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Náklad 600 ks

PODĚKOVÁNÍ – MASOPUST
Děkujeme všem, kteří přispěli k našemu masopustu…
• Paním učitelkám a paní asistentce
za učení halekaček, písniček, kostýmy, potřeby, výzdobu
• Panu Boudkovi za plakáty
• Maminkám – paní Mylerové a paní
Žabové za napečení cukroví a dětem ze 4. a 5. ročníku za lepení
a zdobení
• Všem dětem, rodičům i dalším lidem, kteří přišli v masce i těm, kteří
nás doprovázeli
• Kapele, která nám hrála vesele

• Paní Ungrádové a Jaroměřské za
ranní pohoštění a úklid
• Panu Lochmanovi a hasičům
za puštění do vsi a zajištění naší
bezpečnosti
• Paní Králové a Velíškové z kulturní
komise za pomoc a spolupráci
• Našim bývalým žákyním a žákům
– Janě Zdražilové, Martině Zdražilové, Lucce Vojtěchové, Jiřímu
Votěchovi, Jakubovi Skalickému,
Tomáši Kratěnovi a jejich doprovodu za vedení průvodu
• Všem našim milým hostitelům –

Zemkovým, Domovu důchodců,
Šmídovým a Boudkovým, Formanovým, Proche, Slaninovým, Krbovým za skvělé pochoutky
• Panu Myšíkovi za pěkné video
• Všem, kteří nám zamávali, usmáli
se na nás….
Děkujeme, děkujeme, vše dobré
vám vinšujeme. Ať vás blechy neštípou, v zahradě ať všechno kvete, úsměv ať vám neschází, dobře
ať je na tom světě… A za rok zase
nashledanou.
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Významné aktivity obce v roce 2017
Vážení čtenáři, spoluobčané,
rok 2017 je již v plném proudu,
a proto mi dovolte Vás ve stručnosti
informovat o některých plánovaných
aktivitách naší obce v tomto roce.
Základem pro realizaci všech akcí
je rozpočet obce, který schválilo zastupitelstvo obce dne 21. 2. 2017.
Dlužno říci, že bez jakéhokoliv zájmu
veřejnosti.
Schválený rozpočet je zveřejněn na
webových stránkách naší obce a je každému k nahlédnutí také na obecním
úřadě.
Po mnoha letech je rozpočet schválen jako přebytkový ve výši přebytku
3 095 416,– Kč. Z přebytku bude hrazena dluhová služba k dříve přijatým
úvěrům ve výši 1 663 652,– Kč a zbylých 1 431 764,– Kč zůstane k využití
na investiční akce v roce 2018.
Součástí rozpočtu jsou i výdaje na
jmenovité akce, jejichž potřeba vzešla
z rozpočtového procesu. Výběr nejvýznamnějších akcí je uveden v tabulce
pod článkem.
Záměrně jsem vybral jmenovité
výdaje, související s investičními aktivitami obce a informovaností veřejnosti. V celé šíři však rozpočet obce
obsahuje stovky dalších informací,
a to jak na straně příjmů, tak i výdajů.
Z předložené tabulky vyplývá, že
v roce 2017 neplánujeme realizovat
žádnou investiční stavbu. Důvodem
jsou tyto skutečnosti. Za prvé jsme
několik minulých let významně investovali a tím jsme vyčerpali většinu
finančních zdrojů obce. Za druhé,
abychom mohli realizovat nové, vyžadované investice, musíme se na ně
nejprve projektově připravit a získat

potřebná stavební povolení. Proto bude rok 2017, v oblasti investic,
rokem příprav nových investičních
staveb.
V této souvislosti zastupitelstvo
obce rozhodlo, že nejvyšší investiční
prioritou bude výstavba technické
infrastruktury pro bytovou výstavbu
v lokalitě Pod Strání. Konkrétně se
jedná o výstavbu místní komunikace
a chodníků, veřejného osvětlení rozvodů elektřiny, plynu, vody, dešťové
a splaškové kanalizace. Celá lokalita
Pod Strání je rozdělena na dvě části
– etapy, ve kterých by se tento velký
investiční záměr realizoval.
V první etapě by mělo vzniknout
cca 16 stavebních pozemků o velikosti cca 600 až 1050 m2. Souběžně s její
přípravou bude probíhat i příprava
stavby přístupové komunikace ze silnice II/305 z prostoru od hřbitova.
Tato stavba bude realizována z části
na soukromých pozemcích, z části na
pozemcích obce. Příprava obou staveb bude spočívat ve zhotovení projektových dokumentací k územnímu
a stavebnímu řízení a k získání potřebných stavebních povolení. Vzhledem k předpokládaným realizačním
nákladům (odhadem více než 10 mil.
Kč), bude také nutné vymyslet a zajistit financování takto náročné stavby.
Snahou bude získat potřebná povolení cca do poloviny roku 2018. Konečný termín však může ovlivnit mnoho
faktorů, proto nelze s jistotou říci, kdy
budeme skutečně připraveni stavbu
zahájit. Příprava druhé etapy výstavby pak bude zahájena po zrealizování
zástavby etapy první. Studie zástavby
lokality Pod Strání je uvedena na přiloženém obrázku (na str. 3).
Druhou významnou stavbou, na
kterou se budeme v letošním roce

projektově připravovat je komplexní
obnova místní komunikace a chodníků v Borku. Současný stav místní komunikace je negativně poznamenán
četnými stavebními zásahy do tělesa
komunikace a také skutečností, že
původní povrch byl zhotoven provizorně z penetrace již v roce 1995. Od
té doby jsme několikrát chtěli provést
její dokončení do asfaltového povrchu, ale nikdy nebylo na tak náročnou
stavbu dost peněz.
Další významnou stavbou, na kterou již máme projektovou dokumentaci, je rekonstrukce chodníků v ulici
Pardubická. Na ni bychom chtěli v letošním roce získat stavební povolení,
abychom byli připraveni na její realizaci v případě, že by Královéhradecký kraj chtěl v příštích letech zahájit
rekonstrukci silnice III/3051 Albrechtice n.O. – hranice krajů směrem na
Vysoké Chvojno.
V návaznosti na předpokládanou
realizaci stavby silnice III/3051 bychom rádi upravili i prostor mezi
obchody - parkoviště u samoobsluhy
a průjezd mezi ulicí Pardubickou a 1.
Máje. Proto bude zpracována projektová dokumentace i na tuto stavbu.
Hlavním důvodem je špatný povrch
na průjezdní silnici, nevyhovující
spádové poměry z pohledu odvodnění a absence dešťové kanalizace z prostoru parkoviště.
Další stavbou, kterou budeme v letošním roce projekčně připravovat,
jsou stavební úpravy místní komunikace Luční. I tato komunikace byla
v minulosti zhotovena z penetrace.
Dnes je její část, z ulice Štěpánovské
k čerpací stanici splaškových vod,
značně poškozena stavební činností.
V záměru máme úpravu výškových
poměrů s cílem zajistit její dešťové

odvodnění, rozšíření komunikace
a vytvoření parkovacích míst v prostoru u čerpací stanice.
V tabulce jsou ještě uvedeny další,
méně významné aktivity, které předpokládáme v letošním roce rovněž
zrealizovat.
V současné době již hledáme projektanty na výše uvedené stavby. Ukazuje se však, že kapacity všech oslovených projekčních kanceláří jsou
momentálně vyčerpány, což může
naše plány významně ovlivnit. Věřme
však, že se nám nakonec podaří projekty úspěšně zrealizovat.
Rád bych ještě upozornil na rozpočtový výdaj související s úpravou
– redesignem webových stránek naší
obce. Protože jsme přesvědčeni, že
stále více občanů využívá internetu,
jako významného zdroje informací,
přistoupíme k úpravě vzhledu, ale
také k rozšíření funkcionalit, našich
webových stránek. Půjde zejména
o zjednodušení orientace na stránkách a k jejich přizpůsobení pro přístup z mobilních telefonů.
Vážení čtenáři, spoluobčané,
v rozpočtu je schváleno ještě velké
množství peněz na realizaci dalších
důležitých aktivit, jak z oblasti zajištění provozu obce, správy obecního
majetku, tak i z oblasti kulturních
a sociálních potřeb. O některých se
dozvíte na jiném místě tohoto vydání
zpravodaje, nebo v některých z dalších vydání. Budete-li mít však zájem
zjistit cokoliv, co souvisí s rozvojem
naší obce, neváhejte mne kdykoliv
kontaktovat. Rád vás budu informovat o všem, co si budete z této oblasti
mé působnosti přát vědět.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Seznam vybraných jmenovitých akcí zahrnutých v rozpočtu obce 2017
Odvětví

Název požadovaného výdaje

Chodníky

Rekonstrukce chodníků v ul. Pardubické - stavební povolení

Chodníky

Úprava chodníku před čp. 15 na návsi - Tužilovi

Komunální služby

Zastavovací studie lokality Pod Strání - I. a II. etapa

Komunální služby

Dokumentace pro ÚŘ lokalita Pod Strání - I. a II. etapa TI

Komunální služby

Výkup pozemků pro výstavbu lokality Pod Strání

Komunální služby

Aktualizace projektových dokumentací TI lokalita Pod Strání pro stavební řízení

Komunikace

Místní komunikace a chodníky v Borku -projektová dokumentace

Komunikace

Obslužná komunikace do lokality Pod Strání - projektová dokumentace pro SP

Komunikace

Propojení Pardubická - 1.máje - projektová dokumentace

Komunikace

Stavební úpravy komunikace Luční - projektová dokumentace

Odvádění a čištění odp.
vod

Odvodnění dešťové šachty v Poštovní - u Nimsů

Správa

Redesign webových stránek

Územní plán

Regulační plán lokality Pod strání I. a II.etapa

Poznámka
snížení obrub, uzpůsobení pro parkování
studie využití území pro jednání ZO
Výkup a směna pozemků od společnosti
FINE DREAM a Orlická zemědělská a.s.
komplexní řešení stávajících chodníků
a komunikace
nový příjezd do lokality pro I. etapu
výstavby rodinných domků
parkovací plocha u obchodů a průjezdní
komunikace
výškopis a polohopis, rekonstrukce
povrchu, návrh rozšíření pro parkování
stávající vsak nestačí kapacitně odvést
dešťovou vodu
uzpůsobení pro mobilní telefony, apod.

