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Náklad 600 ks

Albrechtice nad Orlicí - Fotbalová obec roku 2013
Výbor SK Albrechtice nad Orlicí přihlásil v roce 2013 naši obec do
soutěže „Fotbalová obec roku 2013“,
kterou pořádala Fotbalová asociace
ČR - Královéhradecký krajský fotbalový svaz.
Toto ocenění se uděluje těm obcím, které významným způsobem
podporují činnost fotbalových klubů
a jejichž podpora vede ve spolupráci
s fotbalovým svazem k rozvoji sportu
- fotbalu na území obce.
Protože naše obec tyto základní
předpoklady pro udělení ocenění splnila nejlépe ze všech více, jak 400 obcí
Královéhradeckého kraje, bylo jí toto
prestižní ocenění uděleno.
Slavnostní předání ceny se konalo

dne 24. 1. 2014 na „Galavečeru krajského fotbalu“ v Rychnově nad Kněžnou, kde byla cena, spolu s dalšími
drobnými upomínkovými předměty,
předána starostovi obce panu Jaromíru Kratěnovi.
Na sportovním plese, který se konal dne 8. 2. 2014 v restauraci U Krbů,
pak starosta obce veřejně předal jedno
vyhotovení této prestižní ceny místopředsedovi SK panu Jiřímu Špačkovi,
přičemž mu poděkoval za dosavadní
spolupráci, za vzornou reprezentaci obce a vyjádřil přání, aby úspěšná
spolupráce mezi obcí a fotbalovým
klubem pokračovala i v dalších letech.
Redakce MZ

Společenský večer s vyhodnocením roku 2013
Jak se stalo v naší obci již tradicí, na
závěr roku se koná v restauraci U Krbů
společenský večer, kterého se účastní zastupitelé obce, členové komisí
a výborů, zaměstnanci obecního úřadu
a obce, vedoucí pracovníci organizací
a zástupci společenských organizací
a podnikatelů. Společně zhodnotí výsledky práce v uplynulém roce, ocení
nejaktivnější spolupracovníky a na závěr si po večeři společně podiskutují.
V loňském roce se společenský večer konal 16. prosince a zúčastnilo se
jej cca 60 osob. V hodnotícím proslovu starosty obce zaznělo množství
konkrétních informací souvisejících
s činností obecního úřadu, komisí rady
a výborů zastupitelstva, ale také ze života jiných organizací a zájmových

spolků působících v naší obci. Z obsáhlé informace vybíráme následující:
1. Rozpočet obce 2013
Příjmy - upravené 12 094 507,- Kč
Výdaje - upravené 10 599 971,- Kč
Financování 665 100,- Kč (splátky
půjček)
Rozpočtový přebytek 829 436,- Kč
2. Přehled realizovaných nebo zahájených stavebních aktivit a orientační
náklady na jejich pořízení
• Územní plán obce 365 000,- Kč
• Chodník pro pěší a cyklisty Albrechtice - Týniště 1 700 000,- Kč
• Rekonstrukce veřejného osvětlení
u cyklochodníku 220 000,- Kč.
... pokračování na str. 3

Ocenění za práci ve prospěch obce

V restauraci U Krbů se konal 16.
prosince 2013 společenský večer,
při kterém bylo, mimo jiné, předáno
i několik ocenění občanům, kteří se
v roce 2013 aktivně podíleli na životě
a rozvoji naší obce. Obec tuto tradici
již dodržuje mnoho let. Je to akce, při
které zastupitelstvo obce, případně
rada obce, uděluje vybraným občanům různá ocenění, jako výraz uznání za jejich práci pro obec. Většinou
se jedná o členy komisí rady, výborů
zastupitelstva obce, ale také o zaměstnance obce a dalších organizací a členy zájmových organizací.
Jakou formou se vybírají ti, kteří
jsou oceněni? Jednoduše. Členy ko-

misí a výborů navrhují na ocenění
předsedové těchto orgánů, zaměstnancům navrhuji odměny zpravidla
osobně a členům zájmových organizací a zaměstnancům jiných organizací navrhují odměny jejich výbory
nebo vedoucí pracovníci.
Za rok 2013 bylo uděleno devíti občanům „Poděkování rady obce“ s finančním darem a 25 občanům byl za
jejich přínos pro obec udělen finanční
dar. Dva zaměstnanci obce obdrželi
za kvalitní práci věcné dary. Celkem
se na finanční dary vydalo 22 000,- Kč
a na věcné dary 1 600,- Kč.
Jaromír Kratěna, starosta
... pokračování na str. 2
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Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

Přehled udělených „Poděkování rady obce“
Jaroslava Kupková

za aktivní činnost ve výboru ČZS Albrechtice n. O.

Alžběta Urbánková

za aktivní a obětavou práci ve prospěch
ČZS Albrechtice n. O.
za dlouholeté vedení oddílu volejbalu žen
a za aktivní činnost pro T. J. Sokol Albrechtice n. O.
za dlouholeté vedení oddílu volejbalu mužů
a za aktivní činnost pro T. J. Sokol Albrechtice n. O.
za dlouholetou a obětavou překladatelskou
činnost ve prospěch partnerství s městem Wörgl
za ocenění práce v mateřské škole Českou školní
inspekcí
za příkladnou a obětavou práci ve funkci trenéra
SK Albrechtice
za příkladnou reprezentaci SK Albrechtice
a obce Albrechtice n. O.
za příkladnou a obětavou práci ve funkci
trenéra SK Albrechtice

Jolana Vodová
Ivo Rejzek
Marcela Smutková
Iva Kubcová
Mgr. Rostislav Kchop
Pavel Zeman ml.
Rudolf Moravec ml.

Číslo 1 - 2014

(ze dne 16. 01. 2014)

veřejné moci ve výši 1 mil. Kč
a pověřuje starostu obce k podpi397/24/2014
Zastupitelstvo su této smlouvy.
obce schvaluje úpravu roz399/24/2014
Zastupitelstvo
počtu obce č. 5/2013 ve znění přílohy č. 2 tohoto usne- obce schvaluje plán činnosti fisení takto, upravené příjmy nančního výboru na rok 2014 ve
12 094 507,- Kč, upravené výdaje znění přílohy č. 4 tohoto usnesení.
10 599 971,- Kč.
400/24/2014
Zastupitelstvo
398/24/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti konobce schvaluje uzavření pojistné trolního výboru na rok 2014 ve
smlouvy se společností Koopera- znění přílohy č. 5 tohoto usnesení
tiva a.s. VIG na pojištění zastupi- a bere na vědomí zprávu o konttelů ve znění přílohy č. 3 tohoto role hospodaření obce s přebytečusnesení – pojištění podnikatel- ným majetkem obce.
ských rizik TREND 7 s limitem
OÚ Albrechtice nad Orlicí
plnění odpovědnosti z výkonu

Z jednání rady obce
(za období listopad 2013 – leden 2014)
Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na
vypracování projektové dokumentace
na stavbu „Rekonstrukce bytu školníka
a přístavba na školní družinu v čp. 48“,
ve znění přílohy č. 2 tohoto usnesení
a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.
Pronájem bytu v čp. 48, ulice 1. Máje
a uzavření nájemní smlouvy s manželi
Beranovými, 1. Máje 61, Albrechtice
n. O., na užívání bytu, ve znění přílohy
č. 1 tohoto usnesení, na dobu určitou do
30. 06. 2014.
Zakoupení jednoho kusu toneru pro
potřeby Poradny pro spotřebitele v Albrechticích nad Orlicí, který zastupuje
pan Josef Černý.
Nákup interaktivní tabule, projektoru, posuvného zařízení pro tabuli,
včetně propojovacích kabelů a montáže
pro potřeby příspěvkové organizace ZŠ
MŠ Albrechtice nad Orlicí. V případě,
že nákupem vybavení dojde ke ztrátě
v hospodaření PO, schvaluje úhradu
ztráty z rezervního fondu, případně
z fondu reprodukce.
Uzavření Smlouvy o dílo na odborný
stavební dozor při realizaci stavby: „Stavební úpravy stodoly p. č. 11/5 na sklad
protipovodňových prostředků v Albrechticích n. O.“ s Projekční kanceláří
pan Jan Malina Albrechtice nad Orlicí
viz. příloha č. 1 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Uzavření dodatku č. 6 na prodloužení platnosti Smlouvy o zajištění bezpečnostních služeb se společností Waza security s. r. o., Praha 1 a pověřuje starostu
obce k jeho podpisu.
Uzavření pojistné smlouvy č.
8602966559 na pojištění majetku obce
se společností Kooperativa, a. s. VIG, ve
znění přílohy č. 1 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Dodatek č. 4(3) ke smlouvě o odběru a uložení odpadů ze dne 1. 1. 2011
se společností ODEKO s. r. o., Týniště
nad Orlicí ve znění přílohy č. 6 tohoto
usnesení a pověřuje starostu obce k jeho
podpisu.
Smlouvu o nájmu bytu v Tyršově
ulici, čp. 203 s paní Andreou Betlachovou ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
Rada obce neschvaluje:
Zakoupení kapesní čtečky mikročipů
zvířat pro potřeby obce, ale doporučuje
starostovi tuto problematiku konzultovat se starosty v rámci DSO Poorlicko
nebo se starosty sousedních obcí.
Návrh lesního hospodáře na provedení těžby dřeva v obecním lese (u fotbalového areálu).
Rada obce nedoporučuje
Zastupitelstvu obce zakoupit rozklikávací rozpočet nabízený společností
GIFTS A LA CARTE s. r. o., Praha.

Rada obce bere na vědomí:
Žádost Klubu dětí a mládeže Hradec
Králové na poskytnutí příspěvku na
7. ročník čištění koryta řek a přilehlých břehů v Přírodním parku Orlice
od civilizačního odpadu a doporučuje
starostovi obce zařadit požadavek do
návrhu rozpočtu obce na rok 2014 ve
výši 5 000,- Kč.
Zápis z kontrolního výboru č. 14
- Kontrola dlouhodobého parkování
a stání vozidel vzhledem k zimní údržbě komunikací.
Zápis kontrolního orgánu Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje z dílčího přezkoumání hospodaření Obce
Albrechtice nad Orlicí za rok 2013, kde
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Žádost Koalice STOP HF, Teplice
nad Metují o příspěvek na činnost a
současně pověřuje starostu obce zařadit finanční prostředky ve výši 1,- Kč/
občan obce do návrhu rozpočtu obce
2014.
Informaci o udělení ocenění „Fotbalová obec roku 2013“ naší obci od Fotbalové asociace ČR - Královéhradecký
fotbalový svaz.
Žádost o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ a rozhodla,
že se k této kampani nepřipojí.
Složení výjezdové jednotky SDH
Albrechtice nad Orlicí, účinné od
1. 1. 2014 v obsazení dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Žádost společnosti Diakonie Brou-

mov o zprostředkování sběru starého
ošacení a pověřuje starostu obce k projednání žádosti s členkami SPOZ o jejich případném zapojení do této sbírky.
Návrh pana Ing. Petra Černého na
výsadbu dřevin – stromů v ulici Pardubické. Současně pověřuje starostu
obce k zajištění informovanosti občanů
o této připravované aktivitě na www
stránkách obce a v Místním zpravodaji.
Rada obce projednala
Žádost Geriatrického centra Týniště
nad Orlicí o finanční příspěvek na pořízení nového vozu pro pečovatelskou
službu a doporučuje starostovi obce
zařadit do návrhu rozpočtu obce na rok
2014 částku 5 tisíc Kč.
Možnost uzavření pojištění odpovědnosti za škody způsobené rozhodnutím orgánům obce, pracovníků obce
za škody způsobené svou činností na
majetku apod. a doporučuje starostovi
obce projednat bližší informace se zástupcem PRO Consulting, s. r. o., Hradec Králové a na příštím jednání rady
obce o výsledku informovat.
Rada obce rozhodla
Že akce „Kola pro Afriku“ se v obci
Albrechtice nad Orlicí zatím realizovat
nebude.
OÚ Albrechtice nad Orlicí

Místní zpravodaj Albrechtice nad Orlicí
Jelikož máme začátek roku, nastal
čas pro zhodnocení výdajů na vydávání Místního zpravodaje Albrechtice
nad Orlicí. Tato otázka se v minulosti
již několikrát řešila. V roce 2012 byla
krátkodobě snížena kvalita zpravodaje. Zpravodaj si udržoval dlouhá léta
určitou kvalitativní úroveň, kterou
ztratil úsporou „pouhých“ 0,96 Kč na
jeden výtisk zpravodaje. Tedy po důkladném zvážení rada obce na svém

zasedání schválila návrat ke křídovému papíru. Ale byl snížen počet výtisků na 600 ks a tím byl rozdíl vyrovnán. To k nedávné historii.
V roce 2013 byly celkové náklady
na vydávání Místního zpravodaje Albrechtice n. O. (včetně výdajů na poštovné a roznášku) ve výši 68 212,- Kč.
Průměrný náklad na 1 ks zpravodaje
je tedy 29,- Kč. Příspěvek na zpravodaj je dobrovolný, od Vás občanů bylo

vybráno 15 611,- Kč. Pokud jsou odečteny příjmy od výdajů – vzniká tímto
rozdíl 52 601,- Kč, který je plně hrazen z rozpočtu obce. Tolik pro Vaši
informaci.
Jelikož je příspěvek dobrovolný,
nemůžeme nikoho nutit k tomu, aby
na zpravodaj přispěl. Uvítáme však,
pokud se rozhodnete jakoukoliv částkou na vydávání zpravodaje přispět
i v letošním roce.

