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Sokolovna - co sní?
Kdy jste byli naposledy v Sokolovně? Má dvanáctiletá neteř ani nevěděla, že v Albrechticích Sokolovna je.
Já jsem tam byla naposledy (přiznám
bez mučení) tak před patnácti lety…
Těch, co jsou v Albrechticích registrovaní v Sokole, tedy platí členský příspěvek, je snad ještě méně, než když
byl Sokol zakázán nacisty…
V roce 2014 obec koupila objekt
Sokolovny i s přilehlými pozemky
a začala příprava a plánování rekonstrukce jak samotné budovy, tak
i okolí.

Prvotní představa? Moderní hřiště,
pro různá využití, včetně například
lezecké stěny, park s dětskými houpačkami a různými hejblátky, sokolovna opravená, zateplená, přístavba
dvou místností.
Jenže… Chceme to vůbec? Když
tam nikdo nechodí teď, bude tam někdo chodit, až do přestavby investuje
obec miliony? Miliony, které budou
chybět na kanalizaci, veřejné osvětlení nebo asfaltové silnice? Za sebe,
jako občanku, říkám ANO. Prosím,
udělejme krásná hřiště, kde se mé

děti budou učit jezdit na kole, kde
se budou potkávat maminky s dětmi
se sportovci a důchodci, kde bude
lezecká stěna i workoutové hřiště.
Jako radní ale říkám NE. Za spoustu
milionů bych za pár let totiž na těch
hřištích stála sama, dívala bych se, jak
kdysi novotou zářící cvičiště opuštěně
chátrají, jak prší na ping-pongové stoly a přístavba klubovny u Sokolovny
je posprejována grafitti…
Víte, co potřebuji, abychom my
radní změnili názor? Váš popud. Stejně jako to bylo s návsí, kde neúnavná

paní Zemková běhala, sháněla podpisy, podporu, aby nakonec dosáhla
svého. Dejte nám prosím nějak najevo, že o nová hřiště a větší Sokolovnu
stojíte, že tam budete chodit cvičit…
Podpořte těch pár hlasů Sokolů, které
se ztrácí v té netečnosti zbytku obce.
Nebo přijďte s vlastním návrhem, na
co by se budova Sokolovny mohla
přetvořit – muzeum, kulturní sál? Jste
na tahu…
Eva Králová,
místostarostka obce
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Studie využití sportovního areálu „Sokolák“

Otevřený Seznam požadavků do rozpočtu obce
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Vážení spoluobčané,
nabízíme Vám touto cestou možnost se aktivně zapojit do plánování
12
budoucnosti naší obce. Zveřejňujeme
Vám „Seznam požadavků do rozpočtu
obce“, který lze rozšiřovat a doplňovat
o Vaše návrhy. Smyslem tohoto počinu je vytvořit podmínky pro každého
z Vás, sdělit své názory, jak k aktivitám
uvedeným v seznamu, tak i seznam
libovolně doplňovat. „Seznam…“
bude trvale zveřejněn na webových

stránkách obce www.albrechtice-nad-orlici.cz. Každý, kdo bude mít zájem,
se může k jeho obsahu průběžně vyjadřovat. Může jej libovolně doplňovat
nebo naopak navrhovat, aby některé
požadavky byly ze seznamu vypuštěny.
Seznam sám je již dlouhodobě využíván pro práci zastupitelstva obce při
projednávání rozpočtu obce. Pokud
Vaše názory získají podporu zastupitelů, je možné tímto způsobem významně ovlivnit přípravu rozpočtu na

rok 2016, v případě zvláště důležitých ní úřad Albrechtice nad Orlicí všemi
a podporovaných požadavků, změnit dostupnými způsoby: písemně, elektronicky, prostřednictvím e-mailu
do určité míry i rozpočet roku 2015.
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Seznam požadavků do rozpočtu obce stav k 12. 2. 2015
Požadavaky
nezahrnuté
v návrhu
rozpočtu 2015
Odvětví
Komunální rozvoj
Chodníky
Chodníky
Komunální rozvoj
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Komunikace
Mezinárodní spolupráce
Školství
Školství
Školství
Školství
Školství
Školství
Bytové hospodářství
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Nebytové prostory
Sportovní zařízení v majetku obce
Sportovní zařízení v majetku obce
Sportovní zařízení v majetku obce
Sportovní zařízení v majetku obce
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Péče o vzhled obcí
komunální služby
komunální služby
Péče o vzhled obcí
Péče o vzhled obcí
Péče o vzhled obcí
Péče o vzhled obcí
Péče o vzhled obcí
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Požární ochrana
Veřejná zeleň
Správa
Správa
Tělovýchova
Tělovýchova
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň
Volný čas mládeže
Zájmová činnost
Zájmová činnost
Zájmová činnost
Zájmová činnost
Zájmová činnost
Zájmová činnost
Ostatní činnosti

Název požadovaného výdaje
Přístřešek pro kola před obecní úřad
Nový chodník v ul. Štěpánovská
Částečné úpravy chodníku v ul. Pardubické
Zpevněné plochy u skladu protipovodňových prostředků
Projektová dokumentace přechody II/305
Projektová dokumentace na komunikace, chodníky, dešťová kanalizace, výškopis
polohopis v ul. Poštovní
Výstavba komunikace a chodníků v ul. Poštovní
Projektová dokumentace ul. Květná
Projektová dokumentace Na Písku
Opatření na zpomalení rychlosti v ul. Pardubická
Oprava MK K Soutoku
Drobné opravy asfaltovým postřikem
Výsprava výtluků kom. Luční
Letní tábor dětí z Worglu v ACE
Terénní úpravy hřiště na fotbal
Doskočiště pro skok do dálky v parku
Oprava dveří skladu, oprava fasády čp. 48
Pořízení nové pergoly
Zateplení stropu v budově čp. 48 - foukaný izolant
Přestavba bytu na školní družinu
Výměna plynového kotle v čp. 48
Opravy bytu sokolníka
Oprava fasády na čp. 98, 302
ČP. 141 knihovna - termostatické ventily, podlaha v kanceláři
Čp. 141 knihovna - vstupní dveře, okna ve sklepě
Nový plot u moštárny
Hřiště na volejbal/nohejbal
Fotbalové branky 2x5m
Projektová dokumentace sokolák-sokolovna
Projektová dokumentace sokolák-sportovní hřiště
Přidat světlo u fotbalového areálu
Přemístění rozvaděče VO v Borku
Oprava hřbitovní zdi, omítky márnice,nátěr zvonice, odvodnění cestiček, oprava
a nátěr pergoly, nátěr brány
Vykácet olšiny za psí pláží u Orlice
Zábradlí u schůdků do Orlice
Chemické WC u elektrárny
Radlice na sníh k malotraktoru
Rekonstrukce zeleně na návsi
Projekt na rekonstrukci zeleně na návsi
Rozšíření brouzdaliště a oprava stavidla
Nákup nového víceúčelového traktoru
Kompletní zásahový oděv - 2x
Radiostanice Motorola GP 380
Záložní láhve k dýchacím přístrojům 2x
Soubor záchranných prostředků-opasky, lano, karabiny,záchranný pytlík, atd.
Nosítka skládací
Baterie do svítilen 16 kusů
Zimní čepice
Hydraulický jeřáb na instalaci čerpadel
Motor k člunu ZODIAC
Odvod za vynětí z LPF - les u sokolovny
Opravy budovy čp. 275 (okno na schodišti, nátěry plechování, radiátor v kanc.
starosty)
Oprava toalet v přízemí budovy obecního úřadu
TJ Sokol - podpora sportovní činnosti
SK Albrechtice - příspěvek na údržbu travnatých ploch, reprezentaci na Štítu,
podpora mládeže
Výsadba stromů v ul. Pardubické
Vybudování parku u sokolovny
Vodáci Hradec Králové - Čištění řeky Orlice
MOČRS Týniště- rybářské závody mládeže
SDH Albrechtice- slavnostní uniforma, mycí prostředky na údržbu techniky
MS Zelené háje- krmivo pro zvěř
MS Zelené háje- příspěvek za odstřel kormorána velkého
Nováves ring
ČZS Albrechtice-elektro sekačka
Příspěvek Orion, Štít Albrechtic, atd.
CELKEM
Požadavky zahrnuté do návrhu rozpočtu 2015
Požadavky nezahrnuté do návrhu rozpočtu 2015
Schválit až v pololetí podle vývoje rozpočtu

Odhad nákladů

Požadavky zahrnuté v návrhu
rozpočtu 2015
Neinvestiční
výdaj*
30 000

Investiční výdaj* Poznámka

150 000
50 000

návrh Vlasta Zemková
250 000
25 000
130 000
4 520 000
170 000

190 000
50 000
350 000

návrh Milan Policar
50 000
80 000
120 000
10 000

20 000
20 000
50 000
200 000
1 500 000
50 000
50 000
200 000
50 000
150 000
30 000
200 000
50 000
230 000
295 000

navrhl Jaroslav Zeman

2 000

navrhl Jaroslav Hlušička
navrhl Jaroslav Hlušička

40 000
50 000

100 000

5 000
20 000
20 000
15 000
150 000

návrh Vlasta Zemková
návrh Vlasta Zemková
návrh Vlasta Zemková
návrh Vlasta Zemková
30 000

100 000
1 000 000

navrhl Jaroslav Hlušička
26 000
14 500
17 000

7 000
4 800
1 300
3 000
5 000
30 000
50 000
100 000
50 000
21 000
200 000
40 000
150 000

5 537 000

5 000
3 000
9 000
10 000
5 000
1 500
3 000
3 000
849 100

5 175 000
6 024 100
5 537 000
472 000
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Z jednání rady obce
(za období prosinec 2014 – únor 2015)
Rada obce schvaluje:
- smlouvu o dílo s panem Bohuslavem
Židem na projektovou dokumentaci
k místní komunikaci v lokalitě „Albrechtice – střed“, viz příloha č. 6
tohoto usnesení, a pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
- smlouvu o dílo s panem Janem Maurerem na projektovou dokumentaci
ke kanalizaci v lokalitě „Albrechtice – střed“, viz příloha č. 7 tohoto
usnesení, a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
- návrh úpravy odpisových plánů
dlouhodobého majetku a zařazení
budovy na parcele st. 11/7 do užívání, viz příloha č. 13 tohoto usnesení.
- plán odpisů dlouhodobého majetku,
viz příloha. č. 14 tohoto usnesení.
- možnost pořádání svatebních obřadů a pověřuje místostarostku
obce, aby příslušnou matriku v Týništi nad Orlicí o tomto rozhodnutí
informovala.
- zakoupení 30 ks kalendářů SK Albrechtice nad Orlicí, á 130,– Kč, pro
oceněné zastupitele, členy komisí,

