů je právě
po tomto rozhodnutí.

pracovník pro analýzy a strategie.
5. Myslíte si, že takovýto projekt
má v dnešní době smysl? Vždyť obce
mohou řešit všechna výše uvedená témata samostatně, aniž by se musela
sdružovat.
Osobně se domnívám, že tento projekt smysl má, a velký. Při analýze prakticky všech samosprávných činností
dojdete k závěru, že ekonomická efektivita, kvalita a rozsah reálně poskytovaných služeb klesá s velikostí obce.
Zatímco ve městech není problém
provozovat např. pečovatelské služby,
v obcích již tomu tak není. Záleží pak
pouze na dohodě, zda-li je město ochotno tyto služby obcím poskytnout nebo
nikoliv. Ne vždy se na tom dohodnou,
tak jako u nás.
Pokud by obec postavila např. nějaký
druh sociálního bydlení nebo domov
důchodců, rozhodně nebude sloužit
pouze občanům této jedné obce. Přesto
dnes platí provoz těchto zařízení právě
ta obec, která jej provozuje.
Rovněž ne každá obec má zřízenu
mateřskou nebo základní školu. Přesto
každý rodič chce, aby jeho děti měly
přístup k co nejkvalitnějšímu vzdělání. V případě, že obec školu nezřídila,
nemá ona ani její občané přímou možnost kvalitu vzdělávání ovlivnit.
Odpadové hospodářství již dávno řešíme ve spolupráci s více obcemi. Sami
bychom žádný systém likvidace odpadů provozovat nemohly a byli bychom
odkázáni na nabídku služeb jiných
poskytovatelů.
Na těchto několika málo příkladech
je vidět, že má smysl uvažovat nad novými přístupy k zajišťování kvalitních
služeb pro všechny občany žijící na území obcí a měst v ORP. To lze pouze za
podmínky řízené a aktivní spolupráce
mezi všemi obcemi. Právě to je cílem
projektu, do kterého se DSO Poorlicko
zapojil.
6. Blíží se zima, jakým způsobem bude zajištěn úklid sněhu na
komunikacích?
Údržbu chodníků bude opět zajišťovat Jiří Proche a jeho spolupracovníci.
Údržbu místních komunikací pak pan
Jaromír Horák z Borku. Jsou to osvědčení pracovníci, kteří již v minulých
zimách prokázali svoje kvality. Věřím,
že i letos budeme s jejich službami
spokojeni.
7. Proč byly vykáceny stromy v ulici Pardubické a kdy budou nahrazeny
jinou zelení?
Kácení stromů proběhlo z důvodu
jejich zdravotního stavu a také z důvodu poškozování chodníku. Je pravda, že
termín pro jejich likvidaci nebyl zvolen
vhodně. Původní záměr byl totiž pokácet jenom ty stromy, které byly poškozeny nebo již byly dokonce uschlé.
Nakonec, z důvodu komunikační chyby
mezi mnou a Jiřím Proche, byly pokáceny všechny. Nebylo to však svévolné
rozhodnutí, neboť již v minulosti jsme
na radě diskutovali o jejich obměně.
Zvláště po jejich poškození při objížďce

vedoucí přes naši obec, kdy byly všechny stromy směrem do ulice poškozeny.
Návrh nové zeleně má za úkol vyřešit
Ing. Petr Černý a Danuta Prokůpková.
Výsadbu nové zeleně navrhnu zastupitelstvu realizovat v příštím roce.
8. Jaký je zájem občanů o veřejná zasedání zastupitelstva obce?
Dlouhodobě nízký. Bohužel. Nevím
proč tomu tak je. Nejsme však mezi
ostatními obcemi výjimkou. Osobně
bych si přál mít zasedací místnost při
jednání zastupitelstva plnou. Potom
by se zvýšila i informovanost občanů
o práci obecního úřadu i o práci samotných zastupitelů. Pro všechny by
bylo také přínosné přímo komunikovat
problémy, které nás obklopují. Všichni
přeci žijeme v jedné obci.
Já vím, že každý občan má právo se
svobodně rozhodnout, co bude dělat
ve volném čase a plně to respektuji.
Na druhé straně si myslím, že každý
občan má i určitou povinnost se podílet na rozvoji místa, ve kterém žije.
Jsme všichni součástí obecní komunity
a jenom na nás záleží, jak se v ní budeme cítit. Například bez aktivní snahy
o pořádek, pohodu a přátelství mezi
spoluobčany, bez pomoci při organizování sportu, kultury a zábavy v obci
se nebudeme v obci nikdy cítit šťastni
a spokojeni. To prostě za občany neudělá žádný starosta nebo zastupitel a to ani
ten nejaktivnější.
9. Jaký je Váš názor na vývoj politické situace v ČR v návaznosti na výsledek voleb do PS Parlamentu ČR?
Nerad bych, aby moje odpověď byla
chápána, jako zneužití zpravodaje k jednostranné politické propagaci. Proto
bude moje odpověď stručná, i když toto
téma mě přirozeně nenechává klidným.
Letošní parlamentní volby pro mne
byly naprosto výjimečné. Do poslední
chvíle jsem totiž nevěděl, koho budu
volit. To se mi stalo poprvé od roku
1990. Myslím, že nikdo nepochybuje
o tom, že jsem pravicový volič. Přesto
rozhodování komu dám hlas, nebylo
tentokrát jednoduché.
Nakonec jsem spokojen s konečným
výsledkem voleb jak na celostátní úrovni, tak i u nás v obci. Jsem rád, že žiji ve
státě i v obci, kde většina lidí dává přednost realistickému pohledu na budoucnost před socialistickým populismem.
Jsem rád, že předpokládané vítězství
levice se nekonalo. Nevěřím totiž tomu,
že komunisté a sociální demokraté jsou
skutečně schopni přinést občanům tohoto státu reálně pozitivní a udržitelnou
budoucnost.
Doufám také, že současní poslanci
parlamentních stran svoji vůdčí úlohu
zvládnou lépe, než jejich předchůdci.
Že nová vláda i Parlament přinesou do
politiky více politické kultury, reálně
vyřešených problémů a také tolik potřebnou spolupráci, toleranci názorů
a v konečném důsledku i politickou stabilitu.
Děkuji za rozhovor.
-AM-
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Lidové zvyky a tradice v Podorlicku

V tomto klidném adventním čase
vychází letos již druhá kniha týnišťské rodačky Ing. Jany Galbičkové. Po
velkém úspěchu Kuchařky Podorlicka, kde autorka sesbírala původní
regionální recepty našich maminek,
babiček a prababiček a představila základní stravovací zvyky našich předků od prvopočátku do 1. poloviny 20.
století se v nové knize Lidové zvyky
a tradice v Podorlicku dočteme
o zvycích, tradicích, pověrách, pranostikách, předsudcích a každodenních starostech našich předků
ovlivněných církevními a světskými
událostmi či rodovými zvyky předávanými z generace na generaci. Autorka nás provede obdobím celého
jednoho roku a na významných dnech
roku představí základní tradiční obřady, které ovlivňovaly život věřících,
měšťanů, chudých rolníků i bohatých
statkářů. Atmosféru zvyků a tradic v knize nově dokreslují dobové
fotografie pocházející ze sbírky pana
Libora Koldinského. Čtenář může obdivovat i ilustrace mladé talentované
týnišťské malířky a ilustrátorky slečny
Michaely Voborníkové.
V současné době Ing. Jana Galbičková píše další publikace věnované
Podorlicku. V roce 2014 připravuje
otevření Podnikatelského klubu, kde
budete mít možnost využít historické interiéry měšťanského domu na
týnišťském náměstí pro svá setkání,
vzdělávací aktivity, spolkové či oddílové schůze, koncerty, srazy spolužáků, výstavy či prezentace vaší činnosti. Dámy budou moci obdivovat první
dopravní prostředek našeho života
(kočárek) v nově otevřeném Muzeu
historických kočárků a zájemcům
o historii regionu nabídneme otevření stálého Regionálního muzea. Také
vy se můžete zapojit svými příspěvky
a obohatit tak nově vznikající muzea
v Týništi nad Orlicí či se stát spoluautory některé z připravovaných knih.
Více informací získáte na galbickova@seznam.cz
A protože se blíží doba dlouhých
zimních večerů, udělejte si pohodu,
uvařte si dobrý čaj, zapalte svíčku
a slyšte strašidelná vyprávění našich

Svátkem svaté Barborky začínaly
předků, která se odehrávala před sto
lety v jedné z místních chalup při dra- adventní obchůzky. V některých vesnicích se ještě ve 20. století vyrojily
ní peří:
navečer 3. prosince mezi chalupami
bíle oděné ženské postavy – tzv. barO lesním muži
Jednou u obory zabloudil týnišťský borky. Chodily ve skupinách po třech
až šesti a stávalo se, že strašily děti
chlapec sbírající houby.
Z ničeho nic se u něho objevil ta- prázdnou tykví s vyřezaným oblikový vousatý strýc, pohladil ho po čejem a s uvnitř zapálenou svíčkou.
čele a zavedl do suché jeskyňky. Tam Tykev nosily dům od domu na dlouo něj pečoval, vychoval si ho, brával hé tyči. Jedna z přítomných dívek, ta
ho mezi ostatní lesní mužíky, kte- hodná barborka, zvonila před vstuří chlapce naučili různá kouzla. Po pem do stavení zvonečkem. Ty zlobimnoha letech, to když z chlapce vy- vé šlehaly metlou na okno, před které
rostl dospělý chasník, vrátil se ke své také nastrčily tyč s vydlabanou tykví
mámě do Týniště. Lesní mužík však huhlajíce: „Mulisy, mulisy“, což byla
na něj i přes to nezapomněl a držel zkomolenina slova „Modli se, modli se!“. Děti pak musely předvést, jak
nad ním ochrannou ruku.
se umí modlit. Vdavek chtivé dívky a
ženy na den svaté Barbory vyrážely za
O potrestaném oběšenci
Nějaký Václav Bartušek utratil ranního úsvitu pro tři větve ze stromu
v Častolovicích svěřené peníze třešně nebo višně. Musely je mlčky
a u Třebechovic se ze zoufalství obě- donést domů, dát je do vázy, neprosil. Tím ale jeho zoufalství neskončilo. mluvit ani slovo a zakázáno bylo se
Dle zvyklostí muselo být oběšení ve- i ohlédnout. Pokud větvičky do Štědřejně potrestáno. Zdejší městské prá- rého dne rozkvetly, dívky věřily, že
vo rozhodlo, že tělo oběšence bude se do příštích Vánoc provdají. Pokud
odvezeno na popravní místo, kde mu chcete přesně dodržet starou tradici,
musíte barborky uříznout v tom mobude sťata hlava a tělo zahrabáno.
mentu, kdy se první sluneční paprsky
dotknou větve nejméně 10 let staré
Přestrojený chlap
Ve Velkých Petrovicích žil sedlák třešně. Ve větvičce, která se přinese
Bořek, chlap jako hora. Jednou jel domů, pomyslně žije budoucí nevěsz trhu z Třebechovic a trochu se zdr- ta, která najde v tom roce ženicha.
žel. V kočáru měl zapřažen pár koní
SVATÝ MIKULÁŠ (6. prosinec)
a v Končinách dohonil ženskou, která
Mikuláš byl zbožný a několikrát
ho zastavila a poprosila, aby ji svezl,
že jde z Hradce do Žďáru. I sedla si vězněný křesťan, který po smrti svých
k němu na kozlík, na kolenou držela rodičů rozdal všechen svůj majetek
košík zakrytý loktuškou. Chvíli jeli; chudým. Dle pověsti zachránil tři
a tu si sedlák při světle lucerny všiml, chudé dívky před nevěstincem tím,
že má žena pod nosem vousky. Vzpo- že po tři dny do okna dívek vhazoval
mněl si na přepadení, jež se v těchto mince, čímž jim pomohl zaplatit dlumístech udály, práskl do koní, bábu hy. Je patronem námořníků a rybářů.
shodil a ujel. Košík se mu svezl k no- Svátek svatého Mikuláše je spojován
hám. Doma zjistil, že pod loktuší s obchodními aktivitami - smlouvy
v košíku je ostrý kuchyňský nůž. Jaké
to měl štěstí - byl to chlap za ženu přestrojený, chtěl ho oloupit, s koňmi ujet
a možná, možná, že i zabít.