Studie zástavby lokality Pod Strání
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Malá vzpomínka na zimu
Vážení čtenáři albrechtického
zpravodaje,
rád bych Vás Všechny touto cestou pozdravil, v již probíhajícím roce
2017, a popřál Vám, abyste jej prožili
šťastně, v pohodě a ve zdraví. Byl bych
také rád, kdyby rozhodnutí, která budou v tomto roce přijímána orgány
naší obce, přispěla k naplnění tohoto
přání.
Všichni máme za sebou netradičně
chladnou a sněhem oplývající zimu.
Po dlouhé době se nám příroda rozhodla ukázat krásy zimní krajiny,
o kterých jsme již několik let mluvili
pouze ve vzpomínkách. Bylo pěkné
vidět zamrzlé brouzdaliště, na kterém
se prohánějí malí i velcí hokejisté,

bruslařky nebo jen tak se smekající
děti. Po dlouhé době se dalo také pěkně běhat na běžkách okolo zamrzlé
Orlice nebo v zasněžených lesích.
Jsem rád, že tomu tak bylo.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat naprosté většině spoluobčanů
za vstřícný přístup a pochopení při
zajišťování zimní údržby chodníků
a místních komunikací. Zvláště si
vážím přístupu řidičů osobních automobilů, kteří s velkou mírou pochopení svá auta parkovala tak, aby
nebránila zimní údržbě komunikací.
Přirozeně, že spokojenost není stoprocentní. Našlo se i pár řidičů, kteří
veřejné potřeby ignorovali. Sobecky
parkovali tam, kde jim to vyhovovalo

a nakonec ani neuklidili sníh, který
po pluhování zůstal okolo jejich auta
na silnici. Byli to však jednotlivci, na
které nebude zapomenuto.
Těm občanům, kteří měli pocit, že
úklid není vždy zcela dokonalý, bych
chtěl říci, že jsme se všichni snažili
dělat svoji práci co nejlépe. Pokud se
někde objevily drobné nedostatky, určitě nebyly úmyslné.
Těm, kteří své projevy nespokojenosti, nebyli schopni ukrotit, doporučuji, aby si vzali příklad z našich
starších spoluobčanů, např. pana
Vojtěcha, Beliova, Balvína a dalších,
kteří pro všechny albrechtické občany
poctivě zametali chodníky, přestože
by také mohli sedět doma a čekat,

až projede pluh, nebo až jim přijdou
zaměstnanci obecního úřadu vyčistit
chodník před jejich prahem.
Za pracovní nasazení a obětavost
proto i touto cestou děkuji panu Jaroslavu Kupkovi, Jiřímu Sadílkovi, Jiřímu Fišerovi a Haně Džbánkové, kteří
se letos hodně nadřeli při dočišťování
parkovišť, křižovatek a kontejnerových stání nebo při posypu chodníků
a komunikací. Děkuji i panu Jiřímu
Prochemu a Pavlovi Valentovi za
strojní údržbu chodníků a komunikací, hasičům, kteří nám v nejhorších
případech byli vždy po ruce a všem
spoluobčanům, kteří sami přispěli
k zimní údržbě naší obce.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Číslo 1 - 2017

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 5

POŘÁDÁME ŠTÍT ALBRECHTIC 2017
Složení prvního výboru Štítu:
Jan Škrobánek - Velké Albrechtice;
Josef Zikl - Město Albrechtice; Zdeněk Pišl - Albrechtice n. O.; František
Boublík - Albrechtice u Mostu; František Popr ml. - Albrechtice v Jizerských horách; Václav Juda - Albrechtice u Lanškrouna; Viliam Katona
- Albrechtice u Českého Těšína; Josef
Jak to vlastně všechno začalo?
Na podzim roku 1973 přišel mla- Jahn - Lesní Albrechtice; Oldřich Nidý funkcionář TJ Sokol Velké Al- kel - Velké Albrechtice
brechtice Jan Škrobánek s nápadem
Naše obec byla v této době zastouuskutečnit fotbalový turnaj obcí
s názvem Albrechtice. Dne 27. srp- pena panem Zdeňkem Pišlem, který
na 1973 odeslal na všechny obce byl místopředsedou „Stálého výbos názvem Albrechtice první dopis, ru“ od roku 1974 až do roku 2005.
na který postupně reagovalo 8 obcí Do roku 1992 pracoval jako ekonom
s názvem Albrechtice. Zástupce v Elitexu v Týništi nad Orlicí. Poté natěchto obcí pozval Jan Škrobánek stoupil jako referent majetkové správy
na první setkání, které se uskuteč- na náš obecní úřad v Albrechticích
nilo na nádraží v České Třebové nad Orlicí. Od roku 1966 byl jmeno20. dubna 1974. Z jednání vyply- ván sekretářem fotbalového oddílu
nul záměr uspořádat první turnaj SK Albrechtice nad Orlicí, byl členem
a s tím spojené zasedání představi- okresní STK v Rychnově nad Kněžtelů obcí 29. června 1974 ve Velkých nou a krajské komise STK v Hradci
Králové. Zemřel 27. prosince 2005.
Albrechticích.
Současně byl zvolen první „StáSignatáři Štítu Albrechtic se staly
lý výbor Štítu Albrechtic“. Prvním
a jak se ukázalo, dlouhodobým obce: Albrechtice nad Orlicí, okres
předsedou Štítu se stal Jan Škrobá- Rychnov nad Kněžnou; Albrechtinek, místopředsedou byl zvolen Jo- ce u Českého Těšína, okres Karviná;
Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí
sef Zikl z Města Albrechtic.
Milí spoluobčané,
v sobotu 24. 6. 2017 se u nás v obci
Albrechtice nad Orlicí uskuteční již
44. ročník setkání všech obcí Albrechtic pod názvem „Štít Albrechtic“, na
který jste všichni srdečně zváni.

nad Orlicí; Albrechtice v Jizerských
horách, okres Jablonec nad Nisou;
Lesní Albrechtice, okres Opava; Velké
Albrechtice, okres Nový Jičín; Město
Albrechtice, okres Bruntál; Albrechtice u Mostu, okres Most
V r. 1987 přistoupila ke Štítu Albrechtic i 9. obec - Albrechtice nad
Vltavou, okres Písek
Byl přijat systém pravidelného setkávání. Štít Albrechtic tak probíhá
nepřetržitě každoročně. Na pořadatelství se podílejí střídavě všechny
Albrechtice. V roce 1983 Albrechtice
u Mostu zmizely z mapy ČR, když
obec ustoupila těžbě uhlí. Fotbalisté
tamního TJ Tatran však jezdili nadále až do roku 1997 na fotbalové turnaje v rámci Štítu Albrechtic. V roce
2011 byl Štít Albrechtic mezinárodní
akcí, kdy se jí zúčastnily Olbrachtice
z Polska.
Od roku 2013 byl zvolen předsedou
stálého výboru Štítu Albrechtic Stanislav Kowalski.
Co nás čeká?
Od pátku 23. 6. 2017 do soboty
24. 6. 2017 je u příležitosti 44. ročníku tradičního setkání obcí „Štít
Albrechtic 2017“ pro všechny pří-

tomné připraven velmi zajímavý program. Tentokrát změří své síly nejen
naši fotbalisté, ale i dobrovolní hasiči a myslivci. Soutěže hasičů budou
probíhat v Albrechticích na návsi.
Střelecké umění budou moci předvést
myslivci na střelnici v Česticích. Na
jednotlivých sportovištích budou zároveň vyhlášeni vítězové jednotlivých
disciplín. Fotbalová utkání mužstev se
uskuteční na hřišti v Petrovicích a na
hřišti v Borku, kde také budeme moci
shlédnout finálový zápas o putovní
pohár Štítu Albrechtic 2017. Vyhlášení vítězů fotbalového turnaje proběhne v areálu SK Albrechtice nad Orlicí.
V průběhu celého sobotního dne bude
nejen pro účastníky, ale i pro diváky
připraven pestrý program, který vyvrcholí v odpoledních hodinách. Zkrátka – pokud zaspíte velkolepé slavnostní zahájení (což byste si neměli nechat
ujít), nejpozději v 16:00 byste už určitě měli být na hřišti v Borku všichni.
Všechny podrobnosti se včas dozvíte
z letáčků s programem, které obdržíte
do schránek, případně z webu a facebooku obce. Tento významný den
bude zakončen koncertem, taneční
zábavou a ohňostrojem.
Mgr. Marie Vacková

Ohlédnutí za divadelním představením
Divadelní představení skupiny
Temno v sále restaurace U Krbů dne
11. 12. 2016.
Divadelní hra ze současnosti autora
Eugeniusze Szybala alias Vojty Štěpánka ve zpracování týnišťského Temna

o nepodařené oslavě babiččina životního jubilea. Představení tří generací
ženských hrdinek jedné rodiny, které se
namísto oslavy ocitnou na vystrojené
pohřební hostině.
Takto jednoduše byla představena

hra na plakátech týnišťského divadelního podzimu. Pod režijním vedením
paní Evy Drábkové předvedli herci
skupiny Temno nás dříve narozené
s naším přístupem k vymoženostem
moderní techniky a i tu mladší ge-

neraci a její pohled na schopnosti
a možnosti starší generace. Pobavili
a zasmáli jsme se všichni a od tohoto
zážitku se často ozývá „klídek“. Děkujeme souboru Temno za příjemný
podvečer strávený v jeho společnosti.
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Jak třídily odpad obce obsluhované Odekem v roce 2014 a 2016
Jaké další náklady za svoz odpadu
Odeko, s.r.o., je společnost stoprocentně vlastněná níže uvedenými ob- vznikají?
Dle kalkulačního vzorce pro výcemi s uvedeným procentuálním vlastnickým podílem. Podklady pro tento počet regulované ceny dle platných
pokynů MF ČR přičítá Odeko k fakčlánek je z výročních zpráv Odeka.
turované ceně za skládkování skutečně odvezeného odpadu při týdenním
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad (TKO) svozu na 1 obyvatele:
je to, co se odveze z popelnic a jde na • celkové náklady na svoz TKO (tuhý
komunální odpad) 271,70 Kč/1 obyv.
skládku. Za skládkování účtované firmou Marius Pedersen se platí v roce • celkové náklady na separaci =
162,50 Kč/ 1 obyv.
2017 za 1 tunu 1 239 Kč + DPH 15 % =
1 425 Kč/tuna. Tato částka je fakturo- • náklady za TKO a separaci jsou při
započtení zisku (60 Kč/tuna) a 15%
vána Odekem jednotlivým obcím dle
DPH = 568,30 Kč/1 obyv.
skutečného množství odpadu odveze• Celkové náklady fakturované obcím
ného z dané obce.

