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Milý Ježíšku,
přejeme si šťastné
a veselé Vánoce ...
Milý Ježíšku, moje přání jsou prostá, avšak hodně drahá. Všem bez výjimky
bych přála zdraví, bez toho to prostě nejde, úsměv v kterékoliv situaci, protože
ten udělá den krásnější a veselejší, a v neposlední řadě porozumění, protože bez
toho se nikdo nedomluví. Toto jsou pro mě přání pro spokojený život, bez nich
jsou dny šedé.
Jaroslava Horáková
1. přání: Aby na sebe lidé byli hodní a byli krásnými vzory pro své děti.
2. přání: Aby si tento stát vážil lidí, kteří pro něj ještě stále chtějí něco dělat, nechal
je dělat důležité věci a ne spoustu zbytečností, vážil si lidí, kteří se o sebe umí postarat
a neházel jim klacky pod nohy.
A třetí soukromé: abych měla v novém roce prezidenta, kterého si mohu vážit.
Světluše Kratěnová
Přála bych si, aby to zdraví bylo aspoň takové, jaké je, to bych přála všem. Já jsem spokojenej
člověk, snad jen kdyby lidi trošičku víc šli k sobě…
Jaroslava Kupková
Milý Ježíšku,
přeji si prožít klidné vánoční svátky v kruhu svých blízkých, ochutnávat cukroví, popíjet punč
a dívat se na rozsvícený stromek a sledovat pohádky v TV. Všem ostatních lidem bych přála to
samé, aby nikdo nebyl na Štědrý večer sám.
Ivona Voborníková
Milý Ježíšku, přeji si zdraví pro celou moji rodinku, ostatní jde koupit.

Yvetta Skalická

Milý Ježíšku, přeji si, aby se měli lidé navzájem radši a neřešili hlouposti. A vyřiď prosím
všem, které jsem měla ráda, a odešli, že na ně pořád vzpomínám.
Eva Králová
Předně bych si přál, abychom všichni žili v poklidu a ve zdraví. Dále bych
si přál, aby smyslem našeho bytí na tomto světě bylo vytvářet
co nejvíce pozitivních skutečností ku prospěchu svých blízkých, spoluobčanů, své obci i státu.
Přál bych si také, aby hodnoty, které nás o Vánocích
provázejí, jako je láska k bližnímu svému, pochopení,
ohleduplnost, soucit, úcta… byly hodnotami trvalými,
které budeme vyznávat ve svém každodenním životě.
Nakonec bych si přál, abych sám měl dostatek vůle
být takovýmto člověkem.
Jaromír Kratěna
Milý Ježíšku, všem bych chtěla popřát kouzelné Vánoce, pevné zdraví a hodně lásky. Dále
bych si přála, abychom nezapomínali na to, že
nejkrásnější dárky jsou ty, které dáváme od srdce.
Petra Berounská
Co víc si přát? Než klid, lásku, pohodu a štěstí
pro všechny z nás.
Ať jsme všichni zdraví a plní energie v celém novém roce.
Kristýna Velíšková s rodinou
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Pár slov k Vánocům
Vážení čtenáři,
zanedlouho skončí rok 2017. Dřív
než se tak stane, a společně vstoupíme
do roku 2018, nás ale čekají Vánoce.
Svátky oslavující narození Ježíše Krista, které jsou pro mnohé z nás nejkrásnějšími svátky v roce.
Advent a Vánoce mají nezaměnitelnou atmosféru. Jakoby se v tento
čas znovu a znovu vracelo očekávání
doprovázené elektrizujícím napětím
z toho, co přinese Štědrý večer.
V této citově zjitřené době máme
k sobě jaksi blíž, častěji se na sebe
usmějeme, přemýšlíme o dárcích pro
své blízké, v rámci rodiny plánujeme
společné aktivity, jsme k sobě laskaví
a tolerantní. Čím blíže k Vánocům,
tím je sváteční atmosféra silnější.
Adventní dny končí Štědrým večerem, dnem, kdy na svět přišel Ježíš
Kristus – spasitel národů a nositel
křesťanské víry. Víry, na které stojí
naše rozvinutá civilizace, jejíž jsme
součástí, a která je základem našeho
bytí.
Přeji Vám, aby sváteční atmosféra
Vánoc zůstala ve Vašich myslích a srdcích co nejdéle. Aby pokoj a klid, který
zažijete na Štědrý večer, i ve dnech následujících, Vám byl odměnou za vy-

konanou práci. Konečně Vám také
přeji, abyste si o svátcích doplnili síly
a nabyli novou chuť do života v roce
příštím.
Nám Všem přeji, abychom spolu žili ve zdraví, v pokoji a v souladu
s křesťanskou morálkou obsaženou
v desateru božích přikázáních:
1. Nebudeš mít jiné bohy!
Nemusíš se bát moci hvězd, ani
kouzel člověka, ani strašidel, ani
osudu. Já chci být tvým pomocníkem: drž se mne a budeš svobodný.
Nebudeš si mne zpodobňovat! Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch,
kdo o mně moc mluví a předstírají, že
vědí, jaký jsem. Já chci být tvým učitelem ve svém Synu: drž se jeho slov
a budeš žít v pravdě.
2. Nebudeš zneužívat mého jména!
Nemusíš mne mnohým modlením
a zbožnými úkony donucovat, abych
ti pomohl. Já jsem tvůj přítel – a zcela dobrovolně: drž se mne a budeš žít
pokojně.
3. Budeš zachovávat den odpočinku!
Nemusíš se uštvat k smrti prací,
neustálým strachem, že něco někde

zmeškáš. Já tě chci vést světlem svého získáš na majetku, ztratíš na klidné
Ducha: Drž se mne a budeš žít zdravě. mysli. Já chci být tvým živitelem: drž
se mne a poznáš, že větší radost je dávat než brát.
4. Budeš ctít otce a matku!
Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, proti uči- 8. Nebudeš lhát!
telům, proti pořádkům života. Stálá Nemusíš se zaplétat do lži, abys
vzpoura zotročuje stejně jako slepá zakryl své slabosti. Lež plodí nedůposlušnost. Ty tak žít nemusíš. Já chci věru a ta dělá ze spolužití peklo. Já,
být tvým nebeským Otcem: drž se tvůj Bůh, mám k tobě důvěru: drž se
mne, naučíš se důvěřovat a budeš sám
mne a budeš žít ve svorné lásce.
důvěryhodný.
5. Nebudeš zabíjet!
Nemusíš jednat s druhými jako 9. Nebudeš žádostivě dychtit po
s konkurenty, které je nutno pracov- ženě svého bližního!
ně předstihnout, osobně vyřídit, aby Nemusíš zatěžovat svůj život dychtětě nepředstihli oni. Já chci být tvým ním po kradené lásce, která působí
ochráncem: drž se mne a budeš žít rozvraty. Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí: drž se mne a poznáš lásku
beze strachu.
obšťastňující.
6. Nebudeš cizoložit!
Nemáš zapotřebí, aby ses karikatura- 10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!
mi nezralé a příživnické lásky připra- Nemusíš se užírat závistí druhým.
vil o radost z lásky pravé. Já chci být Zbavil by ses tak radosti z vlastního.
dárcem tvého štěstí: drž se mne a nau- Já, tvůj Bůh, ti dávám dobré dary: drž
se mne a naučíš se žít spokojeně.
číš se milovat krásně a věrně.
Zpracováno podle: E. Lang: Die
zehn grossen Freiheiten; Simajchl La7. Nebudeš krást!
Nemusíš se pachtit za nečestným dislav, Desatero Božích přikázání.
Jaromír Kratěna
obohacováním. Ať okrádáš bližního
starosta obce
nebo stát, dopadne to vždy stejně: co

Příprava stavby „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“
Dne 28. 11. 2017 se uskutečnilo na
Obecním úřadě v Albrechticích n.O.
jednání mezi starostou obce a náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje pro dopravu panem brigádním generálem ve výslužbě Mgr.
Martinem Červíčkem.
Hlavním tématem jednání byla výměna informací souvisejících s prů-

během přípravy stavby a plánovanou
realizací stavby.
Podle vyjádření pana náměstka
Červíčka je příprava stavby v plném
proudu. V současné době se pracuje
na dokončování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. Pan
náměstek vyjádřil naději, že všechna
jednání související s přípravou stav-

by budou úspěšně dokončena a kraj
bude moci požádat o vydání územního i stavebního povolení ke stavbě.
Současně potvrdil, že kraj má připraveny finanční zdroje na realizaci stavby. Pokud se skutečně podaří Královéhradeckému kraji úspěšně dokončit
projektovou fázi, předpokládá, že by
stavba mohla být zahájena již v roce

2019.
Na závěr si obě strany potvrdily, že
se budou vzájemně informovat o průběhu přípravných prací a současně
budou účinně spolupracovat s cílem
připravit stavbu k realizaci.

Zimní údržba komunikací a chodníků
Vzhledem k tomu, že se opět blíží
zima a s ní spojené sněžení, obracím
se na všechny majitele nemovitostí
v obci, aby byli připraveni k součinnosti při zajišťování zimní údržby
chodníků a místních komunikací.
Obec má smluvně zajištěno jak čištění chodníků, tak i komunikací.
Po zkušenostech z minulých zimních období žádám všechny, kteří
parkují svými vozidly na veřejných
prostranstvích obce, aby je při sněhových srážkách zaparkovali tak, aby
vozidla nebránila úklidu sněhu.
Pokud se přesto stane, že zaparkované vozidlo bude bránit zimní údržbě, vyzývám všechny tyto majitele,
aby v takovém případě sami zajistili
úklid sněhu z veřejného prostranství.
V opačném případě se může stát, že
nevyhrnutý sníh sníží kvalitu zimní
údržby v daném místě.
Děkuji za pochopení.
Jaromír Kratěna
starosta obce

Jaromír Kratěna
starosta obce
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Orlické hory a Podorlicko vítězná destinace soutěže EDEN 2017
a podnikatelů, kteří společnými silami na úrovni destinačního řízení
podporují rozvoj cestovního ruchu
této, nutno dodat, největší turistické oblasti východních Čech“, sděluje
své dojmy Jaroslav Zedník, předseda zájmového sdružení Orlické hory
a Podorlicko.
„Podpora produktu je pro nás
výzvou dále jej rozvíjet a návštěvníkům pobyt v destinaci ještě více
zpříjemnit a motivovat k objevováTématem letošního ročníku sou- ní dalších pokladů, které tu máme“,
těže EDEN, která cílí na méně zná- dodává Eva Vaníčková, ředitelka demé evropské regiony, byl kulturní stinační společnosti.
turismus. Orlické hory a Podorlicko
Zámky na Orlici jsou perlou Pose postupně dostaly mezi tři nominované finalisty. Slavnostní vy- dorlicka a produktem opravdu vyhlášení vítězné destinace proběhlo soké kulturní hodnoty, které nemají
na galavečeru při Fóru cestovního v republice obdoby. Zámky po restiruchu, které se konalo ve dnech tuci prošly významnou rekonstrukcí, otevřely se veřejnosti a vytvořily
15.–16. 11. 2017 v Táboře.
zde velmi rozmanitou a zároveň
„Ocenění má pro destinaci veli- promyšlenou kulturní nabídku co
kou hodnotu a moc si toho vážíme. do historie, architektonických stylů
Orlické hory a Podorlicko jsou pro tak do pestrosti zážitků, a to takřka
mnohé stále neobjeveným regio- na jednom místě. Zámky si tak nenem, který tiše vyčkává, až přijde konkurují a díky širokému spektru
jeho čas. A přišel! Obrovským pří- služeb naopak přináší návštěvnínosem je nejen finanční podpora ve kům velmi rozmanité zážitky pro
výši cca 0,5 mil. Kč na marketingo- různé cílové skupiny. „Produkt červou podporu produktu a destinace, pá nejen z výjimečné koncentrace
propagace ze strany CzechTourismu kulturních památek, které spojuje
a Evropské komise, ale také zvidi- řeka Divoká Orlice zrovna tak jako
telnění efektu spolupráce obcí, měst je tomu na francouzské řece Loiře.
16. 11. 2017, RYCHNOV NAD
KNĚŽNOU – Ve finále letošního
ročníku soutěže EDEN tentokrát
zazářily Orlické hory a Podorlicko,
které získaly vítězný titul Excelentní evropské destinace s jedinečným
kulturním produktem. Do soutěžního projektu Evropské komise se zapojily s produktem Zámky na Orlici
– česká Loira. Ocenění vyzdvihlo
destinaci na evropskou úroveň.