11 tohoto usnesení.
rady obce a další občany.
- přijetí účelových finančních darů - informaci starosty o zajištění pokraPO ZŠMŠ Albrechtice n. O. od ma- čování provozu autobusového spoje
tek žáků ve výši 7 000,– Kč na nákup Týniště n. O. – Albrechtice n. O. –
učebních pomůcek a 3 500,– Kč na Nová Ves – a zpět. firmou AUDIS
akce dramatického kroužku a pově- BUS s. r. o. i v roce 2015.
řuje místostarostku obce, aby ředi- - informace ohledně konání akce Štít
telku PO ZŠMŠ o tomto rozhodnutí Albrechtic 2015 v Albrechticích nad
Vltavou, viz příloha č. 18 tohoto
písemně informovala.
- dodatek č. 2 smlouvy č. 3/2013 na usnesení.
zajišťování služeb v oblasti nakládá- - pozvání na vyhlášení ankety „Nejní s odpady od společnosti ODEKO úspěšnější sportovec Rychnovska
s.r.o. Týniště n.O. na rok 2015 - viz roku 2014“, viz příloha č. 22 tohoto
usnesení, a ukládá místostarostpříloha č. 4.
ce obce zjistit výši sponzorských
příspěvků z roku 2013 a seznámit
Rada obce bere na vědomí:
- žádost o zařazení mezi účastníky s nimi radu obce na jejím dalším
územního i stavebního řízení, viz zasedání.
příloha č. 5 tohoto usnesení, a uklá- - cenovou nabídku na zhotovení prodá starostovi obce zjistit bližší infor- jektové dokumentace pro dostavbu
mace na městském úřadu Týniště a revitalizaci sportovního areálu TJ
nad Orlicí ohledně zastavění území Sokol Albrechtice nad Orlicí. Nana hranici s katastrálním územím bídka bude projednána v rámci přípravy rozpočtu obce na rok 2015.
Štěpánovska.
- zprávu Milana Myšíka ohledně cho- - žádost o úpravu objednávky MHD
du a plánů MAS nad Orlicí, o. p. s., provozované společností AUDIS
BUS s. r. o.
viz příloha č. 10 tohoto usnesení.
- zápis změny v údajích o ZŠ a MŠ - vyúčtování příspěvku na pečovatelAlbrechtice nad Orlicí, viz příloha č. ské služby poskytované občanům

obce Geriatrickým centrem Týniště
nad Orlicí v roce 2014.
- informace o standardech kvality sociálně-právní ochrany dětí a pověřuje místostarostku obce ke zjištění
dalších informací.
- stanovisko starosty k žádosti o investiční dotaci SK Albrechtice nad
Orlicí na rekonstrukci vytápění kabin na hřišti v Borku z dotačního
programu 133510.
- výzvu k předložení návrhů na člena
v dozorčí radě Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o, viz příloha č. 5.
- nabídku na monitoring dotací a dotačních programů. Současně ukládá
starostovi obce připravit podklady pro jednání zastupitelstva obce,
které by mělo rozhodnout o postupu realizace přípravy jednotlivých
staveb.
Rada obce rozhodla:
- vypsat výběrové řízení na poskytovatele bezpečnostních služeb pro
obec s termínem leden 2015.
OÚ Albrechtice nad Orlicí

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

(ze dne 4. 12. 2014, 20. 01. 2015)
34/2/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje Studii využití sportovního
areálu Sokolák v provedení dle varianty č. 4, která tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení.
36/2/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje zadání zpracování tendrové
dokumentace na stavbu „Technická
infrastruktura lokalita Albrechtice –
střed“ u těchto společností: Komunikace a chodníky, Bohuslav Žid, Eliščino nábřeží 298/15, Hradec Králové za
cenu 87 000,– Kč, dešťová kanalizace
Jan Maurer, Na Ohradě 244, Hradec
Králové, za cenu 21 400,– Kč a geodetické práce společnosti GEOPLAN-HK, s. r. o., Severní 722, Hradec Králové za cenu – 19 360,– Kč.
37/2/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje udělení finančních darů
uvolněným a neuvolněným členům
zastupitelstva obce za práci nad rámec
plynoucích jim z funkce zastupitele
obce v rozsahu přílohy č. 6.
38/2/2014 Zastupitelstvo obce uděluje „Čestné uznání“ za zásluhy o roz-

voj obce těmto občanům obce: Ing.
Petr Černý, Jiří Kapucián.
39/2/2014 Zastupitelstvo obce
uděluje „Čestné uznání“ za zásluhy
o rozvoj sportu těmto občanům, panu
Jiřímu Novákovi a Jiřímu Betlachovi.
Dále uděluje „Čestné uznání“ paní
Jaroslavě Svobodové za dlouholeté
vedení kroniky obce Albrechtice nad
Orlicí.
40/2/2014 Zastupitelstvo obce
uděluje „Poděkování“ za práci odvedenou ve prospěch obce těmto občanům obce Renata Beková, Lenka
Hrabalová, Ladislav Dostál a Marie
Šťovíčková.
41/2/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
6/2014 ve znění přílohy č. 7 tohoto usnesení takto: upravené příjmy
11 979 111,– Kč, upravené výdaje
18 995 755,– Kč, schodek rozpočtu
7 016 644,– Kč.
42/2/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje úhradu rozpočtového
schodku ve výši 7 016 644,– Kč takto:
financování 4 308 340,– Kč, zapoje-

ní výsledku hospodaření obce z minulých let ve výši 2 708 304,– Kč.
43/2/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové provizorium na
rok 2015 ve znění přílohy č. 8 tohoto usnesení a ukládá starostovi obce
předložit zastupitelstvu obce návrh
rozpočtu obce na rok 2015 nejpozději
do 23. 1. 2015.
44/2/2014 Zastupitelstvo obce neschvaluje spolupráci s polskou obcí
Chrzastowice.
50/2/2014 Zastupitelstvo obce
schvaluje Směrnici pro hospodaření
s majetkem obce ve znění přílohy č.
11 tohoto usnesení.
54/3/2015 Zastupitelstvo obce
zmocňuje Advokátní kancelář JUDr.
Pavel Švandrlík, Kostelec nad Orlicí,
k zastupování Obce Albrechtice nad
Orlicí ve věci hledání dohody o průběhu vlastnické hranice s panem Josefem Tužilem a manžely Milenou a Josefem Tužilovými, bytem Dobruška.
56/3/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje plán činnosti kontrolního
výboru na rok 2015 ve znění přílohy

č. 4 tohoto usnesení.
59/3/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
7/2014 ve znění přílohy č. 7 tohoto usnesení takto: upravené příjmy
12 146 060,– Kč, upravené výdaje
17 641 186,– Kč, schodek rozpočtu
– 5 495 126,– Kč.
60/3/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje úhradu rozpočtového
schodku ve výši – 5 495 126,– Kč takto: financování 4 308 341,– Kč, zapojení výsledku hospodaření obce z minulých let ve výši 1 186 785,– Kč.
61/3/2015 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí informaci o čerpání investičního úvěru ve výši 5 mil. Kč na stavbu „Komunikace, chodníky a veřejné
osvětlení na návsi“ k 31. 12. 2014.
62/3/2015 Zastupitelstvo obce
schvaluje zařazení správního území
obce Albrechtice nad Orlicí do území
působnosti MAS NAD ORLICÍ pro
plánovací období 2014 – 2020.
OÚ Albrechtice nad Orlicí

Úřad práce Kostelec nad Orlicí - kontaktní pracoviště
informuje občany, že

od 1. 3. 2015
sídlí v budově Finančního úřadu Kostelec nad Orlicí
na adrese: Komenského 583, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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Rozpočet obce jako nástroj rozvoje samosprávy
Vážení čtenáři,
jsme na počátku roku 2015 a k němu
neodmyslitelně patří i projednávání
rozpočtu obce. Dnes již každý určitě
ví, že rozpočet státu, kraje či obce je
základní normou, která ve veřejné sféře definuje pro daný rok parametry investičního rozvoje nebo rozsah služeb.
Přestože mnozí z Vás sledujete projednávání rozpočtů na různých úrovních, domnívám se, že jen málo kdo ví,
že se může na projednávání rozpočtu
obce přímo účastnit. Účast může být
buď zástupná, prostřednictvím zastupitelů obce, nebo přímá na zasedání
zastupitelstva obce.
Zákon o obcích ukládá obecnímu
úřadu zveřejnit návrh rozpočtu na

úřední desce a to jak v písemné podobě, tak i elektronické a to po dobu
nejméně 15 dní před projednáním
v zastupitelstvu obce. Zákon tedy
předjímá, že se občané s návrhem rozpočtu seznámí a pokud mají k němu
připomínky, tak je uplatní při jeho
schvalování. Buď přímo na jednání,
nebo prostřednictvím některého ze zastupitelů obce. Zastupitelstvo obce se
pak při schvalování rozpočtu s těmito
návrhy musí vypořádat.
Připustíme-li, že rozpočet je i plán
pro různorodé aktivity v daném roce,
je zřejmé, že všichni občané mají právo
se na jejich definici podílet a to právě
prostřednictvím jeho přípravy a projednávání. Zde se kruh uzavírá. Co je

v rozpočtu obsaženo, stává se pro daný
rok plánem.
Tak jako každý plán, dá se v průběhu roku měnit. Důvodem ke změně
však musí být závažné důvody, které
většinu zastupitelstva přesvědčí o své
naléhavosti.
Jak z výše uvedeného vyplývá, je
rozpočet obce skutečně silným nástrojem, prostřednictvím kterého se občané mohou aktivně podílet na rozvoji
samosprávy v obci.
Jako příklad tohoto tvrzení se dá
použít každoroční projednávání požadavků zájmových organizací, školy,
pracovníků komisí, výborů a dalších
občanských aktivit, které žádají o podporu z rozpočtu obce.

V nedávné minulosti se do seznamu těchto žadatelů zařadili i občané
z návsi. Své požadavky na úpravu návsi sepsali do petice, kterou předali na
obecní úřad. Většinu zasedání zastupitelstva pak zástupci občanů navštěvovali a kontrolovali, jak se s jejich
požadavky nakládá. Výsledkem byla
skutečnost, že jakmile to objektivní
okolnosti umožnily, byla rekonstrukce
návsi v loňském roce zrealizována. Pro
všechny ostatní, nechť je tento příklad
návodem, jak se zapojit do řízení rozvoje naší obce. Zastupitelstvo obce je
na takovéto projevy občanské aktivity
připraveno a bude se jimi zodpovědně
zabývat.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Názor zastupitelky obce
Vážení spoluobčané,
když jsme se s manželem před 17
lety rozhodli odstěhovat z panelového domu, hledali jsme nejen dům,
ale i domov, který nám bude zpříjemňovat naše zbývající dny a chvíle.
Naše obec mi přirostla k srdci nejen
krásnou okolní přírodou. Máme zde
nádherné místo pro život, a to jak pro
nás starší, tak pro mladé. Která obec
se může pochlubit pěknou základní
školou, která dokáže připravit žáky
na prvním stupni tak, aby obstáli
bez problémů i v městských školách
a můžete mi to opravdu věřit, můj
vnuk tuto školu rád navštěvoval. Která obec má tak vyhlášený domov pro

seniory s kvalitní sociální a specializovanou péčí. Máme zde vyhlášené
sportovní i kulturní akce, za kterými
sem jezdí ze širokého okolí. A takhle
bych mohla pokračovat ještě hodně
dlouho.
Určitě bychom také našli spoustu
věcí, které je potřeba vylepšit. Bohužel vše nejde najednou, a jak všichni
víme, některé věci záleží buď na finančních prostředcích, nebo třeba
na legislativě. Zároveň se však v naší
obci vybudovalo nebo opravilo hodně
nového. Těchto věcí bychom si měli
vážit. Před Vánocemi se i naše náves
dočkala, po dlouhých letech, rekonstrukce. Když se vracím domů nebo

se večer dívám na osvětlený kostel
a náves, říkám si, jak málo stačí ke
štěstí. Tak krásné romantické místo
jen tak nenajdete a mně zůstane v srdci navždy.
Jaké je však pro mne zklamání,
když si někteří pletou tyto společné
prostory s plochou, kterou nemusí
nijak udržovat, protože není jejich
vlastnictvím. Jak jinak si vysvětlit,
že se v poslední době rozmáhají na
chodnících neuklizené psí exkrementy. Kdo z Vás by si je nechal po svém
mazlíčkovi třeba doma v obýváku.
Nechci, aby si maminky přivezli toto
„zlato“ domů třeba na kočárku, aby
si děti a my všichni ostatní, museli

dávat neustálý pozor, jestli si domů
nepřineseme na botách něco navíc,
o co nikdo z nás nestojí. Proto na
Vás všechny apeluji. Pokud venčíte
svého mazlíčka na veřejných prostorech, nemyslete jen sami na sebe, ale
i na ostatní. Igelitových sáčků máme
doma všichni dostatek včetně odpadkových košů v naší obci, do kterých je
můžete hodit.
Možná si ani neuvědomujeme, jakou krásnou obec máme. Chraňme si
ji. Jsou věci, na které peníze nepotřebujeme, aby se nám tady všem dobře
žilo.
Zemková Vlasta
zastupitelka obce