Váš příspěvek můžete zaslat bezhotovostní platbou na účet obce číslo 21220571/0100 vedený v KB, a. s.
nebo zaplatit v hotovosti na pokladně
Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí. Příspěvek můžete uhradit kdykoliv v průběhu roku.
Děkujeme.
Redakce MZ
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Společenský večer s vyhodnocením roku 2013
... pokračování n ze str. 1
• Přestavba bytu školníka na školní
družinu v čp. 48 – projektová dokumentace, stavební povolení 52 000,- Kč
• Splašková kanalizace – pokračování
odkanalizování obce 7 900 000,- Kč
• Opravy chodníků v ul. 1. Máje
490 000,- Kč • Nákup a přestavba hospodářského objektu na sklad protipovodňových prostředků 1 690 000,- Kč
• Celkový objem nákladů na stavby a projektové dokumentace
12 417 000,- Kč.
3. Realizace oprav a orientační náklady na jejich pořízení
• Nátěr střechy na ZŠ + drobné opravy 131 000,- Kč • Malování obecního
úřadu, výměna koberců 108 000,- Kč
• Oprava střechy a zateplení, oprava omítky - čp. 141 - 140 000,- Kč
• Oprava mostku V Mostech 42 000,- Kč
• Oprava hřbitovní zdi, výměna
oken a dveří v márnici 31 000,- Kč
• Drobné opravy místních komunikací
98 000,- Kč • Celkový objem nákladů
na opravy 550 000,- Kč.
„Celkově vzato, letošní rok byl rokem tvrdé práce, ve kterém se zúročila dlouhodobá příprava na realizaci
rozhodujících staveb – chodníku pro
pěší a cyklisty, splaškové kanalizace a
skladu protipovodňových prostředků.
Přesto, nebo právě proto, se nepodařily
již zajistit rekonstrukce nezpevněných
místních komunikací Na Návsi, Květné, Poštovní, Na Písku a některých
chodníků. Realizace těchto staveb

V Orlickém týdeníku ze dne 4. 2.
2014 jsme si mohli, mimo jiné, přečíst
článek „Lidé tady stojí ve frontách, a to
by tu poštu zrušili“, ve kterém se někteří starostové obcí vyjadřovali k rušení pošt v obcích. Starosta naší obce se
této ankety zúčastnil také, a proto jsem
ho požádala o vysvětlení zveřejněných
informací.
1. Můžete nějakým způsobem vysvětlit Váš zveřejněný postoj k této
problematice?
Předně chci všem našim občanům
říci, že podtitulek tohoto článku, s názvem „Albrechticím by zrušení pošty
prý tolik nevadilo“, byl zavádějící. Vlastní obsah mého uveřejněného názoru
byl zmatečný a vytržený z kontextu
našeho dlouhého telefonického rozhovoru, který jsem s paní redaktorkou na
toto téma vedl. V rozhovoru s ní jsem
jasně řekl, že poskytování poštovních
služeb považuji za sociální standard
poskytovaný státem pro naše občany,
zvláště pak pro seniory. Řekl jsem též,
že s kvalitou poskytovaných poštovních
služeb jsou mnozí nespokojeni a z toho
vyplývalo i nejednoznačné stanovisko
zastupitelů obce k podpoře zachování
pošt formou petice. Vyjádřil jsem se
i k tomu, že osobně nepodporuji ani názor, že poštovní služby by měly převzít
obce, případně jiné subjekty.
Dále jsem řekl, že dosavadní politika

bude tvořit základ investičního plánu
obce v roce 2014 i dalších let“, řekl ve
svém hodnotícím proslovu starosta
obce.
4. Orientační výdaje na vybrané
služby pro veřejnost
• Údržba veřejné zeleně a místních komunikací, chodníků, sekání protipovodňových hrází 255 000,- Kč • Bezpečnostní agentura WAZA 57 600,- Kč
• Likvidace odpadů 873 000,- Kč
• Předškolní výchova a základní školství 1 420 000,- Kč • Požární ochrana 360 000,- Kč • Podpora kultury
a společenských událostí 246 000,- Kč
• Podpora zájmovým organizacím,
církví a charitativních aktivit (celkem
podpořeno 13 subjektů) 538 000,- Kč
Celkem za vybrané služby pro veřejnost 3 749 600,- Kč.
5. Starosta obce dále ve svém proslovu představil aktivity jiných organizací, ve kterých je obec členem.
DSO Křivina
• vlastník vodohospodářské infrastruktury Týniště n. O. a Albrechtic
n. O. • V roce 2013 byla zahájena realizace stavby „Intenzifikace ČOV Týniště
a výstavba kanalizací v Albrechticích
n. O., Štěpánovsku a Týništi n. O. 59
mil. Kč • Financování stavby je zajištěno z dotace MZe 24 mil., úvěru 24
a vlastních zdrojů DSO Křivina
DSO Poorlicko
• Nákup párty stanu pro potřeby členských obcí i jejich občanů 239 000,- Kč

• Partner SMO ČR při realizaci národního projektu Meziobecní spolupráce
– realizací projektu byla vytvořena dvě
nová pracovní místa
Odeko s. r. o., Týniště n. O.
• Rekultivace skládky odpadů • Sběr
komunálních odpadů, bio odpadů, velkoobjemových odpadů atd. • Kompostování biologických odpadů • V roce
2013 se zrealizoval prodej obchodního
podílu fyzické osoby do vlastnictví
obcí Horní Jelení a Borohrádek, v současnosti je firma vlastněna výhradně
obcemi
LD Vysoké Chvojno s. r. o.
• Přínos pro obec je ve správě obecních
lesů a úhradě nájemného za lesy spoluvlastnictví obcí, v roce 2013 příjem
více než 410 000,- Kč • Rekonstrukce
Zámečku na Vysokém Chvojně – dokončeno v květnu 2013 za 12 mil. Kč
• Parkové úpravy arboreta, výstavba
zookoutku, naučné stezky a příprava
stavby pražírny pstruhů, vše na Vysokém Chvojně
MAS nad Orlicí
Organizace transferující evropské finanční prostředky do venkovského
prostoru – obcím - neziskovému sektoru - podnikatelům
Dotace jsme nečerpali ani o ně
nežádali

Vážení čtenáři,
snad mi prominete toto velké množství uvedených čísel a dalších informací, ale domnívám se, že je dobře vědět
v jaké obci žiji, co se v ní za uplynulý
rok vykonalo a to vše v jednoduché
formě. V případě Vašeho zájmu o bližší
informace ke sděleným skutečnostem
6. Organizace působící v obci
si můžete kdykoliv sjednat pracovní
PO Základní škola a mateřská škola
• Počet žáků 56 a dětí 36 • Činnost dra- schůzku se starostou obce a dozvědět
matického kroužku, sborový zpěv, an- se více informací.
-AMgličtina pro nejmenší (ZŠ i MŠ) • Pořá-

Rušení pošt na venkově

státu a jím zřízené České pošty s. p. jde
bohužel spíše cestou úspor než hledáním cest ke zkvalitňování poštovních
služeb. Z toho vyplývá skutečnost, že
dnes velká část občanů státu je se službami pošt nespokojena. Já sám se mezi
nespokojené počítám též.
Zdůrazňuji však, že moje nespokojenost nijak nesouvisí s kvalitou práce
zaměstnanců na naší poště v Albrechticích nad Orlicí, ale s celkovou organizací poštovných služeb České pošty
s .p. jako firmy. Například s projektem
„motodoručovatelky“, který odcizil
poštovní služby od občanů a způsobil
ztrátu znalosti místních poměrů i občanů samotných. Navíc tlak vedení na
pracovní výkony „motodoručovatelek“
a dalších zaměstnanců pošt vede podle
mne k tomu, že doporučené zásilky spíše projíždějí našimi vesnicemi v poštovních škodovkách, než aby byly skutečně
doručovány. Po projížďce po doručovacím rajónu jsou zpravidla mnohé doručované zásilky opět vyskladněny na
místní poště a příjemci si pro ně musí
přijít osobně na poštu.
A zde přichází další velký problém.
Omezená provozní doba na malých
poštách. V situaci, kdy většina produktivních občanů dojíždí za prací mimo
sídlo místní pošty, je vyzvednutí doporučených zásilek takřka neřešitelný problém. Zvláště pak u zásilek, které jsou
časově limitované.

dání veřejných akcí – Masopust, Den
dětí, Létáme - drakiáda, vánoční pořad • Účast na dopravní a atletických
soutěžích na okresní i krajské úrovni,
2. místo v okresním přeboru dívek
v přespolním běhu • Sběr starého papíru • Kontrola základní i mateřské
školy Českou školní inspekcí skončila
bez závad
Domov důchodců
• Kapacita 81 lůžek (57 + 24) • Největší zaměstnavatel v obci – 68 kmenových zaměstnanců • Speciální zařízení
pro klienty s Alzheimerovu demencí
• Průběžný rozvoj areálu - střecha nad
vstupem a výdejem obědů, výstavba
dílny pro údržbu
Zájmové organizace
• 6 organizací (SDH Albrechtice, SK
Albrechtice, TJ Sokol, Orientační běh,
Myslivecké sdružení Zelené háje, Zahrádkáři) sdružujících více jak 284
členů z Albrechtic nad Orlicí, případně
blízkého okolí.

Zejména to jsou důvody, proč mnozí
občané z vesnic jsou se službami pošt
nespokojeni. Není proto divu, že mnozí
z nich docházejí k závěru, že by si pro
svoji doporučenou zásilku radši došli na poštu ve městě, kde si ji mohou
vyzvednout i v odpoledních hodinách
každý den.
Domnívám se proto, že pokud chceme zachovat pošty na vesnicích ve stávajícím rozsahu, musíme vést diskusi
nejen o jejich fyzickém zachování, ale
také o kvalitě poskytovaných služeb.
V opačném případě se spokojenost občanů s poštovními službami nedostaví.
2. Nebylo by proto rozumné také
uvažovat o zajištění poštovních služeb
třeba v místní prodejně nebo na obecním úřadu?
Jak jsem řekl, nejsem podporovatelem této myšlenky, i když v oblasti
listovních zásilek by to jistým řešením
mohlo být. Pokud se ale blíže podívám
na prioritní požadavky občanů na poskytované služby na naší poště, vidím,
že např. senioři nejčastěji využívají
poštu pro příjem důchodů nebo jiné
finanční operace. To se dá zajistit v náhradním režimu jen velmi těžko, nebo
za podmínky zřízení výdejního místa
podobného jako je na poště, včetně
zabezpečení peněžní hotovosti. To si
v podmínkách našeho obchodu nedovedu dost dobře představit.

