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Dobrá zpráva pro občany Albrechtic nad Orlicí
Nejen občané naší obce, ale i projíždějící řidiči se během dvou let
dočkají nové komunikace. Královéhradecký kraj totiž vypsal výběrové
řízení na zhotovitele rekonstrukce
havarijního stavu silnice druhé třídy
v úseku Albrechtice nad Orlici – Borohrádek včetně opravy silničních
mostů a některých propustků. Tuto
zásadní iniciativu kraje potvrdil náměstek hejtmana Ing. Karel Janeček.

Začátek úseku je na silnici II/305
od křižovatky se silnicí III/3051
v obci Albrechtice nad Orlicí, konec úseku je v místě křižovatky
I/36 v obci Borohrádek. V případě mostů jde o stavbu ev. č. 305009 a ev. č. 305-010. Celková délka
rekonstrukce je 6,231 kilometru.
„Stavba bude rozdělena na dvě části.
V letošním roce bude realizován úsek
v délce 3,574 kilometrů od obce Al-

brechtice nad Orlicí po průtah obcí
Žďár nad Orlicí, včetně opravy dvou
mostů. V roce 2017 bude realizován
zbytek úseku v délce 2,657 kilometru,
tedy extravilán a intravilán města Borohrádek. Zakázka bude realizována
v návaznosti na realizaci přechodů
a rekonstrukci kanalizace, kde investorem jsou dotčené obce a město,“
upřesnil záměr náměstek hejtmana,
který má na starost právě dopravu.

Rekonstrukce komunikace se předpokládá financovat z Evropského
fondu pro regionální rozvoj a Královéhradecký kraj zajistí spolufinancování. Předpokládaný termín
zahájení plnění zakázky je v květnu
2016 (16. 5. 2016) a termín dokončení v říjnu 2017. „Maximální cena
za plnění zakázky nepřesáhne 72 miliónů korun bez DPH,“ vyčíslil Karel
Janeček náklady.
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Již v několika vydáních našeho
zpravodaje informujeme o přípravě několika dopravních staveb, které
se přímo dotknou života nás všech.
V úvodu bych chtěl poděkovat panu
Ing. Karlu Janečkovi, náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje pro
dopravu, který se z titulu své funkce
významnou měrou podílí na přípravě
těchto dopravních staveb.
Jsem přesvědčen, že nebýt jeho
kladného vztahu k našemu území,
které v zastupitelstvu kraje zastupuje,
příprava staveb by nebyla tak daleko,
jako je nyní.
O jaké stavby tedy jde.
První stavbou je „II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek“. Tato
stavba bude zahájena již v letošním
květnu- viz. informace od Ing. Karla Janečka. Předmětem stavby bude
komplexní obměna asfaltového povrchu silnice, opravy dešťové kanalizace a přilehlých chodníků z dlaždic
a asfaltu v celé délce od křižovatky
u restaurace u Krbů až po výjezd
z obce. Pro chodce bude jistě zajímavé, že součástí stavby bude i přechod
pro chodce u domova důchodců
a zpomalovací ostrůvek v prostoru
před bývalou školkou. Stavbu silnice a ostrůvku, včetně dešťového odvodnění financuje Královéhradecký
kraj. Opravy chodníků a přechod pro
chodce u domova důchodců financuje obec.
Druhou stavbou je „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK-PA“. Předmětem této stavby je
rovněž obměna asfaltového povrchu
od křižovatky u Krbů až na hranice okresů, vybudování nové dešťové
kanalizace v ulici Pardubické, vybudování dvou míst pro přecházení
chodců, jedno u autobusové zastávky
a druhé nad obchodem Konzumu.
Před vjezdem do Albrechtic nad Orlicí od fotbalového hřiště bude na sil-

nici nastříkána tzv. optická brzda. Při
stavbě bude opraven po obou stranách chodník, který bude ze zámkové
dlažby. Investorem stavby silnice, dešťové kanalizace a míst pro přecházení
silnice bude Královéhradecký kraj.
Obec bude i v tomto případě investorem oprav chodníků. V současné
době je stavba ve fázi dokončování
projektové dokumentace. Termín
stavby nebyl dosud krajem stanoven.
Věřme však, že realizace na sebe nenechá dlouho čekat.
Třetí stavbou je silnice „II/305
Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad
Orlicí“. Tato stavba začíná na kruhové křižovatce v Týništi nad Orlicí
u PENNY Marketu. Přes Orlici bude
postaven nový most, na který bude navazovat nový silniční násep, ve kterém
budou tři inundační mosty. Dva menší, 20m dlouhé, za mostem přes Orlici
a jeden v délce cca 130 m před Albrech-

ticemi. Před vjezdem do Albrechtic
bude zpomalovací prvek – ostrůvek.
Pěší a cyklisté budou využívat i nadále stávající chodník pro pěší a cyklisty.
Podrobný detail stavby je zveřejněn na
stránkách www.albrechtice-nad-orlici.cz. Stavba bude mít hodnotu okolo

200 mil. Kč, investorem bude Královéhradecký kraj. Tato stavba je ve fázi
územního řízení. V případě jeho vydání bude následovat řízení pro stavební
povolení. O termínu stavby kraj zatím
nerozhodl.
… pokračování na str. 2
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Z výše uvedeného je patrné, že
pokud dojde v několika málo letech
k realizaci uvedených staveb,budou
Albrechtice nově a kvalitně napojeny
na dopravní síť. Pevně věřím, že to je
přání většiny našich obyvatel.
Jak v životě často bývá, každá
mince však má dvě strany. I v tomto
případě to platí stoprocentně, neboť

s kvalitními komunikacemi dojde i ke
zvýšení provozu motorových vozidel
v naší obci. Proto se při projednávání
projektových dokumentací snažíme
zakomponovat do stavby silnic dostatek stavebních i dopravních prvků,
které budou snižovat rychlost vozidel
při vjezdu i průjezdu obcí a současně věnujeme pozornost bezpečnosti
chodců. Nic to však nemění na skutečnosti, že po realizaci stavby „II/305

Týniště nad Orlicí-Albrechtice nad
Orlicí“, dojde k nárůstu průjezdu motorových vozidel naší obcí.
V této souvislosti čtenářům připomínám, že zejména z tohoto důvodu byla, cca v roce 2005, připravena
a projednávána projektová dokumentace na stavbu přeložky silnice II/305
Týniště nad Orlicí-Albrechtice nad
Orlicí. Touto přeložkou by se doprava
vyvedla, ve směru na Borohrádek, až

u restaurace U Pošty.
Bohužel, s touto variantou však
nesouhlasilo několik málo vlastníků
dotčených pozemků a někteří aktivisté v Albrechticích i Týništi. Proto
bylo projednávání této projektové
dokumentace zastaveno a po několika letech byla schválena současná
varianta.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Rozpočet obce na rok 2016
Zastupitelstvo obce schválilo dne
23. 2. 2016 schodkový rozpočet obce
na rok 2016, v členění na paragrafy,
v těchto parametrech:
příjmy
12 107 803,– Kč
výdaje
13 225 409,– Kč
schodek
1 117 606,– Kč

financování dluhové služby
1 650 263,– Kč
Schodek rozpočtu a dluhová služba jsou hrazeny z přebytku hospodaření obce z minulých let, který
k 31. 12. 2015 činil, na základním

www.albrechtice-nad-orlici.cz.
Jaromír Kratěna
starosta obce
Podrobnější informace o členění
rozpočtu obce byly zveřejněny před
Ve schváleném rozpočtu obce jsou
schválením rozpočtu na úřední desce obecního úřadu a k dispozici jsou mimo jiné zahrnuty výdaje na tyto
stále na webových stránkách obce konkrétní akce-stavby (viz. tabulka):
běžném účtu obce, 3 212 115,– Kč.

Seznam specifických požadavků zahrnutých v rozpočtu obce na rok 2016
Neinvestiční
výdaj

Odvětví

Název požadovaného výdaje

Chodníky

Rekonstrukce chodníků v ulici 1. máje

Komunikace

Přechody pro chodce 1. máje

Komunikace

Stavební úpravy komunikace Květná

Komunikace

Projektová dokumentace ul. Květná

Komunikace
Mezinárodní
spolupráce
Školství

Drobné opravy asfaltovým postřikem

115 000

Návštěva z WÖrglu

120 000

Čerpadlo studna, výměna ventilů na WC

Školství

Nátěry dětské hřiště

6 000

Školství

Oprava soklu budovy

5 000

Školství

Přestavba bytu na školní družinu

Záležitosti církví

Podpora na restaurování soch v kostele sv. J. Křtitele

Veřejné osvětlení

Osvětlení přechodu pro chodce u čp. 104
Oprava hřbitovní zdi, omítky márnice,nátěr zvonice,
odvodnění cestiček, oprava a nátěr pergoly, nátěr brány
Zřízení hrobu pro občany obce

Pohřebnictví
Pohřebnictví
Protierozní a lavinová
opatření
Komunální služby

Zřízení schůdků nad splavem u Orlice, odpadkové koše, zeleň

800 000
60 000
1 500 000
70 000

180 000

35 000
50 000
350 000

Tělovýchova

10 000

Veřejná zeleň

TJ Sokol - podpora sportovní činnosti
SK Albrechtice - příspěvek na údržbu travnatých ploch,
vybavení areálu a na reprezentaci na Štítu
Rekonstrukce veřejné zeleně na návsi

Volný čas mládeže

Vodáci Hradec Králové - Čištění řeky Orlice

5 000

Zájmová činnost

3 000

Zájmová činnost

MOČRS Týniště- rybářské závody mládeže
SDH Albrechtice- slavnostní uniforma,
mycí prostředky na údržbu techniky
MS Zelené háje- krmivo pro zvěř

Zájmová činnost

MS Zelené háje- příspěvek za odstřel kormorána velkého
Nováves ring

Žádost Římskokatolické
farnosti Týniště n. O.
Vazba na opravu II/305

150 000

Výkup pozemků pro výstavbu lokality Pod Strání

CELKEM

Akce předjednávaná v roce
2015

10 000

50 000

Zájmová činnost

Vazba na opravu silnice
II/305
Vazba na opravu silnice
II/305
Akce plánovaná na volební
období 2014-2018
Uzavřena smlouva o dílo
v roce 2015

400 000

Opravy budovy čp. 275 (okno na schodišti)

Zájmová činnost

Poznámka

29 000

Správa
Tělovýchova

Investiční
výdaj

206 000
80 000

Akce zahájená v roce 2015

6 000
10 000
5 000
1 500
896 500

3 360 000
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Z jednání rady obce
(za období prosinec 2015 – únor 2016)
Rada obce schvaluje:
• poskytnutí věcného daru pro Sportovní klub Třebechovice pod Orebem, z.s. v hodnotě 1 500,– Kč.
• Darovací smlouvu s Okresním sdružením ČUS Rychnov nad Kněžnou,
z.s. ve znění přílohy č. 7 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
• Darovací smlouvu s Oblastní charitou Červený Kostelec ve znění přílohy č. 8 tohoto usnesení a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
• vybudování zpevněných ploch
u domu č.p. 323 v ulici Štěpánovská,
viz příloha č. 9 tohoto usnesení.
• Smlouvy o nájmu bytu a pozemku
k užívání na 12 bytových jednotek
v ulici Štěpánovská, viz přílohy č.
10 – 21 tohoto usnesení.
• podpis plné moci se společností PRO
Consulting s.r.o., Hradec Králové
k výhradnímu zastupování při sjednávání a správě pojištění, viz příloha
č. 23 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
• smlouvu o právu provést stavbu
„II/305 Týniště nad Orlicí-Albrechtice nad Orlicí“ ve znění přílohy č. 2

tohoto usnesení.
• provedení dotazníkového šetření
mezi občany obce zaměřeného na
zjištění potřeb občanů na zavedení
sociální služby Tísňové volání.
• Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor s DSO Poorlicko ke dni
31. 12. 2015 dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
• Dodatek č. 3 Smlouvy č. 3/2013 na
zajišťování služeb v oblasti nakládání
s odpady ve znění přílohy č. 3 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce
k jeho podpisu.
• žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les v ulici Poštovní, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
• Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě k zajištění městské
autobusové dopravy v Albrechticích
nad Orlicí ve znění přílohy č. 5 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce
k podpisu za podmínky, že v rozpočtu pro rok 2016 bude zastupitelstvem
obce schváleno její finanční krytí.
• žádost o vyjmutí pozemků ze ZPF
pro stavbu II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí, v rozsahu

• návrh rozpočtu obce pro rok 2016
viz příloha č. 6 tohoto usnesení.
a žádost Římskokatolické farnosti
• přijetí nabídky na vypracování proo příspěvek a doporučuje je zastupijektové dokumentace na akci „Opratelstvu obce schválit.
va chodníků podél II/305, Albrechtice nad Orlicí“ společností MDS • žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les v ulici Na NáProjekt s.r.o., Vysoké Mýto ve znění
vsi v rozsahu přílohy č. 4 tohoto
přílohy č. 7 tohoto usnesení.
usnesení.
• uzavření smlouvy o havarijním pojištění na vozidlo Avia A34K5, RZ - RK • informace o plánované opravě silnice III/3051 Albrechtice nad Orlicí –
4619 od společnosti Kooperativa a.s.
hranice okresu RK/PCE.
Rada obce bere na vědomí:
• pozvání Okresního sdružení ČUS Rada obce rozhodla:
Rychnov n. K. na akci „Nejúspěšnější • že obec nebude mediálně propagovat informační kampaň společnosti
sportovec Rychnovska 2015“.
dTest, o.p.s. Praha na hromadnou
• návrhy variantního řešení stavby
změnu dodavatelů energií.
„Stavební úpravy místní komunikace
Květná Albrechtice n. O.“.
• zamítavé stanovisko Lesů ČR, s.p., Rada obce doporučuje:
Lesní správa Choceň, k umístě- • zastupitelstvu obce schválit vstup
obce do SMO ČR.
ní stavby „Dobudování kanalizace
v obci Albrechtice n. O.“ v ochran- • zastupitelstvu obce schválení Dohody o narovnání se společností DOBném pásmu lesa. Současně pověřuje
RÉ BYDLENÍ s.r.o. ve znění přílohy
starostu obce činit, prostřednictvím
č. 1 tohoto usnesení.
DSO Křivina, potřebné kroky k vyřešení této nepříznivé situace.
• informace předsedy stálého výboru Rada obce zamítla:
Štítu Albrechtic pana Kowalského • nabídku společnosti Textileco a.s.,
Praha na umístění kontejneru na
a schvaluje úhradu příspěvku, do
textil.
Fondu předsedy stálého výboru Štítu
OÚ Albrechtice nad Orlicí
Albrechtic, ve výši 1 000,– Kč.