Pečovatelská služba Geriatrického centra Týniště n.O.
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás informovali o činnosti a možnostech pečovatelské služby
Geriatrického centra Týniště nad Orlicí.
Pečovatelská služba poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby.
Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány v domluveném čase v domácnostech klientů. Ambulantní pečovatelské služby tj. vykoupání mimo domov
klienta, jsou zajištěny v prostorách
Geriatrického centra, kde je k dispozici koupelna vybavená zvedací vanou
s pojízdným zvedákem, bezbariérovým
sprchovým koutem a toaletou.
Pečovatelská služba zajišťuje podporu nebo pomoc seniorům nad 65 let
a osobám se zdravotním postižením od
27 let, kteří na základě snížení či ztráty
soběstačnosti nejsou sami schopni zvládat péči o vlastní osobu či domácnost.
Začátkem loňského roku byla rozšířena provozní doba pečovatelské služby

na denně od 7,00 do 20,00 hodin včetně dnů pracovního volna, což umožnilo zajistit potřebnou péči a podporu
seniorům a lidem se zdravotním postižením také ve večerních hodinách.
Ukázalo se, že o tyto služby je velký zájem, jelikož pak tito lidé mohou zůstat
i nadále ve svém domácím prostředí,
přestože potřebují pomoc několikrát
v průběhu dne.
V uplynulém roce jsme zajistili potřebné pečovatelské služby celkem 143
osobám. Tuto pomoc i podporu využívají také rodiny pečující o své blízké,
kteří potřebují celodenní dohled nebo
jsou ze zdravotních důvodů trvale
upoutaní na lůžku. Pro tyto osoby jsme
z krajské dotace zakoupili přenosnou
nafukovací vanu včetně vaku na vodu
a sprchu, pomocí níž můžeme provést
koupel v lůžku. Dále poté přenosný vanový zvedák, který umožní přímo v domácnosti bezpečnou koupel osobám,

které již nedokáží bez pomoci vstoupit
nebo vystoupit z vany. Tento zvedák
umožní pohodlné nasednutí v úrovni
horního okraje vany a následné spuštění na dno vany. Celková nosnost vanového zvedáku je 140 kg. K tomuto je
i využívána posuvná otočná sedačka,
která slouží k usnadnění přesednutí
na vanový zvedák. Jedná se o velmi „
šikovné pomocníky“, kteří nejen ulehčí
práci pečovatelům, ale také zpříjemní
koupel osobě, které péči zajišťujeme.
V případě zájmu o pečovatelskou
službu se můžete obracet na vedoucí
pečovatelské služby paní Lýdii Plančíkovou, mobil 603 858 375, e-mail: pecovatelky.gc@seznam.cz,veškeré další
informace jsou k dispozici ke stažení na
našich internetových stránkách www.
gc-tyniste.cz.
Bc. Lýdie Plančíková
vedoucí pečovatelské služby

Ples Nové Vsi - sobota 7. 3. 2015
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Rozhovor se starostou obce

V minulém čísle zpravodaje jste se
zmínil o tom, že byla zahájena příprava stavební dokumentace na nové propojení Albrechtic s Týništěm. Jsou již
známy nějaké konkrétnější informace
k této významné stavbě?
Podle posledních informací z Královéhradeckého kraje se pracuje na dokumentaci k územnímu řízení, přičemž
se zpřesňuje trasa komunikace a řeší
se další detaily stavby. Na tuto otázku
by lépe odpověděl náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje pro dopravu
pan Ing. Karel Janeček, který zastupuje
investora stavby, kterým bude Královéhradecký kraj.

ních měsících budou ještě ukončeny
i drobné terénní úpravy trávníků.
Osvětlení kostela bude shodné jako
před výstavbou. V současné době
máme pouze problémy se spínacími
hodinami. Ty původní nepracují správně a na nové se dosud čeká. Je však slíbeno, že až budete číst tyto řádky, tak
již bude i po této provozní stránce vše
v pořádku.
Co se týče veřejné zeleně a stromů na
návsi, je zastupitelstvu obce předložen
návrh, abychom si nechali zpracovat
projekt na rekonstrukci veřejné zeleně
doplněný o návrh na výsadbu rabátek.
Jde zejména o posouzení zdravotního
stavu lip. Podle mne se nedá vyloučit
V únoru bylo vydáno kolaudační ani jejich totální náhrada za novou
rozhodnutí pro stavbu Technická in- výsadbu.
frastruktura – úpravy komunikací,
Čeká naši obec v letošním roce něchodníků a veřejného osvětlení na návsi. Jak jste byl spokojen s dokončova- jaká významná, finančně nákladná,
cími pracemi celé stavby, šlo všechno stavba?
Ano, pokud zastupitelstvo obce
podle Vašich představ? Na veřejném
zasedání zastupitelstva obce padly 16. 2. 2015 schválí návrh rozpočtu
k tomuto bodu další dvě otázky: Bude obce, tak bude v letošním roce zreakostel znovu osvětlen, tak jak byl před lizována rekonstrukce komunikace
rekonstrukcí? Uvažuje se o vysazení a výstavba chodníků v ulici Poštovní
lip na návsi nebo alespoň o osazení ur- (v prostoru nové výstavby). Tendrová dokumentace k výběru dodavatele
čitých prostor květinami?
Po stavební stránce proběhla stavba stavby se již zpracovává. O jejím zahábez větších potíží. Dodavatel, společ- jení bylo rozhodnuto v zastupitelstvu
nost KENVI CZ,s.r.o. Tutleky, odvedl obce ještě před koncem roku 2014.
kvalitní práci ve sjednaném termínu. Předpokládané náklady by neměly
Rovněž se podařilo rychle a bez zbyteč- přesáhnout 5 mil. Kč. Výsledkem bude
ných průtahů vyřešit všechny dílčí sta- asfaltová komunikace, dlážděné chodvební problémy. Podle reakcí občanů, níky a doplňková zeleň.
které jsem měl možnost zaregistrovat,
jsou i oni s výsledkem spokojeni. V jar-

A teď ještě k hojně diskutovanému
tématu „odpady“. Občané se nás na
úřadě při placení poplatků za svoz
odpadů často ptají, zda budou v obci
umístěny nádoby na BIO odpad a domácí olej. Mohl byste toto téma občanům trochu objasnit?
Nejprve k biologicky rozložitelným
odpadům. Tato problematika je v současné době stále více diskutována ve
sdělovacích prostředcích i v odborných
kruzích. Některé obce tuto službu již
nabízejí, jiné s jejím plošným zavedením váhají.
Ve svozové oblasti společnosti ODEKO s.r.o. Týniště n.O. tuto službu zkušebně zavedlo před několika lety pouze
Horní Jelení. Výsledkem byl nárůst absolutního množství svážených odpadů.
V první fázi po zavedení systému sice
došlo k mírnému poklesu produkce
komunálních odpadů, od té doby však
opět roste spolu s produkcí biologických odpadů.
Z této zkušenosti se dá předpokládat,
že zavedením systému sběru těchto odpadů se zvýší výdaje obce na odpadové
hospodářství. To je hlavní důvod, proč
je naše obec, ale i obce okolní, k zavedení systému zatím zdrženlivá. Navíc
se domníváme, že v našem typu zástavby si může takřka každý občan zlikvidovat biologický odpad sám a ještě
využít kompost k zlepšení kvality svých
hospodářských ploch. Přebytky zelené
hmoty, které nezpracuje, může každý
občan bezplatně odevzdat ke zpracování a to kdykoliv, na skládce odpadů
v Albrechticích nad Orlicí. V podzim-



Náves zářící novotou

ních měsících probíhá pravidelně stanovištní sběr do kontejnerů. I z něho je
patrné, že po zlikvidování květinových
výzdob, jsou kontejnery skoro prázdné.
Diskuse na toto téma však uzavřena
není. Každý si však musí uvědomit, že
každá služba stojí peníze, které musí
někdo zaplatit. Je jedno, jestli je to občan nebo obec. Jisté je, že budou chybět
na jiné, v současné době, důležitější
výdaje.
O sběru domácích olejů se zatím
žádné diskuse mezi starosty nevedly.
Na internetových stránkách obce
a z hlášení v rozhlase jsme informováni o tom, že obec hledá zájemce o funkci kronikáře obce. Paní Svobodová,
dlouholetá kronikářka naší obce,
v této funkci končí. Do dnešního dne
(12. 2. 2015) oslovila místostarostka
obce několik občanů s touto nabídkou,
ale prozatím se nenašel žádný „nástupce“, který by o tuto funkci projevil
zájem. V čem vidíte příčinu?
To skutečně nevím. Jedna z možností však může být, že kronikář musí mít
silný vztah k obci, chuť obětovat svůj
volný čas pro tuto práci, mít trpělivost
a umět systematicky pracovat a také
musí umět kultivovanou formou napsat vše, co pokládá ze života obce i státu za důležité. Teprve splněním všech
těchto předpokladů se může někdo stát
kronikářem. Jak je vidět, není to funkce
jednoduchá. Přesto věřím, že se někdo
takový v obci najde.
Děkuji za rozhovor
Petra Berounská
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V dnešním článku bych se rád věnoval některým právním vadám nemovitostí. Pod tímto pojmem se skrývá
celá řada věcí, které stěžují nebo přímo
znemožňují prodej nemovitosti. Jsou
to např. zástavní práva, věcná břemena, exekuční příkazy apod. Těmto záležitostem se tentokrát věnovat nebudu. Necháme si je třeba na příště. Rád
bych Vás dnes seznámil se záležitostmi
nezakreslených staveb, staveb na cizím pozemku apod. V sedmdesátých
a osmdesátých letech minulého století
vznikala na našich vesnicích celá řada
staveb, které nebyly řádně zkolaudovány, většinou nebyly ani povoleny,
zkrátka vznikaly tzv. „divokým způsobem výstavby“. Běžnému užívání
těchto nemovitostí nic nebrání, ale
problém vznikne tehdy, pokud se rozhodnete nemovitost nebo pozemky
s rodinným domem prodat. Kupující
často chce financovat koupi hypotečním úvěrem od banky. Banka zajistí
odhad nemovitosti a odhadce zjistí při
místním šetření, že současný fyzický
stav objektů neodpovídá zápisu v katastru nemovitostí. Banka vydá resumé
„objekt nevhodný k zástavě“ a konec.

Víte všechno o své nemovitosti?