Jaké důsledky může mít snížené
dle odvezených tun a počtu obyvatel
se skládají: 1.425 Kč/ tuna + 568,30 množství odpadu odváženého na
skládku?
Kč/ 1 obyv. včetně DPH
menší částku vynakládané obcí
Jak mohou občané ovlivnit nákla- z rozpočtu za odpad a využití získané
částky na rozvoj obce, získání větších
dy na odpadové hospodářství?
Podle odhadů Odeka je skladba ko- příjmů do rozpočtu obce za tříděmunálního odpadu dlouhodobě : 15% ný odpad, možnost snížení poplatků
papír, 15% plasty, 5% sklo, 2% drobné občanů za odpady, rozšíření nabídkovy, 25% bioodpad, 7% textil a 31% ky Odeka při čtrnáctidenním svozu
ostatní (tedy to co nelze vytřídit). dalším obcím a tím snížení režijních
Z toho je tedy jasné, že snížení ná- nákladů.
kladů na skládkování odpadu je zceÚnor 2017 Borohrádek
la závislé na prvotní skladbě obsahu
Ing. M. Palhoun
v popelnicích, tedy na Vás, občanech.

Obec

podíl

tun/rok 2014

tun/rok 2016

rozdíl v %

kg/obyv. 2016

Týniště n. Orl.

29 %

1 142

1 166

+ 2,1

186

Borohrádek

24 %

533

451

- 15,4

224

Holice

15 %

1 272

1 214

- 4,6

186

Albrechtice n. Orl.

8%

263

213

- 19,1

220

Čermná n. Orl.

8%

330

220

- 33,4

217

Bolehošť

5%

186

124

- 33,3

232

Lípa n. Orl.

4%

129

91

- 29,5

172

Žďár n. Orl.

4%

130

150

+ 15,4

313

Horní Jelení

2%

397

405

+ 2,0

197

Nová Ves

1%

66

56

- 15,2

311

Poběžovice

0%

38

53

+39,5

208

Veliny

0%

121

101

- 16,5

222

Vysoké Chvojno

0%

91

80

- 12,1

197

Průměrné množství na 1 obyvatele je 200 kg v roce 2016 při celkovém počtu 21.634 obyvatel.

Zpráva o činnosti
komise SPOZ v roce 2017
Při úvodu zprávy bych si dovolila popřát všem občanům obce Albrechtic n.O., hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Činnost komise Sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadě
v Albrechticích n. O. od 1. 1. 2017
pokračuje ve své činnosti pod vedením předsedkyně Jindry Červinkové a členek Aleny Beranové, Aleny
Müllerové, Jany Sychrové a Jaroslavy Velíškové.
V souladu s novelou zákona č.
106/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000Sb. o obcích ve
znění pozdějších předpisů, zákona
č. 129/2000 Sb., byla stanovena pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů, které provádí komise SPOZ ve spolupráci se
starostou obce, místostarostou obce,
případně členy rady obce.
Tato pravidla schválila rada
obce dne 8. 2. 2017 usnesením č.
596/67/2017.
Předsedkyně SPOZ, na základě
získaných informací z obecního
úřadu, osobně osloví občany, kteří
se v daném měsíci dožívají významného životního jubilea a dohodne
termín, kdy by mohlo dojít k osobní
gratulaci.

Pokud občan návštěvu a osobní
gratulaci odmítne, bude mu předána písemná gratulace a dárkový balíček, bez návštěvy, den před
výročím.
Pokud bude občan s návštěvou
a osobní gratulací souhlasit, bude
domluven termín návštěvy s předsedkyní komise.
K 70. a 75. narozeninám přijdou
blahopřát dva zástupci SPOZ, od 80.
narozenin jeden člen rady obce a jeden zástupce SPOZ.
Významným životním jubileem se
rozumí 70, 75, 80, 85, 90 a každé následující narozeniny, a výročí svatby
/ 50 let, 60 let,70 let / od sňatku.
V případě, že si občan nebude
přát oslavu narozenin ani předání
gratulace, prosím o podání zprávy
na obecní úřad nebo předsedkyni
SPOZ.
Činnost komise se netýká jen
oslav a výročí. Členky se dohodly,
že budou nápomocny v případě osamělých seniorů.
V lednu jedna členka SPOZ navštívila seniorku s dotazem ohledně
případné návštěvy lékaře nebo zajištění pečovatelky.
Jindra Červinková

výlet do Prahy
Kdy: sobota 3. června 2017
Odjezd: v 7:00 hod od restaurace U Krbů Albrechtice n. Orlicí
Téma:

dopoledne - prohlídka palácových zahrad a zahrad
			
pražského hradu
odpoledne - plavba parníkem po Vltavě
			
pozdní oběd v Poděbradech
Předpokládaný návrat v 19 hod. Cena zájezdu 350 Kč zahrnuje
jízdné autobusem, plavbu lodí a služby průvodce.

Přihlášky přijímá paní Kupková Jaroslava,
Na Písku 234, tel. 732 379 198
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Projekt tradice v naší škole

Albrechtice nad Orlicí

V naší škole je pro nás důležité, aby
děti znaly to, co provázelo celým rokem naše předky, z čeho se radovali,
co si užívali. Moc si přejeme, aby děti
nezapomněly na naše kořeny a aby si
vyzkoušely, že existuje i jiná zábava než
počítač, televize…
Kalendářní rok začínáme připomenutím Tří králů. Ať už to je zpívání před
kostelem, program v kostele s vybíráním pro tříkrálovou sbírku nebo jen
program ve škole, vždy děti poznají tři
krále a jejich dary a hlavně tradici obda-

rovávání – tak jako tři králové nesli dary
Ježíškovi (a přinesli mu to nejcennější,
co v té době bylo), tak i my dnes můžeme obdarovávat potřebné.
Od Tří králů začíná období masopustů. Ten náš si vždycky skvěle užijeme.
Děti vyrábějí masky, učíme se halekačky a písničky, zdobíme cukroví na první
masopustní zastávku na našem školním
dvoře a hlavně vyrážíme do vsi. Je fajn
umět se pobavit s ostatními lidmi, umět
si udělat legraci i sám ze sebe…
Kolem smrtné neděle vynášíme vždy

Moranu a přinášíme vesnu.
Velikonoce – další tradice, na kterou nikdy nezapomeneme. Nejen že
se děti během docházky do naší školy
naučí různé techniky zdobení kraslic,
ale dozvídají se i proč Velikonoce slavíme, jaké jsou jejich symboly a hlavně
se můžeme vždy pochlubit naším společným dílem – velikonoční výstavou.
Na ní opravdu každé dítě ze školy může
říci: „Mami, tati, tohle jsem udělal já…“
Letošní bude probíhat ve dnech 10. –

12. dubna. Srdečně zveme.
Prosinec a krásné Vánoce. Prožíváme je nejen společně ve třídě, ale i jako
celá škola. Děti seznamují své kamarády s různými tradicemi, dozvídáme se,
co nesmí chybět v betlému, každé dítě
ozdobí svojí ozdobou společný vánoční
stromeček a přijde školní ježíšek, radost
a nadšení dětí. A zase děláme radost
i ostatním – vyrábíme přáníčka a dárečky, před naplněným sálem v restauraci
U Krbů předvedeme náš vánoční pořad. Světlana Kratěnová, ředitelka školy

Tříkrálové koledování v našem kostele

Z letošního masopustu

Vynášení Morany

Loňská velikonoční výstava

Z vánočního pořadu v restauraci U Krbů

Prvňáčkové nám předvádějí pouštění ořechových skořápek se svíčkami
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Zimní olympiáda
Každoročně se u nás ve škole v Albrechticích n.O. koná zimní olympiáda. Tento rok opravdu byla zimní,
protože jsme závodili ve sněhu a na
ledu. Byla pořádná krásná zima, hodně sněhu a my jsme toho využili: házeli jsme na terč sněhovou koulí, hráli
jsme hokej, závodili jsme s plnými

boby sněhu, klouzali jsme se na ledu.
Nakonec byli vyhlášeni nejlepší zimní
sportovci.
Moc jsme si to užili a velmi pěkně děkujeme paním učitelkám, které
s námi venku závodily.
Lenka Brožová
žákyně 5. ročníku

Číslo 1 - 2017

Po stopách lesních zvířátek
Tak krásná zima tu dlouho nebyla.
Ale co zvířátka v lese? Nemají hlad?
Při hodině Prvouky jsme se s prvním
a druhým ročníkem vydali ke krmelci, abychom jim trochu přilepšili. Po
cestě děti náramně bavilo sledovat
nejrůznější stopy a odhadovat, kterému zvířátku patří. Ještě lepší bylo si
stopy vyfotit a ve škole je porovnávat

s obrázky v encyklopedii nebo na internetu. Nezapomínáme ani na ptáčky, kterým naši nejmenší sypou do
krmítka. Vrabci, sýkorky a kosáci nás
pak navštěvují na okenních parapetech a jsou zvědaví, co nového se zase
naučíme.
Mgr. Lenka Otavová

 Nejlepší zimní sportovci zleva: Kateřina Vašatová 5.r., Karolína Säcklová 2.r., Lenka Matúšová 1.r., Kája Matúš 3.r., Matyáš Bek 4.r.

Školní kolo recitační soutěže
Milé překvapení naší škole připravili malí recitátoři přednesem básniček a textů při školní soutěži dne
17. 2. 2017. Děti si mohly předem
svou básničku vybrat tak, aby se jim
líbila a dokázaly ji přednést nejprve
před spolužáky v třídním kole. Před-

tím se děti seznamovaly s tím, jak hlasitě, v jakém tempu a s jakou výslovností básničku zarecitovat. Ti nejlepší
z jednotlivých tříd nám pak přichystali pěkný kulturní a soutěžní zážitek.
Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – 1. - 3. ročník a 4. a 5. ročník.

