
Rozsvícení vánočního stromu 

   Rozsvícený vánoční strom

    Podávání občerstvení členkami SPOZ    Vystoupení dětí ze základní školy

   

Vážení spoluobčané, děti, dámy  
a pánové,

jsem rád, že jsme se dnes společně 
sešli na tomto místě, kde již několik let 
svítí v tento čas vánoční strom. Letos 
poprvé jej však rozsvítíme společně.

Je to dobře, neboť dnešní nedě-
lí začal advent, období, ve kterém se 
od dávných časů lidé připravují na 
Vánoce a příchod Ježíše Krista. Přes-
tože adventní období je v posledních 
desetiletích spíše spojováno s nákupy 
dárků, úklidem domovů, pečením 
cukroví, tedy aktivitami veskrze svět-
skými, má adventní čas bezpochyby  
i tu druhou tvář. Tvář naplněnou oče-
káváním příchodu Vánoc, laskavostí  
a pozorností ke svým bližním, časem, 
ve kterém se všichni křesťané světa 
připravují na příchod Ježíše Krista. 

Pro mne osobně to je období, ve 
kterém více než kdy jindy přemýšlím 
o nás, o lidech. Víc než kdy v uplynu-
lém roce vnímám, že bez lidské sou-
náležitosti, lásky, tolerance a úcty, by 
byl náš život smutný a jednotvárný. 

Vždyť co dělá náš život pestrým  
a zajímavým? 

Podle mne to je právě různorodost 
nás lidí. Lidí, se kterými prožíváme 
každý den. Se kterými žijeme v  ro-
dině, tedy těmi nejbližšími. Ale také 
s lidmi, se kterými pracujeme a vytvá-
říme hodnoty pro ostatní. A konečně 
i s lidmi, se kterými trávíme volný čas. 

Každý jedinec má ve společnosti 
své místo, svoji roli. Ten z  nás, kdo 
tuto skutečnost chápe, se cítí ve spo-
lečnosti spokojeně. Nechává se in-
spirovat i motivovat, nebo naopak si 

uvědomuje, že takovým člověkem být 
nechce. To vše je základ našeho lid-
ského společenství. I my v Albrechti-
cích jsme takovýmto společenstvím  
a já jsem rád, že jsem jeho součástí.

Až dohoří čtvrtá svíce na vašem 
adventním věnci, bude Štědrý den, 
vyvrcholení adventu. V  ten den při-
šel mezi lidi Ježíš Kristus a ukázal jim 
novou cestu. Cestu světla, lásky, poro-
zumění, ale také odpírání, skromnosti 
i útrap. Právě takový je i náš dnešní 
každodenní život. Nic lepšího na svě-
tě není, a proto jej přijímejme takový, 
jaký je a važme si každého dne, který 
společně prožíváme.

Přemýšlejme, prosím, o těchto sku-
tečnostech vážně a to nejen v  tento 
adventní a vánoční čas.

Nyní mi, prosím, dovolte, abych 
Vám jménem svým, i jménem za-
stupitelstva naší obce popřál co nej-
klidnější čas adventní, čas, ve kterém 
budete chystat svá překvapení pro ty, 
které máte rádi, čas, ve kterém budete 
uklízet, péci a chystat se na příchod Š 
tědrého večera. 

Přeji Vám, abyste prožili krásný  
a ničím nerušený Štědrý večer v kru-
hu svých blízkých. V tento den by to-
tiž žádný z  nás neměl být sám. A až 
budete u štědrovečerního stolu vzpo-
mínat na své blízké, kteří nesedí u svá-
tečního stolu anebo na ty, kteří již ne-
jsou mezi živými, povídejte si alespoň 
o nich. O tom, co pro Vás znamenali, 
co kdy udělali, jací byli lidé. I o tom 
jsou vážení spoluobčané Vánoce. Jsou 
o tom, kdy vzpomínáme, ale součas-
ně i předáváme do budoucna odkaz    

našich předků. To je totiž podle mne 
to světlo, které každý z  nás potřebu-
je, a které do našich duší přinesl Ježíš 
Kristus.

Konečně Vám také všem přeji šťast-
ný vstup do nového roku. Přeji Vám 

hodně zdraví, a optimismus. Přeji 
Vám, abyste rok 2013 naplno prožili, 
nikoliv pouze přežili.

Vážení spoluobčané, krásné Vánoce.   
Jaromír Kratěna

starosta
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Z jednání rady obce

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

     

(za období srpen – listopad 2012)

Rada obce schvaluje:
•	 uzavření	 smlouvy	 o	 poskytování	

služeb k zabezpečení provozu „KaP-
RO – Profil zadavatele“ s  firmou 
Posázaví o. p. s., Postupice na zveřej-
ňování veřejných zakázek v registru 
veřejných zadavatelů za smluvních 
podmínek 1.000,-Kč/rok.

•		přijetí	daru	16	ks	počítačů	včetně	li-
cence k operačnímu systému Win-
dows a dvou ks monitorů v celkové 
hodnotě 13.500,- Kč – pro Základní 
školu a mateřskou školu Albrechti-
ce nad Orlicí.

•	 pozvání	 delegace	 z  Wörglu	 v  po-
čtu	26	osob	u	příležitosti	20.	výro-
čí založení partnerství a prvního 
společného setkání. Delegace bude 
pozvána v  měsíci září roku 2013 
a ubytována ve statku u Kynosů, 
Krňovice. Délka pobytu čtvrtek 
- neděle.

•		uzavření	smlouvy	o	dílo	s	dodava-
telem zakázky „Zateplení objektu 
ve vlastnictví obce - částečná vý-
měna oken v čp. 275 a čp. 71“ fir-
mou Window Holding, a. s. a po-
věřuje starostu obce k podpisu této 
smlouvy.  

