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Revize katastru nemovitostí
Revizi katastru provádí katastrální
úřad s cílem zajištění co největšího
souladu údajů katastru nemovitostí
se skutečným stavem v terénu. Obsah
katastru je revidován za součinnosti
obcí, popřípadě též orgánů veřejné
moci (zejména stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského půdního
fondu, orgánů státní správy lesů) a za
účasti přizvaných vlastníků. Je pravdou, že neúčast vlastníka není na překážku provedení revize, nicméně je
obecně v zájmu vlastníka se v případě
přizvání revize účastnit. Jen vlastník
zná historii a může tak přispět k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vy-

řešení zjištěných nesouladů. A co je
přidanou hodnotou účasti vlastníka?
Sám může předejít celé řadě komplikací souvisejících s tím, že nedodržel
daňové, stavební, katastrální a další
předpisy.
Vlastník nemovitostí se tak může
ptát: „Co je předmětem revize?“ Předmětem revize katastru jsou zejména
zápisy staveb, druhů pozemků, způsobů využití pozemků, typů staveb
a způsobů využití staveb. Reviduje se
i průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka.
U staveb, které jsou předmětem

evidence katastru nemovitostí, ale
dosud nejsou evidovány, je nutno vyžadovat listiny potřebné k zápisu. Je
třeba položit si otázky: „Měl být zápis
stavby do katastru již ohlášen?“, „Je
stavba dokončena?“, „Povolil stavební úřad užívání stavby?“ Obdobně
u přístaveb, kdy se z důvodu přístavby
mění výměry mezi zastavěnou plochou a sousedními pozemky. A co
v případě, že stavba, která je v katastru evidována, byla ve skutečnosti
odstraněna? V takovém případě bude
nesoulad řešen bez přítomnosti vlastníka. Vlastník bude pouze informován o provedeném výmazu stavby,

případně i o změně parcelního čísla
odstraněním stavby dotčeného pozemku. Ve většině případů tak dojde
ke změně druhu pozemku ze zastavěná plocha a nádvoří na druh pozemku
ostatní plocha.
Důležitou částí revize je řešení nesouladů v druzích pozemků a způsobu využití pozemků. Je možné se
s vlastníkem dohodnout, že část pozemku za stavbou nebude geometrickým plánem oddělována jako zahrada, ale že celý pozemek bude po revizi
v katastru evidován jako zastavěná
plocha a nádvoří nebo v případě,
... pokračování na str. 2

 Slučování - stav před revizí

 Slučování - stav po revizi

 Stavby - stav před revizí

 Stavby - stav po revizi
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... pokračování ze str. 1
kdy předmětem odnětí ze zemědělského půdního fondu u stavby
rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci byla plocha potřebná pro
stavbu a související zpevněné plochy,
kde pozemek přilehlý ke stavbě měl
napříště sloužit jako zahrada, bude
celý pozemek mimo stavbu po revizi v katastru evidován jako zahrada.
V extravilánu je cílem vyřešit často
velké a trvalé změny. V řadě případů tak může dojít ke změně druhu
pozemku ze zemědělského na nezemědělský a naopak. V katastru může
být evidován pozemek s druhem pozemku orná půda a ve skutečnosti je
na uvedeném pozemku parkoviště. Je
evidována orná půda a ve skutečnosti se v terénu jedná o druh pozemku trvalý travní porost nebo o druh
pozemku zahrada. I zde projednání
s vlastníkem hraje svou nezanedbatelnou úlohu.
Může dojít při revizi katastru nemovitostí ke sloučení pozemků?

Revize katastru nemovitostí

Pochopitelně ano. Součástí revize
katastru nemovitostí je i sloučení parcel, které nesplňují definici pozemku
podle § 2 katastrálního zákona. Jsou
tak sloučeny parcely v rámci jednoho vlastnictví téhož druhu pozemku,
kterým ve sloučení nebrání například
zástavní právo.
Jak se vůbec taková revize provádí?
Zástupci katastrálního úřadu nejprve
porovnáním katastrální mapy s ortofotomapou a následnou pochůzkou
v terénu zjišťují skutečný stav, který
porovnávají se stavem evidovaným.
Následně projednávají s dalšími orgány veřejné moci, tj. obcemi, stavebními
úřady, orgány ochrany zemědělského
půdního fondu, aj., možné způsoby
odstranění zjištěných nesouladů, a to
z důvodu minimálního zatěžování
vlastníka při získávání potřebných listin. Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží vlastníky s bydlištěm v místě
konání revize osobně seznámit se zjištěnými nesoulady a projednat s nimi
způsoby jejich odstranění. V případě,

že se vlastníky zastihnout nepodaří, je
zpravidla do jejich domovní schránky
vložena pozvánka na projednání nesouladu s návrhem místa a času projednání. V případě potřeby je možné
na uvedených kontaktech domluvit
s pracovníky katastrálního úřadu jiný
termín a místo projednání. Pokud
vlastník není přítomen projednání,
a ani si nedomluví jiný termín, nebo
se jedná o vlastníka s pobytem mimo
území s probíhající revizí, vyzve jej katastrální úřad k projednání písemnou
pozvánkou zaslanou na adresu trvalého pobytu. A jak se zjištěné změny
promítnou do katastru? Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou
např. vybrané změny druhu pozemku
či odstranění zápisu neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední,
případně na základě potvrzení orgánu
veřejné moci. U změn vyžadujících
doložení listiny, jako je například zápis nové stavby, vyzve katastrální úřad
vlastníka k předložení těchto listin.
Můžete se ptát: „Jak se dozvím o re-

vizi?“ Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný katastrální
úřad nejpozději 2 měsíce před jejím
zahájením obci, na jejímž území bude
revize katastru prováděna. Informaci
o zahájení revize zveřejňuje příslušná
obec způsobem v místě obvyklým.
Pozor! V důsledku revize může
dojít ke změně okolností rozhodných
pro vyměření daně z nemovitostí.
Takovou okolností je například údaj
o druhu pozemku. Vlastník je pak
povinen podle zákona o dani z nemovitostí podat úplné nebo dílčí daňové
přiznání do 31. 1. příslušného roku.
Pokud tak neučiní, vzniká mu povinnost zaplatit pokutu a případně také
úrok z prodlení.
Věřím, že společnými silami se dílo
podaří. Vlastník splní svou povinnost
a katastr bude jako zdroj informací
odpovídat skutečnosti.
Ing. Jiří Jasanský
ředitel Katastrálního úřadu pro KHK,
katastrální pracoviště Rychnov n. Kn.

Změna systému nakládání s některými odpady v Albrechticích n. O.
Asi každý občan Albrechtic n.O.
zaregistroval, že od 1. 4. 2018 dojde ke
změně při nakládání se směsným odpadem, bioodpadem a velkoobjemným odpadem. Kromě toho bude v
této době také nově zprovozněn hospodářský dvůr na návsi. Vím, že mezi
občany tyto změny vyvolaly diskuse.
Někteří je kritizují, jiní je přivítali.
Proč se tedy zastupitelstvo obce rozhodlo změny schválit?
Důvodů je několik:
1. Stát připravuje výrazné zdražení poplatků za ukládání směsných
odpadů na skládky, což obcím zvýší
ceny za uložení směsného odpadu.
Schválená úprava systému si klade za
cíl snížit produkci této kategorie odpadu zefektivněním třídění odpadů z
domácností.
2. Meziročně jsme vyprodukovali

více směsných odpadů (2016 – 232 t/
rok, 2017- 247 t/rok), což meziročně
zvýšilo náklady odpadového hospodářství o cca 62 000,- Kč. Na základě toho došlo k navýšení kalkulační
ceny poplatku hrazeného občany pro
rok 2019 na 701,- Kč/osoba (nyní
660,- Kč/osobu).
3. V přepočtu na obyvatele produkujeme, ve srovnání s některými okolními obcemi, stále hodně směsných
odpadů (Albrechtice – 256,4 kg/
obyv., Čermná – 231 kg/obyv., Lípa
n.O. – 168,3 kg/obyv.).
4. Ne všichni občané se aktivně
zapojují do třídění odpadů, což negativně ovlivňuje celkové výsledky, viz.
bod 3.
Zastupitelstvo obce předpokládá,
že zavedením čtrnáctidenního svozu
směsných odpadů dojde k celkovému

zlepšení výsledků v třídění odpadů
a v konečném důsledku i ke snížení
množství směsných odpadů.
K tomu mají napomoci další přijatá
opatření. Čtrnáctidenní svoz bioodpadů z domácností a zrušení proplácení velkoobjemných odpadů dovezených na skládku.
Naproti tomu otevřením hospodářského dvora na návsi chceme vyjít vstříc všem, kteří se potřebují odpadů zbavit a jindy než v sobotu tak
nemohou učinit. Po celou dobu provozu hospodářského dvora zde bude
možné odevzdávat bezplatně všechny
složky vyseparovaného odpadu (plast,
papír, sklo), větve stromů a keřů, nepotřebný nábytek, koberce, matrace
a další vybavení domácností, elektropřístroje, fritovací oleje, obaly od
nebezpečných látek, baterie, drobný

kovový odpad apod.
V případě širšího zájmu je možné
provozní dobu hospodářského dvora
v budoucnu přizpůsobovat potřebám
občanů.
Na závěr bych chtěl říci, že změna
systému nakládání s některými druhy odpadů byla přijata na základě
požadavků některých občanů obce,
pozitivních zkušeností z okolních
obcí a po dlouhé a zodpovědné diskusi zastupitelů obce. Cílem všech
změn je vypořádat se co nejefektivněji
s platnou i připravovanou legislativou, nabídnout občanům širší rozsah
poskytovaných služeb v odpadovém
hospodářství a vytvořit podmínky
pro ekonomicky přijatelný a stabilní
systém nakládání s odpady v Albrechticích nad Orlicí.
Jaromír Kratěna, starosta obce

Dárky v domově důchodcům jsme nepředali
Dlouho se mi článek do zpravodaje nepsal tak těžce. Ale člověk musí
umět přiznat i to, že se něco nepodařilo. Na podzim jsem vymyslela akci,
kterou jsem zveřejnila na facebooku
i ve zpravodaji, myslela jsem si, že se
najde pár (pár desítek) dobrovolníků,

kteří něco doma vyrobí, a my to před
Vánoci předáme v domově důchodců,
aby tamní senioři dostali dárky pod
stromeček. Bohužel, předvánoční čas
je zkrátka časově i finančně náročné
období, a tak se do výroby zapojily
jen dvě dobré duše – paní Jaroslava

Dobrá zpráva je, že klienti domova
Kupková a paní Jana Voslářová ze Štěpánovska. Oběma dámám o to více důchodců o své dárky nepřišli, zapojili
děkuji, že svůj volný čas věnovali prá- se totiž do projektu Českého rozhlasu
vě výrobě dárků. Ty jsem jim nakonec „Ježíškova vnoučata“…
Eva Králová
vrátila a vím, že pokud budu příště
něco podobného vymýšlet, musím na
to jít jinak.

Ježíškova vnoučata nadělovala v domově
Koncem loňského roku se albrechtický Domov důchodců, jako spousta
dalších zařízení, zapojil do projektu
Ježíškova vnoučata. O co vlastně jde?
„Ježíškova vnoučata jsou projekt
Českého rozhlasu. Propojuje osamocené lidi v domovech a dalších státních i nestátních zařízeních pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na
vlastní náklady splnit přání nebo po2

skytnout věcný dar. Dárce vybere přání (dárek nebo zážitek), které seniorovi splní nebo poskytne, na webových
stránkách www.jeziskovavnoucata.cz.
Po kliknutí na tlačítko "chci věnovat"
dárce vyplní formulář, kde zadá svoje
jméno, příjmení, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu.“
Poté už dárce jednoduše dárek odešle nebo jej doručí osobně…

V rámci tohoto projektu se každému seniorovi z našeho domova splnilo nějaké malé či větší přání. Mezi
dárky převažovala kosmetika a dobroty, drobné osobní dárečky, jeden
z klientů dostal i mobilní telefon pro
seniory, který si moc přál. Většina
vánočních balíčků byla doručena poštou, výjimkou však nebyla ani osobní
setkání dárců se seniorem.