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
(ze dne 15. 12. 2015, 21. 1. a 23. 2. 2016)
170/9/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve
znění přílohy č. 2 tohoto usnesení,
s tím, že roční poplatek bude činit
660,– Kč/osoba.
173/9/2015 Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informace o průběhu jednání o ukončení spolupráce se společností Dobré bydlení, s.r.o. Hradec
Králové a ukládá starostovi obce,
aby po obdržení stanoviska právního
zástupce obce k podkladům nutným
k majetkovému vypořádání, je předložil na nejbližším zasedání zastupitelstva obce k projednání.
174/9/2015 Zastupitelstvo obce pověřuje Advokátní kancelář JUDr. Pavel
Švandrlík, Kostelec nad Orlicí, k zastupování Obce Albrechtice nad Orlicí ve věci hledání dohody o ukončení spolupráce se společností Dobré
bydlení, s.r.o. Hradec Králové.
176/9/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na
rok 2016 ve znění přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
177/9/2015 Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - financování JPO
(15JPO03).
179/9/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení Dobrovolného svazku
obcí Poorlicko, Na Výsluní 275,
517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ

48614181 ke dni 31. 12. 2015.
180/9/2015 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pokud nebude DSO Poorlicko, se sídlem Na Výsluní 275,
51722 Albrechtice nad Orlicí, IČ
48614181 zrušen ke dni 31. 12. 2015,
obec Albrechtice nad Orlicí, v souladu se stanovami svazku, čl. XVI, odst.
2, z DSO Poorlicko vystoupí ke dni
31. 3. 2016.
188/9/2015 Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu předsedy KV zastupitelstva obce pana Jaroslava Hlušičky
o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce za druhé pololetí roku
2015.
189/9/2015 Zastupitelstvo obce deleguje do kontrolní komise Dobrovolného svazku obcí Křivina se sídlem
Náměstí míru 90, 517 21 Týniště
nad Orlicí, zastupitelku paní Vlastu
Zemkovou.
194/10/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje plán činnosti Kontrolního
výboru zastupitelstva obce na rok
2016 ve znění přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
195/10/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr obce Albrechtice
nad Orlicí darovat Královéhradeckému kraji pozemky dotčené stavbou
„II/305 Týniště n. O. – Albrechtice
n. O.“ v rozsahu přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
196/10/2016 Zastupitelstvo obce bere
na vědomí schválení smlouvy o právu provést stavbu „II/305 Týniště
n. O. – Albrechtice n. O.“ ve znění
přílohy č. 4 tohoto usnesení, radou
obce.

200/10/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje variantu č. 3 řešící způsob
napojení lokality Pod Strání v provedení obsaženém v příloze č. 6 tohoto
usnesení. Současně pověřuje starostu
obce k jednání s panem Jaroslavem
Kašparem, bytem SNP 130, Rychnov
n. Kn., Orlickou zemědělskou, a.s.
a společností FINE DREAM, s.r.o.
Praha ohledně zajištění realizace varianty 3, řešící způsob napojení lokality Pod Strání na dopravní síť.
201/10/2016 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že stavební úpravy komunikace Květné budou realizovány podle
tohoto zadání: oboustranné chodníky, bez vyznačených parkovacích
míst a s omezením rychlosti na 30
km/hod.
206/11/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Finančního výboru
zastupitelstva obce na rok 2016 ve
znění přílohy č. 3 tohoto usnesení.
208/11/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje vstup obce Albrechtice nad
Orlicí do Svazu měst a obcí ČR.
209/11/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje schodkový rozpočet obce
na rok 2016 v členění na paragrafy
takto: příjmy 12 107 803,– Kč, výdaje
13 225 409,– Kč, schodek rozpočtu
1 117 606,– Kč. Podrobné členění
rozpočtu na paragrafy tvoří přílohu
č. 5 tohoto usnesení.
210/11/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu rozpočtového schodku,
ve výši 1 117 606,– Kč, z výsledku
hospodaření obce z minulých let.
211/11/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu výdajů na Financování,

ve výši – 1 650 263,– Kč, z výsledku
hospodaření obce z minulých let.
212/11/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje realizaci všech jmenovitých
výdajů uvedených v „Seznamu požadavků do rozpočtu obce na rok 2016“
tvořící přílohu č. 6 tohoto usnesení.
213/11/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek zřizovatele na rok 2016
pro PO ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí,
1. Máje 48 ve výši 1 003 000,– Kč.
214/11/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje neinvestiční transfer občanskému sdružení - spolku SK Albrechtice nad Orlicí ve výši 206 000,–
Kč na výdaje související s provozem
a údržbou sportovního fotbalového
areálu v Borku.
215/11/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Albrechtice nad Orlicí v režimu de
minimis Sportovnímu klubu Albrechtice nad Orlicí ve znění přílohy
č. 7 tohoto usnesení.
225/11/2016 Zastupitelstvo obce rozhodlo připojit se ke kampani „Vlajka
pro Tibet“.
226/11/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje plán kácení lip na návsi
v rozsahu přílohy č. 15 tohoto usnesení. Současně ukládá starostovi
obce zajistit provedení bezpečnostního řezu na zbývajících stromech
a zajistit novou výsadbu lip a úprav
travnaté plochy dle návrhu Jana Valenty, realizace a údržba zahrad, Hradec Králové, viz. příloha č. 16 tohoto
usnesení.
OÚ Albrechtice nad Orlicí
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Rozhovor se starostou obce
Vážený pane starosto,
zastupitelstvo obce na lednovém
zasedání rozhodlo, že stavební úpravy ulice Květná budou realizovány
podle tohoto zadání: oboustranné
chodníky, bez vyznačených parkovacích míst a s omezením rychlosti na
30 km/hod. Kdy plánujete realizaci
těchto úprav a jaké omezení to pro
občany bude znamenat?
V současné době je zpracována
projektová dokumentace a probíhá
vyjadřování dotčených orgánů ke
stavbě. Rozhodující bude stanovisko
hasičského záchranného sboru z pohledu zajištění požární bezpečnosti.
Věřme však, že vše dobře dopadne.
Po získání stanovisek bude požádáno o stavební povolení. Realizace by
měla následovat co nejdříve po jeho
vydání. Rozhodně ji plánujeme v roce
2016. V rozpočtu již máme schválené i finanční prostředky. Při stavbě
dojde určitě k omezení dopravní obsluhy v ulici, protože se bude skrývat
stávající povrch a nově se bude navážet nové podloží. Pro pěší bude ulice
přístupná, byť i v tomto případě se
obyvatelé nevyhnou určitým omezením. Výsledkem však bude dlouho
očekávaný nový zpevněný – asfaltový

povrch komunikace a nové chodníky jednalo o částku 1 775,– Kč. Celkem
bude příspěvek za obec v roce 2016
ze zámkové dlažby.
činit 3 975,– Kč.
Obec svým členstvím získá např.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání také schválilo možnost účasti na legislativním provstup obce do Svazu měst a obcí ČR. cesu státu, což v době, kdy vláda
O jakou organizaci se jedná a jaké i Parlament útočí v mnoha směrech
na omezení výkonu samosprávy v obkonkrétní výhody to obci přinese?
Svaz měst a obcí ČR je celostátní, cích, je důležitá věc. Dále obec, jako
dobrovolnou, nepolitickou a nevlád- člen svazu, získá kvalitní a bezplatný
ní organizací. Členy SMO ČR jsou právní servis. I toto právo je v současobce a města. SMO ČR je partnerem né době vítané. Kromě výše uvedenépro vládní i parlamentní politickou ho obec získá v dostatečném předstireprezentaci. Podílí se na přípravě hu informace, týkající se plánovaných
a tvorbě návrhů legislativních i nele- změn zákonů, díky nimž se bude
gislativních opatření v oblastech týka- moci na ně v předstihu připravit.
jících se kompetencí obcí a to jak na
Většina občanů zaznamenala ponárodní, tak i evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na kácení lip na návsi. Z jakého důvoaktivitě starostů, primátorů a členů du a kolik stromů bylo pokáceno?
zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad Zastupitelstvo obce Vám uložilo zarámec svých povinností věnují i obec- jistit bezpečnostní řez na ostatních
ným problémům samosprávy. Svaz stromech a zajistit novou výsadbu lip
sdružuje více než 2 600 měst a obcí a úprav travnaté plochy dle návrhu
a svými členy tak čítá více než 8 mil. Jana Valenty, můžete občanům přiobyvatel ČR. Více informací najdete blížit tento návrh výsadby? Kdo prováděl bezpečnostní řez na ostatních
na www.smocr.cz.
Poplatky za členství naší obce činí: stromech?
Lípy byly pokáceny po dlouhé
2 200,– Kč – pevná částka a variabilní část podle počtu obyvatel, to je diskusi s občany žijícími na návsi,
1,80 Kč/obyvatele. Pro rok 2016 by se se zastupiteli i odborníky z oboru

Pokácené lípy na návsi.

Návrh nové výsadby lip a úprav travnaté plochy dle J. Valenty.

VLAJKA PRO TIBET
Už 20 let se města a obce v Česku
připojují každoročně do kampaně
Vlajka pro Tibet. Vyvěšením tibetské
vlajky na veřejných budovách se vždy
10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu,
upozorňuje na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Jen při
povstání v roce 1959 zemřelo více než
80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve
vězeních, pracovních táborech nebo
v důsledku hladomoru.
V letošním roce se ke kampani připojily i Albrechtice, vyvěšením vlajky

dendrologie.
Všem je většinou známo, že stromy
byly v osmdesátých letech minulého
století necitlivě ořezány. tzv. „na hlavu“. Stalo se tak proto, že se o ně dlouhodobě nikdo nestaral, až přerostly
a byly nebezpečné. Tímto hrubým
zásahem naši předchůdci způsobili
stromům rány, které se již nikdy nezacelily. Na nás bylo, abychom rozhodli, zda budeme stromy průběžně
prořezávat a udržovat při životě a přitom riskovat, že se větší větve odlomí a způsobí někomu škodu, či úraz,
nebo je pokácíme a vysadíme nové.
Nakonec zastupitelstvo rozhodlo,
ve shodě s většinou občanů z návsi
a dendrology, většinu stromů pokácet
a vysázet nové. Celkem bylo pokáceno deset lip a čtyři zůstaly. Na nich byl
proveden bezpečnostní řez.
V dubnu bude provedena výsadba nových lip. V plánu jich je dvacet
a měli by být kolem celého obvodu
travnaté plochy. Upravit by se měla
i travnatá plocha. Tím bude rekonstrukce návsi završena. Bezpečnostní
prořez prováděla firma ARBO HK ze
Žďáru nad Orlicí.
Děkuji Vám za rozhovor.
Petra Berounská