a obchody uzavřené v tento den jsou
symbolem bohatství a úspěchu. Mikuláš bývá zobrazován jako bělovlasý a bělovousý muž s laskavou tváří
v oděvu biskupa, v ruce má berlu a na
hlavě špičatou čepici s křížem, které
se říká mitra. Někdy je Mikuláš zahalen do červeného pláště, sestupuje
v předvečer po zlatém žebříku z nebe
a z koše rozdává dětem dárky. Moc
dobře ví, které z dítek bylo hodné a
které ne. Buď se zeptá rodičů či samotného dítěte, popř. má k dispozici
knihu, kde je všechno dětské zlobení
zapsáno. Dítko musí zazpívat písničku nebo odříkat nějakou říkanku a až
poté si zaslouží nadílku. Dříve Mikuláš dětem naděloval perníky, ořechy,
jablíčka či jiné sladkosti; dnes k tomu
přibylo jižní ovoce, čokolády, knížky
a drobné hračky. Zlobivé děti mohou
dostat i uhlí nebo brambory a pro ty
nejzlobivější a nepoučitelné děti Mikuláš chodí s čertem, který drží v ruce
pytel a „zlobivce“ si odnáší přímo do
pekla. Stávalo se, že děti často brečely,
to když čert zabřinkal řetězy a spustil
tu svou „Byl si hodný nebo tě mám
vzít rovnou do pekla?“ V doprovodu
Mikuláše chodí krásný anděl oděný
do bílých šatů, na zádech má křídla
a na čele hvězdu.
Přeji čtenářům Albrechtického
zpravodaje vše dobré v novém roce.
Vaše Jana Galbičková
Vydání knihy bylo podpořeno
z dotace EU. Cílem projektu bylo
zmapovat život našich předků žijících
na území Podorlicka a přiblížit turistům, dětem a obyvatelům podorlických měst a obcí povědomí o tradici
místa, kde žijeme.

A abychom v tomto krásném předvánočním čase čtenáře tolik nestrašili,
přidáváme malou ochutnávku z knihy
Lidové zvyky a tradice v Podorlicku:
SVATÁ BARBORA (4. prosinec)
Barbora byla dcerou bohatého
pohanského kupce, který ve snaze
ochránit ji před křesťanstvím nechal ji
zavřít do věže. Barbora se křesťanské
víry nezřekla, otec se rozhněval a dal
ji setnout hlavu. Přes svou velkou oblibu patří svatá Barbora mezi sporné
svaté. Bývá zobrazována jako mladá
dívka s bledou tváří a věží se třemi
okny - symboly Otce, Syna a Ducha
svatých. Někdy je také zobrazována
jak drží v ruce pero páva jako symbol
nesmrtelnosti. Je patronkou všech co
mají co do činění se střelným prachem a zbraněmi; je patronkou věží,
horníků, sedláků, architektů a dělníků; ochránkyní proti bouři a blesku,
horečce a moru.



Knihu ilustrovala Míša Voborníková

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
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PORADNA PRO SPOTŘEBITELE - Nakupování přes internet III
Jak jsem slíbil minule, dnes se zmíním o tricích a podvodech, které
zkoušejí kupující na prodejce. Je jich
samozřejmě mnoho, uvádím pouze ty
nejčastější, které mi samozřejmě chodí
v různých obměnách.
1. Asi nejčastější dotaz internetového
obchodníka: zákazník si od nás objednal zboží, které ale nepřevzal a nám se
po 14 dnech vrátilo. Nejenže jsme přišli
o dvoje poštovné, přičemž průměrná
cena jednoho je kolem 100 Kč, ale další
náklady nám vzniknou rozbalováním,
vrácením do skladu atd. Jsme velký obchod a takových případů máme desítky
za měsíc. Nechápeme, proč si někdo
zboží objedná a následně neodebere.
2. Další velmi častý dotaz od
internetových
prodejců
dokazuje, že si lidé pletou nákup na
internetu s půjčovnou – například:
- paní si objednala přes internet
plesové šaty, které po 14 dnech
chtěla propocené a zakouřené vrá-

tit, ani se nenamáhala je vyprat
- zákazník nám v poslední den 14
denní lhůty vrátil odřenou a omatlanou kameru, která vypadá, že si ji od
nás prostě vypůjčil na dovolenou, natočil si, co potřeboval
a nyní by ji rád vrátil
- zákazník si objednal
tiskárnu, po 10 dnech ji
vrátil sice na první pohled v pořádku, ovšem
polovina náplně toneru byla vypotřebovaná.
- zákazník nám po týdnu
vrátil mobilní telefon,
který evidentně nosil
v kapse mezi mincemi
a svazkem klíčů, takže
jsme museli vyměnit všechny kryty
- počítač, ve kterém byly nainstalovány
vlastní programy, zapatlaná klávesnice
a další stopy intenzivního používání
– máme několik zákazníků, kteří si objednají knížku, přečtou si ji nebo z ní
něco okopírují a do 14 dnů ji vrátí. Občanský zákoník toto neřeší.

3. Spotřebiteli se blíží na koupený
výrobek konec záruky, a tudíž by si
rád pořídil nový, který by měl opět 2
roky v záruce a tedy bez starostí. Navíc
takový výrobek bude mít určitě díky
technickému pokroku lepší vlastnosti. Zákazník si
tudíž vymyslí, že dotyčný
výrobek občas a nepravidelně zlobí, což se špatně
prokazuje. Je zajímavé, že
mu téměř 2 roky fungoval
bez závad a začal zlobit teprve měsíc před koncem
záruky, navíc se jedná o výrobek, který jsme nedávno
zlevnili. Nám se v prodejně
ale vada neprojevila. Co
máme s takovým zákazníkem, resp.
jeho výrobkem dělat?
4. Zákazník si koupil výrobek, který
se mu porouchal, jenomže neměl ani
doklad o koupi ani záruční list, platil
hotově, neměl tedy ani výpis z účtu, takže možnost reklamace prakticky žádná.

Dotyčný zákazník vše vyřešil tak, že
si tedy u nás koupil shodný výrobek a
s dokladem od něj přišel reklamovat
ten původní starý. I když jsme byli přesvědčeni, že nás podvádí, nepřišli jsme
na žádnou možnost, jak mu to dokázat.
5. Zákazník objednaný výrobek
nechce, ale 14 denní lhůtu promeškal, tudíž se snaží jít cestou reklamace
a evidentně si vymyslí, že má výrobek
závadu. U nás se však závada neprojeví
a my strávíme spoustu času nesmyslnou korespondencí případně posíláním
zboží tam a zpět.
To jsou opravdu jen ty nejčastější
dotazy, jenom doufám, že nebudou
sloužit někomu jako návod, jak přelstít
prodejce.
Na závěr přeji všem občanům,
při výběru vánočních dárků, šťastnou ruku, setkání pouze s poctivými
a ochotnými obchodníky a samozřejmě
příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví.
Josef Černý

Parkování motorových vozidel v obci
Již po několikáté se vracím v místním zpravodaji k problematice parkování motorových vozidel v naší obci.
Toto téma, jak se zdá, bude ještě dlouhou chvílí předmětem mnoha diskusí.
Základní problém tkví toliko v tom, že
místní komunikace nejsou konstrukčně
a prostorově vybudovány tak, aby na
nich mohla parkovat vozidla, aniž by
v některých případech nebránila v provozu ostatním účastníkům silničního
provozu anebo zimní údržbě.
V úvodu hned uvedu, že v žádném
případě si obecní úřad nepřeje vést
konfliktní jednání s jakýmkoliv občanem naší obce. Je však z pohledu oprávněných zájmů většiny občanů nutné
pochopit, že uspokojení osobních
potřeb jednotlivců, může v některých
konkrétních případech být v rozporu
se zájmem veřejným. Pak je nutné věc
řešit. Parkování motorových vozidel
v místech, která jsou nevhodná, je jednou z těchto věcí.
Nevhodnými místy máme na mysli
chodníky, nepřehledné zatáčky, křižovatky, úzká místa nebo veřejná zeleň. Ve
všech těchto případech se navíc jedná
nebo může jednat, o porušování dopravních předpisů.
Otázka nyní stojí, jak s tímto problémem naložit. Rada obce mně v minulosti uložila, abych k řešení této situace
přizval Městskou policii Týniště n. O.,

což se stalo. V mnoha případech, po
tomto zákroku, došlo k nápravě, byť jak
s odstupem času pozoruji, pouze dočasné. Kontrolní výbor zastupitelstva obce
rovněž předložil ve své zprávě o činnosti další příklady, kdy se parkuje v rozporu s předpisy. Zastupitelstvo obce proto
uložilo radě obce se tímto problémem
dále zabývat.
V souvislosti s nadcházející zimou
bude proto vydán, formou nařízení
rady obce, „Plán zimní údržby místních
komunikací“, ve kterém bude mimo jiné
upraveno i parkování vozidel v zimním
období. V něm budou vymezena místa, kde bude parkování z důvodu zimní
údržby zakázané.
Z obecně platných dopravních předpisů rovněž vyplývají další zákonná
omezení pro parkování motorových
vozidel.
Oba tyto předpisy vytvoří základ pro
budoucí řešení tohoto nešvaru. „Plán
zimní údržby místních komunikací“
bude zveřejněn obvyklým způsobem na
úředních deskách obecního úřadu a na
webových stránkách obce. O jeho platnosti budou občané rovněž informováni v místním rozhlase. Po poskytnutí
těchto informací bude zajištění jejich
dodržování realizováno ve spolupráci
s Městskou policií Týniště n. O. Všichni budeme rádi, pokud nebudeme muset řešit žádné přestupky. To však bude

záležet zejména na přístupu samotných
vlastníků motorových vozidel.
V zájmu dobrých vztahů v obci proto vyzývám všechny, kteří stále parkují
tam, kde nemají, aby zjednali urychleně nápravu. V případech, kdy z objektivních důvodů nemohou vlastníci svá
vozidla zaparkovat na svém pozemku,
což pokládáme za naprosto prioritní

Myslivecký ples
Hasičský ples
Ples fotbalistů
Basketbalový ples
Rybářský ples
Obecní ples Nové Vsi
Společenský ples

18. 01. 2014
01. 02. 2014
08. 02. 2014
14. 02. 2014
22. 02. 2014
01. 03. 2014
07. 03. 2014

řešení, nebo na místech nebránících
zimní údržbě a silniční dopravě, budou
muset svoji situaci řešit jiným způsobem. Jedním z nich je například využití
stávajících parkovacích ploch po celé
obci, případně si zajistit jiné vhodné
parkovací místo.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Restaurace U Krbů
Restaurace U Krbů
Restaurace U Krbů
Sokolovna Týniště n. O.
Restaurace U Krbů
Restaurace U Krbů
Restaurace U Krbů
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Knihovna Albrechtice - nabídka pro čtenáře

