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Vážení čtenáři zpravodaje,
sedím ve své kanceláři a nevěřícně se
dívám do kalendáře na dnešní datum.
Je 24. 11. 2014 a mám napsat několik
slov na závěr roku. Přitom si živě pamatuji na tu samou situaci, jenže to již
bylo vloni. Je to neuvěřitelné, ale je to
tak. Čas plyne jako voda a na nás je,
abychom se s tím vypořádali. Usedám
proto rychle k počítači a začínám psát.
Nejprve krátké shrnutí nejdůležitějších investičních akcí roku 2014 a něco
o plánech na roky příští.
Rok 2014 byl pro Albrechtice nad
Orlicí významný tím, že byly dokončeny hned čtyři velké stavby. „Cyklochodník do Týniště n. O.“, „Sklad protipovodňových prostředků“, „Kanalizace
a následné opravy místních komunikací“ a stavba „Komunikace, chodníky
a veřejné osvětlení na návsi“. Realizací
těchto staveb byla završena několikaletá
a složitá příprava, která se však vyplatila. Věřím, že každá z těchto staveb
přinesla našim občanům něco pozitivního, něco co zkvalitní život v naší obci.
Pro roky příští připravuje Královéhradecký kraj i obec hned několik významných dopravních staveb.
V letošním roce byla zahájena příprava stavební dokumentace na nové
propojení Albrechtic s Týništěm. První
výrobní výbor nad projektem se uskuteční ve středu 3. 12. 2014. Investorem
této stavby je Královéhradecký kraj.
Další rozsáhlá stavba, kterou kraj připravuje, je rekonstrukce silnice II/305
od restaurace U Krbů až na náměstí
v Borohrádku. V rámci této stavby bychom rádi, kdyby se nově udělaly dva
přechody pro chodce. Jeden naproti
Krečmerovým, s ostrůvkem uprostřed
vozovky a druhý před domovem důchodců. Ten by byl proveden formou
jednostranného „zálivu“. Při rekonstrukci by byl opraven i propustek pod
cestou u Mastíků. Spolu s výměnou
obrubníků by byly provedeny i opravy těch chodníků, které nejsou dosud
předlážděny do zámkové dlažby. Kromě těchto krajských akcí připravuje
obec na příští rok stavbu nové komunikace a chodníků v ulici Poštovní.
Připraven je i záměr na rekonstrukci
komunikace Květné. Jak vidno, máme
všichni před sebou něco, na co se opět
můžeme po stránce rozvoje obce těšit.
A to ještě není výčet všech plánů úplný. K tomu ale až někdy jindy, v jiném
příspěvku.
Nyní mi dovolte, abych se krátce
vrátil i k události, která ovlivní život
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Slovo na závěr roku ...

v naší obci na další čtyři roky. Byly to
komunální volby. Chtěl bych zejména
vyzvednout jejich klidný a kultivovaný průběh. Možná jste mnozí z vás
zaregistrovali, že ne všude se tak dělo.
Nově zvolené zastupitelstvo se sešlo
6. 11. 2014 a zvolilo nové vedení obce.
Prakticky bez zájmu veřejnosti byl zvolen starosta, místostarostka, rada obce,
předsedové a členové výborů zastupitelstva obce. Pozitivní je, že všichni nově
zvolení zastupitelé se aktivně zapojili do
činnosti. Věřím, že společně s déle sloužícími zastupiteli vytvoříme opět dobrý
kolektiv tak, jako tomu bylo v naší obci
vždy. K samotné volbě orgánů bych
chtěl říci, že všichni byli zvoleni ve shodě obou kandidujících stran.
Osobně bych chtěl poděkovat všem,
kteří se voleb zúčastnili a využili svého
volebního práva. Děkuji též za hlasy,
které jste odevzdali mně. Po 24 letech
ve funkci starosty to byla pro mne významná zkouška. Vaše podpora mně
udělala velkou radost. Současně je i
závazkem, abych ji spolu se zastupiteli
obce nezklamal.
Ještě malé zamyšlení k volební účasti.
Tak jako v celé republice, byla i u nás
okolo 50 %. Ve srovnání s minulými
volbami byla i u nás nižší. V tomto směru se naše obec nevymyká ze všeobecného poklesu zájmu o toto významné
občanské právo. Nechci zde rozvádět
velké úvahy o příčinách poklesu zájmu
o volby, ale jedno bych však chtěl říci.
Každý občan je součástí našeho malého
obecního společenství. Každý občan
využívá všech služeb, které obec poskytuje, má své představy o dalších potřebách, které by od obce rád vyžadoval
a mnoho z Vás se v životě dostane do
situace, kdy potřebuje od obce pomoc.
Mělo by být proto přirozeným zájmem
každého občana, se svoji volbou vyjádřit ke kandidujícím, případně se sám
voleb aktivně zúčastnit jako kandidát.
Pokud tak někdo neučiní,
zbavuje se jednoho

z nejdůležitějších občanských práv –
práva volby a možnosti aktivně ovlivnit
svůj budoucí život. Možná to někomu
připadá jako fráze, a myslí si, že sám nic
nezmění. Vždyť „ONI“ se již dohodli
a vše je již dávno rozhodnuto. Bohužel, tento pohled na věc nepatří k těm
rozumným. Je to pouhý alibismus
a pokrytectví, které mnohé občany vede
k představě, že pokud nikoho nevolili,
můžou všechny a všechno kritizovat.
Podle mne je však opak pravdou. Nebuďte proto pasivní ve svém občanském životě, závisí na tom především
vaše spokojenost, pocit sounáležitosti
se společností, bez které váš život není
v mnoha směrech možný a nakonec,
ovlivňujete svým postojem i budoucnost svých dětí.
Poslední významnou událostí končícího roku byly oslavy 25. výročí „Sametové revoluce“. Tomuto významnému výročí novodobých dějin státu,
bylo věnováno spousty vysílacího času.
A je to správně. Těžko si je představit,
jak bychom dnes bez těchto revolučních změn žili. Je potěšující, že dvě třetiny společnosti je považují za správné,
i když každý má k tomuto hodnocení
své dovětky.
Dnes nemá cenu zpětně zkoumat, co
se mělo udělat jinak, kdo a v jaké míře
může za to či ono. Jsem rád, že v mnohých vystoupeních vrcholných politiků
zazněla jedna základní a nejdůležitější
pravda. „Sametová revoluce“ zbavila
občany diktátu totalitního komunistického režimu a umožnila svobodný
rozvoj občanské společnosti. Vše, co se
od listopadu 1989 událo, jsme již měli
v rukách My, občané tohoto státu. Stav,
v jakém se nyní nacházíme, je proto odrazem našeho přístupu k budoucnosti.
Jako jeden ze tří mluvčích OF v Týništi n. O., jsem vystupoval na různých
veřejných mítincích nebo na odborových schůzích zaměstnanců týnišťských
závodů.

Náklad 600 ks

Vystupoval jsem v Elitexu, v Agrozetu i na vojenské posádce a bylo mi 29
let.
Všude byly v té době dveře otevřené
pro všechny aktivní občany. Hroutící
se systém umožnil takřka stoprocentní obměnu vedení tehdejších závodů,
úřadů, zájmových organizací apod.
Tuto příležitost však drtivá většina z lidí
odmítla využít s tím, že na to nemá dostatek zkušeností a odvahy. Stejní lidé
za několik let po revoluci mluvili o jejím ukradení „bolševiky“, kteří zůstali
ve funkcích a dále ovlivňují naši společnost. Ano, je to možná pravda, ale jen
tam, kde se nenašel nikdo, kdo by je byl
ochoten svými schopnostmi a pracovním nasazením nahradit. To je pravda,
která platí dodnes.
Za těch 25 let jsme ale ušli velký kus
cesty a podle mne správným směrem.
Do cíle nám však chybí ještě dlouhá
cesta. O tom, jak rychle ji ujdeme, budeme opět rozhodovat jen My sami.
Přál bych si proto, abychom brali vážně,
že svoboda je to nejcennější, co může
člověk mít. Přál bych si, abychom si ji
nenechali vzít nikým a nikdy. A konečně bych si přál, aby svoboda jednotlivce
končila tam, kde začínají zájmy občanské společnosti.
Protože tento příspěvek nemůže být
nekonečně dlouhý, zakončím jej přáním k přicházejícím Vánocům. Přeji
všem čtenářům zpravodaje, aby prožili
vánoční svátky mezi svými blízkými ve
zdraví, klidu a pohodě. Do roku 2015
přeji všem zdraví, štěstí a radost z úspěchů Vašich i Vašich blízkých, protože
budete-li úspěšní Vy, bude úspěšná celá
naše obec i republika .
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Z jednání rady obce
(za období září – listopad 2014)
Rada obce schvaluje:
• Nájemní smlouvu s firmou Pavel
Vondrášek, Týnec nad Labem na
pronájem části pozemku par. č.
257/4 o výměře cca 1 m2 na umístění kontejnerů na oděvy, textil,
obuv a hračky, ve znění přílohy č. 4
tohoto usnesení a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
• Úpravu rozpisu rozpočtu obce č.
4/2014 v členění na položky, ve
znění přílohy č. 1 tohoto usnesení,
do výše hodnot upraveného rozpočtu obce schváleného zastupitelstvem obce dne 25. 09. 2014.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
841/RD/148/2014 uzavřené dne
04. 07. 2014 s firmou STRABAG, a.
s., na akci „Albrechtice nad Orlicí,
rekonstrukce místních komunikací
– Tyršova a Pod Strání“, - ve znění přílohy č. 2 a pověřuje starostu
obce k podpisu tohoto dodatku.
• Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 33/7 v k. ú. Albrechtice
n. O. s panem Radkem Hladíkem,
Týniště n. O., viz příloha č. 3 tohoto
usnesení a pověřuje starostu obce k
jejímu podpisu.
• Uzavření nájemní smlouvy na část
pozemku p. č. 127/24 v k. ú. Albrechtice n. O. s MS Zelené Háje, o.
s., Na Výsluní 95, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, viz příloha č. 1 tohoto
usnesení a pověřuje starostu obce k
jejímu podpisu.
• Uzavření nájemní smlouvy na po-

zemek p. č. 133/1 a p. č. 133/71 v k.
ú. Albrechtice n. O. se společností
KENVI CZ, s. r. o., Tutleky 90, 517
41 Kostelec n. O., viz příloha č. 2
tohoto usnesení a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
2014/2/MS uzavřené dne 29. 07.
2014 se společností KENVI CZ, s.
r. o., Tutleky 90, 517 41 Kostelec
n. O., na akci „Komunikace, chodníky a veřejné osvětlení na návsi
Albrechtice nad Orlicí“, - ve znění přílohy č. 3 a pověřuje starostu
obce k podpisu tohoto dodatku.
• Nový Jednací řád rady obce v souladu s § 102 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, viz
příloha č. 1. Současně bylo přijato
usnesení, že se zasedání rady obce
bude konat každou středu v sudém
týdnu.
• Přípravu stavby II/305 Albrechtice
nad Orlicí – Borohrádek v rozsahu zápisu, viz příloha č. 2 tohoto
usnesení.
• Nájemní smlouvu s SK Albrechtice
nad Orlicí v rozsahu a znění přílohy č. 4 tohoto usnesení a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
• Úpravu rozpisu rozpočtu obce č.
5/2014 v rozsahu přílohy č. 6 tohoto usnesení.
• Uzavření smlouvy o dílo na zimní
údržbu komunikací se společností
Sdružením pěstitelů lesních sazenic - Jan Kosinka & Václav Kolář,
Velká Čermná 11, 517 25 Čermná
n. O., za podmínek uvedených ve

smlouvě o dílo tvořící přílohu č. 7
tohoto usnesení.
Rada obce jmenuje:
• S účinností od 1. 12. 2014, do funkce předsedkyně Kulturní komise
rady obce, paní Kristýnu Fajfrovou,
Týniště nad Orlicí. Současně ji přiznává odměnu za výkon funkce ve
výši 600,- Kč/měs.
Rada obce potvrzuje:
• Ve funkci předsedkyně SPOZ paní
Jaroslavu Krčmářovou, Albrechtice
n. O.
Rada obce souhlasí:
• Aby TJ SOKOL Albrechtice měl
i nadále své sídlo v bytě na adrese Tyršova 203, Albrechtice nad
Orlicí.
Rada obce bere na vědomí:
• Dopis od Advokátní kanceláře
JUDr. Vaňkové, která zastupuje
MVDr. Malijovskou – viz příloha č.
1 tohoto usnesení, ohledně odkoupení st. par. č. 57/3 a prodeje části
poz. par. č. 4/4 a ukládá starostovi
obce odpovědět JUDr. Vaňkové v
souladu s usneseními zastupitelstva
obce č. 359/22/2013, 366/23/2013,
406/25/2014, 407/25/2014 (revokace 427/26/2014), 426/26/2014,
428/26/2014.
• Žádost SK Albrechtice nad Orlicí
o prodloužení doby trvání nájemní smlouvy uzavřené s Obcí Albrechtice n. O. ze dne 31. 10. 2006