Teď co s tím?
Nastíním Vám následující postup
na příkladu: Vlastníte rodinný dům,
na zahradě je postavená garáž, která
částečně, z přední strany zasahuje na
pozemek obce. O tom jste samozřejmě
neměli ani tušení. Garáž není zanesena
v katastru nemovitostí nebo její profil
– zastavěná plocha neodpovídá katastrální mapě. Předně budete potřebovat
geodetickou kancelář, aby Vám objekt
řádně zaměřila, přidělila zastavěné
ploše garáže parcelní číslo a vypracovala geometrický plán, který bude
následně zanesený do katastru nemovitostí. Celý proces je o to složitější, že
stavba stojí na více pozemcích, jeden
Váš a druhý obce. Tzn. garáž bude stát
nově na dvou pozemcích. Musíte dát
žádost na obec na odkoupení pozemku. Zde uvedete nové parcelní číslo
a výměru. Celý odkup musí odsouhlasit zastupitelstvo, které stanoví cenu
pozemku. Dále bude potřeba kupní
smlouva. Dělení pozemku a „novou
stavbu“ musí schválit stavební úřad.
Spolu s žádostí musíte předložit pasport stavby (zjednodušený stavební
výkres), technickou zprávu, revizní

zprávu na elektřinu (pokud je zavedena), revizi komína a spalinových cest,
pokud tam je lokální topeniště. Na
schválení takovéto stavby má stavební
úřad 30 dní. Až potom můžete vložit
na katastr příslušný geometrický plán
se schválenými dokumenty od stavebního úřadu a stavbu zapsat. Stavbu
Vám zapíší s nějakou kupní smlouvou,
např. na část pozemku od města nebo
s kupní smlouvou na celou nemovitost. Celý tento proces je minimálně
na dva měsíce práce a vyjde na cca 10
tis. Kč, ale cena se může vyšplhat až na
25 tis Kč. Kupující často již musí znovu
žádat o hypotéku, zaplatit nový odhad
nebo aspoň revizi. Možná už nemohl
déle čekat a koupil něco jiného.
Moje rada zní:
Předtím než začnete prodávat nemovitost, porovnejte si zápis v katastru nemovitostí se skutečným stavem.
Naše zkušenost je ovšem taková, že
laik málokdy odhalí takovéto právní
vady a na vše se přijde až při prodeji.
Já samozřejmě doporučuji požádat
o spolupráci s prodejem realitního
makléře. Udělejte si však výběrové
řízení na makléře a realitní kancelář.
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Zjistěte si před uzavřením zprostředkovatelské smlouvy na prodej, zda
Vám s tímto makléř pomůže, písemně si sjednejte doplňkové služby ve
smlouvě a domluvte si také paušální
cenu za tyto služby v rámci zprostředkovatelské provize. Každý prodej je
specifický a nikdy nejste schopni na
začátku zjistit, co vše Vás čeká. Toto
odhalí jen opravdu zkušený realitní
makléř se vzděláním a dlouholetou
prací. Moje zkušenost je taková, že
až dvě třetiny všech nemovitostí mají
takovéto právní vady. Nejedná se jen
o garáže nebo kůlny, ale také o různé
přístavky, verandy nebo výměnky. A to
nemluvím ani o tom, že některé domy
nemusí být zapsány jako rodinný dům,
ale např. jako zemědělský objekt nebo
objekt občanské vybavenosti. Pak Vás
čeká ještě „změna užívání stavby“ a to
je také náročný proces. Stavby můžete
zlegalizovat a zapsat, aniž byste celou
nemovitost prodávali, ale i ze zcela
preventivních důvodů nebo pro dobrý
pocit, např. abyste tímto problémem
nezatěžovali případné dědice.
Zdeněk Pilbauer

Myslivecká kronika Albrechtice n.O. a okolí
Čas letí, staří pamětníci odcházejí,
a je proto na nás, uchovat pro budoucí
pokolení vše, kam až nám současníkům paměť sahá.
Podle záznamu dochovaných v archivu pardubického zámku, rozsáhlé
lesy prostírající se východně od Holic
do Hradce při Orlici k Týništi, nazývaly se „Bor“ nebo „Hradecký les“,
později „na Království“. Na východní
jeho straně byly r. 1380 založeny obce
Albrechtice a o něco později Štěpánovsko. Byly to poslední obce patřící
k panství rodu Perštýnů, kteří sídlili
na Pardubicích. Za řekou Orlicí bylo
již panství Častolovice.
Obec Nová Ves byla založena později. V purkrechtní knize pardubického zámku č. 21, rej. 9 nachází se zápis
tohoto znění: „Rok 1575, strana 772.
Nová Ves na Království“.
Vojtěchovi Polákovi a Wáclavu Wsteklému povoleno, aby sobě grunty
nebo domy při rybníce Nové Branzviesy na Království, kdež slouc Nová
Ves, postavili a na takové stavení jest
jim dříví z lesův JMG dáno.Vojtěch
Polák a Václav Vsteklý kdyby takové
grunty vystavějíc kdykoliv prodali, z těch budou a jsou povinny je se
svršky hodnejma naplniti a předati,
tak, jakž se jiní statkové nebo zahrady
na tomto panství parbickém předávají
a ten grunt s člověkem hodným osaditi. Ourok dlíti císařské jež jsou k tomu
gruntu každého vyměří, povinni budou platiti. Stalo se před památkou

svaté Lucie, letka 1575.
Rybník „Braňzvěř“, nynější rybník
novoveský, založení v témže století,
z něhož zápis pochází, jmenoval se
zprvu také Novožďárský na rozdíl od
staršího rybníka Starožďárského. Zápis ten zachoval tedy jména dvou prvních obyvatel, patrně hajných, nově
vznikající osady.
Tehdejší rozsáhlé lesy vedle dříví
byly též bohaté na zvěř, jejíž lov však
byl výsadou šlechty. Obyčejný smrtelník musel jen pánům sloužiti při jejím
lovu, a zle bylo tomu, kdo se o ulovení
zvěře pokusil.
Teprve po zrušení roboty v r. 1848,
až v r. 1878 vydán byl zbrojní patent,
a výkon lovu byl povolen i selskému lidu. Vedle panské honitby, kterou tvořily všechny pozemky patřící
šlechtě a dále pozemky selské vklíněné do těchto, ku kterým nevedla veřejná cesta, v našem případě to byly
pozemky při rybníce Starožďárském,
na Meráčku a ve Slavíkově, byla vytvořena honební společenstva, která
tvořila součet všech pozemků v katastru každé obce s výměrou 200 ha.
Honební společenstva volila ze
svého počtu honební výbor tím způsobem, že na každých započatých 5
ha půdy připadl jeden hlas. Všude
tam, kde vládl dobrý sousedský poměr, hleděli si místní sousedé udržeti právo na myslivost ve svých rukou
a o odstřelu zvěře sami rozhodovali.
Naše honitby – štěpánovskou, al-

brechtickou a novoveskou pronajímaly místní honební výbory obyčejně
za přijatelnou cenu 10 zlatých ročně
z volné ruky některému místnímu
rolníkovi a ostatní sousedé – pokud
měli o výkon myslivosti zájem – stávali se rovnocennými partnery.
Tak bylo i v našich obcích – zejména ve Štěpánovsku a v Nové Vsi. V Albrechticích, kde o myslivost později
nebyl zájem, pronajímali honitbu veřejnou dražbou za vyšší cenu, obyčejně továrníkům Kotkovým z Týniště.
Tam, kde v obci nebyla dobrá sousedská shoda, pronajala se honitba
veřejnou dražbou a bylo-li více cizích
zájemců, byla pronajata za takovou
cenu, kterou obyčejný smrtelník ze vsi
nemohl zaplatit. Pak stával se pachtýřem obyčejně cizí fabrikant, který ve
vsi neomezeně vládl a ti ostatní, kteří
zvěř živili, se jen dívali.
Výkon myslivost mohl provozovati
každý, kdo na držení zbraně zakoupil
zbrojní pas a k tomu honební lístek.
Samozřejmě ne každý si takto počínal, neboť opatření těchto povolení
vyžadovalo určitý finanční náklad.
Peníze měli tehdá velkou cenu, a tak
mnohý majitel zbraně lovil tajně, bez
povolení. Zvěře bylo v té době velmi
mnoho, zvláště zvěře srnčí, zajíců
a králíků v panských lesích byly vysoké stavy. Všechna tato zvěř vycházela
na selská pole, zvláště v noci, aby tu
hledala obživu.
Pokračování v příštím vydání.

MYSLIVECKÝ PLES
Dne 17. ledna 2015 se konal jubilejní, padesátý Myslivecký ples. První
se konal v lednu v roce 1964 a za tuto
dobu se nekonal jenom 1x. Důvodem bylo, že těsně před plesem nám
zajištěná hudba termín odřekla. Pro
krátkost času a navíc v plesové sezóně se nám na stanovený termín náhrada nepodařila zajistit. Jeden ples
se konal na Nové Vsi, a to z důvodu
opravy sálu v Albrechticích n.O. Jubilejní 50. ples byl k naší spokojenosti
hojně navštíven a všichni účastníci
byli velmi spokojeni. Kvalitní hudba,
bohatá tombola, kde bylo 50 cen, vše
ve zvěřině. Děkujeme naší široké veřejnosti, která nás svojí návštěvností
podporuje.
Srny ohrožuje řepka
Setkali jste se v oblasti zimy a předjaří s nezvykle ochočeným srncem,
který před Vámi neprchal a nechal se
dokonce pohladit? Pro někoho skvělý
zážitek, přírody znalý člověk ale dobře ví, že je zle. Srncova plachost není
z ochočení, ale následkem otravy a po
ní přichází smrt. Viníkem je řepka.
Dnes je zaseta na celé Nové Vsi a částečně v Albrechticích. Finanční zisk
je přednější. Likvidace živé přírody je
toho dokladem.
Výbor MS Zelené Háje
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2015
datum

jméno lékaře

adresa

telefon

datum

jméno lékaře

adresa

telefon
494 515 694

MUDr. Malátková Ludmila

Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou
Komenského ul. 44,
Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445,
České Meziříčí
Panská 24,
Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166,
Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259,
Kostelec nad Orlicí
Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

17. 05.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

494 371 781

23. 05.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

736 419 151

24. 05.

MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

494 323 152

30. 05.

MUDr. Hrbáčová Eva

721 460 150

J. Pitry 448, Opočno

MUDr. Zdeňka Jiří

18. 04.

01. 03.

MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

494 667 553

01. 05.

MUDr. Domáňová Iva

07. 03.

MUDr. Šmídová Alena

494 622 550

02. 05.

MUDr. Dvořáková Soňa

08. 03.

MUDr. Štulík Richard

Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
Poliklinika Rychnov nad
Kněžnou

494 515 693

03. 05.

MDDr. Faltisová Kristýna

14. 03.

MUDr. Vyčítalová Marie

dr. Lützova 244, Vamberk

494 541 757

08. 05.

MUDr. Handl Jindřich

15. 03.

MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266,
Rychnov nad Kněžnou

494 534 841

09. 05.

MUDr. Havlová Marie

21. 03.

MUDr. Tůmová Věra

J. Pitry 344, Opočno

494 667 154

10.05

MUDr. Hlavsová Lenka

22. 03.

MUDr. Valešová Pavla

494 622 114

16. 05.

28. 03.

MUDr. Tomanová Libuše

494 542 102

29. 03.

MUDr. Veselská Renata

04. 04.

MUDr. Tancurinová Jana

05. 04.

MUDr. Bahník František

06. 04.

MDDr. Zdráhal Zdeněk

Poliklinika, Pulická 99,
Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
nám. Dr. Lutzowa 345,
Vamberk
Třebízského 799,
Kostelec nad Orlicí
Komenského 481,
Kostelec nad Orlicí

11. 04.

MDDr. Andělová Jana

12. 04.

775 224 093
734 324 600
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 515 696

494 532 330

31. 05.

Na Trávníku 1232,
Rychnov nad Kněžnou
799,
MUDr. Miřejovská Dagmar Třebízského
Kostelec nad Orlicí

731 980 112

06. 06.

MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

Kvasinská 129, Solnice

494 596 732

07. 06.

MDDr. Pavlová Simona

494 595 292

MUDr. Benešová Růžena

Tyršova 464, Dobruška

494 622 040

13. 06.

MUDr. Vavřičková Hana

19. 04.

MUDr. Beran Lubomír

494 371 783

14. 06.