Vítám Vás v knihovně a nabízím hlavní hrdinka příběhu, se musí vyrovnávat s proměnami, jež jí přinese
Vám několik titulů:
přestěhování do nového bydliště, se
ztrátami a zisky v osobních vztaPro děti:
zích, ale zejména se změnou, která ji
„Od Andulky po Žížalu“ (od A z počátku připadá až příliš osudová:
po Ž). Kšajtová M. Obrázková kníž- s poměrně vážným onemocněním.
ka podle oblíbeného cyklu z pořadu Najde však ztracený optimismus a
Kouzelná školka hravou formou se- potřebnou sílu, aby dál mohla věřit,
znamuje děti předškolního a raného že opravdu všechno bude fajn…
školního věku s jednotlivými písme„Lovy beze zbraní“ – Tomeček
ny abecedy. Je založena na obrázcích
Radka Pilaře, obrázkových a slov- J…. Přestal být ze mě lovec. Totiž
ních hříčkách, jednoduchých dia- nepřestal, toliko zbraň jsem změnil!
lozích a snadno zapamatovatelných Lovím zrakem a sluchem. A oko do
duše okno. Na lovu sytím své srdce.
říkankách.
Netoužím brát život, ba ani nechci
„Deník malého poseroutky – oš- dělat v divočině rozhodčího: nechť si
klivá pravda“ – Kinney J. Greg se příroda žije po svém.
nemůže dočkat, až vyroste. Ale je do„Pes Baskervilský“ – Doyl Conan.
spívání fakt taková sranda? Zničehonic se musí vyrovnat se spoustou spo- Když je sir Baskerville náhle nalezen
lečných holčičích a klučičích večírků, mrtev v rozlehlých rašeliništích, zdá
větší odpovědnosti a dokonce i s ne- se, že příčinou smrti byl srdeční inpříjemnými změnami, které se „stár- farkt. Nicméně se dr. Mortimer donutím“ souvisejí… a to všechno bez mnívá, že za smrtí nejen sira Charlesvého nejlepšího kamaráda. Zvládne se, ale i několika předešlých generací
to Greg sám? Nebo bude muset čelit mužů z rodu Baskerville, je jakési tajemné zvíře. Krátce poté, co se z Kaošklivé pravdě?
nady vrátí dědic celého panství, dr.
„Všechno bude fajn“ – Lanczová Mortimer obrací se s žádostí o pomoc
L. - Tato kniha líčí strasti i slasti ži- na Sherlocka Holmese. Obává se tovota studentů sportovního gymná- tiž, že pokud někdo záhadu nevyřeší,
zia. Sympatická Lenka Knoblochová, smrt sira Charlese nemusí být posled-

ní, která šlechtickou rodinu postihne.
Pro dospělé:

„Až se mě dcera zeptá“ – Pawlowská H. Nikdy mne nenapadlo, že
by má dcera stála o nějaké rady, nota
bene MOJE! Často mi zdůrazňovala,
že ví všechno líp, protože je přece o
pětadvacet let mladší! Teď je všechno jinak, ne proto, že bych zázračně
omládla, ale protože má dcera si založila rodinu. Založila ji v našem domě.
A jednou přišla a zeptala se: Co mám
uvařit, aby mě chtěl? A tak vznikla tahle kniha. Jsou v ní totiž odpovědi na
otázky mé dcera a konkrétní recepty
i rady …

„Nebeská řeka“ – Peters E. Emersonoci si užívají klidné léto v Anglii. Nenechají se rušit ani amatérským archeologem, který má důkazy
o pokladu nesmírné ceny v jeruzalémském chrámu. K výpravě se přidají, až přijde žádost přímo z královské„V zajetí polární zimy“ – Šimánek ho paláce.
L. Děj se odehrává v liduprázdné kaPřijďte si vybrat, určitě najdete
nadské divočině.
Tři mladí muži chtějí podniknout knihu, která vás zaujme, poučí nebo
dvoutýdenní cestu kánoí po řece Ke- pobaví.
ele v Severozápadních teritoriích.
Na shledanou v knihovně každou
Začátek jejich plavby se dík nepředvídaným událostem stále oddaluje – a středu od 16 do 18 hodin.
Přeji vám všem pohodové vánotak jsou nakonec všichni nemile překvapeni brzkým nástupem zimy. Od- ce, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
kázáni jeden na druhého na život a na a vzájemné lásky v roce 2014
smrt, střetávají se jejich zcela odlišné
Jaroslava Svobodová,
charakterové vlastnosti tak tvrdě, že
Vaše knihovnice
se katastrofě nedá vyhnout.
www.knihovnaano.wz.cz

Tajemství zkratky MAS

Občas vykoukne z plakátů nebo
z místního tisku a zve vás na veřejná setkání. Prý, Místní akční skupina. Pozůstatek akčního výboru
nebo parta ekologů, ptá se hlouček
před výlepní plochou.
Ani jedno, vážení! Místní akční
skupina, tzv. MAS (mělo by se říci
Skupina pro místní akce) je obecně prospěšná společnost, která má
za cíl stmelovat venkovský region,
hýbat s ním a podporovat akce pro
jeho rozvoj. Podle principu partnerství sdružuje drobné živnostníky, spolky nebo obce na svém
území. Pořád ještě tápete? Zkusím
to tedy jinak.
V čem vám může být MAS užitečná?
Jste-li běžný občan, můžete se
účastnit aktuálních projektů. Lidí,
kteří chtějí předávat své životní
zkušenosti dál, není nikdy dost.
Využít se dá i bezplatné inzerce
v rámci projektu Venkovská tržnice. Více na www.venkovskatrznice.
cz. Třeba přes tuto stránku najdete i nové pracovní uplatnění. Jako

živnostníkovi vám umožní snáze
získat odběratele pro zboží nebo
služby, nebo naopak dodavatele
toho, co potřebujete. Dokáže vás
spojit se stejně zaměřenými lidmi.
MAS vám pomůže zažádat o dotaci
v právě probíhajících výzvách. Neoblíbenou administrativu udělá za
vás a ještě vám poradí, s čím nejvíce uspějete.
Sháníte prostory pro svou práci,
potřebujete podporu obce? MAS
je v kontaktu se všemi obcemi
a mnoha jinými subjekty na svém
území a může se ujmout role nezávislého „vyjednavače“.
Zástupci spolků se na Místní
akční skupinu obrací většinou pro
pomoc při získání dotací. Platí
tu ale stejné možnosti propojení
s obcí, s obyvateli. Stačí se jen zeptat. Toto platí pro neziskové organizace, drobné zemědělce a jiné.
Co nabízí MAS obcím?
Obce na území MAS plánují společné aktivity a také žádají
o finanční i nefinanční příspěvky
z fondů EU. Nejdůležitější ale je
spolupráce obcí navzájem. Když
si jednotlivé obce „nestaví jen na
vlastním písečku“, dají se zrealizovat větší projekty, které mají
přínos pro více obyvatel. Proto
MAS pracuje na společné strategii

„Nekonečná energie“ – Susannah
a Kenton Leslie. Příručka dynamického zdraví osobní síly pro aktivní
ženy. Autorky vám nabídnou jednoduché techniky cvičení těla, mysli
a ducha, které zvýší vaši energii. Jejich
prostřednictvím se naučíte využívat
všech svých možností a sil a dosáhnout tak vyšší úrovně osobní svobody,
zlepšit svůj vzhled, žít tvůrčím způsobem a šťastně.

rozvoje. Když celý region táhne za
jeden provaz, zvyšuje tím možnost
opravdu se rozvíjet.
MAS je možno brát jako jednu
z příležitostí, jak být aktivní ve
své komunitě. Je hlasatelem nelhostejného přístupu vůči prostředí, ve
kterém žijeme a vychováváme naše
děti. Místní akční skupina bude
ráda nápomocná při smysluplných
činnostech. Je tady jedna podmínka – aktivní zájem řadových občanů i zástupců obcí. Bez lidí se pro
lidi nedá nic dělat. Budeme-li čekat
na „pečené holuby rovnou do …“,
pročekáme se ke hřbitovní zdi.
V posledním strategickém období podpořila MAS NAD ORLICÍ 93 projektů, výše dotace celkem
byla více jak 26mil. Další strategické období 2015-2020 nás teprve
čeká. Přípravy jsou v plném proudu. Vyhodnocujeme ankety občanů a rozhovory se zastupiteli obcí.
Nejen z těchto zdrojů zjišťujeme,
co region nad Orlicí nejvíc pálí,
co potřebuje v příštích letech řešit.
Máte k tématu co říci? Uvítáme každého, kdo se chce zapojit.
Přidáte se?
Více informací o nás na www.
nadorlici.cz
Za MAS NAD ORLICÍ
BcA. Magda Zdena Schmidt

Z příspěvků
našich
čtenářů
Dobrý den,
cestou z lesa vymyslely
naše děti básničku. Moc se mi
líbila a tak Vám ji zasíláme.
V lese v kapradí
Koukejme se, heleme se,
co to tady roste v lese.
Na mechu je houbička,
na ní malá šištička.
Na kapradí vedle mechu,
vidím sedět hezkou blechu.
Blecha píše úkoly
a těší se do školy.
Píše asi hodinku,
pak zavolá rodinku.
Přišel první školní den
a musela z lesa ven.
Anna a Jan Zahajští, 8 let
Albrechtice nad Orlicí

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Návštěva z Wörglu
V sobotu 15. září k nám přijela
návštěva z města Wörgl.
Pozvali jsme je na pohádku O
Šípkajdě. Každý host dostal do
ruky kartičku s obsahem pohádky,
aby věděl, o čem hrajeme. Hosté
byli pozornými diváky a na konci
pohádky nás odměnili bouřlivým
potleskem. My jsme zase každé-

mu dali na památku keramickou
medaili s logem naší školy.
Nahoře v hale si pak všichni
mohli popovídat u kávy a zákusků
od paní ředitelky Kratěnové a koláčů od paní Sychrové.