Ale produkt staví také na atraktivním příběhu zdejších panských sídel
a osobnostech významných šlechtických rodů, které zde mají své kořeny
a zámky mají opět ve svých rukách“,
vyzdvihuje exkluzivitu produktu
i destinace Eva Vaníčková.
Prohlídku zámků si zpříjemníte
posezením v zámeckých kavárnách,
cukrárnách a restauracích, procházkou zámeckými parky a oborami, projížďkou po cyklostezkách
nebo návštěvou některé z celé řady
kulturních akcí. Na zámku v Potštejně a Doudlebách n.O. se můžete i ubytovat, po domluvě také
v Častolovicích.
Pozvánku lze uchopit jako jednodenní výlet i několikadenní pobyt.
Inspirací vám může být 3-denní doporučený program včetně tipů, kde
se ubytovat, dobře najíst a co dalšího v okolí podniknout, který najdete na turistickém portále destinace
www.mojeorlickehory.cz.
Destinace je na zámky i osobnosti šlechtických rodů vskutku bohatá, za dalšími příběhy zavítejte na
Kolowratský zámek do Rychnova
nad Kněžnou, za rodem Colloredo-Mansfeldů do Opočna či rodem
Parishů do Žamberka, ale také do
Kvasin, Letohradu, Lanškrouna či
Chocně.

Region ukrývá řadu dalších atraktivních cílů a míst, které doslova pohladí po duši. Vydejte se je objevit!
EDEN (European Destinations
of ExcelleNce) je projekt Evropské
komise, jehož hlavním cílem je podpora udržitelného cestovního ruchu
ve státech Evropské unie. Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní
destinaci cestovního ruchu, která
probíhá v participujících státech každoročně již od roku 2007. Soutěž
cílí především na méně známé evropské regiony. Česká republika se
projektu účastní od roku 2009 a národním koordinátorem je agentura
CzechTourism. ec.europa.eu
www.eden-czechtourism.cz
Orlické hory a Podorlicko se zapojily do soutěže EDEN v minulosti
již několikrát a dostaly se do finále
v kategoriích Cestovní ruch a chráněná území (2008/2009), Obnova
hmotného dědictví (2010/2011),
Cestování bez bariér (2012/2013)
a Cestovní ruch a lokální gastronomie (2015).
Kontakt:
Mgr. Eva Vaníčková, ředitelka
Destinační společnosti Orlické hory
a Podorlicko, 774 125 014, vanickova@dsohp.cz, www.dsohp.cz

KNIHOVNA
Pro děti:
„Pohádky pro obě uši“ – Červenka J. Kniha pro děti mezi druhým a pátým rokem. Je rozdělena
do tematických kapitol, v každé
jsou vedle pohádky i verše, říkadla,
přísloví, hádanky a hry – a také pro
rodiče několik slov, které mají napovědět a inspirovat. Má napovědět
rodičům, jak ve svých dětech od
nejútlejšího věku v harmonickém
souladu pěstovat lidský rozum a lidský cit.
„Dokonalá Klára“ – Futová G.
Veselá knížka o jedné trochu rozmazlené holčičce a o tom, jak ji škola naučila nejen číst, psát a počítat.
Většina dětí jde do školy s obavami, že jim něco nepůjde nebo nebudou něčemu rozumět. Ale Klára ne,
je totiž dokonalá. Nebo si to aspoň
myslí. Babička bývala učitelka, takže Klára už zná školu i některé paní
učitelky a má dojem, že ji nemůže
nic překvapit. Jenže ouha. Paní učitelka už najednou není teta, Klára
ve třídě není jediná, a navíc jsou tu
kromě ní i jiné šikovné děti. A dělat
úkoly o přestávce před hodinou se
taky nevyplácí.
„Upíří ségry – Já ho prostě miluju!“ – Gehmová F. Konečně prázdniny! Upíří ségry Daka a Silvania se už

Pro dospělé:
nemohou dočkat, až odletí do svého
rodného města, do Bystřice, a na„Sniper – odstřelovač“ – Gilbert
vštíví všechny příbuzné a kamarády.
A úplně to nejúžasnější na tom je, A. Autor – vojenský historik, nabíže jejich kamarádka Helena smí jet zí strhující pohled do skutečného
života odstřelovačů od americké
s nimi Vůbec nikdo…
revoluce, přes obě světové války až
„Ali Baba a čtyřicet loupežní- po konflikt v Perském zálivu. Velků“ – Mukher J. Ali Baba je chudý, kou pozornost věnuje základnímu
skromný, upřímný a těžce pracují- výcviku odstřelovačů a jejich bezcí řidič motorové rikši, jehož život prostřední přípravě před nasazemá k dokonalosti daleko. Podivnou ním, nejlepším zbraním pro střelshodou náhod se dostane do potyč- bu ze zálohy a jejich technickým
ky s gangem čtyřiceti loupežníků parametrům.
a následující události zasáhnou ži„Nevinný bratrovrah“ – Dobryvot celé jeho rodiny.
Novodobý příběh Tisíce a jedné lovský J. Román z doby Přemyslovnoci se odehrává v dnešní Bomba- ců Václava a Boleslava.
Kníže Boleslav I., zakladatel česji, muži nosí černé obleky a zbraně
a jejich oři nemají nohy, ale kola. Ali kého státu, byl panovníkem, za
Baba a čtyřicet loupežníků se ocitají jehož vlády česká říše dosáhla nejv neuvěřitelných situacích, během větší rozlohy v dějinách, domohla se
nichž se vám bude tajit dech. Nejdů- obrovské moci, mezinárodní presležitější je ovšem to, že příběh o od- tiže a získala i církevní samosprávu
vaze a důvtipu skončí vítězstvím v podobě zřízení pražského biskupství. Na Boleslavovi utkvěl naproti
dobra nad zlem. A tak to má být.
tomu stín vraždy vlastního bratra
„Bláznivé příhody Edy Neru- a bratrovražda mu v dějinách vydy“ – Ardagh P. Edu Nerudu vyšlou nesla nechvalný přívlastek Ukrutný.
K této bratrovraždě se však váže
rodiče do Ameriky, aby zjistil, co se
děje v redakci deníku Strašné časy, řada otázek. Bylo vše opravdu tak,
odkud dostávají pravidelný finanční jak je nám historiky předkládáno?
podíl. Na cestě ho doprovází hra- Nemohlo být vše jinak?
běnka Konstancie, jejíž způsoby, jak
„Rudá jako rubín“ – Gierová K.
se ukáže, jsou jen málo hraběcí. Do
Žít v rodině, která je samé tajemství,
Edova kufru se naneštěstí…

není pro šestnáctiletou Gwendolyn
zrovna snadné. Jednoho dne se s ní
zatočí svět a ona se rázem ocitne ve
známé ulici, jenže téměř sto let před
svým narozením. V zápětí pochopí, že tím největším rodinným tajemstvím je ona sama. Zbývá jí ale
ještě pochopit, jaké nebezpečí člověku hrozí, když se zamiluje napříč
časem.
„Modrá jako safír“ - Gierová K.
Být čerstvě zamilovaná v minulosti vážně není dobrý nápad. To si
při nejmenším myslí šestnáctiletá
Gwendolyn, novopečená cestovatelka časem. Koneckonců mají s Gideonem docela jiné starosti. Například
jak zachránit svět. Nebo se naučit
tančit menuet (A ani jedno není vůbec snadné!).Gwen má sice po svém
boku několik dobrých rádců, ale
když se Gideon začne chovat tajuplně, je jí jasné, že musí své hormony
co nejdříve dostat pod kontrolu. Jinak z toho, že láska nezná čas, nezbude vůbec nic!
A je tu ještě mnoho jiných, zajímavých knih.
Na shledanou v knihovně
každou středu v zimním období
od 16 – 18 hodin se na Vás těší
Vaše knihovnice –
Jaroslava Svobodová
www.knihovnaano.wz.cz
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Zpráva o činnosti komise SPOZ za rok 2017
Dovoluji si tímto za komisi SPOZ
Činnost komise Sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadě poděkovat paní Jaroslavě Krčmářové
v Albrechticích n. O. v roce 2017 za- za její práci a popřát hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce
jišťovalo pět členek ve složení:
2018.
předsedkyně – Jindra Červinková
- Komise SPOZ zajišťovala blahopřání občanům k významnému žičlenky – Alena Beranová
votnímu jubileu.
Alena Müllerová
Významným životním jubileem se
Jana Sychrová
rozumí 70, 75, 80, 85, 90 a každé náJaroslava Velíšková.
sledující narozeniny.
Návštěva a gratulace jubilantů pláZ důvodu nemoci končí v komisi SPOZ ke konci roku 2017 paní nují členky na pravidelných schůzJaroslava Krčmářová, která v ko- kách jednou za měsíc.
Občané, kteří se v daném měsíci
misi SPOZ pracovala od roku 2003
jako členka a od roku 2011 jako dožívají tohoto významného jubilea,
jsou osloveni předsedkyní komise
předsedkyně.
a dle jejich přání byl stanoven termín

gratulace. V roce 2017 komise zajišťovala 41 návštěv u jubilantů.
- Komise SPOZ dále organizovala
ve spolupráci s obecním úřadem vítání občánků.
Na vítání občánků zve rodiče nově
narozených dětí předsedkyně SPOZ.
Při této příležitosti rodiče udělují
podpisem souhlas s uvedením jména a data narození nově narozeného
občánka. V roce 2017 bylo přivítáno
12 dětí.
- Komise SPOZ spolupracuje s OÚ
při zajišťování svateb standardních.
V roce 2017 se na obecním úřadě
uskutečnila jedna svatba.
- Komise dále organizuje gratulace

k výročím svatby – zlatá, diamantová, platinová.
- Komise se účastní akcí: rozloučení dětí s mateřskou školou a zahájení
školního roku v ZŠ.
- Komise dále spolupracuje s kulturní komisí při zajišťování některých akcí obecního úřadu.
Závěrem mé zprávy bych poděkovala členkám komise SPOZ za činnost a dobrou spolupráci v komisi
a popřála všem čtenářům zpravodaje
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Jindra Červinková