na budově obecního úřadu. Mohli
byste, stejně jako v první chvíli já, namítat, že tak malá obec nic nezmůže.
Je ale fakt, že připojením se k této
akci vyjadřujeme podporu ochrany
lidských práv. Na nutnosti ochrany
lidských práv bychom se, obzvlášť teď,
měli shodnout všichni. V loňském
roce se k akci připojilo 697 obcí, měst,
městských částí nebo krajů. A letos
toto číslo bude i díky naší obci určitě
vyšší. Kdo ví, kolik nás musí být, aby
se hnuly ledy…
Eva Králová
místostarostka obce
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Odpady - stále aktuální téma
Odpadové hospodářství a s ním
spojené poplatky za likvidaci odpadů jsou stále živým tématem mnoha
diskusí s občany. Pro lepší chápání
souvislostí, které ovlivňují výši poplatků, uvedu několik základních
skutečností:
1. Poplatky za likvidaci odpadů jsou
vypočítávány pouze z nákladů za
likvidaci směsného komunálního
odpadu, který je likvidován prostřednictvím popelnic, případně je
dovezen na skládku vlastními prostředky v podobě velkoobjemového
odpadu.
2. Náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu jsou stanoveny
součtem nákladů za jeho svoz a za
jeho uložení na skládce.
3. Náklady za svoz jsou kalkulovány svozovou společností ODEKO
s.r.o. Týniště n. O. a jsou schvalovány valnou hromadou společníků
(zpravidla starosty obcí), pro každý rok podle skutečných nákladů
a přiměřeného zisku.
4. Náklady za uložení stanoví provo-

zovatel skládky (Marius Pedersen,
a.s.) z vlastních nákladů + sankční
poplatky za ukládání odpadu na
skládce stanovené státem.
5. Do výpočtu poplatku za likvidaci směsného odpadu na daný rok,
jsou započítávány skutečné náklady
obce z předešlého roku.
6. Počet plátců, mezi které se náklady rozpočítávají, definuje zákon
o místních poplatcích.
7. Systém výpočtu poplatku je solidární, neboť pracuje s poměrnými
hodnotami vztaženými k počtu definovaných plátců.
Z výše uvedeného je zřejmé, že
jedinou veličinu, kterou můžeme
osobní aktivitou ovlivnit, je množství
vyprodukovaného odpadu. Kolik jej
vyprodukujeme, závisí na míře třídění a množství odpadu vloženého
do popelnice. Absolutním snížením
množství odpadu uloženého do popelnic se vytvoří předpoklad pro
snížení nebo udržení stávající výše
poplatku, zavedením čtrnáctidenního
svozu můžeme docílit jeho snížení.

Třídění je v naší obci na nadprůměrné úrovni (počítáno na produkci
separátu na jednoho obyvatele, sledováno v celé ČR). Je to dobrý předpoklad k tomu, abychom měli optimální náklady na likvidaci směsného
odpadu.
Množství směsného odpadu ukládaného do popelnic je vysoce individuální a záleží na uvědomělosti
každého jedince-domácnosti. Pro
informaci, statistická váha jedné vyvážené popelnice by měla činit cca 15
kg. Ten kdo ji naplní těžším odpadem
(uliční smetky, sklo, bioodpad, kovový odpad) zvyšuje všem ostatním
průměrnou produkci a tím zvyšuje
náklady na likvidaci tohoto druhu odpadu. V žádném případě zde neplatí,
že uhrazením poplatku získávám
právo naplnit každý týden popelnici,
případně více popelnic, k prasknutí.
Naopak, chceme-li mít nižší poplatky,
musíme do popelnic dávat co nejméně odpadů.
Při standardní úrovni třídění, což
je, že každý třídí sklo, plasty, papír,

kovy a bioodpad postačí bohatě jedna 110 l popelnice, pro čtyřčlennou
domácnost na týden. V mém osobním případě se blížíme režimu, že by
tato popelnice stačila na čtrnáct dní.
Všem domácnostem pod čtyři osoby,
by tato popelnice měla stoprocentně
stačit na čtrnáctidenní svoz.
Tak co tomu říkáte, pokusíme se
během letošního roku připravit předpoklady pro zavedení čtrnáctidenního svozu směsných odpadů? Myslím,
že za pokus to určitě stojí. Předpoklady proto jsou vytvořeny.
Na podporu tohoto cíle zavede
obecní úřad namátkovou kontrolu
obsahu popelnic a ty domácnosti,
které budou své popelnice přeplňovat odpadem, bude upozorňovat na
neefektivní hospodaření s odpady.
To samé můžete udělat i Vy ve svém
okolí. Upozorněte všechny, kteří popelnice přeplňují, nebo jich mají více
než by bylo potřeba na skutečnost, že
nám svým chováním zvyšují poplatky
za jejich likvidaci.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Knihovna
Vítám Vás v knihovně a opět vám a čtenáři jim při tom určitě budou N. Poutavý milostný příběh se odehrává roku 1946 v Jižní Karolíně.
držet palce!
nabízím několik titulů:
Jednatřicetiletý Noah, válečný veteDěsivé dějiny – „Neskuteční Inko- rán z amerického Jihu, se po druhé
Pro děti:
vé“ – Hrůzná historie Jižní Ameriky. světové válce vrací domů, aby začal
„Velká kniha malého školáka“ – Najdete tu spousty drastických po- nový život a obnovil zašlou krásu stavše, co děti chtějí vědět. Jak je země drobností o říši Inků, v níž žilo 12 mi- rého venkovského domu na plantáži.
stará? Proč dochází k zemětřesení? lionů lidí, ale kterou nakonec smetlo I když mu práce přináší uspokojení,
Jak vzniká vítr? Kde je nejtepleji? Jsou 260 Španělů…a několik virů a bacilů. stále ho rozechvívá vzpomínka na
Dozvíte se na příklad : proč lamy půvabnou Allie, s níž se setkal před
ledové kry slané? Je Rudé moře rudé?
Co je gejzír? Jak vzniká písek? Co je nosily náušnice a pily pivo, jak se udě- čtrnácti lety a kterou tehdy miloval
Mléčná dráha? Co je souhvězdí? Co je lat krásnější pomocí kbelíku moči, hlubokou a upřímnou láskou…
kometa? Co je UFO? Čím je způsobe- proč služebné jedly vládcovy vlasy.
„Stíny horkého léta“ – Parry B.
no zatmění Měsíce? Která planeta je Přečtete si o lesku zlatých chrámů
a obětních obřadech, při kterých In- Jo pracuje jako strážkyně národnírudá? Kdy bude konec světa?
kové obětovali dokonce své děti atd… ho parku a v australské divočině se
cítí jako v ráji, dokud neobjeví tělo
„Dobrodružství mezi dinosauKlub tygrů – „Záhada divokých mrtvého muže. Vyšetřování se ujme
ry“ – první velký příběh pro malé
čtenáře. Vzhůru na výpravu za dino- duchů“ – pomocí superlupy přijdeš Nick, který dokáže tak dobře operovat
saury! Stačí tak málo – otevřít knihu, každé záhadě na kloub. Sotva Bi- v utajení, že ani jeho kolegové netuší,
vyslovit přání a magický domeček tě ggy, Patrik a Luk vyluštili tajemství na čí straně stojí. Zpočátku jednopřenese třeba do doby pravěkých ješ- Chrámu hromů, stanou se svědky duchý případ se začíná komplikovat,
těrů. S Aničkou a Kubou zažiješ díky záhadného zmizení vzácného koně zato Nickova priorita je čím dál jasmagickému domečku dobrodružství z hřebčína. Zdá se, že za všechno nější – ochránit Jo.
na místech, o kterých se ostatním dě- mohou duchové - a to pěkně hluční!
„Otrokyně od Nilu“ – Patricio A.
tem může jen zdát. Ale pozor, všude Detektivové z Klubu tygrů se však nezaleknou a záhadu krůček po krůčku Kiya je jednoho dne unesena do osačíhá plno nebezpečí!
dy v hloubi džungle, tam živoří jako
objasňují.
otrokyně. Po vysvobození se jí ujme
„Luisa a Lotka“ – to je příběh rozkněz stojící vysoko v egyptské církevSimpsonovi – „Velké rodeo“
dělených dvojčat, která se náhodně
ní hierarchii. V jeho domě se dívka
- komiks
setkají o prázdninách, spiklenecky
setká s Josefem, pohledným sloužíse při odjezdu domů vymění a tím
cím, a vzniká mezi nimi víc než pevné
Pro dospělé:
způsobí nejednu spletitou či veselou
pouto. V zápětí se Josef stane obětí
situaci. „Copánky a kudrny“ se prostě
„Zápisník jedné lásky“ – Sparks intrik knězovy manželky – až skončí
rozhodly vzít osud do svých rukou –

ve vězení.
„Pravdu znát nemusíš“ – Higgins
Clarková M. Mariah je zdrcená z otcovy násilné smrti, ale znovu ji probere k životu, když z vraždy obviní
její matku trpící Alzheimerovou chorobou. Protože otec těsně před smrtí
překládal cenný rukopis, který nyní
není k nalezení, padne podezření i na
jeho kolegy a přátele. Dokáže Mariah
uvěřit, že tátu zradil přítel, k němuž ji
to víc a víc přitahuje, anebo se smíří
s matčinou vinou?
„Deník mezi životem a smrtí –
můj boj s rakovinou“ – Helena Růžičková, Marie Formáčková. Když
člověk onemocní, zůstane zpravidla
se svou nemocí sám. Je na něm, aby se
s ní vyrovnal a nějak se s ní domluvil.
Některé nemoci jsou parchanti zbabělí a stačí na ně jenom zadupat. Jiné
však mají fyzičku a obrovské sebevědomí. K takovým borcům patří i rakovina. Ta má pověst favorita a proto
se jí lidé většinou tak zaleknou, že se
s ní ani nepustí do boje…
Na shledanou v knihovně každou
středu od 16 do 18 hodin a v letním
období od 17 do 19 hodin se na vás těší
vaše knihovnice
Jaroslava Svobodová
www.knihovnaano.wz.cz

Místo podání žádosti o cestovní doklad od 1. 3. 2016

Žádost o vydání cestovního pasu v ČR se může podávat (§ 19 z. č. 329/199
Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů) u orgánu příslušného k vydání cestovního dokladu – bezplatné (tzn. kde si občan požádá tak
si pas i vyzvedne – trvalý pobyt žadatele není rozhodující) u kteréhokoliv

obecního úřadu obce s rozšířenou působností – zpoplatněno Kč 100,– za
převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
který občan uvedl v žádosti (např. požádáno v Pardubicích, trvalý pobyt Kostelec nad Orlicí, pas si vyzvedne v Praze)
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A psi kálejí a kálejí
a majitelé na to koukají a koukají
Nedávno mne zastavila jedna občanka
a s rozhořčením v hlase si stěžovala, že les
v blízkosti naší obce je
znečištěn psími výkaly
tak, že si její vnučka
nebude mít v létě, kde hrát. V tu chvíli
jsem si vybavil ještě další místa, parčík
před školou, přejezd na luka v ulici Na
hrázce, nebo chodníky, kde lze také našlápnout psí výkal. V této souvislosti by
se klidně dalo říci, že v některých částech máme pěkně „zakálenou“ vesnici.
Jakby také ne, když v současné době registrujeme v naší obci 195 psů a jejich
počet stále pozvolna stoupá.
Pravdou je, že ne všichni majitelé chodí venčit svého psa na veřejná
prostranství a je také dost těch, kteří
po svém psu uklidí. Zejména ti druzí,
nechť jsou příkladem pro ostatní.
Co však s těmi, kteří po svém psu neuklízejí? Policii nemáme a zaměstnanci
obecního úřadu nemají čas na sledování psů.
Pokud nechceme, abychom si museli
dávat nepřetržitý pozor na psí hovínka, nezbude, než se aktivně zapojit do

kampaně proti nepořádným majitelům
psů.
Uvítáme každou informaci, slovní
nebo fotografii, která povede k identifikaci vlastníků psů, kteří po svých psech
neuklízejí. Osobně si myslím, že to není
až tak těžké, neboť ten, kdo chodí venčit
psa na veřejná prostranství, je zpravidla
široké veřejnosti znám. Navíc pes se na
vycházku těší a první co s radostí udělá
je, že se na tom „svém místě“ vykálí.
Pokud by se vám chtělo, můžete
sami říci těmto majitelům, co si o jejich
chování myslíte, případně, že pokud si
po svém psu neuklidí, nahlásíte je na
obecní úřad. My se již postaráme, aby
z toho dotyčný nevyšel naprázdno.
Abychom pomohli ke snadnějšímu
udržování čistoty, nainstaluje obec na
vstupy do lesa, na luka a do některých
ulic odpadkové koše, do kterých bude
moci každý odhodit to, co po svém psu
ze země sebral.
Věřím, že se nám nakonec podaří
společnými silami docílit toho, že psi
budou sice kálet a kálet, ale majitelé budou uklízet a uklízet :=))
Jaromír Kratěna
starosta obce