ve znění dodatků č. 1 a 2 a ukládá
pracovníku obecního úřadu záměr
obce, prodloužit dobu platnosti nájemní smlouvy, na úřední desce.
• Návrh na bezúplatný převod pozemků p. č. 373/24, 25, 26, 27, 28,
29 a pozemku p. č. st. 445 z vlastnictví Královéhradeckého kraje do
vlastnictví Obce Albrechtice nad
Orlicí a doporučuje jej zastupitelstvu obce schválit.
• Přípravu stavby II/305 Albrechtice
nad Orlicí – Borohrádek v rozsahu zápisu, viz příloha č. 2 tohoto
usnesení.
• Výsledek následné kontroly vedení
účetnictví za 1. pololetí 2014 v PO
ZŠMŠ obsažený v zápise z kontroly,
viz příloha č. 5 tohoto usnesení.•
Výroční zprávu PO ZŠMŠ za školní
rok 2013/2014.
• Žádost o pokračování podpory
MAS Nad Orlicí, o. p. s. v dalších
letech a pověřuje pana Milana Myšíka, zastupitele jmenovaného k
zastupování obce v orgánech MAS
nad Orlicí, o. p. s., aby se seznámil
se situací v této organizaci a informoval radu obce o jejím chodu.
• Zápis z valné hromady Lesního
družstva Vysoké Chvojno s.r.o. ze
dne 4. 9. 2014, viz příloha č. 11 tohoto usnesení.
• Žádost polské obce Chrzastowice
o partnerství a předkládá ji zastupitelstvu k projednání.
OÚ Albrechtice nad Orlicí

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 25. 09. 2014, 06. 11. 2014)
471/29/2014 Zastupitelstvo obce
zmocňuje Advokátní kancelář JUDr.
Pavel Švandrlík, Kostelec nad Orlicí k zastupování Obce Albrechtice
nad Orlicí ve věci hledání dohody
s panem Josefem Tužilem a Milenou Tužilovou, Dobruška o průběhu
vlastnické hranice dle geometrického
plánu číslo 485-8650/2014 pro souhlasné prohlášení vlastníků pozemků
o shodě na průběhu hranic pozemků.
476/29/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 233/3 v k.
ú. Albrechtice n. O. z vlastnictví státu
do vlastnictví obce Albrechtice nad
Orlicí.
477/29/2014 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o činnosti
Kontrolního výboru zastupitelstva
obce za rok 2014.
478/29/2014 Zastupitelstvo obce
bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce
za rok 2014.
479/29/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje Směrnici o evidenci majetku obce ve znění přílohy č. 5 tohoto

usnesení.
480/29/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí
Albrechtice nad Orlicí ve znění přílohy č. 6 tohoto usnesení.
481/29/2014 Zastupitelé obce
schvalují zvýšení neinvestičního příspěvku na činnost SK Albrechtice nad
Orlicí o 23 000,- Kč. Kontrola použití
příspěvku bude provedena v rámci finanční kontroly za rok 2014.
3/1/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje Jednací řád zastupitelstva
obce ve znění přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
4/1/2014 Zastupitelstvo obce stanoví počet členů rady obce v počtu
5 zastupitelů.
5/1/2014 Zastupitelstvo obce určuje, že zastupitel ve funkci starosty
obce bude pro výkon funkce uvolněn.
6/1/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje, aby volby starosty, místostarosty a rady obce byly provedeny
veřejným hlasováním.
7/1/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje pravidla pro veřejnou volbu
starosty, místostarosty a členů rady
obce dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.

11/1/2014 Zastupitelstvo obce zřizuje Finanční výbor zastupitelstva
obce.
12/1/2014 Zastupitelstvo obce zřizuje Kontrolní výbor zastupitelstva
obce.
17/1/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje s účinností od 06. 11. 2014
tabulku pro výpočet odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
uvedenou v příloze č. 6 tohoto usnesení. Současně rozhodlo, že odměna
bude stanovena v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., v platném
znění, jako součet dílčích odměn za
vykonávané funkce, které neuvolněný
zastupitel vykonává a příplatku za počet obyvatel obce.
25/1/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje obecně závaznou vyhlášku
obce č. 1/2014 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
rok 2015, ve znění přílohy č. 7 tohoto
usnesení.
26/1/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
5/2014 ve znění přílohy č. 8 tohoto
usnesení takto: upravené příjmy 11

967 530,- Kč, upravené výdaje 18 797
755,- Kč.
27/1/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje úhradu rozpočtového
schodku ve výši 2 521 885,- Kč z výsledku hospodaření obce z minulých
let.
29/1/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 375/1, druh ostatní plocha,
způsob využití silnice, výměra 2523
m2 a parc. č. 375/3, druh ostatní plocha, způsob využití silnice, výměra 2
m2 a stavby vyřazené silnice III/3052,
vše v katastrálním území a obci Albrechtice nad Orlicí, z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví
Obce Albrechtice nad Orlicí.
30/1/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje přijetí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje podle Pravidel pro poskytování
a čerpání účelové neinvestiční dotace
na výdaje SDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014 a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem.
OÚ Albrechtice nad Orlicí

Číslo 4 - 2014

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 3

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Albrechtice nad Orlicí 2014
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 851. Celkový počet odevzdaných úředních obálek 418. Volební účast 49,12 %.
číslo
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

Kandidátní listina
název
KSČM
KSČM
KSČM
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O .
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O.
Patrioti Albrechtice n. O.
KSČM
Patrioti

poř.č.
2
1
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kandidát
jméno, příjmení
Ing. Petr Černý
Jaroslav Hlušička
Vojtěch Hrin
Jaromír Kratěna
Mgr. Marie Vacková
Ing. Petr Kačín
Danuta Prokůpková
Ing. Dušan Drahokoupil
Betlach Jiří
Jiří Špaček
Eva Myšíková
Radek Lochman
Vlasta Zemková
Zdeněk Boudek
Milan Myšík

věk
53
67
58
54
48
48
52
54
56
54
27
37
66
50
53
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Politická
příslušnost

KSČM
KSČM
KSČM
Patrioti
Patrioti
Patrioti
Patrioti
Patrioti
Patrioti
Patrioti
Patrioti
Patrioti
Patrioti
Patrioti
Patrioti

BEZPP
KSČM
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

Hlasy
abs.
130
118
111
324
287
281
297
270
266
269
287
300
245
272
283
1223
4203

v%
10,62
9,64
9,07
7,70
6,82
6,68
7,06
6,42
6,32
6,40
6,82
7,13
5,82
6,47
6,73
22,54
77,46

Pořadí zvolení
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ustavující zasedání zastupitelstva obce
Ustavující zasedání zastupitelstva
obce se konalo dne 06. 11. 2014 od
18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomno bylo 14 zvolených zastupitelů (jeden byl z neodkladných pracovních důvodů omluven)
a 4 (slovy ČTYŘI!!!) občané. V patnáctičlenném zastupitelstvu obce je 12 zastupitelů z řad Patriotů Albrechtic n. O.
a 3 z kandidátní listiny KSČM. Pan Ing.
Petr Černý – Vámi zvolený zastupitel za
volební stranu KSČM podal dne 04. 11.
2014 rezignaci na funkci člena zastupitelstva obce. Dle zákona 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstva obce, nastoupil na tento uvolněný mandát
náhradník z kandidátní listiny strany
KSČM, pan Jaroslav Zeman.
Všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili zákonem stanovený slib
bez výhrad a ujali se svého mandátu.
Program jednání zastupitelstva o 13
bodech byl hlavně zaměřen na volby
starosty, místostarosty, rady obce, členy
Finančního a Kontrolního výboru ZO,
delegování zástupců obce do obchodních a jiných společností, jež je obec
členem. Řešení administrativních úkolů, spojených se zahájením nového volebního období, je samozřejmostí. Dále
se již program nelišil od jiných zasedání
zastupitelstva obce, jelikož bylo třeba
začít pracovat a řešit záležitosti a problémy s výkonem zastupitele spojenými. Z ostatních projednávaných bodů
zastupitelstva obce bych snad mohla
vyzdvihnout schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
(u všech funkcí ve stejné výši jako
v minulém volebním období), obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2014
o poplatcích za likvidaci komunálních
odpadů, schválení poskytnutí dotace
z rozpočtu KHK …
Nyní tedy k volbě starosty, místostarosty a členů rady. Na funkci starosty
byl navržen a třinácti hlasy schválen

pan Jaromír Kratěna (Patrioti Albrechtic n. O.), svou funkci bude vykonávat
již sedmé volební období. Do funkce
místostarostky obce byla třinácti hlasy
zvolena paní Eva Králová (roz. Myšíková - Patrioti Albrechtic n. O.). Dalšími
členy rady obce byli zvoleni – všichni
po 13 hlasech: Ing. Petr Kačín (Patrioti
Albrechtic n. O.), Danuta Prokůpková
(Patrioti Albrechtic n. O.) a Mgr. Marie
Vacková (Patrioti Albrechtic n. O.).
Do funkce předsedy Finančního
výboru zastupitelstva obce byla zvolena paní Danuta Prokůpková (Patrioti
Albrechtic n. O.) a do funkce předsedy
Kontrolního výboru Jaroslav Hlušička
(KSČM).
Členy Finančního výboru byli zvoleni: Jiří Kapucián, Vlasta Zemková, Jiří
Špaček a Jarmila Horáková.
Členy kontrolního výboru byli zvoleni: Jiří Betlach, Vojtěch Hrin, Jaroslav
Zeman a Lenka Sedláčková.
Zastupitelstvo obce určilo své zástupce do organizací zřízených obcí
a společností, jichž je obec členem. Do
Školské rady při ZŠMŠ Albrechtice
n. O. a Honebního společenstva
Albrechtice byl delegován Ing. Dušan
Drahokoupil (Patrioti Albrechtic n. O.),
VH MAS NAD ORLICÍ – pan Milan
Myšík (Patrioti Albrechtic n. O.), do
ostatních subjektů (LD Vysoké Chvojno, s. r. o., Odeko, s. r. o., DSO Poorlicko, DSO Křivina) starosta obce.
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZO je k nahlédnutí včetně příloh
na OÚ Albrechtice n. O.
Celé jednání se neslo v přátelské atmosféře a snad dávalo i naději a základ
budoucích úspěšných zasedání ZO.
Všem zastupitelům, stávajícím i těm
novým, bych ráda popřála hodně sil
a energie do práce, která není vždy jednoduchá a patřičně lidsky ceněná. Dělají svou práci pro nás, občany Albrechtic
nad Orlicí, sami jsme si je zvolili a tudíž

jim neházejme „klacky pod nohy“ v jejich, ne vždy lehkém, rozhodování. Pokud máte nějaké připomínky k činnosti
ZO, k dění v obci, není nic jednoduššího, nežli dorazit osobně na veřejné zasedání ZO, napsat písemnou žádost, či
se osobně zastavit na OÚ, kde Vám vždy
vyjdeme vstříc.
A jelikož se i mé „volební období“
chýlí ke svému konci, začátkem roku
2015 se vrací po rodičovské dovolené paní Petra Berounská, ráda bych
poděkovala všem, kteří při mně stáli
a podporovali mě pracovně i lidsky,
doufám, že jsem nezklamala jejich důvěru. Děkuji i těm, kteří mi tolik nepřáli, ale když se do někoho „kope“, znamená to, že je vepředu, po důkladném
uvážení a zklidnění emocí, i to pomůže
člověka postrčit. I kdyby třeba „jen po-

chopil“. Říká se, že aby byl člověk spokojený, musí být jeho život jako „dřevěná stolička“. Musí mít 3 pilíře - zdraví,
rodinu a práci. Pokud jen jedna „nožka“
chybí, stolička i život nejsou dostatečně
vyváženy a mohou se zhroutit. Kostky
byly vrženy a podmínky dány hned na
začátku, život jde dál, ať se nám to líbí,
nebo ne. Za sebe si dovolím říci, že to
bylo nejkrásnější období v mém životě
a dosavadní „pracovní kariéře“. Děkuji
za vše.
Přeji Vám všem krásné a pohodové
Vánoce, pokud možno bez stresů a frmolu, úspěšný rok 2015 a hlavně zdraví,
jelikož štěstí si nás už vyhledá samo.
Alena Mylerová, DiS.
zapisovatelka ustavujícího zasedání ZO
administr. pracovnice
OÚ Albrechtice n. O.