Klub dříve narozených
Rok uběhl jako voda v řece a čin- nujeme návštěvy výstav a divadel zení při kačeně v restauraci u Krbů.
nost KDN při OÚ v Albrechticích již a další zajímavé činnosti, kterých se
Členky
se
podílely
spotaké zúčastňujeme.
mí za sebou první výročí.
lu se zahrádkáři na akci „Výlov
Navštívily jsme koncert s večerní u elektrárny“.
Setkáváme se pravidelně v klubovně každé úterý a lze konstatovat, prohlídkou zámku Častolovice, diZa velmi dobrý průběh činnosti
vadlo v Pardubicích a v Týništi n.O.
že účast je velmi dobrá.
KDN, musím poděkovat za všechny
Uskutečnilo se posvícenské pose- členky naší vedoucí paní Jaroslavě
Při posezení a kávě nebo čaji, plá-

Klub Cipísek – klub pro
maminky a jejich děti
V současné době vzniká v Albrechticích klub maminek Cipísek. Klub je určen pro maminky
s dětmi od narození do školního
věku. Nový klub bude mít díky
podpoře obce i svou klubovnu
v čísle popisném 141, místnost
naproti knihovně.
Během listopadu se v klubovně rekonstruovalo topení, malovalo se a probíhaly práce na
zútulnění. Do této akce jsme se
vrhly ve třech – já, Kristýna Velíšková a Eva Králová. Proto děkujeme všem, kdo nám s opravami a úpravami pomáhali, ať
už přiložili ruku k dílu anebo
poskytli příznivé ceny. Jmenovitě jsou to Jaromír Vondruška
(Plyn Vondruška), Jakub Horák
(úpravy zdí), Milan Hájek (elektroinstalace), Jiří a Eva Burdovi
(koberec). Velké díky pochopitelně patří našim manželům,
kteří také po celou dobu se vším
pomáhali.
Vybavování klubovny bude
probíhat průběžně, jak nám finanční možnosti dovolí. Pokud
byste se chystali vyřazovat něja-

ký dětský nábytek (stolky, židle),
vybavení (koberečky, polštářky)
nebo hračky (prosím, ne plyšáky), budeme rádi, když nás oslovíte, jestli by se nám něco nehodilo. Pochopitelně nemůžeme
brát vše, tolik místa nemáme…
Předem děkujeme za jakoukoliv
formu podpory.
V klubu se budeme scházet
prozatím jednou týdně, ve čtvrtek dopoledne, a maminky si budou moci mezi sebou předávat
informace a zkušenosti. Časem
přibudou společné procházky
a maminky a děti se budou moci
lépe poznat a navázat nová přátelství. V klubu nebude chybět
ani dětská hernička. Pokud by
se nějaká maminka ráda zapojila, případně měl někdo zájem
s klubem pomáhat, stačí napsat
na mail: cipisek.klub@seznam.
cz. Klubovna je v provozu od
14. prosince, o aktivitách klubu
budete vždy informováni a to
prostřednictvím facebookových
stránek, místního zpravodaje
a vývěsních tabulí.
Lucie Proche

Kupkové.
Přeji všem hodně zdraví a spokojenosti v novém roce, abychom
se zase mohly sejít ve zdraví v naší
klubovně, a zvu tímto další zájemce
do naší klubovny.
Jindra Červinková

ODEKO s. r. o.
Smetanova 395, 517 21 Týniště nad Orlicí
Tel.: +420 494 371 003

IČ: 62062760

DIČ: CZ62062760

Společnost ODEKO s. r. o. působí v oboru odpadového hospodářství od roku 1995 a její
společníci jsou převážně obsluhovaná města a obce. Provozujeme “Překládací stanici a
sběrný dvůr odpadů”, “Kompostárnu bioodpadů” a techniku na svoz a zpracování
odpadů.
Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc
zaručují ty nejlepší služby.
Preferujeme individuální přístup, a proto se plně orientujeme na potřeby a požadavky
každého zákazníka.

Nabízíme služby občanům:
•

Svoz a likvidace odpadů „TKO“

•

Svoz a likvidace separovaných odpadů:

plast, sklo, papír

•

Svoz a likvidace biologického odpadu:

tráva, listí apod.

•

Svoz a likvidace dřevního odpadu větve

•

Štěpkování větví po lesní těžbě, od občanů apod.

•

Zajištění a dodávky nádob na komunální odpady, separované suroviny.

•

Dodávky odpadových a separačních nádob: 110 – 2 100 l

•

Přeprava a zapůjčení kontejnerů

•

Přeprava nákladů

•

Lehčí terénní práce (čelní nakladač, radlice)

•

Přeprava nákladů, osob (až 8)

•

Práce drobnou mechanizací:

1 až 20 m3

křovinořezy, motorová pila, kalové
čerpadlo, bubnová sekačka,
elektrocentrála

•

Prodej – Kompost ODEKO

SEPARUJTE! CHRÁNÍTE PŘÍRODU A TÍM I SEBE.
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TICHÁ DÁMA, ZA KTEROU MLUVÍ JEJÍ SKUTKY

Vánoční svátky jsou o konání dobra, hledání dobra v nás a v pravém slova smyslu také o rozdávání. Tentokrát
jsem proto udělala rozhovor se ženou,
která by se opravdu nejraději rozdala
pro druhé. Není mnoho lidí, kteří by
dobré skutky povýšili na své hobby.
Jednou z mála těch dobrých duší je
paní Jaroslava Kupková, která nezištně
rozdává radost…
Paní Kupková, vy jste zahrádkářkou v místní organizaci Českého zahrádkářského svazu, teď vedete Klub
dříve narozených, pořádáte různé
výlety v rámci těchto organizací, jste
v kulturní komisi a dobré věci děláte
i za hranicemi obce, v rámci Dobrotet. Čím tedy začít? Čím jste začínala
vy?
Nejdřív, když jsem sem přišla v roce
1976 do Albrechtic, tak jak to tenkrát
bylo zvykem, každý musel být někde
angažován, dostala jsem na vybranou
– Červený kříž, Svaz Československo-sovětského přátelství anebo zahrádkáři. Takže jsem volila zahrádkáře,
protože jsem vyrůstala v rodině, kde
se pěstovalo všechno možné. Pan
Sluka starší mi vzápětí předal funkci jednatele a už jsem jela. Teď jsem
tajemník a pokladník a svým způsobem správce moštárny. Tam bylo fajn,
že byli báječní vedoucí – pan Sluka,
pan Barták, pan Veselý, pořádaly se
besedy, pořádaly se zájezdy, vedla se
družba se zahrádkáři v Broumově –
Olivětíně. Většinou se to dělalo tak, že
jsem uspořádala zájezd a buďto v jedné nebo druhé organizaci se skončilo
na setkání, zakončeném živou hudbou
a tancem, bylo to pěkné. Pořádaly se
besedy, to už teď není realizovatelné
vzhledem k nákladům – informace je
v dnešní době drahá záležitost, a i ty
výlety by se daly pořádat, jen kdyby
se spojily jednotlivé organizace, vím,
že v Borohrádku je několik skupin –
kaktusáři, citrusáři, kteří si jdou hlavně za tou svou zálibou, nevím, jestli by

s námi jeli na nějaký výlet. Tady jsme
byli vždycky zaměřeni hlavně na to sadaření. Možná to bylo díky těm předsedům, a také zahrady tady byly lepší
a na nich se pěstovaly ovocné stromy.
Květinářky se tady rozjely, když se zahrádkářům víc věnovala paní Vlasta
Martincová, která hodně honila ženy
zahrádkářky, aby se scházely, to bylo
prima, zjara se scházely v moštárně,
vyměňovaly se přebytky ze sadby, při
tom jsme si povídaly. Hodně sem jezdil pan Kotlář z Týniště, dělal besedy,
ptali jsme se ho hodně ohledně květin
i zeleniny. Díky tomu, že se květinářky začaly víc scházet, scházely se tam
i na oslavy různých svátků. Pak ale ti
tahouni odešli, tak to nějak přestalo.
Paní Martincová taky mohla za to, že
jsme začaly chodit na cvičení, to nás
chodilo třeba deset, teď už tak tři,
čtyři. Bohužel jsme zestárli, máme asi
pět mladších členů, ale to jsou vyloženě jen platící členové, neúčastní se
ničeho.
Co to obnáší být členem zahrádkářů v Albrechticích?
Teď vlastně jenom to členství. Prakticky děláme výroční schůzi, podílíme
se na přípravě občerstvení při výlovu
ryb, sem tam nějaký ten výlet… Dřív
se hromadně nakupovala hnojiva,
to už teď ztrácí smysl, nakupovaly se
stromky, sadba, to všechno padlo.
Jinde zahrádkáři pořádají různé akce
– opékání, hudba, v Bolehošti gulášové slavnosti začaly taky u zahrádkářů.
Já bych byla taky pro takové akce, ale
není, kdo by to táhnul.
Takže sháníte novou krev?
Byla bych ráda, kdyby byl někdo
ochotný to rozjet, protože kdysi zahrádkáři založili svépomocný fond
zahrádkářů v centrále v Praze, o kterém se později rozhodlo, že se rozpustí, takže se nám v kase nashromáždilo
dost peněz, které by bylo dobré využít.
A mezitím se věnujete dalšímu
klubu…