Poděkování redakce
čtenářům zpravodaje
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MASÁŽE

v SOBOTU i v NEDĚLI
Využijte víkendovou
relaxaci za výhodné ceny
Lávové kameny
Havajská masáž LOMI LOMI
Reflexní masáž plosky nohy
Medová detoxikační masáž
Indická masáž hlavy
Klasické masáže celého těla

KOSMETICKÉ a MASÁŽNÍ STUDIO

*Olga*

ul. 17. listopadu 222, Týniště nad Orlicí
mobil 728 513 002

Charita Třebechovice
pod Orebem - Poděkování

Redakce místního zpravodaje
touto cestou děkuje všem občanům, kteří nám i letos dobrovolně
přispěli na vydávání zpravodaje.
K 29. 2. 2016 bylo vybráno 16 300,–
Kč, výdaje na vydávání zpravodaje
v roce 2015 činily 59 820,– Kč (včetně výdajů na poštovné a roznášku). Pokud by i další čtenáři chtěli
finančně přispět, mohou tak učinit
v hotovosti na obecním úřadě nebo
bezhotovostním převodem na ban-

kovní účet obce č. 21220571/0100.
Předem Vám všem za jakoukoliv
výši dobrovolného finančního příspěvku děkujeme.
Znovu bychom chtěli všem připomenout, že v našem zpravodaji rádi
zveřejníme i články od vás, občanů.
Články můžete zasílat elektronicky
na e-mail: albrechtice@nadorlici.cz
nebo předat osobně na podatelně
obecního úřadu.
Redakce MZ

Farní charita Třebechovice pod Orebem děkuje všem dárcům Tříkrálové
sbírky 2016, kteří přispěli v kostele v Albrechticích n. O. částkou 3.033,– Kč.
Vybrané prostředky budou použity
na humanitární projekty Charity Česká republika a Diecézní charity Hradec
Králové u nás i v zahraničí, část prostředků bude použita pro Charitní pečovatelskou službu v Třebechovicích p.
O., zejména na nákup kompenzačních
pomůcek a část bude věnována na pod-

poru Hospice Anežky České v Červeném Kostelci.

V letošním roce byl vyhlášen 4.
ročník soutěže zpravodajů Rychnovska, ve kterém soutěží zpravodaje měst a obcí okresu Rychnov nad
Kněžnou vydané v roce 2015. Naše
obec se do této soutěže také přihlásila a bude soutěžit v kategorii obcí do
1000 obyvatel. Pro vaši informaci –

k dnešnímu dni (4. 3. 2016) je do soutěže přihlášeno 29 obcí. Pořadatelem
je Knihovna U Mokřinky, Mokré. Od
května do srpna 2016 budou v obcích,
které měly zájem, probíhat výstavy
zpravodajů. Více informací o celé
soutěži naleznete na: http://www.
obecmokre.cz/zpravodaje2012/.

Soutěž bude probíhat v průběhu
letošního roku, výsledky budou vyhlášeny v říjnu 2016. Ráda bych Vás
upozornila, že součástí celé soutěže bude i elektronické hlasování na
webu Rychnovského deníku. Ihned,
jak bude hlasování spuštěno, umístíme na naše internetové stránky

www.albrechtice-nad-orlici.cz odkaz
na web Rychnovského deníku, kde
budete moci hlasovat. Proto sledujte
naše webové stránky a hlasujte pro
albrechtický zpravodaj. Předem Vám
děkujeme.
Za redakci MZ
Petra Berounská

Účet Tříkrálové sbírky u České spořitelny a.s., Praha 66008822/0800, VS
777, SS 5027
Farní charita Třebechovice p. O., Týnišťská 1318, 503 46 Třebechovice pod
Orebem, tel. 495592260, 495592283, č.
účtu 35-0335650267/0100 u Komerční
banky a.s.

ZPRÁVIČKY ZŠ A MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Číslo 1 - 2016

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

Anglické divadlo pro nás
i děti ze Žďáru a Bolehoště.
V úterý 19. ledna do naší školy
zavítalo anglické divadlo. V divadelní hře vystupovala ztřeštěná dívka
a obr Pohádkový. Příběh se odehrával
v lese, kde žil zlý obr, který jedl děti.
Když na nás obr zařval, někteří se ho
pořádně lekli stejně jako hrající dívka,
která šla lesem. Obr byl smutný, že se
ho všichni bojí a nikdo ho nemá rád.
Děti se zapojily do hry a s pomocí dívky se snažily obra rozveselit. Podařilo

se jim to anglickou písničkou a různými anglickými říkačkami. Střídala
se angličtina s češtinou – všichni jsme
chápali, o co jde. Dostali jsme se i na
moře nebo na anglický čaj o páté.
Na divadlo se k nám přijely podívat i děti ze školy ve Žďáru nad Orlicí
a z Bolehoště. Bylo to něco nového
a moc jsme si to užili.
Aneta Hajnová
žákyně 5. ročníku.

Zápis do 1. třídy
Ve středu 27. ledna se na naší škole
konal zápis dětí do 1. třídy. U vchodu
přivítali budoucí prvňáčky indiáni. Ve
třídě na ně čekali vodníci s prvními
úkoly. Děti počítaly hrnečky a lovily
rybky. Další úkoly zadávali předškolákům šašci. Děti zpívaly písničky,

házely šipky a kreslily maminku nebo
tatínka. Za odměnu dostaly dárečky.
Nakonec si povídaly s paní ředitelkou. Přejeme budoucím školákům,
ať chodí do školy rádi a ať se jim ve
škole líbí.
Tereza Richterová žákyně 5. ročníku

Kurz první pomoci
Poslední týden prvního pololetí jsme zahájili opravdu zajímavě.
V pondělí 25. 1. 2016 k nám na
školu přijeli dva záchranáři. Věděli
jsme, že nás budou učit poskytovat
první pomoc. Myslela jsem si, že to
nebude nic moc a že se budu nudit,
ale v průběhu dne jsem pochopila,
že to žádná nuda nebude.
Nejprve jsme plnili úkoly na in-

teraktivní tabuli. Záchranáři nám
ukazovali obrázky a podle nich jsme
řadili cedulky od toho, co máme dělat jako první, po to, co máme dělat
jako poslední. Taky jsme se dozvěděli, co nemáme dělat vůbec. Poté
paní učitelky vybraly dobrovolníky
a záchranáři je namaskovali. Najednou jsme ve třídě měli žáky s popáleninami, s vraženým střepem

v ruce, s otevřenou zlomeninou….
Všechna zranění vypadala opravdově, a tak někomu nebylo úplně dobře. Ale nedalo se nic dělat, my bez
zranění jsme se rozdělili do skupin
po třech, záchranáři nám přidělili zraněného a pustili jsme se do
ošetřování. Šlo nám to docela dobře. Záchranáři zhodnotili naši práci
a i když některé ošetřování bylo ná-

ročné, tak to všichni zvládli skvěle
a byli jsme pochváleni.
Namaskovaní spolužáci odložili svá zranění a zatímco si sušili
mokré ruce, záchranáři už pouštěli
video o jejich táboře. Mě to hrozně
zaujalo, proto už jsem na ten tábor
přihlášena.
Johana Filipová a ostatní žáci 5. ročníku
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Masopust 2016
Jako každý rok se v naší vesnici
konal masopust.
Tradičně jsme se sešli na školní
zahradě, kde bylo připraveno občerstvení a hrála muzika. Asi o půl
desáté nás paní Drábková svolala
do průvodu. Už už jsme chtěli jít,
ale pan starosta nás zastavil. Museli

jsme ho požádat o svolení. Cestou
po vsi jsme volali halekačky, hudba
hrála a kominík zastavoval projíždějící automobilisty a černil jim tváře
pro štěstí. Masopustní průvod po
delší odmlce navštívil paní Zemkovou na Návsi, následovala zastávka u Domova důchodců, u Šmídů,

Formanů, Slaninových a nakonec
v restauraci U Krbů. U každého
domu maškary potěšily štědré hostitele písněmi, halekačkami a děti
z dramatického kroužku přáním
všeho nejlepšího. Hostitelé poděkovali a nabídli nám různé výborné
občerstvení.

I letošní Masopust se všem moc
líbil, počasí nám přálo, ani vítr příliš nefoukal. Já jsem to ocenil zvlášť,
protože jsem měl na sobě masku
Masopusta s vysokým květinovým
kloboukem.
Pavel Blažek
žák 5. ročníku

Tongo
Jako odměnu za vydařený vánoční
jarmárek jsme si s Klubem aktivních
rodičů a dětí naplánovali výlet do
hradeckého Tonga. Moc jsme se těšili, protože Tongo všichni milujeme
a víme, že se tam dobře vyřádíme.
Konečně nastal očekávaný den.
Byla sobota 13. února a my jsme se
před půl desátou sešli u školy a rozdělili do aut. Po desáté hodině už
jsme stáli ve frontě a kupovali lístky.
Rychle jsme si odložili věci a hurá na
jednotlivé atrakce. Zatímco maminky

a paní ředitelka povídaly, my jsme si
užívali na vodní kouli, velké skluzavce, trampolíně i bludišti, hráli jsme
fotbal i basket. Mohli jsme si koupit
suvenýry a občerstvení. Když naše
dvouhodinová zábava skončila, nasedlo se zase do aut a v pořádku jsme
dojeli domů.
Moc jsme si to užili. Nám se nejvíce
líbilo bludiště.
Barbora Luňáčková a Naty
Žabová žákyně 4. ročníku

Pošťácká pohádka

V neděli 21. února byl dramatický
a pěvecký kroužek na Pošťácké pohádce. Sešli jsme se v 11 hodin v divadle. Vešli jsme do sálu, kde jsme se
usadili a divadlo mohlo začít. Divadlo
vyprávěl pošťák Kolbaba, který se snaží doručit psaníčko dívce Mařence.
Bohužel dopis nemá adresu! Pošťák

procestuje celou Českou republiku, až
mu zastaví mládenec, který psaníčko
poslal. Společně psaníčko doručili
a Mařenka si vzala mládence za muže.
Nakonec jsme se mohli podívat do zákulisí divadla. Byla to krásná neděle.
Barbora Luňáčková
žákyně 4. ročníku



Takhle krásná umí být zima a takhle skvěle se tvoří obrazy ve sněhu.
Škoda jen, že sněhových a mrazivých dní nebylo více.
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Karnevalové veselí v mateřské škole
Maškarní karneval patří k tradicím
naší mateřské školy a ani letos tomu
nebylo jinak. Než však samotná akce
vypukla, předcházela jí tvořivá příprava v MŠ, ale i doma. Děti se podílely společně s e svými učitelkami na
výzdobě tříd, maminky zase připravily dětem nápadité kostýmy – moc
děkujeme.
Již od časného rána se mateřská

škola plnila rozličnými pohádkovými bytostmi – vílami, kovboji, rytíři,
princeznami z Ledového království,
čaroději, piráty, klauny, beruškami
a motýly. Karnevalové dopoledne zahájily děti ze třídy motýlků návštěvou
starších kamarádů v základní škole
a přispěly ke zpestření dopoledního
vyučování ve škole.
Pravý maškarní rej byl zahájen pro-

menádou jednotlivých masek a pak
už děti předváděly své taneční umění.
Písničky z pohádek a dětské hity zněly
mateřinkou po celé dopoledne.
V tanečních přestávkách bylo pro
děti připraveno pohoštění- oblíbená
dětská cola, sladkosti a křupky, ale
také soutěže pro jednotlivé věkové
skupiny- přenášení vajíčka na lžíci
okolo mety, namotávání bonbonů na

provázku, apod. Při soutěžích si děti
vyzkoušely svoji zručnost a dovednost, za snahu byly sladce odměněny.
Společně jsme strávili pěkné dopoledne, které uteklo jako voda a těšilo
nás, že děti měly z celé akce radost
a hlavně, že si to všichni společně
v pohodové atmosféře užili.
Ivana Kubcová
vedoucí učitelka MŠ

Zimní olympiáda
V lednu se v naší škole konala
zimní olympiáda. V první disciplíně jsme překonávali překážkovou
dráhu. Snažili jsme se o co nejlepší
čas. Pro většinu dětí bylo nejtěžší
lezení na žebřinách. Ve druhé disciplíně jsme běhali z jedné strany
tělocvičny na druhou- opět na čas.
Pak už jsme jen netrpělivě čekali



na vyhlášení výsledků. Dočkali
jsme se na pondělním zahájení
8. února. Paní učitelka představila
nejlepší sportovce a dala jim sladkou odměnu.
Hned další týden nám začalo
plavání.
Lukáš Smolík
žák 5. ročníku

Šimon Bařina, Tom Jakl, Kája Matúš - vítězové -1. kategorie 2.,
3. ročník - běh na rychlost



Matyáš Bek, Kája Matúš, Matěj Bařina - vítězové - 1. kategorie 2.,
3. ročník - dráha