MUDr. Podolská Jana

25. 04.

MUDr. Beránek Jan

494 371 088

20. 06.

MUDr. Pokorná Jaroslava

26. 04.

MUDr. Čapková Marie

Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
Komenského 828, Týniště
nad Orlicí
Komenského 366,
Doudleby nad Orlicí

Zdrav.středisko Rokytnice
v Orlických horách
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
Poliklinika
Rychnov nad Kněžnou

494 383 417

21. 06.

MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

494 323 152

494 371 782
494 371 783
494 515 697

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.




Relaxace tla a due.

KOSMETIKA
kompletní kosmetická ošetření, ultrazvuk na vrásky,
diamantová mikrodermabraze
MASÁŽE
klasické regenerační a relaxační, masáže s lávovými kameny,
masáže s odstraněním zablokovaných svalových uzlů ( Trigger points )
indická antistresová masáž hlavy, aroma masáže, tělové zábaly
a peelingy solí z Mrtvého moře, zábaly proti celulitidě
LYMFODRENÁŽ přístrojová
k odstranění celulitidy, ke zpevnění těla, k hubnutí, na detoxikaci
organismu a k nastartování správné činnosti lymfatického systému
!!! NOVINKY v Týništi !!!
LÉČBA AKNÉ IPL, RADIOFREKVENČNÍ LIFTING
MIKROJEHLIČKOVÁNÍ, BĚLENÍ ZUBŮ
THERMAL BODY CONTOUR, LASEROVÁ LIPOLÝZA
KRYOLIPOLÝZA a další

Olga Fedrselová – mobil 728 513 002
www.kosmetikaolga.cz
Týniště nad Orlicí a Hradec Králové
Od března nás najdete v Týništi na nové adrese:
naproti Dělnickému domu
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

ohlédnutí za adventem a Vánocemi 2014

Albrechtice nad Orlicí

Školní Vánoce
I letos v prosinci jsme se moc
těšili na školní Vánoce. Slavili
jsme je v pátek 19. prosince. Sešli
jsme se všichni nahoře v hale a zazpívali jsme si vánoční písničku.
Pak jsme si připomněli vánoční
zvyky. Každý ročník si připravil
něco. A tak jsme viděli pouštění
svíček, házení botou, krájení jablíček, zopakovali jsme si vánoční
pokrmy a historii adventního věn-

ce i vánočního stromečku. Konečně nastala chvíle nadělování. Na
stromečku začaly prskat prskavky
a hurá, pod stromečkem byly dárky a všichni se radovali. Mě nejvíce potěšily florbalové hole, fotbalové míče a hlavně interaktivní
tabule se vším vybavením. Byl to
krásný den a chtěl bych to prožít
ještě jednou.
Tomáš Barták žák 5. ročníku

 Advent jsme zahájili krásným divadelním představením
Radujme se veselme se.

Vyrábění ze slámy
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 k nám
přijela paní ředitelka Horská ze
ZŠ Čestice. Přivezla připravená
stébla slámy. Z nich všechny třídy
vyráběly ozdoby na vánoční stromeček. Kdo chtěl, mohl si vyrobit
slaměné ozdoby, já jim říkám buřtíky. Paní Horská nám nechala ve
škole mísu se zbylou slámou a z ní
jsme o velkých přestávkách dělali

copánky a z nich krásná srdíčka.
Srdíčka jsme použili na přáníčka
pro všechny, co spolupracovali ze
ZŠ Albrechtice nad Orlicí. Bylo to
krásné, něco nového jsme se naučili a vánoční stromeček byl slaměnkami úžasně ozdobený.
Karolína Mylerová
žákyně 5. ročníku

BESÍDKA

Třídní Vánoce

Ve čtvrtek 18. prosince 2014 se dvě
děvčata z 5.ročníku: Karolínka Mylerová a Adélka Veverková vydala na
nákup, aby si celý 5.ročník mohl udělat své první chlebíčky ve škole. Proto
Karolínka a Adélka nakoupily:1 veku,
šunku, pomazánkové máslo, pár rajčat, okurku a sýr. Mysleli jsme si, že
přineseme vykrajovátka, kdo má nějaká doma. Každý zapomněl, tak jsme
měli jen hvězdičková od paní ředitelky.
Ale to bych moc předbíhala. Začnu
příchodem děvčat z nákupu do školy.
Všichni jsme si spojili lavice, vytvořili
jsme jedno pracovní místo a dlouhý
sváteční stůl. Paní ředitelka Kratěnová
nám nakrájela jednu veku a každý si
vzal dva plátky. Plátky jsme si namazali pomazánkovým máslem a podle

sebe ozdobili hvězdičkovým sýrem,
šunkou, okurkami a rajčaty. Měli jsme
hotové chlebíčky a kluci připravovali
cukroví. Poskládali jsme si ubrousky
a prostřeli stůl. Potom jsme překvapením otevřeli pusu. Paní ředitelka nalila borůvkové šampaňské (samozřejmě pro děti!)a všichni jsme si připili
na Vánoce a na nový rok 2015. Když
jsme si snědli chlebíčky i trochu cukroví a vypili vánoční čaj, poklidili jsme
a teprve úplně až na konec jsme si rozdávali mezi sebou i v ostatních třídách
dárky od svých kamarádů i učitelů. Byl
to moc hezký den i zážitek. Škoda, že
páťáci jsou tady naposledy, protože se
všem třídní Vánoce líbily.
Michaela Hořínková
žákyně 5. ročníku

Ve středu 17. prosince se konala
v Restauraci U Krbů besídka. Nejdříve jsme dostali texty. Měli jsme
asi měsíc na to se je dobře naučit.
Bylo to dost složité, protože texty byly docela dlouhé. Trénovali jsme ale nejenom paměť. Šlo
o dobrý přednes, správnou intonaci i sladění se s ostatními přednášejícími. Nakonec to ale všichni
moc pěkně uměli. Když nastala
středa,měli jsme po velké přestávce generálku a večer to celé začalo.
Málem bych zapomněl říct, že po

generálce jsme já a můj spolužák
pomáhali do oběda paní učitelce
a panu učiteli vše nachystat. Večer vystupovala nejdříve mateřská
školka a až po ní základní škola.
Náš pořad se jmenoval Vánoce
v ZOO. Všichni měli trému, ale ta
brzy zmizela a vše dobře dopadlo.
Po skončení pořadu nám pan Krb
jako vždy donesl moc dobré poháry. Věřím, že si to všichni moc
užili a že jsme všem divákům přičarovali vánoční atmosféru.
Jakub Nesnídal žák 5. ročníku

Číslo 1 - 2015
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Návštěva knihovny

Ve středu 21. ledna navštívili žáci
1. ročníku albrechtickou knihovnu.
Paní knihovnice si pro děti připravila zajímavé povídání o dětském
pořadu Večerníček. Seznámila je
s jeho historií a ukázala jim knížky,
podle kterých byly jednotlivé Večerníčky natočeny. Děti se dozvěděly, že Večerníček se vysílá již 50
let. Na závěr čekal děti jednoduchý
test, kde si zavzpomínaly na vše, co
se během návštěvy dozvěděly. Do
školy jsme odešli s úkolem nakreslit
obrázek, jak si představuji svého Večerníčka. Prvňáčkům s tím pomohli
jejich spolužáci ze 3. ročníku. Jako
nejoriginálnější jsme vybrali obrázek žákyně 3. ročníku Zory Rozkošné. Zde se na něj můžete podívat.
Jana Karásková

Strana 9

Zápis do 1.ročníku

Zpříjemněním posledního roku na
naší škole je pro každého páťáka účast
na zápisu do 1. ročníku. Ve středu
28. ledna o půl třetí jsme se všichni
převlékli do kostýmů. Paní Drábková
nás také nalíčila. Na zápisu účinkovaly tři druhy pohádkových postav:
indiáni, vodníci a šašci. Ve tři hodiny
zápis začal. Indiáni přivítali budoucí
prvňáčky s rodiči a zavedli je do třídy.
U vodníků se hlavně počítalo a děti
také poznávaly různé geometrické
tvary. Potom děti zamířily k šaškům.

Šašci byli smutní a děti je musely rozesmát barevnými vlaštovkami a básničkou. Šašci jim za odměnu předvedli nějaký trik. Děti také kreslily svou
maminku. Nakonec šli malí předškoláci za paní ředitelkou. Celá akce trvala asi dvě hodiny. Za tuto dobu přišlo
dvanáct budoucích školáků. Zápis se
nám moc líbil a chtěli bychom ho zažít znovu.
Kateřina Trojanová a Adéla
Veverková, žákyně 5. ročníku

Divadlo
Jednoho lednového dne k nám
přijelo divadlo. Dva herci nám
zahráli s maňásky příběh o statku, co se tam stalo a jak se na
to tvářila zvířata. Hráli o lupiči,
který loupil slepici, o beranovi,
který dělal – berany, berany duc

a o štěňátku, co neumělo štěkat.
Herci měli kytaru a občas nám
zahráli nějakou píseň. Všechno
dobře dopadlo a my jsme se od
srdce zasmáli.
Karolína Mylerová
žákyně 5. ročníku

Klub aktivních rodičů a dětí
Pár žáků pátého ročníku napadlo, že bychom mohli založit
klub, kde bychom uskutečňovali
aktivity, které ve škole nestihneme. A tak jsme tento nápad
zrealizovali. Na začátku prosince
jsme se poprvé sešli a domluvili se, že v lednu budeme tvořit
zimní víly z lahví. Na vyrábění
zimních víl jsme pozvali i spolužáky, kteří v klubu zatím nejsou. Nastal den, kdy se konalo
tvoření. Všichni se moc těšili.
Ve třídě, kde se víly vyráběly,
vládla příjemná atmosféra. Tvo-

ření se zúčastnily jak malé děti
(jedno dokonce ještě s dudlíkem
v puse) a jejich rodiče, tak nejstarší školáci. Na konci jsme se
domluvili na další společné aktivitě. Tentokrát budeme v únoru
péct perníčky. Doufáme, že Klub
aktivních rodičů a dětí bude pokračovat a děkujeme všem, kteří
nám ho pomohli uskutečnit.
Kateřina Trojanová
žákyně 5. ročníku
a Pavla Černá žákyně 4. ročníku

Pečení na masopust
Ve středu 4. února se konalo
3. setkání Klubu aktivních rodičů a dětí. Všichni jsme se sešli
ve školní jídelně, kde jsme začali
s válením těsta na perníčky. Na
vyválené těsto jsme vykrajovali různé tvary - kolečka, kytičky,
postavy a zvířata. Ty jsme poté
dali na pečící papír na plech a do
trouby. Když byly perníčky upečené, pustili jsme se do zdobení.
Byla nachystaná bílá i čokoládová
poleva, lentilky, drobné zdobeníčko, takže jsme se opravdu vyřádili.
Jakmile jsme dopekli perníčky,

začali jsme válet těsto na linecké cukroví. Do vyváleného těsta
jsme vykrajovali kolečka, na která jsme dělali veselé smajlíky. I ty
jsme dali do trouby upéct. Upečené jsme je zdobili čokoládou.
Perníčky a linecké cukroví, které
se trošku připeklo nebo prasklo,
jsme mohli sníst a taky jsme museli ochutnávat. Bylo to moc dobré. Na masopust nám naštěstí také
zbylo, tak přijďte ochutnat. Moc
jsme si to užili.
Lenka Hánlová žákyně 5. ročníku
a Radka Rollová žákyně 4. ročníku