 Nejlepší recitátoři v 1. kategorii Sofia Mooney, Alžběta Filipová, Klárka
Orságová, Adam Bureš, Andrea Vašatová

Návštěva knihovny
Jedno středeční únorové čtení jsme
strávili v naší albrechtické knihovně.
Čekala nás paní Svobodová, paní Novotná a knížka Klub tygrů Počítačoví
piráti od Thomase Breziny. Z této knihy nám paní Novotná přečetla úryvky.
Pak jsme se rozdělili do dvou skupin
a začali jsme plnit různé úkoly na téma

kyberšikana. Také jsme si zopakovali
některé důležité věci, o kterých jsme
již slyšeli ve škole. Všem se návštěva
knihovny moc líbila a odcházeli jsme
nejen s úsměvem na tváři, ale i s důležitými vědomostmi a přáním, aby nikdo z nás kyberšikanu nezažil.
Žáci 5. ročníku

Nejen porotu složenou z učitelského sboru překvapilo, s jakým citem
a porozuměním některé děti přednášely. Rozhodování o umístění bylo
tedy v obou kategoriích velmi těžké.
Nejvíce nás z mladších dětí zaujala recitace Sofie Mooney a ze starších žáků

projev Barbory Luňáčkové. Odměněni byli ale všichni soutěžící a to nejen
potleskem. Naší diváckou odměnou
bylo slyšet krásnou českou řeč s nadějí, že ji naše děti budou nadále dobře
používat.
Lenka Otavová, třídní učitelka 1. třídy

 Nejlepší recitátoři ve 2. kategorii Barbora Luňáčková, Matěj Bařina,
Karolína Diewocková

Geomag
Ve středu 22. února jsme ve škole zase přivítali paní Balvínovou
s magnetickou stavebnicí Geomag.
Na lavice připravila dřevěné destičky
vyplněné polystyrénem, magnetické tyčky a magnetické kuličky, které
slouží k větší stabilitě staveb. Začali
jsme stavět. Vznikali pavouci, domy,

kolotoče, někdo se pustil i do Eiffelovy věže. Pro ty, kterým chyběla fantazie, byly připraveny obrázky, podle
kterých se dalo stavět. Na stavění jsme
měli skoro dvě hodiny, pak jsme rozebírali a uklízeli.
Všem se to moc líbilo.
Žáci 5. ročníku
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Muzikoterapie
V pátek 10. února přijela do naší
školy paní Eva Motyčková, aby dětem
z MŠ a 1. – 3. ročníku zahrála hudební pohádku O starém stromu. Nebylo
to tradiční divadelní představení, na
jaké jsme ve škole zvyklí, ale pohádka
s prvky muzikoterapie. Děti si mohly
sednout nebo lehnout na žíněnky rozestavěné do písmene U. Hlavní bylo,
aby měly co největší pohodlí. Paní Eva

mluvila velmi potichu, vyprávění doprovázela zpěvem a hrou na netradiční hudební nástroje, jako např. džemble, tibetské mísy, fičák, gong, dešťová
hůl. Vše bylo velmi tiché, uklidňující,
ale zároveň poučné. Všechny děti pozorně poslouchaly a na závěr se mohly zeptat na cokoliv, co je zajímá a co
by se chtěly o nástrojích dozvědět.
Jan Karásková
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Zprávičky
Do okresního kola recitační soutěže vyšleme Sofii Mooney, Barušku
Luňáčkovou a Matěje Bařinu
Paní Eva Králová u nás začala vést
kroužek společenských her.
Od března máme své webové stránky, ty, které jsme doposud měli na
stránkách obce už nebudou aktualizovány. www.zsmsalbrechtice.cz.

26. 1. jsme ve škole zhlédli divadelní představení Chytrá horákyně.
Od 6. 2. jezdíme na plavecký výcvik
do Dobrušky.
22. 3. se děti druhého ročníku zúčastnily programu v naší knihovně.
Povídání na téma zvířata v knihách se
všem moc líbilo.

z naší MATEŘSKÉ ŠKOLy aLBRECHTICE NAD oRLICÍ
Muzikohraní
V měsíci říjnu zavítal do naší MŠ
a ZŠ v Albrechticích pan Michal Štursa
s pohádkou O kouzelných hudebních
nástrojích. Hudební pořad s prvky
muzikoterapie seznámil děti interaktivní prožitkovou formou s netradičními hudebními nástroji z různých koutů světa. Poznaly tibetské mísy, zvonky,
kalimbu, brumle, ústní harfu, australský frčák, dešťové hole, didgerido,
hromový buben, mořský a šamanský
buben, zvonkohry, koncovku (píšťalka
z bezového dřeva).
Děti si mohly nástroje nejen prohlédnout a vyzkoušet, ale také při jejich poslechu relaxovat a vnímat léčivé
alikvotní tóny.
Na závěr „uvařil“ pan Michal pro
všechny kouzelnou vodu…

Vítání občánků
V obřadní síni OÚ Albrechtice dne
26. 11. 2016 proběhlo tradiční vítání
občánků. Pro nově narozené děti a jejich rodiče je to slavnostní chvíle. Tento obřad obohatily svým vystoupením
i děti z naší MŠ a přispěly tak k pěkné
atmosféře svátečního dne.
Vánoční těšení
V pondělí 19. 12. 2016 byla v naší
MŠ slavnostní atmosféra. Blížily se
k nám Vánoce…
Děti si z domů přinesly cukroví
a společně s paní učitelkou připravily krásně vyzdobený vánoční stůl.
Za zvuku koled děti ze třídy Berušek
a Motýlků a společně ochutnávaly
dobroty od maminek a povídaly si se
svými kamarády.

Nechyběl ani přípitek dětským šampaňským a vyslovení nádherných přání pro všechny zúčastněné.
Největší odměnou pro zaměstnance MŠ byly rozzářené dětské oči při
rozbalování dárečků u vánočního
stromku.

oplátku svým vystoupením – písničkami, básničkami a tanečky udělaly všem
radost.
Na závěr besídky děti rozdaly dárky – vánoční svícínky a přáníčka svým
rodičům, a pak je čekala zasloužená
odměna – zmrzlinový pohár.

Vánoční besídka
V úterý 20. prosince připravily paní
učitelky z MŠ a ZŠ Albrechtice v restauraci u Krbů vánoční pořad pro rodiče. Děti pečlivě, trpělivě a s velkým
zaujetím nacvičovaly jednotlivé části
vánočního pásma a těšily se na své
vystoupení.
Děti z MŠ se předvedly jako „ Veselí
čertíci“. Maminky jim obstaraly oblečení – kožíšky, růžky, ocásky, takže se
to všude čertíky jen hemžilo. Děti na

Sněhové radovánky
Paní zima nám nadělila hned začátkem nového roku spoustu sněhu. Největší radost z něho měly samozřejmě
děti. Do MŠ si přinesly plastové lopaty
a každou vycházku se na nich vozily na
kopečcích v parku. Ze sněhu si postavily také sněhuláky.
„ Ať si mrzne, ať je zima, zimní sporty ty jsou prima“
Za kolektiv MŠ Iva Pecháčková,
Romana Švikruhová
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PŘEDNOSTA ALBRECHTICKÉ STANICE

Jako každoročně se i letošní masopustní průvod zastavil také v průjezdu naproti staré školce, a jako vždy
nás tady uvítal přednosta stanice, kterému také masopustní kapela tradičně zahrála píseň Přednosta stanice…
Děti, a dost možná ani mnozí dospělí
ale třeba netuší, že nejde jen o masku.
Pan Jan Šmída má se železnicí spojený celý život. Rozhovoru do místního
zpravodaje se nejdříve trochu zdráhal, prý není žádná osobnost. Během
téměř dvouhodinového povídání jsem
ale zjistila, že prožil tak zajímavý život, že by mohl napsat knihu. Však
má také v šuplíku několik povídek
ze svého života schovaných pro další
generace…
Vy jste náš masopustní přednosta
stanice – proč právě tento „kostým“?
Když jsem končil osmiletku, otec
mi říkal, ty kluku, ty jseš hubenej jak
klacek, co budeš dělat? Nevědělo se,
co se mnou. Kdybych se bejval učil,
tak ze mě byl zubní lékař. Tatínek šil
vojenské holinky důstojníkům a přimlouval se za mě. Oni mu řekli, pane
Šmído, není problém, jen když bude
mít dobré známky. A protože jsem
nebyl nějakej vynikající student, spíš
průměrný, na učení nebyl čas, hned
po škole jsem běžel válčit s klukama,
řekl ředitel školy mému otci: „Dejte
ho do Kostelce na železniční průmyslovku.“ Tak tím se to rozhodlo.
Tam jsem nastoupil v roce 1955, ale
po roce tu školu zrušili, teď je tam
zemědělka, a nás převeleli do České
Třebové, kde jsem v roce 1959 maturoval. Pak jsem nastoupil na vojnu.
Protože jsem chodil do Sokola, každé úterý a pátek, tak jsem měl výhodu. Z celé roty jsme byli jen tři, co
udělali výmyk na hrazdě. Také jsme
chodili do parku skoro každý večer
a v neděli dopoledne hrát volejbal.
Bylo nás tolik, že jsme se někdy dokonce museli střídat, aby si zahrál
každý.