Chtěla bych touto cestou poděkovat
organizátorům projektu za čas a úsilí,
které věnují seniorům, aby jim zpříjemnili adventní a vánoční období,
a popřát jim mnoho sil do další, tolik
potřebné činnosti. Pokud i vy přemýšlíte o možné pomoci našim seniorům,
věřte, že nejradši budeme za návštěvy
spojené s procházkou, povídáním si
nebo četbou klientům.
Jana Tichá
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Hledá
se
ředitel nebo ředitelka
Na konci loňského roku jsme
se dozvěděli, že současná ředitelka Základní školy a mateřské
školy Albrechtice nad Orlicí nebude v novém školním roce v této
funkci pokračovat. Předem musím
říct, jak moc mě to mrzí. Paní ředitelka Kratěnová je vzácná žena,
škola pod jejím vedením jen kvetla
a mně se s ní vždy báječně pracovalo. O to těžší bude najít jejího náhradníka nebo náhradnici.
Vlastně jsem se ani nenadála, jak
těžké to bude – teď už mluvím
o administrativě a procesech, které
výběr provázejí.
Všechno má své striktně dané
termíny, ať už termín zahájení
konkurzního řízení, jmenování
sedmičlenné konkurzní komise,
nebo lhůta pro podávání přihlášek. Naším cílem bylo vyhlásit
konkurzní řízení co nejdříve, aby
si případní zájemci nenašli dří-

ve místo jinde. Bohužel, během
února se žádný zájemce nepřihlásil a my jsme museli vyhlásit celé
konkurzní řízení znovu. Teď běží
další lhůta pro podávání přihlášek.
Proto prosíme, pokud znáte někoho, kdo by měl o tuto práci zájem,
předejte mu kontakt na obecní
úřad nebo přímo na mě.
Vzhledem k tomu, že vybraný
ředitel nebo ředitelka budou vést
základní školu, mateřskou školu
a školní družinu, stačí, aby měli
vzdělání potřebné alespoň pro
výuku v jednom z těchto oborů.
Zároveň musí mít čtyřletou praxi
ve vedení školy, školky nebo firmy.
Nástup od 1. 8. 2018, plat dle tabulek. Pokud bychom ani tentokrát
nenašli vhodného kandidáta, školu by musela řídit současná zástupkyně ředitelky.
Eva Králová
místostarostka obce

OBEC ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
KONKURS
Rada obce Albrechtice nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní škola a
mateřská škola Albrechtice nad Orlicí s nástupem od 1. 8. 2018 nebo dle dohody.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
 vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
 občanská a morální bezúhonnost,
 dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
 čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce
pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích
s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů
atd.,
 strukturovaný profesní životopis,
 koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců).
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 16. 4. 2018 do 12:00 na adresu:
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí. Obálku označte
„KONKURS - NEOTVÍRAT“.

Workoutové hřiště v Albrechticích? JO!

Už brzy! Fakt! Jestli se vám tomu
taky ještě nechce věřit, přikládám
nákres od společnosti, která už na
jaře (nejpozději do konce května)
přijede a vše na klíč sestaví. Ale od
začátku. Pokud jste se o toto téma
už zajímali, asi jste četli i minulý
článek, který mluvil o tom, jak
jsme podali žádost o dotaci a čekáme, co bude. Čekali jsme, byli
jsme netrpěliví, báli jsme se, jestli to dopadne, až konečně přišel
v polovině ledna dopis, že naše
žádost byla schválena. Začátkem

února nakonec přišel další dopis,
že je připravena dohoda, která písemně stvrdí, že dotaci ve výši 100
% nákladů skutečně dostaneme.
Dnes už je dohoda podepsaná,
dodavatelé vybráni a můžeme si
dát ruce za hlavu, nohy na stůl
a čekat, až hřiště s altánem na
Sokoláku vyrostou. No, až taková
pohoda to nebude, ale to nejhorší
je za námi. Teď už se bojí jen naše
ekonomka, Ivona Voborníková,
aby neměli poskytovatelé dotace
nějaký problém s vyúčtováním.

Ale my věříme a jsme pořád pře- menší děti tam bude instalována
svědčováni, že to bude hrozně jed- houpačka, pro občany s omezenoduché. Tak snad… Zatím hřiště nou hybností budou připravené
financujeme z obecního rozpočtu, stroje, které poslouží k posilování
peníze
ze SZIF bychom měli zís- nebo rehabilitaci určitých svalo__________________________________________________________________________________________
Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČ: 00579106, tel./fax 494 371 425,
vých skupin.
doufáme, že
kat zpětně,internet:
někdy
na podzim. e-mail:
Jdealbrechtice@nadorlici.cz,
www.albrechtice-nad-orlici.cz,
datováProto
schránka: p9mby46
o bezmála půl milionu korun, tak se zúčastníte předváděčky hřiště,
kterou máme od výrobců přislíbenám držte palce.
Workoutové hřiště by mělo na- nou, a následně vás budeme často
bídnout cvičení všem věkovým vídat, jak na hřišti zkoušíte posoukategoriím, protože se pracuje jen vat své fyzické hranice.
s vahou vlastního těla a každý si
Eva Králová
cvičení přizpůsobí svým možmístostarostka obce
nostem a schopnostem. Pro nej-
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Rozhovor se starostou obce
Zastupitelstvo obce schválilo
rozpočet na rok 2018. Jaké prioritní akce naši obec v letošním roce
čekají?
Akce s nejvyšší prioritou je dokončení výstavby kanalizace. Přestože faktickým investorem bude
DSO Křivina, přípravu celé akce
zajišťuji většinou osobně za součinnosti předsedy DSO pana Ing.
Matičky. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby. Do konce čtvrtletí bychom jej
chtěli vybrat.
Souběžně s tímto procesem zajišťujeme financování stavby. Celkové rozpočtové náklady stavby jsou
vyšší než 22 mil. Kč. Z toho důvodu
se DSO Křivina neobejde bez dotací. Žádost o dotaci je podána na
Mze ČR. Zde je vydán příslib dotace do výše 60% uznatelných nákladů stavby, to je cca 11 mil. Kč. Po
vybrání dodavatele stavby požádáme ještě o dotaci Královéhradecký
kraj. Zde lze získat max. 3,6 mil.
Kč. Další finanční zdroje poskytne
DSO Křivina, cca 2 mil. Kč. Zbytek
nákladů stavby, ve výši cca 6 mil.
Kč, je zatím nezajištěných. V úvahu
připadají finanční prostředky obce
v kombinaci s úvěrem, případně
jiné zdroje, které v současné době
projednáváme. Každopádně dostavba kanalizace má nyní nejvyšší
prioritu. Předpokládaná délka výstavby je 18 měsíců.
Vedle toho probíhá zpracování projektové dokumentace na
stavbu „Obytný soubor Pod strání
– Komunikace a inženýrské sítě“
v nákladu cca 2 mil. Kč. Snahou
je zajistit do konce roku potřebná
povolení k zahájení realizace této
důležité stavby. Předpokládám, že
v roce 2019 to bude spolu s dokončením stavby kanalizace absolutní
investiční priorita obce. To však
bude muset potvrdit nové zastupitelstvo obce.
Přehled dalších významných
akcí plánovaných na letošní rok je
uveden v přiložené tabulce na str. 5.
V minulém vydání zpravodaje jste se zmínil o přípravě stavby
„II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí?“ Jsou známy
již nějaké nové informace o přípravě realizace této stavby?
Podle posledních zpráv, které
mám ze Správy silnic Královéhradeckého kraje, stále nejsou dosud
dořešeny majetkoprávní vztahy ke
všem pozemkům. Od poslední informace, kterou jsem poskytl v minulém zpravodaji, se v této problematice nic pozitivního neudálo.
Bohužel. Také se blíží konec platnosti mnohým vyjádřením, takže
Královéhradecký kraj rozhodl podat žádost o územní rozhodnutí.
Vzhledem k nedořešeným majet4

nem předsedou ve spojení a snažím
se v této oblasti zprostředkovávat
kontakty s místními podnikateli, aby prodejna byla co nejdříve
otevřena.
Z reakcí mnoha občanů, zejména seniorů, cítím, že nám obchod
chybí. Doufám, že až se opět otevře, bude plný zákazníků, kteří
Kdo zajišťoval v letošním roce v něm utratí dost peněz na to, aby
zimní údržbu komunikací a chod- ho nový majitel mohl bez problémů
níků v obci? Musel jste řešit nějaké provozovat.
stížnosti ze strany občanů na nevyProzradím čtenářům, že jste
hrnutý sníh, apod.
Chodníky udržuje, tak jako kaž- v lednu 2018 přijal pozvání do Sedý rok, pan Jiří Proche. Silnice pak nátu Parlamentu ČR. Přibližte čtenově ODEKO s.r.o. Týniště n.O. nářům, co bylo důvodem pozvání
Několik stížností se objevilo na a jak se Vám v Senátu líbilo?
Z iniciativy místopředsedy sekvalitu údržby chodníků. Vzhledem k průběhu letošní zimy, kdy nátu pana Jiřího Šestáka se konalo
je velmi málo sněhu a teploty jsou setkání starostů a starostek měst
velmi rozkolísané, se velmi těž- a obcí sloužících nepřetržitě dvako rozhoduje, kdy sníh vyhrnovat cet a více let. Musím říci, že to byl
a kdy jej nechat roztát. Mojí snahou první ústavní činitel, který si na
je neplýtvat zbytečně finančními tuto kategorii komunálních politiprostředky, které akutně potřebu- ků vzpomněl. Pro zajímavost, tuto
podmínku pro pozvání splnilo nejeme jinde.
celých tři sta osob z celé republiky.
V obci byla ze dne na den uza- Přitom počet samosprávných obcí
vřena prodejna místních potravin. v ČR je větší než 6 200.
Ve velice přívětivém a krásném
Mohl byste občanům vysvětlit,
proč se tak stalo a zda bude pro- prostředí Valdštejnského paláce
proběhlo oficiální poděkování za
dejna znovu otevřena?
Důvodem nečekaného uzavření dlouholetý výkon funkce, doplněprodejny byly personální problémy
na straně provozovatele prodejny.
Podle informací, které jsem obdržel
od paní ředitelky Jednoty Kostelec
n.O., došlo k náhlému, dopředu neplánovanému nástupu vedoucího
prodejny na hospitalizaci do nemocnice. Kromě toho se ale prodejna potýkala v posledních měsících
i s nízkými tržbami. Vedení firmy
proto uvažovalo o jejím prodeji
nebo pronájmu. Výše uvedené personální problémy nakonec rozhodování o osudu prodejny urychlily.
Nakonec naši prodejnu koupila
Jednota s.d. Nová Paka. Osobně
jsem dvakrát jednal s jejím předsedou o jeho záměrech s prodejnou.
Mohu říci, že pokud se panu předsedovi podaří naplnit jeho plány,
bude nová prodejna určitě velkým
přínosem pro naše občany. Kromě
stavebních úprav objektu, dojde i ke
kompletní výměně vnitřního vybavení prodejny a co je nejpodstatnější, měla by se zkvalitnit nabídka zboží. Pan předseda má bohaté
obchodní zkušenosti a jak jsem jej
poznal, je to člověk na svém místě,
který obchodem doslova a do písmene žije. Přitom má zájem prodávat kvalitní zboží za konkurence
schopnou cenu na trhu.
Termín otevření prodejny neznám. Bude záležet na schopnosti
vedení Jednoty zajistit potřebné
řemeslníky na plánované úpravy
prodejny, což může být v dnešní
době problém. Osobně jsem s pakoprávním vztahům však hrozí, že
bude řízení zastaveno. Věřme, že
zainteresované osoby si uvědomí
svoji zodpovědnost za možné důsledky odložení stavby a dojdou
urychleně k dohodě. Jinak skutečně
reálně hrozí, že se stavba nebude
v dohledné době realizovat.

ný proslovy senátorů a hudebním
doprovodem. Příjemnou atmosféru
podtrhla skutečnost, že i pan senátor Šesták je dlouholetým starostou
nevelké jihočeské obce. Měli jsme
proto všichni k sobě tak nějak blízko. Osobně jsem obdržel pamětní
list Senátu s poděkováním za dlouholetou kvalitní práci ve prospěch
spoluobčanů.
V neformální diskusi po slavnostním programu i ve vystoupeních senátorů, často znělo: „Dříve
se nám sloužilo lépe a radostněji“. Bylo podstatně méně zbytečné
byrokracie a stát do samosprávy
obcí zasahoval minimálně. Proto
jsme mohli jednodušeji a rychleji
řešit potřeby občanů i rozvoj obcí.
Příchodem vlád po roce 2000 se
situace pozvolna měnila až k dnešnímu, zcela tristnímu stavu, kdy
stát svými zákony prakticky sebral
možnost zastupitelstvům obcí,
měst i krajů svobodně rozhodovat
o svém majetku, penězích, rozvoji apod. Proto drtivá většina z nás
přemýšlí o odchodu z funkcí, přestože máme dostatek zkušeností,
které bychom mohli i nadále využít
ve prospěch spoluobčanů.
Děkuji Vám za rozhovor.
Petra Berounská
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Seznam jmenovitých akcí k realizaci v roce 2018
Neinvestiční
výdaj

Název veřejné zakázky
Dotisk knihy o Albrechticích n. O. - 150 kusů
Odvodnění dešťové šachty v Poštovní - u Nimsů

Investiční
výdaj

Rozpočtováno

Poznámka

135 000

135 000

kvalifikovaný odhad

20 000

20 000

kvalifikovaný odhad

150 000

kvalifikovaný odhad

Přestavba tenisového kurtu na zpevněnou plochu skateboard, koloběžky apod.