Rovněž tak na obecním úřadu by
to nebylo jednoduché. Rozhodně by
převedení této služby na obecní úřad
vyvolalo stavební a organizační změny
spojené s nemalými finančními výdaji. O takovémto rozhodnutí by museli
rozhodnout zastupitelé obce až po důkladné analýze souvisejících opatření
a výdajů.
3. Jaké je podle Vás tedy řešení současné situace?
Předně chci říci, že zatím k žádnému
dalšímu rušení pošt nedochází. Věřím,
že nová vláda vezme v úvahu všechny
okolnosti a argumenty, které k této problematice jsou předkládány jak ze strany obcí, Svazu měst a obcí ČR, tak i ze
strany odborné i občanské veřejnosti.
Doufám tedy, že pošty budou ve stávajícím počtu zachovány. Co se týče kvality
poskytovaných služeb, jsem přesvědčen, že ji lze kvalitním řízením zlepšit.
Například, když umí doručit zásilku
jiná doručovací služba, není důvod,
proč by to neměla umět Česká pošta
s. p. Chce to však kvalitní logistiku realizovanou odborně zdatným vedením
a chuť se doručování zásilek skutečně
věnovat. Vlastní organizace provozu
místních poboček České pošty s. p., aby
provozní doba lépe vyhovovala občanům, je rovněž věcí řešitelnou. Chce to
opět jenom chtít.
Děkuji za rozhovor. -AM-
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1. V září roku 2013 poklesl počet
obyvatel Albrechtic nad Orlicí pod
hranici 1000 obyvatel a tento stav
vydržel až do prosince 2013. Máte
vysvětlení proč? Nějaký návod jakým způsobem opět navýšit počty
obyvatel?
Počet obyvatel naší obce dlouhodobě osciluje okolo hodnoty 1 000. Je
pravdou, že několik málo posledních
let jsme měli něco přes tisíc obyvatel, před tím to však bylo několik let
pod tisíc. Z tohoto pohledu se neděje
nic mimořádného. Pravda je, že naší
snahou musí být počet obyvatel udržovat na stabilní úrovni, lépe však jej
zvyšovat. Čím větší počet obyvatel,
tím větší příjem ze sdílených daní do
rozpočtu obce.
Cest ke zvyšování obyvatel obce je
více. Nejsnadnější je cesta administrativní, kdy každý, kdo v obci bydlí, by
měl mít zde trvalé bydliště. Zdánlivě
logický fakt se však v mnoha případech nenaplňuje. Osobně odhaduji,
že může jít až o desítky občanů, kteří
v obci bydlí a nejsou zde přihlášení
k trvalému pobytu.
Další z možností je připravit nové
lokality pro výstavbu rodinných
domů. Na tom se již delší čas pracuje, zatím je však vše v přípravné
rovině. Momentální situace na trhu
s nemovitostmi a jiné důležité výdaje
obce řešení této problematiky zatím
odkládají.
V neposlední řadě je důležité vytvářet v široké veřejnosti, a to i mimo
území naší obce, povědomí, že Albrechtice n. O. je dobré místo pro

Rozhovor se starostou obce

život. Dobré jméno obce může totiž
účinně pomoci při hledání nových
obyvatel prostřednictvím prodeje
místních nemovitostí. Zde můžeme
pomoci všichni.

2. Někteří obyvatelé Albrechtic
nad Orlicí se podivili, že byl navýšen
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2014 na 600,- Kč za
plátce. Můžete říci proč?
V naší obci dlouhodobě uplatňujeme princip, že náklady za likvidaci
komunálního netříděného odpadu
hradí v poměrné výši všichni plátci.
Jedinou výjimku mají plátci starší 75
let, kteří mají slevu ve výši 100,- Kč a
tu za ně hradí obec ze svého rozpočtu.
K navýšení poplatku tedy došlo z důvodu vyšších výdajů obce za likvidaci
těchto odpadů. Přestože tento poměrný princip je některými plátci kritizován, jeho celkové efekty jsou nepřehlédnutelné. Nejsou v obci ani jejím
blízkém okolí černé skládky s tímto
odpadem, platební morálka plátců je
vysoká, obec vykazuje dlouhodobě
stabilní produkci těchto odpadů, přičemž dlouhodobě roste podíl vytříděných složek odpadů – plastů, skla, papíru a bioodpadů. Navíc, tento systém
je evidenčně i provozně jednoduchý a
finančně nenáročný.

V současné době je zveřejněn
a bude projednáván rozpočet obce
na rok 2014. Jeho součástí je i návrh
na financování nové výsadby stromů
v této ulici. Zda se tak stane, bude
záležet na rozhodnutí zastupitelstva
obce. Návrh vychází z předpokládané
výsadby 13 habrů, které jsou speciálně vyšlechtěné pro tento typ výsadby.
Mají úzkou korunu podobnou topolům, nasazenou ve výši 2,1 m nad
zemí, aby byla pod nimi zachována
podchodná výška.
K návrhu výsadby stromů se mohou do schválení rozpočtu vyjádřit
i všichni občané v anketě na webových stránkách obce nebo přímo, či
písemně na obecním úřadu. K názoru
účastníků ankety bude při projednávání této akce přihlédnuto.

4. V nedávné minulosti došlo
v naší obci opět k několika loupežím.
Jak má obec zabezpečen svůj majetek
proti krádežím?
Obec se o svůj majetek snaží pečovat ve všech směrech co nejlépe. Kromě pravidelné údržby jej má pojištěný a to i pro případ vandalství nebo
krádeže. Kvalita pojištění je průběžně
sledována a vyhodnocována jak referentem pro správu majetku, tak i pojišťovacím makléřem, se kterým má
obec dlouhodobou smlouvu.
Tyto pasivní prvky ochrany majetku jsou doplňovány aktivními, mezi
3. V minulém čísle MZ jsem Vám něž patří instalace různých typů zapoložila otázku, kdy budou nahraze- bezpečovacích systémů ve významny vykácené stromy v ulici Pardubic- ných obecních budovách. Předně se
jedná o elektronické zabezpečovací
ká. Byla již tato otázka vyřešena?
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a kamerové systémy, které nově napojujeme na pult centrální ochrany
provozovaný smluvní bezpečnostní
agenturou WAZA spol. s r. o. S touto
agenturou rovněž spolupracujeme při
řešení otázek veřejného pořádku na
území naší obce, což lze též považovat
za určitou prevenci před krádežemi.
Úzce spolupracujeme i s OO Policie ČR Týniště n. O. a Městskou policií Týniště n. O., a to zejména po
stránce jejich technického vybavení,
vzájemné informovanosti a operativní součinnosti.
I přes tuto aktivní a zodpovědnou
snahu se nikdy nedá s určitostí říci, že
je majetek obce stoprocentně ochráněn. Dle našeho vědomí a svědomí
však pro ochranu majetku děláme
maximum.
Osobně bych v této souvislosti rád
požádal i naše spoluobčany, aby nebyli lhostejní k podezřelému chování
osob, které by mohlo směřovat k přípravě nebo realizaci krádeží. Všechna
tato podezření je v zájmu ochrany našeho majetku třeba okamžitě hlásit na
policejní bezpečnostní linku číslo 158,
nebo na linku Městské policie Týniště
n. O. 494 377 082, případně na dispečink bezpečnostní agentury WAZA
číslo 777 168 974. Prosím, abyste si
tato čísla uložili do všech Vašich mobilních telefonů, abyste je měli, v případě potřeby, okamžitě k dispozici.
Rychlost předávání informací hraje
v boji se zloději zásadní roli. I tímto
způsobem si můžeme společně zvýšit
ochranu našich majetků.
Děkuji za rozhovor. -AM-

Výsadba zeleně v ulici Pardubická - vyjádřete svůj názor v anketě
Návrh výsadby zeleně - Habr obecný - Carpinus betulus Fastigiata
Jeden z původních opadavých listnatých stromů z lesů našeho kontinentu – habr – se těší stále větší oblibě
i v zahradách. Jeho různé kultivary
jsou atraktivní tvarem i olistěním.
Fastigiata nebo také Pyramidalis
je velmi elegantní strom sloupovitého růstu se vzpřímenými větvemi a jasně zelenými listy, které jsou
varhanovitě skládané. Habr brzy
zjara nalévá své listové pupeny, takže funguje jako sympatický posel
konce zimy. Jeho jasně zelené listy
se na podzim mění na sytě žlutou.
Jako solitér se uplatňuje v parcích
a větších zahradách, ale zakomponovaný do skupiny dalších dřevin, kdy
bude mít omezený prostor pro růst

kořenů, lze použít i do středně velkých zahrad. Dá se velmi dobře na
konci zimy stříhat, čímž si můžete vymodelovat téměř jakýkoli tvar. Nové
výhony jsou vždy vzpřímené a pokud
by po narašení pokazily tvar stromku
či keře, je možné rostlinu jemně zastříhnout na začátku léta ještě jednou.
Tento sloupovitý habr nachází často
uplatnění i v elegantních, vyšších živých plotech, kde je dobré ponechat
jedné rostlině alespoň jeden metr na
každou stranu od kmene. Není náročný na půdní typ. Nejlépe se mu daří
na plném slunci. Mrazuvzdorný do
min. -34°C.
„Vyjádřete svůj názor v anketě
umístěné na webových stránkách
obce.“

Habr obecný - Carpinus betulus Fastigiata
VZRŮST
BĚŽNÁ VÝŠKA
BĚŽNÁ ŠÍŘKA
KATEGORIE LIST
BARVA LISTŮ
KATEGORIE KVĚT
NÁROKY NA SLUNCE
USDA zóna (nejnižší)

středně vysoký strom
8-12m
2-4m
listnatý opadavý
zelená
nevýrazné květy / nekvete
slunce a polostín
4 (do -34°C)
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Máte právo mít svůj názor. Máte
právo ho říct. A máte právo nebýt stíháni za to, že ho řeknete.
Kritika názoru po česku: „Tak jsem
slyšel, že řekl…., to si teda dovolil
moc…, a slyšel jsem to od toho…, tak
to musí být pravda.“ Tak nějak vypadá
kritika názoru z našich hospod.
Pak tu máme kritiku názoru, která
je šířena představiteli skupiny, kterým
se názor nelíbí.
Několik příkladů z historie:
Představitelům Athén se nelíbil
Sokratův názor, byl přinucen k sebevraždě. Jan Hus byl upálen, Galileo odvolal. Představitelům církve se
nelíbily jejich názory. Nacisté pálili
knihy a věznili některé autory. Komunisté věznili a nutili k emigraci autory
a signatáře prohlášení jako byla třeba
Charta 77 nebo 2.000 slov.
To jsou příklady, kdy nebyla svoboda slova.
Ale i dnes vězníme historiky, kteří
se pokoušejí zkoumat nedávné dějiny
(Irwing, Zündel), ženeme před soud

ZPRAVODAJSTVÍ

Svoboda slova v ohrožení

poslance za to, co řekli na půdě parlamentu (Sládek).
A současnost v naší obci?
Zastupitelstvo obce projednává
a hlasuje o přidělení nemalého příspěvku na pořízení závlah pro SK Albrechtice nad Orlicí. Jeden zástupce
Výboru SK připustí na jednání Rady
obce možnost přijmutí půjčky na
zmíněnou akci a uvede možnosti, jak
ji splácet, druhý zástupce téhož výboru na jednání Zastupitelstva obce tuto
možnost nepřipouští. Zastupitelé si
udělají svůj názor a hlasují. Potud je
tedy demokracie, tedy svoboda slova
v pořádku.
Pak tu máme kritiku názoru, která
je šířena představiteli skupiny, kterým
se názor nelíbí (že se opakuji?).
Příklad ze současnosti:
Výboru SK Albrechtice nad Orlicí
se nelíbí názor některých zastupitelů,
a proto píší: „že tento názor nesdílejí zastupitelé komunistické strany
Albrechtice nad Orlicí, kteří byli při
schvalování dotace důrazně proti“.