Začátek školního roku
Letošní školní rok začal 3. září.
V hale školy nás svým vystoupením
přivítal dramatický kroužek. Připomněl nám loňské divadlo Šípkajdu.
Herci připomněli dětem, co je důležité a zvlášť přivítali 12 nových prvňáčků. Na starost je dostala paní učitelka Romana Blažková. V pondělí 10.

září se nám na zahájení prvňáčci více
představili, řekli nám své jméno a co
rádi dělají. Paní ředitelka jim dala veselou medaili s naším logem a všichni
jsme jim popřáli, aby se jim u nás ve
škole líbilo a dařilo.
Lukáš Jaroměřský
žák 5. ročníku

Petr Černý
žák 5. ročníku

Naše nová zahrada

Na jaře příštího roku bychom
se rádi věnovali pěstování rostlin
už na nové zahrádce za budovou
školy.
Máme tam již vysázenou naši
jabloň – Amálku a v rohu stojí
malý kompostér, aby děti viděly,
jak se zbytky rostlin proměňují
v úrodnou půdu. Chyběly nám už
jen záhony. Pomoc nám sponzorsky přislíbil pan Petr Černý. 8. října nastoupili na zahradu jeho dva
zaměstnanci s potřebnou technikou. Část trávníku ve zbylé ploše

proměnili v rohový záhon na výsadbu keřů a plochu na 5 záhonů.
Na ni navozili i dobrou zeminu od
paní Prokůpkové. Na rohový záhon navršili mulčovací kůru. Práce jim šla od ruky a 9. října bylo
hotovo.
Všem moc děkujeme a těšíme
se na jarní pěstování mrkve, hrášku, kedluben, ředkviček a dalších
rostlin.
Světlana Kratěnová
ředitelka školy

Školní kolo přespolního běhu
I letos se v našem parku konalo
školní kolo přespolního běhu. Bylo
hezké počasí a pěkná atmosféra. Na
závod se přišla podívat jako vždy i
obě oddělení MŠ Motýlci a Berušky.
Nejlepší běžci: Libor Šrajbr, Jiří Vojtěch, Jan Frič, Tomáš Kožant, Michal
Jaroměřský a děvčata M. Hořínková,
E. Janušová, K. Mylerová, R. Rollová

a T. Richterová se pak měli vydat i na
okresní kolo. Děvčata soutěžila i jako
družstvo, kluci bohužel kvůli tomu, že
dva onemocněli, ne.
I tak si závod všichni užili a mohli si dopřát něco dobrého v solnické
cukrárně. Děkujeme paní Drábkové,
že nás na soutěž vzala.
Jakub Smolík žák 5. ročníku

Děvčata druhá v okrese

Ptáte se, v čem jsou naše dívky
tak úspěšné? Ve složení M. Hořínková, E. Janušová, K. Mylerová, R.
Rollová a T. Richterová se zúčastnily okresního kola v přespolním
běhu v Solnici. K překvapení nás
všech přivezly diplom a hezký po-

hár. A nejen to – vždyť vědomí,
že se děti z malé školičky neztratí
v konkurenci velkých zařízení, je
velmi příjemné zjištění. „Smekám
pomyslný klobouk.“
Eva Drábková
vychovatelka ZŠ

Muzikohraní

V úterý 17. září nás ve škole navštívil pan Michal Štursa s programem Muzikohraní. Byli jsme rozděleni na
čtyři skupiny. První začínala ráno
v 8 hodin, my jsme šli jako poslední ve 12 hodin. Už, když jsme
vešli do tělocvičny, zaujaly nás
zajímavé hudební nástroje. Byly
převážně z Tibetu, ale i z jiných
konců světa. Pan Michal nás se
všemi seznámil. Poznali jsme
tibetské zvonky, mísy, činely,
djembe, hromový buben, didgeridoo, ale třeba i různé dešťové
hole. Byla tam i koncovka, která

vydávala překrásný zvuk. Nám se
nejvíce líbilo djembe a jeho “bum,
bum, bum“. Poslouchali jsme
i sami hráli, moc jsme si to užili.
Pak si nás pan Štursa vzal stranou s jednou tibetskou mísou
plnou vody a jakýmsi válečkem.
Váleček přiložil k míse a začal
kroužit. Za chvíli začaly z mísy
stříkat na všechny strany malé kapičky vody, které jsme mohli chytit do dlaní a potřít si jimi obličej.
Byl to krásný program, za který
moc děkujeme.
Žáci 5. ročníku
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Projekt „Létáme“
Jeden drak
potkal mrak.
„Kampak letíš, dráčku?“
„Kdybych věděl, mráčku.
Letím, kam mě vítr nese.“
„Poleť se mnou, nedáme se.“
„I mlč, vítr taky
sem tam honí mraky.“
František Hrubín
Každý podzim máme ve škole projekt. Tento rok byl projekt „Létáme“.
Vše začalo na společném zahájení
30. září, kdy paní ředitelka přinesla prvního draka. Řekli jsme si, co
všechno budeme dělat. Projekt přinesl i řadu soutěží. Nejvíce nás zaujala soutěž pro třídy, která spočívala
v tom, že jsme připravili papírové obdélníky, skládali je na mašle a tvořili
jsme co nejdelší dračí ocas. Vyhrál 2.
a 3. ročník. Další soutěž byla výtvarná.
Děti kreslily a malovaly návrh draka
nebo hvězdy. Na konci projektu paní
učitelky řekly, které vyhodnotily jako

nejhezčí. Doplňovali jsme křížovky,
hledali jsme zajímavosti o letadlech
na internetu, sestavovali popis výroby
draka, v textu jsme hledali důležité zásady a rady pro pouštění draků. S tím
vším jsme se navzájem seznamovali
na společném setkání. Děti ze 4. ročníku nás zaujaly tím, že nám předvedly, jaké rozpětí křídel měli pravěcí ještěři a mají dnešní ptáci. Naši nejmenší
prvňáci nám zase přednesli básničku
o drakovi, druháci a třeťáci vymysleli a nakreslili příběh. Skvělá byla i
odpolední dílna, při které jsme draky a hvězdy vyráběli se svými rodiči
a kamarády.
Jediné, co nám nevyšlo, bylo počasí: když jsme podle předpovědi čekali větrné dopoledne, kdy jsme naše
draky a hvězdy chtěli vyzkoušet, vítr
u nás vůbec nefoukal. Někteří z nás
draky pouštěli aspoň o víkendech.
Nejlépe asi létala hvězda, kterou se
svým tatínkem vyrobil Jirka Vojtěch.
Eliška Beranová žákyně 5. ročníku

Dílna
Při projektu „Létáme“ byla uskutečněna krásná dračí dílna. Tato dílna
byla ve čtvrtek 10. října. Odpoledne
jsme se sešli ve školní hale v 1. poschodí. Libor Šrajbr nám představil
hlavního draka Frantíka. Nejspíš vás
zajímá, proč Frantík a jak vypadá. Sestavila ho paní ředitelka Světluše Kratěnová a jeho jméno vymyslel spolužák Jan Frič. Myslím, že vybral velmi
dobře. Já, Eliška Beranová a Libor
Šrajbr jsme mu podle jména namalovali obličej. Frantík se nám na úvod
dílny představil a my jsme se pustili
do dělání jeho kamarádů. Rozdělili

jsme se do dvou skupin – na pokročilé a začátečníky. Pokročilí šli jedné
třídy, začátečníci do druhé. Všude to
vonělo prací, kávou a cukrovím. Když
někdo tápal, pomohly mu připravené
návody, rada paní ředitelky nebo si
tatínkové radili navzájem. Nakonec
jsme se všichni s hotovými draky
a hvězdami vyfotili. Jako třešničku na
dortu bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám a těm, kteří přišli. Byla
to opravdu nádherná akce.
Kateřina Fedrselová
žákyně 5. ročníku

Naučný program o zvířatech

Mezinárodní den zvířat

3. října se konal v naší škole již tradičně Den zvířat. Děti přinesly kočky,
psy, křečky a jiná krásná zvířata. Náš
dramatický kroužek si připravil pro
děti z MŠ krátkou pohádku o zvířátkách z lesa. Konaly se soutěže ve
výrobě zvířátek nebo psaní příběhu
o zvířeti. Některé děti sestavily celou
knížku. O velké přestávce jsme si zvířata venku prohlédli a pohráli jsme

si s nimi. Některá zvířata jsme mohli
mít i ve třídě, třeba želvy nebo africké
šneky. Paní učitelky žasly, jak některé
děti umí o svých zvířatech vyprávět.
Byl to pěkný den a moc jsme si to
užili. Děkujeme učitelkám a hlavně
paní Drábkové, že tuto akci každý rok
uskutečňují.
Libor Šrajbr
žák 5. ročníku

Oslava zvířátek

Mezinárodní den zvířat si školní
děti již několik let připomínají svojí nádhernou oslavou. Původně tato
akce byla pouze v rámci školní družiny, ale pro velkou oblibu se rozrostla
do celoškolního měřítka.
Již ráno si děti do družiny a do školy nosí své zvířecí miláčky a celý den
se s nimi radují. Dalšími doprovodnými činnostmi jsou výroba zvířátek
z různých materiálů, modelování,
tiskání, luštění křížovek, malování na
chodník, mazlení s plyšáky. Letos poprvé byla vyhlášena soutěž o původní
příběh či povídku se zvířecím hrdi-

nou. Sešla se pěkná řádka budoucích
spisovatelů a ti nejlepší (B. Luňáčková, P. Blažek, J. Horák, P. Černá) byli
odměněni pěknou knihou.
Na závěr hodnocení této zdařilé
akce (kterou si příští rok opět rádi
zopakujeme) jenom připomínáme,
že Mezinárodní den zvířat se slaví
na počest úmrtí sv. Františka z Assisi
(3. 10. 1226), který se proslavil nevyčerpatelnou láskou ke všemu tvorstvu
(proto např. kázal i zvířatům) a cítil
empatii hlavně k těm opuštěným.
Eva Drábková
vychovatelka ZŠ

14. listopadu k nám přijel pan
Šulc se zvířaty. Sešli jsme se v tělocvičně. Postupně nám pan Šulc
ukazoval různé dravce. Nakonec
nám ukázal lišku. Kdo chtěl, mohl
si zvířátka pohladit. Viděli jsme
orly, káně, sojku, poštolku, mezi
námi se procházel čáp. Dostali jsme rukavice a ptáci přelétali
mezi námi. Moc děkujeme paním
učitelkám, že nám zajistily tento
skvělý program.
Jiří Vojtěch žák 5. ročníku

Podzimní sběr odpadového papíru
V sobotu 19. října 2013 uskutečnila
Základní a mateřská škola v Albrechticích n. Orl., ve spolupráci s rodiči,
tradiční sběr odpadového papíru
v obci.
Celé akce se zúčastnilo 10 tatínků
dětí mateřské školy, kteří svými auty
sváželi odpadový papír z celé obce,
ale i z jednoho obchodu a soukromé
firmy v Týništi nad Orlicí a ukládali
jej do připravených kontejnerů na
parkovišti u školy.
Děkujeme tímto p. Bartošovi, p.
Bričovi, p. Čechovi, p. Duhovi, p.
Gabriškovi, p. Nečasovi, p. Pfeifferovi, p. Policarovi, p. Sychrovi, p. Zástěrovi, p. Zemanovi a sourozencům

Havlíčkovým.
Velký dík patří Štefanu Kolářovi, který se pravidelně našeho sběru
účastní.
Moc děkujeme i Vám, občanům
Albrechtic, kteří papír třídíte a necháváte jej pro tradiční sběr, i Vám, kteří
papír nosíte do školy.
Poděkování patří rovněž do prodejny obuvi p. Haškové a Pacholíkové, p.
Andršovi a p. Dundrovi, kteří pro nás
ochotně střádají odpadový papír.
Výtěžek ze sběru odpadového papíru i letos přispěje k pěkné vánoční
nadílce našim dětem.
Za kolektiv ZŠ a MŠ
Ivana Kubcová
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Svatý Martin
I letos jsme si u nás na základní
škole připomněli svátek sv. Martina.
Na zahájení jsme si připomněli loňský
projekt a básničky a pověsti o svatém
Martinovi. Vypráví se, že martinské rohlíčky vznikly díky Martinovu
koni. Jednou jel Martin do jedné vesnice, kde lidé neměli co jíst. Martin
dostal nápad. Poručil svému koni, aby
zadupal. Kůň tak učinil a zadupal. Na
zem spadly jeho podkůvky. Když děti
zvedly podkůvky ze země, proměnily
se v zahnuté zlaté rohlíčky naplněné
makem. To se při každém zadupání
zopakovalo, a tak vesnice měla co jíst.
A jak to, že se na svatého Marti-