Protože jsem u zahrádkářů zjistila,
že máme spoustu aktivních seniorů,
napadlo mě, jestli bychom neměli
založit Klub dříve narozených. A myslela jsem si, že bychom to udělali
v klubovně zahrádkářů. To mě od
toho zrazovala paní Zemanová, že
tam nikdo nebude chodit. Pak zase mě
do toho čas od času někdo pošťouchl,
pak mi do toho zase něco přišlo, pořád byla nějaká pro a proti a chvíli to
zůstalo ležet. Na konci roku pořádají
zahrádkáři povánoční posezení, tam
zveme i pana starostu, který mě tam
zase popíchnul. To jsem si ale zase
říkala, že ten stav těch seniorů je takový, že do té moštárny málokdo z té
vesnice dojde. Zatímco do obchodu se
vždycky donutí jít. Tak jsem věděla,
že je volná místnost vedle knihovny –
takže jsem měla místnost, měla jsem
podporu vedení obce, ale neměla jsem
nikoho k sobě. Já bohužel mám chuť
něco dělat, ale můj zdravotní stav mi
nedovolí to dělat. Vypovědí mi službu
nohy, přestanu chodit, nebo ta únava je taková, že to prostě nejde. Tak
jsem docela měla obavy a s takovým
despektem jsem stěhovala z moštárny
židle, a když jsem s tou károu šla, tak
jsem potkala Evu Burešovou s Líbou
Matějkovou: „Kam se stěhuješ?“ A já
říkám, pojďte se podívat. Šly, přišly
mi pomoct uklízet, stěhovat, a chodí
dál. Takže to je fajn, ale přesto jsem si
myslela, že se toho bude dělat víc. Stala jsem se teď členkou diabetologické
poradny v Kostelci, tak jsem si říkala, pozvu paní doktorku, pozvu pana
Černého, ví o problémech seniorů
s nakupováním, kosmetičku, kadeřnici, něco takového… Nezájem. Známá
prý díky jejich knihovnici navštěvuje
přes internet školu třetího věku, dávají
tam dohromady rodokmen, to by se
mi taky líbilo. Zase na druhou stranu
vidím, že ta Eva Burešová s Líbou Matějkovou jsou aktivní, chtěly by podnikat i víc té turistiky, ale ony na to mají,
já ne a většina těch dam, co tam chodí,
taky ne. Ono by stačilo, kdyby bylo
třeba pět lidí, kteří by se domluvili…
Vím, že třeba někdo žehrá na to, že se
scházíme a vlastně se tam jen pije káva
a mele se panty. Ale já myslím, že to
je dobrý, že jsme spolu, odreagujeme
se od určitých starostí. Teď teda máme
domluvené malování na hedvábí. Teď
se mi líbí, vzhledem k tomu, že jsem
hlídací babička, že probíráme mezi
ženskými rady, jak na vnoučata… A je
fakt, jak se ty ženský úplně rozsvítí,
když mluví o těch vnoučatech, jak
ožijou.
Letos jste pořádala pod kulturní
komisí výlet – kam to bylo, jak se to
vydařilo?
Letos byla Praha, byli jsme v palácových zahradách, měli jsme báječnou
paní průvodkyni, ta nám zprostředkovala i návštěvu Senátu, takže jsme
se podívali, kde nám utvářejí zákony,
a pak jsme měli plavbu lodí po Vltavě
a završení pozdním obědem v Poděbradech. A na příští rok jsem domlou-

vala Mělník s plavbou, k tomu se nabízí Nelahozeves, tak uvidíme…
A co Dobrotety? Jak jste se k tomu
dostala?
Já ráda pletu, vyšívám, háčkuji, prostě ruční práce mě baví. Ale neměla
jsem pro koho. Sice mám vnoučata,
ale oni ti mladí o to pletené nemají
tolik zájem. A co jezdím do Hradce
na mamologii, tak kousek od toho je
krámeček s předlohami na vyšívání,
tak vždycky, když kontrola dopadne
dobře, tak si tam něco koupím a aspoň mám vždycky pro kamarádky po
ruce dárek. No a kamarádky mi říkaly,
že slyšely, že porodnice potřebují pro
miminka do inkubátorů ponožtičky,
čepičky a další věci, ale nikdo si nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje. Tak
jsem hledala na internetu, ale já nerada něco na internetu hledám. A pak
jsem stála v Hradci na zastávce a tam
byl plakátek na Dobrotety, ale neměla
jsem ani čas ani papír, kam bych si to
poznamenala. Ale napadlo mě, že by
to mohla být Jarča Bričová, tak jsem
jí napsala, jestli je taky v Dobrotetách
a ona že jo, byla nadšená, že pletu.
Dobrotety jsou ale teď nějak rozhádané, a letos jsem s tvorbou pro Dobrotety skončila, ale na příští rok už mám
zase domluvené šití pro porodnici
v Rychnově, mám dělat povlečení na
peřinky z flanelu. Jsem vděčná za ty
Dobrotety, protože díky tomu, jak na
tom fyzicky jsem, tak mi nezbylo nic
jiného, než ty ruční práce. Na zahrádce už ty těžší práce nezvládám, jsem
ráda, že mám nějakou aktivitu.
Jak se těšíte na Vánoce?
Na Vánoce se těším a netěším, protože kolem Vánoc mi odešla maminka v roce 1999 a kvůli dětem se na ně
zase těším. Vypadá to, že se sejdeme
celá rodina, že přijedou i nevlastní
vnoučata… Ale neplánuju to, zeptala
jsem se a počítám s tím, že tady bude
celá rodina, ale jak to dopadne, to je
otázka. Já říkám, že by mi ani nevadilo, kdyby nepřišli, že klidně budu trávit Vánoce s pohádkami před televizí.
Mívala jsem naháčkované zvonečky,
zdobila jsem stromeček, okna, ale to
už mě přešlo. Vždycky jsem měla adventní věnec, teď už to poslední roky
řeším skleněným táckem pod svíčky,
protože, Jára má pravdu, já jsem takovej malej soptík. Protože já bych pořád
pálila nějaké svíčky, pak někdo zazvoní, já se zakecám… Tak tohle je takové
nejbezpečnější. Cukroví pečeme několik let společně s kamarádkou, tak
to mě baví, ale já bych ho neměla jíst,
Jára o to vůbec nestojí… Takže budu
péct asi menší dávky a míň druhů.
Člověk asi občas musí dostat od života ránu, aby chytil ten správný směr.
Ani paní Kupková neměla vždy na růžích ustláno, ale možná právě to ji posunulo tam, kde je a já jsem moc ráda,
že takovou ženu v obci máme. Přeji
Vám hodně zdraví a elánu do dalších
let a krásné, v klidu prožité Vánoce.
Eva Králová
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O spolupráci základní školy s knihovnou
Již několik let se děti z naší základní školy scházejí v knihovně na
besedách. Besedy připravuje paní
Jana Novotná z dětského oddělení
Městské knihovny v Týništi nad Orlicí. Besedy probíhají každý měsíc
po jednotlivých třídách. V září jsme
začínali 1. třídou na téma „Začínáme pohádkou.“ Druhá třída měla

v měsíci říjnu besedu na téma „Náš
kamarád Mikeš“, v měsíci listopadu měla 3. třída besedu „Karel IV“.
I v prosinci bude beseda pro 4. třídu také na téma „Karel IV.“ Vypravujeme si o spisovatelích pohádek
a o ilustrátorech pohádek. Vždycky
si něco přečteme, pak si o tom povídáme, vysvětlíme si i některá slova,

která jsou pro děti ještě neznámá.
Potom se děti rozdělí do skupin
a následuje otázka a soutěže. Někdy
děti kreslí o tom, co jsme si přečetli a někdy je připravena i křížovka.
Děti se do těchto soutěží rády zapojují a jsou velice aktivní. Nakonec
následuje sladká odměna pro všechny a zvláštní odměna pro vítěze.

Po besedě si mohou prohlédnout
knížky, které naše knihovna pro ně
má. Knihy si rády prohlížejí, ale je
škoda, že do naší knihovny jich chodí tak málo.
Podle usměvavých tváří, když odcházejí, si myslím, že se jim besedy
líbí.
knihovnice

Kroužek mladých hasičů v Albrechticích nad Orlicí
Od jara 2018 hasiči nabízí pravidelné schůzky kroužku mladých hasičů. Kroužek je určen dětem od 6
ti let, se zájmem o záchranné složky.
Schůzky budou probíhat v Albrech-

ticích nad Orlicí každých 14 dní
v úterý a děti se v rámci kroužku
dozvědí nejen vše podstatné o hasičích, ale i o ostatních záchranných
složkách. Dále se dozví vše pod-

statné o pohybu a pobytu v přírodě. případně na tel. čísla:
Naučí se postarat o sebe, ale hlavně
o ostatní v případě neplánované
607 821 885 p. Proche nebo
události. Přihlášky a dotazy smě608 282 723 p. Chaloupka.
řujte na mail.: proche@seznam.cz,

Z činnosti hasičů
V letošním roce nám příroda ukazovala dost často, co dovede. V červnu
to byl přívalový déšť a v říjnu vichřice,
která se prohnala i naší obcí. Polámané stromy nás 29. 10. zaměstnaly již
od samého rána, kdy jsme vyjížděli
odstranit spadlý strom přes silnici
vedoucí na Vysoké Chvojno. Ovšem
strom nikde. Pohrávali jsme si s myšlenkou, že ho ještě před naším příjezdem sežral kůrovec. Ale po chvíli jsme
našli stopy po řezání motorovou pilou.
Nebyl to kůrovec. Byl to dřevorubec.
Strom odstranil a my mu velmi děkujeme, že nám ušetřil práci a mohli
jsme se vrátit zpět do hasičárny. Ne na
dlouho. Dalším místem byla opět silnice na Chvojno. Tentokrát u odbočky na fotbalové hřiště. Tam ležely dva
stromy přes cestu a stržené elektrické
vedení. Během zásahu nám Krajské
operační středisko nahlásilo další dvě
události. U Nové Vsi došlo ke zkratu
na elektrickém vedení a k následnému
požáru sloupu a trávy okolo. Naštěstí
se požár nerozšířil. V Tyršově ulici
byl vyvrácený smrk, který se opíral
o dráty elektrického napětí. Posledním, nejnáročnějším, výjezdem byl do

Zahradní ulice. Na místě byl vyvrácený strom, který hrozil pádem na část
elektrického zařízení, čímž by došlo ke
zlomení sloupu a potrhání elektrického vedení v ulici. Na pomoc musel být
povolán i autojeřáb ze stanice Rychnov nad Kněžnou, jehož pomocí byl
zaklíněný strom uvolněn, položen na
bezpečné místo a následně rozřezán.
Bylo toho ten den opravdu dost. Od
rána až do tmy jsme se nezastavili,
snažili se odstranit všechny překážky
z komunikací a zabezpečit normální
stav. Vraceli jsme se hladoví, unavení,
ale bohužel i rozladění. Někteří spoluobčané si stěžovali, že díky nám jim
nejde doma elektrika, protože nám
je přednější strom někde v zahradě,
než strom opřený o dráty elektrického vedení. Toto bych chtěl vysvětlit…
Hasičský sbor, je sbor dobrovolných
hasičů, to nejsou hasiči z amerického
filmu. Máme své předpisy, kterých se
musíme z důvodu bezpečnosti držet.
Ten den byly téměř všechny události provázené stržením elektrického
vedení. K elektrickým zařízením se
nesmíme přibližovat, natož s ním jakkoliv manipulovat až do příjezdu pra-

covníka energetických závodů, který
nás musí dotykem holou rukou na
elektrické vedení přesvědčit o tom, že
tam není napětí. Pak teprve můžeme
začít zásah. Takže informace o vypnutém proudu od kohokoliv jiného než
tohoto pracovníka, nebereme v úvahu. Navíc ten den toho bylo tolik, že
bychom na něho museli čekat celý
den. Nezbývalo nic jiného, než prostor zabezpečit páskou a odjet k další
události. Bylo velmi těžké rozhodovat
o tom, která událost je důležitější. Ale
radši pojedeme tam, kde jsme něco
platní, než zbytečně někde čekat. To,
že někomu nejde proud, je sice nepříjemné, ale těžko s tím my hasiči můžeme něco dělat. To je věc energetiků.
Jiná věc by byla, pokud by v některé
z domácností byl někdo závislý na
elektrické energii. Například pacient
na přístrojích. Tam by se situace řešila
individuálně, například elektrocentrálou. Dalším výjezdem bylo 24. listopadu požár stánku rychlého občerstvení v Petrovičkách. Po tomto výjezdu
jsem zase zaslechl, že nám výjezd od
vyhlášení poplachu trvá dlouho. Ale
vypakovat se z domu, dopravit se do