Jakub Horák, Naty Žabová, Lukáš Smolík, Radka Rollová vítězové - 2. kategorie - 4.,5. ročník - běh na rychlost
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ZDRAVÁ PĚTKA
V úterý 23. února přišla do naší
školy paní, aby nás – žáky 4. a 5. ročníku- seznámila se zásadami zdravé
výživy.
Setkání se uskutečnilo v naší třídě. Paní nám vyprávěla, jak bychom
se měli zdravě chovat a stravovat,
jaké potraviny nám prospívají a jaké
spíše škodí.
Na nakresleném obrázku talíře
nám ukázala potraviny, které bychom měli jíst, protože jsou zdravé a pro nás prospěšné - zelenina,
ovoce, celozrnné potraviny, luštěniny, obiloviny, libové maso, drůbež,
ryby. Těch bychom měli sníst větší

množství. Naopak méně zdravé potraviny - sladkosti, brambůrky, cola,
bychom měli jíst spíše výjimečně.
Každý z žáků dostal papírová kolečka s vyobrazenými potravinami
a my jsme měli vybírat potraviny
zdravé a ty méně zdravé. Nakonec
jsme dostali různé druhy ovoce
a zeleniny, ze kterých jsme sestavovali veselé obrázky. Pak jsme si na
nich pochutnali.
Setkání se všem velice líbilo, určitě nám pomůže při výběru zdravých
potravin.
Vojta Zástěra
žák 5. ročníku

Čerstvá aktualita
úspěch školních recitátorů

Školní kolo v recitaci určilo naše
reprezentanty pro okresní klání, které
se konalo 10. 3. 2016 v Rychnově nad
Kněžnou. Mezi dvacítkou soutěžících
se naše malá školička věru neztratila.
Pavla Černá obdržela čestné uznání za
přednes Erbenovy Polednice a Radka
Rollová se dokonce se svou ukázkou

z „Pipi – dlouhé punčochy“ probojovala do krajského kola v Hradci
Králové (26. 4. ) Měly jsme na té naší
„dámské jízdě“ hřejivý pocit z dobře
odvedené práce a radost z dalšího albrechtického úspěchu.
Eva Drábková
vychovatelka ŠD

 Radka Rollová s předsedkyní poroty Janou Portykovou

Číslo 1 - 2016

Chystáme Velikonoce
Tak to tu ještě nebylo – vedle ve
třídě se výkresy plní jarními barvami,
velikonoční zajíčci už lákají na dílnu
Klubu aktivních rodičů a dětí, paní
učitelka Otavová připravuje rozdělení
výstavních ploch na naši Velikonoční
výstavu, žáci 5. ročníku přepisují na
počítačích texty a popisky k velikonočním výrobkům a venku se z nebe
sype a sype sníh. Chumelenice, jaká
nebyla za celou zimu.
Přesto se na Velikonoce chystáme
dál. Věříme, že zimu vyneseme s naší
Moranou v pátek 18. března a že ve
dnech naší Velikonoční výstavy, na
kterou vás srdečně zveme, už nebu-

de po sněhu ani památka. Přijďte se
podívat na to, co k Velikonocím patří
– na slepičky, beránky, zajíčky, kuřátka a spoustu barevných vajíček. Vše
pro vás chystají žáci a paní učitelky
ze všech ročníků základní školy, děti
a maminky z Klubu aktivních rodičů
a dětí i všichni z mateřské školy. Výstava bude přístupná ve dnech 21., 22.
od 7,30 do 16,30 hodin a 23. 3. Od
7,30 do 11, 00 hodin. Přejeme vám,
abyste se krásně velikonočně naladili
a Velikonoce si užili, ať už jako nejvýznamnější křesťanské svátky nebo
svátky jara.
Světluše Kratěnová ředitelka školy

Školní bubnování
V pondělí 7. března se u nás všechny děti ze školky i ze školy,
v tělocvičně bubnovalo a bubno- které zrovna nezchvátila chřipka.
Moc se nám to líbilo a tak pana
valo. S panem Andršem, který
naši školu poprvé navštívil a při- Andrše určitě pozveme znovu.
vezl s sebou spoustu netradičních
bubnů si postupně zabubnovaly

 Společné bubnování v ZŠ.

Příběhy našich malých spisovatelů
O ztraceném pejskovi
Byli jednou dvě děti- Remi a Terezka - a ty měly pejska. Jmenoval se Punťa. Jednoho dne se všichni rozhodli jít
na procházku. Šli do parku a Punťu
měli na vodítku. Punťa najednou uviděl kočku, chtěl se za ní rozběhnout,
ale nešlo to. Zabral vší silou a přetrhl
vodítko. Kočka zmizela a Punťa s ní.
Děti ho hledaly celé odpoledne, ale
marně. Smutně přišly domů, vzpomínaly na Punťu a šly spát. Druhý den
ho bezúspěšně hledaly znovu, myslely
si, že ho už nikdy neuvidí. Rozvěsily
tedy alespoň po stromech plakáty.

Punťa se mezitím toulal a nevěděl,
kam má jít. Měl strach, že ho někdo
ukradne a on už nikdy neuvidí své
přátele.
Remi a Terezka chtěli jít už i na
policii, ale na poslední chvíli ještě vymysleli jeden plán. Přišli totiž na to, že
Punťa má rád párky. Chtěli ho na ně
nalákat. Poprosili maminku o peníze,
koupili párky a opekli je, aby pořádně
zavoněly. Měli štěstí. Byla to taková
vůně, že Punťu přilákala.
Děti i pejsek byli šťastní, byli zase
spolu. Punťa dostal párek a děti ho
stále hladily. Už jim nikdy neutekl.
Tomáš Jakl žák 3. ročníku

Majkl v nesnázích
Jednoho dne se Majkl zeptal mamky, jestli si může najít práci. Mamka
řekla: “Ano, můžeš, je ti přece už 20
let.“ Tak šel Majkl hledat práci.
Vtom potkal divného chlápka. Tvrdil, že je kouzelník. Dal Majklovi nabídku: „Chceš do světa Minecraftu?“
Majkl řekl, že ano, ale vůbec nevěděl,
o co jde. Ten pán mu dal hodinky
a řekl: “Zmáčkni tlačítko vlevo a hned
se tam teleportuješ. Majkl zmáčkl tlačítko a byl tam. Viděl všecko kostičkovaně. Podíval se na sebe. Byl taky
kostičkovaný. Začala mu být zima.

V Minecraftu byly Vánoce. Procházel se a potkával divná stvoření, viděl
jejich podivné stavby. Dostal sekeru,
aby si také postavil dům. Nakonec
dům dostal za pokácené dřevo.
Ve svém domě šel konečně spát.
Zvenku však slyšel divné zvuky. Když
se podíval z okna, zpanikařil. Uviděl
kostičkovaná zombie. Omdlel.
Probudil se až ráno, zombie hořela. Vtom ho napadlo: „Hodinky!
“ Zmáčkl tlačítko a teleportoval se
zpět domů. Byl moc rád, že vše dobře
dopadlo.
Matyáš Bek a Matěj Bařina
žáci 3. ročníku

Rada zpravodaje: Tereza Richterová, Aneta Hajnová, Johana Filopová, Lukáš Smolík, Natálie Žabová, Barbora Luňáčková, Vojtěch Zástěra, Pavel Blažek
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NECHOVÁ SE JAKO MALEJ JARDA

Jára Vondruška mladší už dávno
není to škvrně, které bez váhání poráží starší kluky na Novávesringu na
motorce, která by většině z nás nesahala ani po kolena. Teď už má větší
stroj a jezdí prestižnější závody. Ale na
své začátky v Albrechticích a na Nové
Vsi vzpomíná moc rád. Vysvětlil mi,
že motocross je hlavně o tom mít to
v hlavě srovnané – a podle výsledků
to vypadá, že s tím problém nemá.
U rozhovoru nemohl chybět ani jeho
taťka a trenér v jedné osobě Jaromír
Vondruška starší (jeho odpovědi jsou
označené HUP).
Jaký byl rok 2015?
Řekl bych úspěšný, hodně úspěšný
rok, protože před rokem jsem přestoupil na novou motorku, v roce
2014 jsem jel jen pět závodů, protože
jsem měl dva úrazy, a vlastně z ničeho jsem to vytáhl na druhé místo na
Nova Motocross Cupu. V rámci toho
se každý rok jede devět nebo deset
závodů.
Všechny jsi tedy odjel. Jak ses
v nich umístil?
Celkově to bylo tak se štěstím, protože tam odpadlo hodně lidí, kteří byli
přede mnou. Ta moje umístění nebyla
úplně nejlepší, byl jsem tam asi třikrát
třetí a tak… Nebylo to moc dobré.
HUP: Tak kolem toho čtvrtého pátého místa to bylo vždycky. V tom seriálu, v těch pětaosmdesátkách je do
pátého místa jistá republika.
Ten, co tě porazil, byl starší?
Ne, je mladší, problém je, že já nemám moc možnost trénovat, není
na to čas. On jezdí republiku, trénuje
prakticky každý den, takže tím to asi je.

Jaké máš plány na letošní rok?
Určitě chci víc trénovat, už teď jsme
trénovali víc než předminulý rok, to
jsme netrénovali skoro vůbec. Teď
jsme trénovali každý týden minimálně jednou, spíš dvakrát. A teď bych ty
počty tréninků chtěl ještě zvednout,
abych se dostal výš a chtěli bychom
zkusit republiku.
Co ti brání v tom, aby těch tréninků bylo víc?
Čas. Můj i tátův. Mám školu, musím se hodně učit, protože moje
známky nejsou moc dobré. A mám
hodně koníčků. S naší školou jsem
reprezentoval na mistrovství České
republiky v kin-ballu, to je poměrně
neznámý sport a je to hodně těžké
na vysvětlení. Je to hra s obrovským
míčem, který se musí chytit, nesmí
spadnout. Hraje se ve třech týmech
po pěti lidech. To hraju bohužel jenom ve škole, vyhráli jsme krajské
kolo a na mistrovství České republiky
jsme skončili čtvrtí. Mám rád všelijaký sport – běhání, fotbal, basketbal,
všechno.
HUP: Nova Motocross Racing teď
vyhlásili pro juniorskou kategorii
soutěž o titul mistra republiky v motoskijöringu (lyžování na laně za
motorkou). Takže jsme tuhle sezónu
hodně zaměřili právě na to, byli jsme
v Rakousku potrénovat. Denně 80
kilometrů na lyžích. Protože těch, co
jezdí na motorce, je hodně, těch, co
jezdí na lyžích, je málo. Takže máme
všechno připravené a kluci si jen
střihnou, kdo s Járou pojede, kdo ho
potáhne. Myslím si, že tak, jak lyžuje
a jak jezdí ti dva tahouni, kteří si o něj

střihnou, tak ta šance na titul tam je.
Celkově by se mělo odjet pět závodů.
Takže od dubna do září je sezóna
klasického Nova Motocross Cupu,
v zimě si střihneš ještě motoskijöring,
aby ses nenudil, tak kdy máš nějakou
pauzu bez závodění?
Já závodění úplně miluju, dělám to
už od mala a strašně mě to baví, takže
o pauzu ani moc nestojím.
HUP: Tam když z toho vypadneš,
tak se strašně těžko dostáváš zpátky – jak fyzičkou, tak do kolektivu
těch kluků. Problém s tím trénováním
je ale hlavně finanční. Ta juniorská
kategorie je vázaná na peníze. Juniorská motorka totiž stojí stejně jako
dospělácká a náhradní díly na ni jsou
ještě dražší. A ti nejlepší závodníci
mají motorky dvě, aby mohli trénovat, když je potřeba druhou motorku opravit. A pak ten čas, ale i místo
na trénování. Teď bylo hodně suché
léto a jediné místo, kde se dalo tady
ve Východních Čechách trénovat, byl
Žamberk. Holice, které máme kousek
za barákem, nefungují, v Březhradě nestíhali kropit, a tak nebylo kde
potrénovat.
A tvoje úplné začátky byly opravdu
na Nové Vsi na Novávesringu?
Začínal jsem na elektrické čtyřkolce, potom jsem měl trojkolku, s ní
jsem jel ve třech letech první závod na
Nové Vsi.
HUP: Ta Nová Ves je pro ty kluky
dobrá, ale chybí ta podpora rodičů.
Děti mají spoustu jiných koníčků
nebo sedí u počítače. Já jsem se pro
Járu snažil vždycky vymyslet nějaký
program.