Děti z dramatického a pěveckého
kroužku navštívily divadelní představení „Velryba Lízinka“ v rámci letošního ročníku „Symposion“
v Třebechovicích p. O. Pohádka
v podání souboru „Krapet“ předčila
naše očekávání, byla velmi veselá a
vtipná a líbila se i dospělým. V Třebechovicích p. O. jsme si také prohlédli
nově zrekonstruovaný „Betlém“, kde
nás okouzlil nejen Proboštův dřevěný stroj, ale i komentář, ve kterém
pan učitel Skřivan vypráví o lidských
vlastnostech a životních postojích.
Před odjezdem domů jsme se ještě dělní odpoledne pěkně užilo a již teď
zastavili v Domě dětí, kde jsme se zá- se těší na další podobnou akci.
Ve školní družině již delší dobu
jmem sledovali závodění autíček na
sbíráme barevná plastová víčka od
dálkové ovládání. Dvacet dětí si neEva Drábková vychovatelka ŠD
různých lahví. Pomohou nemocné
šestileté Michalce – Mišičce.
Pokud nechcete být lhostejní k problémům lidí kolem nás a chcete se
k nám připojit, můžete víčka sbírat
Listopad pomalu končí své pa- méně. Nežijeme na jiné planetě
nování a připomíná nám blížící se a vše, co se děje ve společnosti,
konec roku. Zase to strašně uteklo. ovlivňuje i naše děti. Jak moc byA opět to byl rok naplněný krásný- chom si přáli, aby ubylo lenosti,
Nejenom těšíme, ale i chystáme. Už
mi, dobrými, ale i horšími a smut- hrubosti, povrchnosti, výmluv. Něteď školou znějí vánoční písničky a
nějšími událostmi. V naší škole kdy to vypadá, že se v nich utopíkoledy – v neděli rozsvítíme albrechjsme zažili spoustu hezkých chvil, me. Naštěstí jen vypadá a naštěstí
tický vánoční strom. Ve čtvrtek 28.
podařila se nám řada věcí, páťáci jen někdy. Vždycky se najde něco,
11. ve škole vítáme advent. Také už se
uspěli v testování od MŠMT a skli- co nám dává naději, vždycky je
dili jsme pochvalu od České školní někdo, kdo v nás drží víru, že zase
inspekce. Inspektoři už při svém bude dobře. Důležité je, abychom
pobytu u nás chválili, shledali vše chtěli, abychom dokázali naslouSychravý 28. listopad jsme si ve
důležité v pořádku a konstatovali, chat a komunikovat, abychom hleškole
proměnili ve zvláštní, výjimečže naše škola je skutečně podnět- dali správnou cestu… To bych nám
ný den. Dali jsme mu název Vítáme
ným prostředím pro rozvoj dětí. všem moc přála i do nového roku.
advent.
Nejvíce si však ceníme toho, že si
A jak jsme advent přivítali? Ráno
Pro rodiče našich žáků, rodiče
všímali a také ocenili atmosféru,
jsme
se všichni sešli v hale školy a po
mluvili o souladu materiálního vy- budoucích prvňáčků a všechny,
pár slovech o tom, co vlastně advent
bavení s duchovní stránkou. Krás- které zajímá, jak se v naší škole
znamená, jsme si zazpívali koledy a
ná slova, za kterými je schováno učíme, uspořádáme v lednu 2014
vánoční písničky. Pak jsme začali tvohodně práce a úsilí. Pro nás velký den otevřených dveří. Přijďte se
řit. Vystřihovali jsme vánoční ozdoby
závazek. Vždyť i my jsme jenom podívat.
a podle své fantazie jsme je polepovaSvětlana Kratěnová
lidé a někdy se daří více, někdy
li kousky dýhy (letos je materiálem
pro naši vánoční výzdobu dřevo). Na
konci dne už naše výrobky zdobily
okna školy. Kdo byl rychlejší, vyráběl
ze zbytku papíru sněhové vločky. DalStromeček se večer rozsvítí,
Zítra jsou Vánoce,
ší dřevěné ozdoby nám přinesl ukázat
Ježíškovi na cestu posvítí.
přicházejí po roce.
pan Vystavěl z Týniště nad Orlicí. VyVánoční zvonky zvoní,
Už musím jít spát,
řezává je z lipového dřeva. Předvedl
ať Ježíšek si může dárky nachystat. celý dům Vánocemi voní.
nám, jak se vyřezává a zdobí a o všem
Děti se pod stromečkem zaradují,
Brzy se probudím,
i zajímavě vyprávěl.
Různé dárečky rozbalují.
je krásné ráno,
Děti z dramatického a pěveckého
Konec Vánoc nastane,
snídaně je na stole,
kroužku zašly potěšit svými písničale vzpomínka v nás zůstane.
vše je přichystáno.
kami i obyvatele domova důchodců.
Nela Faltová
Obědu si dáme maličko,
Zazpívaly v hlavní budově i vzadu
žákyně 5. ročníku
ať nám na kapra zbyde místečko.

na peče svatomartinská husa? Mniši
chtěli, aby se Martin stal biskupem.
Ten nechtěl a schoval se do chlívku
s husami. Husy ho však svým kejháním a syčením prozradily.
Martin byl hodný a laskavý k chudým lidem. Jednou přepůlil svůj plášť
a půlku dal prochladlému žebrákovi.
Svatého Martina nám připomínají
koníčci, sněhové vločky a lucerničky,
které jsme vyráběli při výtvarné výchově a pracovních činnostech.
Ve škole svatého Martina oslavujeme moc rádi.
Eliška Janušová
žákyně 5. ročník

Víčko k víčku pro Mišičku

Končí rok 2013

s námi. Odevzdávat je můžete u nás,
ale i v místní samoobsluze. Více informací o nemocné dívce najdete na
www.michalka-dmo.vebnode.cz.
Leona Ungrádová ZŠ a MŠ
Albrechtice nad Orlicí

Těšíme se na Vánoce

chystáme na tradiční vánoční pořad.
Připravujeme se s předstihem, aby
náš advent nebyl plný spěchu a napětí.
Chceme si jej přece užít.
Světlana Kratěnová

Vítáme advent

Vánoční báseň

Srdečně zveme na náš

Tradiční vánoční pořad
v restauraci U Krbů ve středu

18. prosince od 17:00 hodin

Všichni ze školy přejeme čtenářům zpravodaje
krásné a klidné Vánoce,
v novém roce hlavně hodně zdraví, síly a klidu na
řešení problémů a spoustu
štěstí na lidi a s lidmi.

na domečcích. Pak se pro ně otevřelo
království keramické dílny. Sestřička Simona Němcová, která s klienty
domova důchodců v dílně pracuje,
měla nachystáno spoustu krásných
výrobků, a tak si každý mohl nakoupit
i dárečky. Zájem byl veliký, ale výrobků bylo tolik, že zbylo i na ostatní děti
ze školy.
Menší děti už po obědě odpočívaly, ale starší ještě pokračovaly.
Čtvrťáci kreslili a páťáci se učili zhotovovat adventní věnce. Seznámili se
s vazbou, různými možnostmi výzdoby a vše si vyzkoušeli. Děvčata
vyrobila věnec na dveře, kluci věnec
se čtyřmi svíčkami do haly. Klukům
zbyla chvíle i na adventní kalendář.
Petr Černý s Honzou Fričem vymysleli i první adventní dáreček.
Den rychle utekl. Venku byl sice
samý led, ale my jsme odcházeli s hřejivým pocitem. advent jsme krásně
přivítali.
Světlana Kratěnová ředitelka školy
Rada zpravodaje
Kateřina Fedrselová, Eliška Beranová, Eliška Janušová, Michal
Jaroměřský, Lukáš Jaroměřský, Jiří
Vojtěch, Jan Havlíček, Lenka Rozkošná, Jan Frič, Nela Faltová, Jan
Benc, Libor Šrajbr, Petr Černý, Jakub Smolík a Světlana Kratěnová
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Prosinec a leden v Orlických horách a Podorlicku
Vážení čtenáři,		
už jste viděli zimní nabídku KARTY HOSTA? Jestli ne, tak navštivte
webový portál www.orlickakarta.
cz, kde najdete rozrůstající se nabídku služeb a také možnosti, jak kartu
získat. Slevy na skipasy, mazání lyží,
wellness či adrenalinové aktivity čekají jen vás!
Prosinec je měsíc blížících se Vánoc
a probíhajících adventních krásných
akcí v destinaci, leden začátek Nového roku a také vás čeká spousta zimních krásných akcí. Rádi bychom vás
pozvali na některé z nich:
První neděli v prosinci, 1. 12. 2013
v Ústí nad Orlicí, proběhne tradiční
Ústecký advent a určitě byste si neměli nechat ujít rozsvícení vánočního
stromu na Mírovém náměstí, zajímavý kulturní program a jarmark neziskových organizací.

Již 17. ročník Výstavy betlémů můžete navštívit v Rychnově nad Kněžnou ve dnech 6. – 27. 12. 2013, kde
bude k vidění rozsáhlá výstavu betlémů ze sbírek východočeských muzeí,
od sběratelů a současných tvůrců.
Tato výstava bude také zároveň provázena malými podvečerními koncerty.
V Bartošovicích v Orlických horách dne 14. 12. 2013 vás může zlákat
návštěva tradičního Vánočního řemeslného jarmarku, s ukázkami zdobení
perníčků, vánoční výzdoby a dalších
řemeslných výrobků, ale také v tento den v kostele sv. Máří Magdalény
proběhne tradiční koncert z cyklu adventních koncertů na česko – polské
hranici Advent mezi horami.
Na nejdelší a nejznámější závod
psích spřežení, Šediváčkův long 2014
v České republice a jeden z nejtěžších
závodů v Evropě se můžete vypravit
ve dnech 22. – 25. 1. 2014 do Deštného v Orlických horách. Tento ročník
dozná některých změn – bude přetvořena část tratí, s předstihem budou

stanoveny limitní časy k projetí kri- kriterium 2014, které se uskuteční ve
tických úseků a upraví se organizace dnech 24. - 25. ledna 2014 v Říčkách
startů.
v Orlických horách.
Určitě se všichni těšíte na již 52.
ročník mezinárodního závodu žactva
Nabídku všech akcí v destinaci nave slalomu a obřím slalomu Skiinter- jdete na www.mojeorlickehory.cz

Zahájení provozu bytového domu v Borohrádku
Dovolte nám představit právě dokončený bytový dům s 8 sociálními
byty určenými pro seniorské bydlení
osob od 70 let, či případně pro osoby se sníženou možností orientace
a pohybu bez omezení věku. Dům
byl vystavěn za pomoci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj
a umožňuje plně bezbariérové ubytování v osmi bytech pro jednoho až
dva seniory. Objekt je nízkoenergetický v centru města Borohrádku v ulici
Nerudova.

Popis objektu:
Jedná se o malometrážní nájemní
sociální byty se zajištěnou pečovatelskou službou. Nájemné je regulované
a je stanoveno v současné době na
57,20/m2. Vč. záloh na služby a energie je celková platba do 4 500,- Kč/
měsíčně. V případě nedostatečných
zdrojů seniora lze čerpat příspěvek na
bydlení. Preferovanou skupinou jsou
osoby nad 70 let, osoby se sníženou
možností orientace a pohybu, případně kdokoliv v tíživé sociální situaci.

CVIČENÍ

PILATES
S VELKÝMI MÍČI

Umisťovaný klient nesmí vlastnit nemovitost určenou k bydlení.
Samostatný objekt ve vlastní oplocené zahradě o dvou nadzemních
podlažích obsahující celkem 8 bytových jednotek, vždy 4 byty na jednom
podlaží. Objekt je vytápěn tepelným
čerpadlem s centrálním rozvodem
ÚT. Dále je zde umístěn kolektorový
ohřev TUV napojený na centrální
rozvod TUV. Přístup do objektu a
byty včetně koupelny a WC jsou navrženy jako plně bezbariérové.