Jmenný seznam členů zastupitelstva obce
Jméno a příjmení

Funkce

Eva Králová

místostarostka obce

Jiří Betlach

člen Kontrolního výboru ZO

Zdeněk Boudek

člen kulturní komise

Mgr. Marie Vacková

členka rady obce

Jaroslav Zeman

Vojtěch Hrin

člen Kontrolního výboru ZO
člen školské rady, člen výboru Honebního
společenstva
předseda Kontrolního výboru ZO, člen
kulturní komise
člen Kontrolního výboru ZO

Ing. Petr Kačín

člen rady obce, člen kulturní komise

Milan Myšík

člen kulturní komise, VH MAS nad Orlicí

Jiří Špaček

člen Finančního výboru ZO

Jaromír Kratěna

starosta obce

Radek Lochman

člen kulturní komise
členka rady obce, předsedkyně
Finančního výboru ZO
členka Finančního výboru ZO

Ing. Dušan Drahokoupil
Jaroslav Hlušička

Danuta Prokůpková
Vlasta Zemková
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Poděkování Patriotů Albrechtic nad Orlicí
Vážení voliči, jménem všech kandidátů, kteří v letošních komunálních
volbách kandidovali za volební stranu
Patrioti Albrechtic nad Orlicí, děkuji za hlasy, které jste nám odevzdali.
Volební výsledek, který pro naši kandidátku znamenal 12 mandátů v patnáctičlenném zastupitelstvu obce je
výjimečný a současně zavazující.
Všichni kandidáti si váží Vaší podpory a jsou připraveni ve volebním
období udělat maximum proto, aby
život v Albrechticích nad Orlicí byl

Poděkování KSČM

Děkujeme
všem
pro všechny občany příjemný. Souobčanům, voličům,
časně jsme připraveni splnit volební
kteří přišli k volbám
program, se kterým Patrioti Albrecha odevzdali svůj hlas
tic nad Orlicí kandidovali.
Abyste se však v obci cítili skutečně pro naše kandidáty. Pokud si porovdobře, je potřeba vzájemně spolupra- náme volební programy nás a Patriocovat a komunikovat. Proto jsme při- tů všimneme si, že v mnohém máme
praveni naslouchat všem občanům,
kteří mají zájem o dění v obci a chtějí
svým názorem přispět k lepší správě
naší obce.
Jaromír Kratěna

společný hlas a zájmy. Věříme proto,
že práce našich zvolených zástupců
bude prospěšná rozvoji obce a ku prospěchu většiny našich spoluobčanů.
Ještě jednou děkujeme za vaši důvěru.
ZO KSČM Albrechtice n. Orlicí
Jaroslav Hlušička

Město Týniště
nad Orlicí děkuje

Město Týniště nad Orlicí děkuje obci a občanům Albrechtic nad Orlicí za dosavadní spolupráci a do nového roku přeje vše nejlepší.
Ing. Jana Galbičková,
starostka města Týniště nad Orlicí

Velké poděkování

Dovolte nám alespoň touto
cestou poděkovat dlouholetému
starostovi Nové Vsi – panu Radomíru Charvátovi za jeho obětavou
a usilovnou práci pro naši obec.
Vážíme si nejenom jeho námahy
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a aktivity, ale i jeho lidského a kamarádského přístupu k novoveským občanům. Přejeme mu zdravý optimismus, elán a nadhled do
dalších let.
Děkujeme - jeho voliči

Masopustní průvod
v roce 2015

úterý 17. února
Vážení spoluobčané, díky jarním prázdninám se náš letošní masopustní průvod vydá do vsi pro nás sice netradičně, ale vlastně
v duchu tradice, v úterý před Popeleční středou - tedy 17. února
2015. Všechny naše stálé příznivce prosíme, pokud je to ve Vašich
možnostech, zajistěte si na toto odpoledne od 15,30 hodin volno
a Vy, kterým nevyhovoval sobotní termín, přidejte se, prosím,
k nám. Masopustní veselení zakončíme opět v restauraci U Krbů,
kde budou připravené masopustní koblihy a zabíjačkové dobroty.

Krásné a ničím nerušené svátky vánoční, pohodu a milé dárky
pod stromeček, do celého příštího
roku pevné zdraví, klid, radost
a štěstí
Vám přejí
klienti a zaměstnanci
Domova důchodců
v Albrechticích nad Orlicí

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí

Kulturní život v Albrechticích
Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti kulturní vyžití. Nestačí pouze
spokojenost tělesná, ale i duševní. Proto
je kulturní dění v Albrechticích neodlučitelnou a hlavně velmi hýčkanou součástí života místních obyvatel.
Je to fakt, žádné zbytečné lichocení.
Znáte nějakou okolní obec či město,
které má komisi starající se o kulturní
život místních lidí? Albrechtice s tisíci obyvateli má svůj tým a spoustu
dalších aktivních lidí, kteří rádi pomáhají. Takový společenský duch je
třeba udržovat a pečovat o něj jako
o květinu.
Kulturní komise prošla změnou.
Několik členů odešlo kvůli časové zaneprázdněnosti a několik jich naopak
přibylo. Další změnou je mé zvolení
do role předsedkyně kulturní komise. Velmi si vážím důvěry, která mi
byla vložena a uvědomuji si její váhu
a zodpovědnost.
Mé vize jsou jasné. Ještě více propojit jednotlivé spolky a zaměřit se
na aktivitu dětí. Obměnit kulturní
program a rozšířit ho o nové kulturní

i sportovní zážitky. Nápadů je spousta a už teď se těším na jejich realizaci
a společnou spolupráci.
Nejen kulturní komise se zasluhuje
o společenské dění v Albrechticích,
též se angažují členky SPOZu, členové organizací, spolků, ale i jednotlivci.
Ti nejsou v žádném sdružení a přitom
rádi přidávají ruku k dílu, aby vytvořili optimální prostředí pro danou akci.
Všichni tito lidé se aktivně zajímají
o kulturní vír života a všem patří veliké
poděkování.
Není nad to, když vidíte za dobře
odvedenou prací spokojené výrazy lidí
a příliv příjemných emocí. Vykouzlený úsměv na tváři dítěte či dospělého
člověka je největší odměnou pro pořadatele a hnacím motorem pro konání
dalších akcí.
Zpětná vazba je velmi důležitá.
Vždy se dá něco zdokonalit, zlepšit či
změnit. I dobře mířená kritika umožní posun v jakékoliv aktivitě. Proto
Vás žádám, abyste si pochvalu, kritiku
či dobrý nápad nenechávali pro sebe
a svěřili se s ním.

Závěrem bych Vás ráda seznámila
a zároveň pozvala na velmi nabitý
prosincový program. Proto neváhejte
a přijďte se odreagovat od všedních starostí a časového shonu.
6.12.2014 od 17:00 hodin proběhne
tradiční mikulášský a čertovský rej v restauraci Na Drahách, zde se také bude
konat 14.12. od 17:00 hodin divadelní
představení Ještěři souboru Temno.
22.12. od 18:30 hodin proběhne na

návsi před kostelem vánoční koncert
dechového kvarteta Petra Ryšavého
a 27.12. celodenní ping pongový turnaj
v restauraci Na Drahách.
Jelikož se vánoční svátky nezadržitelně blíží, ráda bych Vám z celého
srdce popřála příjemné prožití svátků
a úspěšné vkročení do nadcházejícího
roku 2015.
Kristýna Fajfrová
předsedkyně kuturní komise

SEZNAM ČLENŮ KULTURNÍ KOMISE
jméno:
Boudek Zdeněk
Fajfrová Kristýna
Hlušička Jaroslav
Kratěnová Světluše
Krb Jaromír
Kupka Jaroslav
Kupková Jaroslava
Lochman Radek
Michalec Richard st.
Mylerová Alena
Myšík Milan
Šenk Josef
Vondruška Jaromír

poznámka
člen
předsedkyně
člen
členka
člen
člen
členka
člen
člen
členka
člen
člen
člen
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Na sto dnů hájení nemám nárok

„Ty bys měla být aspoň místostarostka, abychom měli už konečně
před domem asfaltku,“ vtipkovali
rodiče, když se dozvěděli o mé kandidatuře do zastupitelstva Albrechtic.
Velká legrace. Až do voleb.
Sotva byly v podvečer volební soboty sečtené výsledky, sešli jsme se
(téměř) všichni zvolení kandidáti
v restauraci U Krbů. Podle počtu preferenčních hlasů postupoval starosta
s nabídkou uvolněného křesla místostarosty. Radek Lochman, Danka
Prokůpková i Maruška Vacková s díky
odmítli, že tolik volného času nemají.
Věděla jsem, že jsem na řadě já. Co
teď? Co mám říct? Mám to přijmout?
Budu mít na to čas? V hlavě chaos. Je
to čest, ale také obrovská zodpovědnost. Všichni mě podporovali, což
jsem doteď nepochopila. Proč chtějí
ve vedení obce „mladou holku“, která teď prakticky šest let v obci nežila?
Prý je mladá krev potřeba… Ale co
když to nebudu zvládat, umět? „Tak
Vás odvoláme, to není problém,“
uklidnil mě starosta. Dostala jsem
ještě pár dní na rozmyšlenou, ale už
ten večer jsem věděla, že bych funkci
místostarostky měla přijmout. Podpora zastupitelů a starosty mě v mé

chuti podílet se na chodu obce moc
povzbudila.
A bylo to tady – ustavující zastupitelstvo, které bylo (jako všechna
jednání zastupitelstva) veřejné, takže
se ho zúčastnili čtyři (!) občané, a já
se oficiálně stala místostarostkou Albrechtic. Co to znamená, jsem zjistila
záhy – mimo jiné finanční kontrola,
garance činnosti výborů a komisí,
příprava podkladů na jednání zastupitelstva a rady, vypracovávání zápisů
z jednání zastupitelstva a rady, zodpovědnost za informovanost občanů…
Proto tenhle článek do zpravodaje,
proto také nově založená oficiální
stránka obce na facebooku (www.
facebook.com/albrechtice - přidejte
se!). Nechci pověstných sto dnů hájení. Chci jet od začátku naplno.
Proč, říkáte si, tady mám číst článek, který ta holka píše sama o sobě?
Protože přispěvatelů do našeho zpravodaje je žalostně málo. Přestože
prosba o článek putuje do každé albrechtické organizace, je vždy před
uzávěrkou problém číslo vůbec naplnit. Článek od fotbalistů, další od
hasičů, díky patří škole, která vede
své žáky k tomu, aby psali pravidelně.
Ale jinak je zpráv málo. Proto přichá-

zím s touto „výzvou“. Nechcete-li číst
jen články z obecního úřadu, napište
něco také vy sami. Může to být chvála
i kritika, vlastní postřehy či nápady,
článek o zajímavých lidech či místech
v obci. Oblíbené jsou články pamětníků, co zkusit vyzpovídat babičku
nebo dědu? Děje se toho tady spousta
a zpravodaj nevychází tak často, aby
nápady a náměty mohly dojít. Nebojte se ničeho, pište, posílejte fotky na
mail albrechtice@nadorlici.cz nebo
na facebook, začněme se informovat
navzájem. Komunikace „shora dolů“
nikdy není tak oblíbená jako všechny
ostatní… Nejde o dlouhé, umělecky
hodnotné a informačně nabité články.
Stačí krátká zpráva nebo alespoň námět. Netroufáte si napsat celý článek?
Sice na tom opravdu nic není, necháte průchod vlastním myšlenkám, ale
dobře, stačí poslat informace, my už
je nějak poskládáme. Nebo přijďte na
obecní úřad a tam si s někým z nás
popovídejte a my ten článek sepíšeme.
Děkuji za všechny hlasy, které jste
mi a nám všem z kandidátky Patrioti
Albrechtic nad Orlicí dali Vy. Budu
dělat maximum, slibuji. Sama jsem si
dala jediný cíl, který ale podle mě je
jádrem pudla, středobodem většiny

problémů a zřejmě i zdrojem nespokojenosti. Chci, abychom spolu více
komunikovali vzájemně, abychom se
více sdružovali, zase se všichni zdravili a častěji se spolu zastavovali na
ulicích. Chci, abychom si to žití, spolužití, tady užívali. Je to vaše vesnice.
Už teď nám okolní města a vesnice
závidí to množství kulturních a jiných
akcí – my na ně přitom nechodíme
a z různých důvodů jimi opovrhujeme. Proč?
My asfaltku zřejmě nikdy mít nebudeme, pozemky pod ulicí K Soutoku vlastní příliš mnoho majitelů
a s některými není snadné najít rozumnou dohodu. Vy můžete pomoci
něco zlepšit. Když se ale nedozvíme,
co chcete, co Vám vadí, co se Vám líbí
a co ne, těžko se něco změní. Tak se
nebojte a mluvte. Nebo pište…
Přeji Vám krásné Vánoce plné pohody a radosti, užívejte si, že můžete
být s rodinou a přáteli a nestresujte se.
V novém roce Vám přeji hodně zdraví, štěstí a ať vše vychází podle Vašich
představ.
Eva Králová (Myšíková)
místostarostka obce