•		 smlouvu	o	 výpůjčce	nádob	na	 tří-
děný odpad mezi EKO-KOM, a. s., 
Praha 4 a Obcí Albrechtice nad Or-
licí číslo OS 2012 200 00021 a pově-
řuje starostu obce k jejímu podpisu.

•	 	 poskytnutí	 věcných	 darů	 v	 celkové	
výši 1.000,- Kč na závody Motokross 
Nová Ves, které se konají 22. 09. 2012

•	 umístění	 odpadkového	 koše,	 dvou	
laviček a vahadlové houpačky 
v  jednotném dřevěném provedení 
na náves a pověřuje místostarostku 
obce prvky vybrat.

•	 odklad	zpracování	a	podání	žádosti	
o dotaci ze SFDI na stavbu „Chod-
ník pro pěší a cyklisty Albrechtice 
– Týniště“ z důvodu nedořešených 
majetkoprávních vztahů stavbou 
dotčených pozemků.  

•	 vyhlásit	 konkurzní	 řízení	 na	 pra-
covní pozici ekonomka obce dle 
podmínek uvedených v příloze č. 2 
tohoto usnesení.

•	 plán	 inventur	 na	 rok	 2012,	 číslo	
jednací 2012/MS/1219 ve znění 
přílohy č. 2 tohoto usnesení.

•	 poskytnutí	finančního	daru	ve	výši	
3000,-Kč Oblastní charitě Červený 
Kostelec, středisko Hospic Anež-
ky České a pověřuje starostu obce  
k podpisu darovací smlouvy. 

Rada obce neschvaluje:
•	 žádost	pana	 Jiřího	Duspiva	Hradec	

Králové ohledně ubytování ve sta-
nech a povolení vjezdu osobních au-
tomobilů do areálu elektrárny v k.ú. 
Albrechtice n. O. od 03. 08. do 05. 
08. 2012 z hygienických důvodů.

•	 žádost	 MAS	 NAD	 Orlicí	 projekt	
„Venkovská tržnice“ - umístění  
a předfinancování vitríny (cca 
7000,- Kč) z důvodu malého využití. 

•	 uzavření	smlouvy	s firmou	ATLAS	
consulting, spol. s r. o., Ostrava na 
nákup programového vybavení 
CODEXIS ONLINE z důvodu uza-
vření smlouvy s firmou ASPI.

•	 nabídku	leteckých	snímků	od	firmy	
AMIDO – letecké snímky, s. r. o., 
České Budějovice.

Rada obce bere na vědomí:
•	 informace	 starosty	 obce	 ohledně	

nabídky firmy Abc DOTACE – Bc. 
Pavel Chudý, Hradec Králové na po-
dání žádosti o dotaci na chodníky  
a cyklostezky a pověřuje starostu 
obce dalším jednáním. 

•	 zprávu	Waza	security	za	měsíc	čer-
venec a říjen 2012.

•	 žádost	 o	 využití	 finančních	 pro-
středků (výtěžek z  VHP) ředitelky 
ZŠ MŠ Albrechtice nad Orlicí na 
sportovní vybavení pro děti a ná-
kup	radiomagnetofonu.

•	 informace	 starosty	 obce	 ohledně	
korespondence s partnerským měs-
tem	Wörgl	 o	 návštěvě	 v  září	 2013	

v  Albrechticích n. O. a pověřuje 
místostarostku	obce,	 aby	 informo-
vala předsedkyni komise KPW, že 
je potřeba sestavit program návště-
vy, dokončit návrh prezentace 20. 
leté spolupráce a ostatní organizací 
návštěvy. 

•	 výpověď	nájemní	smlouvy	na	pro-
nájem nebytových prostor v čp. 141 
k 31. 10. 2012, kterou podala paní 
Olga Fedrselová, Štěpánovská, Al-
brechtice n. O.

•	 cenovou	nabídku	na	zateplení	ZŠ	Al-
brechtice n. O. firmy MACHSTAV  
s. r. o., Okružní 374/19, Dobronín 
ve	 výši	 147	 679,40	 Kč	 bez	 DPH.	
Rada obce rozhodla, že akce zatep-
lení ZŠ Albrechtice n. O. se odklá-
dá z důvodu naplánovaných jiných 
velkých investičních akcí v roce 
2013.

•	 nabídku	 firmy	 Gas	 International,	 
s. r. o., Praha 5  na dodávku plynu 
pro ZŠ MŠ Albrechtice nad Orlicí.

•	 návrh	 LD	Vysoké	 Chvojno	 s.	 r.	 o.	
na koupi komunikace v k.ú Bělečko 
p.č.	551	o	výměře	6	834	m2	a	dopo-
ručuje zastupitelstvu obce schválit 
prodej podílu ve vlastnictví obce za 
cenu 100,- Kč za jeden majetkový 
podíl.

•	 informace	pana	Malého	a	předsedy	
KV ohledně úklidu pozemku p.č. 
146/1.

•	 nabídku	firmy	Arbor,	s.	r.	o.,	Cho-
dov na uzavření smlouvy o dílo pro 
vytvoření grafického díla a zařazení 
obce Albrechtice n. O. do Velké en-
cyklopedie měst a obcí ČR.

•	 zápisy	 kontrolního	 výboru	 o	 pro-
vedených kontrolách a ukládá sta-
rostovi obce zařadit projednání 
výsledků kontrol na zasedání zastu-
pitelstva obce.

Rada obce souhlasí:
•	 s	delegováním	Ing.	Dušana	Draho-

koupila, V Borku č.p. 310, Albrech-
tice nad Orlicí do orgánu honebního 
společenstva Albrechtice nad Orlicí. 

 Rada obce ukládá:
•	 Ing.	Petru	Kačínovi	projednat	s Mi-

lanem	 Ešnerem	 –	 firma	 MEGA,	
Nová Ves změnu kvality papíru 
používaného při tisku obecního 
zpravodaje s  cílem snížit tiskové 
náklady.