Veřejně publikovanou kritiku názoru lze považovat jako návrh stíhání
za to, že byl názor vyřčen. Proč by část
zastupitelstva nesměla mít jiný názor
než druhá část zastupitelstva a proč
to kritizuje Výbor SK Albrechtice nad
Orlicí? V článku jsou uvedeny ještě
další zavádějící nepřesnosti. Rozeberme si některé teze, jak nám je podává
Výbor SK:
1. Zastupitelstvo má zájem na sportovním vyžití, ti co nehlasovali za dotaci pro SK, tento zájem nemají…?
Za sebe mohu říci, že zájem o sportovní vyžití všech skupin mám, ale
nenapadlo mne to výlučně spojovat
s nutností dotace na závlahy pro SK
Albrechtice nad Orlicí. Autor zde
podbízí k vytvoření nepříznivého
názoru.
2. Zastupitelé komunistické strany
Albrechtice nad Orlicí byli při schvalování dotace důrazně proti.
Tak zase za sebe. Pokud mám
možnost si vybrat mezi poskytnutím
půjčky nebo dotace pro SK, který
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v roce 2013 stál obec podstatně více
prostředků než v letech minulých, tak
jsem pro půjčku. Proč autor článku
o navrhované půjčce nepíše? Protože
by k hlasování přiznal důvod, ale pak
by nebylo koho kritizovat.
3. Názor nesdílejí zastupitelé komunistické strany….
Odmítám být členem KSČM, pokud její bývalé (současné) praktiky
v demokracii a svobodě slova jsou
nadále aktuální a objevují se v autorem podepsaném článku, ve kterém
se svoboda slova napadá, skutečnost
upravuje a překrucuje. Když tu máme
konečně tu demokracii, tak co opravňuje Výbor SK Albrechtice nad Orlicí, ke kritice hlasování zastupitelstva
obce?
Citované zdroje: Pavel Petr: Demokracie – Svoboda slova; Místní
zpravodaj, Albrechtice nad Orlicí č.
4-2013, čl.: Výbor SK Albrechtice nad
Orlicí, Poděkování za provedení automatické závlahy na hřišti v Borku.
Ing. Petr Černý

PORADNA PRO SPOTŘEBITELE

Co přináší nový občanský zákoník spotřebitelům I
Nový Občanský zákoník přináší
spoustu změn ve všech oblastech života, tedy i v té spotřebitelské a s těmi
budu čtenáře postupně seznamovat.
1. Nákup přes internet
Tady nastala výrazná změna u vrácení výrobku bez udání důvodů. 14
denní lhůta se sice nemění, ale mění
se její podmínky. Zatím co podle starého občanského zákoníku se musel
prodejce o našem úmyslu odstoupit
od smlouvy nejpozději 14. den již
dozvědět a bylo tedy nutno oznámení odeslat s určitým předstihem, nyní
stačí oznámení teprve 14. den odeslat,
takže bude platit datum poštovního
razítka nebo datum odeslání emailu. Pro spotřebitele to znamená, že si
výrobek budou moci ponechat delší dobu, což ale bude někoho svádět
k jeho delšímu zkoušení a to se nemusí
vyplatit, protože čím víc budeme výrobek používat, tím více stop na něm
zanecháme a prodejce nám následně
může určitou částku odečíst. Takže
inzerce

i přes tuto možnost doporučuji pouze nejnutnější prohlídku a vyzkoušení výrobku a pokud zjistíme, že nám
nevyhovuje, vrátíme ho z uvedených
důvodů co nejdřív. Pamatujme na to,
že internetový obchod není půjčovna.
Druhou novinkou ve vracení věci bez
udání důvodů je to, že od chvíle, kdy
od smlouvy odstoupíme, musíme do
14 dnů odeslat také výrobek, dříve taková lhůta neexistovala, výrobek jsme
mohli odeslat i později. Rozšiřuje se
také počet výrobků, které bez udání
důvodů vrátit nelze.
2. Informace o vyřízené reklamaci
Dříve platilo, že se spotřebitel musel
starat sám, jestli je jeho reklamace už
vyřízená, bylo tedy nutné do prodejny volat nebo jezdit. Uvedu příklad
- spotřebitel se nestaral, přišel do prodejny třeba až 35. den a domníval se, že
může odstoupit od smlouvy z důvodů
nedodržení 30 denní lhůty. Prodejce
mu ale oznámil, že má smůlu, protože jeho výrobek už tam leží opravený

máme nárok na výměnu nebo na vrácení peněz v případě třetí stejné nebo
čtvrté různé vady nebo se na výrobku vyskytne vada neodstranitelná. To
sice nebylo výslovně napsané ani ve
starém a není ani v novém zákoníku,
ale jedná se o ustálenou soudní praxi.
Ale - a tady je výrazná změna - pokud
jsme dříve v takovém případě zvolili
výměnu výrobku za nový, běžela od
okamžiku výměny na ten vyměněný
výrobek nová dvouletá záruka, nyní
doběhne pouze záruka původní. Uvedu krajní příklad: čtvrtá závada se vyskytne až týden před koncem záruky
a my se rozhodneme výrobek vrátit.
Pokud ale zvolíme výměnu, budeme
mít na ten nový záruku pouze týden. Z
toho je jasné, že bude vždy výhodnější
odstoupit od kupní smlouvy, nechat si
vrátit peníze a koupit si výrobek nový.
Od 1. 1. 2014 máme ale ještě další
možnost. A sice požadovat místo vý3. Opakovaná závada
V případě, že výrobek reklamuje- měny nebo vrácení peněz od prodejce
me již po několikáté a dojde nám tr- také slevu.
Josef Černý
pělivost, stále bude platit pravidlo, že
nejméně týden. Prodejce měl pravdu,
spotřebitel měl přece možnost přijít
dřív. Později však podobný případ jedna spotřebitelka, které prodejce slíbil,
že ji bude o vyřízení informovat, ale
neudělal to, dotáhla až k soudu, který
rozhodl v její prospěch a stanovil prodejci povinnost informovat spotřebitele o tom, že reklamace je vyřízená. Toto
rozhodnutí se však nikde příliš nemedializovalo, takže o něm vědělo pouze
pár zasvěcených. V novém OZ je již
jednoznačně stanoveno, že reklamace
je vyřízena teprve okamžikem, kdy
to prodejce kupujícímu oznámí. To
znamená, že pokud se prodejce v průběhu 30 denní lhůty neozve, můžeme
31. den z důvodu nedodržení lhůty od
smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz i když výrobek byl opravený
ve lhůtě.
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Tříkrálové koledování

Albrechtice nad Orlicí

Ve středu 8. ledna se konalo ke
svátku Tři králové v albrechtickém
kostele vystoupení dětí z dramatického kroužku a kroužku sborového
zpěvu. Program uvedla paní učitelka
Drábková. V kostele se sešlo hodně
lidí a dokonce se také přišlo podívat
i několik dětí ze druhého stupně. Tři

králové byli: Petr Černý Jiří Vojtěch
a Jakub Smolík. Děti zazpívaly několik koled, ke kterým jim hrála na
varhany paní učitelka Karásková.
Dozvěděli jsme se také vše důležité
o třech králích. Byl jsem tam
a můžu říct, že bylo tak nacpáno, že
několik lidí muselo dokonce stát u

ŠKOLNÍ VOLBY
V době, kdy se v naší zemi konaly
volby do Poslanecké sněmovny, pro
nás paní ředitelka při vlastivědě nachystala malý projekt - zahráli jsme si
na volby.
Rozdělili jsme se do několika skupin. Každá skupina měla svého volebního lídra. Sestavovali jsme volební
program, který by zaujal naše spolužáky natolik, aby nás volili. Zjistili
jsme, že to není nic jednoduchého.

Nejdříve nám to moc nešlo, ale jakmile jsme vymysleli první hesla, rozjeli
jsme se. Bylo dobře, že jsme pracovali
ve skupinách. Další týden jsme naše
volební programy přečetli. Objevila
se řada zajímavých nápadů – třeba
- zamezíme hádkám, budeme volit
nejlepšího sportovce, školní mléko
budeme dávat víckrát týdně a za nižší
cenu, založíme školní fotbalové kluby,
vymyslíme nový systém omlouvání ve

Divadlo O statečném kapitánu Ploutvičkovi
Ve středu 15. ledna se v tělocvičně naší školy konalo divadlo „O statečném kapitánu Ploutvičkovi“.
Po moři se plavil kapitán Ploutvička, který hledal mapu pokladů.
Najednou k němu přiletěl papoušek a zeptal se ho, jestli má buráčky
a rum? Kapitán mu nic nedal, tak
se papoušek ptal, kam pluje? Kapitán mu odpověděl, že hledá mapu
pokladů. Papoušek tu mapu měl u
sebe, tak navrhnul, že spolu spojí
mapu a loď a budou společně hledat poklad. Musí mu ale kapitán dát
buráčky a rum. To dostal a vydali se
za pokladem. Když připluli k pevnině, šel kapitán nakoupit zásoby.
Papoušek měl hlídat loď a hlavně
nikomu nic neříkat o tom, kam
plují. Po cestě Ploutvička schoval
mapu do sudu v hospodě. Papoušek se na lodi nudil, tak si zaletěl do
hospody. Tam přišel kapitán Kruťák
a jeho pomocník Moula, kteří také

hledali poklad. Zeptali se papouška,
zda něco neví a opili ho rumem.
Papoušek jim všechno řekl. Kapitán
Ploutvička papouška na lodi nenašel, ale přišel tam Moula, který chtěl
vyměnit papouška za mapu. V hospodě Ploutvičku piráti svázali, vzali
si mapu a odpluli svojí lodí. Papoušek zobákem překloval lano, kapitána rozvázal a oba šli na loď. Přemýšleli, jak se dostat rychle k pokladu,
ale kapitán neznal místo. Papoušek si ho ale pamatoval a tak pluli.
Piráti tam bohužel byli dřív a čekali
na Ploutvičku. Omráčili piráty kokosovými ořechy. Otevřeli truhlu,
ležel tam opravdový poklad – knihy.
Zjistili tak, že není důležité bohatství, ale moudrost a přátelství.
Nám páťákům se divadlo moc líbilo a těšíme se na další.
Helena Martinovská
žákyně 5. ročníku

východu, takže kdybyste tam chtěli
příště jít, tak jděte aspoň o 20 minut dříve. Na konci představení se
paní Drábková rozloučila vtipnou
povídkou ze slovenské televize, že
my Češi máme nade dveřmi K +
M + B, kvůli tomu abychom si nezapomněli Klíče + Mobil + Brýle.