Malá rekapitulace čtyřletého období
Ráda bych napsala pár slov, které
se týkají uplynulých čtyřech let, kdy
jsem pracovala jako místostarostka
naší obce. Ač pracuji ve státní správě více než dvacet let, poslední čtyři
roky pro mne byly další velkou zkušeností. Práce místostarostky není jen
o „práci“, ale je to hlavně o vzájemné
spolupráci např. při pořádání kulturních akcí. Myslím si, že práce kulturní
komise, kde předsedkyní byla Lenka
Hrabalová, byla pro nás občany velmi přínosná. Uskutečnily se akce, na
které jste byli zvyklí, kdy v komisi
léta ochotně působil Kamil Šín a došlo i na akce nové. Líbilo se mi, že se
do přípravy akcí zapojovalo více lidí.
Nově bude kulturní komisi řídit Kris-

týna Fajfrová. Podle zkušeností, kdy
se Kristýna starala o kulturní akce
fotbalistů, je to volba opravdu dobrá.
Další velmi příjemná spolupráce byla
s „holkama“ ze SPOZu. Předsedkyní
byla a je Jaroslava Krčmářová. Starají
se o organizování vítání občánků, vítají prvňáčky, loučí se s dětmi v mateřské školce, plánují sběry ošacení
a v neposlední řadě Vás vždy navštíví při životním jubileu, kde nešetří
milým slovem. Další spolupráce byla
např. v oblasti organizování setkání
s partnerským městem Wörgl. U nás
je založen Klub přátel Wörglu v čele
se Zuzkou Ehlovou, která pomáhá
s organizací návštěv mnoho let. A tak
bych mohla pokračovat dál….

V naší obci dlouhodobě bezvadně fungují věci, které se pro nás staly samozřejmostí. Tady bych chtěla
zmínit paní Jaroslavu Svobodovou
a její dlouholetou práci pro místní
knihovnu.
Ráda sem zařadím i práci na obecním úřadě. Za čtyři roky jsem se setkala nejen s profesionálním přístupem zaměstnanců, ale i s otevřeností,
milým slovem a velkou ochotou při
práci.
Do čela obce jsme si „opět“ zvolili
Jaromíra Kratěnu. Na jednom vánočním setkání s občany jsem řekla, že
Mirek je pro nás občany Albrechtic
taková jistota. Jistota, že chod obce
funguje podle platných pravidel, že

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

17. 01. 2015
07. 02. 2015
14. 02. 2015
28. 02. 2015
07. 03. 2015
13. 03. 2015

je dobře postaráno o obecní majetek
a obecní finance jsou používány uvážlivě. Za tím si i dnes stojím.
Proč jsem skončila a dále již nebyla na kandidátce? Jednoduchá odpověď… z nedostatku času. Mám
i jiné zájmy a práci pro obec bych se
nemohla věnovat naplno. Místostarostkou byla zvolena Eva Králová. Eva
v naší obci vyrostla, má k ní blízký
vztah a je to fajn člověk, proto jí přeju,
ať ji práce pro obec těší po celé volební
období!
Nám všem přeji KRÁSNÉ VÁNOCE!
Renata Beková

Restaurace U Krbů
Restaurace U Krbů
Restaurace U Krbů
Restaurace U Krbů
Restaurace U Krbů
Restaurace U Krbů
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Rozhovor se starostou obce
Znovu se nám přiblížil termín
úhrady poplatků za komunální odpad a psy (únor 2015). Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou
vyhlášku obce č. 1/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2015.
Došlo k nějakým změnám oproti
roku 2014?
Pravidla pro likvidaci odpadů
v obci se novou vyhláškou nemění.
Došlo však ke změně výše poplatku
za likvidaci komunálních odpadů
a to z 600,- Kč na 625,- Kč za plátce
odpadu. Toto mírné navýšení ceny
souvisí s všeobecným a pozvolným
růstem cen služeb a poplatků souvisejících s likvidací komunálních
odpadů.
V souvislosti s likvidací odpadů
z obce bych chtěl zdůraznit, že plátci
poplatku (občané a majitelé nemovitostí) se podílejí na úhradě nákladů
za likvidaci komunálních odpadů
(odpad z popelnic) pouze částečně.
Všechny sociální a solidární úlevy
dané vyhláškou (senioři nad 75 let,
osoby, které se v obci nezdržují) hradí obec. Obec rovněž hradí bioodpad
a velkoobjemový odpad, který dovezou občané obce na skládku, neboť
mají tuto formu služby zadarmo.
Dále hradí obec náklady za likvidaci nebezpečných odpadů, papíru,
plastu, skla, bioodpadů a velkoobjemových odpadů.
V číslech to za rok 2013 vypadalo
takto:
Příjmy:
Příjmy z poplatků od občanů
524 557,- Kč
Příjmy od EKOKOMU
za třídění odpadu
155 957,- Kč
Příjmy za sběr nebezpečných
odpadů
1 050,- Kč
CELKEM PŘÍJMY:
681 564,- Kč
Výdaje za likvidaci odpadů:
komunální odpady (většina vyprodukovaná občany)
640 075,- Kč
separace
138 649,- Kč
nebezpečné odpady
15 689,- Kč
bioodpady
37 179,- Kč
velkoobjemové odpady 42 634,- Kč
CELKEM VÝDAJE:
874 226,- Kč
K poplatkům ještě jeden dotaz.
Jak je to s poplatky ze psů, zůstává
stejný?
Ano, poplatek ze psů se nemění.
Minimálně od roku 2010 se platí za
jednoho psa 300,- Kč, za druhého
a každého dalšího 600,- Kč. V bytových domech je poplatek dvakrát
vyšší. Celkem vzato, počet psů v obci
stále roste, v roce 2014 jich evidujeme 191.
V minulém čísle MZ psala paní
ředitelka ZŠMŠ Albrechtice o problémech s exkrementy psů u školy,
bohužel, se tento problém rozšiřuje
na celou obec, chodníky a veřejná

prostranství, co s tím???
S tímto problémem se potýkají
všechna města i obce, tu naši nevyjímaje. Bohužel, pouhé vyzývání
majitelů psů k úklidu exkrementů
zanechávaných na veřejných prostranstvích, v mnoha případech
nestačí. Proto je nutné k verbální
komunikaci přidat i represivní složku. Města to řeší většinou prostřednictvím městské policie. Mají-li ji
zřízenou. V ostatních případech, do
kterých patří i naše obec, to je problém. Konkrétně, u nás se prakticky nevyskytují volně pobíhající psi,
a přesto je „naděláno„ takřka všude.
Znamená to, že někteří majitelé psů
dosavadní výzvy, prosby a žádosti
o úklid ignorují.
Mně osobně se osvědčilo přímé
pokárání majitele psa, který si z našeho trávníku před plotem udělal záchod. Bohužel, ne vždy jste na místě
činu přítomni. Přesto to vidím jako
jeden z možných způsobů, jak docílit
změny. Je také další možnost a tou je
nahlásit takovéhoto majitele psa na
obecní úřad a my podáme podnět
k zahájení přestupkového řízení. Je
však potřeba počítat s osobní účastí
při řízení.
Co k tomu říci na závěr. Všude se
rozmáhá chov psů, ale nikde ve vyspělém světě není tolik exkrementů
na veřejných místech jako v Čechách. I na pořádku a ohleduplnosti
se pozná, o jakou společnost se jedná. Ať se to líbí nebo ne, tak z tohoto pohledu do vyspělého světa ještě
stále nepatříme. A přitom stačí vzít
igelitový pytlík a hodit to „h…..“ do
koše!
Jakým způsobem bude zajišťována zimní údržba v obci, pokud tedy
nějaký sníh napadne? Jak budete řešit parkování aut na chodnících?
Zimní údržbu chodníků i místních komunikací zajistíme opět dodavatelsky. Myslím, že v obci s touto
službou nebyly v minulosti významné problémy. Co se týče parkování
vozidel na chodnících, je to podobné,
jako s exkrementy psů. Dá se pochopit, že většina domácností potřebuje
více než jedno auto. Chápeme také,
že v mnoha případech se dvě auta
nevejdou na soukromé pozemky,
a proto je nutné zaparkovat na veřejném místě. Proto svým způsobem
tolerujeme stávající stav. V případě,
kdy nachumelí a je potřeba v zájmu
všech obyvatel zajistit úklid sněhu, se
situace mění. Pokud si majitel auta
po sobě uklidí sníh, který díky jeho
automobilu nebylo možné sklidit objednanou službou, nic vážného se ale
neděje. V opačném případě je to problém. Sníh na vozovce i na chodníku se ujede a do jeho roztání působí
problémy v dopravě všem řidičům i
chodcům. V tomto případě se jedná
o bezohlednost vůči společnosti a
takový občan by to měl „schytat“ ze
všech stran. Od sousedů, od ostat-

ních občanů a také od správce komunikace. Pojďme se proto společně pokusit o výchovu těchto řidičů. Pokud
se nám to nepodaří, nezbude jiného
řešení, než že povoláme policii a potom budou potrestáni za porušování
dopravních předpisů všichni majitelé automobilů, bez rozdílu, zda sníh
uklízejí nebo ne.
Uplynul již takřka rok od dokončení další etapy odkanalizování naší
obce. Chtěla bych se zeptat, zda má
obec přehled o napojenosti objektů
na nové kanalizační řady a jak bude
postupovat v případě, že se někteří
majitelé nemovitostí na kanalizaci
nenapojí.
Všichni majitelé nemovitostí, kteří
se již mohou připojit na kanalizaci,
byli o této možnosti písemně informováni. Současně jim byly poskytnuty informace o možnosti čerpat
účelové půjčky z Fondu na rozvoj bydlení na vybudování svých domovních přípojek. Součástí těchto informací bylo i sdělení, že je v zájmu
obce i jejich se na kanalizaci napojit.
S ohledem na konkrétní možnosti
jednotlivých občanů jsme poskytli
lhůtu k napojení do konce roku 2014.
V současné době přehled o napojených domácnostech nemáme. V jarních měsících příštího roku si však
vyžádáme seznam napojených objektů od provozovatele kanalizačního
systému, společnosti AQUASERVIS,
a.s. Rychnov n. Kn. a vstoupíme do
jednání se všemi, kteří se do té doby
nenapojí, aby nám sdělili, jakým způsobem likvidují odpadní vody. Tyto
podklady pak předáme Odboru životního prostředí na Městském úřadě v Kostelci nad Orlicí, aby posoudil, zda je popsaný způsob likvidace
v souladu se zákonem o vodovodech
a kanalizacích. V případě, že uvedený způsob nebude splňovat zákonné
podmínky, zahájí vodoprávní úřad
s majitelem takovéto nemovitosti
správní řízení. Dopředu již upozorňuji, že vypouštění odpadních vod
jinam, než do kanalizačního systému
je nepřípustné. Alternativou může
být likvidace odpadních vod oprávněnou organizací, což budeme požadovat doložit doklady o zajištění této
služby. Dále je možné provozovat
vlastní domovní čistírnu odpadních
vod, biologický septik nebo žumpu
na vyvážení, které byly oficiálně povoleny a zkolaudovány vodoprávním
orgánem.
Po volbách se z části obměnilo složení zastupitelstva obce, rady obce,
komisí i výborů. Je to sice krátká
doba, ale cítíte příval nové energie
ze stávajících i nových členů?
Určitě. Příchodem nových zastupitelů přišly i nové plány a cíle. Osobně
se na spolupráci se všemi těším.
Není člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem. Děláte maximum pro