•	 místostarostce	 obce	 zadat	 výrobu	
vánočních přání s albrechtickou 
tématikou.

•	 starostovi	obce	zapracovat	do	návr-
hu rozpočtu obce na rok 2013 od-
povídající finanční částku na rozší-
ření veřejného osvětlení u hřbitova.

Rada obce doporučuje:
•	 ZO	 zařadit	 realizaci	 basketbalo-

vého hřiště spolu s úpravou parku  
u elektrárny do rozpočtu obce na 
rok 2013.

•	 Rada	 obce	 projednala	 možnost	
navýšení maximální hranice saz-
by poplatku za provoz systému 
shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit vyhláš-
ku č. 4/2012 s těmito úpravami: 

 - Stanovení 1. části poplatku 
(čl. 4 vyhlášky) na osobu a ka-
lendářní rok v částce 0,- Kč.  
- Stanovení 2. části poplatku (čl. 4 
vyhlášky) na osobu a kalendářní 
rok dle skutečných nákladů obce  
v částce 580,- Kč. 

 - Stanovení osvobození a úlev od 
poplatku	(čl.	6	vyhlášky)	

 a)  ponechat úlevy platné pro rok 
2012 

	 b)	 doplnit	 osvobození	 fyzických	
osob přihlášených k trvalému po-
bytu v DD Albrechtice n. O., kteří 
jsou zároveň klienty DD. 

 - Doplnit osvobození od placení 
poplatku za rekreační objekt osoby, 
které mají v obci trvalý pobyt a dále 
vlastní rekreační objekt, který není 
nikým obýván.

OÚ Albrechtice nad Orlicí

     

(ze 30. 08. 2012 a 21. 11. 2012)

242/15/2012  
Zastupitelstvo obce ukládá staros-
tovi obce předložit na nejbližším 
zasedání zastupitelstva obce návrh 
Biskupství Královéhradeckého na 
řešení majetkoprávního vypořá-
dání pozemku p.č. 94/8 v  k.ú. Al-
brechtice n. O. dotčeného stavbou 
„Chodník pro pěší a cyklisty Al-
brechtice n. O. – Týniště n. O.“

243/15/2012 
Zastupitelstvo obce schvaluje uza-
vření smlouvy o bezúplatném pře-
vodu nemovitosti – pozemku p.č. 
364/2	 v  k.	 ú.	Albrechtice	 n.	O.	 do	
vlastnictví obce Albrechtice n. O. 
s Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových pracoviš-
tě Rychnov nad Kněžnou ve zně-
ní přílohy č. 2 a pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu.

244/15/2012  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 
informaci	starosty	obce	o	možnos-
ti podat žádost o dotaci z  Fondu  
T-Mobile na realizaci projektu 
„Bezpečná cesta do školy“, ale s po-
dáním žádosti nesouhlasí z důvodu 
nevhodnosti dotačního titulu pro 
tento investiční záměr obce.

251/16/2012  
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu 
pozemku p.č. 94/8 v k.ú. Albrechtice 
n. O. o výměře 400 m2, který je ve 
vlastnictví	Římskokatolické	farnosti	

Týniště n. O. s částí pozemku p.č. 
83/4 o výměře 400 m2, který je ve 
vlastnictví obce Albrechtice n. O.  

263/16/2012  
Zastupitelstvo obce schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku obce č. 
4/2012 o poplatku za provoz systé-
mu	shromažďování,	sběru,	přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálního odpadu ve znění 
přílohy č. 12 tohoto usnesení.

265/16/2012  
Zastupitelstvo obce schvaluje roz-
počtové opatření č. 5/2012 ve zně-
ní přílohy č. 13 tohoto usnesení 
v těchto parametrech: upravené 
příjmy	 9	 620	 839,-	 Kč,	 upravené	
výdaje  9 888 391,- Kč, upravené fi-

nancování	-	639	700,-	Kč,	schodek	
- 907 252,- Kč.

269/16/2012  
Zastupitelstvo obce   schvaluje  ná-
vrh starosty obce na pokácení lípy 
v ulici Na Hrázce – viz. orientač-
ní plánek – příloha č. 14 tohoto 
usnesení.

267/16/2012  
Zastupitelstvo obce neschvalu-
je podpis dohody o partnerství  
k projektu „Technologické centrum 
ORP	Kostelec	nad	Orlicí	a	eGover-
nmentové služby ve správním úze-
mí ORP“ s Městem Kostelec nad 
Orlicí ve znění přílohy č. 14 tohoto 
usnesení.

OÚ Albrechtice nad Orlicí
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Rozhovor se starostou obce

Třídění odpadů

První rozsvícení  
vánočního stromu  

v Abrechticích
Východočeská televize V1

Vážení občané,
v naší obci je na Va-

šich televizích nový 
televizní program se 
zpravodajstvím z na-
šeho kraje. Tato televi-
ze s názvem V1 je plná 
dokumentů o přírodě  
i technice a naladíte ji 
na klasickou televizní 
anténu. Pokud televizi 
naladíte, můžete vyhrát  
i hodnotné ceny.

Více	 informací	 nalez-
nete na  www.VCTV.cz

     

V  tradiční rubrice našeho zpravo-
daje, jsem položila několik otázek na 
aktuální téma panu starostovi obce. 

V  listopadu letošního roku se 
konal konkurz na pracovní pozici 
ekonoma obce. Můžete nám sdě-
lit důvody konkurzu, jeho průběh  
a výsledek?