Máš nějaký svůj vzor?
Můj vzor je Max Nagl, Němec. Já
motocross moc nesleduji, ale vím, že
se drží nějak vepředu.
Chtěl by ses závoděním i živit?
No, nad tím jsem přemýšlel, ale pak
jsem si to postupem času rozmyslel,
že na to určitě nemám.
Co malá ségra, vedeš ji taky
k motocrossu?
Zatím se jí to ještě moc nelíbí, brečí,
když to vrčí, ale je tady s námi v dílně
celkem často. A má svou elektrickou
motorku.
HUP: Před chvílí šla domů. Byla
celá špinavá, smrděla benzínem a brečela, že nechce domů.
Už zvažuješ, kam půjdeš na střední
školu?
Už odmala jsem byl veden k plynařství po tatínkovi, jediná škola je
v Pardubicích, takže je to jasné.
Takže konkurence taťkovi nebo
s ním chceš spolupracovat?
Chtěl bych spolupracovat. Snad se
nějak nikdy nepohádáme, to bychom
museli rozpustit všechno. Ale i kdyby se mezi námi něco stalo, tak bych
chtěl ve všem pokračovat.
Teď bydlíš v Borohrádku, jsi tam
spokojený?
Mám tam blízko školu, mám tam
už kamarády, chodím tam už od první třídy, už osm let tam žiju. Ale tady
v Albrechticích mám taky kamarády,
nic mi tady nechybí, jezdím sem hodně rád.
Držme Járovi palce, aby se mu
letošní sezóna na lyžích i na motorce povedla. Eva Králová

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 12

Číslo 1 - 2016

Myslivecká kronika Albrechtice n. O. a okolí
(5. pokračování)
Od 1. ledna 1963 je provedena
úprava honiteb s tím, že se mění
i název z Lidové myslivecké společnosti na název myslivecké sdružení
- JEZOVINY – Albrechtice n. Orlicí. K honitbě od Lesního závodu je
přiděleno 763 ha lesní plochy. Název
JEZOVINY byl pojmenován po části
lesa, která se nachází u dnešní hájovny pana Procházky. V dávné minulosti se zde vyskytoval nebo sídlil ve
větší míře jezevec. Jezevec byl v této
lokalitě zaznamenán i v letech současných. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto, aby byl zvolen
nový výbor na dobu 1 roku. Zvolení
výboru bylo následující:
Černý Josef – předseda – Nová
Ves, Hroch Jan – místopředseda –
Albrechtice n. O., Khýn František
Ing. – jednatel – Nová Ves, Kopecký
Josef – pokladník – Albrechtice n. O.,
Šarf Vlastibor – myslivecký hospodář – Albrechtice n. O., Cerman Václav – člen výboru – Nová Ves.
Revizní komise v tomto složení:
Brandejs Josef, Říha Josef, Šimr Václav. Zastoupení ve výboru nemělo
Štěpánovsko, kde byli 3 členové bez
zájmu být ve výboru. Celkem bylo 20
členů, žádný host. Kmenový stav zvěře byl následující: Zvěř srnčí 28 kusů,
zajíc 70 kusů, bažant 115 kusů, koroptev 25 kusů. Celkem v roce 1963

bylo uloveno odstřelem: 13 ks srnčí,
70 ks zajíců, 80 ks bažantů, 5 ks zvěře
černé.
V roce 1962 nastoupili do kurzu
o myslivosti tito pozdější myslivci:
Izák Jiří, Stárek Oldřich, Velíšek Václav, Štrombach Josef a Vojtěch Josef
ml. Všichni bydlištěm Albrechtice
nad Orlicí. Kurz absolvovali v Rychnově nad Kněžnou po dobu 3 měsíců a závěrečné zkoušky byly v roce
1964 v Opočně. Všichni absolvovali
zkoušky úspěšně a stali se členy mysliveckého sdružení JEZOVINY Albrechtice nad Orlicí. Pro myslivecké
sdružení to byla velká posila, neboť
celá řada členů byla staršího věku.
Přidělením velké části lesa bylo
nezbytně nutné zajistit dostatečné
množství sena a ovsa na přikrmování
zvěře v zimním období. Rozvoz sena
byl zajišťován zapůjčeným traktorem,
neboť hranice honitby byla až na část
silnici mezi Borohrádkem a Vysokým
Chvojnem. Do Poběžovic od hranic
to byl necelý 1 km.
Rok 1963 se ukázal jako velmi
úspěšný nejen po lovecké stránce, ale
5 nových členů značně přispělo k zajišťování brigádnické činnosti. První
naháňka na zvěř černou (divoká prasata) se konala dne 5. ledna a obeznámení lečí prováděl již tradičně pan
Josef Černý. Výsledek této naháňky,
kde byli pozvaní myslivci z Týniště

Sháníte vozík
či polohovací postel?
Vypůjčte si je v Nové Pace od Ži- můcky vystaveny. Vezměte si sebou
občanku či jiný doklad totožnosti.
vota bez bariér
Na základě Vaší situace Vám budou
Pečujete doma o někoho blízké- předvedeny vhodné pomůcky, které
ho, kdo už se o sebe nemůže starat si můžete také vyzkoušet. V případě
sám? Zmáhá Vás pomáhat mu se zájmu s Vámi sepíšeme jednoduvstáváním z postele či oblékáním chou smlouvu o pronájmu. Pokud
a umýváním? Anebo je pro Vás sa- budete potřebovat, pomůcku Vám
motné z důvodu nemoci či rekon- dovezeme domů, nainstalujeme
valescence náročné například vyjít a vysvětlíme, jak ji správně použído schodů, či jste přestali dělat ně- vat. Také Vám poradíme, na co máte
které věci, jako jsou procházky či nárok a co můžete od pojišťoven
jízda na kole, protože už se při nich a lékařů požadovat, abyste případnecítíte bezpečně? Právě Vám mo- ně získali pomůcku vlastní. Obrátit
hou život ulehčit takové pomůcky, se na nás můžete také s jakýmkoliv
jako chodítka, nástavce na toaletu, dotazem, který se týká domácí péče
polohovací lůžka, sprchovací židle, či sociálních služeb. Činnost naší
elektrické zvedáky, či tříkolky pro půjčovny dotují obce i různé nadadospělé. Vypůjčit si je můžete na ce, proto jsou ceny pronájmu pomůlibovolně dlouhou dobu od organi- cek velice příznivé. Ceník spolu se
zace Život bez bariér, která v Nové všemi informacemi najdete na naPace již 11 let provozuje půjčovnu šich webových stránkách www.zbb.
kompenzačních pomůcek. V sou- cz - případně vám rádi vše sdělíme
časné době jich nabízí kolem 150 na telefonním čísle 720 994 024. Neutrácejte hned peníze za zakoupení
kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdy- vlastní pomůcky, přijďte se nejdříve
koliv v pracovní době a po telefo- poradit.
nické domluvě také mimo ni zastaMarie Vokurková, Život bez
vit v našem středisku Centrum bez
bariér, z.ú., www.zbb.cz,
bariér v Nové Pace, kde jsou po-

n. O. a Žďáru n. O., byl překvapující,
neboť došlo k ulovení 3 ks divokých
prasat, což dokumentují i snímky
z naší kroniky. Jeden kus ulovil začínající myslivec pan Jiří Izák a další 2
kusy Antonín Veselka ze Žďáru n. O.
V této době se pořádají srazy na
zvěř škodnou a to především na lišky
a kuny, které jsou v této době celoročně nehájené.
V roce 1964 v měsíci lednu je pořádán I. Myslivecký ples. Ples byl velmi
navštíven a tím byl dán podklad pro
další pořádání, což nepřetržitě trvá
do dnešní doby, kdy je číslo již přes
50 plesů.
Za stálého hosta byl přijat Ing.
Barták Jiří, který absolvoval zkoušky
a tím se zvýšil stav členů a hostů na
26.
Odlov zvěře byl přiměřeně stejný
jako v roce předešlém, jen s tím rozdílem, že bylo uloveno 13 kusů zvěře
černé, což na tuto dobu bylo číslo velmi vysoké.
Pro tento rok byl opět zvolen nový
výbor a to v tomto složení: Velíšek
Václav – předseda, Šimr Václav –
místopředseda, Khýn František Ing. –
jednatel, Šarf Vlastibor – myslivecký
hospodář, Kopecký Josef – finanční
hospodář, Kovaříček Josef – člen
výboru, Černý Josef – člen výboru,
Brandejs Josef, Izák Jiří, Vojtěch Josef
ml. – revizní komise.

V roce 1964 byly prováděny brigády nejen pro myslivost, ale i pro
Státní lesy, JZD a MNV. Pro jednotlivé organizace bylo odpracováno 320
hodin.
Honitba, která se skládala ze 3 obcí
a přiděleného lesa byla velmi náročná
na pracovní činnost, což pro některé
členy znamenalo značné zvýšení myslivecké a pracovní aktivity.
V samém začátku roku 1965 ukončil členství pan Josef Kopecký, dlouholetý člen, finanční hospodář a příkladný myslivec. Věk mu nedovoloval,
aby mohl vykonávat myslivost podle
svých představ. Za jeho práci zasloužil uznání všech členů. V tomto roce
máme i nové hosty a to pan Josef Krb
a Bohuslav Janeček. V roce 1965 bylo
několik pozoruhodných akcí.
Ve prospěch postižené oblasti Slovenska, kde byly velké povodně, věnovalo myslivecké sdružení finanční
částku. Výstavy v Brně, která se týkala
psů loveckých a mysliveckých trofejí
se zúčastnilo 7 členů.
Měsíc červen – měsíc myslivosti
byl uspořádán na Nové Vsi za účasti obyvatel obce. Byl promítán film
o myslivosti a doplněn výkladem
o současném vývoji myslivosti nejen
v našem sdružení, ale i v celostátním
měřítku.
O dalším činnosti od roku
1966 v příštím vydání.
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Přehled kulturních a sportovních akcí v roce 2016
V letošním roce se chystá mnoho
akcí, které jsou věnovány všem věkovým i žánrovým kategoriím. Jistě
si najdou své děti, dospělí, senioři,
ale i sportovci či dobrodruzi. Zkrátka
kulturou to v Albrechticích žije, což je
moc dobře, protože kulturní život je
důležitý pro všechny z nás. Snažíme
se zlepšovat stávající akce a případně
realizovat nové, které by vás mohly
zaujmout.
Pro zjištění aktuální situace jsme
vytvořily s paní Jaroslavou Kupkovou
MĚSÍC

anketu, která je přiložena ve zpravodaji. Anketa je anonymní a je směrována spíše na seniory, ale může ji
samozřejmě vyplnit každý. A proč
právě na seniory? Život je občas nemilosrdný a člověk zůstane v domácnosti sám. Někdy propadne pocitu, že
je mu samotnému lépe a svým způsobem ho žádné akce nelákají, ba ho
dokonce otravují. Což je velmi špatný postoj a člověk se uzavírá do sebe.
Aktuálně vzniká zázemí pro setkávání
seniorů. Senioři budou mít možnost

leden

NÁZEV AKCE
Bowlingový turnaj O pohár
starosty
Masopust

leden

si popovídat se svými vrstevníky, kreativně využít volný čas apod. Třeba se
pak bude více seniorů hlásit na výlety,
které jsou pro ně organizovány.
O kulturní dění v obci se snaží
všechny spolky, instituce, kluby i kulturní komise. Všem patří velké poděkování, protože nic není samozřejmostí a za každou akcí stojí nemalé
úsilí. Snaží se vám proměnit všední
den v nevšední a zpříjemnit tak volné chvíle. Proto vězte, že odměnou
pro každého aktivního člena je vaše

přítomnost i zpětná vazba. Ráda bych
apelovala na všechny, kteří chtějí přidat ruku k dílu nebo mají nápady na
zlepšení či vytvoření nové události, ať
se neváhají ozvat. Všichni jsou srdečně vítáni.
V tabulce níže můžete vidět přehled všech plánovaných akcí. Přesné termíny a podrobnosti se vždy
včas objeví v hlášeních, plakátech či
internetu.
Kristýna Velíšková
předsedkyně kulturní komise