blaho občanů a celé obce, někdy se
ale přetočí informace, nebo cíl je
moc daleko - aby byla vidět jeho pozitiva, někdy se i něco nepovede tak,
jak bylo zamýšleno… Jak se osobně
vyrovnáváte s nepochopením, kritikou, případně s vedením sporů
a výtkami?
To je otázka na tělo. S nepochopením, kritikou i výtkami se čas od
času setkám. Patří to k výkonu funkce. Každý případ je svým způsobem
originál a prožívám jej jinak. Většinou se pro mne jedná o nepříjemné
zážitky, a proto se snažím vykonávat
funkci starosty co nejzodpovědněji,
aby oprávněné kritiky, či výtek bylo
co nejméně. Pokud si je i přesto vysloužím, musím je přijmout, tak jako
každý jiný.
Protože starosta zastupuje ve své
funkci obec na venek, může se dostat i do sporů, při kterých zastupuje
obec proti jiným osobám. Do těchto
situací se, Pán Bůh zaplať, dostávám jen velmi zřídka. Pokud se však
v nich ocitnu, je to vždy velice složitá role. Na jedné straně je třeba hájit
zájmy obce, přitom ctít zákonnost
a navíc naslouchat protistraně, aby se
spor vyřešil spíše smírem a věci šly
kupředu, než eskalací sporu. Lehce
se píše, těžko se někdy realizuje.
Na případ tzv. neoprávněné kritiky
se nedá nijak připravit. Může se objevit kdykoliv od kohokoliv o čemkoliv. Mne tato kritika vždycky zaskočí
a zamrzí. Na druhé straně na ni není
třeba nijak zvlášť reagovat. Pokud je
skutečně neoprávněná, většina lidí to
sama pozná. Důležité ale je, ji umět
správně analyzovat. Je totiž snadné
si do této kategorie zařadit veškerou
kritiku a výtky a žít vlastně v klidu.
Aby se mi to nestalo, používám k této
analýze své spolupracovníky, zastupitele a blízké, zejména pak svoji
manželku, která mi umí vždy nastavit ve všech případech naprosto jasné
zrcadlo.
A nyní trocha bulváru ze života
starosty. Jakým způsobem budete
trávit Vánoce, nejlepší dárek, oblíbené vánoční jídlo, cukroví, předsevzetí do nového roku…?
Začnu od zadu. Předsevzetí si moc
nedávám, neboť jsem v této oblasti
slaboch. Většinou jsem si předsevzal,
že nebudu kouřit a netrvalo dlouho
a již mi hořelo cigáro u pusy. Z cukroví mám rád vosí úlky, pracičky, linecké, no a pak všelijaké jiné, které
dělá moje žena. Oblíbené vánoční
jídlo - vždycky se těším na štědrovečerní večeři - rybí polévku, smaženého kapra a vinnou klobásu, neboť
po celodenním půstu mně vždycky
hrozně vytráví a manželka je skvělá
kuchařka. Nejlepší dárek – ten, který
je zabalen v tvrdém obalu :=). Vánoce budu trávit s rodinou doma a se
synem Mírou i na rybách. Tedy, pokud nám nezamrznou rybníky.
Děkuji za rozhovor. -AM-
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Albrechtice nad Orlicí

Začátek školního roku
I v naší albrechtické škole začal
1. září nový školní rok. Škola přivítala sedm prvňáčků. Dramatický kroužek a kroužek sborového
zpěvu si pro všechny přítomné
připravil scénku, ve které nechyběla zábava ani poučení. Paní

ředitelka, pan starosta Albrechtic
i pan starosta Nové Vsi pronesli
krátkou řeč. Pak se všichni rozešli
do tříd. Prvňáčkům popřály i paní
ze sboru pro občanské záležitosti.
Kateřina Trojanová
a Kája Mylerová žákyně 5. ročníku

Školní kolo přespolního běhu
Už 19. září se v parku uskutečnilo
školní kolo přespolního běhu. O velké
přestávce se celá škola vydala do parku. Tam jsme si prošli trať, slíbili jsme,
že naše sportování bude v duchu fair
play a první skupina se seřadila na
startu. Byli to žáci 1. a 2. ročníku. Čekalo je jen jedno kolo. Zazářil druhák
Matěj Bařina. Pak jsme vyběhli my

starší. Z kluků se na prvních třech
místech umístili Tomáš Kožant, Petr
Izák a Fanda Kulička. Z děvčat byly
nejlepší Radka Rollová, Míša Hořínková a Kačka Trojanová. Školní kolo
bylo za námi a hned bylo jasné, kdo
pojede na okresní kolo do Solnice. Pro
mě byl závod opravdovým zážitkem.
Tomáš Kožant žák 5. ročníku

Okresní kolo přespolního běhu
25. září jsme jeli reprezentovat
školu v přespolním běhu do Solnice. Ráno jsme se v 6:30 sešli u školy,
kde nám paní Jaroměřská rozdala
trička. Moje maminka a paní Burešová nás odvezly do Týniště na
autobusovou zastávku, kde na nás
čekala paní Drábková. Před odjezdem autobusu jsme si stihli koupit
malé občerstvení a odjeli jsme směr
Rychnov. V Rychnově jsme přestoupili na autobus do Solnice. V Solnici
jsme ze zastávky pokračovali pěšky
směr stadion. Podívali jsme se, kde
máme šatnu, převlékli jsme se a šli
si hrát na malé dětské hřiště, které
bylo za budovou. Za chvíli jsme
se šli podívat na dráhu. Všichni
z týmu jsme ji oběhli, abychom
věděli, kudy máme běžet. Chvilku
na to začal běh. Nejdříve běhaly
dívky, poté chlapci z prvního stupně a hned na to z druhého stupně.

My holky jsme se seřadily na dráhu
a srovnaly podle čísel, která jsme
dostaly od paní učitelky. Paní pískla a už se běželo. Po trávě na dráhu, pole, stezku, na malý kopeček,
kolem budovy a nakonec kolem
studeného jezírka až na dětské hřiště. Doběhly jsme velmi udýchané
a šly jsme se do šatny napít. Pak jsme
sledovaly chlapce, jak běží stejnou
trasu jako my. Když kluci doběhli,
šli jsme se všichni nasvačit, něco
malého si koupit, hrát si na dětské
hřiště. Paní učitelka pro nás přišla,
abychom šli na vyhlášení. Sice jsme
se neumístili mezi prvními, ale stejně jsme si za odměnu dali zmrzlinu.
Přes Rychnov jsme zase dojeli do
Týniště, odkud nás moje maminka
a paní Burešová odvezly do školy na
oběd. Děkuji paní učitelce Drábkové i všem dalším soutěžícím:

Hudební představení Hrajeme si na Afriku
Na začátku školního roku se u nás
v albrechtické škole objevil pán, který
nám přijel zahrát na africké nástroje
tak, jako to umí lidé v Africe. Hrál
například na africké bubny, kozí kopýtka, vydlabanou tykev a na xylofon,
který se nejmenoval xylofon. Také

jsme si mohli zatancovat na jednu
písničku. Připojily se i malé děti ze
školky, které si to užívaly. Nakonec se
do tancování zapojili všichni! Velmi
se nám to líbilo. Kdyby jel náhodou
kolem, ať se staví!
Pavel Blažek žák 4. ročníku

Kateřině Trojanové, Karolíně vi Kuličkovi i našemu nejmladšímu
Mylerové, Radce Rollové, Péťovi účastníkovi Matěji Bařinovi.
Izákovi, Tomáši Kožantovi, Fando- Míša Hořínková žákyně 5. ročníku

Jak jsme soutěžili se zvířecím maskotem
Dne 23. října se v Rychnově nad
Kněžnou konala dopravní soutěž. Tým
se skládal ze dvou holek, dvou kluků
a náhradníka. Za jedním členem týmu
šel cestou do školy mourovatý kocourek. Ten s ním došel až ke školnímu
autobusu, kde jsme se s ním rozloučili
a hurá směr Rychnov nad Kněžnou.
Asi v polovině cesty se spolužák ohnul,
aby si zavázal tkaničku a úplně v něm
hrklo. V autobuse jsme měli černého pasažéra - kocourka. Pan učitel
Vognar, který s námi jel jako doprovod, si myslel, že ho kamarád do autobusu propašoval. Ale to ten kocour,
nastoupil si sám a jel na výlet s námi.
Nejprve jsme si mysleli, že nám uteče,

nakonec nám neutekl, jelikož jsme se
o něho všichni střídavě vzorně starali
celých 5 hodin. Dokonce jsme mu dali
i jméno, jaké? No, byl mourovatý, takže
překvapivě „Mourek“. Po vyhodnocení
závodu jsme jeli zpět do Albrechtic i
s naším Mourkem. Všichni se rozešli
domů a já s Jakubem Nesnídalem jsme
měli úkol najít Mourkova majitele. Jelikož se původní majitel nenašel, tak
jsme Mourkovi našli nový domov u
mé babičky. Má nové psí kamarádky
a dva kočičí kamarády. Spinká si v pelíšku a nemůže se nabažit mazlení se
svými novými páníčky. Je z něho kocourek pokojový a nadmíru spokojený.
Karolína Mylerová žákyně 5. ročníku

Dlabání dýní
Na konci října jsme ve škole
při pracovních činnostech dlabali
dýně. Rozdělili jsme se do skupinek a všichni jsme dělali dýním
různé obličeje. Největší dýně měřila asi půl metru. S dýněmi jsme
se nakonec vyfotili. Hotové dýně

jsme dali na okna, ta největší zdobila vchod. Večer je synové paní
ředitelky rozsvítili. Fandovi Kuličkovi, který je viděl svítit, se moc
líbily. Všichni jsme si to moc užili.
Johanka Filipová a Lukáš Smolík žáci 4. ročníku

ZŠ a MŠ
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Podzimní projekt – staročeské posvícení

Letošní podzimní projekt byl slavící. Slavili jsme posvícení. Než tomu
tak bylo, museli jsme se dobře připravit a jako při ostatních projektech,
objevovalo se téma posvícení skoro
ve všech předmětech. A tak jsme vyráběli papírové růže, přepočítávali
suroviny na posvícenské koláče, ma-

lovali pravou posvícenskou hostinu,
zjišťovali, co je posvícení a co pouť,
proč je u nás posvícení první neděli
po sv. Václavovi a jaká je vůbec historie našeho kostela a předávali jsme
informace všem ostatním. Čtvrťáci
si o sv. Václavovi připravili i scénku.
Veselé písničky O posvícení … nebo

To je zlaté posvícení…jsme zvládli
úplně všichni. Když přišel konečně
projektový den, bylo to nejen vidět
a slyšet, ale i cítit. Všichni jsme pekli
a ke koláčům papírovým, různě ozdobeným přibývaly ty pravé – makové,
tvarohové, povidlové.
Celý projekt jsme si opravdu moc

užili, prostě už víme, jak slavit posvícení. A co Vy? Dali jste si posvícenské koláče? Měli jste slavnostní oběd?
A uměli byste co nejrychleji říci:
„Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceníčkovatější.“?
Světluše Kratěnová

Jak jsme se učili tancovat
K posvícení patří posvícenská zábava a na ní se vždy tancovala i polka.
My jsme se polkový krok učili v hodinách tělocviku. Skoro nikdo z kluků nechtěl tancovat, neuměli jsme si
představit, že bychom to zvládli. Ani
to, když jsme se dozvěděli, že za tanec
bude hodně posvícenských zlaťáků,
nás k tanci neprobudilo. Pak jsme
na internetu viděli, jak to jde jiným
dětem. Překvapilo nás, jak dobře už

tancují i naše děvčata. Paní ředitelka
říkala, že by měla radost z toho, kdybychom to zkusili. Dali jsme se do
toho. Nakonec tancovali skoro všichni a někteří opravdu zvládli i tanec
s paní ředitelkou. Tancovat mohli dva
kluci, dvě holky, nebo pár. Myslím,
že se nakonec všem tanec líbil a moc
jsme se pobavili.
Jakub Nesnídal
žák 5. ročníku

Sváteční odpoledne
Ve středu odpoledne jsme začali
slavit. Některé děti se oblékly do svátečního, paní učitelky i pan učitel si
vzali staročeské oblečení. Dokonce si
na nás posvítilo i sluníčko a my jsme
mohli předvést, co jsme se naučili. Své
programy předvedly všechny ročníky,
kdo chtěl, tancoval. Pak jsme začali
za plnění úkolů na různých stanovištích získávat posvícenské zlaťáky se
sv. Václavem. Házeli jsme do tlouštíka, na plechovky, nafukovali jsme
a malovali balonky, snažili se zvítězit
v kohoutích zápasech, nebo jsme co
nejrychleji navíjeli posvícenský koláč.