Jediným důvodem, proč byl kon-
kurz vyhlášen, je odchod paní Ho-
rákové do důchodu. S  tím se, bohu-
žel, nedá nic dělat. Na vlastní výzvu  
o konání konkurzu reagovalo celkem 
devět uchazečů. Jeden z  Albrech-
tic a zbytek z  Týniště a okolních 
obcí. Vlastní konkurz se uskutečnil  
14. 11. 2012. Před zahájením kon-
kurzu se dvě uchazečky vzdaly účas-
ti, takže nakonec bylo posuzováno 
sedm zájemců o tuto pracovní pozi-
ci. Hodnocení uchazečů prováděla 
pětičlenná komise jmenovaná radou 
obce. Hodnocení se skládalo z  testu 
ze znalostí účetní agendy, z účtování 
konkrétních příkladů a z  osobního 
pohovoru, jehož cílem bylo zjistit 
znalosti uchazečů o naší obci, obec-
ním zřízení apod. Nejlépe byla všemi 
členy komise hodnocena paní Ivona 
Voborníková z  Týniště nad Orlicí, 

které byla pracovní pozice po vyhlá-
šení výsledků konkurzu nabídnuta  
a ona ji přijala. Do práce nastoupí  
k  1. únoru 2013. Do konce dubna ji 
paní Horáková zapracuje a poté ode-
jde do důchodu. Podle výsledku kon-
kurzu i mínění členů konkurzní ko-
mise se nám podařilo najít odborně 
zdatnou náhradu za paní Horákovou 
a já věřím, že se paní Voborníková 
rychle zapracuje i zapojí do kolektivu 
našich pracovníků. To přeji upřímně 
jí, všem stávajícím zaměstnancům  
i sobě.   

V letošním roce pořádala kultur-
ní komise rady obce opět několik 
zajímavých kulturně-společenských 
akcí. Jak jste spokojen s  jejich prů-
během a účastí?

K  vlastnímu průběhu akcí, tedy  
k přípravě a vlastní realizaci bych 
chtěl říci, že podstatné je, zdali se 
akce líbila jejich účastníkům. Podle 
ohlasů si myslím, že většina pořá-
daných akcí měla dobrou úroveň  
a účastníci byli spokojeni. Pokud se 
vyskytly při některé akci dílčí problé-
my, byly operativně vyřešeny. Všichni 
si musíme uvědomit, že uspořádat 
akci, které se účastní několik desítek 

osob, není až tak jednoduché. Zvláště 
pak, když ji organizují naši spoluob-
čané po práci a vedle svých každo-
denních povinností. Za to patří všem 
dobrovolníkům v  kulturní komisi  
i dalším osobám, které se na těchto 
akcích podíleli, naše poděkování.

Co se týče účasti, tak jsem spoko-
jen. Myslím si, že se podařilo vymyslet  
a zorganizovat několik akcí, které 
měly velice slušnou účast. Přiroze-
ně, vždy je co zlepšovat, tedy i účast 
by mohla být ještě větší. Jsem ale re-
alista a jak jsem řekl, osobně jsem 
spokojený.

Blíží se konec roku, a proto mi do-
volte položit tuto obligátní otázku. 
S  jakým předsevzetím vstoupíte do 
nového roku 2013?

Řeknu to jednoduše, předsevzetí si 
nedávám. Ne proto, že bych neměl co 
na svém životě vylepšovat, ale proto, 
že se mi stejně v minulosti nepodařilo 
přijatá předsevzetí dodržet. Ten kdo 
to dokáže, má můj obdiv. 

I přes toto úvodní konstatování si 
dovolím letos učinit výjimku a jedno 
předsevzatí si veřejně dát.

V  poslední době cítím, že ve spo-
lečnosti roste z  různých důvodů ne-

spokojenost a napětí. Příčin je více  
a všechny nás každodenně ovlivňují  
a otravují nám život. Navíc jejich 
spektrum je tak široké, že dnes 
není takřka nikdo, na koho by ne-
doléhaly. Za sebe chci říci, že si 
tuto situaci uvědomuji a sám jsem 
s mnoha věcmi v našem státě nespo-
kojený. Mé předsevzetí proto budu 
směřovat k mým spoluobčanům do  
Albrechtic. 

V  roce	 2013	 se	 budu	 ve	 své	 funk-
ci snažit ze všech sil, abyste se v  Al-
brechticích n. O. stále cítili dobře. 
Udělám maximum proto, abychom 
Vás neobtěžovali zbytečnou byrokra-
cií, abychom Vám aktivně pomáhali 
řešit Vaše problémy a abychom i na-
dále mezi sebou udržovali korektní  
a přátelské vztahy. K  tomuto předse-
vzetí bych si přál, abyste mi jej po-
mohli splnit.

Předně bych si v roce 2013 přál, 
abychom si udrželi nadhled nad vše-
mi událostmi, které nás v  příštím 
roce potkají a nepodléhali skepsi  
a beznaději.  

Děkuji za rozhovor.  
-AM -    

   

První adventní neděli jsme se 
společně sešli, abychom slavnostně 
rozsvítili	 vánoční	 strom,	 který	 teď,	
ve večerních hodinách, z  dálky září  
a připomíná čas Vánoc. Do vánoč-
ní	 atmosféry	 nás	 uvedlo	 vystoupení	
dětí ze základní školy, vánoční kole-
dy, chutné cukroví a nechybělo také 
něco teplého na zahřátí. Na závěr vy-
stoupení děti zakouzlily lampičkami  
a „rozsvítily vánoční strom“. 

 Tímto víkendem začal křesťanský 
advent, očekávání příchodu Ježíše 
Krista a příprava na oslavu jeho naro-
zení na Vánoce.  

Vánoční	 atmosféra	 by	 měla	 zů-

stat duchu rodinné pohody a klidu 
a setkávání s  blízkými. Ale bohužel 
doba adventu odstartuje čas více či 
méně zběsilých nákupů, pečení, va-
ření, zdobení stromků, balení dárků 
a nervozity, která se zázračně zklidní 
v	magické	atmosféře	Štědrého	večera.	
Slovo „advent“ ale naznačuje, že ně-
kde za tím vším bychom si měli najít 
čas na hlubší zamyšlení.