MÍSTO AKCE

MĚSÍC

NÁZEV AKCE

MÍSTO AKCE

bowling Týniště

červen

Střelba vzduchovkou

zahrada U Krbů

průvod obcí

červen

základní škola

Myslivecký ples

restaurace U Krbů

červenec

leden

Divadelní ples

restaurace U Krbů

červenec

Den dětí
Posezení aktivních členů
organizací
Plavba po Orlici

únor

Ples fotbalistů

restaurace U Krbů

podzim

Muzikál Angelika

únor

Hasičský ples

restaurace U Krbů

září

Hasičská soutěž

řeka Orlice
Divadlo Broadway,
Praha
park u elektrárny

únor

Rybářský ples

restaurace U Krbů

září

Psí den

park u elektrárny

březen

Ples Nové Vsi

restaurace U Krbů

říjen

Posvícení

březen

Společenský ples

restaurace U Krbů

listopad

Výlov, rybí hody

prosinec 1.
advent
prosinec 2.
advent
prosinec 3.
advent
prosinec 4.
advent
prosinec

hřiště SK
brouzdaliště
u elektrárny

Rozsvícení stromku

rozcestí U Krbů

leden - únor

březen

Dětský karneval

restaurace U Krbů

březen

Beseda o Nepálu

restaurace U Krbů

duben

Stavění májky

rozcestí U Krbů

duben

Čarodějnice

hřiště SK

květen

Kácení májky

rozcestí U Krbů

jaro - podzim

Výlet pro seniory

Poděbrady a okolí

sokolovna

Mikulášská nadílka

restaurace U Krbů

Vánoční koncert

kostel sv. Jana
Křtitele

Vánoční divadlo

restaurace U Krbů

Ping pongový turnaj

restaurace U Krbů

Ping pongový turnaj
V sobotu 2. 1. 2016 se konal v restauraci U Krbů další ročník tradičního vánočního turnaje ve stolním tenisu. Termínově to mezi svátky nějak
nevycházelo, takže to byla akce spíše
novoroční.
Tentokrát si přišlo po svátcích zasportovat 26 dospělých a 7 juniorů.
Na pěti stolech byli dospělí rozlosováni do čtyř skupin každý s každým,
přičemž první dva automaticky postoupili do play off.
Junioři si také zahráli každý s každým, ale protože dva hráči zřejmě
kvůli přemotivovanosti turnaj před-

časně vzdali i tato skupina si zahrála Finále:
Voda Václav – Sluka Pavel
2:1
play off.
Pořadí:
1. Voda Václav, 2. Sluka Pavel, 3. JaVýsledky play off dospělí:
Voda Václav – Brom Luděk
2:0 roměřský Michal, 4. Hájek Petr, 5.-8.
Voda Tomáš – Hájek Petr
1:2 místo Brom Luděk, Voda Tomáš, Dlabola Ladislav, Hrabě Jaroslav.
Jaroměřský Michal – Dlabola
Ladislav
2:0
Hrabě Jaroslav – Sluka Pavel
0:2 Výsledky play off junioři:
Králík Filip – Šotola Adam
2:0
Semifinále:
Voda Václav – Hájek Petr
2:0 Jaroměřský Michal – Vojtěch Jiří 2:1
O 3.-4.místo:
Jaroměřský Michal – Sluka
2:1
Pavel
1:2 Šotola Adam – Vojtěch Jiří
Finále:
O 3.-4.místo:
Králík Filip – Jaroměřský Michal 2:0
Hájek Petr – Jaroměřský Michal 1:2

Pořadí:
1. Králík Filip, 2. Jaroměřský Michal,
3. Šotola Adam, 4. Vojtěch Jiří, 5. Vašata Tomáš
Celkově snad turnaj proběhl ke
spokojenosti všech zúčastněných.
Pořadatelé tímto děkují za pomoc
při uspořádání obecnímu úřadu,
kulturní komisi, restauraci U Krbů,
Jiřímu Prochemu, Jardovi Kupkovi
a především všem členům TJ Sokol
a dalším dobrovolníkům, kteří se přímo podíleli na organizaci turnaje.
Pavel Sluka
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Sbor dobrovolných hasičů Albrechtice nad Orlicí
Je tu další první číslo zpravodaje a já si opět lámu hlavu, co mám
psát a jak vlastně začít, abych se neopakoval. Každý rok totiž začínáme
hasičskou sezónu naprosto stejně.
Začnu tedy krátkým ohlédnutím do
roku 2015. V loňském roce vyjížděla
naše jednotka celkem k sedmi událostem, z nichž byly tři plané poplachy a čtyři požáry. Všechny události
kromě jedné se udály na území Týniště nad Orlicí. Výjimkou byl pouze požár sloupu elektrického vedení
v Albrechticích za hřbitovem. Pak
následovaly již zmíněné plané poplachy, dva požáry strniště, oba nedaleko týnišťského koupaliště a poslední
požár byl ve Štěpánovsku, kde hořela
skladovací hala s uskladněnými balíky sena. Co se týká výcviku, s jednotkou SDH Týniště jsme se zúčastnili
společného výcviku s dýchací technikou na posádce v Týništi. V Nové
Vsi proběhl výcvik strojníků a zároveň zkouška suchovodu a během
celého roku jsme prováděli školení
a výcviky v garáži JSDH nebo někde

v terénu. Každý rok asistujeme při
různých společenských akcích, jako
je masopustní průvod, dětský den
nebo rozsvícení vánočního stromu.
Ani v loňském roce tomu nebylo jinak. V srpnu jsme byli ukázat naši
techniku dětem do dětského tábora
Suté břehy, ale i naše albrechtické
děti ze třetí třídy si mohly naši techniku a vybavení prohlédnout přímo
v hasičské zbrojnici. Naše činnost
byla v minulém roce pestrá. Teď bych
přešel k činnostem roku letošního.
První akcí na řadě je jako obvykle
výroční valná hromada, jinak také
výroční schůze SDH. Ta letošní byla
oproti loňské klidnější. Nemusely se
řešit problémy se zvednutou hladinou řeky, takže jsme se soustředili na
schůzování. Jako obvykle se probírala činnost jednotky za uplynulý rok,
plány na další období a po výborné
večeři došlo na volnou diskuzi, při
které dochází ke stmelení členů našeho a okolních sborů. Tmelili jsme
se až do pozdních večerních hodin,
stmelili se, takže účel výroční schůze

splnila a spolupráce s okolními sbory bude nejspíš pokračovat na stejně
dobré úrovni jako doposud. Další
událostí, která se opakuje každý rok
je ples. Na tom letošním se také zadařilo. Ohlasy byly kladné, hudba se
líbila, po hodnotných cenách v tombole se jen zaprášilo. Jediné, co ples
kazilo, byl čas. Ten ubíhal neúprosně
a málokomu se chtělo z plesu domů.
Ještě musím zmínit turnaj O pohár
starosty v bowlingu. Do finále se dostala i obě družstva hasičů. Bojovala
statečně, avšak na bednu to nestačilo. Se stříkačkami nám to jde asi
lépe než s koulemi. Tak snad příště
budeme mít více štěstí a vykoulíme
si pohár. I na této akci jsme se tmelili
a byla pohodová atmosféra a legrace.
Menší, přesněji řečeno žádná
legrace, už to nebyla při prvním letošním výjezdu, ke kterému došlo
11. ledna v kotelně rodinného domu
ve Štěpánovsku. Vznítil se tam materiál uskladněný nedaleko kotle,
avšak díky včasnému zjištění nedošlo
k rozšíření požáru a větším škodám.

Bylo provedeno vyklizení hořícího
materiálu mimo budovu a odvětrání
prostor pomocí přetlakové ventilace.
Také jsme prováděli práce pro
obec. Bylo třeba pořezat vysloužilý
vánoční strom na křižovatce u restaurace Na Drahách, což je také naše
každoroční činnost a na požádání
pana starosty jsme prováděli čištění
části komunikace v ulici Poštovní.
Co se týká výcviku, také nezahálíme. Velitel jednotky a s ním i dva velitelé družstev se každý rok povinně
zúčastňují školení velitelů na stanici
HZS v Rychnově nad Kněžnou. To
proběhlo začátkem března a zkušenosti tam získané byly předány všem
členům jednotky.
A co máme v plánu na tento rok?
V první řadě dovybavit všechny
členy jednotky zásahovými oděvy
a ochrannými prostředky, připravovat se na mimořádné události
a udržovat naši techniku ve výjezduschopném stavu, což dá někdy pěkně
zabrat.
Za SDH Josef Jakl

Bowlingový turnaj O pohár starosty 2016

V letošním 11. ročníku bowlingového turnaje O pohár starosty se utkalo
celkem 18 družstev místních organizací
a spolků.
Turnaj byl velmi napínavý, především díky vyrovnaným bodovým výsledkům. Ovšem po odehrání všech
základních skupin postoupilo do finá-



Členové finálových družstev.

lového kola pouze 8 družstev - Domov
důchodců 1, Hasiči 1, Hasiči 2, Kulturní
komise, Lesoškolky, SK 1, SK 2 a Sokol
1. Finálový večer byl též dramatický
a do posledního okamžiku nebylo jasné
závěrečné pořadí všech týmů. Neuvěřitelných 202 bodů naházel Petr Buneš
(družstvo Hasiči 1) a stal se nejlepším

hráčem turnaje.
Na bronzovém místě se umístil Sokol 1 v zastoupení Josefa Šenka, Jána
Glucha a Kamila Šína. Na stříbrném
místě se umístilo družstvo Lesoškolky,
které reprezentoval David Prokůpek,
Vladimír Prokůpek a Eduard Forche.
Vítězným družstvem se stal SK 1 v po-



dání Pavla Zemana ml., Luďka Velíška
a Rostislava Kchopa. Všem hráčům
patří velká gratulace za skvělé výkony.
Historicky do síně slávy vstoupil 5x
SK (sportovní klub - oddíl kopaná), 3x
Sokol, 2x Domov důchodců a 1x Orientační běh.
Kristýna Velíšková

Vítězné družstvo SK 1 (zleva: P. Zeman ml., R. Kchop, L. Velíšek).
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Konec dobrý, všechno dobré?
Vracíme se ještě zpět k hodnocení
podzimu minulého roku. Po posvícení
a připomínce 90. výročí albrechtické
kopané odešli z výboru manželé Velíškovi. Předseda vyslovil lítost nad jejich
svobodným rozhodnutím a poděkoval
jim za odvedenou práci, Kristýně popřál hodně štěstí v mateřství a budoucí
rodině dobrou výchovu dalšího fotbalisty rodu Velíšků. Poprosil, pokud
v budoucnu bude SK potřebovat pomoc, aby byli ochotni pomoci. Čekala
nás ještě další větší akce a to již tradiční
zavírání (zamykání) hospůdek. To se
dostaví při dobrém počasí vetší počet
cyklistů a náš areál se svou pohostinností je u nich v oblibě. Na podzim
účast solidní, počasí tentokrát vyšlo,
odhadem 400 lidí.
Ale vraťme se k fotbalu. Všem nám
bylo jasné, že pro udržení se v krajské
soutěži musejí naši hráči udělat maximum a na podzim se umístit do čtvrtého místa. Protože druhá část tabulky
bude na jaře hrát o udržení a to bude
„mazec“. Bohužel průběh soutěže nám
mnoho příznivý nebyl. Vyhráli jsme
sice v Lípě, ale vzápětí jsme ztratili nepochopitelně body doma se Zdelovem,
kdy jsme ještě pět minut před koncem
vedli 4 : 1. Nakonec rozhodoval právě
odvetný zápas ve Zdelově. Naši kluci
se na něj připravili svědomitě, situaci
bezpečně zvládli a po několika nevydařených utkáních zvítězili 3:1 a tím si již
dvě kola před polovinou soutěže zajistili
pro jaro tu „lepší tabulku“. Za výkon ve
Zdelově nutno pochválit celé mužstvo
za bojovnost, odpovědný, taktický výkon. Absolutorium zaslouží Lukáš Jozl,
který odehrál utkání spolehlivě a v samém závěru, kdy jsme hráli oslabeni
o jednoho hráče, mužstvo dokonale podržel. Tak jsme byli nalosováni pro jaro:
Skupina F:
FK Náchod B
SK Solnice

18 bodů
15 bodů

TJ Dvůr Králové n. L. B
Velešov Doudleby n. O.
Sokol Černíkovice
Spartak Opočno
Velké Poříčí
SK Albrechtice n. O.