Zlaťáky jsme si vyměňovali v posvícenském stánku za různé sladkosti.
Naše bývalé žákyně Veronika Luňáčková, Martina Zdražilová a Dominika
Vondráčková nám nabízely štěstíčka,
turecký med, perníky, lízátka, bonbony a další pamlsky. Bylo jich dost až
do samého konce. Paní Diewocková
ze školské rady připravovala kávu
a pití. Vesele jsme soutěžili, mlsali, ze
stolu rychle zmizely i posvícenské koláče. Odpoledne krásně, ale bohužel
rychle uteklo.
Lenka Hánlová
žákyně 5. ročníku

Střelnice
Největší úspěch z odpoledních soutěží měla střelnice. Venku na školním
dvoře postavil pan učitel Vognar a
jeho kamarád střelnici. Všechny děti
soutěžily ve střelbě vzduchovou zbraní. Stříleli jsme na terče a mohli jsme

si vystřelit papírovou růži. Střílení se
mně i mým kamarádům moc líbilo.
Pro mě bylo prima, že jsem za výhru
dostal za odměnu šťavnatou kačenu
od pana Krba.
Vojtěch Zástěra žák 4. ročníku

Divadlo Malenka
Do naší školy přijela 8. října paní
herečka, aby nám zahrála loutkové divadlo. Jmenovalo se Malenka.
Hrála tam myška, Malenka, maminka, žabák, žába, straka, ježibaba
a krtek.
Maminka žila v domečku na louce a moc si přála miminko. Jednou
za ní přišla ježibaba a poradila jí, jak
miminko získat. Uběhlo pár dní a narodila se jí malá holčička. Maminka
jí dala jméno Malenka. Ale Malenka
měla problém v tom, že se každému
líbila. Jednou si hrála na zahradě. Uviděla ji tam žába a řekla si: „To je krásná holčička, ta bude manželkou mého
syna.“ Odnesla si ji na leknín a tam
Malenka byla a zpívala si různé smutné písničky. Jednou ji ale uviděla myš-

ka a zachránila ji. Odnesla ji do své
nory. Zalíbila se krtkovi. Spolu s ním
ji odnesla straka do svého hnízda ve
větvích stromu. Malenka byla velice
smutná. Jednoho dne se odhodlala
a skočila ze stromu. Moc ji to bolelo.
Chodila po světě, až přišla na krásnou
louku. Na ní stál chlapec, který si pískal na píšťalu. Chlapec uviděl Malenku, Malenka chlapce a zamilovali se
do sebe. Šli spolu světem a konečně
narazili na domeček Malenky. Malenka se obejmula s maminkou a byla
svatba. A jestli neumřeli, tak tam žijí
dodnes.
Moc se nám to všem líbilo a odnesli
jsme si krásný zážitek.
Aneta Hajnová žákyně 4. ročníku

Třeťáci v knihovně
Ve středu 12. listopadu jsme byli se
třetí třídou v knihovně v Albrechticích. Paní knihovnice nás seznámily
se spisovatelem a básníkem Milošem
Kratochvílem a jeho knížkami Potkal
kočkodán kočkonora, Pes nám spadla,
Hloupežníci, Čaroděj z nafukovacího
stromu. Knížky jsme si mohli pro-

hlédnout a paní Hanzlová nám z nich
četla i úryvky. Hned bylo jasné, že pan
Kratochvíl má velký smysl pro humor.
Zasmáli jsme se, a když si knížky půjčíte, zasmějete se určitě i Vy.
Kateřina Vašatová, Barbora
Luňáčková žákyně 3. ročníku

Stále sbíráme víčka
Na podzim si tatínek nemocné i v místní samoobsluze. Více inforMichalky, přijel pro nasbíraná víč- mací o nemocné dívce najdete na
ka. Byl moc rád a děkoval nám.
www.michalka-dmo.vebnode.cz.
I Vy můžete víčka sbírat s námi.
Leona Ungrádová
Odevzdávat je můžete u nás, ale
ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
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Na chvíli jsme byli v pravěku
Při hodině vlastivědy nám paní učitelka navrhla, že bychom si mohli zahrát na pravěk.
Rozhodli jsme se pro starší dobu
kamennou.
Kniha o pravěkém malíři a výukový
program Začátky umění nás krásně inspirovaly k jeskynním malbám. Ve vlastivědě jsme se dozvěděli vše potřebné
a začali jsme přinášet různé předměty.
Potřebovali jsme klacky, kůže, kameny,
deky…Některé děti i vyrobily pravěké
nástroje z kamene. Bylo nám jasné, že
pro pravěké lidi tak důležitý oheň rozdělat ve škole nemůžeme, a tak jsme se
domluvili, že nám ho nahradí světýlka.
Ve středu po obědě nás paní ředitelka
rozdělila do skupin. První skupina vytvořila krajinu s rostlinkami, kde se dala
najít i různá semínka. Druhá skupina
vytvořila ohniště. Třetí skupina postavila z lavic a dek jeskyni. Celou jsme ji vyzdobili připravenými malbami. Vpředu
se na interaktivní tabuli objevil mamut.
Převlékli jsme se a mohli jsme začít
hrát. Měli jsme totiž připravený pří-

běh. Děvčata u ohniště opatrovala nejen oheň, ale i malá miminka zabalená
v kůžích. Škrabala kůže a sem tam si
pochutnala na semínkách, která našli
a přinesli další pravěcí lidé. Lovci pátrali po mamutech. Všichni jsme trpěli hladem. Když jeden lovec přišel se
zprávou, že viděl mamuta, všichni se
začali radovat a zavládlo napětí. Lovci
se namalovali a odebrali se se šamanem
do jeskyně. Provedli rituál, aby byl lov
úspěšný. Možná i proto se jim lov vydařil. Konečně měli všichni co jíst. Nastala
hostina. Kousky Vysočiny v tu chvíli
chutnaly jako opravdový mamut. Bylo
co slavit a tak všichni vesele tančili kolem ohně. Napoprvé jsme se role přece
jen i učili. Zato druhý den ráno jsme už
ve ztemnělé třídě, kde svítil jen ohýnek,
hráli úplně sami a paní ředitelce jsme
udělali opravdu radost. Odcházeli jsme
nadšení a s plnou hlavou toho, jak si podobně zahrajeme i ve volném čase.
Kateřina Trojanová a Pavla
Černá žákyně 5. a 4. ročníku

Svatý Martin
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Mezinárodní den zvířat
Dne 3. 10. 2014 se naše škola proměnila v MINIZOO! Konal se totiž
“Den zvířat“. Mohli jsme si do školy
donést svého domácího mazlíčka.
A tak děti přinesly andulky, králíky,
křečky, psy, želvy, kočky a dokonce
i šneky. Zvířátka jsme si mohli zblízka
prohlédnout, některá jsme si pohladili a dozvěděli jsme se o nich zajímavé
informace. V tento den se také konala
soutěž o nejhezčí vyrobené zvířátko
a soutěž nazvaná Zvířecí stezka. Při

Vánoční ladění

Na svatého Martina jsme si kou- jeho úžasnou dobrotu, na pranostiky
Den před sv. Kateřinou je venku
sek zimy museli do školy přičarovat. a příběhy s ním spojené. Namalovali teplo, kvetou sakury a některé stromy
Počasí venku nám ho vůbec nepřipo- jsme i hodně obrázků.
ještě ani neshodily listy. Že se blíží
mínalo. Přesto jsme si vzpomněli na
zima a Vánoce nám zatím připomíná jen kalendář. O to více se snažíme
vánočně naladit. Po roce se zase ozývá zpěv koled, chystáme je nejen ke
slavnostnímu rozsvěcení vánočního
stromu, ale i na náš vánoční pořad
a hlavně ke stromečku.
Dnes nás pozvala paní Procházková na výstavu betlémů, tento týden



Namalovala Zora Rozkošná žákyně 3. ročníku

ní jsme odpovídali na různé otázky,
třeba: „Přezimuje krtek?“ Všechny správné odpovědi znal jen jeden
druhák Adam Myler. Všechny paní
učitelky byly překvapené, kolik se
v soutěži o nejhezčí zvířátko sešlo výrobků – sova z papíru, ježek ze dřeva
a hřebíků, opička z látky, páv z brambory, stonožka a mnoho dalších. Moc
se nám to všem líbilo a už se těšíme
zase za rok.
Tereza Richterová žákyně 4. ročníku

vyrobíme adventní věnce a adventní
kalendář. 1. prosince nás čeká divadlo
Radujme se, veselme se, 4. 12. do školy přijede paní Helena Horská s ukázkou výroby slaměných ozdob. I my se
do jejich výroby pustíme. Rozhodně
se budeme snažit dělat si sobě navzájem i dalším lidem radost. Věříme, že
i bez sněhových vloček si advent krásně užijeme.
24. 11. 2014 Světlana Kratěnová

Naše děti vymyslely vánoční přání pro všechny
čtenáře zpravodaje.
Hodně lásky v srdíčku, hodně klidu, pohody
a zdraví, ať nezačne hořet stromeček, ať jste
všichni pěkně spolu, ať Vám chutná kapr a nezaskočí kost, ať nachumelí, ať máte radost z dárků,
ať jste šťastní.
Za všechny ze ZŠ a MŠ přidávám ještě přání všeho
nejlepšího, pevného zdraví, spokojenosti, radosti,
osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2015.
Světlana Kratěnová

Rada zpravodaje: Tomáš Kožant, Karolína Mylerová, Michaela Hořínková, Kateřina Trojanová, Pavla Černá, Vojtěch Zástěra, Tereza Richterová, Radka Rollová, Jakub Nesnídal, Pavel Blažek, Aneta Hajnová, Lenka Hánlová Adéla Veverková, Tomáš Barták, Jakub Horák, Petr Izák, Lukáš Smolík, Johana Filipová a Světluše Kratěnová.
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knihovna
Vítám Vás v knihovně a nabízím se někoho dotkne, má to strašlivé následky. Její první obětí se stane Vicky.
Vám několik titulů:
Brzy na vlastní kůži pocítí dotek studených, vysušených mumifikovaných
Pro děti:
rukou… Klub záhad zahajuje pátrání.
„Chytré pohádky“ - Eva a Michal
„Lotta z Rošťácké uličky“ - LindSkořepovi. Tato kniha pohádek obsahuje pohádky: Kočičí loupežnice, Jak grenová A. Malá Lotta bydlí s rodiči
se straka Pika chystala na zahradní a dvěma sourozenci v hezkém žlutém
slavnost, Moucha Blanka na dobro- domě v uličce, která se správně jmedružné výpravě, Myš a Markéta ze nuje Pošťácká. Možná, že kdysi v tésupermarketu, O spořivém křečkovi, hle ulici pošťáci žili, prohlásil jednou
Míla a Míla touží po domečku, Ko- Lottin tatínek, ale protože tu teď již
kršpaněl a jeho pán a Pavoučí pohád- dlouho řádí jenom rošťáci, pokřtil ji
ka o štěstí. Celá kniha je ilustrována na Rošťáckou. A opravdu, všechny tři
děti jsou velmi podnikavé, s báječnýkrásnými obrázky.
mi plány a nápady, z nichž nejorigi„Poznáváme dinosaury“ - Dino- nálnější a nejúžasnější má vždycky ta
sauři žili na Zemi po dobu 160 milio- nejmladší.
nů let, někteří z nich vážili jako dvacet
Pro dospělé:
slonů dohromady, tyranosaura často
bolely nohy, kostěné štíty na hřbe„Krvavá cesta na smrt“ - Hassel
tě stregosaura mohly měnit barvu
do ruda, aby zastrašily nepřátele, ale S. Autor této knihy prožil na vlastní
žádný člověk živého dinosaura nikdy kůži nejen druhou světovou válku,
ale jako zběh a později válečný zajaneviděl.
tec dva koncentrační tábory, německý
„Čarodějky a tajemný přízrak“ - i ruský. Tento jeho román podává
Kosselová C. Na koňském hrádku se mimořádně silné umělecké svědectví
chystají velkolepé hradní slavnosti. o krutosti války.
Jana, Miki a Franciska na nich chtě„Měsíc za úsvitu“ – Deveraux J.
jí předvést rytířské hry na koních.
Uprostřed příprav se však na školním Mezi Jeccou a doktorem Tristanem
dvoře zjeví tajemný přízrak. A to ještě to neuvěřitelně jiskří už od prvního
není všechno: školní chodby někdo setkání. Jecca přijímá nabídku své kapocákal červenou barvou a na pod- marádky Kim a opouští nemilosrdný
laze se objevily obří stopy. Podezření svět newyorského umění, aby strávila
padne na naše čarodějky, ale ty jsou v léto malováním v krásném malebném
tom samozřejmě nevinně! Co za tím městečku Edilean.
Tris – nejpohlednější a nejobětavším tedy vězí?
vější lékař v celém okolí – už Kimi„Noc oživlých mumií“ - KLUB nu bývalou spolužačku z university
ZÁHAD - Studené, suché ruce. dlouho obdivuje, ačkoliv se setkali jen
Do města, kde bydlí Jupiter, Vicky jednou…
a Nik přijede putovní výstava o sta„Z lodiček do holin“ – Mlynářorém Egyptě. Den před zahájením se
členové Klubu záhad vplíží dovnitř vá M. Ve své euforii jsem se na chaa učiní děsivý objev: jedna z mumií lupě pustila do práce, kterou jsem
se probudila k novému životu! Pokud pro značnou nechuť stále odkládazábava
Vážení čtenáři!
Přinášíme novou osmisměrku, která,
jak stále doufáme, Vám dělá i radost. Gratulujeme úspěšným luštitelům. Uvítáme
všechny Vaše náměty a eventuelně připomínky. Správné znění tajenky nové osmisměrky zasílejte do 15. 01. 2015 na adresu
albrechtice@nadorlici.cz, nebo je možné