Proto Vám za celou kulturní komisi 
přeji hodně klidných chvil, vánoční 
pohody, zastavení s přáteli, plno dět-
ských úsměvů a do nového roku hod-
ně zdraví!

Za kulturní komisi, Renata Beková

   

Hlavním cílem projektu „Čistá 
obec, čisté město, čistý kraj“ je vytvořit 
funkční	a	efektivní	systém	odděleného	
sběru využitelných složek komunál-
ních a obalových odpadů, který umož-
ní naplnit plán odpadového hospo-
dářství Královéhradeckého kraje a cíle 
společnosti EKO-KOM, a.s.

Kampaň, probíhající v Královéhra-
deckém kraji navazuje na celostátní 
kampaň, zajišťovanou společností 
EKO-KOM, a. s. Kampaň Králové-
hradeckého kraje. Je realizována ve 
spolupráci společnosti EKO-KOM,  

a. s., Krajského úřadu Královéhradec-
kého kraje, společností ASEKOL s. r. o 
a Centrem evropského projektování, 
které je nositelem krajského projektu.

Cílem krajské komunikační kam-
paně	 je	 zvýšení	 informovanosti	
obyvatel o problematice třídění a re-
cyklaci odpadů. Třídění odpadů je 
propagováno v denním tisku, na roz-
hlasových stanicích, prostřednictvím 
billboardů	 a	 plakátů,	 informačních	
letáků do domovních schránek, ve 
veřejné dopravě a na webových strán-
kách www.cistykraj.cz.
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Poděkování KSČM

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v Albrechticích nad Orlicí, konané ve dnech 12. - 13. 10. 2012

Poděkování PATRIOTŮ

Počet voličů, zapsaných ve stálém seznamu 860

Volební účast 348 40,47%

Platné hlasy celkem 339 39,42%

Číslo Název kandidující strany Počet hlasů %

47 PATRIOTI 122 35,99

43 Komunistická strana Čech a Moravy 74 21,83

60 Česká strana sociálně demokratická 55 16,22

70 Občanská demokratická strana 24 7,08

11 TOP 09 a Starostové pro Královéhradecký kraj 11 3,24

71 VÝCHODOČEŠI 11 3,24

18 Koalice pro Královéhradecký kraj-KDU-ČSL-HDK-VPM   9 2,65

08 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 6 1,77

57 Suverenita - Strana zdravého rozumu 5 1,47

93 Česká pirátská strana 5 1,47

74 Změna pro Královéhradecký kraj 4 1,18

53 Dělnická strana sociální spravedlnosti-STOP NEPŘIZPŮS.! 3 0,88

77 Strana svobodných občanů 3 0,88

85 SNK Evropští demokraté 3 0,88

30 Věci veřejné 2 0,59

07 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1 0,29

22 Národní socialisté - levice 21. století 1 0,29

16 Strana soukromníků České republiky 0 0

67 Česká strana národně sociální 0 0

Počet preferenčních hlasů (u prvních tří politických stran)

Patrioti
1. Jaromír Kratěna 93 hlasů
2. Radomír Charvát 43 hlasů
3. Ing. Jan Hostinský 9 hlasů

 
Komunistická strana Čech a Moravy
1. MUDr. Leoš Voborník 17 hlasů
2. PaedDr. Josef Lukášek    8 hlasů
3. Mgr. Věra Žižková   8 hlasů

  
ČSSD 
1. Mgr. Ing. Karel Vacek, MBA 26 hlasů
2. JUDr. Miroslav Antl 9 hlasů
3. Ing. Karel Janeček 5 hlasů
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Díky, vážení voliči!
Jen díky Vaší důvěře a počtu Vašich 

hlasů, získala naše strana v krajských 
volbách v Královéhradeckém kraji 
historicky nejvyšší počet mandátů  
v krajské samosprávě od doby jejího 
vzniku. V  nově zvoleném zastupi-
telstvu zasedne jedenáct zastupitelů  
„v dresu“ KSČM. I když jen čtyři  
z nich jsou členy strany, všichni bez 
rozdílu slíbili věnovat všechny své 
schopnosti a síly pro naplnění na-
šeho volebního programu. Volební 
výsledek nám dal šanci přímo se 
podílet na řízení kraje všude, kam 
sahá pravomoc krajské samosprávy.  
Stav povolebního vyjednávání uká-
zal, že naděje voličů na vládu levice 
v našem kraji se stane skutkem a že 
se budeme na řízení kraje opravdu 
aktivně podílet.

Vždy budeme prosazovat to, co 
jsme našim voličům slíbili, přede-
vším – přiblížit krajskou samosprá-

vu více občanům. Budeme trvat na 
tom, aby se žádná klíčová rozhod-
nutí v kraji nedělala od zeleného 
stolu, ale vždy se předem projednala  
s lidmi, jichž se týká, prostřednic-
tvím místních samosprávných orgá-
nů v obcích. Naši zastupitelé chápou 
své místo v krajské samosprávě jako 
službu Vám, občanům, kterou si pla-
títe ze svých daní. Budou Vám vždy 
k dispozici a vyslechnou Vaše návrhy 
i stížnosti a pomohou řešit Vaše pro-
blémy. Ostatně právě proto jste si je 
zvolili. Chci Vám jménem zvolených 
zastupitelů, jménem ZO KSČM ještě 
jednou poděkovat za Vámi projeve-
nou důvěru. Nesmírně si této důvěry 
vážíme a nezklameme ji.

Na závěr mi dovolte, abych všem 
popřál spokojené a klidné proži-
tí vánočních svátků a v  roce 2013 
udržení zaměstnání a hodně zdraví  
a životní spokojenosti .

Za ZO KSČM Jaroslav Hlušička    

Vážení voliči,
chci Vám touto cestou poděko-

vat jménem všech kandidátů, kteří 
kandidovali za politické hnutí PA-
TRIOTI, za Vaši podporu a ode-
vzdané hlasy v letošních krajských 
volbách. 