Plavba po řece Orlici - fotoreportáž

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 10

Číslo 1 - 2015

DIVADLO ČERT A KÁČA
Dne 5. ledna k nám přijel pan
Peřina, aby nám zahrál divadlo
ČERT A KÁČA. Hned, jak jsme
ho viděli, věděli jsme, že to bude
prima. A pan Peřina nezklamal.
Měl s sebou dřevěné loutky, velký kufr, dřevěný otáčivý čtvercový
stůl a různé nástroje - například:
kazů, tamburínu a láhev, do které
foukal. Byl to starý známý příběh
o Káče, která chtěla pořád tancovat a rodiče ji poslali do světa, pro-

tože kromě tancování nic nedělala. Jenže pan Peřina z toho udělal
divadlo plné překvapení. Nejlepší
scéna: čert vykouzlil z malé loutky Káči velkou hadrovou postavu,
se kterou mohl konečně pořádně
tancovat. Divadlo bylo velmi legrační, opravdu jsme se zasmáli.
Doufáme, že pan Peřina přijede
zase co nejdříve.
Pavla Černá, Terka Richterová
a Radka Rollová žákyně 4. ročníku

ZIMNÍ OLYMPIÁDA
Při prvním zahájení v tomto
roce nám paní ředitelka oznámila, že se bude ve škole konat zimní
Olympiáda.
Závodily všechny děti ze školy.
Olympiáda měla dvě části – dráhu
s překážkami a běh. Na začátku hodiny tělesné výchovy jsme připravili
2 žíněnky, kozu, díl švédské bedny, 3
tyče, medicimbal, lavičku a žebřiny.
Dráha byla hotová, pan učitel si připravil stopky a šli jsme běhat.
Když doběhl poslední, dráhu jsme
uklidili a šli jsme běhat sprint. Výsledky jsme se dozvěděli, až když
podmínky olympiády splnili všichni
žáci.
Slavnostní vyhlášení se stupni vítězů nás čeká hned po jarních
prázdninách 16. února.
Tomáš Kožant a Šimon Radil
žáci 5. ročníku

Máme rádi vlastivědu, ve které se letos dozvídáme o historii naší země. Vyzkoušejte si i vy svoje znalosti.
Výsledkem tajenky je jméno jednoho významného panovníka:
1. znak Husitů

1.

2. křestní jméno mistra Husa

2.

3. stavba v románském slohu

3.

4. manželka Jana Lucemburského

4.

5. babička svatého Václava

5.

6. znak Přemyslovců

6.

7. první historicky doložený kníže

7.
.

Rada zpravodaje: Tomáš Kožant, Karolína Mylerová, Michaela Hořínková, Kateřina Trojanová, Pavla Černá, Tereza Richterová, Radka Rollová,
Jakub Nesnídal, Adéla Veverková, Tomáš Barták, a Světluše Kratěnová.

TEXTIL
PRO SPORT
A VOLNÝ ČAS

SOFTSHELLOVÉ
VESTY A BUNDY

435,-

JIŽ OD

www.123textil.eu
3textil.eu
tel.:

V Y B AV T E S E

NA SPA VOLNÝ
ORT
ČAS

739 378 831
NOVINKA
V SORTIMENTU

Vzorková
Vz
zorková prodejna:

Voklik 976, TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
V
ICÍ
VÍCE INFORMACÍ
CÍ

(u čerpací stanice BENZINA)

OCHRANNÉ POMŮCK
O
POMŮCKY
PRACOVNÍ ODĚVY
OBUV, BRÝLE
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ŽIVOT MEZI KNIHAMI
V zaměstnání jsem zvyklá slýchat, že
každý je nahraditelný, že na mé místo
stojí za branou fronty. Možná to taky
znáte. Naštěstí je tomu tak přinejhorším jenom tam. V rodině, mezi přáteli,
v obci má každý své nezastupitelné místo. Všichni sem patří, všichni jednotlivci dohromady tvoří Albrechtice. Ale
někteří jsou vidět nebo slyšet o trochu
více.
Jednou z nich je žena, která pro obec
pracuje už téměř 50 let - paní Jaroslava
Svobodová. Víte, co obnáší její práce?
Zeptala jsem se za Vás.
Paní Svobodová, vy jste rodačka
z Albrechtic?
Já jsem rodačka z Albrechtic, z Kvartýru a mrzí mě, že Kvartýr spadl pod
Novou Ves, že nepatří k Albrechticím,
tak jako odpradávna.
A sem, kde teď bydlíte, jste se přestěhovala kdy?
Sem jsme se přistěhovali do Albrechtic v roce 1962. Domek jsme koupili
spolu se sestrou.
Tady jste bydlela s manželem Hubertem a rozhodli jste se, že chcete něco
dělat pro obec…
Ano, řešili jsme, čím bychom obci
mohli pomoci a rozhodli jsme se pro
knihovnu a později i kroniku. Kroniku
dělám 29 let a v knihovně letos budu 48.
rok. Nejdřív jsme tady pracovali s manželem, kroniku jsme psali taky nejdříve
s manželem, a když v roce 1992 zemřel,
pokračovala jsem s knihovnou i kronikou sama. Původně jsme to oba dělali
při práci, teď jsem v důchodu. Knihovna nejdříve sídlila ve škole, pak naproti
domovu důchodců a pak jsme se odstěhovali nahoru na obecní úřad, tam
jsme byli dlouho, a odtamtud jsme se
stěhovali sem.
Ve funkci kronikářky už nechcete dál
pokračovat, proto někoho na toto místo hledáme. Co to pro vás obnášelo?
Zprávy, které se týkají obce, organizací při obci, komisí při obci, se sdružují
ve zpravodaji, z něj jsem čerpala a vybírala, co jsem si myslela, že je nejdůležitější. Vedle toho jsem si vedla ještě své
poznámky, a když se něco mimořádného odehrálo, co nebylo ve zpravodaji,
tak jsem si to zapsala a pak na konci
roku jsem to do kroniky ještě přidala.
Poslouchala jsem rádio a informace,
které jsou důležité pro celou republiku
nebo i celosvětově, jsem si také poznamenávala. Dál ještě denně sleduji zprávy, pak si to najdu třeba i na internetu,
zapíšu, a pak to třídím a přemýšlím, co
je důležité pro tu kroniku a pro ty, co to
budou číst třeba za padesát let nebo ještě dýl… Dokud se kronika nerozpadne.
Mimo jiné i počasí, když byly povodně
nebo když teď spadly ty meteority, to
bude taky v kronice… Ale samozřejmě,
že když někdo jiný bude psát kroniku,
bude mít tu kroniku jinou, protože každý bude vidět tu důležitost v něčem
jiném.

V kronice je také zaznamenané
počasí…
Počasí sleduju denně. První věc, co
udělám, když vstanu, je, že jdu k teploměru, zapíšu si počasí, kolik je stupňů,
jak to vypadá venku, jestli je zataženo
nebo svítí slunce, jestli prší nebo sněží,
totéž dělám v poledne. Takhle to vedu
celý rok. A do kroniky potom vypíchnu,
jaké počasí bylo o svátcích - Velikonocích, Vánocích, na Silvestra.

kvapuje, ať děti nebo ta starší generace
- všichni rádi čtou knížky nové, které
vycházejí teď, a ty staré, co tady mám,
i když jsou pěkné, tak po těch starých
knížkách nikdo moc nesáhne. Knížky
máme rozdělené pro děti a pro dospělé, pro děti tam jsou pohádky, knížky
z přírody, naučné knížky, knížky ze
života, dobrodružné. Pro dospělé jsou
to detektivky, romány pro ženy, z války
a pak je tady naučná literatura. A protože jsme malá knihovna, tak v té naKolik pak má taková roční kronika učné literatuře je prostě všechno, jsou
tam cestopisy, rady do zahrádky nebo
v Albrechticích stránek?
o stavbě, pro ženy o kosmetice nebo
Většinou je to přes 30.
tam jsou autobiografická díla.
A teď ke knihovně – brzy budete mít
Vyřazují se hodně knížky? Nebo tady
kulaté jubileum, 50. rok v knihovně.
najdu všechny, které byly v knihovně,
Baví vás to pořád?
Baví. Knihovna mě naplňuje, moc když jsem sem chodila jako dítě?
Knížky jsme vyřazovali hned po
se mi tady líbí a knihovna mě i nabíjí,
protože pořád sleduji, co je nového, sametové revoluci, samozřejmě že se
hlavně na internetu, sleduji, kterých nevyřazovala klasika, ale vyřazovala
knížek je nejvíc prodaných, a pak si to se taková spíš budovatelská literatura.
vytřiďuju podle svých čtenářů, srov- Druhé vyřazení jsme dělali tak před pěti
návám, porovnávám, jestli to koupíme šesti lety, ale vždycky po dohodě, protopro knihovnu, jestli by se tady našel že metodicky mě řídí knihovna v Týničtenář… A občas zkusím i nový žánr, šti. A myslím si, že teďka už tady máme
protože je tady hodně mladých lidí, tak knížky hodně přebrané, knížky pěkné,
něco modernějšího. Škoda, že chodí myslím si, že i ty nejstarší se dají číst, že
málo dětí. Těch peněz na knihy není jsou pěkné. Ty nejstarší knížky, takovémnoho, tak se spíš nakupuje pro ty do- ho Baara a tak, to jsme zlikvidovali, to
spělé. Ale pro děti knížky zajišťuji me- už je zastaralé. Albrechtice mládnou,
ziknihovním výpůjčním fondem nebo tak si nemůžeme číst o farářích v roce
je vozím z Týniště… Na kole v tašce. 1900, to už nejde…
Ještě to dělám tak, že se třeba podívám
Snažíte se nějak přilákat děti ke
- jak říkají holky v týnišťské knihovně „holkám pod sukýnky“ a když to vidím, čtení?
Děláme besedy, každý měsíc sem
že to mají v Týništi, tak to nekoupím
a řeknu, abychom ušetřili, že to půjčíme chodí děti ze školy, vždycky jedna třída,
odtamtud. Tak mi holky říkají ‚Mazaná je to na dané téma. Dneska jsme probírali večerníček, byla tady první třída.
Svobodka‘.
Dávám to na webové stránky knihovny,
Kvůli knihovně jste se musela naučit tyhle akce, tyhle besedy. Jsou tam někdy i fotky a myslím si, že těm dětem
s počítačem a internetem, jak to šlo?
Na internetu jsem se naučila díky se to líbí, protože to organizují děvčata
panu starostovi, protože mi řekl, že by z Týniště a mají to moc hezky připravebylo potřeba, abych se s tím počítačem né a zároveň děti vidí, jaké knížky tady
a internetem začala kamarádit. Tak máme, můžou si je prohlédnout. Pojsem se s ním ve svých 70 letech zača- každé je zvu do knihovny i s mamkou
la kamarádit. Na internetu mě učila a s taťkou, s babičkou a s dědou. MysPetra (Berounská) a Jarda Kupka a pak lím si, že těm dětem to hodně přináší,
mě učily děti ze školy, vždycky jsem se protože potom dostávají otázky, přečte
jich na něco zeptala, když přišly. Takže
já jsem takový samouk, a když mi dáte
nový přístroj, tak se musím všechno
učit znova. Ale zaplať pánbůh, že to
umím. Při té práci v knihovně mi počítač moc pomáhá, protože když třeba
někdo přijde a řekne mi o nějaké knížce,
kterou neznám, tak si ji najdu, najdu si
i obsah knihy a podívám se, jestli ji mají
v Týništi, případně ji koupím. Když se
mi to téma zdá třeba moc drsný, tak si ji
nekoupím a radši ji jen půjčím.
Jací čtenáři sem do knihovny chodí?
Skladba čtenářů? No… Těch v produktivním věku je málo, ale vidím to
i sama, že jsem neměla čas na čtení,
když jsem chodila do práce. Nějaké děti
sem chodí, někdo i z toho produktivního věku, ale hlavně důchodci. Jinak
muži i ženy, děvčata i kluci, ale těch dětí
je na můj vkus hrozně málo. Co mě pře-