hasičárny ať už autem, na kole, nebo
po svých, tam se převléknout, nastartovat auta, posbírat vybavení jako
jsou baterky, vysílačky a ostatní věci
potřebné k zásahu, zavřít garáže, pozamykat, a to vše do osmi minut, jako
v případě posledního výjezdu. V průměru vyjíždíme kolem šesti minut od
vyhlášení poplachu, což nejsou úplně
špatné časy. Ale ze židle v hospodě
se to samozřejmě může zdát dlouhé.
A navíc podle předpisu musí jednotka naší „vesnické“ kategorie vyjet do
deseti minut. Takže jsme měli ještě
dvě minuty rezervu třeba na cigaretku
před garáží. Ať už si myslí, kdo chce,
co chce, snažíme se své poslání dělat
jak nejlépe umíme. A komu se to nelíbí, ať nám….to řekne do očí. Rádi si
o tom popovídáme. Jako třeba koncem listopadu, kdy jsme si s kolegy
hasiči z Týniště nad Orlicí a hrstkou
přátel hasičstva v Albrechticích uspořádali posezení v naší hasičské garáži
a probrali trable, zážitky a sny nejen
hasičského světa. Nakonec jsme si na
všem našli to dobré a na špatné jsme
během chvíle zapomněli…
Za SDH Josef Jakl
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DEN ZVÍŘAT
Na podzim se vždy těšíme
na den zvířat. Letos jsme byli
vevnitř, protože pršelo. Ale i tak
jsme si to užili. Každý, kdo chtěl
přinést zvířátko, tak přinesl.
Všechna zvířátka byla vystavena
v hale školy, některá krásně učesaná, některá trochu vyplašená.
Sešli se tu andulky, cvrčci, králíci, morčata, strašilky…. Děti si
zvířátka mohly pohladit, když to

páníček dovolil. Každý si mohl
doplnit kvíz, vybarvit obrázek
nebo si vymodelovat zvířátko
z modelíny. To vše přichystala
paní vychovatelka Radka Vondráčková. Ten, kdo měl správně
kvíz, dostal sladkou odměnu.
Nejvíce se všem líbilo hlazení
zvířátek. Myslím, že se to všem
povedlo i líbilo.
Josef Hloupý žák 5. ročníku

Naše kroužky
I v letošním roce žije naše škola
nejen dopoledne, ale i v odpoledních hodinách. Přesně v souladu
s názvem našeho školního vzdělávacího programu ŠKOLDA, kde Š znamená šance a O otevřenost, dáváme
šanci těm, kteří mají nějaké nadání
nebo třeba jen zájem a otevřeli jsme

se zase další spolupráci- větší spo- ZUŠ snaží podchytit zájem našich
lupráci s DDM Sluníčko a se ZUŠ předškoláků a dětí z 1. a 2. ročníku o hudbu, jsou rozvíjeny hudebTýniště nad Orlicí.
ní schopnosti, dovednosti a návyky
Pro menší děti se každé dru- (hudební představivost, smysl pro
hé pondělí konají dvouhodinové rytmus, rozvíjení hudební paměti).
hudební hrátky, při kterých se ve- Snahou je vzbudit u dětí zájem a akdoucí – slečna Tereza Myšáková ze tivitu ve zpěvu, pohybu i v činnosti

instrumentální (základy hry na zobcovou flétnu) a poslechové.
Pro děti ze základní školy máme
čtyři kroužky. Tři z nich pořádá
DDM Sluníčko, čtvrtý vede naše
paní učitelka Jana Karásková. Takto
o nich napsali žáci 5. ročníku:

Divadelní a pěvecký kroužek
Každý týden ve středu s některými
kamarády a některými dětmi z družiny máme pěvecký kroužek. Učíme se
tam s paní Karáskovou krásné písničky. Teď se učíme dvě skladby na rozsvěcení vánočního stromu. Jedna je
o zimě a druhá o hvězdičce. Nejkrásněji podle mě zpívá Štěpán Zeman
a Adam Bureš. Na konci pěveckého
kroužku, si můžeme pustit nějakou
písničku na interaktivní tabuli.
Adam Myler žák 5. ročníku
Na divadelním kroužku chystáme
divadlo a hrajeme různé hry. Vede
nás Jana Bahníková a s ní je velká legrace. Nacvičíme si divadlo na vánoční
školu dne 20. 12. 2017 a předvedeme
ho rodičům a kamarádům. Každý
máme svou roli a musíme se ji naučit.
V sobotu 2. prosince vystoupíme na
rozsvěcení albrechtického vánočního
stromu, každý říká nějakou básničku.
Máme také rekvizity, ale ty použijeme
až na vystoupení pro náš domov důchodců. Tam půjdeme udělat radost
před Vánocemi.
Na divadelním kroužku je to super.
Viktorka Haltufová
žákyně 5. ročníku

V polovině listopadu na naší albrechtické škole probíhalo sebehodnocení.
Sáhli jsme si do svědomí a sami jsme si
zhodnotili svou práci za první čtvrtletí.
U nás čtvrťáků a páťáků bylo hodnocení
z hlavních předmětů: z českého jazyka,
anglického jazyka, vlastivědy, přírodo-

Naše sebehodnocení

vědy a matematiky. Na každý předmět
jsme dostali jeden list papíru, na kterém
bylo vypsáno, co jsme se učili (například v českém jazyce i, y uprostřed slova, ě, je, atd). Hodnotili jsme procenty.
Všude určitě nebylo 100 %, protože každému jde něco jiného. Sebehodnocení

proběhlo rychle a otázky byly zajímavé
a k zamyšlení. Museli jsme třeba zhodnotit i jak dáváme pozor při hodině
nebo jak se připravujeme na vyučování. 21. a 22. listopadu jsme pak naše
sebehodnocení přinesli na individuální
konzultace o prospěchu a chování. Tam

jsme vše probrali s paní učitelkou a rodiči. Paní učitelka říkala, že jsme skvěle
vyhodnotili, co nám jde a nebo, co naopak musíme zlepšit. Domluvili jsme
se i jak na to. Tak hlavně, aby nám naše
předsevzetí vydržela.
Tomáš Jakl žák 5. ročníku
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Klub aktivních rodičů a dětí

I v novém školním roce se ty děti,
které chtějí a které mají v daný den
volno, mohly se svými maminkami zúčastnit tvořivých dílen. Sešli jsme se třikrát. Poprvé ve školní družině, kde jsme
s paní ředitelkou, s paní vychovatelkou
ŠD a s paní asistentkou opět vydlabali svítící dýně. Užili jsme si to a z dýní
jsme podle ohlasů neměli radost jen my,
ale i mnoho dalších lidí.
Druhé a třetí setkání už bylo zaměřené na vánoční jarmárek. Odlévali jsme
ze sádry do forem. Krásné odlitky jsme
pak ještě zdobili, každý podle své fanta-

Martinské slavnosti – náš letošní
podzimní projekt jsme si náramně
užili. Týdenní projekt, který se prolínal takřka všemi předměty byl zakončen v pátek 10. prosince projektovým
dnem, při kterém jsme vyzdobili ško-

zie. Na některé jsme přilepili magnetku.
Vytvářeli jsme čerty, kteří sice vypadají
strašidelně, ale mají v sobě samé dobrůtky – čokoládu, buráky, perníčky,
bonbony. Malé děti tiskly tiskátka na
vánoční sáčky. A také se balilo, rozdělovalo. Dostali jsme totiž ještě spoustu
dalších věcí – od maminek, od paních
učitelek. Všechny výrobky budeme
spolu se školní družinou, kde toho také
hodně vyrobili, prodávat na rozsvěcení
vánočního stromu. Výtěžek půjde na
naší „Vánoční školu“. Za všechny žáky
základní školy moc děkujeme.

Martinské slavnosti

lu, napekli martinské rohlíčky a hlavně předvedli naše vystoupení. V klidu
a pohodě jsme vše nacvičili a připravili, dorazili i pomocníci – naši bývalí žáci Veronika Karásková, Klárka
Pluhařová, Anička Drahokoupilová

Pečení Martinských rohlíčků

Základní škola pekla dopoledne v pátek 11. prosince martinské
rohlíčky. Děti se na pečení těšily.
My 4. a 5. ročník jsme pekli jako
první. Paní ředitelka nás rozdělila do skupin po čtyřech dětech.
Nejdříve jsme si umyli ruce. Pak
nám paní ředitelka přidělila těsto
a trochu mouky. Těsto jsme nejdříve rozváleli do kruhu velkého
asi jako váleček, kterým jsme těsto
rozvalovali. Rozválené těsto jsme
radýlkem rozdělili na čtyři díly.

Každý díl jsme pomalu naplňovali mákem. Nakonec jsme přeložili rohy a rohlíček zabalili. Pak
už stačilo dát rohlíček na pekáč
a paní kuchařka s paní asistentkou
pekly. Hotové rohlíčky pocukrovaly. Stejně tak pekly i děti z ostatních ročníků. Dohromady jsme
napekli skoro 200 rohlíčků. Moc
jsme si pečení užili a těšili jsme
se, až je společně se svými rodiči
odpoledne ochutnáme.
Matěj Bařina žák 5. ročníku

s maminkou, Tomáš a Míra Kratěnovi, přišlo hodně rodičů i prarodičů.
A tak jediné, co nás trochu mrzelo,
byl déšť, který nám neumožnil společné venkovní zpívání MŠ a ZŠ a vytvoření velikánské osvětlené podkovy

s martinskými rohlíčky k dělení na
našem školním dvoře. Vše jsme ale
zvládli i ve škole a budeme mít na co
vzpomínat. Na naše Martinské slavnosti nám finančně přispěly Lesy ČR.
Moc děkujeme.

Výroba Martinských lucerniček

Blížily se Martinské slavnosti a ve
všech třídách si děti začaly připravovat martinské lucerničky. Menší děti
kreslily nebo polepovaly sklenice. My
žáci 4. a 5. ročníku jsme měli práci nejtěžší- vyráběli jsme s paní učitelkou
Blažkovou ozdobené lucerničky z papíru a krabičky od sýra. Paní učitelka
nám rozdala papír a listy stromů. List
jsme vložili pod papír a vyzkoušeli
jsme si frotáž - vzali jsme si voskovku a přejížděli jsme s ní přes list, aby
byla vidět jeho žilnatina. Takhle jsme
to udělali třikrát a měli jsme na papíře

tři listy různou barvou. Potom jsme
si vzali dva proužky kartonu a nalepili jsme je na vyzdobený papír – na
jeho horní i dolní stranu. Z krabičky
od sýra jsme udělali dno a kolem něj
jsme nalepili vyzdobený papír. Vznikl takový stojící válec s podstavou
od sýra. Nakonec nám paní učitelka
přidala k lampičce drátek jako držátko a na dno jsme připevnili čajovou
svíčku. A lampička byla hotová. Naše
vyrobené lucerničky krásně svítily.
Veronika Horáková
žákyně 5. ročníku

ZDOBENÍ ŠKOLY

Dopoledne žáci celé školy začali
zdobit školu. Stříhali jsme papírové
vločky a martinské koníčky. Na vločky každý dostal šest papírů a vyrobil
si šest vloček podle své fantazie. Na
výrobu koníků jsme dostali šablony
a koníky jsme obkreslili a vystřihli.
Udělali jsme jim kopýtka, oči a vyznačili hřívu. Bylo krásně vidět, jak
kdo umí stříhat a jak jsme trpěliví.