150 000

Rekonstrukce zasedací místnosti v přízemí

70 000

70 000

kvalifikovaný odhad

Oprava toalet v přízemí čp. 275

50 000

50 000

kvalifikovaný odhad

Výstavba dětského hřiště v areálu základní a mateřské školy

320 000

320 000

výdaj dle žádosti o dotaci

Workoutové hřiště v areálu Sokolák

550 000

550 000

výdaj dle žádosti o dotaci

77 000

výdaj dle nabídky

1 600 000

1 600 000

výdaj odvozený ze SOD

17 000 000

400 000

4 700 000

0

Přemístění el. rozvaděče veřejného osvětlení V Borku

77 000

Projektová dokumentace - Výstavba obytného souboru
Pod Strání-inženýrské sítě a komunikace
Výstavba obytného souboru Pod strání-inženýrské sítě a místní
komunikace
Oprava místní komunikace v Borku -realizace stavby I. etapa
Oprava místní komunikace Na Písku - realizace stavby

400 000

Stavební úpravy komunikace Luční - projektová dokumentace
ke stavebnímu řízení
Dobudování kanalizace v obci
Nákup nového víceúčelového traktoru

0
60 000

0

6 000 000

0

450 000

0

poplatky za připojení ČEZ-dle návrhu smlouvy apod.
Akce bude financována
z upraveného rozpočtu 2018
Akce bude financována
z upraveného rozpočtu 2018
Akce bude financována
z upraveného rozpočtu 2018
Akce bude financována
z upraveného rozpočtu 2018
Akce bude financována
z upraveného rozpočtu 2018

Doplňující texty v „Poznámce“ upřesňují informační zdroje pro finanční návrhy rozpočtových výdajů. V této fázi jsou pouze údaji informativními.
Po výběru dodavatele bude průběžně upřesňováno.
akce zařazené ve schváleném rozpočtu

Už jste slyšeli o GDPR?
Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (angl. General
Data Protection Regulation neboli
GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu
osobních dat občanů. Tahle čtyři
písmena už nějakou dobu straší
starosty, ředitele škol a majitele firem. Věnujte prosím pár chvil tomuto článku, týká se to nás všech…
Jak se dočteme na stránkách
gdpr.cz, GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost až
od 25. května 2018 a představuje
nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru
s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech
firem a institucí, ale i jednotlivců
a online služeb, které zpracovávají
data uživatelů. GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování
nových, přísnějších pravidel a nařizuje některým správcům nebo
zpracovatelům osobních údajů
zřídit nezávislou kontrolní funkci
DPO (Data Protection Officer, tj.

Pověřenec pro ochranu osobních
údajů).
Spousta slov, ale málo praktických ukázek toho, co se bude dít.
A přestože nevíme, co jak dělat,
hrozí nám, jak se píše výše, astronomické pokuty. V polovině února
jsem se zúčastnila školení ohledně
změn, které GDPR přinese do vydávání místních zpravodajů. Co se
tedy od konce května změní?
To se uvidí… Pořád čekáme,
kdo dokáže GDPR vysvětlit a ukázat nám, jak s tím reálně fungovat.
Zatím slyšíme jen „použijte selský
rozum“, „pokud jste dodržovali
zákon o ochraně osobních údajů,
nic měnit nemusíte“ a „tady bych
byl/a radši opatrnější“. S tím se nepracuje dobře. Co víme, je, že se
GDPR týká živých osob a nesmíme
se dotknout jejich cti a důstojnosti. Často ani nemusíme zveřejnit
jméno, pokud bude natolik jasné,
o kom se mluví, můžeme mít problémy. Od všech, o kom píšeme,
bychom měli mít písemný souhlas.
Samozřejmostí je to už teď v případě novomanželů a novorozených

občánků. Nově bychom měli chtít
souhlasy i po těch, komu jdeme
s místním SPOZ gratulovat k životnímu jubileu – věk a jeho zveřejnění někomu nemusí být zcela
po chuti. Pokud byste chtěli napsat
o někom článek do zpravodaje, třeba právě k příležitosti jubilea nebo
nástupu či odchodu z nějaké funkce, měli bychom mít jeho souhlas.
Možná to nezní tak hrozně, ale
realita by asi byla šílená. „Dobrý
den, někdo o vás napsal článek do
zpravodaje, potřebujeme váš souhlas.“ – „A o čem píše? Dejte mi to
přečíst.“ – „To ne, má to být pro vás
překvapení.“ – „Tak víte co, vůbec
to nevydávejte, souhlas vám nedám. Nazdar.“
Anebo máme obejít celou obec
a nechat si od tisíce občanů nechat
podepsat souhlas se zpracováním
osobních údajů? Podle jednoho
z výkladů musí mít souhlas omezenou platnost, ale ta může být
třeba 70letá. Takže nám podepíšete
celoživotní souhlas, že o vás můžeme psát kdykoliv cokoliv? To by
se vám asi také nelíbilo. Ale máme

další otázky – můžu v práci používat telefonní čísla, která jste mi dali
jako přátelé? Můžu vůbec při práci
používat svůj soukromý telefon?
Co jsou osobní údaje? Je jméno
osobní údaj? A věk? I když to jsou
údaje, které jsou všeobecně známé?
Těžko říct…
Mnoho lidí teď ohledně GDPR
pořádá školení, všichni chtějí dělat
takzvaného Pověřence, případně
alespoň zpracovat obci audit. Služby za desetitisíce, kdo by to nechtěl
dělat? Co na tom, že nikdo zatím
neví, jak to dělat správně? A co
máme dělat my? Šetřit, nebo raději
zaplatit více za komplexní služby?
Nechceme na nic spěchat, počkáme raději, až se dočkáme nějakého
uceleného výkladu. Neradi bychom
se ukvapili a utratili víc obecních
peněz, než je nutné. Opravdu zatím
nevíme, jak budou vypadat příští
vydání zpravodaje, pouze prosím,
buďte shovívaví, pokud po vás budeme chtít nějaký ten podpis navíc.
My jsme si to nevymysleli. Děkuji.
Eva Králová
místostarostka obce
5
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Knihovna

Opět Vás vítám v knihovně a na- zase žije s hipísačkou Carrií a jejími
dvojčaty. A kde žiju já? Jeden týden
bízím několik titulů:
u mámy a jeden týden u táty, ale
domov nemám nikde. Snad jedině
Pro děti:
v kufru, kam se mi vejdou všechny
„Jak se máš Eliško?“ – Lucie Sun- mé věci a který sebou tahám sem
ková. Co všechno prožije myška a tam…
Eliška za jediný den? Výtvarnice
„Lichožrouti se vracejí“ – Šrut P.
a režisérka Lucie Sunková oživuje
plyšovou hračku a vypráví poutavý Aby bylo jasno: komu se nikdy nepříběh z dávných časů, kdy se pralo ztratila ponožka, tomu se ztratí ještě
na valše a topilo v kamnech. Eliščina dneska. Kdo si myslí, že za to může
dobrodružství je možné všetečnými pračka, pes, nepořádná manželka či
manžel, nebo dokonce jejich děti,
otázkami dále rozvíjet.
ten je na velkém omylu.
Za to, že nám z páru ponožek
Začínám číst 2. „Moudrá sova
Rozárka“ – Zuzana Pospíšilová. Tato občas zůstávají jen licháče, můžou
knížka je určena pro mírně pokroči- lichožrouti….
lé čtenáře. Texty jsou tištěny běžným
Klub tygrů- „Černí bojovníci“písmem, které má však dostatečnou
velikost a rozmístění na stránce, aby Brezina T. Noční útoky maskobylo pro děti přehledné a dobře čitel- vaných černých bojovníků šíří po
né. Nejdelší věty nepřesahují délku městě strach a paniku. Noc nindžů
dvou řádků a slova se nedělí. Slovní se stává zlým snem i pro Klub Tygzásoba je přiměřena menší čtenářské rů- Zatím co Luk zůstane zavřený
v nákupním centru, stává se Biggi
zkušenosti.
svědkem únosu a Patrik dokonce
„Dítě do kufru“ – Wilsonová J. zajatcem! Policie je bezradná a tápe.
Když se naši rozvedli, nevěděli, co se Nemůže se v pátrání pohnout z mísmnou…Naše rodina vždycky bydle- ta. Klub Tygrů se ale nevzdává. Pola v Morušovém domku. Máma, táta daří se jim nalézt důkazy a vnést do
a já – a Ředkvička, to je můj plyšový případu tajemných nindžů jasno?
králík. Ale máma teď žije s paviánem Billem a jeho třemi dětmi. Táta

Pro dospělé:

jen stav duše – navzdory bublinkám
v šampaňském – není vůbec růžový.
„Stopy větru“- Fleming K. I když si Ale co, život jde dál!
Nora žila jako v bavlnce, rozhodne se
„Do vody“ – HawkIns P. V říční
uprchnout s milencem Raineraem do
Afriky, aby tam na farmě začali nový tůni se najde tělo svobodné matky
život. Rainer nezvládne drsné pod- a to právě na místě, kde byla téhož
mínky a romantika z jejich vztahu léta objevena mrtvola mladého děvvymizí. Zcela nečekaně potká Nora čete. V historii malého městečka to
důstojníka Wilhelma. Znovu vzplane sice nejsou první ženy, jejichž osud se
a prožívá s ním vášnivou lásku, jenže na onom místě uzavřel, jsou to však
právě ony dvě, jejichž smrt rozčeří
ta přináší i velké nebezpečí.
nejen hladinu řeky, ale i poklidné ži„Uvězněná královna“ – Ciprová O. voty zdejších obyvatel. A z temných
Italská princezna Emma se má pro- vod začínají najednou na světlo dne
vdat za krále Lothara I., on však o ne- vyplouvat neméně temná, dlouho zavěstu nejeví zájem. Intriky jeho brat- mlčovaná tajemství.
ra donutí princeznu k útěku. Cestou
„Tajuplné příběhy“ – Doyle A.C.
na královský dvůr se Emma setká
s okouzlujícím synem českého kníže- Vždy překvapí – ať už nás zavede na
te, ten ji bezpečně a bez postranních pole spiritistické záhady, zkombinuje
úmyslů doprovází k Lotharovu dvo- podivuhodné dobrodružství odvážru. Jenže Emma cítí, že silné přitažli- ného zločince nebo nás uvede do
chirurgovy pracovny, navštěvované
vosti svého průvodce neodolá…
noc-co noc tajemným Indem, hleda„Při návalech aspoň není zima“ – jícím svou amputovanou ruku…
Heldt D. Neexistuje nic horšího než
Na shledanou v knihovně každou
slavit padesátiny a přitom se potýkat
se změnami nálad a chvílemi si při- středu v zimním období od 16 – 18
padat jako rozpálená kamna. A tak hodin a v letním období od 17 – 19
Doris bere nohy na ramena a spolu hodin se na Vás těší
Vaše knihovnice
s přítelkyněmi vyrazí do wellness
Jaroslava Svobodová
hotelu. Horké kameny, sauna a jiné
www.knihovnaano.wz.cz
příjemné věci pomáhají krášlit tělo,

Cipísek – klub pro maminky a děti
Měsíc prosinec 2017 pro nás nebyl jen časem adventu a příprav
na nejkrásnější svátky v roce. Stal
se pro nás velkou výzvou a zároveň dobrodružstvím. Děkujeme
představitelům naší obce, kteří náš
nápad vytvořit klub pro maminky
s dětmi od narození do školního
věku podpořili a poskytli prostory
pro vznik klubovny. Bylo to dosti
časově i fyzicky náročné, ale nakonec se rekonstrukce zdařila. Hlavně
díky našim manželům, bez nich by-
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chom prováděli práce o mnoho déle.
Tímto bych ráda poděkovala paní
Martině Kačínové, která zútulnila
naši klubovnu krásnými a veselými
obrázky na stěnách. Všem dětem
se moc líbí, i nám, maminkám. Po
příchodu do místnosti si vždy připadám jako v pohádce. Ve čtvrtek
14. 12. 2017 proběhlo slavnostní
otevření klubovny a herny, na kterém jsme mohli přivítat i našeho
pana starostu.
Doufáme, že se Cipísek – klub pro

maminky a děti dostane do podvědomí více maminek a tatínků z naší
obce a širokého okolí. Budeme rádi,
když dorazíte mezi nás a rozšíříte tak náš kolektiv. Přejeme si, aby
se Cipísek stal místem, kde se vaše
i naše děti budou moci potkávat se
svými vrstevníky, navážou nová přátelství a společně si budou hrát v Cipískově herně. Ve spolupráci s obecní knihovnou chystáme společné
čtení pro děti. Nebudou chybět ani
společné procházky, až se umoudří

počasí a až se oteplí, chystáme se
na společný piknik. V klubovně se
scházíme každý čtvrtek od 9:30 hodin, najdete nás v budově číslo 141
(budova knihovny). Dotazy můžete
psát na email: cipisek.klub@seznam.
cz nebo volat na tel. číslo 736278028
(Lucie Proche). Sledujte nás na
facebookových stránkách: Cipísek
– klub pro maminky a děti. Přijďte
mezi nás, budeme se těšit.
Za klub Cipísek
Bc. Lucie Proche, DiS.