se jim kousek a oni se k tomu vyjadřují
nebo se jich ptáme na něco z obsahu,
myslím si, že je to záživné. Pak dostanou úkol, paní učitelka většinou dostane knížku z toho tématu, co jsme probírali, a děti nakreslí něco z té knížky
a pak to Týnišťská knihovna vyhodnotí
a děti dostanou nějakou odměnu. Zajišťuji taky povinnou četbu pro studenty.
Něco v knihovně máme, něco je třeba
ještě doplnit, ale co nemám, půjčuji
z Týniště. Dřív jsme věděli, jaká je povinná četba, ale dneska když přijdu do
Týniště se seznamem povinné četby od
studentů, tak si holky v Týništi myslí, že
si z nich dělám srandu.
Kolik tady je knížek?
Máme tady přes tři tisíce knížek.
Přesně 3235, z toho naučné literatury je
zhruba 500 a krásné literatury je zhruba 2700. Vloni jsme pořídili 52 nových
knížek, z toho byly dva dary. Čtenářů
vloni bylo celkem 72, z toho 25 do věku
15 let, a návštěvníků celkem asi 700 - to
znamená, kolikrát přijdou. A výpůjček
bylo celkem zhruba 1700 knížek za ten
rok.
Kolik se platí?
Ti, co pracují, platí 60 korun za rok.
Studenti, děti a důchodci platí 30 korun
ročně. Platí se samozřejmě ještě za nedodržení výpůjční lhůty, to je 6 týdnů.
A vy máte všechny knížky přečtené?
To nemám… Snažím se, vždycky si
chci přečíst nejdříve knížky z výpůjčního fondu, to si půjčujeme jen na půl
roku, tak abych mohla případně doporučit. Doporučit, ale ne poradit. Protože každý čtenář se v té knížce zaměří na
něco jiného a každý si z té knížky odnese pro sebe také něco jiného. Naše knížky, ty co kupuji, si nechávám na konec,
protože ty mi neutečou.
Přijďte se do knihovny za paní Svobodovou podívat i Vy, každou středu
od 16:00 do 18:00, v létě pak od 17:00
do 19:00. Nebo se podívejte na webové
stránky knihovny www.knihovnaano.
wz.cz
Eva Králová, místostarostka obce

 Paní Svobodová – dlouholetá kronikářka a knihovnice naší obce
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KNIHOVNA
Vítám Vás v knihovně a opět Vám
nabízím několik titulů:
Pro děti:
„Pohádky a říkadla“ – Bulatov M.
Co pro Vás skrývá tato kniha? Odpověď není dlouhá – bohatou truhlici
naplněnou nejznámějšími pohádkami
a říkadly. Najdete v nich ukrytou krásu
a lidovou moudrost, která se vytvářela staletími a předávala z pokolení na
pokolení. Kouzelný svět pohádkových
hrdinů se zjevuje přímo před očima
díky skvělým ilustracím Jaroslava
Vodrážky, kterými vyzdobil tuto knihu
lidové moudrosti.
„Doba ledová“ – ledová dobrodružství – Monroe C. Je to komiks.
Nenechte si ujít nová dobrodružství
vašich přátel-zvířátek z Doby ledové, která ve filmu nikdy neuvidíte.
Jsou stejně milí, stejně vtipní a stejně
upovídaní.
„Simpsonovi– Komiksový úlet“.
Obsahem této knihy jsou příběhy : Tři
šprti, co udělali díru do světa, Roztržitý revolucionář, Otroci koblih, Rozum
a cenzura, Fackovací Simpsňáci, Neohrožený průzkumník a jedlík sádelník, Den, kdy skončilo komandování
a další.
„Fotbalové příběhy“ – Coleman M. Jak se bude dařit žákovskému

lodním neštěstí matka. Otci jsou od
té doby dcery zcela lhostejné, jen pije
a rozhazuje peníze. Pak dojde k výbuchu, po němž vážně zraněná Kate
upadne do kómatu. Právě v tomto
stavu si vybaví, co jako dítě vytěsnila
z mysli. A někdo za žádnou cenu nechce, aby vzpomínka vyšla najevo…i kdyby měl zabít.
„Na řadě je Max“ – Max a Izák
jsou siamská dvojčata. Když se v roce
1899 narodí, matka se o ně nedokáže postarat, a tak se přičiněním tety
ocitnou jako hříčka přírody v jednom
německém cirkuse. Zde se poprvé cítí
jako plnoprávné lidské bytosti – spřátelí se s ostatními zrůdami, monstry
a ztracenými existencemi a zjišťují, že
běžní lidé je vnímají jako umělce a jsou
ochotni za jejich vystoupení platit. Na
štacích objíždějí dvojčata celou Evropu a Severní Ameriku. Osudový zlom
nastane, když se v Helsinkách seznámí
s okouzlující, ale naprosto nemorální,
Iris atd.
„Dřív než se rozloučíme“ – Řeháčková V. Mít děti, nebo ne? Někdo po
nich touží, druhému jsou naopak na
překážku. Tíhu téhle otázky pocítila
Pro dospělé: $1
„Každý něco skrývá“ – Higgins Hana na vlastní kůži. Její manželství
Clarkoová M. Sestrám Kate a Hannah vzalo za své jen proto, že manželovi
před osmadvaceti lety zahynula při dítě nedala. S dalším partnerem se sefotbalovému družstvu Raketě? Trenér
je přihlásil do školního poháru. Soutěží se vyřazovacím způsobem. Do finále
je cesta dlouhá. Je třeba přejít přes šest
soupeřů. Situaci nemá nijak snadnou,
musí překonávat nejrůznější úskalí.
Brankář Rolf má potíže chytat střely směřující mezi nohy. Katka je zase
pověrčivá, musí balit sportovní potřeby v přesném pořadí, jinak to přináší
smůlu. Dělovka není ve své kůži, protože se zamiloval. Atd.
„Deník malého poseroutky“ – Páté
kolo u vozu. Kinney J. Láska je ve
vzduchu – ale co to znamená pro Grega? Valentýnský večírek na Gregově
škole převrátil jeho svět vzhůru nohama. Greg se ze všech sil snaží najít holku, s kterou by na něj šel, a bojí se, že
zůstane na ocet. Jeho nejlepší kamarád
Rowley taky nemá růžové vyhlídky,
ale to je jen chabá útěcha. Nečekanou
souhrou náhod se to Gregovi nakonec
podaří a páté kolo u vozu je Rowley.
Ovšem toho večera se odehraje spousta věcí a nakonec není tak docela jisté,
kdo vlastně bude mít štěstí v lásce.

Vánoční koncert
Den po zlaté neděli se konal vánoční koncert dechového kvarteta
Petra Ryšavého. Původně měl být
na návsi před kostelem, ovšem
kvůli nepříznivému počasí se odehrál v kostele sv. Jana Křtitele. Na
vánoční atmosféře nijak neubylo,
ba naopak. Moment společného
setkání umocnil pan farář Klika,
který pohovořil o narození Ježíše

Krista. Dále všichni návštěvníci,
kteří podpořili hudební doprovod
svým zpěvem. Kvarteto zahrálo
celkem 18 českých koled a evergreenů. Dechový koncert byl netradičně zajímavým okamžikem
pro všechny zúčastněné.

 Vánoční koncert v místním kostele – 22. 12. 2014

Za Kulturní komisi
Kristýna Fajfrová

znamuje přes internet. Muž je opakem
Hanina prvního manžela. Klade si
jedinou podmínku. Jejich manželství
zůstane bezdětné. Druhý manžel je
sice podivín, nicméně Hanu zaopatřil.
Žije se jí daleko lépe než dřív. A přece
jí není osudem přáno, aby se u ní štěstí
usadilo natrvalo atd.
„Živote, díky a neb Každý má svého anděla“ – Vrábková H. Přijdou
někdy v životě chvíle, kdy máme najednou potřebu ohlédnout se trochu
zpátky, zavzpomínat, vysunout šuplíčky vzpomínek, převinout si kus toho
úžasného filmu zvaného život. Jen
tak, bez scénáře. Každý z nás má někde svou bolavou třináctou komnatu
stejně tak jako truhlu plnou radosti.
Pootevřela jsem tedy ony zavřené dveře a nakoukla aspoň trochu pod víko
truhly. Psala jsem a hodně jsem se taky
smála. A za to všechno, za slzy, smích,
radost i bolest, za to ti, živote můj, díky.
Přijďte si vybrat, určitě najdete
knihu, která vás zaujme, poučí nebo
pobaví.
Na shledanou v knihovně každou
středu- nyní od 16 do 18 hodin
se na vás těší Vaše knihovnice
Jaroslava Svobodová
www.knihoavnaano.wz.cz

Když se peklo otevírá
V restauraci U Krbů byla dne
6. 12. 2014 opět k vidění brána
pekelná. Peklo se otevřelo za zvuku dunění hromů a blesků. Čerti, v čele s čertovskou babičkou,
se lenošivě rozvalovali na slámě
a pomalu se probouzeli k životu.
V tu chvíli již měly děti opravdu
nahnáno, sálem se ozýval pláč
a sliby, že příští rok už opravdu,
ale opravdu nebudou zlobit. Mikuláš s andělem si dali letos na čas
a čerti dostali více prostoru ke sčítání dětských hříchů. Mikuláš ale

stihl dorazit před tím, než hříšníci skončili v pekle a čerty rychle
umravnil. Dětem se ještě chvíli
klepaly bradičky při zpívání písniček a recitaci básniček, ale všechny dostaly nadílku a snad žádné
dítko neodcházelo s prázdnou.
Nakonec si s čertovskou babičkou
a čerty zatancovaly, pomalovaly
tabuli krásnými obrázky a s úsměvem odcházely k domovu. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Alena Mylerová, DiS.

 Mikulášská nadílka v restauraci U Krbů – 6. 12. 2014
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SK Albrechtice nad Orlicí – Zimní přestávka
A tak tu máme zimní přestávku,
fotbalově bychom mohli říci, poločas
soutěže. Obě hřiště jsme „zazimovali“,
postříkali proti sněžné plísni a připravili na zimu celý areál. Zateplili okna
a dveře, dali vše do klidu. Co nám
dělá starosti, mimo jiné, jsou krtkové.
Zatím sice rejdí jenom podél hřiště,
mezi autovými čarami a zábradlím, je
však stále nebezpečí, že se vrhnou na
hřiště. Pasti a lapače ignorují, podařilo se chytit jenom jednoho a průběh
letošní zimy jim jenom pomáhá.
Tradičně 31. 12. se přišli hráči rozloučit fotbálkem s rokem 2014, poseděli, pobesedovali a to jsme ještě netušili, co začátek roku dalšího přinese.
Bohužel jsme se museli rozloučit
s naší kamarádkou, obětavou spolupracovnicí a duší našeho zařízení
na hřišti V Borku paní Jarmilou Horákovou. Nikdy nikomu neodmítla
pomoc, vždy bylo připraveno vše,
co bylo potřeba zajistit, pro každého
měla dobré slovo a povzbuzení. V poslední době na ní bylo vidět, že není
zcela zdráva. Nepřipouštěla si však,
že by měla nějakou vážnou nemoc
a na naše rady, aby zašla na vyšetření,
nedala. Bude nám moc a moc chybět.
Zbyla nám bolest a na jejím místě
prázdnota.
Naštěstí se život skládá z period
a tak když je smutek, časem ho vystřídá dobrá zpráva a zase naopak. To
dobré pohlazení po duši bylo udělení
uznání na GALA VEČERU KFS našemu hráči Davidu Hořínkovi. Tomu
předal předseda KFS ocenění „Bomber roku“. V I. B třídě nastřílel daleko
nejvíce branek a my se můžeme těšit,
že snad ještě v našem dresu nastřílí
další.
A teď tedy zase dál. Na činnosti oddílu se podílí stále méně členů volené-