Někomu to šlo skvěle a rychle, někdo byl trochu nešikovnější, a taky se
někomu povedlo ustříhnout i hlavu.
Pak to musel slepit, ale přesto se mu
to moc povedlo. Potom jsme koníčky
a vločky nalepili na okna, na proužky
papírů s barevným listím. Bylo to moc
krásné a doteď nám naše vyzdobená
okna dělají radost.
Lukáš Krb žák 5. ročníku

byly všechny lucerničky zapáleny, vyrazili jsme na průvod. Šli jsme kolem
našeho kostela a staré hasičské zbrojnice a už jsme se těšili do školy, kde na
nás čekaly martinské rohlíčky a čaj.
Po krásném průvodu se děti sešly
ve škole. Žáci 1., 2., 3. ročníku vešli do
tělocvičny, žáci 4. a 5. ročníku zůstali
v hale. Všude byla nachystaná místa
se světýlky a martinskými rohlíčky. Po
celé škole bylo najednou slyšet básničku, kterou nacvičili páťáci s paní ředitelkou. „Do ticha podkovičky krásně
zvoní, na Martinovu dobrotu myslíme.
Martinské rohlíčky krásně voní a my
se o ně dělíme“. A tak se děti mohly začít dělit o martinský rohlíček se svými

rodiči. Myslím, že to pro rodiče bylo
moc hezké. Také se jeden z žáků podělil s paní učitelkou a to jí dojalo.
Tím ale vše nekončilo. Najednou
jsme uslyšeli řehtání koně, to kolem
projel Martin na svém koni a krásné
bylo, že nám nechal poklady. Každá
třída šla se svojí paní učitelkou ven,
kde na ně čekala tajemná cesta za pokladem. Drobné lístečky nás dovedly
k našemu pokladu. Byla to truhlička se
sladkostmi a obrázky. Paní učitelka je
všem dětem rozdělila. Tím naše Martinské slavnosti skončily.

PODVEČERNÍ SLAVNOST
Nejdřív paní ředitelka přivítala rodiče a řekla, co všechny čeká. Nejprve
jsme všichni zazpívali písničku. Jako
první vystoupila 1. třída a přednesla nám 2 básničky, obě byly o svatém
Mamartinovi. 2. třída předvedla scénku o tom, jak husy prozradily Martina a jak se stal biskupem, děvčata z 2.
třídy při tom krásně tancovala. Potom
vystupovala 3. třída se scénkou o Martinovi a jeho maceše, která chtěla Martina otrávit. Jed dala do rohlíčku, který
jediný před pečením ohnula. Když ale
vyndala rohlíčky z trouby, byly ohnuté
všechny. Macechu skvěle zahrála Karolína Bydžovská. S nejznámějšími pranostikami, které se ke svátku svatého

Martina váží, nás seznámil 4. ročník.
Zároveň děti ukazovaly i obrázky, které
namalovaly společně s páťáky. Jako poslední jsme vystoupili my žáci 5. ročníku se scénkou o nejznámější legendě.
Legenda byla o Martinovi, jak se podělil o plášť se žebrákem. Nakonec jsme
všichni zazpívali písničku o Martinově
dobrotě.
Po představení nám paní učitelky
zapálily lucerničky se slovy: „Předávám ti martinské světlo, světýlko dobra a naděje“. Vyšli jsme po ročnících
ven a tam na nás čekala mateřská škola
s lucerničkami. A my jsme dále předávali martinské světlo, špejlí jsme zapálili svíčky v jejich lucerničkách. Když

Anna Šrajbrová, Šimon Bařina
a Štěpán Zeman žáci 5. ročníku
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Představení 5. třídy
Na Martinské Slavnosti si každá třída připravila představení. My žáci 5.
ročníku jsme si nacvičili nejznámější
legendu, tu o Martinovi, ve které se
Martin rozdělil o svůj plášť se žebrákem. Nejprve nás paní učitelka Světlana Kratěnová seznámila s legendou

a vymýšleli jsme věty, které by se nám
do představení hodily. Rozdělili jsme si
role a začali jsme přemýšlet o tom, co
na sebe. Nosili jsme si krásné kostýmy,
někomu dala oblečení paní učitelka.
Když už jsme měli všechno připraveno, secvičovali jsme celé divadlo. Se-

hráli jsme dvě vystoupení, první bylo
pro mateřskou školu, druhé představení patřilo našim rodičům.
Já jsem byl Martin. Měl jsem krásný
meč. Při všech zkouškách i na předpremiéře pro mateřskou školu se mně
podařilo velký červený plášť skvěle

rozseknout, ale při premiéře se meč
trochu ohnul, měl jsem strach, aby
neprasknul. Naštěstí si toho vůbec nikdo nevšiml. Obě představení se nám
moc povedla a i příprava byla velice
zábavná.
Matyáš Bek žák 5. ročníku
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Zprávičky ze ZŠ

vystoupením a společným zpíváním. dobičku, dáreček. Některé děti zase
• 15. listopadu jsme se pěšky vydali do noční příběh.
KD Týniště na vystoupení taneční • Začal prosinec a my jsme se pustili do Pak rozsvítíme náš školní vánoční poctivě ťukají do počítače nebo píšou
skupiny Smot. Bylo nádherné. Byl příprav na naši Vánoční školu. Letos stromeček, který bude ozdobený na- ručně své vánoční příběhy a básničky.
to příběh, ve kterém se tancovalo. bychom si totiž chtěli užít vše, co se šimi vyrobenými ozdobičkami z pa- Vyhodnotíme je a odměníme na školVšichni se nám moc líbili a měli jsme školních Vánoc týče, u nás ve škole píru a rádi bychom všechny rodiče ních Vánocích 21. 12.
radost, že jsme viděli tancovat i naše a hlavně podělit se s rodiči o radost ze obdarovali. Na závěr čeká děti sladká • Také jsme už napsali Ježíškovi a 21. 12.
všeho, co ve škole k Vánocím tvoříme. odměna a rodiče výstava našich betlé- se společně sejdeme u našeho vánočspolužačky, kamarádky.
mů, ozdobiček, informací k Vánocím ního stromečku a uvidíme, jestli nám
• 25. září naše divadlo navštívil poprvé Jak to tedy bude?
pan Šimon Pečenka a jeho kolega. Pro • 19. prosince pozvou své nejbližší a povídání při čaji a perníčcích. Už se nějaká přání splní. V poslední školní
den roku 2017 nás čekají třídní Váděti z MŠ a žáky 1. -3. ročníku sehrá- na svoji besídku děti z MŠ. 20. pro- moc těšíme.
li divadelní představení Na červenou since se škola nejprve otevře našim • V naší hale přibylo velké pracovní noce se společným pitím čaje, ochutstát. Moc jsme se pobavili a paní ředi- babičkám, dědečkům, kamarádům místo. Kdo má zájem, může si z při- náváním cukroví, hraním a zpíváním
telka je hned poprosila, zda by u nás a pozveme i hosty. Ti všichni si bu- chystaného materiálu vyrobit oz- a dárečky pro spolužáky.
nevystupovali na dni dětí. Slíbili, že dou moci prohlédnout vánočně vyKrásné a klidné
zdobenou školu a sehrajeme pro ně
ano a tak už se na ně těšíme.
• V úterý 24. října jsme si zase po roce předpremiéru našeho Vánočního
Vánoce, v novém roce
příběhu. Od 17 hodin bude už škola
užili Muzikohraní s panem Štursou.
hodně zdraví, štěstí,
• 1. prosince jsme si udělali krásný za- patřit rodičům a sourozencům našich
radosti a úspěchů přejí
čátek adventu. V týnišťském KD jsme žáků. Uvidí nejprve krátké vystoupeshlédli pohádku Hlídali jsme Ježíška. ní našeho divadelního kroužku a pak
všichni ze ZŠ a MŠ
Pozorně jsme sledovali i herecké vý- Vánoční příběh, ve kterém, jak pevně
Albrechtice nad Orlicí
kony, protože i my budeme hrát vá- věříme, udělá každé dítě radost svým

Muzikohraní

V úterý 24. 10. 2017 přijel do naší
MŠ a ZŠ v Albrechticích pan Michal
Štursa se svými muzikoterapeutickými nástroji z celého světa. Děti při
pohádce O sluníčku, větru a mraku
poslouchaly krásné zvuky tibetských
mís, zvonků, ústní harfy, hromového
bubnu, brumle, dešťové hole a dal-

ších nástrojů. Bylo pro ně krásným
zážitkem tyto nástroje poslouchat, ale
i vyzkoušet hru na ně a také při nich
relaxovat.
Na závěr si děti samy vyzkoušely
techniku hraní na šamanské bubny
a diembe a moc si to užily.
Zapsala Romana Švikruhová

Strašidelný den v MŠ

Ve středu 1. 11. jsme s dětmi ze
třídy Motýlek prožily krásně strašidelný den. Již ráno přišly děti
oblečené do čarodějnických masek
a šatů. Hned si děti vyrobily malé
bubáčky a paní učitelka vyzdobila
společný stůl pavučinkami, tajemným hradem a rozsvícenými lucerničkami s netopýry. Všichni jsme

si pochutnali na halloweenských
prstech, které nám upekla paní Škopová a na dlouhých žížalách, které
přinesla paní Betlachová. Nechyběla
ani veselá diskotéka a soutěže. S dětmi jsme prošly celou školu a postrašily děti i paní učitelky. Moc jsme si
strašení užili.
Zapsala Iva Pecháčková

Martinské slavnosti

V pátek dne 10. 11. naši školku celým dnem provázely Martinské slavnosti. Dopoledne se nám představily
děti ze základní školy s velice zajímavými a poučnými příběhy o Martinovi.
Divadelní představení bylo doplněné
krásnými písničkami a tanečky. Moc
se nám to všem líbilo. Pak děti z MŠ
společně poseděly ve třídě Motýlků
a dělily se s kamarádem o martinské
rohlíčky, které napekla paní Nymsová. Odpoledne přišly děti se svými
rodiči a společně vyráběli martinské
lampionky. Děti ze základní školy

nám předaly martinské světlo „dobra“
a pak jsme všichni ze školy i školky
s rozsvícenými lampionky průvodem
obešli kolem kostela. Nikomu ani nevadil drobný déšť. Po příchodu jsme si
zazpívali písničku o Martinovi a děti
se se svými rodiči podělily o martinské rohlíčky, které nám napekly děti ze
základní školy. Nakonec děti hledaly
martinský poklad, o který se pěkně
rozdělily. V přátelské atmosféře jsme
odcházeli domů.
Zapsala Jolana Faltysová
a Iva Pecháčková

Vítání občánků

V sobotu 23. 9. 2017 se v obřadní
síni OÚ Albrechtice konalo tradiční
vítání nových občánků.
Na tento obřad se těšily i děti z naší
MŠ, které si pro tuto slavnost připraRada školního zpravodaje:
					

vily malé vystoupení a také předaly
dárečky novorozencům. Svým programem přispěly ke krásné atmosféře
svátečního dne.