Ale ve skutečnosti to není, abychom
si něco nezapomněli, ani Kašpar
+ Melichar + Baltazar, ale znamená to: Kristus požehnej tomuto
domu. Představení bylo nádherné
a kdo tam nebyl tak prohloupil.
Jan Frič
žák 5. ročníku

školní jídelně, založíme školní kapelu.
Paní ředitelka nám vysvětlila, jak je
důležité o všem, co se nabízí, přemýšlet a uvědomit si, jestli se to dá vůbec
splnit. Ptali jsme se tedy, jak týmy zajistí splnění svých slibů. Někteří spolužáci uměli dobře přesvědčovat, jiní
nás nepřesvědčili. Zjistili jsme například, že mléko za nižší cenu nám asi
nezařídí. Pak teprve jsme volili. Volební komise spočítala hlasy. Vítězná
skupina Kateřiny Fedrselové získala
více než 50 % a moc se z toho radovali. Paní ředitelka jim, stejně jako my,

pogratulovala a hned je upozornila,
že teď teprve začíná to nejdůležitější –
plnění slibů. Řekla jim také, že by bylo
dobré spolupracovat i s těmi, kteří nevyhráli a třeba se snažit po domluvě
s nimi udělat to, co bylo v jejich volebním programu.
Vítězové se snaží svůj volební program plnit. Už máme mléko 3x týdně,
založili školní nástěnku, ale ještě je
čeká mnoho práce.
Děkujeme paní ředitelce Kratěnové. Všichni jsme si to moc užili.
Lenka Rozkošná

Předvánoční knihovna
Ve středu 11. prosince 2013 jsme
v rámci českého jazyka navštívili naši
obecní knihovnu.
Uvítaly nás paní knihovnice
a ukázaly nám řazení knih do různých
oddělení, podle kterých je snadná orientace. Knížky jsme si mohli prohlédnout, paní knihovnice nám i připomněly možnosti přihlášení a pravidla
půjčování.
Mají tu výběr od pohádek a říkadel
pro malé děti, přes dobrodružné knihy pro školáky, až po romány a detektivky pro dospělé a seniory.
Téma této návštěvy bylo – Knihy
pod stromeček. Paní Hanzlová nás
seznámila s knihami, o kterých si

myslela, že by nám pod stromečkem
udělaly radost. A trefila se. Nejvíce se
nám líbila knížka o finanční gramotnosti a kniha Nesplachuj.
Po ukázkách jsme si všichni připomněli, že knihy se nemusí jen kupovat, ale i půjčit a v pořádku vrátit.
Na závěr jsme si navzájem popřáli
krásné Vánoce a předali přáníčka.
Za hezky strávené chvíle a tento program děkujeme nejen paní
Hanzlové a paní Svobodové, ale
i paní ředitelce Kratěnové, která
s námi v knihovně byla.
Michal Jaroměřský
žák 5. ročníku ZŠ

Rada školního 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, Helena Martinovská a Světlana Kratěnová
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Zápis do prvního ročníku
Ve středu 29. 1. 2014 se konal zápis
do prvního ročníku.
My páťáci jsme pomáhali při přípravách a účinkovali jsme tam jako pohádkové postavy. Nejprve jsme si připravili
kostýmy a poté jsme se převlékli za
šašky, vodníky a indiány. Také jsme si
rozdělili třídy, podle kterých jsme určili, kde kdo bude. To, co budeme dělat
a říkat, jsme si nacvičili hodinu před
začátkem, abychom tam nestáli nehybně jako sloupy. Vodníci si upravili své
stanoviště, aby vypadalo jako rybník.
Stanoviště šašků a indiánů vypadalo
jako zábavní centrum. U vodníků byla
matematika a u šašků se zjišťovalo, jak
děti znají barvy, jak umí básničku nebo

písničku. Když někdo přišel, tak mu
indiáni dali desky, do kterých se vložily
připravené papíry ze stanovišť. Pak ho
indiáni zavedli k vodníkům a následovně k šaškům. S dalším indiánem pak
děti malovaly postavu. Za účast dostaly
všichni budoucí prvňáčkové malou pozornost, kterou vyrobili žáci naší školy.
Myslíme, že se děti u zápisu pobavily
a nenudily se . U zápisu jsme se nenudili
ani my páťáci. Bylo to prima odpoledne
a nebyl tam snad nikdo, kdo by jen seděl a neužíval si to s námi. Zápis se nám
moc líbil a děkujeme paním učitelkám,
že nám dovolily pomáhat s dětmi.
Nela Faltová a Eliška Beranová
žákyně 5. ročníku

Hravě žij zdravě

V první polovině letošního školního
roku si žáci 5. ročníku třídili a upevňovali znalosti v oblasti zdravého způsobu
života v předmětu Zdraví člověka.
Obsahem výuky byla i část odpovídající na otázky kolem zdravé výživy.
Zde žáci pracovali s výukovým programem Dan, kde se dozvěděli vše potřebné o zdravých i nezdravých částech naší
potravy. Velká část výuky byla věnována internetovému kurzu s názvem Hravě žij zdravě. Její součástí byla i soutěž
pro žáky všech základních škol v České republice. Každý týden byla žákům
zpřístupněna nová lekce v podobě hry
a následný úkol. Cílem kurzu i soutěže
byla práce na změně stravovacích návy-

ků dětí s důrazem na správnou skladbu
jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz
také žáky motivoval k pohybovým aktivitám a smysluplnému trávení volného
času.
I naši žáci sbírali body do soutěže,
učivo je bavilo, přicházeli na nové skutečnosti. Neméně potěšující skutečností
je i to, že s celkovým počtem 272,2 bodu
na žáka skončili naši žáci 5. ročníku na
2. místě v kraji, celkově pak obsadili
15. místo v soutěži celorepublikové.
Doufejme tedy, že vědomosti o zdravém způsobu života si děti dobře osvojily a budou se jimi ve svém životě řídit.
Romana Blažková

Masopust se blíží
Jako každý rok se bude i letos
konat masopustní průvod. Děti
i paní učitelky se přestrojí do nějakého kostýmu, třeba za nevěstu,
kominíka a indiána. Doufáme,
že jako každý rok to bude super
zábava.
Já sám už tam jdu po čtvrté.
Nejvíce se mi líbilo, když jsem šel
za mafiána. Užívali jsme si s kama-

rády. Šli jsme po vesnici k domům
třeba paní Formanové a Kačínové,
stavěli jsme auta. Mrzelo nás jen,
když některá nezastavila – řidičům chyběl smysl pro humor.
Letošní masopust se bude konat
v sobotu 1. března a doufáme že
přijde co nejvíc lidí.
Petr Černý žák 5. ročníku

Den otevřených dveří
V úterý 14. ledna se v naší škole
konal Den otevřených dveří. My páťáci jsme s ním pomáhali.
Nejprve jsme se připravili. Paní
ředitelka nás seznámila s tiskopisy,
které máme rodičům předat. Zopakovali jsme si, jak se vítá návštěva.
Naučili jsme se, co máme návštěvníkům říci. Poté jsme utvořili dvojice. Vše jsme si nachystali na stolek
v hale školy. První dvojice se usadila
za stolek. Čekali jsme na zvonek.

Hned, jak někdo u dveří zazvonil, šli
jsme otevřít, mile jsme ho přivítali a
pozvali ho dál. Zeptali jsme se, zda
chce provést školou nebo se podívat
do vyučovací hodiny. Každý si také
mohl vyrobit něco na památku.
Ve volné chvíli jsme si četli, hráli
slovní fotbal, učili se slovíčka na AJ
nebo si pouštěli písničky.
Bylo to fajn, jen nás mrzelo, že
návštěvníků nebylo víc.
Žáci 5. ročníku

Jak jsme se loučili s paní učitelkou Beňovou
Dne 30. ledna jsme se ve škole loučili nejen s 1. pololetím, ale i s paní
učitelkou Beňovou. Paní učitelka,
která u nás zastupovala za paní učitelku Otavovou totiž odchází do mateřské školky v Týništi nad Orlicí, kde
sehnala stálé místo.
Sešli jsme se nahoře v hale a každá třída dala paní Beňové dárek.
1. ročník zazpíval písničku, kterou se
s paní učitelkou naučili při Angličtině
pro nejmenší. Přidali ještě nakreslené
obrázky. Děti ze 2. a 3. ročníku daly
své výrobky. Čtvrťáci předali narcisky a medaili naší školy a popřáli paní
Beňové, aby se jí dařilo a aby byla

zdravá. Pak už jsme si vzali my páťáci
paní učitelku, které jsme zavázali oči
šátkem, do naší třídy. S paní ředitelkou jsme totiž pro paní učitelku, jako
pro naši třídní, připravili překvapení.
Na interaktivní tabuli byl barevný
nápis, který nachystal Honza Frič.
Hrála krásná písnička. Všichni jsme
nastoupili do řady. Dali jsme paní
učitelce její oblíbené čokolády, košík
s jarními kytkami a motýly a fotku
naší třídy s podpisy. Děkovali jsme
a přáli, ať se jí daří ve školce. Naučila
nás hodně důležitých věcí. A moc ji
děkujeme, že to s námi vydržela.
Za všechny páťáky Libor Šrajbr

Školní zimní olympiáda
Jako každý rok proběhla v naší
škole, tradičně před kurzem plavání, zimní olympiáda. Motivace byla velká – vždyť brzy začne
opravdová zimní olympiáda. Soutěžili jsme v překážkové (opičí)
a rychlostní dráze. Sčítaly se časy
za obě disciplíny. Mně se nejvíce líbila opičí dráha. Olympiáda
se nesla v duchu: Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se. A jak to
nakonec dopadlo? Na slavnostním vyhlášení vítězů se stupni
vítězů, medailemi i diplomy jsme

se dozvěděli tato jména nejlepších
sportovců.
1. kategorie (1. – 2. ročník, dívky
a chlapci dohromady):
1. Natálka Žabová, 2. Lukáš Kraus
3. Matěj Bařina,
2. kategorie (3. – 5. ročník):
Dívky:
1. Radka Rollová, 2. Michala Hořínková, 3. Eliška Janušová
Chlapci:
1. Libor Šrajbr 2. Jan Frič, 3. Jiří
Vojtěch
Jiří Vojtěch žák 5. ročníku



Kategorie dívek (3.-5. ročník) zleva: Míša Hořínková, Radka Rollová a
Eliška Janušová
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Mikulášská nadílka
Na adventním věnci se rozhořela druhá svíčka, která symbolizovala blížící se vánoční svátky.
V tento kouzelný čas se uskutečnila tradiční Mikulášská nadílka v hostinci Na Drahách. Sál se
během chvíle naplnil zvědavými,
ale zároveň vystrašenými dětmi
a ochraňujícími rodiči. Všichni očekávali příchod pekelných
a nadpřirozených bytostí. Po
chvilce napětí se objevili čerti
s čertovskou babiznou a začali
hledat hříšnou dětskou duši.
Jistě nebyli v pekle pochváleni,
protože si žádné dítko neodnesli.

Naopak Mikuláš s andělem byli
velmi pyšní. Všechny děti byly
hodné, recitovaly básničky a zpívaly koledy. Za odměnu dostaly
nadílku, která byla plná dobrot.
Rozzářené oči jen svítily.
Po nadílce děti malovaly typické obrázky Vánoc a tančily na dětské písničky.
Atmosféra Mikulášské nadílky byla vynikající, zábavný večer
se vydařil. Za spolupráci všem organizátorům a účinkujícím děkujeme, opět se jim podařilo rozzářit
dětské tváře.
Za KK Kristýna Fajfrová

Divadlo 15. prosince 2013 Koule – D. Drábek, div. soubor Temno
Připravovala jsem si otázky na návštěvníky divadelního představení
a chtěla jsem o hře napsat formou rozhovoru. Plán to byl sice dobrý, ale skutečnost byla jiná. Ačkoli jsem o realizaci hry, jejím úspěchu a obsahu četla,
zaskočila mne. Vlastně ani ne hra sama
o sobě, ale herci mě vrátili do té bláz-

nivé doby, ve které jsme žili. A donutili
mě a myslím, že nejen mě, zamyslet se
jak lze vidět jednu věc z různých úhlů
pohledu. Nu a tak jsem přemýšlela
a počítala lístky a zapomněla se ptát.
Napočítala jsem 78 prodaných lístků, což je na Albrechtice pěkná účast.
Přestože nás režisérka E. Drábková