Celková plocha byt. jednotky se
skládá:
• byt o velikosti cca 35 m2
• komora cca 1,5 m2
• balkón/terasa cca 5,0 m2
Pro více informací /osobní prohlídku volejte tel. 603 541 517 - p. Sedláček, nebo p. Machovou na MÚ Borohrádek tel. č. 494 381 602.
Za BD1 Clever s. r. o.
Michal Sedláček

Zveme vás na pravidelné hodiny cvičení pilates na VELKÝCH MÍČÍCH.
Chcete si zpevnit postavu, opticky zeštíhlet, odstranit bolesti hlavy a zad,
přijďte si s námi zacvičit!
KDE:
SPOJOVACÍ SÁL ZŠ Týniště nad Orlicí
Kdy:
KAŽDOU STŘEDU od 18,00 hodin
Těšíme se na Vás!
Přihlášky a informace na tel: 773 769 960
Natálie Beková a Renata Beková
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Výstava zpravodajů Rychnovska
Knihovna U Mokřinky v Mokrém,
ve spolupráci s Rychnovským deníkem, vyhlásila v roce 2012 již třetí
ročník soutěže zpravodajů měst a obcí
Rychnovska. Soutěž o nejzajímavější
zpravodaj roku 2012 zlákala k účasti
40 vydavatelů zpravodajů z 26 obcí,
9 měst, 2 městysů a 3 jiných organizací (sdružení, MAS). Nejpočetnější
skupina vydávaných zpravodajů jsou
čtvrtletníky a měsíčníky, k málo početným skupinám patří občasníky,
ročníky, dvouměsíčníky a také jeden
třínedělník. Některé zpravodaje překročily již šedesátku, jiné jsou téměř
ještě „v plenkách“.
Zpravodaje byly vystaveny na několika místech v okrese. Putovní výstava zpravodajů se během prázdnin
konala na 24 místech našeho regionu.
Začínala v Albrechticích n. O., kde
i „našinci“ mohli udělit hlas nejlepšímu, nejkrásnějšímu nebo nejvánočnějšímu zpravodaji. Hlasovalo se
i prostřednictvím webových stránek
Rychnovského deníku. Při hodnocení
zpravodajů bylo zohledněno, zda se
jedná o město či městys nebo o obec,
četnost vydávání a byla avizována
i speciální cena za vánoční vydání

zpravodaje.
Vydavatelé zpravodajů nejsou profesionální žurnalisté, přesto by některé zpravodaje mohly běžným novinám
konkurovat. Cílem celého projektu
je, dle slov organizátorky akce paní
Honsnejmanové, představit zpravodaje obcí a měst co nejširší veřejnosti.
V podstatě vítězi jsou všichni, protože
je určitě těžké vybrat nejhezčí, nejlepší zpravodaj. Proto název „soutěž“ je
třeba brát s rezervou, důležitá je především propagace a zviditelnění obce.
Třetího ročníku soutěže se zúčastnilo
40 zpravodajů, prvního 33 a druhého
47. V prvním ročníku hlasovalo 1961
osob, ve druhém téměř deset tisíc a ve
třetím to bylo 3076 osob.
Slavnostní vyhodnocení a předání cen se uskutečnilo v úterý 1. října
v obci Mokré. Vyhodnocení moderoval herec a recitátor Jaroslav Brendl.
A to nejlepší na konec – obec Albrechtice nad Orlicí má nejkrásnější
vánoční, tedy nejvánočnější zpravodaj. Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kteří se na tvorbě Místního
zpravodaje Albrechtic nad Orlicí
podílejí.
Alena Mylerová, DiS.

www.pecovatel.cz

Svůj úděl si vybrat nemůžeme, formu pomoci ano

Hewer, o. s. je
občanské sdružení
poskytující služby
osobní asistence seniorům a lidem s tělesným, smyslovým
nebo
mentálním
postižením. Osobní
asistenci poskytujeme od roku 1997, od
roku 2007 jsme k poskytování této služby

registrováni.
Službu poskytujeme v místě pobytu
klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
včetně víkendů a svátků.
Osobní asistent Vám pomůže: s péčí
o sebe (s oblékáním, česáním a podobně), osobní hygienou a koupáním,
s vařením a podáváním jídla, s péčí
o domácnost, s nákupy, s doprovody
k lékaři, na úřady, na procházku, za
kulturou či sportem, s dalšími úkony
běžného života a navíc s Vámi osobní

oSoBní
aSiStenCe

Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci
s Rychnovským deníkem, agenturou
ČOK-CZ Praha, MěÚ Rychnov nad
Kněžnou a pod záštitou starosty Měs-

HEWER - služby osobní asistence

asistent posedí a popovídá si, kdykoliv
si budete přát
OSOBNÍ ASISTENCE NEBO PEČOVATELSKÁ SLUŽBA? KLIDNĚ
OBOJÍ!
Co je osobní asistence? Jistě se shodneme, že pro mnohé z nás je „osobní
asistence“ stále tak trochu neznámým
pojmem. Osobní asistence je název pro
službu, která pomáhá těm, kteří se chtějí
nebo potřebují začlenit zpět do společnosti a zároveň zůstat ve svém domácím prostředí. Možná Vás překvapí, že
to není nová služba a zájem o ni mezi
lidmi roste.
Zatímco pečovatelská služba je českými seniory hojně využívána, osobní
asistence je často spojována spíše s osobami se zdravotním postižením. Osobní asistence je přitom vítanou službou
právě pro seniory.
„Většina pečovatelských služeb má
stanovenu pracovní dobu od rána do
odpoledne pět dní v týdnu. Osobní asi-

stence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
připravena zajistit uživatelům pomoc se
sebeobsluhou a hygienou, jídlem, nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb
osobní asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle v domácím
prostředí bez zvýšených zdravotních
a bezpečnostních rizik“ vysvětluje Kateřina Henychová, vedoucí střediska
osobní asistence občanského sdružení
Hewer.
V objednaných hodinách vykonává
osobní asistent přesně to, co si uživatel přeje – může pomáhat, obstarávat,
doprovázet nebo jen dělat společnost a
„bezpečnostní dohled“. Uživatel služby osobní asistence si může být jist, že
k němu bude docházet stejný asistent,
případně se u něho bude střídat dvojice
asistentů a kdykoliv bude potřebovat,
může požádat o jejich výměnu za někoho jiného.
„V moderní společnosti často neplatí
dřívější role a funkce rodiny, proto musí

být doplněny jinými nástroji. Umožnit
všem, kteří to potřebují, zůstat doma
a zároveň péčí nepřetěžovat rodinné
příslušníky, to je úkolem jak osobní asistence, tak pečovatelské služby. Osobní
asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě i během víkendů a svátků.“
Také potřebujete nějakou dobrou
duši, která Vám pomůže zůstat ve Vašem domácím prostředí? Máte zájem
o osobní asistenci? Pokud ano, obraťte
se přímo na pracovníky Heweru, kteří
Vám rádi poskytnou více informací
o službách osobní asistence sdružení
Hewer. Více informací najdete na www.
pecovatel.cz.
Kontakt pro Královéhradecký
kraj:
Vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Henychová, Hewer – občanské sdružení,
tel. 736 505 553, hradecko@pecovatel.cz
Osobní asistence - třeba se jednou
bude hodit i Vám…

Anketa - Nejúspěšnější sportovec za rok 2013
ta Rychnova n. Kn. Ing. Jana Skořepy,
připravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2013,
které proběhne v pátek 31. ledna
2014 od 18 hodin v Pelclově divadle
v Rychnově nad Kněžnou.
Ocenění budou: 3 jednotlivci
v žákovské v kategorii, 3 jednotlivci
v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii dospělí, 5 nejúspěšnějších sportovců z řad veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže
a 3 kolektivy dospělých, 5 trenérů,

cvičitelů a funkcionářů TJ/SK, pořadatelé významné sportovní akce
a předána bude i cena FAIR PLAY.
Nejlepší
sportovce,
kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv
právnická či fyzická osoba sídlící
na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města, TJ/SK, svazy/
komise a další sportovní subjekty
nesdružené ve Sportovním sdružení
ČSTV Rychnov nad Kněžnou (Sokol,
Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím
k těmto zásadám a to ve skupinách

výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu: Sportovní sdružení ČSTV, U Stadionu
1498, 516 01 Rychnov n. Kn. nebo
e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz,
musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, data narození, adresu
bydliště, členství v TJ/SK, oddíl, ve
kterém sportu je a sportovní úspěchy
dosažené v roce 2013.
Akceptovány budou návrhy podané na ČSTV Rychnov n. Kn. do
5. ledna 2014.

Strana 14

ZPRAVODAJSTVÍ

Číslo 4 - 2013

NOVA MOTOCROSS CUP 2013-10
Tohoto ročníku se už po několikáté úspěšně zúčastnil albrechtický
závodník Jaromír Vondruška, jedoucí
v teamu 73 Racing Petrovice a dokázal tento ročník vyhrát s náskokem
pěti bodů před ostatními zkušenými
borci.
Jednoho říjnového dne jsme se
sešli v dílně, kde ladí se svým tátou
motorku a při této příležitosti jsem ho
vyzpovídal.
Járo, kde a jak jsi začínal?
Jezdit jsem začal ve čtyřech letech na dnes už známém okruhu
NOVAVESRING-MOTOCROSS.
A Tvé úspěchy na tomto okruhu?
Začátky byly samozřejmě velmi
těžké, ale postupně jsem začal sbírat
zkušenosti a přišly i úspěchy v podobě věnců a pohárů, které mají své místo v mém pokoji.
Jak jsi se dostal k velkým závodům?
Na závodech na Nové Vsi mě s tátou oslovil pan Kleich (bývalý reprezentant ČR v motocrossu) a nabídl
nám, jestli bychom nechtěli zkusit
NOVACUP. Nabídku jsme přijali
a svůj první závod jsem jel
v Žamberku.
Jak jsi tam jako nováček dopadl?
Překvapivě se mi zadařilo a s nudlí
u nosu jsem na stupních vítězů držel
v ruce zlatý věnec.
Kolik ti bylo let?
Bylo mi pět let a chodil jsem do
školky v Albrechticích.
Postupem několika let jsi projel závodiště po celé ČR. Na kterých tratích
se Ti závodí nejlépe?
Nejvíc mi asi sedí trať v Žamberku. Krásné závody se ale také jedou
v Opatově, Holicích, Tanvaldu, Třemošnici a v Benátkách nad Jizerou.
Tvé stroje? Na čem jsi začínal a na

čem jedeš nyní?
Od elektrické čtyřkolky přes tříkolku s motorem BABETA a Pionýra jsem se dopracoval k motocyklu
KTM, na kterém jsem v roce 2009
vyhrál v kubatuře 50 ccm NOVACUP.
Potom přišla KTM 65 SX se kterou
jsem v roce 2011 dojel pátý a v roce
2012 třetí. Letošní sezonu se mi celkem dařilo a seriál jsem vyhrál. Minulý týden nám do stáje přibyla nová
KTM 85 SX, se kterou pojedu příští
sezonu.
Je mi jasné, že při přechodu na vyšší kubaturu nepřijdou úspěchy hned,
co myslíš?
Sezonu 2014 bych se hlavně chtěl
seznámit s motorkou a dojet do desátého místa.
Motocyklový sport není zadarmo,
jak je to s financováním strojů, závodů, pneumatik a cestováním?
Mám několik sponzorů, kteří mi
významně přispívají a bez nich by to
určitě nešlo. Moje poděkování proto
patří firmám HERMANN TT, K.T.O.
International s. r. o., WIGO s. r. o.
a samozřejmě mému tátovi.
Jasně! Ten s tím vším tráví mnoho
času, jakou radost bys mu za to chtěl
udělat?
No jasně, chtěl bych se dostat co
nejvýš a pokud by to šlo, tak bych se
chtěl zúčastnit republikového šampionátu a v něm se umístit.
Takže já Ti přeji hodně úspěchů,
málo úrazů, ať to vrčí tak jak má
a doufám, že nezanevřeš na slabší
kubatury a přijedeš si na Novou Ves
osedlat nějakého Pionýra.
Děkuji za rozhovor.
Honza Cerman - ředitel závodu
NOVAVESRIG-MOTOCROSS