ZŠ A MŠ ZPRAVODAJSTVÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

Zima končí, jaká byla v základní škole?

Vánoční výstava
Před letošními Vánocemi jsme
se rozhodli, že pozveme rodiče,
prarodiče, kamarády a hosty do
naší vánoční školy. Vždy k Vánocům vyrábíme spoustu věcí a takto
mohly potěšit nejen nás. Materiálem Vánoc 2017 byl papír, tentokrát barevný. Ozdobili jsme okna
školy, stromeček i různá místa po
škole a školní družině, vyrobili
jsme betlémy, dárečky, přáníčka, anděly. V hale byla po celou
dobu adventu připravena dílnič-

ka, kde si děti mohly stříhat, lepit,
vybarvovat…
Vše si naši hosté mohli prohlédnout před nebo po zhlédnutí Vánočního příběhu.
Vánoční školu ještě provoněl čaj,
punč a cukroví. Při tom si rodiče
mohli popovídat a třeba i popřát.
My děti jsme si zatím pochutnávali na pohárech, které nám jako
odměnu za naše vystoupení vyrobily paní kuchařky.

Školní a třídní Vánoce
Byly tři dny před Vánocemi a my
jsme ve škole měli školní Vánoce.
Každý ročník připomněl nějakou
tradici. Dostali jsme dopis od Ježíška, když ho paní ředitelka četla, všichni najednou úplně ztichli
a poslouchali. Na stromečku krásně ozdobeném námi vyrobenými
ozdobami prskaly prskavky, zazpívali jsme si koledy a Ježíšek nám
dal spoustu dárků, kterými udělal

radost sportovcům, čtenářům, těm,
kteří rádi něco tvoří nebo hrají na
hudební nástroje. Dostali jsme i hry,
se kterými se nám bude lépe učit.
Bylo to moc krásné.
Druhý den ráno jsem se se svými
kamarády z 5. ročníku sešel před obchodem a nakoupili jsme suroviny
na přípravu chlebíčků. Ve škole jsme
si nachystali pracovní místo, umyli
jsme si ruce a každý si udělal svůj

chlebíček. Paní ředitelka nám ukázala, jak se to dělá, a tak to všichni
hravě zvládli. Připravili jsme sváteční stůl, každý si dal na své místo
talířek s chlebíčkem a čerstvě uvařený voňavý čaj. Cukroví jsme dali
na dva talíře doprostřed. Jedli jsme,
povídali a těšili jsme se na předávání
dárků. To přišlo na řadu ve druhé
třídě společně se čtvrťáky a s naší
třídní paní učitelkou Blažkovou.

Každý pak chodil a ukazoval dárečky a všichni jsme měli radost.
Nás páťáky ale čekal ještě jeden
úkol. Připravili jsme pro všechny
ve školní jídelně sváteční tabuli.
Bílé ubrusy, vánoční ubrousky, bílé
ubrousky na utření pusy, vázička
s větvičkou a ozdobené jablíčko.
Po svátečním obědu jsme se rozešli
domů.
Jakub Prášek a žáci 5. ročníku

Vánoční příběh
Naše škola jako každý rok uspořádala vánoční pořad. Tentokrát jsme
ale všichni sehráli Vánoční příběh.
Vznikl na motivy loutkové pohádky
a paní ředitelka v něm každému vymyslela nějakou roli. Nejprve jsme si
role rozdělili. Společně s paní ředitelkou jsme začali své role nacvičovat. Ve třídě nebo v ředitelně se sešla
vždy dvojice nebo skupina dětí, které společně vystupovaly. Bavilo nás
to a tak jsme své texty brzy uměli
zpaměti. Při výtvarné výchově jsme
s paní učitelkou Blažkovou vyráběli
rekvizity. Potřebovali jsme osla, beránky a volka a betlémské hvězdy.
Menší děti nacvičily se svými paními učitelkami básničky o zvířátkách, protože se příběh odehrával
na venkově v hospodářství. Bílou
zimu básničkami a krásným tancováním na hudbu navodila děvčata
ze třetího ročníku. V celém příběhu
bylo i hodně písniček a koled. Ty
jsme nacvičovali v pěveckém kroužku, při hodinách hudební výchovy
i při společných zahájeních. V hale
v poschodí se objevil veliký betlém
i s Ježíškem v jesličkách. Nastala
chvíle, kdy jsme se sešli a dali vše
dohromady. Hned napoprvé jsme
z našeho vystoupení měli radost.
Při generálce nám diváky dělaly děti

a paní učitelky z MŠ. Něco jsme ještě doladili a přišel náš hlavní den.
21. prosince jsme hráli nejprve pro
prarodiče, kamarády a hosty a pak
pro naše rodiče a sourozence. Své

hezké představení předvedly i děti paní učitelky, ale když jsme skončili,
z našeho divadelního kroužku pod byl velký potlesk a viděli jsme samé
vedením Jany Bahníkové. Moc jsme šťastné tváře.
si to užili a myslíme si, že se nám to
povedlo. Nejen, že nás pochválily
Matěj Bařina a žáci 5. ročníku

 Z generálky Vánočního příběhu
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Únor plný básniček
Celý únor byl ve škole ve znamení básniček. Začalo to přípravou na
recitační soutěž. Každý žák si vybral nějakou básničku nebo prózu.
Paní učitelky nás učily, jak se přednáší, jak máme vyslovovat, na co si
máme dávat pozor. Ve třídách proběhla třídní kola. Ti, kteří zaujali
a zvládli vše nejlépe, postoupili do
školního kola. V něm účinkovalo
12 dětí v I. kategorii a 10 dětí ve II.

kategorii. Ostatní dělali publikum.
Užili jsme si hezkou hodinu, při
které se přednášející opravdu snažili. Nejvíce zaujali Matěj Bařina,
Štěpán Zeman, Adam Bureš, Jan
Bednář, Sofia Mooney, Alžběta Filipová, David Falta, Baruška Kopecká. Prvňáčkové ještě do okresního
kola nepojedou. Starší děti ještě
trénují a do okresního kola postoupí jen čtyři nejlepší. Do okresního

I v letošním roce se konal tradiční
masopustní průvod. Šlo v něm mnoho
masek, tradičních- kominík, laufr, ženuška, ženich a nevěsta, anděl a čerti,
cikánka… i netradičních- prasátko
s řezníkem a kuchařkou, dělníci s kočárkem předělaným na bagr, pošťák,
princezny, čarodějnice, klauni… Šly
jsme my děti a paní učitelky ze školy, ale i mnoho dalších lidí z vesnice
i okolí. S některými dětmi šli i rodiče
v maskách.
Cestou jsme halekali různé halekačky a doprovázeli nás muzikanti. Letos
byl rekordní počet zastávek. Dohromady jich bylo 10. Na první zastávce
nás paní Zemková přivítala se svými
výbornými tradičními domácími
koblihami. Zastavili jsme se i u paní
Krčmářové. Její věnečky byly výtečné.
V domově důchodců jsme nejprve
prošli hlavní budovu. Po schodech
jsme vyběhli do společenské místnosti, kde už seděly babičky a dědečkové.
Potěšili jsme je svými halekačkami,

rozdali jsme jim knoflíky pro štěstí
a kapela zvesela zahrála. Babičky a dědečkové zpívali s námi. Hned potom
jsme se stejným programem zavítali
do „Domečků“. Dostali jsme sladkou
odměnu a pospíchali jsme ke Šmídovým a Boudkovým. Přivítání bylo
opravdu zajímavé – pan Boudek coby
pirát vytahoval pistoli…naštěstí se to
ale nepovedlo. Pan Šmída v nádražácké uniformě nás vesele přivítal a paní
Šmídová a Boudková už měly nachystané skvělé občerstvení. V předchozích letech bychom se už rovnou
ubírali do Borku, ale letos nás čekala
nová zastávka. Pozval nás klub dříve
narozených. Byli jsme moc potěšeni
milým přijetím a dobrotami – každá
paní upekla něco. Ještě, že k další zastávce to byl kus a nám trochu vytrávilo, protože v Zahradní ulici nás čekali
Formanovi. I tady jsme ochutnali různé výborné věci. Hrála kapela, tancovalo se. Pan Proche se svojí paní, kteří
s námi šli v průvodu, odběhli domů

kola nakonec postoupila Alžběta,
Sofia, Matěj a Adam. Všichni se
moc snažili a Matěj Bařina byl oceněn čestným uznáním.
Pak jsme se ve čtvrtém a pátém
ročníku pustili s paní ředitelkou
do skládání básniček. Hledali jsme
rýmy, vymýšleli verše, každý se musel snažit něco vymyslet, ale nebyla
to otravná povinnost byla to zábava. Kdo chtěl, své básničky před-

nášel a u někoho jsme se i od srdce
zasmáli. Dva žáci složili básničku
o třech slokách. Já jsem složil básničku o Ester Ledecké, protože mě
uchvátil její výkon na Olympiádě
v Jižní Koreji (dvě zlata, to je prostě
senzace), druhý žák složil básničku
pánovi s „krámem“. Obě básničky
byly vydařené.
Lukáš Krb, Matyáš Bek, Adam Myler
a Štěpán Zeman žáci 5. ročníku

Masopust
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a s manželi Kačínovými připravili
další pohoštění. Někdo si dal kousek
masa, někdo sladké…všichni byli moc
spokojení. A to ještě nebylo všechno.
Sešli jsme dolů z kopce a zamířili k Šínovým. U nich už jsme dříve byli, a tak
jsme mohli tušit nějaké překvapení, ale
skutečnost naše očekávání předčila.
Ocitli jsme se u „báby“ a „dědka“ a poslechli jsme si příběh o tom, jak u nich
zlobí myši a jak je celou noc chytali.
Podařilo se a malých plyšových myší
byla plná bedna, každý si mohl nějakou vzít na památku. A k tomu zase
spousta dobrot. Už jsme měli zpoždění, ale Slaninovi na nás trpělivě
počkali, takže i u nich zazněly naše
halekačky, poděkování, písničky a pro
každého byla nějaká dobrůtka. Naše
masopustní putování končilo jako
tradičně před restaurací U Krbů. Naši
milí hasiči připravili kulisy, které paní
Krbová ochotně zapůjčila, a pověsili
na strom jitrnice, aby byla zachována
tradice. Když jsme si společně všich-

ni vzpomněli na pana Krba, vysvitlo
slunce, jakoby nás pozdravil. Hrála kapela, mizely poslední jitrnice a koblihy
a ještě dobu lidé postávali, povídali, radovali se z prožitého dopoledne a hladily je zimní paprsky. Masky, které po
celou dobu nesly pokladničku a výměnou za knoflík pro štěstí vybíraly peníze, zastavily poslední auto (i letos byli
někteří řidiči skvělí, usmáli se na nás,
přidali nějakou korunu, ale byli i takoví, ze kterých zloba přímo čišela…co si
o tom myslet?).
Moc a moc děkujeme všem, kteří
s námi šli, hasičům, kteří zajištovali
bezpečnost a hlavně těm, u kterých
jsme se mohli zastavit a skvěle se o nás
postarali. I letos jsme pro ně měli vždy
poděkování. Takže naposledy: Děkujeme my vám moc, ať máte klidnou
každou noc, dny ať vám slunce prozáří
a štěstí ať vás provází.
Tomáš Jakl, Anička Šrajbrová
a Světlana Kratěnová
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Sledování hokeje
V pátek 23. února jsme doufali, že
se budeme moci dívat na hokejové
utkání Česko-Rusko. Chvíli jsme
se učili a pak paní ředitelka chtěla
hokej pustit na internetu. Protože
to nešlo, naladila přenos aspoň na
rádiu. A už jsme mohli poslouchat
a fandit. Některé děti začaly hned
vyrábět vlaječky a rozdávat je spolužákům. Našlo se i pár dětí, které

Zimní olympiáda

hokej nezajímá, a ty si mohly číst
knížky z naší knihovny nebo se
učit. Po chvíli přišel syn paní ředitelky Tomáš a ten nám hokej spustil
na interaktivní tabuli. Přišly i děti
z ostatních tříd. Pořád jsme doufali,
že vyhrajeme. To se nakonec i přes
naše fandění nepodařilo.
Šimon Bařina
a žáci 5. ročníku

Jako každoročně, tak i letos se na
naší škole konala zimní olympiáda.
Protože nám nepřálo počasí a sněhové podmínky nebyly takové, aby se
mohla konat venku, přesunuli jsme
soutěžní disciplíny do tělocvičny.
Žáci mohli poměřit své síly ve sprintu a překážkové dráze. Všichni se
snažili dosáhnout co nejrychlejšího
času a mnozí z nich své výkony při

opakování vylepšili. Pomohlo k tomu
také to, že ostatní spolužáci jim fandili
a povzbuzovali je. Závodilo se ve dvou
kategoriích – 1. a 2. ročník,
3.
– 5. ročník. Slavnostní vyhodnocení
a předání cen proběhlo při společném
pondělním zahájení. Nejúspěšnějšími
sportovci byli Tadeáš Džbánek, Matyáš Bek, Matěj Bařina a Nikola Říhová.
Jana Karásková učitelka ZŠ

Zdravé zuby
Víte, že:
• Zubní lékaři ošetří v Česku 6 milionů kazů ročně?
• Zubní kaz je nejrozšířenější lidskou
chorobou a postihuje až 80 % z nás?
•
Zdravotní
pojišťovny
zaplatí v Česku ročně za zubní kazy 1,5 miliardy korun?
• Kazivost zubů není dědičné, ale infekční onemocnění?