Matěj Bařina, Šimon Bařina, Matyáš Bek, Pepa Hloupý, Štěpán Zeman, Lukáš Krb, Veronika Horáková, Anna Šrajbrová,
Viktorka Haltufová, Adam Myler, Tomáš Jakl a Světlana Kratěnová
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Podzimní výlov ryb na brouzdališti

Jednou z tradičních a příjemných
akcí je v naší obci výlov ryb z brouzdaliště u elektrárny. Dlouho před
jejím konáním se již mnozí spoluobčané zajímají, zda i letos se výlov
uskuteční. To samo o sobě svědčí
o zájmu, který mezi občany tato
akce vyvolává a je proto radostné ji
pořádat.
Tentokrát
se
výlov
konal
18. 11. 2017. Počasí akci přálo,
i když bylo chladno. To však k podzimním výlovům ryb neodmyslitelně patří. Však jsme na to byli také
náležitě připraveni. Spolupořadateli
výlovu byly členky zahrádkářského
svazu, které napekly různé sladkosti
a pro zájemce připravily teplý čaj,
grog i svařené víno. Všem tato, chu-

ťově skvěle vyladěná, nabídka přišla
vhod. O tom svědčí prázdné stoly
i várnice na konci výlovu.
Lovené ryby byly z menší části
odrostlé v brouzdališti a z větší části
byly dovezeny z Rybářství Kolowrat
z Opočna. Po zkušenosti z loňského
roku, kdy nám na jaře vysazené ryby
všechny sežrala vydra, jsme v brouzdališti letos ponechali jenom malý
potěr a několik štiček.
Vlastní výlov ryb zajišťovali dobrovolníci Radek Lochman, Sváťa
Myler a Tom Kratěna. Práce jim šla
pěkně od ruky a tak se krátce po zahájení výlovu začaly plnit kádě kapry, štikami, amury a drobnou rybí
pádelí. Na ně již netrpělivě čekalo
množství přihlížejících dětí, jejich

rodičů i dalších účastníků výlovu.
Bylo krásné ukazovat malým dětem
různé druhy ryb, které si je se zájmem prohlížely. Radost z dotykupohlazení mokré a slizké ryby byla
provázena hlasitými výkřiky a někdy i cákanci studené vody. Prostě
u kádí s rybami to žilo.
Na celé akci je také velmi sympatické, že se u ní sejde mnoho našich
občanů, kteří si při jejím průběhu
v klidu popovídají. Díky uspěchanému způsobu života se takových
příležitostí během roku moc nenajde. Právě proto mě zajišťování této
společenské události přináší radost
a vždycky se na výlov těším.
Rád bych také poděkovat všem,
kteří mně s pořádáním výlovu po-

máhali, zejména pak Evě Králové,
Aleně Mylerové, Vlastě Zemkové,
Jaroslavě Kupkové a členkám zahrádkářského svazu, Štefanovi Kolářovi, Tomášovi Kratěnovi a hasičům
Romanu Šalatovi, Sváťovi Mylerovi
a Radku Lochmanovi.
Zvláštní poděkování patří řediteli
Lesního družstva Vysoké Chvojno
s.r.o. panu Radku Charvátovi za zapůjčení lovného náčiní a kádí.
Díky Milanu Myšíkovi můžete
na webových stránkách naší obce
shlédnout video z tohoto výlovu.
Tak buďme všichni hodně zdrávi, ať se můžeme za rok zase potkat
u dalšího výlovu.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Myslivecká kronika Albrechtice n. Orlicí a okolí
(12. pokračování)
Rok 1979 je rokem běžným jako
předešlé roky. Výroční členská schůze,
která se konala 16. února 1980. Schůzi
přesedal Josef Štrombach. Uvítal všechny přítomné tj. členy a hosty. Politický
referát přednesl Josef Barták ml. s tím,
že se zaměřil na politické události v poslední době.
Ze zprávy předsedy bylo sděleno,
že výměra honitby je 1.533 ha, což je
honitba polní i lesní. Konstatoval, že
poměry pro chov a stav zvěře se stále
zhoršují. Příčinou jsou pokračující rekultivace určitých částí pozemků JZD.
Tím je nejen snižován stav ploch vhodných pro množení a klid zvěře, ale jsou
rušeny námi zřizované ochranné remízky. Zvěř nemá klidné a bezpečné zázemí. Dále používání těžkých mechanizačních prostředků v polním prostředí
vykoná mnoho ztrát na zvěři. Časné kosení pícnin je příčinou vysekání mnoha
hnízd, ale i ztráty na vylíhlých bažantích kuřátkách jsou značné. Totéž platí
o malých zajíčcích, jakož i o srnčatech.
Proto se snažíme udržet stavy zvěře na
dosavadní úrovni, alespoň u bažantů.
Nákup 450 kusů je toho příkladem, ale
finanční náklady jsou velmi vysoké.
Do naší krásné přírody tato zvěř patří.
Bohužel značné snížení stavu zajíců je
způsobeno používáním vysokých dávek umělých hnojiv a chemických pro-

I v letošním roce se uskutečnil
turnaj ve voleném mariáši O pohár
starosty obce Albrechtice nad Orlicí. Již 22. ročník této tradiční akce
proběhl 30 října 2017 v netradičních
prostorách restaurace na albrechtickém fotbalovém hřišti. Důvodem byl
smutný odchod našeho dlouholetého
mecenáše pana Jaromíra Krba, v jehož restauraci se turnaj vždy odehrával. Patří mu velké poděkování a naše

středků hubení plevele.
Za nové členy byli přijati čekatelé
a to Jiří Sedláček z Týniště nad Orlicí
a František Khýn ml. z Albrechtic nad
Orlicí. Jako čekatel je lesních Jaroslav
Barták z Poběžovic. Tým je členská základna 25 členů.
Dále bylo konstatováno, že bylo odpracováno 2.190 hodin. V tomto čísle
jsou hodiny, které byly odpracovány pro
JZD, obec, státní lesy.
Kulturní činnost byla na dobré úrovni. Konal se již 17. Myslivecký ples a byl
velmi dobře navštíven. Byl rovněž uskutečněn zájezd směr Jeseníky, návštěva
Pradědu a zámku Úsov, kde je mnoho
mysliveckých trofejí, byla na vysoké
úrovni. Zakončení při dobré večeři
a hudbě bylo v Rašovicích. Byl uspořádán i večer v Borku při hudbě a občerstvení. To vše za dobrou a aktivní práci
členů sdružení. V závěru požádal o zrušení členství Mudr. Josef Vlasák, a to
z důvodu zdravotního stavu.
Byly uskutečněny 4 hony na drobnou
zvěř. Hon na kachny se nekonal z důvodu vypuštění novoveského rybníka.
Plánovaný odlov nebyl splněn u bažantů o 144 kusů, zajíců o 43 kusů, srnčí
o 5 ks a dančí o 1 kus. Odloveno bylo
celkem 4 ks zvěře dančí, 20 ks srnců, 12
ks srn a 13 ks srnčat. Zvěře černé 3 ks
kňour, 2 ks bachyně, vše lončáci a 7 ks
selat. Zajíc 17 ks, bažant 16 ks, sluka 3

ks, kachna 20 ks, holub hřivnáč 27 ks,
králík 11 ks. Byly to nejnižší odlovy
drobné zvěře za působení našeho sdružení. Ulovení zvěře škodné: 14 lišek, 7
tchořů, 45 koček, pes 1, straky 13, sojka
30. Nejvíce bodů získal Ing. Khýn František, dále Khýn František ml., Krb Josef
a Sedláček Jiří.
Rok 1979 byl ve schodku, neboť byl
zakoupen traktor. Na jeho nákupu se
podíleli členové zapůjčením finančních
prostředků. Vyrovnáno bylo všem členům v roce 1980. V roce 1980 se nejen
výbor, ale i celá členská základna, zabývaly stavem zvěře v honitbě, kde byl zaznamenán v roce 1979 nepředstavitelný
pokles.
Mizející svět – pokračování ze vzpomínek pana Josefa Bartáka st.
K nejrozšířenější lovné zvěři patřila
bezesporu koroptev. Svojí početností oživovala přírodu. V zemědělství
škodu nenadělala, ba naopak, její sběr
škodlivého hmyzu v poli byl velmi významný. Početná hejna měla vždy svůj
rajon. Jejich sídliště bylo vždy dle pestrostí zemědělských plodin a to především brambor, jetelišť, prosa a v mezích
a křoviskách nacházela svůj přirozený
úkryt. Při koroptvích honech rozprášené hejnko zapadlo často velmi daleko,
ale druhý den po večerním svolávání již
byla na svém působišti a veselé čiřikání
bylo jako radovánky, že jej lovci netrefi-

Turnaj v mariáši

vzpomínka.
Do turnaje se zaregistrovalo 18 hráčů a u všech stolů se bylo na co dívat.
Souboje nebraly konce, snad jen časový limit zajistil hladký chod turnaje,
jinak by se hrálo do rána. O počítání
výsledků se tradičně ujalo duo Pavlíků a výsledky byly opravdu těsné.
O občerstvení i pitný režim se postarala Eva Slaninová a byla i tradiční
kačenka s knedlíkem a zelím.