Toto politické hnutí bylo zalo-
ženo koncem léta. Hlavním důvo-
dem, který nás svedl dohromady, 
byla skutečnost, že jsme nevěděli, 
komu dát v  nadcházejících pod-
zimních krajských volbách svůj 
hlas. Možná to ode mne bude znít 
zvláštně, ale ani já jsem nebyl vý-
jimkou. Proto jsem se do voleb za 
toto politické hnutí zapojil. 

Oslovil jsem na Rychnovsku ně-

kolik osobností a spolu s nimi jsme 
se přidali k  dalším kandidátům 
z jiných částí našeho kraje. Vlastní 
volební kampaň jsme zahájili v září 
2012, tedy necelé dva měsíce před 
konání voleb. I přes tento velký 
hendikep před ostatními stranami 
se nám na Rychnovsku podařilo 
získat více jak 5% hlasů. Na Ná-
chodsku dokonce více jak 9% hla-
sů. Bohužel v  rámci kraje to bylo 
méně než předepsaných 5% a do 
zastupitelstva kraje se nikdo z nás 
nedostal. Osobně to neberu jako 
neúspěch. V tak krátké době před 
volbami se lepšího výsledku docílit 
ani nedalo. 

Pro mne bylo velkým potěše-
ním, že PATRIOTI v Albrechticích 
vyhráli a získali úžasných 35,99%  
hlasů.  Děkuji proto osobně všem 
voličům, kteří nás volili. Věřte, že si 
toho všichni opravdu vážíme.

Jaromír Kratěna
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ALITY, AMPÉR, ANDĚL, AORTA, ASTMA, ATLETI, AVERSE, BLAHO, 
BOSON, BRATRSTVO, CESTOVÁNÍ, ČLENY, DÁLKOMĚR, DANDY, 
DANIO, DĚVKY, DISPLEJ, ELMAR, EMISE, EUNUCH, HONORACE, 
HRDINOVÉ, CHARTA, INDKA, KASTA, KONTAKTY, KORÁB, KRAUL, 
KUPON,	 LEJTA,	 LISTY,	 MANDL,	 MEGAWATT,	 NÁMĚT,	 NANDU,	
ODTAMTUD, ODTOK, OHAŘI, OCHOTA, OMANY, OPARY, OSCAR, 
OSKAR, PĚCHOTA, PĚKNĚ, PERISKOP, PIVOT, POHÁDKA, POLÍVKA, 
POLOM,	PŘEHOZ,	PSANÍ,	PUNKVA,	REGÁL,	RODEO,	SAZKA,	SEDMINA,	
SMRAD, SMRTKA, SOSÁK, SPONA, STÁŘÍ, STATI, STĚNA, STROMY, 
SYKOT, ŠMEJD, ŠTÁBY, TAVIČ, TORNA, TŘÍDA, TŘÍMAT, ULTIMÁTA, 
ÚSMĚV, ÚTĚKY, UTŘÍT, UVÍTAT, VĚHLAS, VERONIKA, ZNĚLKA.

čínské přísloví: Lékař je jako střecha, která tě chrání ... TAJENKA

osmisměrka

     

Blíží se Vánoce, tedy období zvýše-
ných nákupů a proto bych chtěl čtenáře 
upozornit na některá jejich úskalí. 

Ohledně nákupů v  běžném, tedy 
kamenném obchodě, musím nejdří-
ve vyvrátit jednu velmi rozšířenou, ale 
mylnou domněnku. Mnoho lidí si totiž 
myslí, že pokud koupí věc, která se ne-
hodí, nelíbí, případně nastane vánoční 
klasika – pod stromečkem se sejdou  
2 stejné dárky, může tu věc prostě do 
obchodu vrátit nebo ji vyměnit za něco 
jiného. To ale není pravda, záleží pouze 
na dobré vůli prodávajícího, jestli nám 
vyjde vstříc. Pokud ne, nesmíme se na 
něj zlobit ani se ohánět nějakými para-
grafy,	 protože	 zákonný	nárok	opravdu	
nemáme. Toto je potřeba si uvědomit 
již při nákupu, vše si řádně prohlédnout 
a vyzkoušet a případnou výměnu si 
dohodnout předem, včetně podmínek, 
protože ty si může prodejce v tomto pří-
padě určit sám. To znamená především 
dobu, do kdy musíme přijít, věc nesmí 
být poškozená, musí být v originálním 
obalu, u textilu nesmí být odstřižená vi-
sačka a samozřejmě musíme mít doklad 
o koupi.

Čím dál více lidí řeší nákup prostřed-
nictvím internetu a jak jsme zvyklí, tak 
samozřejmě   na poslední chvíli.  Je-
nomže tady se to nemusí vyplatit, pro-
tože pošta je v  tomto období zahlcena 

zásilkami, pozdě objednané zboží taky 
nemusí do vánoc přijít.  A druhý důvod 
– při nákupu přes internet jsme určitým 
způsobem znevýhodněni proti kupu-
jícímu v  kamenném obchodě, protože 
kupovanou věc jsme neměli možnost 
si před zaplacením prohlédnout a vy-
zkoušet. Zákon na to pamatuje a tudíž 
máme možnost nevhodně koupenou 
věc do 14 dnů bez udání důvodů vrá-
tit. To asi každý, kdo přes internet na-
kupuje, dobře ví. Ne každý ale ví, že do 
těch 14 dnů se počítají i soboty, neděle  
a svátky a také cesta balíčku zpět, pro-
tože prodejce se musí o našem úmyslu 
nejpozději 14. den už dozvědět. Nestačí 
tedy věc 14. den teprve odeslat, nepla-
tí tady datum poštovního razítka, jako 
v některých jiných případech.  Jakmile 
lhůtu nestihneme, zásilka přijde zpět, 
protože  počítat s nějakou dobrou vůlí 
prodejce, že nám bude den či dva to-
lerovat, je v dnešní době jemně řečeno 
bláhovost, on naopak číhá, že lhůtu 
nestihneme, protože je rád, že prodal  
a není v jeho zájmu vracet peníze.