Moštárna 30. prosince 2013

23. prosince 2013 jsem roznesla přes 30 pozvánek na „povánoční posezení“ v moštárně.
Přiznávám, že jsem nečekala moc
velkou účast. Byť jsem na radu
výboru zahrádkářů zviditelnila
na pozvánce „občerstvení zajištěno“. Vím, že jsme po vánocích
přesyceni sladkostmi a jinými
dobrotami. Proto mě velmi potěšila sešlost osmnácti zahrádkářů
a příznivců zahrádkářů. Samozřejmě mnohé návštěvnice donesly na ochutnání své sladké výrobky, ale slané preclíky mizely přece
jen nejrychleji. Dámy se upejpaly
nad griotkovým přípitkem podaným předsedou zahrádkářů.
Postupně se díky teplému čaji

a rozpáleným kamnům rozehřála
i rozprava mezi přítomnými. Probralo se pěstování pokojových
květin, výsev paprik, salátu, jak
na škůdce na zelenině apod. Ale
i kdo už vyzkoušel stezku pro pěší
a kolaře do Týniště. Kdo nový se
přistěhoval do Albrechtic a přilehlého okolí. A zavzpomínali jsme
na ty, co už nejsou mezi námi
a chodili na povánoční posezení
do moštárny a připomněli si, čím
přispívali na bohatě prostřený stůl
v minulých letech. Bylo to příjemné setkání. Těším se na další posezení v moštárně. Termín není
dosud daný, ale slibuji, že dám na
jaře včas vědět.
Za MO ČZS, Jaroslava Kupková

upozornila na „nižší“ výkony herců
z důvodu nemoci a rychlých „záskoků“, nemohli jsme nikomu nic vytýkat,
protože žádné výpadky paměti ani
horší výstup zřejmě nikdo nezaznamenal, neboť ze strany publika nebyla činěna žádná negativní gesta, ani
sklenice, židle či jiné předměty nebyly
zábava pro děti

po hercích vrhány. Ba naopak, diváci
opouštěli představení spokojeni a slyšela jsem pochvalná slova a obdivné
hlášky na pohybové kreace herců. Ale
i zamyšlení nad smutným obsahem
hry a podivení, jak tak mladý autor
zpracoval dobře téma doby minulé.
Za KK Jaroslava Kupková
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Příspěvek pro Místní zpravodaj - Knihovna
Vítám Vás v knihovně a nabízím jak se zdá, koně Mirákla a Hamilkara už nezachrání nikdo. Nebo snad
Vám několik titulů:
přece…?
Pro děti:
„Blbej fór“ – Lanczová L. Sáz„Svět plný sluníček“ – Tetourová. ky mohou být různé – z furiantství,
Jsou to pohádky pro ty nejmenší: Bu- o peníze, o čest … Cílem sázky parbák, Pruhy, kola, puntíky, Den pane- ty studentů a studentek gymnázia
nek, ale i říkanky: Na louce a u vody, je pomstít se neoblíbené spolužačce
V lese, Otesánek, Co už umíme, ří- Markétě, šprtce a donašečce, dceři
nenáviděné třídní profesorky Vlčkanky o zvířátkách atd.
kové. Je to tak jednoduché: přebrat
„Tajná sedma“ – Blytonová E. Markétě kluka! Los určí Ivetu, která
Spolek Tajné sedmy – Petr, Žaneta, se svého úkolu zhostí s chutí, i když
Pamela, Barbora, Honza, Colin a Jir- sama už kluka má.
ka – ve svém prvním dobrodružství
„U veliké řeky“ – Štorch E. Krásná
pátrá ve starém opuštěném domě,
v jehož sklepě se během napínavé dobrodružná kniha pro kluky i holnoční výpravy ozývají podivné kví- ky. Je o dobrodružství dávných lovců
livé zvuky…Sedmě hrozí nebezpečí, na Vltavě.
zasáhne policie včas?
„Svět ticha“ – Cousteau J. Y. Jsou
„Kůň Zázrak a Zelená dáma“ – povídky o moři: Rybí muži, Opojení
Holasová Z. Jezdecká škola Oharek hloubkou, Potopené lodi, Potápění
se vrací! Uplynul rok a nad Ohar- v jeskyních, Muzeum pod vodou,
kem se zase stahují mraky. Klívie Do hloubky padesát sáhů, Setkání
tentokrát statek dočista zničí, pokud s mořskými netvory, Žraloci z blízka
Ema a Filip nenajdou dost síly, aby atd.
překonali dozvuky temného příběPro dospělé:
hu, který se tu odehrál před mnoha
lety. Oba se naštěstí mohou spoleh„Královská výsost“ – Steelová D.
nout na přátele z jezdecké školy, ale
zábava
Vážení čtenáři!
Po krátké přestávce Vám přinášíme novou osmisměrku, která (jak doufáme) Vás potěší a alespoň
trochu pobaví. Gratulujeme všem třem úspěšným
luštitelům! Uvítáme všechny Vaše náměty a eventuelně připomínky. Správné znění tajenky nové osmisměrky zasílejte do 31. 3. 2014 na adresu albrechtice@nadorlici.cz, nebo je možné ho osobně doručit
na OÚ. Z úspěšných luštitelů vylosujeme 3 výherce,
které odměníme drobnými cenami.
Správné znění tajenky z třetího čísla MZ roku
2013: Svět je absurdní – nikoli bez našeho
přičinění.
Redakce MZ

Ptá se rybář rybáře. Jaká je tady voda? Výborná.
... dokončení v osmisměrce
Slova:
ARESTANT, BEATA, BLOKY, BLUES,
BODNUTÍ, BOULE, BRNĚT, BUREL, BUVOL
CENTRIFUGA, ČESÁČ, ČÍMANI, DŘEVO,
EUKALYPTY, EVALUACE, FALZÁTOR, FIALA,
FOYER, FÚRIE, HÁDCI, HLAVNĚ, HVÍZDÁNÍ,
INTERVAL, IRSKO, JEANS, KADMIUM,
KROUCENÍ, KVÍTÍ, LETNIČKA, LEZEC,
LÍHNĚ, LOKTY, MENSTRUACE, MNOHOČLEN,
NÁVAN, NEPROSPĚCH, NEŘÁD, OBŘADNÍK,
OKOLÍČKO, OLEÁT, ORTELY, OSIVO, OSTNY,
OTLAKY, PIVOT, POETA, POSLUCHÁRNA,
PROUD, PRSTY, REKREANT, REPRÍZA, REŽIE,
ROZOR, RUŠNO, RYTÍŘ, ŘIDIČ, SEVER,
SOUZVUK, STOHAŘ, STROMY, SUGESCE,
SYKOT, ŠIDBA, TEMPA, TEROR, TRETKA,
TŘASK, TYÁTR, ÚMRTÍ, ÚNIKY, ÚSEKY,
ÚTRATA, VELRYBY, VERPÁNEK, VERŠE

– Mladá lichtenštejnská princezna se
po studiích vrací do rodného knížectví a ví, že čas volnosti pro ni skončil.
Ode dneška už ji čeká jen jednotvárný život plný oficiálních povinností,
formalit a politických rozhodnutí.
Jenže ona touží být jako ostatní lidé:
mít své soukromí, vybrat si povolání
a hlavně najít muže svého srdce.

Brittany byla ještě dítě, když jako jediná přežila ztroskotání lodi u břehů
Tahiti. Díky péči léčitelky vyrostla
v krásnou mladou ženu. Po šesti letech strávených na rajském ostrově
dostane znovu šanci vrátit se do rodné Anglie, když na ostrov připluje se
svou lodí kapitán James Cook….

„Ty jsi dědic svého otce“ – Vaňková L. Slova „Ty jsi dědic svého
otce“ jsou určena českému a římskému králi Václavu IV. Sedmnáctiletý
Václav zdědil po svém otci Karlu IV.
obrovskou říši, která se rozkládala od
moře k moři, ale s ní převzal i všechny rozkoly tehdejšího křesťanského
světa. Boj o moc v rozvrácené církvi
nepřestával ovlivňovat dění na dvou
nejdůležitějších evropských králov„V šachu“ – Brownová S. Mladá ských dvorech – v Paříži a v Praze.
televizní reportérka právě odjíždí na
Přijďte si vybrat, určitě najdete
dovolenou, když zaslechne z rádia
zprávu, která rázem změní její plá- knihu, která vás zaujme, poučí nebo
ny. Byla unesena dcera multimilio- pobaví.
Na shledanou v knihovně každou
náře a Tiel vycítí, že z téhle události
by mohl být úžasný mediální trhák. středu od 16 do 18 hodin.
Rychle zjistí, že nejde o únos – Sabra
čeká se svým spolužákem dítě, o kteJaroslava Svobodová,
rém Sabřin otec nechce ani slyšet…
Vaše knihovnice
www.knihovnaano.wz.cz
„Jižní vítr“ – Vosseler N. C.
„Ďáběl a já“ (Moje soukromé peklo) – Schmidtová Š. Stál tam „On“ a já
věděla, že jsem právě teď, v této chvíli, potkala muže svého života, toho,
který mu dá smysl a směr i nesmyslnost a bolest. Stál tam ten, na kterého jsem čekala skoro čtyři desetiletí,
ten, kterého jsem si představovala,
když jsem jako dvanáctiletá….
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Kuchařka Podorlicka - ZABÍJAČKA
výborná ovarová polévka vonící rozemnutou majoránkou, do které se na
míse vkládají uvařené kroupy. Ovar,
játra, plíce, slezina, srdce, ledvinky,
podbradek i kousky libového masa se
podávají nakrájené, polité vařící polévkou, posolené a opepřené. K takto
připravenému masu je nejlepší podávat chléb, nastrouhaný jablečný křen,
Již den předem se vše chystá, drh- kyselé okurky, zelí. Jitrnice jsou v kanou se prkna, prkénka i škopíky, chys- ždém stavení připravována jinak; výtají se špejle, které se dají na kamna sledná chuť záleží na koření a velikosti
vyschnout, připravují se velké hrnce
a mísy, tluče se pepř, nové koření,
koupá se česnek i cibule a rozválí se
dostatek soli, aby v ní nebyly hrudky,
a hlavně se vaří kroupy a přichystá se
potřebná zelenina. Hospodyně kroupy přebere, přepere, dá nejlépe do
kameninových hrnců s teplou vodou
vařit, až dostatečně změknou, což
může trvat i 3 hodiny. Hospodyně
musí mít navařených takových 10 –
20 litrů, neboť je jich třeba nejenom
do jelit podle starého pořekadla: „jelito kroupami nadito“ nýbrž i do ovarové polévky. Ráno, než přijde řezník,
zabíjačka začíná uvařením velkého
množství vody, přichystáním necek,
mís, dřevěného nářadí a válu a nesmí
chybět provazy k pověšení čuníka.
Po příchodu řezníka se vepř zavěsí
na háky a bodne se. Hned se chytá
do mísy krev, která má tu nevýhodu,
že se rychle kazí, musí se tedy rychle přelévat do kameninového hrnce,
kde je předem nachystána sůl, asi
1- 2 hrsti. Směs krve a soli se míchá
vařečkou až do úplného vychladnutí,
aby se nesrazila. Čuníkova kůže se po
opaření horkou vodou očistí a takto
opraný čuník se vyvrhne. Následně
dá hospodyně vařit droby a plíce,
srdce, játra, ledviny, někde i hlavu,
podbradek a jazyk společně se zeleninou. U jater pozor na žluč, kterou
je nutné vyříznout. Část jater si hospodyně schová i do jitrnic. Pokud se
vaří i hlava, hlava se před vařením
musí rozseknout na několik kusů.
Než se odvar a vnitřnosti uvaří, přichystá žena narychlo pro hospodáře
a děti mozeček. Podle prastarého zvyku patří mozeček za odměnu tomu,
kdo prase skolil. Po svačině řezník
odkrajuje kůže a sádlo. Kůže se ještě
jednou očistí, hlavně po vrchní straně
se oškrábou nožem a vaří se se solí,
někde i s kmínem do měkka. Měkké
kůže společně s masem se zalijí na
mísách odvarem, který krásně ztuhne
na rosol, některé části kůže se přidávají do tlačenky. To nálev – odvar, ten
si hospodyně schová na pozdější zalití rozsekaných drobů, které jsou k masu
zavařeného masa, které nakládá na přidávány. Pro výrobu jelit a na jejich
pozdější časy do sklenic nebo plecho- omaštění rozpustila hospodyně hned
vek. Takto se uchová například jitrni- zrána také střevní sádlo, do kterého
cová kaše, tlačenka, rosol, klobásky dala osmažit hodně cibule. Vše se
a maso. Řezník dále pokračuje ve své napěchuje do již připravených oprapráci, nyní si chystá vše potřebné pro ných střívek a jitrnice se zašpejlují.
výrobu jitrnic. Očistí dobře střeva, Na krátkou dobu - asi na 3 minuty se
které znovu a znovu propere v něko- dají do horké vody nebo polévky vařit
likeré vodě, nakrájí na stejné kousky až vyplavou na povrch. Hospodyně
a na jednom konci zašpejluje. A to takto uvařené jitrnice opláchne v čisté
už se uvařil i ovar. Je z něj v poledne vodě, aby se kůže zbavila povrchové
V zimním období, většinou při tuhých mrazech, se konala zabíjačka.
Maso takto zabité, se v zimě tak rychle nekazilo. A protože se odedávna
jednalo o nejmilejší a nejvýznamnější
událost v životě hospodářství, podávám zde popis, jak taková zabíjačka
dříve vypadala:

mastnoty, a klade je na suchá, předem
vydrhnutá prkna. Po chvíli je obrátí,
aby na obou stranách jitrnice dobře
oschla a neoslizla, a tak byla trvanlivější. Podobně hospodyně pečuje
o polévku, ať světlou ovarovou nebo
tmavou trdelnou, kterou zbaví přebytečného tuku a dá je do studena vychladnout. Hlavně však nezapomene
polévku občas promíchat, aby mastnota na povrchu příliš brzo neztuhla.
Pak by totiž nepropustila zbytečnou