• Zuby byste si měli čistit nejdříve 20 minut po jídle?
• Žvýkání žvýkačky bez cukru
po jídle po dobu 20 minut pomáhá udržovat zuby zdravé?
• Zuby by se měly čistit vždy od dásně k zubu? Opravdu neplatí, že čím
tvrdší kartáček, tím lepší!
a Česká republika zaujímá první
místo v kazivosti zubů dětí v celé

Evropě?
Tyto a další informace získávají
žáci naší školy v rámci výukového
programu Zdravé zuby v hodinách
Prvouky či Přírodovědy. Děti se učí
pečovat o svůj chrup, budují si pozitivní postoj k zubnímu zdraví nejen
v oblasti prevence zubního kazu, ale
i ochrany a podpory zdraví vůbec.
Výukový program pro všechny roč-

níky je k dosažení na internetových
stránkách www.zdravezuby.cz.
Správné návyky ústní hygieny se
vytvářejí již v raném dětství. Možná,
že i vy najdete díky tomuto programu sobě či svému dítěti správnou cestu, jak předejít onemocnění
zubů.
Kamarád Zubík

Hrajeme si s Recyklohraním
I v letošním školním roce jdeme
„ve stopách“ dobrých kamarádů
přírody. V naší škole se snažíme
třídit papír, plasty, hliník i bio odpad. V rámci členství v celorepublikovém projektu Recyklohraní pak
sbíráme vybité baterie, prázdné tonery i drobný elektroodpad. To vše
je zdroj druhotných surovin pro
další zpracování a dětem tato důležitá činnost přináší body na speciální „konto“. Za ně si děti vyberou
do školy různé dárky, které využijí
v hodinách nebo si s nimi pohrají

o přestávkách.
Další bodové ohodnocení získáváme z některých vyhlášených
soutěží. Ta poslední se věnovala
drobnému elektroodpadu a vyhledávání nejbližších červených kontejnerů společnosti Asekol. Soutěže se zúčastnili žáci 4.a 5.ročníku.
Využili přitom nejen své znalosti,
ale i informace získané pomocí informačních technologií. Z pátrání
po červeném kontejneru je i naše
fotografie.
Za 4. a 5. ročník R. Blažková

Zprávičky ze školy
• Advent jsme zahájili návštěvou KD Týniště
nad Orlicí. U netradiční pohádky Jak jsme
hlídali Ježíška jsme se my starší dobře pobavili a líbily se nám herecké výkony.
• 12. ledna nás navštívil ve škole s divadelním
představením Strašidélko z dubového lesa
pan Peřina a byl jako vždy skvělý.
• Naše škola se zapojila do Tříkrálové sbírky.
Znovu jsme sehráli náš Vánoční příběh, ve
kterém se samozřejmě objevili i tři králové.
Hala naší školy se zase zaplnila a kdo chtěl,
mohl přispět do zapečetěné pokladničky. Ta
byla odpečetěna až následující den na obecním úřadu. Byli jsme moc rádi, že jsme přispěli na dobrou věc – třeba na hospicovou
péči.
• Od 22. 2. jezdíme na plavecký výcvik do
Dobrušky.
• Na konci února proběhlo v 5. ročníku testování Kalibro v ČJ, M, AJ.
• V úterý 13. března jsme se všichni vypravili
do hradeckého divadla Drak a shlédli jsme
krásné divadelní představení jak si hrají tatínkové. Vřele doporučujeme.
• 16. března si žáci 3., 4., 5. ročníku vyzkoušeli
matematickou soutěž Klokan.
• Dne 23. 3. Vyneseme Moranu a přineseme
Vesnu.
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Kyberšikana
V únoru se 5. ročník vydal opět
do knihovny. Tam jsme se tentokrát
měli dozvědět informace o kyberšikaně. Přivítala nás paní Svobodová a paní Novotná. Nejprve jsme
slyšeli ukázku z knihy Klub Tygrů.
Začátek záhadného příběhu vzbudil v některých chuť si hned knihu
přečíst. Další ukázka byla z knížky,
ve které byly poučné příběhy do-

plněny opravdu veselými obrázky.
Poučeni a v dobré náladě jsme se
pustili do testu. Označovali jsme
správné odpovědi. Když někdo
ještě něco nevěděl, nic se nedělo,
protože jsme si společně s paní Novotnou vše zkontrolovali a každý se
dozvěděl správnou odpověď. Vše
potřebné jsme si shrnuli i ve škole
v hodině informatiky s paní učitel-

kou Karáskovou a při čtení s paní
ředitelkou. Shodou okolností bylo
téma kyberšikany i v Mateřídoušce a my jsme četli s porozuměním
a dělali si výpisky. A tak už všichni
víme že:
nebudeme nikomu přes internet posílat naše fotky, naši adresu,
nikomu nebudeme říkat svoje heslo, ani to, že nebude nikdo doma,

nebudeme o nikom šířit na internetu pomluvy a lži, nebudeme bez
svolení někoho dospělého otevírat
neznáme emaily, odkazy, ve svém
věku nemáme mít Facebook, nemáme věřit všemu, co se na internetu
píše, máme si informace ověřovat.
Josef Hloupý
a Veronika Horáková
žáci 5. ročníku

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
školní družiny přišla. Děkujeme • Ve družině jsme rozehráli velký
• Tři králové se svou tradiční kole- v tomto domu.
pexesový turnaj. Podle předem stadou a dary navštívili jednotlivé tří- • Na albrechtický masopust jsme a těšíme se na další setkání!
dy naší školy. Děti ze školní družiny trénovali halekačky, připomenuli • Leden a únor na nás letos se sně- novených pravidel hráli vždy dva
připravily pro své spolužáky krátké se zvyky, které se k tomuto období hem šetřily, místo bobování, sáň- hráči a do hracího plánu jsme zapipásmo, ve kterém připomenuly váží a hlavně jsme barvili, zdobili kování a bruslení jsme tedy vyrazili sovali výsledky. Odehráno bylo 123
legendu o mudrcích z Východu, a dárkově balili sádrové knoflí- dvakrát na stopovanou a postřeho- her. Vítězství bylo často velmi těsné,
kteří se přišli do Betléma poklonit ky, které sloužily jako poděkování vou hru. Cílem bylo zakreslit co jen jedna dvojice karet určila vítěze.
novorozenému Ježíškovi. Seznámi- všem za účast a příspěvek na této nejvíce symbolů po trase. Vítězové Lépe se dařilo děvčatům, první tři
místa obsadila právě ona, vítězkou
přehlédli pouze jeden symbol.
ly s původem a symbolikou darů, akci.
které králové Ježíškovi přinesli. Na • Zima je to správné období pro po- • Sněhuláky a iglú jsme si alespoň na- se stala ta, která měla na svém kontě
12 vítězství. Blahopřejeme!
závěr svého vystoupení pronesly hádky, nezapomněla na nás ani p. malovali a vyzdobili jimi družinu.
Radka Vondráčková
přání: Zdař vám Pán Bůh milí páni, Svobodová z albrechtické knihov- • Pexeso - karetní hra, kterou zná
vychovatelka ŠD
štěstí, zdraví, požehnání, všec- ny. Věnovala nám jedno odpoledne asi každý. Zaměřená je na paměť
ko dobré ještě k tomu, ať přebývá a s pěknou pohádkou za námi do a soustředění.

Maškarní karneval
Na středu 21. února jsme se všichni moc těšili. Hned ráno zaplnila
celou školku spousta pohádkových
bytostí. Děti ze třídy Motýlek prošly
v maskách celou školou a potěšily
své velké kamarády veselými písničkami. Všechny děti z mateřské školy
se pak sešly ve třídě Beruška a před-

vedly své masky. Školku tak zaplnily
víly, princezny, piráti, čarodějnice,
policisté, kouzelníci, zvířátka i zdravotní sestřička. Celé dopoledne nás
provázely veselé písničky, děti tančily, mlsaly dobroty a soutěžily. Všichni jsme si to krásně užili.
Iva Pecháčková vedoucí učitelka

Elipsa
Nedávno jsme ve třídě Motýlků
nalepili páskou na koberec elipsu.
Děti si sundají bačkorky a za zvuku
relaxační hudby chodí pomalu po
čáře. Při chůzi po linii se učí soustředění, rovnováze a tichu. Toto cvičení pomáhá dětem rozvíjet smysl pro
rytmus, hláskování a je výborné
jako příprava na psaní.

Divadlo Strašidélko z dubového lesa
Na začátku ledna nás navštívil pan
Peřina s pohádkou Strašidélko z dubového lesa. Hlavní postavou bylo
strašidélko žijící v dubovém lese, kterému lidé ničili domov. Stavěli nové,
betonové paneláky a domy, načež
vykáceli jeho obydlí v dubovém lese.
Nakonec si však Strašidélko našlo

krásný, vzrostlý dub mezi paneláky
a v němž žilo šťastně a spokojeně.
Děti velice zaujala kompozice kulis,
která je provázela celým příběhem
a dřevěná loutka Strašidélka. Divadlo bylo velice zajímavé a děti vedlo
k pozitivnímu vztahu k přírodě.
Jolana Faltysová učitelka MŠ

Postavil jsem sněhuláka na stráni…

Letošní paní Zima nám mnoho pohrály si se sněhem, ale také poNa elipse děláme různé aktivity spojené s přenášením obrázků, sněhu nedopřála. Proto jsme s dět- stavily skupinku sněhuláků, kterým
jsme společně zazpívaly písničku.
předmětů, děti se učí reagovat i na mi využily každé příležitosti,
Romana Švikruhová učitelka MŠ
když napadl sníh. Děti si několioční kontakt. Je to příjemná změna,
která vede děti během dne ke zklid- krát zajezdily v parku na lopatách,
nění, harmonizaci, uvědomění si
sama sebe.