la – vymetání kamen. Zprvu mírné
přičuzování přidávalo na intenzitě,
a to tak, že kam jsem přišla, tam jsem
byla upozorňována, že jsem cítit jako
čabajka. Mně to nevadilo, i když jsem
si všimla, že můj uzený „parfém“ není
vždy protistranou vítán s nadšením…

následky, přinutí mladou ženu sebrat
všechny síly a vydat se znovu hledat
svoje štěstí…

„Hledačka štěstí“ - Francková Z.
Viktorii by leckdo mohl jenom závidět. Se svým přítelem už dokonce
uvažují o svatbě a dětech. Má práci,
i když nepříliš zajímavou, ale přece jenom, a když se jí podaří sehnat opravdu krásný byt, zdá se, že nic víc už si
od života vůbec nemůže přát. A najednou je všechno úplně jinak. Ztráta
zaměstnání a Jakubova zrada ji téměř
srazí na kolena a těžký úraz, po kterém není jasné, zda nezanechá trvalé

Přeji Vám všem – čtenářům i nečtenářům příjemné prožití svátků
vánočních a mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti v roce 2015.

ho osobně doručit na OÚ. Z úspěšných
luštitelů vylosujeme 3 výherce, které odměníme drobnými cenami.
Správné znění tajenky z třetího čísla MZ roku 2014: Pečený holub do úst
nevletí.
Redakce MZ

Tajenku osmisměrky tvoří staročeské přísloví.
Slova: ALMUŽNA, AMETYST, AMFORA, APOLLÓN, BANKROTY, BAVLNA,
COURT, ČAMARA, ČERTI, DOHAN, DRŽADLA, EMOCE, EUNUCH, FABIA,
FARÁŘ, FILIP, FLOČEK, FRÉZA, HRSTKA, JIKRA, KLOBOUČNÍK, KLOBOUKY, KLOUN, KMOTR, KŘÍDLOVKA, LEJSTRO, LENKA, LINIE, LVOUN, MNOHOČLEN, MYŠIČKA, NEOBESLAT, ODBYT, ODCHYT, ODRAZ, OKOPÍROVAT,
OLOVA, OLOVO, OSENÍ, OSTARA, OTŘES, PĚTIBOJ, PIPKA, PLINT, POHOV,
POKYN, POLOM, POMLK, POTÍTKO, PROUTÍ, PYTLE, RADIL, REZIDENCE, ROLBA, ROUPI, ROZVAHA, SÁMKY, SÍDLO, SITÁR, SMRAD, SYNDROM,
ŠATLAVY, ŠVESTKA, TRHAN, UZNAT, VDOVY, VEDRO, VOLNO, VSTUP,
WINDOWS, ZMARY, ZUBAŘ, ZUBEC, ŽALUD, ŽONGLÉŘI.

zábava pro děti

Přijďte si vybrat, určitě najdete
knihu, která Vás zaujme, poučí nebo
pobaví.

Na shledanou v naší knihovně každou středu od 16 do 18 hodin se na
Vás těší
Vaše knihovnice
Jaroslava Svobodová
www.knihovnaano.wz.cz
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Z činnosti hasičů
Koncem září se naše jednotka zúčastnila výcviku na únik nebezpečné
látky na vodní ploše. Na výcviku se
podílely i jednotky z Týniště nad Orlicí, Rychnova nad Kněžnou a Hradce
Králové. Činnost spočívala v zachycení olejové skvrny pomocí norné
stěny, která se čluny roztáhne po celé
šíři vodního toku a uniklá kapalina se tak stahuje do jednoho místa
u břehu. Odtud se odebírá do nádob

k další likvidaci. Od té doby nebylo
třeba albrechtických hasičů u žádné mimořádné události. Co se týká
školení naší jednotky, tam je stále co
dělat. A to hlavně z důvodu změny
operačního střediska HZS, které bylo
zrušeno v Rychnově nad Kněžnou
a přestěhovalo se do Hradce Králové.
Pro Vás občany to znamená pouze to,
že se v případě ohlášení požáru, či
jiné mimořádné události na lince 150

nedovoláte do Rychnova, ale Krajské
operační středisko do Hradce Králové. Pro nás hasiče to znamená mnoho
nových informací, přeladění vysílaček na jiné frekvence, přeinstalování
svolávacího zařízení, zarýt si do paměti nové kanály na radiostanicích
a spousta času stráveného nad dokumentací a novými předpisy. Jak se tato
změna projeví co do počtu výjezdů, to
ukáže čas. Zatím poslední náš výjezd

byl do firmy HP Tronic v Týništi nad
Orlicí, kde z neznámých důvodů došlo k sepnutí EPS. K požáru naštěstí
nedošlo. Tento rok byl co do počtu
výjezdů klidným. Snad tomu tak bude
i nadále.
Za všechny albrechtické hasiče vám
přeji krásné Vánoční svátky, a v příštím roce pohodu, štěstí a lásku, protože té není nikdy dost.
Za SDH Josef Jakl

Kachna 2014
Chtěli bychom touto cestou a dobré pití nás provázelo cepanu Krbovi poděkovat za uspo- lou dobu. Těšíme se za rok na
řádání posezení u výborné posví- shledanou!
censké kachničky. Sešlo se letos
Za MO ČZS
méně příznivců albrechtického
Jaroslava Kupková
sokola, ale to nevadilo. Báječná nálada, výtečné papáníčko

Moštárna 2014
Výbor Českého zahrádkářského svazu v Albrechticích n. Orl.
děkuje pracovníkům p. Mlsovi
F., Chlumskému F., pí Džbánkové
H. a dalším za práci v moštárně.
V týdnech od 27. září do 18. října 2014 vylisovali 472 litrů moštu
z dovezeného ovoce. Je to méně
než jiná léta. O moštování projevilo zájem pouhých 21 pěstitelů, ať už místních či přespolních.
Letos proběhlo zkušební lisování

hroznového vína – díky perfektní
přípravě vinaře bylo vše v pohodě.
Všichni si odvezli chutný voňavý
mošt ze svého ovoce.
Zahrádkáři přejí všem úspěšný
a pohodový rok 2015, pevné
zdraví!
Zveme vás na povánoční posezení v pondělí 29. prosince 2014
v moštárně.
Za MO ČZS
Jaroslava Kupková

KK OÚ Albrechtice n. O. srdečně zve v pondělí 22.prosince 2014
NA NÁVES PŘED KOSTEL na:

VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÉHO KVaRTETa
PETRa RYŠaVÉHO
Začátek: v 18:30 hod.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

KK při OÚ Albrechtice n.O. pořádá 27.12.2014 od 9:00hod.:

VÁNOčNÍ TURNaJ
V PING-PONGU
Kde: RESTAURACE NA DRAHÁCH Albrechtice n.O.
Startovné 50,- (děti do 15-ti let zdarma)
Občerstvení zajištěno!

Přijďte si zazpívat vánoční koledy.

Registrace do 23.12.2014 u Josefa ŠENKA (608 915 666)
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Orlické hory – když je mi zima!
Téma
roku
Orlických
hor
a Podorlicka, to je nejnovější marketingový projekt destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. V létě
jsme měli možnost vidět jeho první
část, ve které bylo komunikováno
téma Krásná díky Orlickým horám,
zaměřené především na ženy. V rámci kampaně vznikla image microsite www.krasnadikyhoram.cz, která
může být díky rubrikám „S dítětem“
a „Kde odložit muže“ inspirací pro
celou rodinu. Celá kampaň pak s mírnou nadsázkou, vtipem a netradičním
způsobem prezentuje tradiční, milou
a rozmanitou nabídku destinace Orlické hory a Podorlicko.

Nyní se však blíží zima a právě zasněžené kopce lákají do Orlických hor
nejvíce návštěvníků. Co ale můžete
dělat v Orlických horách a podhůří,
když už vám je na kopci zima nebo
když nám počasí v zimě nepřeje? „Orlické hory – když je mi zima“ bude
další velké téma v pokračující kampani, kterou destinační společnost
Orlické hory a Podorlicko chystá na
období prosinec - březen a vy se máte
určitě na co těšit.
www.krasnadikyhoram.cz,
www.kdyzjemizima.cz
(spuštěno od 12/2014).
http://www.dsohp.cz/tema-roku-orlickych-hor-a-podorlicka

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

adresa

telefon

20.12. MUDr. Bahník František

Třebízského 799 , Kostelec n. O.

494 323 152

Benešová
21.12. MUDr.
Růžena

Tyršova 464 , Dobruška

494 622 040

24.12. MUDr. Beránek Jan

Komenského 828 , Týniště n. O.

494 371 088

Bergmanová
25.12. MUDr.
Dita

Záhumenská 445 , České Mez.

734 324 600

26.12. MUDr. Čapková Marie

Komenského 366,
Doudleby n. O.

494 383 417

27.12. MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266
Rychnov n. Kn.

494 534 841

28.12. MUDr. Dvořáková Soňa

Komenského 44, Rychnov n. Kn. 775 224 093

01.01. MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov n. Kn.

494 531 955

03.01. MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn. 494 539 225

04.01. MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec n. O.

494 323 958

10.01. MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám.88,
Týniště n. O.

494 371 783

11.01. MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn. 494 532 330

17.01. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145

494 596 174

18.01. MUDr. Malátková Lud.

poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 696

24.01. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127 , Opočno

494 621 665

25.01. MUDr. Kašparová Dag.

Voříškova 169 , Vamberk

602 514 715

31.01. MUDr. Miřejovská Dag.

Třebízského 799 , Kostelec n. O.

494 323 152

01.02. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942 , Dobruška

Bara HK, s. r. o. - bezpečnostní agentura
Zajišťujeme komplexní služby
v oblasti zabezpečení a střežení
budov, interiérů objektů, ochranu
Vašeho majetku, Vašeho zdraví.
Možnost napojení na PCO, variabilní kamerové systémy, video-telefony apod. Jistá ochrana proti
vyvrtávačům oken, překlápěčům
ventilací, zlodějům, vandalům
a narušitelům Vašich pozemků atd.
Máme mnohaleté zkušenosti,

nabízíme individuální řešení, jsme
pro klientsky orientováni a máme
navíc cenové zvýhodnění pro občany a firmy v Albrechticích nad
Orlicí, Nové Vsi a Štěpánovsku.
Jsme tu pro Vás.
Mgr. Václav Velíšek
obchodní zástupce
Tel.: 777 772 565, 495 000 215
495 000 210

PSÍ DOMOV LUKAVICE & PES SENIOR

494 623 775

07.02. MDDr. Pavlová Simona

Zdrav.středisko Rokytnice v O. h. 494 595 292

08.02. MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266 , Rychnov
n. Kn.

494 534 841

14.02. MUDr. Podolská Jana

poliklinika, Mírové nám.88,
Týniště n. O.