POLIUKA DROBOUKA
Polévka zabíjačková, kdy se vyvaří
vnitřnosti. Podbradek, plíce, hlava,
jazyk, ledviny, játra a slezina se vyvaří ve velkém kotli v osolené vodě, do
které jsme přidali majoránku. Maso
uvaříme do polo měkka a využijeme
jej při přípravě jitrnic a prejtu. Do této
mastné polévky přidáme zvlášť uvařené kroupy, utřený česnek, majoránku
a pepř.
KOTLOVÝ MASO:
Vařený vepřový ovar z polévky po zabíjačce.
PRESBUŘT nebo také vařená tlačenka - jedná se o maso uvařené ve vepřovém žaludku v polévce po zabíjačce.
ŠKVARKY
Syrové vepřové sádlo necháme v chladu ztuhnout a ztuhlé krájíme na kostky asi 1x1 cm. Vložíme do čistého
kastrolu a dáme ho na plotnu škvařit. Nepodléváme vodou. Nejprve je
škvaříme na mírném ohni a mícháme
vařečkou. Jakmile kostičky začnou
plavat a sádlo vře, zmírníme ještě
oheň a sádlo odebíráme naběračkou
a přes cedník je lijeme do připravené nádoby - sádelníku. Škvarky při
tomto vymačkáváme, abychom z nich
dostali co nejvíce sádla. Škvarky doškvaříme a přidáme k nim jednu až
dvě lžíce mléka. Mléko se do nich
zapeče, škvarky zčervenají, trošku
ztvrdnou a úžasně voní. Přesypeme
je do kameninové mísy a prosolíme.
Nádobu ovážeme plátnem, uložíme
do chladného „špajzu“, kde vydrží
i celou zimu.
SMAŽENÉ VEPŘOVÉ NOŽIČKY
Nechte si od řezníka při zabíjačce
rozpůlit dobře očištěné nožičky. Ty
pak vařte do měkka ve slané vodě. Po
uvaření je opláchněte studenou vodou. Každou půlku nožičky překrojte
ještě na dva díly. Obalte každý kousek
v mouce, rozšlehaném vejci a strouhané žemli. Smaží se jako řízky na
rozpáleném sádle.

páru a tím by polévka brzy zkysla.

MOZEČKOVÁ OMELETA
Na čtyři porce si připravíme 250 g
vepřového omytého mozečku. Nožem jej posekáme na drobnější kousky, rozdělíme na čtyři díly. Na rozpálenou pánev dáme tuk, do něhož
vložíme jemně pokrájenou cibuli,
zpěníme, osolíme, přidáme jeden díl
mozečku, posypeme drceným kmínem, slabě opepříme mletým bílým
pepřem, zadusíme, rozprostřeme po
celé pánvi a zalijeme 2 rozšlehanými
vejci se solí. Po částečném ztuhnutí jej
vložíme s pánví na chvíli do rozpálené trouby. Kde omeleta prudce zvětší
svůj objem. Vyjmeme, přeložíme na
polovic a shrneme na talíř. Podobně
připravíme i další tři díly mozečku.

PRDELOVÁ POLIUKA nebo také
TRDELNÁ polévka
Jeden a čtvrt litru vývaru z ovaru, 40 g
krup, prejt nebo jitrnice, 1- 2 stroužky česneku, majoránka, sůl, petrželka
nebo libeček. Svaříme vývar z ovaru
s kroupami. Když jsou kroupy měkké, přidáme prejt či jitrnice, česnek,
Příspěvek je z knihy Ing. Jana Galmajoránku sůl. Nakonec okořeníme bičková: Kuchařka Podorlicka, vydasekanou petrželkou, popř. opepříme. né v roce 2013.
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Březen v Orlických horách a Podorlicku

Vážení čtenáři,		
už jste viděli nabídku KARTY
HOSTA? Jestli ne, tak navštivte webový portál www.orlickakarta.cz, kde
najdete rozrůstající nabídku služeb
a také možnosti, jak kartu získat. Slevy na skipasy, mazání lyží, wellness či
adrenalinové aktivity čekají jen vás!
Březen je sice měsíc blížícího se
jara, ale na vás stále čeká spousta zimních krásných akcí. Rádi bychom vás
pozvali na některé z nich:

Protože zima nebyla v lednu k horám vůbec přívětivá, byli organizátoři
tradičních zimních akcí nuceni některé své akce zrušit a v lepším případě
posunout na další měsíce. I Deštné
v Orlických horách muselo improvizovat a na vás čeká bohatá nabídka.
První víkend v březnu 1. – 2. 3.
2014 v Deštném v Orlických horách
patří běžeckému lyžování a to 30.
Orlickému Maratónu klasicky a 12.
Orlickému půlmaratonu. Závod je

součástí SkiTour a každoročně se
tu účastní více než 700 závodníků.
Na závodníky čekají jeden nebo dva
okruhy po zvlněných podhorských
loukách a zalesněných svazích.
Z důvodu nepříznivých podmínek
byl přesunut závod O’Neill Soldiers,
takže hned ve čtvrtek 6. 3. 2014, také
v Deštném v Orlických horách, se
můžete těšit na nejprestižnější východoevropský freeski závod na největším skoku, který je v České republice
možné vidět. Dvoudenní program
je obohacený o různé atrakce a aktivity pro diváky včetně večerního
programu.
V Deštném v Orlických horách zůstaneme…15. 3. 2014 se můžete těšit
na Freeride Just Ride. Čeká na vás série snowboardových a freeski happeningů organizovaná magazínem Freeride.cz. Budete moci otestovat většinu
snowboardových a freeski značek na
českém trhu.
Tuto sobotu budou mít v Deštném
v Orlických horách opravdu napil-

no, protože také 15. 3. 2014 probíhá
událost s dlouholetou tradicí, která
sahá až do 60. let minulého století
a je spjata se zakončením zimní sezóny a to Rampušák 2014. Tato akce
má od svého počátku karnevalovou
podobu a ústředními postavami jsou

zde Rampušák a Kačenka - vládci
Orlických hor. Přijďte fandit, pobavit se
a užít si ještě pořádnou lyžovačku!
Nabídku všech akcí v destinaci najdete na www.mojeorlickehory.cz

Stomatologická lékařská služba první pomoci - okres Rychnov n. Kn. 2014
datum

jméno lékaře

01.03.

MUDr. Benešová Růžena

02.03.

MUDr. Beránek Jan

08.03.

MUDr. Bergmanová Dita

09.03.

MUDr. Čapková Marie

15.03.
16.03.
22.03.

MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Handl Jindřich

23.03.

MUDr. Havlová Marie

29.03.

MUDr. Hlavsová Lenka

30.03.

MDDr. Holcová Lucie

05.04.

MUDr. Hrbáčová Eva

06.04.

MDDr. Kačerová Veronika

12.04.
13.04.

MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar

19.04.

MUDr. Kašparová Helena

20.04.
21.04.

MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Lud.

26.04.

MUDr. Miřejovská Dag.

27.04.

MUDr. Nentvichová Eva

01.05.

MUDr. Plšková Ivona

03.05.
04.05.

MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra

08.05.

MUDr. Přibylová Marta

10.05.

MUDr. Ptačovská Eva

11.05.
17.05.

MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena

18.05.

MUDr. Stejskalová Věra

24.05.

MUDr. Sudová Simona

25.05.

MUDr. Světlík Filip

31.05.

MUDr. Šmídová Alena

adresa
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828,
Týniště n. O.
Záhumenská 445,
České Meziříčí
Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov n. K.
poliklinika Rychnov n. K.
Panská 24, Rychnov n. K.
U Stadionu 1166,
Rychnov n. K.
Komenského 259,
Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88,
Týniště nad Orlicí
Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334,
Vamberk
Komenského 127 , Opočno
poliklinika Rychnov n. K.
Třebízského 799 ,
Kostelec n. Orlicí
K. Michla 942 , Dobruška
Svatohavelská 266,
Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov n. K.
J. Pitry 448 , Opočno
Komenského 209,
Častolovice
Komenského 481,
Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov n. K.
zdrav.středisko Kout 566,
Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88,
Týniště nad Orlicí
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99,
Dobruška

telefon

datum

jméno lékaře

494 622 040

01.06.

MUDr. Štulík Richard

494 371 088

07.06.

MUDr. Šťastná Ludislava

603 252 766
494 383 417
494 515 694
494 515 693
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 371 783
494 532 330
494 622 114
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550

inzerce

adresa
poliklinika Rychnov n. K.
Zdrav.středisko Rokytnice v
Orlických hor.

telefon
494 515 693
494 595 292

Číslo 1 - 2014
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VÁNOČNÍ PINGPONGOVÝ TURNAJ

Poslední akcí minulého roku, pořádanou kulturní komisí za pomocí
členů TJ Sokol, byl vánoční turnaj
v pingpongu. Již druhý ročník turnaje se konal dne 28. 12. 2013 v restauraci Na Drahách. Oproti minulému
ročníku se zdálo, že bude účast vyšší,
a tak se přidáním dalšího stolu na sál,
vytvořila ještě jedna skupina dospělých a to na čtyři a jedna mládežnická.
1

SLUKA P.

2

KCHOP R.

3

JAROMĚŘSKÝ M.

4

HRABĚ J.

5

TOBIŠKA M.

6

VODA T.

7

DLABOLA L.

8

ŠPAČEK V.

A

Začátek turnaje byl stanoven na desátou hodinu. V kategorii dospělých se
zúčastnilo 25 hráčů a v kategorii mládeže 8 hráčů převážně z Albrechtic,
a tak by to mělo být i do budoucna.
Hrálo se na pěti stolech každý s každým, po předchozím vylosování do
skupin. Turnaj probíhal v pohodové
atmosféře a v duchu sportovního klání. A samozřejmě občerstvení p. Krba

v podobě guláše, dršťkovky či točeného piva také přispělo k lepším výkonům. Po odehrání základních skupin
dospělých se strhnul boj v play off viz.
tabulka. Po šesti hodinách soubojů se
vítězem letošního ročníku stal Jaroslav Hrabě, druhé místo obsadil Ladislav Dlabola a loňský šampion Pavel
Sluka skončil na místě třetím. V kategorii mládeže se umístil na 1. místě

Karel Vlasák, na 2. místě Filip Králík
a na 3. místě Míra Krb ml. Chtěl bych
poděkovat klukům Václavkovým,
Jardovi Hraběti, Liboru Sedlákovi,
p. Krbovi a Sokolům, kteří nám zapůjčili pingpongové stoly. Věřím, že se
v příštím ročníku zase sejdeme v hojném počtu jako letos.
Za KK Josef Šenk

SLUKA P.
E

B

HRABĚ J.

HRABĚ J.
G

C

I.
HRABĚ J.

TOBIŠKA M.
F

D

II.
DLABOLA L.

DLABOLA L.

E

SLUKA P.

III.
SLUKA P.

F

TOBIŠKA M.