Rádi bychom touto cestou poděkovali obecnímu úřadu a panu starostovi, který přišel poblahopřát vítězi. Dále sponzorům, organizátorům
a všem hráčům a milovníkům této
krásné hry.
Výsledková listina:
1. Matouš Miroslav, 2. Tomek Václav, 3. Pan Moravec, 4. Marek Sta-

li. Dnes, kdy jsou již velké lány, je koroptev ve velmi omezeném množství. Vše
odchází, holub hřivnáč, mnoho druhů
vodního ptactva. Naproti tomu se rozmnožila hrdlička zahradní. Ornitologové volají, že mnoho druhů zpěvného
ptactva ztrácí své přirozené hnízdiště.
Chemické hubení plevelů se nejen
vžilo, ale bude pokračovat. Člověk vyzbrojen těžkou mechanizací a chemizací se na nastoupené cestě nezastaví.
Působí tím ovšem zpětně na přírodu.
A tak na pole zahrady a les padá stále
větší ticho.
Snaha o získání stále větších výnosů
v zemědělství má neblahý dopad na vše
živé v přírodě. Velké zemědělské celky
poskytují zvěři stále chudší a jednostrannou stravu.
Vysoké dávky dusíkatých hnojiv
s požíváním herbicidů se rovná úhynem zajíců a jejich stavy se velmi rychle
snižují. Prováděním meliorací je a v budoucnu bude krajina zbavena všech
přírodních pro zvěř úkrytů. K tomu
se přidá zvěř škodná, která decimuje
i tak již malé stavy. I tak přes naší snahu získat vyšší stavy zvěře polodivokým
odchovem při vysokých nákladech, její
úbytek nezastaví. To bylo napsáno již
v roce 1978.
(pokračování v příštím
vydání zpravodaje)

nislav, 5. Sekyra Martin, 6. Buneš
Rudolf, 7. Doležal Petr, 8. Pavlík
Zdeněk, 9. Čapek Jaroslav, 10. Havel Ondřej, 11. Štěpánek Josef, 12.
Buneš Sláva, 13. Vinař Václav, 14.
Budiš Josef, 15. Vich Viktor, 16.
Borec Radek, 17. Zábranský David,
18. Myslivec Robert
Jiří Proche

JÍZDNÍ ŘÁDY PRO ROK 2018

PLESOVÁ SEZÓNA 2018
20. ledna 2018 – Myslivecký ples
3. února 2018 – Hasičský ples
9. března 2018 – Společenský ples
10. března 2018 - ples Nové Vsi

MASOPUST
sobota
3. února 2018
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A než jsme se trochu vzpamatovali
a rozkoukali, máme tu konec roku.
Pokud se ohlédneme zpět na začátek
podzimu, tak podle zakončení článku v posledním čísle zpravodaje, nás
nečekalo nic lehkého. Ve velmi omezeném počtu jsme zajišťovali chod
našeho areálu. Hlavně údržba obou
hracích ploch je nejen časově náročná, ale všichni kdo k nám na hřiště
přišli, nešetřili chválou. Od těch,
co se nejvíce zasloužili, mám zákaz
jmenovat. Nevadí, však oni vědí a od
nás všech jim patří skutečně veliký,
ale veliký dík. A když říkám veliký,
tak myslím ještě větší. Když do našeho areálu přišli jakoby na kontrolu
z KFS, bez problémů nám svěřili pořádání mezi krajské soutěže mladších
a starších žáků. Přijela čtyři družstva
a jediné s čím jsme nebyli spokojeni
my a ani účastníci, bylo počasí. Kromě toho všichni odjížděli spokojeni,
bylo jim ve všech směrech vyhověno.
To znamená, vyhověno i po stránce
občerstvení. Už při Štítu se návštěvníci přesvědčili, že v našem stánku
funguje vše k největší spokojenosti
zákazníků. Také zde patří poděkování Evě Slaninové se spolupracovníky,
kteří se bez ohledu na čas starají, aby
vše fungovalo ke spokojenosti všech.
Ne vše se však daří podle našich
představ a zaměření. Ve spolupráci
s kulturní komisí obce jsme pořádali
promítání pod titulkem Letní kino.
16.7
Michal Králík

1

Pavel Zeman

1

2

David Hořínek

1

2
1

Ladislav Sršeň

2

A končí rok 2017

Na akce bylo vše připraveno, včetně
občerstvení, výběr filmů podle přání
diváků. Poručili jsme větru a dešti, počasí nás bohužel neposlechlo.
A tak na první produkci přišlo 36
platících diváků a další produkce
byly zrušeny. Ještě že máme tradiční
posvícení. To naopak se jevilo velkému zájmu, letos nám přálo i počasí,
ale o tom se již ve zpravodaji psalo.
Hráči poukazovali, že mají prostorově nevyhovující kabinu. Výbor
rozhodl, že jim vyjdeme vstříc a ze
dvou kabin jsme udělali jednu. Ono
se to tak lehce napíše. Ale rozhodně
to nebylo tak lehké a ani zadarmo.
Ale kabina vypadá skutečně, v porovnání s jinými oddíly, přepychově.
A protože, jak je v titulku, rok končí,
je nutné celý areál připravit na zimu.
Ať bude dlouhá, nebo krátká, tuhá,
nebo mírná. Zavzdušnit automatickou závlahu, toto zajišťuje firma,
provést postřik proti plísni sněžné,
zateplit kabiny, okna dveře. Uklidit
sítě, ještě pokud dovolí počasí shrabat nafoukané listí okolo plotů. Zazimovat venkovní WC. Práce je stále
dost a lidí na ni naopak málo. Letos
se pokusíme zajistit chod hospůdky
po celou zimu. Ono už ze začátku
roku budeme znovu dělat „Vepřové
hody“, jsme dlužni a musíme napravit špatný dojem z minulých hodů.
Tradičně v poslední den roku bude
„silvestrovský fotbálek“.
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Josef Chvojan

Martin Macháček

Nejlepší střelci:
David Hořínek 18; Radim Pinkas
16; Ondra Velíšek 12;
Dále: Láďa Sršeň 5; Petr Duha 3;
Martin Barták a Pavel Zeman po 2;
Jednou se zapsali do listiny střelců:
Michal Králík; Luděk Velíšek; Josef
Chvojan; Petr Janeček; Zdeněk Sehnal a Tomáš Forejtek.
Čas ten nemá slitování, svátky se
blíží, konec roku letošního a nástup
dalšího jsou za dveřmi. Jménem
výboru oddílu přeji všem hráčům,
funkcionářům a hlavně našim příznivcům hezké prožití svátků vánočních a hodně štěstí a životní pohody
v roce 2018. Budeme se těšit na společně prožité chvíle v našem areálu
V Borku.
<jh>

3

1

Luděk Velíšek

a někteří prostě nezájem. Tak průměrná účast byla 13 hráčů. To je ovšem průměr.
Na třech zápasech bylo pouze 11
hráčů, v jednom případě jsme dokonce nastupovali v 10 ti a na zavolání, že nás je málo, přijel Mirek Sychra
ze stavby rodinného domku. Mirku
děkujeme.
Všech 19 zápasů odehráli: Michal
Králík; David Hořínek. V 18 ti kopali: P. Zeman; L. Sršeň. 17 zápasů odehrál M. Barták, 16 potom Jirka Jaroš.
Přehled startů je veden v tabulce pod
článkem.

Po sportovní stránce rozhodně nejsme spokojeni s bodovým ziskem,
ani výsledným umístěním v tabulce.
V podzimní části soutěže jsme
s přípravou odehráli 19 zápasů,
z toho pouze 7 vítězných, 2x jsme
hráli nerozhodně a 10 zápasů jsme
prohráli. Nastříleli jsme 57 branek,
oproti inkasovaným 61. Už na první
pohled je vidět, že inkasujeme příliš
mnoho. Je to o něco málo více než
tři branky na zápas. Naopak průměr
vstřelených branek je rovné 3 branky na zápas. Takže vlastně v průměru každý zápas prohráváme 3:3,2. Je
však pravdou, že nám mnohdy chybělo kousek štěstí (Solnice, Malšovice, doma Provodov, vyrovnaná partie s lídrem z V. Poříčí), doma jsme
otočili zápas s Opočnem z 1:4 na 5:4.
Za tohoto stavu brankař hostí vykopl Hořínkovu střelu do protipohybu
jen náhodou. Na druhé straně náš M.
Králík uklouzl při výkopu a místo 6:4
bylo 5:5 Podobný průběh měl zápas
v Malšovicích, kdy jsme otáčeli ze 3:0
a za stavu 3:2 nastřelil P. Duha tyč.
Ale nedá se plakat nad rozlitým mlékem. Musíme zabrat na jaře.
V 19 ti zápasech, včetně přípravných, se vystřídalo 24 hráčů.
V průběhu podzimu se někteří hráči nemohli zúčastnit kvůli zranění,
zaměstnání, nebo disciplinárnímu
trestu za vyloučení. Další proto, že
zjistili, že výkonnostně na to nemají,

23.7

Radim Pinkas

Míra Sychra
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Z letošního rozsvěcování albrechtického vánočního stromu
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Společenská kronika
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993
Vítáme na svět:
Šimon Doležal, nar. 8. 11. 2017
Veronika Kuličková, nar. 16. 11.2017
Lukáš Kulička, nar. 16. 11. 2017
Vojtěch Vacek, nar. 30. 11. 2017
Rozloučili jsme se:

 Na vánoční jarmárek vyráběla drobné předměty na výzdobu, dárečky nebo dobrůtky spousta lidí:
děti a maminky z klubu aktivních rodičů a dětí, paní vychovatelka, paní asistentka
a děti ze školní družiny, paní učitelky, maminky, babičky.

Eva Reichlová, r. 1928
Ondrej Petrek, r. 1932
Poděkování
Děkuji paní Aleně Müllerové a paní
Aleně Beranové za přání, květiny, dárek
a příjemné a milé posezení u příležitosti
mého životního jubilea.
Bohuslavová Marta
Děkuji touto cestou paní Červinkové
a Müllerové za milé blahopřání, květiny,
dárek a příjemné posezení u příležitosti
mých narozenin.
Sedláčková Míla

 Pár slov nám řekla naše místostarostka
paní Eva Králová.

 S krátkým milým programem vystoupily děti
z divadelního a pěveckého kroužku základní školy.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli naposledy
rozloučit s naším drahým manželem,
tatínkem a dědečkem panem ing. Jiřím
Faltou ze Štěpánovska. Zároveň děkujeme za květinové dary a projevená slova
upřímné soustrasti.
Rodina
Děkuji paní Červinkové a paní
Sychrové za milé přání spojené s příjemným posezením u příležitosti mých
narozenin.
Bureš Ludvík
Děkuji paní Velíškové a paní Sychrové za milé přání k mým narozeninám,
dárek a krásnou kytičku s příjemným
posezením.
Dundr Josef
Vzpomínka
Dne 3. ledna uplyne již 19 let, co navždy od nás odešla naše babička, paní
Jiřina Faltová ze Štěpánovska. Kdo jste ji
znal, věnujte prosím tichou vzpomínku.
Rodina

 Děti svými lucerničkami rozsvěcovaly vánoční strom.

 A povedlo se, stromeček svítí.
PS: S chystáním prostranství pomohli jako vždy naši
hasiči, o ozvučení se postarali Petr a Jakub Nesnídalovi, krásné panenky, kočičky a polštářky přinesla naše
albrechtická dobroteta paní Kupková, výborné cukroví
napekly členky SPOZ a kulturní komise.
Moc všem děkujeme za krásné lidské setkání a přejeme
klidný advent bez chaosu a spěchu, hádek a stresu, petard a ohňostrojů (ty si nechte na Silvestra…)

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem čtenářům zpravodaje příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů.

Dne 15. února vzpomeneme již dvacáté smutné výročí, co se tiše zastavila
srdíčko našeho drahého tatínka a dědečka pana Václava Brůžka z Albrechtic.
Děkujeme všem, kdo mu věnují tichou
vzpomínku.
Dcery s rodinami
Dne 14. prosince 2017 uplynul 1. rok
od chvíle, kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček a pradědeček pan Ladislav
Bureš.
Stále vzpomíná syn
Zdeněk s manželkou Vendulou.
Dne 4. listopadu uplynulo již 17 let,
kdy zemřel náš tatínek a dědeček pan
Josef Balcar a 20. listopadu to byl jeden
rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička a prababička
paní Danuše Balcarová. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.
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