ho výboru. Je to u některých celkem
pochopitelné. Pokud to jsou hráči
a trenéři, mají práce okolo fotbalu až
nad hlavu, ono dvakrát týdně trénovat, o víkendu na zápas a ještě jít na
výborovou schůzi a plnit další úkoly
je dost. Petr Marčík ten nám mnoho
nepomůže, je již více než rok v Kanadě a daří se mu tam dobře, jak můžeme sledovat na Facebooku. Tak jsme
se rozhodli doplnit do výboru posledního náhradníka z volební kandidátky, pana Pavla Zemana st. Tímto mu
přejeme mnoho chutí do práce. Na
VH, která sice nebude volební, bychom chtěli výbor ještě doplnit o další
spolupracovníky, se kterými je jednáno a dali souhlas. Tím jsem se dostal
k připravovaným akcím. Tedy kromě
VH, kterou plánujeme na posledního února, připravíme na 14. 2. již
tradiční Fotbalový ples. V přestávce
mezi plesem a VH nějakou akci připravíme, aby nám klubovna a stánek
větraly.
K hlavní činnosti oddílu kopané. Trenér dospělých Mgr. Rostislav
Kchop svolal hráče již z počátku
roku. Na přípravu měli zajištěnu halu
v Česticích, tělocvičnu ve škole v Týništi a umělou trávu tamtéž. Podle
mých informací se tréninková morálka postupně zlepšuje. Zdravotně
nejsou ještě v úplném pořádku kapitán P. Zeman, J. Jaroš, P. Duha, J.
Hladík. Těm přejeme brzké uzdravení
a včasný návrat do formy a na hřiště.
Bohužel jsou tací, kteří se ještě nezapojili. Nebudu je zatím jmenovat, ale
vypadá to, že vezmou stejný konec,
jako jejich předchůdci, kteří sice měli
talent a umění, bohužel je dnes na
hřišti nevidíme, ač věkem by ještě na
fotbal měli. V přestávkách mezi mistrovským podzimem a jarem, nebo
i naopak, jsou vždy hráčské „škatule,

škatule, hejbejte se“. Do našeho oddí- né občerstvení, které v tomto krásném
lu hlásí přestup naši bývalí hráči, od- prostředí zajišťujeme.
Za SK Albrechtice n.O.
chovanci, Tomáš Forejtek z Rychnova
Jaroslav Hlušička
a Radim Pinkas z Častolovic. O oba
hráče máme zájem a věřím, že se s odRozpis zápasů 2015
díly domluvíme. Z Týniště bychom
Datum Čas
A mužstvo
chtěli získat zpět P. Šklíbu a znovu na
střídavý start T. Vodu. Zatím nemáme So. 21. 3. 15:00 Doudleby - Ace
informace, že by někdo chtěl odejít.
Ne 29. 3. 15:00 Ace - Rychnov
To je k dospělým. A také naše „žížaly“
Ne 5. 4. 16:00 Č.Meziříčí - Ace
pod vedením trenérů O. Straky, J. ZeNe
12. 4. 16:30 Malšovice - Ace
mana a M. Strnada pravidelně navštěNe 19. 4. 17:00 Ace - Černíkovice
vují sokolovnu a připravují se na jarní
část soutěží. Ty začnou pro dospělé
So 25. 4. 17:00 Opočno - Ace
v sobotu 21. března, kdy zajíždíme na
So 2. 5. 17:00 Loko HK - Ace
horkou půdu Doudleb a potom se již
Ne
10. 5. 17:00 Ace - Doudleby
kolotoč roztočí. Zatím nám není znáNe
17. 5. 14:00 Rychnov - Ace
mo rozlosování Béčka a mládeže, tak
je následující rozpis neúplný.
Ne 24. 5. 17:00 Ace – Č.Meziřičí
Tak nám nezbývá, než všechny naše
Ne 31. 6. 17:00 Ace - Malšovice
příznivce opět pozvat na hřiště do
St. 3. 6. 17:30 Ace – Loko HK
Borku, nejenom na fotbal, ale i na dalNe 7. 6. 17:00 Černíkovice - Ace
ší akce, které budeme pořádat, a nebo
Ne 14. 6. 17:00 Ace - Opočno
prostě jenom posedět na pivo a drob-

 Vzpomínková fotografie na paní Jarmilu Horákovou (vpravo)

Ještěři
V neděli 14. 12. 2014 se od 17 hodin odehrálo v restauraci U Krbů vánoční divadelní představení s názvem
Ještěři (autor David Drábek), v podání
divadelního souboru TEMNO z Týniště nad Orlicí. Komediální muzikál
vypráví příběh bývalých spolužáků ze
základní školy, kteří se znovu setkávají po dvaceti letech. Někdejší žáci 8. C

jsou většinou outsideři, kteří se dávno
vzdali svých snů a nadějí. Ignác má
spoustu žen a dětí. Richard problémy s nadváhou. Luďa v komunikaci
se svou ženou. Matylda stále hledá
signál. A sestry Klenotičovy jsou gaunerky. První z nich umírá na rakovinu
a druhá jí chce splnit vysněné přání uskutečnit se spolužáky z dramaťáku

výpravnou show podle filmu Cesta do
pravěku. Vyhledají dávného vedoucího
z kroužku p. Lochmana, který nyní žije
v obytné maringotce a s jeho pomocí
se pokusí nazkoušet pravěký příběh.
Na předpremiéře představení Ještěři
jsme mohli přivítat i významného hosta – autora Davida Drábka. Návštěvnost byla na albrechtické poměry nad-

průměrná, což nám udělalo opravdu
velikou radost.
Herci z divadelního souboru TEMNO byli skvělí a já si dovolím za Kulturní komisi poděkovat souboru,
v čele s paní Drábkovou, za možnost
shlédnout nevšední a krásné představení. Děkuji.
Za KK Alena Mylerová, DiS.
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Strana 14

Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice n. O.

Hromady dárků pod stromečkem
jsou již minulostí, novoroční oslavy
máme opět za sebou a je tu další rok,
ve kterém nás, albrechtické hasiče,
čeká hromada práce.
Každý rok začínáme naší činnost
v restauraci pana Krba výroční valnou hromadou. Nechápu, proč se
tomu tak říká, ale nejspíš proto, že
se tam nejdřív nahromadíme a pak
navalíme. Je to asi jediný den v roce,
kdy se sejde hromada albrechtických
hasičů, dále pak hasiči z okolních sborů, zástupci ze Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, členové některých
zájmových organizací se kterými spolupracujeme a zástupci obce, kterou
většinou reprezentuje pan starosta. Je
to akce, na kterou se všichni hasiči, až
na nějaké výjimky, těší. Letošní hromada byla tak trochu netradiční. Spíše události těsně před a po hromadě.
Na samotném průběhu to téměř nebylo znát, pouze jsme začli o několik
minut déle, než bylo v plánu. O necelé dvě hodiny později jsme se museli
nahromadit ve Žďáru nad Orlicí, kde
byla také valná hromada SDH. Takže
jsme se hromadili tam i tady, ale to
vše bylo jen tak mimochodem, proto-

že nás ten den asi nejvíce trápila řeka
Orlice, která se bohužel taky hromadila. Již kolem poledne jsme museli
na protipovodňové hrázi instalovat
ponorné čerpadlo a uzavřít některá
hrázová stavidla. Mezitím proběhly
již zmíněné valné hromady, po kterých jsme museli uzavřít zbývající
stavidla a tím pádem se někteří z nás
nestihli navalit. Voda stále stoupala
a náš neklid podpořil ještě silný vítr,
který způsobil výpadek proudu. Naštěstí se příroda slitovala a hladina
Orlice se během několika hodin zastavila 8 centimetrů pod hranicí třetího povodňového stupně a o dva dny
později jsme mohli s klidem odinstalovat čerpadlo z hráze a opět otevřít
hrázové propusti. Jelikož nám velká
voda zatopila cyklostezku a nahromadilo se tam bláto znemožňující plynulý a bezpečný průjezd kolistů, bylo
třeba komunikaci vyčistit. A to byla
naše poslední lednová činnost týkající
se povodní. Pak už jen kontrola vodního díla, odstranění nahromaděných
naplavenin a zhodnocení funkčnosti
a celistvosti protipovodňové hráze.
V měsíci lednu jsme se hromadili
ještě dvakrát. Prvním důvodem byla

 Činnost místních hasičů v lednu 2015

výroční valná hromada SDH Týniště
nad Orlicí, čímž jsme opláceli jejich
návštěvu na naší hromadě a druhým
důvodem hromadění bylo školení
první pomoci, taktéž v hasičské zbrojnici v Týništi. Tam nám odborník
z pardubické záchranky oživil základy
poskytování první pomoci obecně,
i při dopravních nehodách.
Jak jsem již v minulých vydáních
zmínil, máme k dispozici novou garáž
a sklad protipovodňových prostředků. Takže v současné době provádíme
přesun a redukci veškerého, spoustu
let hromaděného vybavení ze staré
požární zbrojnice, do nové hasičské,
čímž tvoříme další hromadu. Rádi
bychom si totiž zrekonstruovali naší
starou a krásnou požární zbrojnici
i uvnitř, abychom se nemuseli bát pracovního úrazu pouhým vstupem do
zádveří a mohli si občas pěkně pohromadě posedět a popovídat v pěkném
prostředí hasičárny na návsi. Bude
to ještě hromada práce a stráveného
času, ale těšíme se.
To je asi tak vše, co jsem chtěl říci
o hromadách…
Josef Jakl
velitel JSDH Albrechtice
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Rozloučili jsme se:
Josef Kratěna, r. 1927
Hana Šponarová, r. 1930
Jarmila Horáková, r. 1949
Růžena Václavíková, r. 1924
Vzpomínka
Dne 8. ledna 2015 to bylo 20
roků, co nás opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček pan
Jindřich Neudörfl z Albrechtic n.O.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Poděkování
čtenářům
zpravodaje
Redakce Místního zpravodaje
Albrechtice n.O. děkuje všem čtenářům, kteří dobrovolnou finanční částkou přispěli na vydávání
našeho zpravodaje v roce 2014.
V loňském roce bylo na dobrovolných příspěvcích vybráno
16 773,– Kč (o 1 162,– Kč více, než
v roce 2013). Pro Vaši informaci
ještě uvádíme náklady na vydávání zpravodaje v roce 2014, které
činily 86 091,– Kč (včetně nákladů
na roznášku a poštovné).
Jsme velice rádi za pozitivní
ohlasy na obsah našeho zpravodaje, které často slýcháváme při
vybírání místních poplatků na
obecním úřadě. Řada občanů si
zpravodaj s chutí do posledního
článku přečte, a to nás opravdu
velice těší a motivuje do další práce na zpravodaji. Pokud byste se
rozhodli dobrovolně přispět na
místní zpravodaj, můžete tak učinit v hotovosti přímo na pokladně
Obecního úřadu Albrechtice n.O.
nebo bezhotovostní platbou na
účet obce, číslo 21220571/0100,
vedený u KB, a.s. Předem Vám za
tento příspěvek děkujeme.
Zároveň rádi zveřejníme i články, od Vás občanů, týkající se dění
v obci (články přijímáme přímo
na podatelně obecního úřadu
nebo je můžete zaslat elektronicky
na e-meilovou adresu albrechtice@nadorlici.cz). Uvítáme i jakékoliv nápady či podněty, které by
náš zpravodaj obohatily.
Děkujeme.
Redakce MZ
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