Zápis do Základní školy se uskuteční dne 10. dubna 2018

Romana Švikruhová učitelka MŠ

Zápis do Mateřské školy se uskuteční dne 2. května 2018

Rada školního zpravodaje: Matěj Bařina, Šimon Bařina, Matyáš Bek, Pepa Hloupý, Štěpán Zeman, Lukáš Krb, Veronika Horáková, Anna Šrajbrová,
Jakub Prášek, Adam Myler, Tomáš Jakl a Světlana Kratěnová
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Akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n. K. BŘEZEN – ČERVEN 2018
Stráž doplňují na příkrém svahu
Správní budova Muzea a galemodřínové solitéry.
rie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (bývalé kasárna) • 5. 5. 2015 od 10:00 - Exkurze za
jarními terofyty do okolí Žďáru
Tel.: 494 534 450, e-mail: moh@
nad Orlicí - Exkurze Východočesmoh.cz www.moh.cz
ké pobočky České botanické společnosti. V okolí Žďáru nad Orlicí
Celoroční provoz Plachetkův
se vyskytuje spoustu zajímavých
památník.
jarních jednoletek, se kterými se
Expozice představuje ucelenou
můžeme setkat jak přímo v intraornitologickou sbírku obsahující závilánu obce, tak v okolí železniční
stupce 255 ptačích druhů. Vystaveno
stanice nebo na přilehlých písčije na 700 preparovaných exemplářů.
tých polích. Sraz účastníků na náSbírka je výsledkem celoživotní práce
vsi ve Žďáru nad Orlicí v 10 hodin,
Karla Plachetky (1877-1961), rodáka
vedoucí exkurze botanik Mgr. Jan
z Bedřichovky v Orlických horách,
Doležal.
spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické společnosti
a mnoha dalších ornitologických • 15. 6. 2018 od 15:00 hodin - Letní
botanická vycházka do okolí Týnišspolků a organizací.
tě nad Orlicí - Další ze série výprav
botanika Jana Doležala za poznáCeloroční provoz Fotohistorie
váním rostlin v okolí Týniště nad
města Rychnova.
Orlicí. Sraz účastníků u Městské
Nedávnou historii města v prostoknihovny v Týništi nad Orlicí v 15
rách bývalých kasáren připomíná na
hodin. Přesná trasa bude dle počasí
228 fotografií, kdy nejstarší z nich
upřesněna.
pocházejí z 19. století, nejnovější pak
z konce 2. světové války. Snímky v expozici zaznamenávají kromě běžného Orlická galerie a výstavní sály muživota lidí, i důležité historické udá- zea 2. patro Kolowratského zámku
losti jako oslavy osvobození v roce Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou Tel.: 494 534 015, e-mail:
1945.
moh@moh.cz,
galerie@moh.cz
• 14. 4. 2018 od 10 hodin - Liche- www.moh.cz
nologická exkurze do PR Bošínská
obora Exkurze se koná ve spolu- • 27. 4. 2018 od 17 hodin - Vernisáž jarního cyklu výstav a slavpráci s východočeskou pobočkou
nostní zahájení výstavní sezóny
České botanické společnosti V soSlavnostní uvedení jarního cyklu
botu 14. 4. 2018, sraz v 10 hodin
výstav s kulturním programem.
na zastávce autobusu v Bošíně
(50˚2’1.517" N, 16˚12’13.219" E).
Exkurze do lesních porostů luž- • 28. 4. – 28. 10. 2018 - Stálá expozice galerie na téma „Malíního lesa přirozeného charakteru
ři Orlických hor a Podorlicka“
s monumentálními věkovitými
Stálá expozice galerie je pozorustromy. Projdou se také luční pohodnou kolekcí maleb Jana Tramrosty bývalé obory a bažantnice
poty, Antonína Slavíčka, Antonína
s význačnými solitéry, s parkovou
Hudečka, Vincence Beneše, Slavíčúpravou a s rybníkem Postolov.
kova syna Jana nebo Bedřicha Piskače. V expozici malířů 2. poloviny
• 27. 4. 2018 od 15 hodin - Jarní
20. století naleznete obrazy Aleše
botanická vycházka do okolí TýniLamra, Jiřího Kaloče nebo Vladiště nad Orlicí - Tradiční jarní vymíra Hanuše.
cházka botanika Jana Doležala do
okolí Týniště nad Orlicí za místní
zajímavou květenou. Sraz účastní- • 28. 4. – 28. 10. 2018 - Sochařská
expozice na téma „Ladislav Beneš
ků u Městské knihovny v Týništi
– restaurované sochy“ a „Výběr ze
nad Orlicí v 15 hodin. Přesná trasa
sochařského díla Karla Hladíka“
bude dle počasí upřesněna.
- Výstava restaurátorských prací
studentů magisterského a bakalář• 28. 4. 2018 od 9:30 hodin - Liského studia Fakulty restaurování
chenologická exkurze do PR Stráž
Univerzity Pardubice v Litomyšli
– Skalky (CHKO Jeseníky) - Exa ukázky z díla předního sochaře
kurze ve spolupráci s Vlastivěda profesora AVU, jehož odkaz je
ným muzeem v Šumperku. V souložen ve sbírkách Orlické galerie.
botu 28. 4. 2018, sraz o půl desáté
na železniční stanici v Ostružné
(500˚11’0.785" N, 170˚3’2.733" E). • 28. 4. – 15. 6. 2018 - Výstava na
téma „Slatinský rok Miloslava
Exkurze do území v nadmořské
Holého“ V cyklu Slatinský rok navýšce 730 - 800 m za teplomilnou
malovaném v letech 1958 - 1961
květenou. Část Skalka představuje
na obrazech dvanácti měsíců slepřevážně odlesněný hřbítek s výdoval malíř v lyrickém okouzlení
chozy vápencových skal s několika
stálou a přesto proměnnou krajinu
malými lomy. Smilkovou pastvinu

tování a tvorbu kuřátek z ovčí vlny.
- stromořadí, chalupy i mostek přes
Zdobnici.
• 28. 4. – 2. 9. 2018 - Výstava na • 14. 4. 2018 - Přednáška na téma
„Den památek“ Mezinárodní den
téma „Kvetoucí louky Karla Lanpamátek, vyhlašovaný organizací
gera (1878-1947) Kolekce prací
UNESCO, je každoročně připoMařákova žáka a předního českého
mínán v kulturních zemích celého
krajináře, rodáka z Jaroměře, který
světa. U této příležitosti každose zapsal do povědomí diváků svýročně Město Rokytnice a Sýpka
mi obrazy kvetoucích luk a lesních
– Muzeum Orlických hor předzátiší. Výstava je sestavena z česstavuje známé i neznámé památky
kých veřejných sbírek i majetku
Rokytnicka.
soukromých sběratelů.
• 28. 4. – 2. 9. 2018 - Výstava na • 26. 5. 2018 - Muzejní noc Mezinárodní den památek, vyhlašovaný
téma „Grafické práce a fotografie
organizací UNESCO je každoVěry Jičínské z 20. a 30. let“ - Ve
ročně připomínán v kulturních
spolupráci s Nadací Věry Jičínské
zemích celého světa. U této příleživznikl projekt výstavy nově objetosti každoročně Město Rokytnice
vených graﬁckých listů a fotograﬁí
a Sýpka – Muzeum Orlických hor
malířky Věry Jičínské z jejího papředstavu je známé i neznámé pařížského období.
mátky Rokytnicka.
• 28. 4. – 31. 10. 2018 - Výstava na
téma „Mezi lvem a orlicí: odraz Muzeum krajky Vamberk Vilímvzniku republiky v roce 1918 na kova 88, 517 54 Vamberk Tel.:
Rychnovsku“ 27. říjen roku 1918 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
byl pro mnohé ve vnímání každo- www.moh.cz
denního života obyčejným a přesto
nevšedním dnem. Dnem, který zá- • 16. 2. – 27. 4. 2018 - Výstava na
téma „130 let masného průmyssadně změnil náš svět. Dnem přelu ve Vamberku“ - Nejen šikovné
lomu mezi Rakousko-Uherskou
ruce krajkářek proslavily Vamberk.
monarchií a mladou ČeskoslovenPárky a šunky z tohoto města byly
skou republikou. Unikátní výstava
po celá desetiletí vyhlášené po Čeve spolupráci se Státním okresním
chách, ale i daleko za hranicemi.
archivem Rychnov nad Kněžnou,
A to především díky Jindřichovi
přiblíží prostřednictvím archiválií
Kubiasovi, který dokázal vybudoa muzejních sbírek průběh vnímávat jednu z nejúspěšnějších česní tohoto dne na Rychnovsku.
kých uzenářských továren.
• 9. 6. 2018 - Muzejní noc - Jako každý rok, se i letos Orlická galerie • 18. 5. –30. 9. 2018 - Výstava na
téma „Milča Eremiášová“ - Výstava
účastní Muzejní noci. Na návštěvpři příležitosti 80. životního jubilea
níky čeká prohlídka galerie a dovýznamné české krajkářky. Milča
provodný kulturní program.
Eremiášová působila jako pedagog při Školském ústavu umělecké
• 22. 6. – 16. 9. 2018 - Výstava na
výroby v Praze. Získala uznání na
téma „Plakáty Divadla Husa na
mnoha výstavách doma i ve světě.
provázku ze 70. let minulého století Výtvarníci spolupracující s brněnskou scénou divadla Husa na • 25. 5. 2018 - IV. Muzejní noc
tentokrát „na moravskú notu“
provázku použili pro propagační
Tematická muzejní noc o lidovém
materiály divadla na svou dobu
folkloru jižní Moravy - Slovácka,
technicky originální a výtvarně nehudbě, tanci, oděvu a víně. Vyobvyklé postupy, včetně slavného
stoupí známá Horňácká cimbálová
„prostříleného“ plakátu pro předmuzika Petra Mičky, která představení Nikola Šuhaj loupežník.
vede to nejlepší z horňácké lidové
Vernisáž výstavy 22. 6. 2018 od 17
písně a dále ženský sbor Koňadry
hodin v rámci zahájení Poláčkova
z Vracova, který zazpívá lidové baléta s kulturním programem.
lady nejen ze Slovácka. Předvádět
se bude mimo jiné tanec verbuňk,
Sýpka – Muzeum Orlických hor
zapsaný na seznamu nehmotného
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orkulturního dědictví Unesco.
lických horách Tel.: 491 616 941,
e-mail: sypka@moh.cz www.sypka• 15. 6. 2018 - Divadelní vystoupení
-moh.cz
Kar - Ve spolupráci se STU-ART
o. s vystoupí hudební divadlo Fe• 31. 3. 2018 - Tvořivá dílna na téma
kete Seretlek se svým počinem na
„Velikonoce na Sýpce“ - Oblíbený
motivy Anny Kareniny. „Během
jarní program vychází z velikonočsmuteční večeře, během cinkání
ních lidových tradic. Těšit se tak
skleniček a klidného doprovodu
můžete na pletení pomlázek, malování kraslic různými technikami,
smuteční kapely,
výrobu velikonoční dekorace, drá... pokračování na str. 12
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Akce Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n. K. BŘEZEN – ČERVEN 2018
...pokračování ze str. 11
se místo klidného rozloučení začnou odehrávat střípky ze života
minulé osoby.“ Na tohle se zkrátka
musíte podívat sami.
• 22. 6. 2018 - Muzejní zahrada - Vystoupení kapely Bizzare band. Občerstvení zajistí Lary Fáry.
• 29. 6. – 1. 7. 2018 - X. Krajkářské
slavnosti - Každoroční krajkářské
slavnosti se Vamberku nevyhnou
ani letos. Pořádá město Vamberk za
spolupráce Muzea krajky ve Vamberku. V rámci akce 29. 6. 2018

proběhne slavnostní vernisáž výstavy „Milča Eremiášová“ a módní
přehlídka na muzejní zahradě.

Synagoga – Památník Karla Poláčka
Palackého 602, 516 01 Rychnov nad Dům č. p. 55, Opočno KodymoKněžnou Tel.: 494 534 450, e-mail: va 55, 517 73 Opočno Tel.: 494
534 015, e-mail: moh@moh.cz
moh@moh.cz www.moh.cz
www.moh.cz
• Červen 2018 - Cyklus přednášek
„Vědecké čtvrtky v Synagoze“ - Sy- • Od června 2018 - Expozice na
téma „Opočno v proudu času (1068
nagogy jsou známé především jako
– 2018)“ - Město Opočno patřilo
židovské svatostánky. Mnohem
v minulosti k nejvýznamnějším
méně je však známo, že sloužily

Klub dříve narozených
Rok 2017 jsme zakončily společným obědem v restauraci U pošty.
A do roku 2018 jsme vstoupily pracovně. V lednu jsme pod vedením
paní Šimánové malovaly na hedvábí.
Máme nádherné originální šály, každý
barevné podle svého vkusu.
Báječná byla beseda s panem Šmídou o osidlování Krkonoš. Dozvěděly
jsme se leccos o způsobu života tam-

také k výuce. Rychnovská synagoga
se v červnu vrátí k těmto kořenům
a každý čtvrtek v bude hostit přednášku jedné vědecké kapacity.

ních obyvatel a osvěžily si vzpomínky
na mládí – stloukání másla, nošení
vody, pastva dobytka, sušení sena.
Nyní se těšíme na paní Hruškovou,
která nás bude učit malovat kraslice.
Pokud byste měly zájem, scházíme
se každé úterý ve 14 hodin v klubovně
v budově, co je knihovna.
Těšíme se, že rozšíříte naše řady.
Kupková Jaroslava

sídlům v Čechách, což potvrzuje i záznam k Kosmově kronice.
V roce 2018 uplyne 950 let od této
staré písemné zmínky a Opočno
tak oslaví významné kulaté jubileum. U této příležitosti bude
v prostorách nejstaršího městského
domu v Opočně otevřena expozice
věnovaná historii města.
Změny akcí vyhrazeny.
Aktualizace a bližší informace na
WWW.MOH.CZ a na facebooku muzea a jeho poboček.