Takže na dětství tady vzpomínáte
rád?
My jsme se navyváděli… S Pepou
Formanem jsme chodili pást kozy,
ale kozy jsme nepásli, pustili jsme je
a kouřili jsme makovinu, pak jsme
přišli domů, kozy měly hlavy červené, bylo vidět, že nejsou moc najedené… Němci, když odcházeli z ústavu, tak naházeli munici do řeky,
kluci to tam vylovili, my jsme vykopali jámu tam, co teď bydlíš, udělali
jsme v ní oheň, tam jsme ty patrony
naházeli a schovali jsme se tam za
ty duby. Když jsme to tam naházeli,
tak jel Bohouš Bartáků od kvartýru
s žebřiňákem s koňmi, zrovna byl
tam u prasenčáku. Najednou to začalo střílet, koně se mu splašili, on
měl co dělat, aby je u hřbitova u cesty zastavil. My jsme se utíkali schovat do lesa. A jindy jsme zase před
obecním úřadem válčili, házeli jsme
po sobě kousky z kulatiny, to byly
jako granáty. Pepík Krčmářů po mně
jednou hodil dubovým, trefil mě zezadu do hlavy, já jsem se kácel, viděl
jsem hvězdičky a jen jsem křičel: „Je
po mně, je po mně!“ Tak oni se ke
mně seběhli, zatáhli mě za takovou
boudu, tam mě nechali ležet a válčilo
se dál. Takže nebyl čas na učení. Oni
říkali, že jsem nebyl hloupej, ale že
jsem byl lajdák. Brácha ten byl ctižádostivější na učení.
Vláčky, to je sen spousty kluků.
Nakonec jste byl tedy rád, že vám to
rodiče vybrali?
Můžu říct, že kdybych se znova
měl rozhodnout, tak bych tam šel
znovu. My jsme byli takový bezva
kolektiv na dráze, a jsme doteď…
Dostal jsem nejdřív umístěnku do
Třebechovic, autorizoval jsem pak
v Újezdu u Chocně a asi 7 směn jsem
odsloužil v Bolehošti. Od 28. května 1964 jsem oficiálně byl přeřazen
do Týniště a už jsem tam zůstal 38 let,
celkově na dráze jsem byl 43 roků.

Protože stoupala železniční doprava,
byl zřízen zátěžový výpravčí a ten si
všímal jen nákladní dopravy. K tomu
tam byl hlavní výpravčí, který sedí
jen u stolu a posílá ty vlaky, a pak
v červené čepici, to jsem dělal nejdřív já, takzvaného laufku – ten běhá
po nástupištích a vypravuje ty vlaky.
A zodpovídá hlavnímu výpravčímu
za volnost vlakové cesty. Já jsem musel kolej, na kterou jel vlak, zjistit,
prohlédnout, jestli na ní nic není,
když byla mlha, a nebylo nic vidět,
tak i projít, od přejezdu k Petrovicím
až k přejezdu u věže, a podepsat do
deníku dopravní cesty. Kdyby ta kolej volná nebyla a bouchlo to, tak to
bylo na mě. Já jsem se za těch 38 let
nesměl ani jednou splést.
Práce výpravčího vypadá jednoduše, ale musí to být náročné…
Pak už jsem se dostal i ke stolu,
a protože jsme sloužili 12 hodin denní a 14 hodin noční směnu, tak jsme
se po šesti hodinách střídali. Náročné to bylo, obzvlášť na tom zátěžovém, to jsem přišel domů a nohy mi
brnkaly. Ještě když byla pára a sjely
se tady čtyři vlaky a byl třeba nízkej
tlak, tak nebylo vidět ani nádraží.
Protože na Náchod je to do kopce,
do Letohradu je to do kopce, tak
chlapi tady ještě fedrovali, aby si nadělali páru, takže to bylo co směna,
to košile. Takže to byla práce i pro
manželku.
Říkal jste, že se pořád ještě scházíte s bývalými kolegy. Jak to probíhá?
My se scházíme každou druhou
středu v měsíci většinou někde na
Náchodsku, Broumovsku. Někdo
zajistí oběd, projdeme se někde pár
kilometrů po okolí… Už je to míň,
ale dřív jsme chodili třeba patnáct
kilometrů. To začalo tak, že jsme
si v roce 1972 řekli, že je ostuda, že
nemáme prochozené Orlické hory,
když jsme odtud. Tak jsme v roce
1972 začali chodit a rozrostlo se to
tak, že nás pak chodilo i 14, jeden
spoluzaměstnanec Láďa Bartoš se
toho ujal a začal to organizovat,
a začali jsme jezdit Čechy, Morava,
Slovensko, vždycky dvakrát ročně.
Měli jsme režijní výhody a nic jsme
neplatili za jízdné. Na Slovensku neexistuje pohoří, kde bychom nebyli.
V Tatrách mám 16 vrcholů, z Bratislavy až na Duklu pěšky. Musím
hrozně poděkovat své manželce,
protože díky ní jsem tohle všechno
mohl absolvovat. Některá by řekla,
že mě nepustí… Párkrát byly manželky s námi, aby neřekly. V Česku
jsme toho taky nachodili hodně, na
dálkové pochody, které organizoval
Zdenda Myšík, to jsme aspoň jednou
měsíčně chodili tady po východních
Čechách, nebo i Praha-Prčice, to je
64 kilometrů. Nejvíckrát, sedmkrát,
jsem šel pochod Safari, z Dvora Králového na Sněžku. To je 70 kiláků,
v šest hodin ráno start, vždycky první sobotu v září. Nejvíc, co jsme šli
odtud, bylo, když byl Štít Albrechtic

v Albrechticích u Lanškrouna, tak
to jsme šli skoro 70 kilometrů. Ale
stihli jsme to. To jsme šli s kamarádem, tričko popsané „Z Albrechtic
do Albrechtic 70 kilometrů“, a já
povídám, jestli nepřijdeme na zahájení, tak to nemá ten efekt. My jsme
přišli na hřiště, oni byli nastoupení,
my jsme se zařadili a zahráli hymnu.
Manželka zatím přijela autobusem,
a pak jsme tam ještě skoro do tří do
rána tancovali. Mám o všech pochodech přesné záznamy, jsem rád, že
Tomáš, vnuk, je v tomhle trochu po
mně a taky ho baví turistika. Já mám
od roku 1972 do roku 2016 v nohách
8238 kilometrů.
Jak jste se seznámil se ženou?
No tady, ona bydlela na návsi, měla
už nápadníka, ale já mýma kecama
jsem ji ukecal. To kdybys viděla, to
byla moc hezká ženská. A byli jsme
tady super parta, protože brácha má
manželku z Nové Vsi, Jirka Koblmüller manželku odtud, Jarda Heneš
– manželka z Nové Vsi, Jirka Betlach
– manželka ze Žďáru, ještě akorát
Pepík Formanů, ten má manželku
z Javornice. A to jsme vymetali zábavy, můžu říct, že na posvícení se šlo
v sobotu na posvícenskou, v pondělí
na zlatou a v úterý na sousedskou na
Novou Ves. A to se šlo do práce.
A jaké máte teď zájmy?
V televizi se dívám jen na dokumenty nebo na sport, jinak to nemá
cenu. Zajdu se podívat na hřiště na
fotbal, klukům taky píšu už řadu let
plakáty. Když jsme předělávali barák,
tak jsem měl ze hřiště půjčenou míchačku, tak jsem jim řekl, že dokud
udržím štětec v ruce, tak jim budu
psát plakáty. S bráchou jsme taky
řadu let chodili nejen v Albrechticích po školách a školkách a večer po
obci do rodin jako Mikuláš s čertem
domlouvat dětem o správném chování a stravování. Rádi na to vzpomínáme. Taky jsem dělával intarzie.
To jsou vykládané obrazy z dýhy, dětem jsem udělal Sněhurku a sedm trpaslíků, v chodbě nám visí Karlštejn
a Hluboká. To byla piplačka. Taky
mě baví meteorologie, mám doma
malou meteorologickou stanici, vedu
si deník o teplotě, oblačnosti, síle větru, průtoku řeky. Teď jsem přišel ze
zahrádky, žena hubuje, ale já to mám
po mamince, já nevydržím sedět. Já
mám takový ranní rituál – vstanu,
proběhne ranní hygiena, pak se masíruju – záda, ruce, nohy, a potom
snídám už roky takovou směs z ořechů, lněných semínek, chia semínek,
dýňových semínek, brusinek, zakysané smetany a tvarohu. A pak panáček slivovice a je mi dobře.
Přála bych si, aby každý měl život
plný zážitků a smíchu, jako pan Jan
Šmída. Děkuji za rozhovor a příjemně strávený podvečer, přeji hodně
zdraví do dalších let a spoustu dalších
kilometrů.
Eva Králová
místostarostka obce
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KNIHOVNA
Vítám Vás v knihovně a nabízím sela potýkat s nepředvídatelnými výbuchy hněvu svého otce, jak si vybíraVám několik titulů:
la nové hračky v hračkářství…
Pro děti:
„Hádanka prázdninového domu“
„Rákosníček a rybník“ – Zdeněk – Blytonová G. Nick a Katie odjíždějí
Smetana. Kdo by neznal Rákosníč- do Prázdninového domu, aby se zoka! Skřítka neposedného, zvědavého tavili po dlouhé nemoci. Setkají se tu
jako opička, taky trochu popletu, ale se zvláštními postavami, jako je vševelikého dobráka, který je připraven tečná Clare nebo mrzutý a zamlklý
pomoci každému, kdo se dostal do Gareth. V okolí je spousta zajímavých
věcí, na příklad stará opuštěná zřícenějaké bryndy.
Hrne se do všeho po hlavě. Ale nina na útesu, ve které se v noci svítí.
o rybník Brčálník se stará jako sku- A co teprve když Nick a Katie objeví
tečný hospodář. A že se mu vždycky podzemní chodbu, která vede přímo
tak úplně nepovede? Snad mu to kapr do sklepení opuštěné zříceniny!
Matěj…
„Percy Jackson chlapec – polo„První čtení o zvířátkách s velký- bůh – hrdina ZLODĚJ BLESKU“mi písmeny“ – Haderlein U. Chceš Riordan R…Takhle se jmenuji. Do
se seznámit s dvojicí neposedných teď jsem si myslel, že jsem obyčejný
štěňátek, která se vydala na průzkum kluk, kterého čeká vyhazov ze školy…
statku? Prožij den v lese se dvěma Zjistil jsem ale, že můj otec je Bůh
hbitými veverkami! A víš, co všechno z Olympu… moje učitelka se proměmohou zažít zajíčkové na své první nila v krvavou příšeru a kamarád je
samostatné výpravě do luk a polí? Ale Satyr…Všichni na mě mají spadeno
u rybníka se dějí věci – zvlášť když se a podezřívají mě z krádeže blesku,
zbraně mocného boha Dia… Musím
tam chystá velká kachní slavnost!
dokázat svoji nevinu a najít ukradený
„Jacky Snílek“ – Wilsonová J. blesk a s ním i zloděje. Pomůžeš mi?
V této knize můžete zjistit: jak si Jacky Bude to ale nebezpečné. Tak neříkej,
hrála s papírovými panenkami jako že jsem Tě nevaroval.
April v Holce z popelnice, jak se mu-