Pozor také na podvodné internetové 
obchody, kterých je čím dál víc. Stopro-
centní rada jak je poznat samozřejmě 
neexistuje, ale doporučuji objednávat 
pouze u těch předchozími nákupy pro-
věřených a naopak nenakupovat u těch, 
které umožňují pouze jediný způsob 

platby a to je platba předem. Stává se to-
tiž, že zaplatíte předem, zboží nepřijde 
a své peníze už pravděpodobně neuvi-
díte. S  takovými případy se setkávám 
prakticky denně.

Rovněž nemá smysl objednávat 
zboží, které je nabízeno za podezřele 
nízkou, až neskutečnou cenu. Pokud 
totiž prodejce nabízí například LCD 
televizor za 10% běžné prodejní ceny, 
je jasné, že se ho nikdy nedočkáte. Ne-
jedná se o omyl, ale úmysl získat vaši 
adresu, kterých se takovému prodejci 
během pár hodin sejde několik tisíc  
a on je obratem prodá.  Následně nám 
začnou chodit do poštovních stránek 
nejrůznější nabídky a my se divíme, kde 
adresu vzali. 

Internetových obchodů je totiž čím 
dál víc, konkurence ve všech sortimen-
tech je obrovská, cenu zboží nelze sni-
žovat do nekonečna, tudíž se prodejci 
uchylují k  nejrůznějším nadstandard-
ním nabídkám, za kterými se ve skuteč-
nosti skrývá podvod. 

Jeden případ za všechny, který jsem 
měl asi před měsícem -  v  nabídce 
bylo uvedeno –„při objednávce nad  
1500,- Kč nebudete platit poštovné“. 
Paní si tedy objednala za 1550,- Kč. 
Jednalo se o 11 dárkově balených 
mýdel. Prodávající odpověděla, že 
má posledních 10, tudíž výše ob-

jednávky nedosahuje požadované 
částky, takže je nucena poštovné na-
účtovat. A aby to nebylo všechno, ve 
skutečnosti těch mýdel přišlo pouze  
9 (naúčtováno bylo 10) z těch 9 byla tři 
prošlá a na dovršení bylo za krabičku 
mýdel napočítáno poštovné 120,- Kč, 
přičemž odpovídající cena je zhruba 
poloviční. Co dodat?

Dále bych chtěl upozornit na nákupy 
v Makru. Protože to není běžný market, 
jak se spousta lidí domnívá, ale velko-
obchod určený pouze pro podnikatele, 
i když díky zavedenému systému tam 
jezdí celý národ. Nákupem v tomto ob-
chodě můžeme sice občas něco ušetřit, 
ale zároveň se vzdáváme většiny svých 
spotřebitelských práv. Neplatí zde totiž 
občanský, ale obchodní zákoník, kde 
není automaticky dvouletá záruka, ne-
platí tady pravidlo, že při třetí stejné 
nebo čtvrté závadě máme nárok na vý-
měnu výrobku nebo vrácení peněz, atd. 
Na to je potřeba pamatovat především 
při nákupu dražších výrobků jako jsou 
elektrospotřebiče,	mobilní	telefony.

Na závěr tohoto poučování přeji 
všem občanům Albrechtic, aby mé rady 
nikdy nepotřebovali a samozřejmě pří-
jemné prožití vánočních svátků a do 
nového roku pevné zdraví.

Josef Černý

     

Místní zpravodaj Albrechtice nad 
Orlicí byl přihlášen do soutěže zpra-
vodajů. Do soutěže bychom měli zaslat 
zpravodaj nejlépe tohoto roku a to je 
chvíle, kdy jsem tak trochu v koncích. 
Proč? Na základě reakce několika ob-
čanů na výčet nákladů za vydávání 
zpravodaje bylo rozhodnuto v radě 
obce, že náklady na Místní zpravodaj 
by mohly být sníženy, pokud bude 
vycházet na levnějším papíru. Ano, 

nějaká ta koruna se tímto opravdu 
ušetřila, ale bohužel, na úkor kvality 
zpravodaje. Níže uvádím přesný rozdíl 
úspory. Na jednom výtisku je rozdíl 
ceny	 pouhých	 0,96	 Kč,	 což	 opravdu	
není částka ohromující, ač uznávám, 
že na celkové částce již vidět trošičku 
je.	Posuďte	sami,	zda	ta	změna	papíru	
stála za to. Není člověk ten, co by se 
zavděčil lidem všem. Ale pro změnu 
se nyní setkávám s názory opačnými. 

„Zpravodaj mi nějaký do schránky při-
šel, ale to je jen verze pracovní“? Lidé 
na	fotografiích	jsou	hůře	rozeznatelní,	
papír srovnatelný s novinami a letáky, 
které jsou ihned vyhazovány do kot-
le..., po prvním přečtení je zmačkaný... 
Letáky a noviny vychází denně, tedy 
je nutné, aby náklady byly co nejniž-
ší. Zpravodaj vydáváme „jen“ jednou 
za čtvrt roku. Dlouhá léta si udržoval 
určitou kvalitu a úroveň, kterou nyní 

ztratil	úsporou	„pouhých“	0,96	Kč/kus.	
Aby bylo úsporám učiněno zadost, byl 
zkoumán jiný aspekt. Bude snížen po-
čet výtisků, jelikož byl náklad zbytečně 
vysoký. Myslím si nejen já (rada obce 
na svém posledním zasedání schválila 
návrat ke křídovému papíru), že tím-
to bude úspora také znateln á a kvali-
ta zůstane taková, na jakou jsme byli 
zvyklí...