Fotbalová obec roku 2013
V uplynulé polovině nového ročníku jsem vyjmenovával dosažené
úspěchy našeho fotbalu. Vyjmenoval jsem i osoby a osobnosti, které
se na těchto výsledcích podíleli. Někteří nechtěli být jmenováni, zůstali
skromně v pozadí. Ale mojí vinou
vypadl ze seznamu hráčů kapitán
mužstva. Byl duší mužstva, když se
nedařilo, neúnavně ze zadních pozic
povzbuzoval spoluhráče a hnal je do
útoku. Podle možností se do ofenzivy
zapojoval, nejednou úspěšně. Tímto
se našemu kapitánovi Pavlu Zemanovi ml. omlouvám a napravuji své
opomenutí.
Ještě po uzávěrce posledního čísla
roku 2013 jsme obdrželi další potěšující zprávu. A sice tu, že naše obec
byla v soutěži KFS vyhodnocena jako
„Fotbalová obec roku 2013“ a na
slavnostním „Gala večeru“ krajského
fotbalu převzali zástupci obce pánové Jaromír Kratěna a Jirka Špaček
ocenění z rukou předsedy KFS. Aby
toto nebylo jen jako samotné, tak náš
starosta Jaromír Kratěna se v soutěži o nejlepšího fotbalového starostu
umístil na druhém místě. Opět máme
Mírovi za co děkovat a jeho podpora
je oceňována i na krajské úrovni.
Dále jsem se zmiňoval o práci s naší
mládeží. Dva hráči z mládežnického
kolektivu byli pozváni, aby reprezentovali náš okres v „Zimní halové lize
Královéhradeckého kraje“. Byli to Michal Jaroměřský a Libor Šrajbr. Oba se
velkou měrou podíleli na konečném
pěkném třetím místě v kraji. Náš hráč
Libor Šrajbr byl vyhodnocen jako nejlepší brankař „Zimní ligy.“

Tak. A chválení už bylo hodně. vého ročníku 2013 – 2014. Věříme, že jištěno a všichni budou vítáni.
J. Hlušička
V období listopad až leden bývá jako i naši diváci najdou cestu do našeho
předseda SK
taková „okurková sezona“ v kopané. areálu. Kvalitní občerstvení bude zaHráči se snaží rehabilitovat a nabírat
sílu na další zápolení. Podobně je to
i s funkcionáři, i když ti až tolik času
a volna nemají. Jsou připravovány tradiční akce. Obnovena tradice fotbalových plesů, která navazuje na slavné
„Sportovní karnevaly“. Do jejich slávy, co se týče pověsti a účasti, máme
daleko, ale přesto se snažíme, abychom i v kultuře byli aktivní. Náš ples
se koná zřejmě v době zpracovávání
našeho Místního zpravodaje v sobotu
8. února. Na zahájení je připraveno
profesionální předtančení, dále bohatá tombola a různé soutěže. Takže,
když máte zpravodaj v ruce, tak je ples
minulostí.
Další akcí, ze které bychom chtěli
udělat tradici, jsou „vepřové hody“,
které pořádáme v naší hospůdce na
hřišti. V minulém roce jsme měli podařenou návštěvu a tak i letos chceme
vyjít našim hostům vstříc.
Ale abychom zůstali také u fotbalu. Naše mužstvo je opět přihlášeno
do zimního turnaje PAMAKO v Pardubicích. Turnaj zahájil začátkem
měsíce února. Naši hráči zahájili
zimní přípravu už měsíc před turnajem. Máme zajištěnou sportovní halu
v Česticích, v naší sokolovně sprchy
a proto, že bylo solidní počasí, trénovalo se i na hřišti v Borku. Účast na
trénincích je zatím uspokojivá, i když
jsou někteří, kteří ještě „spí“. Změny
v hráčském kádru jsou zatím v jednání, tak o těch až příště. Přejme našim
borcům ve všech kategoriích úspěšný
vstup a výsledky v jarní části fotbalo-

zpravodajství
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Sdružování myslivců
Organizování českých myslivců
v jimi zakládaných spolcích patřilo
vždy mezi jejich tradiční postoj. Protože nevlastnili výrobní prostředky,
nemohli se sdružovat do cechů jako
řemeslníci, a tak zakládali myslivecké,
lesnické, kynologické a lovecko-střelecké spolky.
Vůbec první takový spolek byl založen již v roce 1962 schwarzenberskými myslivci na Hosíně u Hluboké
nad Vltavou a dostal název „Lovecké
bratrstvo“ či „Myslivecká bratrská
pokladna“. Hluboká nad Vltavou v té
době patřila pod hosínskou farnost
a v tamním kostele si dávala různá řemesla k lavicím své cechovní prapory
a myslivci tam takovéto významné
zdůraznění svého povolání neměli.

A tak tam byl v roce 1962 vztyčen
i zelený prapor spolku, který měl však
nejdříve jen charitativně sociální povahu. Spolek pomáhal přežít rodinám
lesníků – invalidů, vdovám a sirotkům po tragicky a předčasně zemřelých myslivcích.
Až v 19. století se začali sdružovat
také myslivci ze záliby. V roce 1868
vznikla první odborná organizace
myslivců z povolání „Pražský lesnický spolek Hubertus“, z něho pak
v roce 1883 „Ústřední spolek pro
ochranu honby a chov loveckých psů
v Čechách“ a v roce 1910 byl založen
„Lovecký a kynologický říšský svaz“.
Okolo roku 1900 se ustavují myslivecké spolky s místní působností.
Z pěti nejvýznamnějších vznikla

Máme tu sice další rok, ale přesto
bych se vrátil ještě do toho loňského, na jehož konci proběhlo pro albrechtické hasiče několik zásadních
událostí. V první řadě bych zmínil
výjezd, který se udál poslední loňský den v ranních hodinách. Jednalo
se o požár přístřešku pro drůbež ve
Štěpánovsku, kde zasahovaly celkem
čtyři jednotky hasičů. Tak trochu
smutné zakončení roku. Další, velmi
důležitou událostí bylo zakoupení
vzduchových dýchacích přístrojů, což
posunulo albrechtické hasiče o další
významný krok vpřed. Stalo se tak
díky troše štěstí a finančnímu přispění ze strany Hasičského záchranného
sboru, obce a sponzora, který nechtěl být jmenován. Ti, co se trochu
orientují v hasičském světě, vědí, co
je dýchací přístroj, ale pro neznalé
tohoto oboru to velmi zjednodušeně
vysvětlím. Je to taková většinou žlutá
bomba, co nosí hasiči v zakouřeném
prostředí na zádech. Ta bomba se odborně nazývá tlaková lahev a obsahuje 30 MPa stlačeného vzduchu, který
je zredukován na nižší tlak a pomocí
hadiček zaveden do masky. Tu mají
hasiči nasazenou na obličeji a i v silně
zakouřeném prostředí dýchají čerstvý vzduch. Setkal jsem se s dotazy,
k čemu nám to v Albrechticích je, když
vyjíždíme tak málo. Je sice pravda, že
nemáme tolik výjezdů jako například
v Týništi, ale i z těch sedmi loňských
výjezdů nám dýchací přístroje scházeli třikrát. Vzpomněl bych například
požár rodinného domu v Albrechticích. Naše jednotka tam sice dorazila
jako první, ale objekt byl tak zakouřený, že jsme mohli pouze připravit
hadice pro lépe vybavenou jednotku,
chránit přilehlou budovu a čekat.
A v ten moment nastává nejen pro
hasiče pocit zoufalství a beznaděje.
Naštěstí přijeli hasiči z Týniště zanedlouho po nás a mohli se pustit do

likvidace požáru uvnitř zakouřené
budovy. Kouř totiž mimo sazí obsahuje ještě vodní páry a různé jedovaté
zplodiny, a ač to možná někomu přijde k smíchu, hasič by měl mít nasazen dýchací přístroj i u takové banality jako je požár odpadkového koše na
rohu ulice, protože v dnešní přeplastované době člověk nikdy neví, čeho
si čichne. Tím to ale nekončí. Další
věcí je předepsaná ústroj. Samozřejmě dýchací přístroj je užitečná věc,
ale pouze v kombinaci s patřičnou
ústrojí, kterou je třeba naši jednotku
dovybavit. Nezbytné je také školení.
Každý hasič musí být proškolen a po
zdravotní stránce způsobilý. Většina
členů naší jednotky se proto vydala na
školení nositelů dýchací techniky, kde
jim byla navalena do hlavy spousta
informací a posléze následoval praktický výcvik v imitovaném zakouřeném prostředí. I dobrovolní hasiči
mají své povinnosti a předpisy, které musí dodržovat a není jich málo.
Pryč jsou doby, kdy zazněla siréna

Z činnosti hasičů

v roce 1923 Československá myslivecká jednota. Zájem o sdružování
myslivců byl velký. Záhy k nim přistoupilo dalších 31 spolků. Členství v ČSMJ nebylo individuální, ale
prostřednictvím těchto jednotlivých
spolků. Během krátké doby si jednotná organizace vybudovala takovou
autoritu, že byla uznávaným partnerem státní správy, dostala právo vykonávat zkoušky o první lovecký lístek,
měla vliv na tvorbu zákonů a jiné.
Stará moudrost říká, že v jednotě je
síla – a platí to i dnes. Dokonce i za
okupace měla naše organizace v názvu „Jednota“.
Z časopisu Myslivost
vybral a připravil Petr Baše

a z hospody se vypotácela banda hasičů
v montérkách, někteří v teplákách
a v tom, co na sobě měli, se vydali bojovat se zákeřným živlem. To je dnes
už nemyslitelné.
Každý rok začínáme svou činnost výroční schůzí, které se účastní
i okolní sbory. Ani letos tomu nebylo
jinak. Konala se již 4. ledna a pohovořili jsme o činnosti jednotky v minulém roce a plánech na tento rok.
Jedním z nich byl i tradiční hasičský
ples, který se konal 1. února na sále
restaurace pana Krba a byl velice vydařený. O dobrou zábavu a hodnotné
ceny nebyla nouze. Z plánů na tento
rok bych ještě zmínil vzdělávací kurzy v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech, kam bude vysláno celkem
9 členů na školení velitelů, strojníků
a jednoho technika jednotky. Samozřejmě nebudou chybět ani soutěže
v požárním sportu a ukázky naší techniky na různých akcích. Ale o tom
zase někdy příště.
Za SDH Josef Jakl

Řekli si „ano“:
Miroslav Ptáček a Martina Zounarová
Vítáme na svět:
Natálie Bahníková, nar. 08. 01. 2014
Rozloučili jsme se:
Libuše Pivcová, r. 1927
Olga Nimsová, r. 1959
počet obyvatel k 31. 01. 2014


995
Vzpomínka:
Dne 4. 2. 2014 si připomeneme
nedožité 74. výročí narození našeho
bratra a strýce Josefa Svatoně, naposledy bytem v Domově důchodců
v Albrechticích nad Orlicí, který nás
opustil 8. 6. 2013.
Vzpomíná sestra Eva s rodinou
z Nové Vsi a ostatní příbuzní.

Poděkování:
Děkuji zástupcům SPOZ OÚ Albrechtice n. Orl., panu starostovi
Kratěnovi a paní Beranové za květiny,
dárek a přátelské posezení při příležitosti mého životního jubilea.
Rudolf Falta
Chtěla bych poděkovat zástupcům
obce paní Červinkové a Prokůpkové
za přání, květiny a dárek k mým narozeninám. Též za milé posezení při
kávě. Ještě jednou děkuji.
Markgrafová
U příležitosti naší zlaté svatby nám
přišli blahopřát paní Jaruška Velíšková a pan Jaromír Kratěna. Bylo to velmi milé posezení plné hezkých vzpomínek. Srdečně děkujeme za milou
pozornost a krásné květiny. Potěšili
jste nás.
Manželé Formanovi
Děkuji OÚ p. Bekové, SPOZ p.
Červinkové za květiny, dárky a přání
k mým narozeninám.
Eva Beranová

MASOPUST

Na vědomost se dává,
že 1. března 2014
v 10 hodin dopoledne
vyjde od ZŠ masopustní
průvod, který bude procházet
celou vesnicí a svou veselou pouť
zakončí v restauraci U Krbů, kde
každá maškara bude koblihou
nebo jitrnicí obdarována.
Srdečně zveme.
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