Pro dospělé:
„Ještě že nejsem papež“ – Pawlowská H. „Mám taky nového přítele“, oznámila mi dcera. „Je hezkej?“
zeptala jsem se snaživě. „Trochu,“ řekla dcera. „Je chytrej?“ „Až moc!“ „Je
bohatej?“ „Pochybuju…“A co umí?“
Dcera se rozzářila. „Umí se schovat
do pouzdra od kytary!“
„Křehké souznění“ – Garlock D.
Adrianna má na rozmyšlenou jediný
týden – buďto zdědí veškerý rodinný
majetek, ale zároveň se vdá za hamižného Richarda, anebo tajně zmizí bez
koruny. Na útěku se střetne s autem
hospodského Quinna. Aby splatila škodu z nehody, nabídne mu, že
v jeho podniku bude hrát na klavír.
Richard se však Adrianny a jejího majetku nehodlá vzdát.

mnoha generací žen z její rozvětvené
rodiny.
„Pochoduj nebo zemři“ – Kessler L. Úderný pluk SS Wotan, který
utrpěl těžké ztráty u Monte Cassina,
byl doplněn na plný stav a právě se
přesouvá Francií na normandskou
frontu.
Jakmile ale spojenci zahájí invazi
do jižní Francie, je okamžitě povolán na nové bojiště. Zaprvé se zrovna
nachází příhodně blízko operační oblasti, zadruhé Wotan je vždy tam, kde
nejvíc e to hoří.
„Zloděj krásy“ – Bruckner P. Je
krása zločinem, který si zaslouží
trest? Benjamin a jeho mladá přítelkyně Helene se vracejí z lyžování ve
švýcarských Alpách a uvíznou ve sněhové bouři. Rozhodnou se ji přečkat
v osamělém domě blízko francouzských hranic, jehož majitel Steiner je
uvítá velmi přátelsky. Brzy si však oba
mladí všimnou, že Steinerovo přátelské chování je jen maska…

„Vůně pouštní růže“ – Mannel B.
Před dvaceti lety nalezli Fanny jako
nemluvně u brány kláštera. Dospěla a nyní odhodlaně pátrá po svém
původu, i když jako jediné vodítko
Na shledanou v knihovně každou
jí slouží náramek ze skleněných perel. Různé indicie ukazují na Afriku. středu od 16 do 18 hodin se na Vás
V poušti Namib jí kouzelnice Zaha- těší Vaše knihovnice
Jaroslava Svobodová
boo pomůže odhalit pravdu, proč
www.knihovnaano.wz.cz
právě perly jsou strašlivým prokletím

Myslivecká kronika Albrechtice nad Orlicí a okolí
(9. pokračování)
Zima v roce 1975 byla velmi mírná. Měsíc prosinec, leden a polovina
února bylo deštivé počasí s teplotou
+, nejvíce + 9°C. Od poloviny února začala zima a to i – 16°C. Tím
se značně narušila vegetace. Mírná
zima byla pro nás velmi úsporná,
neboť zvěř zdaleka nebrala potřebné
krmivo. Zásoby sena byly prodány
JZD.
V lednu byl pořádán ples, ale i výroční členská schůze, kde došlo ve
výboru ke změně jednatele. Stal se
jím Oldřich Stárek.
Od nadřízených orgánů bylo nutné uzavřít závazky na počest 30.
výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Náš hlavní závazek
byl dokončení adaptace skladiště
v Tužilovém statku, neboť tato budova nám byla předána JZD. Původně
JZD plánovalo likvidaci této budovy. Závazek byl, předat tuto budovu k užívání k 1. květnu t.r., což se
stalo skutečností. Dne 1. května byla
budova opravena, včetně skladiště
a předána k užívání. Dokumentační
fotografie v kronice jsou toho dokladem. Na této opravě se pracovalo
2 roky a byla zde i garáž pro traktor.
Přirozeně byly i další závazky
a to běžného typu, což je každoročně stejné. Brigády pro JZD, MNV,
Státní lesy, ale i pro naše myslivecké sdružení. Byla opravena veškerá
myslivecká zařízení v honitbě, pro-

veden sběr železného šrotu, sušení
sena, výsadba stromků apod. Největší podíl na sběru železného šrotu měl Jiří Izák a jeho syn, dále Šarf
Vlastibor, Plašil Jaroslav, Velíšek
Václav, ale i další členové.
U příležitosti 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou
bylo propůjčeno vyznamenání panu
Vlastiboru Šarfovi za dlouholeté budování socialistické myslivosti. Dále
byli vyznamenáni čestným uznáním
od Místního národního výboru Josef Barták z Nové Vsi, Václav Šimr
a Vlastibor Šarf.
Dne 21. června 1975 se konala veřejná schůze v rámci Měsíc červen
– měsíc myslivosti a to na Nové Vsi
v tamním hostinci s názvem Jednota. Schůze se vydařila, neboť byla
hojně navštívena i z řad občanů.
Význam osvobození přednesl Josef
Štrombach a činnost mysliveckého
sdružení myslivecký hospodář Vlastibor Šarf.
Za odměnu byl uspořádán zájezd
do Adršpašských skal se zastávkou
v Novém Městě nad Metují a Náchodě. Zakončení v Černilově při
hudbě, která nás doprovázela, bylo
velmi zdařilé.
Podzim byl velmi deštivý a téměř
všechny hony byly tímto počasím
poznamenány. Celkem na všech honech bylo uloveno 123 zajíců a 186
bažantů. Bažantí slepice se nestřílela. Těchto honů se zúčastnili hosté
z Lípy n. Orl., Žďáru n. Orl. a Petro-

vic n. Orl. a také hosté z Albrechtic
v Jizerských horách. Jejich pozvání
vzešlo ze spolupráce při Štítu Albrechtic, který se pořádá od roku
1974, jako turnaj v kopané všech
obcí a měst v rámci naší republiky.
Celkem ve 3 honech byl volen král
honu a to Josef Drašnar z Lípy n. O.,
dále Václav Sládek ze Žďáru n. O.,
který také na honu ulovil lišku. Třetí
hon byl vyhodnocen kolektivně pro
naše hosty z Albrechtic v Jizerských
horách.
Na honech jsou i nepříjemné záležitosti v podobě neplánového vykoupání. Bylo jich několik. Velmi
nepříjemné vykoupání v tomto roce
prožil Jirka Izák. Zapadl do studené
vody a byl převezen k paní Kovaříčkové na Kopaniny ve Štěpánovsku nejen k usušení, ale i ošetření.
Vykoupání nezanechalo následky
nemoci.
Rok 1976 měl jednu velkou změnu. Od 1. ledna se staly Albrechtice
nad Orlicí, Nová Ves a Štěpánovsko
součástí města Týniště nad Orlicí.
To byla velká změna pro nás, ale
i pro všechny občany.
Po plese a výroční schůzi začíná
opět tento rok pracovně. Přebudovat opuštěný dřevěný areál, který
sloužil JZD jako odchovna kuřat na
Nové Vsi. Stanovený cíl – odchovna bažantí zvěře. Velmi zanedbaný
a chátrající objekt, postavený jen ze
dřeva. Provést opravu bylo snad nad
lidské síly. Pracovalo se o sobotách

a nedělích a výsledek se dostavil.
Bylo odpracováno 749 hodin a finanční náklady byly 7 212 Kčs. Na
tuto dobu byly finanční náklady
značné. V polovině června bylo zakoupeno 190 bažantích kuřat a obsluhu zajišťovala paní Cermanová
z Nové Vsi, po sobotách a nedělích
členové mysliveckého sdružení.
Bylo vypuštěno 116 kusů do revíru
a úhyn byl 16 kusů. Ovšem velmi
brzo bylo zjištěno, že největší slovitelnost byla od dravců, zemědělskou
technikou, ale i zásluhou lišek. Pro
nás to byla velmi poučná zkušenost
pro léta další.
Tento rok měl i smutnou zprávu.
Opustili nás 2 zakládající členové
a to Josef Vojtěch st. ve věku 73 let
a Václav Šimr ve věku 82 let. Důstojné rozloučení dle mysliveckých
tradic s poděkováním za jejich dlouholetou činnost bylo to poslední, co
jim členové mohli dát.
V tomto roce bylo uloveno mimo
drobnou zvěř 11 kusů zvěře černé, 4
ks zvěře dančí, 12 srnců, 12 srn a 10
srnčat. Škodná 3 lišky, 8 tchořů, 20
koček, 3 straky a 20 sojek.
Hon na divoké kachny byl společný s mysliveckým sdružením Žďár
nad Orlicí a bylo uloveno 50 ks kachen. Společné posezení se konalo
na Nové Vsi.
Pokračování v příštím
vydání zpravodaje.

Číslo 1 - 2017
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Potřebujete podporu či pomoc při zvládání péče o vlastní osobu či domácnost?
Pečovatelská služba v Geriatrickém
centru Týniště nad Orlicí Vám může
pomoci tento problém řešit. Poskytuje terénní a ambulantní pečovatelské služby seniorům od 65 let a osobám zdravotně postiženým od 27 let
u kterých došlo ke snížení či ztrátě
soběstačnosti a schopnosti se postarat
o domácnost a svoji vlastní osobu.
Kde a kdy pečovatelskou službu
poskytujeme?
Pečovatelské služby Vám budou
poskytovány v domluveném čase
u Vás doma. Pokud byste potřebovali
zajistit vykoupání mimo svůj domov,
ve spolupráci s pečovatelkou Vám
bude toto umožněno v prostorách
Geriatrického centra, kde je k dispozici koupelna vybavená zvedací vanou s pojízdným zvedacím zařízením

a bezbariérovým sprchovým koutem.
Naše provozní doba je denně (včetně dnů pracovního volna) od 7,00 hodin do 20,00 hodin.