Poděkování za provedení automatické závlahy na hřišti v Borku
Vážení hráči, aktivisté, občané a
příznivci albrechtické kopané.
Výbor SK Albrechtice nad Orlicí touto cestou děkuje všem, kteří
se podíleli na provedení automatické závlahy na hřišti v Borku.
Jedná se o projekt, který přinese
sportovnímu klubu velké snížení energetických nákladů, fyzické
práce a zabezpečí vysokou úroveň
hlavního travnatého hříště. Provedením tohoto projektu se řadí
naše hřiště mezi nejlepší v kraji, co
se týče kvality i služeb. Jméno obce
Albrechtice nad Orlicí bude známo
díky pořádání sportovních akcí na
krajské i republikové úrovni.
Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat všem hráčům, členům a aktivistům za pomoc při
provádění prací na provedení automatické závlahy. Jejich zásluhou
jsme mohli uskutečnit svojí prací
tento náročný projekt a ušetřili
spoustu finančních prostředků.

Obrovskou podporu a nápomocnost při provádění zmíněného projektu bez pomoci naší obce
v čele se starostou Jaromírem Kratěnou si nedovedeme představit.
Děkujeme touto cestou našemu
zastupitelstvu, že mají zájem na
sportovním vyžití našich mladých
i nejstarších hráčů v této nejisté
době a podporují dobrou věc.
Závěrem, ale bohužel musíme
konstatovat, že nás velice mrzí, že
tento názor nesdílejí zastupitelé
komunistické strany Albrechtice
nad Orlicí, kteří byli při schvalováni dotace důrazně proti. Asi se
vůbec neuvědomují, že se snažíme v co největší míře podporovat
sportovní i kulturní vyžití v Albrechticích nad Orlicí a na základě
dosažených výsledků se máme čím
chlubit. Veškerou práci pro fotbalový klub děláme zcela zdarma.
Výbor SK Albrechtice nad Orlicí
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První polovina nového ročníku 2013/2014 je minulostí.
Ano, tak jak píšeme v titulku, jsme
v poločase nových soutěžních ročníků 2013 – 2014, a tak se pokusíme o
hodnocení dění v našem SK. Shodou
okolností je to vlastně hodnocení od
poloviny do konce roku.
Jak jsme psali minule, použili jsme
letos u mládeže netradiční způsob a
to byla tak zvaná „fúze“ se sousedním
oddílem z Týniště. A tak pod hlavičkou starší přípravka Albrechtice /
Týniště „A“ hráli naši bývalí elévové
krajskou soutěž a pod hlavičkou Albrechtice / Týniště „B“ okresní přebor. I přes protesty oddílů si komise
mládeže prosadila, že nebude okresní přebor nijak hodnocen, nebude
vedena tabulka výsledků a umístění
jednotlivých mužstev, nebude vedeno ani umístění střelců z jednotlivých
oddílů. A tak se také stalo. Podle nás je
potlačena přirozená soutěživost žáčků
a chybí nějaké srovnání s ostatními
družstvy. Naše Albrechtice / Týniště
„B“ se účastnilo turnajů se střídavými
úspěchy, leč srovnání nám samozřejmě chybí. Pokud se nezmění přístup
komise mládeže okresu, nezbude, než
si tabulky vypracovat samostatně,
pokud si zajistíme výsledky jednotlivých turnajů a zveřejňovat průběžně
v našich skříňkách. Poděkování patří
Michalovi Jaroměřskému, Jirkovi Vojtěchovi, Jirkovi Šrajbrovi, ale i dalším
rodičům, kteří s fotbalem mládeže
pomáhají.
Stejný přistup jsme zvolili v kategorii mladších žáků, a tak pod hlavičkou “A“ hráli krajskou soutěž a pod
hlavičkou „B“ okresní přebor. Tady
už je situace lepší, neboť výsledky
jsou již vedeny a je i konečná tabulka.
Z 9 mužstev okresního přeboru se
naši žáci pod vedením Jirky Moravce, Patrika Šklíby a Martina Pavlase
umístili na šestém místě s 11body a
vyrovnaným skóre 26:26.
Pokud bychom zhodnotili spolupráci s Týništěm na této úrovni, ukázala se jako krok správným směrem.
Někteří naši mládežníci si ochutnají
krajské soutěže, což v budoucnu bude
přínosem i pro náš oddíl.
Také rozhodnutí výboru opustit
dorosteneckou soutěž a dorostence,
kteří mají opravdový zájem fotbal
hrát, přeřadit do kategorie dospělých,
se ukázalo jako prozíravé. Dorostenci by sice mohli hrát krajskou soutěž,
ale sehnat další hráče z nejbližšího
okolí je stále těžší a těžší, takže by to
nakonec dopadlo úplně stejně. Sice
se ozvalo Horní Jelení, že počítali s
hostováním některých hráčů tak jako
v minulosti a našich na střídavý start,
ale to již bylo rozhodnuto o posílení
„B-čka“. Skloubila se zkušenost s mládím a mužstvo pod vedením trenéra
Rudy Moravce prostředního a Martina Krčmáře začalo plnit funkci zálohy A mužstva. A postupně si v prvním mužstvu zahráli Pepa Chvojan,
Martin Sychra a pokud se hráči ještě
více zapojí do tréninků a přípravy
s „A-čkem“, určitě přibudou i další.

Rozhodně je hodně na hřišti vidět Lukáš Vítek. A tak „B-čko“ za pomoci některých hráčů z kádru prvního mužstva hrálo pohledný fotbal a první tři
kola se usadilo na špici tabulky. Škoda špatně zvládnutého utkání doma
s Dobruškou C, kdy nás tato prohra
z první příčky sesadila. I další domácí zápasy končily bodovou ztrátou,
když jsme nedokázali vstřelit branku
ze slušných brankových šancí. A tak
v polovině soutěže jsme na třetím místě s 18 body a skóre 17:12. I toto však
vůbec není špatný výsledek. O branky
se podělili: Roman Kuzma 4x, Lukáš
Vítek a Ruda Buneš 3x a další Martin
Sychra, Pepa Chvojan, Dan Brandejs,
Petr Janeček, Ruda Moravec, Patrik
Šklíba. Ale jak jsme již konstatovali, fotbal je kolektivní hra a konečný
výsledek dobrý nebo špatný je zásluhou celého mužstva. A toto mužstvo
je skutečně perspektivní a hraje dobrý
fotbal. Teď je jenom na hráčích, jak
se připraví v zimní přestávce. Pokud
se zapojí poctivě do přípravy, věříme,
že ve druhé části soutěže by se mohli
prát o postup do II. třídy OP.
A jsme u hlavního objektu našeho
snažení. „A čko“ po třech letech opět
postoupilo do krajské soutěže, která
se poprvé hraje novým systémem.
V I. B třídě je 32 mužstev rozdělených
do čtyř skupin po osmi. My jsme byli
zařazeni do skupiny D. Systém soutěže spočívá v tom, že hraje každý
s každým na podzim doma – venku.
Po polovině soutěže umístěná družstva na prvních čtyřech místech budou hrát na jaře stejným systémem
každý s každým doma – venku o postup do A třídy s dalšími čtyřmi mužstvy ze skupiny C. Mužstva na pátém
až osmém místě budou stejným systémem hrát s mužstvy ze skupiny C
o udržení v krajské soutěži. Pochopitelně každý oddíl se chtěl umístit
v první čtyřce. A našim se tento cíl podařilo splnit. Je to výsledek dobrého
kolektivu, který sice střídal světlé okamžiky s horšími, ale celkově to dopadlo. Jak zhodnotil trenér Rosťa Kchop:
„na jaře hrát o postup – krásná práce“.
Kdo se o tuto krásnou práci zasloužil?
Fotbal je kolektivní hra a naši dali kolektiv dohromady skutečně vzorový.
Nelze však nevyzvednout hráče, který
přece jenom vyčnívá nad ostatní a to
je náš, již léta nejlepší, střelec David
Hořínek. Dokáže rozhodovat zápasy
v nejvypjatějších momentech, či na
poslední chvíli a konto soupeřů zatížil neuvěřitelnými 17 brankami, což
je samozřejmě nejvíc v celé I. B třídě.
Když jsem mu po jednom zápase děkoval za branky a hlavně za tu v poslední minutě, skromně odpověděl: „
To je v pořádku, to je moje práce, od
toho jsem na hřišti.“. „Dave“, znovu
poděkování od všech, kterým přinášíš
radost svými brankami a i za celý SK.
Takovéto poděkování pochopitelně
platí i pro všechny ostatní, brankařem
Míšou Králíkem počínaje a nejmladšími Pepou Chvojanem a Martinem

Sychrou konče. Petr Duha, Láďa Sršeň, Jirka Jaroš, oba Velíšci, Martin
Pavlas, Martin Barták, Ruda Moravec, Petr Janeček, Dan Brandejs, Roman Kuzma. I náhradnímu brankaři
Patriku Šklíbovi, který dokázal Míšu
v několika zápasech úspěšně nahradit. Je možné, že jsem na někoho
zapomněl. To neznamená, že si jeho
zásluh nevážíme. A v neposlední řadě
při výčtu těchto úspěchů jsou členové
realizačního týmu. Trenér Mgr. Rostislav Kchop, vedoucí družstva Petr
Bartoš, terapeutka a ošetřovatelka
Andrea Kupková. Tak ještě jednou
všem veliký dík, je za vámi krásná
práce. Po zimní přípravě a již tradiční
účasti na zimním turnaji PAMAKO,
budeme hrát na jaře v pohodě, hlavně
beze strachu za ztráty krajské soutěže.
Několik čísel: naše mužstvo se z osmi
účastníků umístilo na čtvrtém místě
tabulky s 22 body za mužstvy Rychnova, Smiřic a Doudleb. Skóre 39:27
znamená nejvíce vstřelených branek
ze skupiny D. Ale ani ve skupině C
žádné mužstvo nenastřílelo více. Jak
jsme již psali, nejvíce branek - 17 vsítil David Hořínek, a dále 7 Petr Duha,
5 Láďa Sršeň, 4 Ruda Moravec a další
mají zápis, Jirka Jaroš, Roman Kuzma,
Petr Janeček, Luďa Velíšek, Martin
Barták No, a jsme u těch, kteří nejsou na hřišti při utkáních příliš vidět,
ale bez kterých by fotbal prostě nemohl existovat. Jsou to obětaví lidé jako
Vlasta Václavek, Miloš Koblmüller,
Ruda Moravec nejstarší, Ruda Moravec prostřední, Karel Charvát, Jára
Krčmářová. S pořadatelskou službou
pomáhají i další, Ludva Bureš, členové
výboru. Obsluha stánku a grilu, Horákovi a Sychrovi. Všem patří rovněž
náš dík a úspěch albrechtické kopané
je i jejich úspěchem.
Několik slov k práci výboru. Zpočátku 12 členný výbor oddílu se
scházel pravidelně a připravoval
a řídil chod oddílu. Všichni se na
práci podíleli podle svých možností
a schopností, někdo více někdo méně.