Poděkování
Děkujeme všem čtenářům za
finanční příspěvky na vydávání
našeho zpravodaje. K 28. 2. 2018
bylo na dobrovolných příspěvcích vybráno 20 041,– Kč. Pokud
by se i někdo z ostatních čtenářů
rozhodl přispět, může tak učinit

hotově přímo na obecním úřadě
nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č.
21220571/0100. Budeme rádi,
za jakoukoliv výši finančního
příspěvku.
Redakce MZ

Bowlingový turnaj s nečekaným vítězem
Jako každoročně pořádala v lednu
a únoru 2018 obec bowlingový turnaj
„O pohár starosty“. Letošní třináctý
ročník hostil šestnáct týmů z místních
organizací, komisí, výborů a firem.
Poprvé se ho zúčastnil také Klub dříve
narozených, který sice vybojoval jen
cenu útěchy za 16. místo, ale večer na
bowlingu se prý všem členkám moc
líbil, a to je hlavní důvod, proč to děláme – pro zábavu.
Zábavy jsme si užili opravdu hodně, tři základní kola a jeden trochu
delší finálový večer, to je přece spousta příležitostí k nevázanému povídání
a smíchu. Ale je to přece jen podle
názvu bowlingový turnaj, takže tady
jsou výsledky…
Do finálového večera postoupilo ze základních kol osm nejlepších
družstev – oba týmy fotbalistů (hráči
i členové výboru SK), oba týmy So-

kola (ženy i muži), Lesoškolky, hasiči,
Domov důchodců a překvapení turnaje – kulturní komise. A bylo to drama do poslední chvíle – bez nadsázky.
Kdybyste tam byli a viděli, jak na mě
hráči některých družstev doráželi, ať
jim ukážu, kolik bodů nahráli jejich
soupeři, pochopili byste. Tady šla veškerá sranda stranou. Vždyť první tři
týmy konečného pořadí dělilo 9 bodů!
Ještě než vám prozradím, kdo se zapsal do historie, byla jsem donucena
vyzdvihnout nevídaný úspěch tradičního outsidera turnaje, týmu kulturní
komise. Tým, který postoupil z osmé
pozice, a to ještě o prsa korejské plavkyně, zabojoval a nakonec se vyšplhal
až na páté místo finálového žebříčku.
Přestože bývá obvyklé, že s přibývajícími hodinami klesají výkony hráčů,
všichni hráči tohoto týmu nahráli
v druhém kole více, než v prvním –

 Vítězný tým bowlingového turnaje 2018
(zleva: V. a D. Prokůpkovi, E. Forche)
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Kristýna Velíšková o 10, Milan Myšík
o 30 a Zdeněk Boudek dokonce o více
než 70 bodů. Gratulujeme!
Když jsme u vychvalování jednotlivců, musím zdůraznit ještě dvě jména, obě ze stejného týmu. Ján Gluch,
který hrál za Sokoly, mezi dvěma
finálovými koly vypil o trochu více,
než plánoval. To se stává a k turnaji
to patří, takže to nikoho nepřekvapilo,
ani nepohoršilo. Co ale celou místnost
šokovalo, byl jeho bravurní výkon
v druhém kole. I on nakonec o dva
body překonal svůj vlastní výsledek
z kola prvního (já bych tolik nenaházela ani střízlivá a v nejlepší formě). Jeho kolega, který mu pomáhal
vybojovat postup ze základního kola,
Tomáš Voda, místo kterého hrál ve
finále náhradník, naházel rekord ročníku – 205 bodů v jednom kole. Pro
mě naprosto nepochopitelný a nedo-

sažitelný výsledek – moc gratulujeme,
snad manželka předala lahvinku plnou. Celý tým Sokol – muži si z finále
odnesl bramborovou medaili.
A jdeme na bednu… Třetí místo s 870 body ukořistili hasiči, kteří
pro prvním finálovém kole suverénně vedli. Nakonec je překonali na
druhém místě hráči SK Albrechtice,
několikanásobní vítězové, kterým
ale letošních 878 bodů stačilo jen na
druhé místo. Zlato totiž bral poprvé
v historii tým Lesoškolek v obsazení
David Prokůpek, Vladimír Prokůpek
a Eduard Forche. Sice vyhráli o jeden
jediný bod, ale na to se historie neptá.
Putovní pohár starosty teď bude celý
rok v jejich opatrovnictví a prý si ještě
rozmyslí, jestli ho za rok někomu předají… Gratulujeme všem a doufáme,
že jste si turnaj užili.
Eva Králová, místostarostka obce

 Družstva bowlingového turnaje 2018
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Když zamrzají stříkačky, tak se
špatně hasí. Naštěstí jsme nic takového řešit nemuseli a únorové
mrazíky jsme přečkali bez výjezdu.
Vlastně celou zimu byl klid. A to
se často nestává. Jediné, co bylo
potřeba udělat…. zbavit se symbolu Vánoc. Takže jsme jednoho dne
vyjeli na žádost pana starosty pořezat vánoční strom na křižovatce
u Krbů. Tato akce se nám vždy hodí,
protože je to spojené s výcvikem
jednotky při práci s motorovou řetězovou pilou. Každý, kdo má u jednotky oprávnění řezat motorovou
pilou, musí každý rok absolvovat
dvouhodinové teoretické školení
a minimálně tři hodiny praktického
výcviku. Takže pokud je třeba někde
něco pokácet, či rozřezat, je to pro
nás přínosem. Samozřejmě nemohu
opomenout ani společenské akce
spjaté se začátkem a koncem každé-

Z činnosti hasičů

ho roku. Tou první bylo rozloučení
s uplynulým rokem. Rozhodli jsme
se založit takovou tradici a scházet se vždy 31. prosince v 18:00 na
hrázce. Scházíme se tam pravidelně
již několik let, ale to poslední rozloučení s rokem 2017 bylo o dost
veselejší. Bylo nás tam o poznání
víc a díky drobnému finančnímu
příspěvku na ohňostroj ze strany
obce byl i ohňostroj větší a údajně
překvapil i některé obyvatele Týniště. Takže se opět těšíme na další
rozloučení a přivítání nového roku,
kde se na týnišťský ohňostroj podíváme pěkně z dálky, aniž bychom si
kloubili krční obratle, odpálíme pár
rachomejtlí a připijeme si společně
na štěstí, zdraví a lásku v novém
roce. Ti zdatnější můžou pokračovat
do Týniště na náměstí na svařáček.
Ovšem chce to jistou dávku fyzičky,
neboť než jsem tam došel já, zbyly

na mě dva trdelníky, a svařák jsem
mohl vylizovat z kelímků v odpadkovém koši. Pravda, nijak jsem nespěchal. Ale takovej svařáček na
hrázce by bodnul. Tak třeba příště.
Další kulturně-společenské akce
jsou samozřejmě každoroční valné
hromady, nebo-li výroční schůze
hasičů. Asi nemá smysl rozebírat,
co se na těchto schůzích děje. Píšu
o tom každý rok. Ale jen tak pro připomenutí…zhodnotíme uplynulý
rok, co se týká hasičiny, pochlubíme
se s tím, co se nám povedlo, a to co
se nepovedlo, si radši necháme pro
sebe. Pravidelně nás navštěvují kolegové z Týniště a Žďáru nad Orlicí
a my jim velmi rádi návštěvy oplácíme. Na těchto akcích máme všichni
společné téma a máme si o čem povídat do pozdních nočních, někdy
i do brzkých ranních hodin. Nesmím opomenout ani hasičský ples.

Ten se vydařil i díky vynikajícímu
občerstvení a kapele, která uměla
rozhýbat. Všichni se dobře bavili
a o to šlo. I masopustního průvodu
se účastnilo pár hasičů, aby svými
statnými těly tvořili zátaras rozvášněným pirátům silnic a zajišťovali
tak bezpečný přesun průvodu po
komunikacích až do cíle - k Jitrničníku u restaurace. Co se odborné
přípravy týká….dva členové naší
jednotky se účastnili pravidelného
cyklického školení velitelů jednotek v Rychnově nad Kněžnou, kde
byly podány informace o blížících
se změnách v komunikaci a další informace týkající se správného
fungování dobrovolných hasičských
jednotek. A málem bych zapomněl
na Turnaj o pohár starosty v bowlingu….byli jsme třetí. A to je asi tak
vše, co jsem k tomu chtěl napsat….
za SDH Josef Jakl

130 let
zveme vás na oslavy

od založení SDH

Zveme všechny naše občany dne 16. 6. 2018 od 10 do
14 hod. na den otevřených dveří hasičské garáže při
příležitosti 130 let od založení SDH Albrechtice nad
Orlicí. Bude zde vystavena hasičská technika naše
i okolních sborů.
Těšíme se na vaši návštěvu.
SDH Albrechtice nad Orlicí
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A tak nám zamrzla Orlice paní Müllerová, povídá Josef Švejk své bytné….
Letošní zima? No uznejte, nic moc.
Z kraje ledna napadly tři centimetry
sněhu, aby do toho hned odpoledne
pršelo. Potom proměnlivo, za dva
dny na to hustý trvalý déšť, teploty
někde k deseti stupňům plus. V polovičce ledna to vypadalo, že by se
paní Zima chtěla ujmout vlády. Ranní teploty spadly pod nulu, napadlo
k deseti cm sněhu, lidé si začali stěžovat na špatnou zimní údržbu. Ale….
Sníh rychle zmizel, teploty se opět
vyšplhaly nahoru, vylezly sněženky
a další jarní rostliny. Kytky ještě ne-

smrděly a ptáci neřvali, vše to však
bylo na spadnutí a proti přírodě.
Podobně se počasí přehouplo do
února a všichni jsme jenom kroutili
hlavami, jestli už náhodou nebudeme sázet brambory. Přišel však svatý
Matěj. Ten ledy láme, když je nemá,
tak je dělá. A najednou jsme měli
protáhlé a zmrzlé, napíšu jenom obličeje. Přišly mrazivé dny, to znamená, že ani přes den nestouply teploty
nad nulu. Ranní klesly hluboko pod
deset stupňů minus, leckde i pod
dvacet. Na mnoha místech pada-

 Rok 1982 - bruslení na zamrzlé Orlici nad elektrárnou

kompost
odeko
TEL: 603 813 310
prodej kvalitního kompostu
pro vaši zahradu

ly teplotní mrazivé rekordy. Jedině,
co bylo špatně, že mrzlo „na holo.“
Sníh se jaksi nedostavil. A heleme se,
koukejme se. Ona po letech zamrzla
Orlice nad elektrárnou. Ona sice minulý rok zamrzla také, ale to byla pod
sněhem a nikoho nenapadlo sníh
odhrnout a upravit hřiště a hrát hokej. Letos zamrzla bez sněhu a přes
to hřiště není. Jediný bruslař, nebo
chcete – li, hokejista, k sobě nikoho
nemá. Led sice nemá ideální kvalitu.
V sedmdesátých letech takto zamrzala Orlice téměř každý rok. Když

nebyl led tak kvalitní, jak bychom si
přáli, najela na led Tatra V3S s cisternou a plochu jsme postříkali. Scházelo se také až dvacet hokejistů, bruslilo
se až k mostu a k soutoku. Hrálo se
utkání svobodní proti ženatým, kam
se hrabalo NHL. A tak jdu po zamrzlé řece a smutně vzpomínám na
zašlé doby, které se už zřejmě nikdy
nevrátí. Bratři Holíkové, Suchý, Martinec, Šťastný, to byli hokejový reprezentanti, kteří vyrůstali na rybnících.
Dnes?
<jh>

 Pro srovnání - rok 2018

Čištění řeky Orlice
Letošní 11. ročník čištění řek
v přírodním parku Orlice se uskuteční ve dnech 21. – 22. 4. 2018. Koryta řek, přilehlých břehů a slepých
ramen v Přírodním parku Orlice se
budou čistit od civilizačního odpadu (PET láhve, kanystry, skleněné
láhve, hadry, láhve s neznámým
obsahem, polystyren, plastové fólie a další plastové obaly a výrobky,
atd.). Vzhledem k charakteru území, kterým řeky v Přírodním parku
Orlice protékají, se předpokládá, že
čištění koryta řek a přilehlých břehů bude probíhat především z lodí.
Dobrovolná práce tak bude vyžadovat od účastníků určité vodácké

dovednosti. Nepřeceňujte své síly.
Vlastní vodácké vybavení vítáno.
Organizátoři však uvítají i pomoc
„nevodáků“, kteří se budou chtít
zapojit do akce. Součástí ekologické
akce bude i slavnostní zahájení otevírání řeky Orlice podle vodáckých
tradic v Kostelci nad Orlicí.
Organizátorem ekologické činnosti je opět Klub dětí a mládeže
Hradec Králové, z.s. Veškeré informace o akci včetně organizačních
pokynů najdete na www.cistenirekyorlice.cz.
Obec Albrechtice n.O. podpořila
celou akci finančním darem ve výši
5 000,– Kč.

 Z loňského ročníku čištění řeky Orlice
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Jaký bude další rok v albrechtické kopané?