Na úhradu těchto služeb je možné
využívat přiznaný příspěvek na péči.
Pokud byste si nevěděli rady, tak se
můžete při osobní schůzce obrátit
na vedoucí pečovatelské služby paní
Co musíte udělat, chce-li využívat Lýdii Plančíkovou, která Vám poradí,
naši pečovatelskou službu.
jak postupovat.
Zavolat vedoucí pečovatelské
služby paní Lýdii Plančíkové, tel.
Co je příspěvek na péči?
494 371 380, 494 372 290 nebo mobil
603 878 375, která Vám poskytne vešPříspěvek na péči je určen těm, ktekeré potřebné informace a dle potře- ří z důvodu dlouhodobě nepříznivého
by si s Vámi domluví schůzku, kde si zdravotního stavu potřebují pomoc
upřesníte, jak budou potřebné služby jiné fyzické osoby při péči o vlastní
zajištěny
osobu a při zajištění soběstačnos.
ti v rozsahu stanoveném stupněm
Pečovatelské služby jsou poskyto- závislosti.
vány na základě uzavřené smlouvy
o poskytování pečovatelských služeb
Výše příspěvku pro osoby starší 18
a jsou hrazeny dle platného ceníku. let činí za kalendářní měsíc

• 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká
závislost)
• 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně
těžká závislost)
• 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká
závislost)
• 13.200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná
závislost)
O příspěvek je možné žádat na
Městských úřadech s rozšířenou působností dle místa bydliště:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí – odbor sociálních věcí, telefon
950 159 573, 950 159 574
Pečovatelská služba Vám tak dává
možnost zůstat doma co nejdéle
a zachovat si vlastní životní styl.

CENÍK ÚHRAD ZA ÚKONY POSKYTOVANÉ PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PLATNÝ OD 1. 2. 2017
Schválený Usnesením Rady Města Týniště nad Orlicí č. 57 ze dne 28. 11. 2016
I. Základní činnosti

Výše úhrady

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové
orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

110,– Kč /hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

110,– Kč /hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy /Výše cen za jednotlivá jídla jsou stanoveny dodavatelem/
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – strava normální, dieta žlučníková,
diabetická apod.
•
snídaně – obyvatelům DPS
•
oběd – při odběru 15 a více obědů za měsíc
•
oběd – při odběru do 15 obědů měsíčně
•
večeře – obyvatelům DPS
dovoz nebo donáška jídla:
•
dovoz obědů (včetně poskytnutí, mytí jídlonosičů a termoobalů, jídelního lístku, naservírování jídla na talíř,
pokud to klient potřebuje),
•
donáška jídla obyvatelům DPS (včetně jídelního lístku a naservírování jídla na talíř, pokud to klient potřebuje)
pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití

24,– Kč
60,– Kč
65,– Kč
50,– Kč
20,– Kč/úkon
6,– Kč/úkon
110,– Kč /hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva

120,– Kč /hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid apod.),

130,– Kč/hod.

běžné nákupy a pochůzky

110,– Kč /hod.

velký nákup nad 15kg

110,– Kč/ úkon

praní, žehlení osobního a ložního prádla

60,– Kč/ kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovody dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, jiné doprovody

110,– Kč /hod.

II. Fakultativní činnosti (volitelné, nepovinné)
dohled nad užitím léků

110,– Kč /hod.

dohled nad dospělým občanem – do 1 hodiny denně
dohled nad dospělým občanem – 1 až 5 hodin denně
dohled nad dospělým občanem – 5 a více hodin denně

110,– Kč/hod.
100,– Kč/hod.
80,– Kč/hod.

aktivizace klienta – vycházky, čtení, společenské hry apod.

80,– Kč/hod.

Výše částky u úkonů s hodinovou sazbou, se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění a poskytnutí úkonu.
Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady: účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených
prací nebo v pracovním útvaru, pozůstalým manželům po výše uvedených osobách starším 70 let.(Zákon č.108/2006Sb. o sociálních službách, § 76 odst.
2 v platném znění)
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Jako každý rok, i ten letošní, začal
výroční schůzí SDH, kde jsme společně s kolegy ze Žďáru nad Orlicí
a Týniště nad Orlicí zavzpomínali na
společné chvíle u zásahů a jiných akcí.
A že bylo na co vzpomínat. Návštěvu
jsme jim samozřejmě museli oplatit,
takže někteří členové našeho sboru jeli
vzpomínat ještě do Týniště a o týden
později i do Žďáru. Z veselých akcí
musím zmínit ještě hasičský ples, který
se i letos vydařil. Účast byla hojná a po
cenách v tombole se jen zaprášilo. Ve
stejný den se konal i masopustní průvod, na kterém se podílelo i pár hasičů.
Ti zajišťovali bezpečnost průvodu tím,
že obětavě skákali před zběsile jedoucí
vozidla a řidiči museli za rychlou jíz-

Zkraje letošního roku ve dnech 8.
– 11. 2. opět proběhla, dalo by se říci
už tradiční, výprava do našeho partnerského města Wörglu, uspořádána
albrechtickými hasiči pod vedením
starosty SDH Radka Lochmana, Jaromíra Vondrušky a Romana Kuzmy.
Ač zájem lehce opadl, i přesto jsme

ZPRAVODAJSTVÍ

Z činnosti hasičů

du a průjezd okolo průvodu zaplatit
krutou daň. Ještě musím zmínit turnaj
O pohár starosty v bowlingu, kde družstvo našich hasičů poprvé vybojovalo
nejvyšší příčku na stupni vítězů, a dokázali tak, že už to umí i s koulemi.
Říká se „nejdřív práce a potom zábava“. Já to vzal z druhého konce, tak
teď k té práci. Letošní zima byla celkem
bohatá na sníh, takže i my hasiči jsme
měli práci s odklízením. Na žádost
pana starosty jsme prováděli úklid
sněhu ze střechy mateřské školy a některých budov v obci, kde hrozil pád
sněhu na chodník. Při této akci nám
zahynulo jedno celkem mladé a téměř
nepoužité hrablo na úklid sněhu, které
jsme se slzami v očích pohřbili do kon-

tejneru na plasty. Zima byla krutá. Další starosti nám nadělala Orlice. Vlivem
vyšších teplot a tajícího sněhu se zvedla
hladina řeky až na druhý povodňový
stupeň. Od 23. 2., kdy bylo třeba do
odtoku potoka nainstalovat ponorné
čerpadlo a uzavřít některé hrázové
propusti, jsme jen čekali, co příroda
vymyslí a doufali, že se hladina včas
zastaví, jinak bychom museli vytáhnout další trumfy z rukávů a bránit se
povodni dalšími prostředky protipovodňové ochrany, jež máme v záloze.
Naštěstí byly naše modlitby vyslyšeny
a voda nenapáchala žádné větší škody.
27. 2. bylo třeba pouze vyčistit cyklostezku od bláta a naplavenin. Ještě týž
den jsme provedli rozřezání vánočního

Wildschönau 2017

zaplnili menší autobus a s 25 člennou
výpravou vyrazili. Jako již několikaletý
účastník mohu opět pouze konstatovat
skvělou přátelskou atmosféru po celou
dobu pobytu a skvělou organizaci celého zájezdu. Po celé 3 dny nám přálo
nádherné počasí, skvělé podmínky pro
lyžování v lyžařském středisku Wild-

schönau a zrelaxovali jsme i v místním
vodním světě.
Všichni účastníci si zájezd velmi užili, navzájem se naučili nová německá
slovíčka (např. hundertdwaj ), která
místní občany pobavila a i překvapila.
Na závěr mi nezbývá než poděkovat
organizátorům Jaromíru Vondruškovi,
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stromu na křižovatce, a to byla definitivní tečka za loňskými svátky.
A co se týká plánů na letošní rok.
Samozřejmě budeme provádět výcvik jednotky. Jeden nový člen by se
měl zúčastnit školení nositelů dýchací
techniky v Bílých Poličanech a velitelé budou opět dojíždět na pravidelnou odbornou přípravu do Rychnova
a Dobrušky. Rádi bychom nakoupili
nové vybavení do jednotky, například
nové hadice, neboť ty stávající už něco
pamatují, dále je třeba koupit nové kalové čerpadlo, ruční svítilny, novou radiostanici do vozidla….a nové hrablo
na sníh….
Za JSDH Albrechtice n.O.
Josef Jakl

Radku Lochmanovi a Romanu Kuzmovi za jejich obětavost a skvělé organizační schopnosti, protože příprava
začíná již minimálně půl roku před
odjezdem a doufám, že se příští rok
opět setkáme a snad i ve větším počtu.
David Chaloupka
Člen JSDH Albrechtice nad Orlicí

LÍBÍ SE VÁM TO?

 Část exkrementů (nafotila jsem 35 fotek), které jsou na chodníku od Krba po mateřskou školu. Určitě páníčci vědí, čí mazlíček chodí a zde má svoje WC.
Apeluji na všechny, kterých se to týká. Doma u dveří byste si to určitě nenechali. Zemková Vlasta
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Ať chceme, nebo nechceme a můžeme se tomu jakkoli bránit, je tu další rok, v pořadí dvoutisící sedmnáctý.
Co k tomu. Zhodnocení uplynulého
roku jste si mohli přečíst v posledním
čísle zpravodaje. Jenom k doplnění
zbývá, že nám byla v září poskytnuta
dotace z MŠTP ve výši 18.332,– Kč.
Použití těchto peněz bylo účelové
a muselo se detailně doložit, na co
byly peníze použity. My jsme je použili na rekonstrukci krytých střídaček
na hlavním hřišti.
Tradičně se fotbalisté chodí rozloučit se starým rokem, s areálem, na Silvestra, než se uloží k zimnímu spánku. Tento Silvestr nebyl, co do počtu
účastníků, tak bohatý, jako předešlé.
Doba se mění a hráčská populace
stárne. Ale co je nejhorší, to je nezájem mladší generace a mládeže. To je

ZPRAVODAJSTVÍ

Sportovní klub Albrechtice n. O.