15 bodů
15 bodů
15 bodů
14 bodů
12 bodů
12 bodů

Na hřišti se opět projevilo sucho.
Při větší spotřebě vody, jako je sprchování po zápase, nestačila studna, ve
které klesla hladina, dodávat vodu. To
bylo špatné. Museli jsme studnu pročistit, čerpadlo pustit níž a do konce soutěže již bylo vše v pořádku.
Začal domácí zápas s Lípou a našim
věrným divákům jsme poprvé umožnili sledovat průběh utkání prostřednictvím nové časomíry, na kterou jsme
uspořádali peněžní sbírku a další polovinu jsme uhradili z peněz SK. Mockrát
děkujeme všem dárcům za příspěvky
a nemůžeme si přát nic jiného, aby na
ukazateli skóre byly výsledky jen v náš
prospěch.
A máme tu konec roku. Na začátku
řídil práci a veškeré činnosti Sportovního klubu dvanáctičlenný výbor pod vedením předsedy J. Hlušičky st. Během
roku někteří funkcionáři postupně odcházeli, jiní z různých důvodů, většinou
časových, nebo z jiných pracovních důvodů do výboru nedocházeli. Průběžně
odešli Jana Koblmüllerová, Petr Marčík,
oba již v minulém roce, Láďa Daněk
a nakonec manželé Velíškovi. Proto
jsme museli do výboru doplnit náhradníka z kandidátky Pavla Zemana a dále
jsme kooptovali Oldu Straku a Miloslava Süssera. Všichni tři se do práce zapojili a jsou platnými členy vedení SK.
Na předposlední schůzi oficielně
oznámena rezignace J. Hlušičky na
funkci předsedy oddílu z důvodu velkého vytížení. Na další schůzi provedena
volba nového předsedy SK Albrechtice n. O. Navržen jediný kandidát na
předsedu – Jiří Špaček - výbor hlasoval
6 pro, proti 0, jeden se zdržel. Novým

předsedou SK Albrechtice zvolen Jiří
Špaček. Dále provedena volba nového
místopředsedy klubu SK Albrechtice
n. O. Navržen jediný kandidát Jaroslav
Hlušička st. – výbor hlasoval 6 pro, proti 0, jeden se zdržel. Novým místopředsedou klubu zvolen Jaroslav Hlušička st.
Na veřejné schůzi pořádané obecním
zastupitelstvem jsou každý rok oceněni
jednotlivci, kteří pro reprezentaci obce
a svých organizací dělají víc než jiní. Za
Sportovní klub byli oceněni: David Hořínek - bomber roku 2015 a dlouholetá
hráčská osobnost, která je i příkladem
pro ostatní v přístupu k tréninkům a reprezentaci obce.
Již dlouhá léta je naší oporou na jiné
úrovni hospodářka Jaruška Krčmářová. Bez její péče by se nemohl odehrát
žádný zápas. Spolehlivě pere, udržuje
a připravuje soupravy dresů pro všechna mužstva, od přípravky až po dospělé. Mimo to ještě dochází do areálu, při
zápasech vybírá vstupné a účastní se
v rámci možností i brigád a přípravy
kulturních akcí. Je to zkrátka naše fotbalová babička a tímto ji chceme moc



a moc poděkovat. Věříme, že ještě dlouho nám bude věnovat svoji přízeň.
V minulosti byl naší oporou a střelcem Miloš Strnad. V současné době
připravuje další budoucí generaci albrechtických fotbalistů. Věnuje svůj volný čas a péči výchově těch nejmladších,
mladší přípravce. Považujeme za velmi
záslužnou tuto činnost, zvláště proto,
že zájemců o kopanou na menších oddílech ubývá. A Miloš dokázal mladé
přitáhnout a úspěšně se spolu s dalšími,
kteří by si rovněž zasloužili ocenění,
pere s nedostatkem dětí v Albrechticích. Všem oceněným blahopřejeme
a děkujeme.
Do roku 2016 nás čekají hned z počátku další úkoly:
Nový zákon nás nutí řešit koupi pozemků od st. lesů pod klubovnou pod
venkovními WC.
Hodně práce bude na údržbě a zvelebování areálu. Musíme se připravit na
Štít Albrechtic, který u nás proběhne již
příští rok.
Za SK Albrechtice n. O.,
Jaroslav Hlušička

Zavírání (zamykání) hospůdek na hřišti V Borku.

90 let albrechtického fotbalu
(2. část)
V r. 1978 bylo rozhodnuto o zatravnění hřiště V Borku. Zatravňování se
dělo svépomocí. Hybnou pákou této
akce byl Josef Uhlíř ze Štěpánovska.
Mužstva pak rok hrála své zápasy na
stadionu v Týništi. V srpnu 1979 se
začalo hrát opět na zatravněném hřišti, které bylo rozšířeno o celkových 5
metrů. Bohužel trávník byl dosti řídký
a souvislý travnatý povrch dlouho nevydržel. V letech 1979-80 byly postaveny WC pro veřejnost v rohu hřiště
a septik. Na této práci se tehdy velikou měrou podíleli: Jaroslav Čech, bří
Krausovi, Sláva Řezník, Vlasta Václavek, Frant. Voda a další.
16. července 1979 zemřel zakladatel SK Albrechtice a jeho dlouholetý
předseda hostinský pan František Krb.
V ročníku 1978-79 skončilo A-

-mužstvo na 3. místě v I.B.třídě.
V tomto roce také začala postupná
„invaze“ hráčů z Třebechovic do našeho B - mužstva. Hráči jako Mánek,
Košvanec, Kubálek, Weisbauer, Krpata, Mokrý, Leuchter, Bartoš, Hrivňák,
Mráz a další pak tvořili základ našeho
B-mužstva. V r. 1980 skončilo A-mužstvo na dobrém 4. místě tabulky a opět
tím potvrdilo svoji roli korunního
prince postupu. Také dorostenci hráli
dobře a skončili v tabulce druzí dva
body za postupující Rokytnicí. Tehdy
hráli v dorostu pozdější opory I. mužstva jako L. Cabalka, J. Moravec, J.
Sadílek, J. Málek, dvacek, J. Matějíček,
Vl. Beran, R. Svoboda, M. Koblmüller
a další. Dorostenec Vl. Beran přestoupil v r. 1980 do Hradce Králové, kde
hrál 2 roky II. dorosteneckou ligu.
V r. 1984 se také udělal velký kus

práce na kabinách, které byly modernizovány. V témž roce po dvaceti
letech skončil ve funkci předsedy oddílu kopané Milan Hříšný. Byl vedle
Fr. Krba jedním z nejúspěšnějších
předsedů v historii albrechtického fotbalu. Za jeho působení dosahovalo I.
mužstvo výborných výsledků, prestiž
klubu velice stoupla, 6x jsme vyhráli
Štít Albrechtic, úspěšně prosperovala autodoprava klubu, byly navázány
mezinárodní styky oddílu, zvelebován
byl areál V Borku. Do funkce předsedy byl pak zvolen Jaroslav Hlušička.
Start I. mužstvo na podzim 1987
do soutěží nenasvědčoval nic dobrého, takže vedení oddílu se pokoušelo
situaci zachránit výměnou trenéra
- k mužstvu přišel Ed. Cína. Bohužel
vše už bylo marné, situaci nezachránil
ani příchod zkušeného Jiřího Kotás-

ka z Kostelce v lednu 1988. Navíc do
Týniště odešel nadějný Milan Kajn.
V tomto ročníku tedy mužstvo po
dlouhých 18letech v krajských soutěžích sestoupilo do okresního přeboru!
V tomto roce jsme však zaznamenali
i fotbalovou radost - naši žáci postoupili do krajské soutěže. Na postupu se
podíleli: žáci V. Brůžek, T. Beran, D.
Dostál, Martin Hudeček, Mir. Janků,
Mich. Jaroměřský, D. Jiráček, J. Kváš,
P. Kolář, J. Rosenberger, Miloš Strnad,
J. Šrajbr, M. Štěpánek, L. Vacek, Tom.
Vašata, T. Voda, P. Žeňka a trenéři Josef Vašata a Lad. Daněk. Řada z nich
pak byla oporou I. mužstva dospělých.
V r. 1988 nastoupil do funkce předsedy oddílu p. Luděk Cabalka st.
(pokračování v příštím vydání
zpravodaje)
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Divadelní ples
V restauraci Na Drahách proběhl
30. ledna Divadelní ples, druhý v pořadí, ale první v novodobé historii.
Ples pořádal divadelní soubor U.F.O. –
unie ftipných osobností. Tento soubor
má domovskou adresu opravdu zde
v Albrechticích, jejich hry zatím slaví úspěchy mimo naši obec, ale i to se
letos změní. Ples byl laděn do 20. a 30.
let, každý návštěvník dostal sklenku

šampaňského, prošel se po červeném
koberci a pak si v krásně vyzdobeném
a nasvíceném sále užíval nádherný
ples. K dispozici byl také foto koutek
s profesionální fotografkou Matušou.
O předtančení se postaral soubor Q10
a o muziku zase desetičlenný orchestr
DiJazzTiva oba z Hradce Králové. Pro
mnohé občany, kteří se dokonce přišli kouknout i do lokálu na naše velké

Číslo 1 - 2016

Společenská kronika
fiasko, mám bohužel špatnou zprávu,
ples se velice vydařil a příští rok bude
pokračovat druhým ročníkem. Všem
návštěvníkům děkujeme za výbornou
náladu a skvělé kostýmy. Dále děkujeme panu Krbovi a všem, co se o nás
starali ať už za pípou, v baru nebo
kuchyni.
Za divadelní soubor
Jiří Proche

počet obyvatel k 29. 02. 2016
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Vítáme na svět:
Eliška Zimová
Nela Králová
Nikola Sojková
Vilém Šenk
Anna Zábranská
Vojtěch Andres
Rozloučili jsme se:
Josef Novák
Ludmila Kučerová
Jaroslav Beran

nar. 26. 10. 2015
nar. 01. 01. 2016
nar. 08. 01. 2016
nar. 18. 01. 2016
nar. 19. 01. 2016
nar. 05. 02. 2016
r. 1945
r. 1935
r. 1943

Poděkování
Za srdečné blahopřání, dary a příjemné posezení při příležitosti mých
narozenin, chci touto cestou poděkovat
paní Prokůpkové a paní Velíškové.
Růžena Dernerová
Děkuji paní Sychrové a paní Velíškové za milou návštěvu a blahopřání
k mým narozeninám.
Bohuslav Hlušička
Děkuji paní Červinkové a paní Müllerové za gratulaci, dar, květiny a příjemné
posezení u příležitosti mých narozenin.
Ludmila Bartošová
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit s naším drahým
synem, tatínkem, druhem, tchánem
a dědečkem panem Josefem Novákem
z Albrechtic. Také děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Beranem.
Zarmoucená rodina

Dětský karneval
Dětský karneval na sále restaurace U Krbů, který se konal v neděli
13. března, je již tradiční akcí, na kterou se děti těší. S časovým předstihem
před začátkem se začali scházet rodiče
s dětmi a obsazovat výhodná místa.
Pro děti byly připraveny tradiční hry,
při kterých si děti vyzkoušely svou ši-

kovnost a za které si vysloužily sladké
pochoutky. Hudba hrála dětem do
skoku a pro lepší náladu se na děti
sesypaly dvě stovky balonků. Krásné
masky malých i větších dětí ohodnotila komise a vyhlásila nejlepší výtvory.
Sál byl plný k prasknutí, hudba hrála,
děti tančily a nad jejich hlavami se ob-

čas prolétla létající ryba, kterou děti
s úžasem v očích pozorovaly, nejmenší
děti se bavily chytáním bublin z bublifuku. Děkujeme všem, kteří pomohli
tuto úspěšnou akci organizovat, letos
pomáhali i děti a lidé, kteří to nemají
jako povinnost a o to je to příjemnější.
Milan Myšík

Děkujeme obecnímu úřadu v zastoupení paní Červinkové a paní Prokůpkové za věcný dar, květiny a příjemné posezení u příležitosti životního jubilea naší
maminky paní Vlasty Kašparové.
Rodina
Poděkování - Dětský karneval
V neděli 13. 03. 2016 se v restauraci
U Krbů sešla velká spousta krásných
a nápaditých masek. Děti přišly podpořit celé rodiny, až sál praskal ve švech,
což nám všem udělalo ohromnou radost. Vidět štěstí a radost v očích dětí
bylo to nejkrásnější poděkování pro
všechny, kteří se na organizaci podíleli.
Ale dovolte mi poděkovat především rodině Myšíkových, bez kterých by nebyla
naše hlavní atrakce – spouštění balonků
a létající ryba Nemo, nesmím zapomenout ani na krásné video, které pan Myšík vytváří na všech akcích, které pořádá
kulturní komise. Bez pana Michalce by
nebylo tance. Dále patří velký dík Klubu aktivních rodičů. Maminky s dětmi
nás ve svém volném čase přišly opravdu
aktivně podpořit a díky nim byl zajištěn plynulý chod her pro soutěžící děti
v přísálí a vlastně i celé akce. A konečně
děkuji Kristýnce Velíškové, předsedkyni
KK, za její maximální nasazení. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla,
kdyby ano, díky i Vám. Byli jste všichni
skvělí. 
Za kulturní komisi Alena Mylerová

Vydává: Obecní úřad Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O., www.albrechtice-nad-orlici.cz, tel.: 494 371 425 • Odpovědný redaktor - Jaromír Kratěna • Registrace na OkU Rychnov n. Kn. Z/10/91 •
Náklad 600 výtisků • Rozšiřují pracovnice pošty • Neprodejné • Grafická úprava - sazba: Reklamní Agentura - MEGA, www.mega-cz.com • Tisk: V & H Print, Nové Město n. M. • Poděkování, vzpomínky a blahopřání
zveřejňujeme bezplatně • Redakce MZ neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Vyhrazuje si právo na krácení příspěvků. Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat
postoj redakce. Zasláním příspěvku autor uděluje vydavateli svolení vydat jej v elektronické podobě, jakož i v tištěné podobě ve zpravodaji. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Zpravodaj si můžete také prohlédnout, včetně
archivu, v elektronické formě na adrese: www.albrechtice-nad-orlici.cz. • Příspěvky jsou přijímány na Obecním úřadu v Albrechticích • Uzávěrka příštího čísla bude: 31. 05. 2016