A podobně jako na hřišti vyčnívá David Hořínek, tak i ve výboru máme
některé, kteří přečnívají. Pro fotbal
věnují tolik času, že to ani nelze vyčíslit. Ale bezesporu, to v jakém stavu
jsou obě hřiště, jaký je chod oddílu, je
především jejich zásluha. Z vrozené
skromnosti nechtějí být jmenováni.
Plním jejich přání, i když hodně nerad. Samozřejmě poděkování jim patří a spolu s nimi i ostatním členům
výboru, kteří všichni pracovali podle
svých možností.
A na závěr další velký úspěch, který bude snad doceněn v příštích letech. Díky snaze výše zmiňovaných
a i dalších funkcionářů a díky podpoře obce, zejména starosty Jaromíra
Kratěny, jsme ve dnech 8., 9. a 10.
listopadu instalovali na hlavním hřišti automatické zavlažování. Odpadne
tím namáhavé přetahování hadic, zalévání je podle potřeby řízeno počítačem, rozstřikovače jsou ukryté v zemi
pod pokličkou s umělou trávou, pro
práci se vysunou, po zalití zasunou –
no prostě krása. Tímto bych chtěl ještě
vyslovit poděkování Rudovi Moravcovi nejstaršímu, který se léta letoucí
o zalévání hadicemi staral, přetahoval
sem-tam po obou hřištích. A věřte,
vůbec to není lehká práce. Jenom nás
trápí, že na brigádu pro zajištění této
akce se dostavilo jenom hodně malé
procento hráčů. Jejich neúčast bych
pochopil v plné sezoně, kdy mají za
povinnost 2x týdně trénink, víkend
zápasy a povinnosti doma. Ale po
úspěšné sezoně??? Vždyť je to jenom
pro ně!!! A tak na instalaci se kromě
zaměstnanců firmy účastnili stále stejné tváře. Členové výboru, R. Moravec
nejstarší, K. Charvát, Jirka Novák.
A úplným závěrem: všem výše
jmenovaným, ale i těm, na které jsem
zapomněl, ještě jednou velký a neutuchající dík. Ať nám náš fotbal přináší
stále více radosti a méně zklamání.
J. Hlušička
předseda SK

zpravodajství
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Hasiči
Září bylo pro nás, hasiče, tak trochu akční. V Domově důchodců v Albrechticích proběhlo taktické cvičení
požárních jednotek. Tohoto cvičení
se zúčastnily jednotky hasičů z Rychnova nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí
a samozřejmě Albrechtic. Cílem bylo
procvičit evakuaci klientů domova a
likvidaci pomyslného požáru, který
vznikl v hobby dílně, vlivem vadného elektrického spotřebiče. Úkolem
albrechtických hasičů byla pomoc při
vyhledávání a evakuaci osob a doplňování vody z nadzemního hydrantu
do cisterny. Po ukončení akce provedl
velitel zásahu vyhodnocení a následovala prohlídka celého areálu domova
důchodců. Prvním a hlavním důvodem prohlídky bylo zjistit možné cesty úniku a nebezpečí, která by mohla
negativně ovlivnit průběh zásahu.
Dalším důvodem byla zvědavost, jak
vlastně vypadá naše pravděpodobné
budoucí bydliště. Chtěl bych touto
cestou poděkovat zaměstnancům
domova důchodců, zejména sympatickým dámám, které nám ochotně
pomáhaly v průběhu celého cvičení

a trpělivě podávaly cenné informace, bez kterých bychom se neobešli.
“Holky z důchoďáku” jsou při vzniku
požáru ten nejdůležitější článek. Díky
jejich včasné reakci a správnému rozhodnutí může být zachráněno mnoho
životů.
Neopatrná manipulace s hořlavou
látkou byla důvodem našeho dalšího
výjezdu. Tentokrát jsme vyjížděli do
Nové Vsi. Majitel rodinného domu se
pokusil o zapálení kotle pomocí benzínu. To se mu však vymklo z rukou a
s popáleninami musel být přepraven
leteckou záchrannou službou k dalšímu ošetření. 23. listopadu byl ohlášen
požár rodinného domu v Albrechticích. Na místo se dostavily jednotky
z Albrechtic, Týniště nad Orlicí, Holic a Rychnova nad Kněžnou. Byly
nasazeny celkem čtyři vodní proudy
na hašení uvnitř budovy a ochranu
přilehlých objektů. Vlivem silného
zakouření musela být použita přetlaková ventilace na odvětrání prostoru
a veškeré práce probíhaly v dýchacích
přístrojích. Po likvidaci požáru naše
jednotka až do ranních hodin pro-

Číslo 4 - 2013

váděla dohled na místě události. Ke
zranění osob nedošlo. Příčina požáru
je v šetření.
V září se v parku u elektrárny konala tradiční soutěž O pohár starosty
v požárním útoku. Sešlo se celkem
deset družstev. Počasí trochu zlobilo,
ale vše dopadlo dobře. Navíc jsme
mezi sebou mohli přivítat i přátele z
rakouského Wörglu, kteří přijeli na
návštěvu naší obce u příležitosti 20.
výročí partnerství obou obcí. Kolegové hasiči nám přichystali i velice
příjemné překvapení. Darovali nám
starší přenosné čerpadlo Rosenbauer
s motorem Volkswagen Brouk. Tato
čerpadla byla a stále ještě jsou velice
oblíbena pro svou jednoduchost a
spolehlivost. Věřím, že vykoná ještě
mnoho užitečné práce pro náš sbor.
Vše, co jsem měl na srdci, jsem
napsal, takže teď už mi zbývá jen jediné. Za celý Sbor dobrovolných hasičů
vám popřát krásné a pohodové vánoce, bohatou nadílku pod stromečkem
a do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a lásky.
za SDH Josef Jakl

Řekli si „ano“:
Jakub Horák a Eva Procházková
David Chaloupka a Petra Kotfaldová
Vítáme na svět:
Daniel Markl, nar. 09. 10. 2013
Rozloučili jsme se:
Petr Červinka, r. 1947
Marie Hlaváčová, r. 1919
Josef Sedláček, r. 1945
Zdenka Kolářová, r. 1941
Michal Řehoř, r. 1969
Jiří Koblmüller, r. 1932
Josef Rejzek, r. 1926

počet obyvatel k 31. 10. 2013
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Vzpomínka:
„Roky tiše běží jak řeky proud, jen vzpomínky se vracejí a nedají na Tebe zapomenout.“
Dne 1. 1. 2014 vzpomínáme nedožitých 50
let našeho syna a bratra Miloše Dostála. Zároveň v tomto roce uplyne již 15 let, co nás navždy
náhle opustil.
Stále vzpomínají
rodiče a sestra Jana s rodinou
Dne 3. ledna uplyne již patnáct let, co navždy
od nás odešla naše milovaná maminka a babička, paní Jiřina Faltová ze Štěpánovska. Kdo jste
ji znal, věnujte, prosím, tichou vzpomínku.
Syn s rodinou
Dne 15. února vzpomeneme již šestnácté
smutné výročí, co se tiše zastavilo srdíčko našeho drahého tatínka a dědečka, pana Václava
Brůžka z Albrechtic. Děkujeme všem, kdo mu
věnují tichou vzpomínku.
Dcery s rodinami
Poděkování:
Děkuji všem přátelům a známým, kteří přišli
na poslední rozloučení s mým manželem, tatínkem, dědou a pradědou panem Jiřím Koblmüllerem. Děkuji za květinové dary, projevy soustrasti a povzbudivá slova útěchy.
Manželka Lenka
Rok uběhl jako voda a já zase vítám p. starostu Kratěnu a Alenku Müllerovou. To odpoledne s nimi mě vždy velice potěší. Škoda, že ty
narozeniny nejsou několikrát do roka. Děkuji
za krásné dárky a nádherné květiny. Kdo ví,
jestli už to krásné odpoledne nebylo poslední.
Věra Bidlová

 Dar od přátel z Wörglu

 Požár rodinného domu - foto: Lukáš Müller

Odešel dobrý člověk – kamarád.
Dvacátého října jsme se probouzeli do slunečného nedělního rána.
Netrvalo dlouho a slunce jakoby
zašlo za mrak právě ve chvíli, kdy se
po obci roznesla zpráva, že nás navždy opustil Jiří Koblmüller.
Odešel člověk, který se pro svoji
přívětivou a kamarádskou povahu navždy vryje do paměti většiny z nás. Žil pro rodinu. Oběma
synům pomohl zajistit rodinné
zázemí jak svoji radou, tak prací.
Byl laskavým ke svým vnoučatům
a pyšným na pravnouče. Se svoji ženou Lenkou se věnoval běžným domácím pracím, rád chodil do lesa
na houby a zajišťovat otop na zimní

období. Těšil se z chovu drobného
hospod. zvířectva a jeho výsledků.
Dvakrát týdně si rád s kamarády
poseděl při pivečku, kde společně
vedli „věcnou“ diskuzi. Na hřišti
v Borku pravidelně navštěvoval fotbalová utkání, byl dlouholetým věrným příznivcem. Měl vřelý vztah
k přírodě. Když mu to ještě zdravotní stav dovolil, chodil s „partou
starších“ na kratší turistické pochody v našem kraji. Jeho přítomnost vždy skýtala dobrou pohodu
a náladu.
Nejvíce však miloval moravský
folklór. Měl rád písničky z tohoto žánru, rád je poslouchal, ale

i zpíval. Byl výborný zpěvák.
Svým zpěvem za doprovodu
harmoniky, nebo i bez ní, bavil
přítomné při různých oslavách
a zájezdech. Naposledy však začátkem října při oslavě kulatých narozenin svého kamaráda. Byla to jeho
derniéra.
Opustil nás neočekávaně a náhle. Vzpomínky na něho budou
v našich srdcích přetrvávat. Zákon
přírody je neúprosný, někdy i krutý. Bohužel my lidé, k němu také
patříme.
Za všechny kamarády a kamarádky, kteří s ním prožili hezké
chvíle.
Jan Šmída

Děkuji tímto za Obecní úřad p. J. Krčmářové
a p. D. Prokůpkové za přání, milé posezení, dárek a květiny k mému životnímu jubileu.
Zdeněk Pavlík
Za přání, dárek a květiny k mému životnímu jubileu 70 let děkuji za Obecní úřad paní
Renatě Bekové, za SPOZ paní Jarče Krčmářové,
za oddíl kopané panu Jiřímu Koblmüllerovi
a za KSČM panu Hlušičkovi a Štrombachovi st.
Děkuji. Rudolf Moravec
Děkuji za přání, dárek a květiny k mému
životnímu jubileu za Obecní úřad panu starostovi Jar. Kratěnovi a za SPOZ paní J. Velíškové.
Setkání bylo příjemné a přátelské.
Ladislav Bohuslav
Děkuji tímto zástupcům Obecního úřadu
panu Kratěnovi, paní Bekové a všem členkám
SPOZ za květiny, dárky a přátelské posezení při
příležitosti mého životního jubilea.
Jindra Červinková
Děkuji všem přátelům a známým za účast na
posledním rozloučení s mým drahým manželem, tatínkem a dědečkem, panem Petrem Červinkou. Poděkování patří i společnosti Charon
za zajištění obřadu.
Jindra Červinková s rodinou
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