hlavní důvod, že nemůžeme pracovat
s mužstvy žáků a dorostu. Prostě hráči nejsou. Snažíme se tento problém
řešit ve spolupráci s okolními kluby,
ale ne vždy se tato spolupráce daří.
Ale nejenom v hráčském kádru, ale
i u funkcionářů a jak jsme byli zvyklí
říkat aktivistů a přátel fotbalu je citelný úbytek. Kde jsou ty časy, kdy bylo
na brigádách na úpravu a budování
areálu 15 – 20 lidí. Výbor oddílu byl
19 členný, to se práce a odpovědnost
za svěřené úkoly lehce rozdělovala.
Ale nějak se ze mě stal Stejskal.
Zimní přípravu jsme zahájili v únoru. Zpočátku beze změn oproti konci podzimní část. A když píšu beze
změn, mám na mysli všechny klady
a zápory beze změn. Zraněné opory se zatím nezapojili, tím je kádr,
kulantně řečeno, příliš úzký na kraj-

skou soutěž. Podařilo se nám zajistit
posilu, Davida Marka, který hrával
krajské soutěže spolu s Radimem Pinkasem. Rozhodně se jako posila jeví.
Tradiční Zimní ligu PAMAKO jsme
neodehráli nijak v pohodě, za pomoci
hostů v kádru jsme v prvním zápase
remizovali 1:1, druhý 0:4 prohráli. Na
třetí jsme se konečně sešli v ne ještě
kompletním kádru podle představ.
Dokázali jsme zvítězit 4:1 Vzhledem
k, napíšu objektivním příčinám, se
mužstvo nesešlo na poslední zápas
= kontumace výsledku. Na ostrý začátek jarní části soutěže tak zůstává
hodně otazníků.
Podobná je i situace v kádru výboru. Naproti těm, kteří docházejí pravidelně, je třetina těch, kteří nedochází
vůbec. Možná je to zaviněno, ne dobrým, výběrem lidí. Ale znovu musím
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konstatovat, že bývalí hráči a funkcionáři ztrácí zájem a chuť prodat své
zkušenosti na dráze funkcionářské.
Podařilo se nám doplnit výbor Vlastou Václavkem. A je to posila více než
platná.
Na závěr jednu nepříjemnost. Pořádali jsme tradiční vepřové hody. Po
zkušenostech z minulého roku nebylo
připraveno tolik produktů, všeho jsme
udělali méně. Což se ukázalo jako
chyba. Co nás však nejvíce mrzí, to je
fakt, že obsloužení hostů bylo naprosto nedostatečné, dlouhá čekací doba.
Toto jsme nezvládli. Ze všech nedostatků si bereme poučení pro nápravu
příště, a tímto se zároveň omlouváme
všem, kteří byli s průběhem letošních
hodů právem nespokojeni.
Jaroslav Hlušička

Víte, že…?
• Víte, že Albrechtice budou mít letos nové webové stránky, které budou snáze přístupné i z mobilních
zařízení?
• Víte, že nápojové kartony (krabice od mléka, džusů a podobně) se
u nás v obci třídí do žlutých kontejnerů na plasty?
• Víte, že kontejnery na plasty se vyváží každé pondělí?
• Víte, že by se v příštím roce měly
začít prodávat pozemky v lokalitě

tenisové kurty a cena za pronájem • Víte, že mateřská škola v AlbrechtiPod Strání?
cích začíná do svého vzdělávacího
činí 40,– Kč za osobu a hodinu?
• Víte, že byl v Albrechticích založen
programu začleňovat prvky MonteKlub aktivních rodičů a dětí, Klub • Víte, že se na stránkách obce můžessori vzdělávání?
te zaregistrovat k odběru sms zpráv
dříve narozených a Klub maminek?
• Víte, že ve dnech 22. a 23. 4. 2017
s hlášeními místního rozhlasu?
• Víte, že knihovna má otevřeno kaproběhne 10. ročník čištění řeky
ždou středu odpoledne a paní kni- • Víte, že všechna jednání zastupitelOrlice? Více na www.hradectivostva obce jsou veřejná a můžete na
hovnice vozí na objednání knihy
daci.cz
ně kdykoliv přijít?
i z týnišťské městské knihovny?
• Víte, že si můžete pronajmout areál • Víte, že na webových stránkách • Víte, že v místní prodejně potravin mají každou středu a pátek
obce jsou dostupná všechna usneSokoláku pro své oslavy a jiné sporáno výborné, ještě teplé, vánočky?
sení z veřejných zasedání zastupilečenské akce?
telstva obce?
• Víte, že byly vloni zrekonstruovány

zpravodajství
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O POHÁR STAROSTY 2017
Tradiční bowlingový turnaj obecních zájmových organizací a dalších
místních společností se letos konal
už podvanácté. Během tří únorových
pátečních večerů se odehrála základní kola, z nichž vzešlo osm finálových
týmů. Náhoda při rozlosování nebo
šťastné postavení hvězd způsobily, že
mezi osmičku nejlepších se dostali
všichni účastníci prvního základního kola – všech pět týmů hrajících
3. února. To jen pro zajímavost.
Finálový večer, vrchol celého turnaje, se konal 3. března 2017. Dva
týmy TJ Sokol (ženy a muži), dva
týmy Domova důchodců, dvě mužstva SK Albrechtice (výbor a hráči) po
jednom týmu hasičů a Lesoškolek – ti
všichni se přišli poprat o prvenství,
putovní pohár a balíčky s dobrotami.

Nutno říct, že přestože všichni bowling hrajeme především pro zábavu,
všichni hráči ve finále brali každý
svůj hod zodpovědně. Do poslední
chvíle proto nebylo nic rozhodnuto.
Zatímco v prvním finálovém kole se
výrazně nejlépe dařilo hasičům, a obhájce titulu z roku 2016 – tým hráčů
SK Albrechtice n. O. – to sledoval se
značným bodovým odstupem, v druhém kole už to vypadalo, že hráčské
štěstí od hasičů poodlétlo. Přestože
součty bodů za obě kola se pohybovaly kolem 800 bodů, dramatický závěr
druhého kola způsobil, že jednotlivé
medailové pozice od sebe nakonec
dělilo jen pár jednotlivých kuželek.
Přesto snad nebyl nikdo, kdo by se neradoval z historicky prvního vítězství
týmu hasičů (ve složení Josef Jakl, Jiří

Společenská kronika

Urbánek a Petr Buneš), kteří za sebou
na stříbrné příčce nechali mužstvo (ve
složení Josef Šenk, Ján Gluch a Aleš
Barták/Kamil Šín) TJ Sokol a vloni
zlatí hráči SK Albrechtice (Rostislav
Kchop, Luděk Velíšek a Ondřej Velíšek) se museli tentokrát spokojit
s bronzem.
Nejen sedmnáct zúčastněných
týmů svědčí o oblíbenosti turnaje,
také zábava v Bowling clubu Týniště
nad Orlicí a leckdy pozdní příchody domů jsou neklamnou známkou
toho, že nejde jen o to být první, ale
také o to být spolu. Doufám, že se
všichni zúčastnění těší stejně jako já
na další ročník.
Eva Králová
místostarostka obce

počet obyvatel k 28. 02. 2016
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Vítáme na svět:
Tomáš Hrubeš, nar. 30. 12. 2016
Rozloučili jsme se:
Danuše Balcarová, r. 1935
Ladislav Bureš, r. 1926
Květoslava Suchánková, r. 1931
Marie Brandejsová, r. 1930
Marie Nováková, r. 1924
Anna Novotná, r. 1923
Vzpomínka
„Nezemřel. Spí. Má-li sen, je
krásný. Zdá se mu o těch, které
miloval a kteří milovali jeho“.
10. 1. uplynulo již 10 let,co nás
navždy opustil milovaný tatínek
a dědeček pan Josef Čepelka. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají syn Jaroslav,
dcera Vlasta, vnučky Klára
a Lucie, vnuk Josef
Poděkování

DĚTSKÝ KARNEVAL
Škoda, že nejde sál restaurace
U Krbů trochu přifouknout, posteskli jsme si, když v neděli 12. března
na parket nastoupilo rekordních 75
masek ve věku od devíti měsíců do
jedenácti let z Albrechtic, blízkého
i dalekého okolí. Bylo opravdu těžké
vybrat mezi tolika princeznami, beruškami, piráty, filmovými superhrdiny a dalšími nápaditými postavami ty
nejkrásnější. Porotce nakonec nejvíce
zaujala svou roztomilostí malá kočička, následovaná Červenou karkulkou
a Rampušákem.

Pohádkové odpoledne plné soutěží, dětských písniček a zábavy si užily
všechny, nejen oceněné děti. Úvodní
vystoupení tanečnic a roztleskávaček
z týnišťského DDM příjemně naladilo všechny zúčastněné, kteří se hned
také pustili do tance. Kapela Richarda
Michalce staršího bavila pohádkovými písničkami všechny celé odpoledne, soutěžilo se na parketu i v přísálí, kde na soutěžící dohlíželi jejich
starší kamarádi – Katka Vašatová,
Katka Trojanová, Karolína Mylerová
a Adam Myler – všem ještě jednou za

jejich pomoc moc děkujeme. Nechyběla létací ryba, bubliny z bublátoru
nebo vodopád nafukovacích balónků.
Čas krásně uběhl a některým maskám se ani nechtělo domů. Máme radost, že se albrechtický karneval těší
takové oblibě a už teď vymýšlíme, co
vylepšit pro příští rok. Pokud máte
nějaký nápad, chcete se připojit do
pořadatelského týmu nebo „jen“ pomoci, budeme moc rádi. Ještě jednou
velké díky patří všem pořadatelům
a pomocníkům.
za pořadatele Milan Myšík

Děkuji paní Prokůpkové a paní
Velíškové za milé přání a dárkový
balíček k mým narozeninám.
Anna Šolínová
Děkuji paní Müllerové a paní
Sychrové za dárek a příjemné posezení u příležitosti mých narozenin.
Stránská Eliška
Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s naší drahou maminkou, tchýní, babičkou, prababičkou a tetou paní Marií Brandejsovou. Též děkujeme za květinové
dary a přání upřímné soustrasti.
Děkují dcera Hana s rodinou a syn Pepík s rodinou.
Poděkování redakce
Děkujeme všem čtenářům zpravodaje, kteří nám i letos finančně
přispěli na vydávání našeho čtvrtletníku. K datu 22. 3. 2017 bylo
na dobrovolných příspěvcích vybráno 19 300,– Kč (v roce 2016 :
19 800,– Kč). Náklady, které jsme
museli v roce 2016 v rozpočtu obce
vyčlenit na vydání zpravodaje činily 61 000,– Kč. Pokud se i někdo
další rozhodne přispět, může tak
učinit hotově do pokladny obecního úřadu nebo bezhotovostním
převodem na b.ú. 21220571/0100.
Předem za jakoukoliv výši finančního příspěvku děkujeme.
Redakce MZ
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