494 371 783

15.02. MUDr. Pokorná Jaros.

poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 697

21.02. MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448 , Opočno

494 667 628

22.02. MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209 , Častolovice

494 322 706

28.02. MUDr. Ptačovská Eva

Komenského 481 , Kostelec n. O. 494 321 740

01.03. MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

07.03. MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov n. Kn.

494 515 695

08.03. MUDr. Stejskalová Věra

zdrav. středisko Kout 566,
Borohrádek

494 381 263

14.03. MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám.88,
Týniště n. O.

494 371 031

ZAHÁJEN PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2015!!!
VEŠKERÝ VÝTĚŽEK BUDE POUŽIT NA NÁKUP KRMIVA PRO PEJSKY.
OBJEDNÁVEJTE NA EMAILU: UTULEKLUKAVICE@SEZNAM.CZ,
nebo navštivte prodejny:
Chovatelské potřeby v Náchodě u Finančního úřadu
Chovatelské potřeby v Polici nad Metují u náměstí
Chovatelské potřeby v Červeném Kostelci Na Skalce
Chovatelské potřeby Krmení BaF v Novém Městě nad Metují
Trafika U Věže v Kostelci nad Orlicí
Chovatelské potřeby FITMIN Kostelec nad Orlicí
Infocentrum Rychnov nad Kněžnou
nebo možnost osobního vyzvednutí v Psím domově
(po předchozí tel. dohodě nebo při veřejném venčení 20.12.2014 )

Cena: 250,- Kč (poštovné 60,- Kč)
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Poločas soutěžního ročníku 2014/2015
Tak máme podzimní část soutěží za
sebou. Pokud se podíváme na výkony
našeho „A-čka“, dá se říci, že nám svou
hrou i výsledky, ve většině zápasů přinášelo radost a potěšení. Některé zápasy byly skutečně na výborné úrovni
a po zásluze jsme se ocitli na prvním
místě tabulky, kde jsme málem skončili, kdyby ….
Rozlosování PromoPro I. B. třídy
skupiny D, jak jsme již psali, je vlastně lepší okresní přebor. Co zápas, to
derby. To se odrazilo i v návštěvnosti.
Do našeho stánku zavítalo 1680 diváků (průměr 240 diváků na zápas) .
Což je daleko nejvíc ze všech oddílů.
Nejenom ze skupiny, ale z celé B třídy v Královéhradeckém kraji. Rovněž
náš střelec David Hořínek, nastřílel soupeřům daleko nejvíce branek
z celé B třídy. Bohužel, konec soutěže
nezastihl naše mužstvo ve vrcholné
formě a v závěrečných zápasech podzimu, jako by odešla motivace v okamžiku, kdy jsme měli zajištěnou účast
ve skupině, kde se bude hrát na jaře
o postup do I. A.
A tak tady má pokračování to kdyby z úvodu článku. Ono totiž těch
kdyby, je podstatně více než jenom
to jedno v posledním kole. Vedení
shodně v Lípě, Doudlebách, Černíkovicích a potom odjezd bez bodu,
respektive jenom se dvěma z posledně
jmenovaných, to všechno byly ztráty, které prostě být neměly. A nebýt
těchto ztrát, měli jsme v čele tabulky



dostatečný náskok. Ale nebrečme nad
rozlitým mlékem. Celkově po podzimu jsme skončili z osmi mužstev na
velmi pěkném třetím místě. A tak musíme poděkovat všem, kteří se o tento
úspěch zasloužili. Vedení mužstva, ale
hlavně samotným hráčům. Na těch
leží potom zodpovědnost a na hřišti
už je to jenom na nich. A tak ve druhé
části soutěže budeme hrát o postup ve
skupině F. Naši soupeři budou: České
Meziříčí; Lokomotiva Hradec Králové; Spartak Opočno; Sokol Malšovice;
FC Spartak Rychnov n. Kn. B; Velešov
Doudleby n. O.; Sokol Černíkovice.
Hráči mají zasloužený odpočinek od
hry.
Z výsledků a hrou našeho
„B-čka“ již tak velká spokojenost
není. Vstup do soutěže výborný
a vypadalo to, že mužstvo bude skutečnou zálohou pro „A-čko“. Ale kde
že. Následné výsledky a hra jako na
houpačce, ostudná prohra v Dobrém, vše vedlo k tomu, že „B-čko“ je
na chvostu tabulky a od posledního
místa ho dělí pouhý bod. Přitom bylo
mužstvo na zápasy pravidelně posilováno o nadějné dorostence T. Vodu
a J. Hladíka. I další hráči by výkonnostně měli mít na lepší fotbal. Dlouho trvalo, než se trefil L. Vítek. Ale
mužstvu chybí osobnost, která by hráče vyprovokovala k bojovnosti a snaze
porvat se o každý míč a o výsledek.
Také s účastí na trénincích to není
nijak velké. S takovým přístupem se

lepších výsledků nedočkáme. Ještě, že
ve většině zápasů byl hráčů dostatek,
i když někdy naskočil 50 letý vedoucí
mužstva M. Krčmář. Na jaře budeme
chtít od celého mužstva hlavně lepší
přístup.
A právě lepší přístup, snahu a bojovnost mají hráči mladší přípravky.
Ti poprvé okusili ovzduší mistrovských turnajů a rozhodně nezklamali.
Sice s některými mužstvy v začátcích
prohráli i dvojciferným skóre, ale
v jiných dokázali potrápit i vyspělejší
a starší družstva a dočkali se i prvních
vítězství. Spolu s vedoucími a rodiči utvořili výborný kolektiv. V jarní
části soutěže se rozhodně přijďte na
tento fotbalový potěr podívat. Budete příjemně překvapeni atmosférou
turnajů a kolektivem hráčů a rodičů.
Samozřejmě i jim všem patří poděkování za činnost, kterou propagují SK
Albrechtice.
A zatím co hráči mají odpočinek od
fotbalu, měli by se ve větší míře věnovat ostatním činnostem okolo oddílu.
Myslím tím areál a jeho zajištění pro
jejich další působení. Vždyť bez toho
by nemohli hrát fotbal na vyšší úrovni. Vše, co se děje, se dělá pro ně a pro
fotbal. Bohužel, mnozí si toto vůbec
neuvědomují. Během sezony po nich
nechceme, aby pravidelně chodili na
brigády a zajišťovali věci, které se zvýšeným úsilím zajišťuje výbor a aktivisté, přátelé fotbalu. Ale předpokládali
jsme, že po sezoně, kdy byla vyhlášena



Mladší přípravka

Kalendář
Skupina nadšenců okolo fotbalu
SK Albrechtice navrhla a nechala
vyrobit kalendář na rok 2015. Kalendář zobrazuje současnost, ale
za nějaký čas to bude historická
památka, jak vypadalo mužstvo
v těchto letech. Byli jsme přesvědčeni, že o kalendář bude větší zájem, ale zatím je většina kalendářů
skladem. Protože si myslíme, že se
skutečně jedná o budoucí, cenný
materiál pro fanoušky a příznivce
albrechtické kopané a také proto,

že není existence kalendáře známa mezi širokou veřejností, přistupujeme k této formě inzerce
a nabízíme kalendář ke koupi za
130,- Kč což je výrobní cena. Kalendář je možné objednat na čísle
telefonu 777 078 505. Na základě
objednávky dodáme kalendář
zdarma až do domu. Děkujeme
všem zájemcům za zakoupení kalendáře a tím poskytnutí finančního příspěvku pro SK.
-JH-

Brigáda

brigáda na zazimování areálu, se dostaví větší počet těch, pro které se vše
dělá. Sobotní brigády se účastnilo 16
brigádníků. Natáhli jsme cca 120 metrů pletiva, sklidili sítě, sebrali listí. Bylo
štěstí s počasím, v neděli již pršelo.
Nestihli jsme zazimovat toalety, zateplit okna a dveře. Bohužel i přes propagaci, kdy byla pozvánka na oddílovém
webu i faceboku, hráči byli pozváni na
brigádu ústně předsedou na zakončení sezony, dostavili se pouze po dvou
z obou mužstev. Z „A-čka“ D. Hořínek
a P. Duha, z „B-čka“ M. Koldinský
a M. Sychra. Ostatní byli z výboru
a aktivisté. Také na pokládání dlažby druhý den byli stejní lidé, jenom
z hráčů přibyl nejmladší R. Moravec.
V areálu je stále co dělat. A děláme to
z největší části pro ně. Rovněž potíže
s vybíráním oddílového příspěvku
jsou problémy u hráčů. Řekli jsme si,
do konce dubna, dnes je konec listopadu. Aktivisté a funkcionáři mají
odevzdáno, někteří hráči nikoliv. Není
to horentní suma, se kterou by stál
a padal oddíl. Ale náklady na praní
dresů a cestovné by to uhradilo.
Na závěr bych chtěl znovu poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu
oddílu. A popřát hráčům, aktivistům,
funkcionářům, klidné a pohodové
svátky vánoční šťastný celý příští rok
2015. Abychom se všichni s pocitem spokojenosti scházeli v areálu
V Borku.
-JH-

zpravodajství
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Již potřetí se v sobotu 8. 11. 2014
konal výlov místního rybníčku, zvaného „Brouzdaliště“. Původní obsádka čítající asi 50 kusů kapřích
dorostenců, byla doplněna poněkud
většími rybami z chovu Rybářství Kolowrat z Opočna.
Krátce po 14:00 hodině došlo ke
spuštění hladiny na lovnou výši. Za
přítomnosti několika desítek přihlížejících občanů byli z vody postupně

Výlov ryb

vylovováni kapři, štiky, amuři, tolstolobici, sumec a okouni. Každou rybu
si se zájmem prohlížely zejména děti.
Velké štiky a sumec však upoutal pozornost i jejich rodičů. Příjemnou
atmosféru slunečného odpoledne
doplnily připraveným občerstvením
zahrádkářky z místní organizace. Na
závěr výlovu vyhlásil vedoucí výlovu - starosta obce, povel „hoří“ a kdo
chtěl, tak si mohl v rybníčku vylovit

Číslo 4 - 2014

Společenská kronika
vše, co ve vodě ještě zbylo. Přestože již
byla voda studená, zabrodilo několik
odvážlivců do vody naboso s vyhrnutými nohavicemi. Ti v holínkách měli
proti nim určitou výhodu. Na úlovky
to však velký vliv nemělo. Takřka každý kdo využil povel „hoří“ si domu
odnášel nějakou rybku.
Na závěr výlovu byli všichni účastníci pozváni na rybí hody do restaurace U Krbů.

počet obyvatel k 30. 11. 2014


1005
Vítáme na svět:
Lída Pirklová, nar. 12. 10. 2014
Matyáš Zábrodský 26. 11. 2014
Rozloučili jsme se:
Eva Jakubcová, r. 1910
Danuše Berounská, r. 1947
Poděkování
Děkujeme celému obecnímu úřadu
a starostovi p. Kratěnovi za velikou pomoc při neštěstí, které nás potkalo dne
23. 11. 2013. Pan starosta nám poskytl
náhradní ubytování a pomoc při opravě našeho zničeného domu po požáru.
Ještě jednou moc děkujeme.
Karel a Helena Beranovi
Děkuji touto cestou obecnímu úřadu a sboru pro občanské záležitosti
za gratulaci, dárek a kytici, které mi
předal pan starosta Jaromír Kratěna
a paní Jaroslava Krčmářová k mým 70.
narozeninám.
Karel Kaplan
Děkuji panu starostovi a paní Alence Müllerová, že mě přijeli až do Hradce gratulovat k 95. narozeninám a za
vše krásné a dobré, co mně přivezli. Při
této příležitosti blahopřeji panu Kratěnovi k znovuzvolení starostou.
Věra Bidlová
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za květinové dary a všem, kteří
se přišli rozloučit na poslední cestě
s paní Danuší Berounskou.
Zarmoucená rodina
Vzpomínka

Srdecˇnce zveme na náš

Tradicní vánocní porad
v restauraci U Krbu ve stredu

17. prosince od 17,00 hodin.
ZS - Vánoce v zoo
MS - Bílá zima

Dne 3. ledna uplyne již šestnáct 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 11. ledna 2015 tomu bude již
6 let, co nás navždy opustil pan Jiří
Betlach ze Štěpánovska. Kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Syn s rodinou
Dne 15. února vzpomeneme již
sedmnácté 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
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