Ne netroufnu si hádat, ani typovat. Někdo by mohl říci, že jsem
špatným proroctvím toto přivolal.
Já za svou osobu věřím a doufám,
že rok 2018 bude dobrým rokem.
Areál V Borku je zazimovaný,
odpočívá. Samozřejmě mimo hospůdku, která je pro lidičky. A tak
jsme uspořádali tradiční a oblíbené vepřové hody a další soukromé
oslavy a večírky. V průběhu měsíce
ledna vše nasvědčovalo tomu, že
bude zima mírná, hřiště pokryla
sněhová peřina. Říkali jsme si, jak
je to dobře, že si trávník odpočine.
Jenomže únor nám udělal čáru přes
rozpočet. V první polovině jarní počasí. To bylo dobré. Ale sníh
roztál a ve druhé polovině udeřily
skutečně únorové mrazy, jako za
našich mladých let. Nejhorší na
nich je, že jak se říká, „na holo“.
Takovéto mrazy ničemu v přírodě
neprospějí. A tak musíme doufat,
že tráva vydrží. Zatím na pohled
vypadá, že ano.
Příprava mužstva začala 20. ledna pod vedením staronového tre-

néra Edy Cíny. K dispozici máme
sokolovnu, výběhy do terénu
a umělou trávu V Olšině v Týništi.
Kádr by měl být stejný, vrací se náš
odchovanec Jakub Chmelík ze Sokola Třebeš, kde ochutnal krajské
soutěže. Zájem hrát u nás projevil
Petr Horák, čekáme na schválení
jeho přestupu mateřským oddílem.
Máme k dispozici 24 hráčů a zatím
je trenér s průběhem přípravy spokojený. Samozřejmě s přihlédnutím
k možnostem ohledně zaměstnání a zdravotního stavu. A protože
čas ne utíká, ale letí, tak se kvapem
blíží první jarní mistrovský zápas.
Začíná se šestnáctým kolem. Pro
nás to znamená, že 25. března zajíždíme do Provodova. Hraje se od
15 ti hodin. Pozor na posun času.
A potom už se soutěž rozjíždí na
plno. Věřme, že se nám bude dařit,
že nám bude přát počasí a hráčům
se budou vyhýbat zdravotní problémy, kterých si stále užíváme až až.
A tak vás všechny opět zveme do
našeho areálu, nejen na fotbal.
<jh>

Mistrovská utkání 2018
Den, datum a čas

Zápas

NE

25. 03. 15:00

Provodov - SK ACE

NE

01. 04. 16:00

SK ACE – Doudleby n. O

SO

07. 04. 16:30

Předměřice n. L - SK ACE

NE

15. 04. 17:00

SK ACE - Solnice

SO

21. 04. 17:00

Opočno - SK ACE

SO

28. 04. 17:00

Častolovice - SK ACE

NE

06. 05. 17:00

SK ACE – Česká Skalice

SO

12. 05. 17:00

Lípa n. O – SK ACE

NE

20. 05. 17:00

SK ACE – Velké Poříčí

SO

26. 05. 17:00

České Meziříčí – SK ACE

NE

03. 06. 17:00

SK ACE – Malšovice

SO

09. 06. 17:00

Vamberk – SK ACE

NE

17. 06. 17:00

SK ACE – Třebechovice p. O

23.–24. 06.

Štít Albrechtic - Velké Albrechtice

SO – NE

Myslivecká kronika Albrechtice n. Orlicí a okolí
(13. pokračování)
Rok 1980 nevybočil z minulých
let. Zima klidná, ale dlouhá, ztráty
na zvěři minimální a to především
pro zvěř spárkatou. Myšleno tím zvěř
srnčí, dančí i divoká prasata. Pokud
jde o zvěř pernatou tj. bažant a koroptev, tak je rok od roku složitější. Především ubývá přirozených remízků
a zákoutí, kde zvěř nacházela klidné
a nerušené prostředí.
Výroční členská schůze se konala
21. února 1981. Hodnotil se rok 1980.
Ze zprávy předsedy bylo sděleno, že
sdružení má 25 členů a stav honitby je
1 533 ha, z toho zemědělské půdy 559
ha, lesní 907 ha a ostatní 49 ha, což
je i plocha rybníka a další vodní toky.
Na této členské schůzi bylo znovu připomenuto a to především postupující
industrializace zemědělství, zvýšení
výroby pro výživu národa apod., což
slyšíme v tisku, televizi apod. Přes
názory, že se musí zlepšit životní prostředí a tím nepoškodit naší krásnou
přírodu, jsou slova jenom do větru.
Skutečnost je opačná, a pokud existují různé zákony k záchraně životního

prostředí, tak se to absolutně porušuje. Příkladem je novoveský rybník,
kde se výstavba chat neomezuje, ale
i nadále povoluje. Krásná příroda kolem rybníka patři minulosti.
Při výroční členské schůzi bylo
konstatováno, že bylo odpracováno
celkem 2 075 hodin a to proti plánu
845 hodin. Kulturní činnost byla na
dobré úrovni, neboť se konal ples, 2
taneční zábavy, což je především záležitost společenská, ale i finanční.
Pro členy a rodinné příslušníky
byl uspořádán zájezd na zámek Kačina, kde je zemědělské muzeum a to
ve velké rozsahu, dále byl navštíven
chrám sv. Barbory a kostnice v Kutné
hoře. Rovněž zámek Žleby a zakončení v Holicích, kde byl společenský večírek s hudbou. Spokojenost po všech
stránkách.
Jestliže minulá léta byla na práci náročná, čeká nás další pracovní
činnost v podobě slučování honiteb.
Zatím to jsou dohady, jak vše bude
vypadat a jak velká honitba bude.
Zda dojde ke sloučení s Týništěm
nebo s Petrovicemi, ale v úvahu při-

chází i Žďár nad Orlicí. Tato akce má
být uskutečněna v roce 1982 – 1983.
Uvidíme.
Práce výboru i členů byla doposud
dobrá, ale bude nutné sdružení omlazovat, neboť za 18 roků trvání našeho
sdružení se z několika členů stávají
již dědové. Do stavů členské základy
byli přijati Jaroslav Benák, lesník z hájenky Poběžovice, neboť jeho revír je
v pásmu naší honitby a dále Jiří Izák
mladší, jako čekatel Jaroslav Petřík
z Týniště nad Orlicí.
Zpráva hospodáře Vlatibora Šarfa.
Kmenový stav k 31. 3. 1980 je: zvěř
dančí 20 ks, přebíhavá, dále 80 ks
zajíců, 35 ks zvěře srnčí, bažantů 100
ks a koroptví 70 ks. Dále 4 psi ohaři
a jeden norník.
Odloveno bylo následující množství zvěře: daněk 1 – daněla 1 – danče
2 ks, srnec 18 – srna 15 – srnče 6 ks,
kňour 4 – bachyně 4 – sele 6 ks, zajíc 24 ks, bažant 57 ks, kachna 35 ks,
králík 5 ks.
Zvěř škodná: liška 12, kočka 38,
straka 36, sojka 7 ks.
Zakoupeno bylo 300 ks bažantů ve

stáří 1 dne a vypuštěno bylo 270 ks.
Pro drobnou zvěř nebyl rok příznivý a bylo vykrmeno 45 q zrní a 15 q
sena. Stav pokladny byl Kčs 25 279.
Základní prostředky jsou v hodnotě
80 434 Kčs, inventář 28 272 Kčs.
Rok 1981 nezačal příznivě. Dosavadní odchovna na Nové Vsi, kde
pro bažantí kuřátka nám byla nařízena likvidace Městským národním
výborem v Týništi nad Orlicí a to
z důvodu, že na tomto místě bude
pláž pro koupající. To bylo velmi nemilé překvapení, neboť přebudování
této odchovny stálo mnoho času,
ale i mnoho finančních prostředků.
Prostě a jednoduše nebylo dovolání.
V této době všechny obce patřily pod
Týniště nad Orlicí.
Rok 1981 bude mít několik změn
a to ve funkci předsedy, kronikáře,
výstavby a přípravy na slučování honiteb, což přinese pro všechny členy
další aktivní činnost v tomto roce
1981, o čemž bude informovat v příštím vydání.
(pokračování
v příštím vydání zpravodaje)

Pokud by někdo měl zájem o výrobky firmy
AVON cosmetics, můžete se na mne obrátit.
Katalogy k prohlédnutí mám. Eva Myšíková, tel. 774835517
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Albrechtický karneval 2018

Kdo si chtěl užít s dětmi příjemně rozjásané odpoledne, v neděli
11. 03. 2018 dorazil do restaurace
U Krbů. I když byl jeden z prvních
jarně slunečných a teplých dnů
a měla jsem obavy, aby děti nešly spíše s rodiči dovádět ven, děti
přišly a přišlo jich opravdu hodně.
Zaregistrovaných masek bylo 82
a to bylo nejvíc největší počet za
poslední roky. Na jednom místě se
potkal horník se čmelákem, princezna Elsa s Dart Vaderem, ale i Bob
a Bobek, Harry Potter s hasičem,
Máša a medvěd se Šmoulinkou, upír,
včelka, sobík, rybář, Mach se Šebestovou, panda, netopýr, voják, vězeň,
Anna, beruška, hejkal, vodník…
Krásné předtančení zajistily děti
z DDM Sluníčko z Týniště nad Orlicí, které dorazily i přes nástrahy nemocí a tímto jim chci poděkovat za

úžasný úvod do karnevalového veselí. Celým odpolednem nás provázel
skvělý pan Michalec s kapelou, kterému patří velikánský dík. Pohádkové písníčky zněly sálem, ze stropu
padal vodopád balonků, ve vzduchu
se vznášela létající ryba. Děti si zatančily s naší velikou pomocnicí Janou Zdražilovou mašinku, ptačí tanec i Letkis - původem starý finský
tanec (Letka-jenkka), jakási odrůda
finské lidové polky. Vzduchem lítaly
bubliny z obřího bublifuku, v přísálí si děti mohly zahrát různé hry
za sladkou odměnu. U her je vítala
Kája Mylerová s bráškou Adamem
a velkými pomocníky Eliškou Zaňkovou a Adámkem Burešem. Novinkou na našem karnevalu byl stánek
s cukrovou vatou a vynikajícím popcornem (vyzkoušeno osobně). Děti
si mohly u stánku koupit i krásné

balonky, nechat si namalovat obličej. Odpoledne vyvrcholilo štědrou
tombolou, kde si každé dítko mohlo vybrat svou odměnu. Za všechny
děti vyberu jednu malinkatou slečnu, kterou budu vidět před očima asi
hodně dlouho. Vybrala si modrého
plyšového dráčka, tak krásně si ho
držela a pusinkovala, měla jsem až
slzy v očích. Děti dováděly a tancovaly déle, než bylo kdy obvyklé
a hlavně odcházely s úsměvem na
tvářích. Dětský úsměv je pro nás ta
nejkrásnější odměna.
Děkuji paní Vlastě Zemkové, Janě
Zdražilové, panu Myšíkovi a jeho
rodině, všem pomocníkům a sponzorům, které jsem nevyjmenovala,
ale vím, že tam byli, všichni jste byli
úžasní.
Alena Mylerová
kulturní komise

Společenská kronika
počet obyvatel k 28. 02. 2018


989
Vítáme na svět:
Eliška Šabatová, nar. 12. 12. 2017
Dominik Niki Soumar, nar.
27. 2. 2018
Rozloučili jsme se:
Miloslava Škrancová,
Ladislav Stárek,
Jaroslava Tomšová,

r. 1933
r. 1950
r. 1940

Vzpomínka
Dne 22. 12. 2017 jsme si připomněli nedožité 90. narozeniny mé
maminky, paní Ludmily Kotlantové a nedožité 95. narozeniny mého
tatínka, pana Jaroslava Kotlanta.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
dcera Eva s rodinou
Dne 15. února jsme si připomněli již 15 smutné výročí, kdy
nás navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček pan Jaroslav Voda z Albrechtic. Děkujeme všem, kdo mu
věnují tichou vzpomínku.
Manželka, dcery s rodinami a příbuzní
Dne 21. 3. 2018 uplynul rok od
úmrtí naší maminky a babičky,
paní Ludmily Kotlantové.
Stále vzpomínají dcera Eva
a děti s rodinami.
Dne 28. 4. 2018 uplyne první
dlouhý těžký rok od úmrtí pana
Václava Štelly ze Štěpánovska.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.
Dne 4. května 2018 uplyne 13
let ode dne, kdy nás navždy opustila paní Marie Škopová, manželka klempíře Josefa Škopa.
Vzpomíná rodina.
Poděkování
Děkuji paní Aleně Beranové
a panu starostovi obce Jaromíru
Kratěnovi za milou návštěvu, květiny a dárek u příležitosti mých
narozenin.
Ungrádová Hana
ZŠ a MŠ Albrechtice n. O.
srdečně zve na

Velikonoční
výstavu

26. a 27. 3., 7 - 16 hod
28. 3., 7 - 11 hod v hale ZŠ.
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