Alena Mylerová

   

Vážení čtenáři,
na zpestření minulého čísla Místní-

ho zpravodaje (32012) – osmisměrku 
a omalovánku pro děti nepřišla žád-
ná	 reakce,	 bohužel.	 Doufáme	 tedy,	
že Vám i Vašim dětem tato novinka 
radost udělala a pokusíme se tímto 
směrem pokračovat i nadále. Uvítá-
me všechny Vaše náměty a eventuelně 
připomínky. Správné znění tajenky 

nové osmisměrky zasílejte do 21. 12. 
2012 na adresu albrechtice@nadorlici.
cz, nebo je možné ji osobně doručit na 
OÚ. Z úspěšných luštitelů vylosujeme 
3 výherce, které odměníme drobnými 
cenami. 

Správné znění tajenky z  minulého 
čísla: P. Valéry: Historie je věda o tom, 
co se nestane dvakrát.

Redakce MZ
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IV. Obecní plavba po Orlici

Návštěva Klicperova  
divadla v Hradci Králové

Ohlédnutí za rokem 2012 - zahrádkáři
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Neděle 19. 08. 2012 přivítala ráno  
v Kostelci nad Orlicí nedočkavé mi-
lovníky vody. Sešlo se nás tolik, že 
byly trochu problémy s loděmi. Po-
pularita plavby rychle stoupá a 110 
vodáků je už hodně slušný počet. Po-

časí přálo a slunce pálilo, voda ledová, 
párky výborné. Dojezd byl u Kulaté 
Báby v Týništi n. O. a některým trvalo 
pěkně dlouho, než tam dorazili. Na-
konec se vše povedlo a organizátoři 
albrechtické plavby, pan Jaromír Krb 

a pan Jaroslav Hlušička, museli být 
spokojeni stejně, jako jsme byli my. 
Po doplutí nás Míra všechny odměnil 
guláškem v restauraci Na Drahách a 
taky jsme uhasili žízeň po krásném 
slunném dni.  I z této IV. plavby při-

pravil pan Milan Myšík krásné zá-
běry.  DVD je také hotové, je dlouhé  
20 minut a koupit si ho můžete rovněž  
u p. Myšíka nebo v restauraci Na Dra-
hách u p. Krba. 

Za kulturní komisi, J. Hlušička

   

V pátek 5. října 2012 v 17:30 hod. 
jsme se s občany z Albrechtic nad Or-
licí vypravili do královéhradeckého 
Klicperova divadla na shlédnutí diva-
delní	hry	FIGAROVA	SVATBA	v režii	
Davida Drábka.

Proslulá klasická komedie, popi-
sující jeden neobyčejný den sluhy 
Figara, jeho milé Zuzanky, záletného 
hraběte Almavivy, vdavekchtivé Mar-
celiny a dalších. Jiskřivá hra lásky, 
plná nástrah, složitých plánů a jejich 
nečekaných vyústění se právem stala 
jednou z nejoblíbenějších komedií 
světové dramatiky. V režii Davida 

Drábka, který tvrdí, že v hledišti mů-
žete až zešílet smíchy, se na jevišti 
dokonale vyřádili Pavla Tomicová, 
Vojtěch Dvořák, Jiří Zapletal, Pavlína 
Štorková, Zora Valchařová-Poulová, 
Lenka Loubalová, Marta Zaoralová, 
Jan Vápeník a mnozí další.

Celkem se přihlásilo 28 občanů, 
kteří si takto páteční večer příjemně 
užili.

Členové kulturní komise rady obce 
přejí všem našim občanům krásné 
prožití svátků vánočních a do nového 
roku 2013 hodně zdraví a mnoho kul-
turních zážitků.

OBČANSKÉ	SDRUŽENÍ	NOVAVESRING	POŘÁDÁ	
2. 3. 2013 V RESTAURACI POD KAŠTANY VE ŽĎÁRU NAD ORLICÍ
PLES K USPOŘÁDÁNÍ JUBILEJNÍ 20. VELKÉ CENY  PLES

     
Blíží se „kritický“ konec roku 2012. 

Některá proroctví věští konec světa. 
Nerada přemýšlím o těchto černých 
vizích a nechci v  ně věřit. Raději 
vzpomínám na výlet na jarní veliko-
noční výstavu do Častolovic. Člověk 
nevěděl, na co se má dřív dívat, čemu 
se víc obdivovat. Nápadů, jak vylepšit 
domácnost i zahradu, tu bylo víc než 
dost.

Krásnými květinami se kochaly 
i účastnice zájezdu s  týnišťskou or-
ganizací zahrádkářů do polského 
Walzbrychu. Potěšily se nejen při pro-
hlídce celého zámeckého areálu, ale 
zakoupily si něco i pro potěchu domů.

Konec léta a začátek cvičení jsme si 
připomněli při opékání buřtů v moš-
tárně. Na této akci se domluvil i úklid 

moštárny před moštováním. Pochut-
nali jsme si nejen na nezdravých buř-
tech, ale ochutnávali jsme donesené 
námi vyrobené zeleninové směsi, ke-
čupy, ... a zavzpomínali na prima pří-
telkyni Janu Sedláčkovou.

Moštárna byla letos v  provozu od 
15. září do 20. října. Přes nepříznivé 
počasí – jarní mrazy, když kvetly stro-
my a pak kroupy, se kupodivu jablka 
urodila. Pracovníci moštárny se měli 
co otáčet.  Přijelo dost pěstitelů a vy-
lisovalo se 1388 litrů báječného moš-
tu. Při prvním moštování vybírala 
peníze paní Míla Zemanová, obětavá 
členka, bývalá předsedkyně základní 
organizace. Nikoho nenapadlo, že nás 
tak brzy opustí. Připomínají nám ji 
i macešky, které vypěstovala a my je 

vysázely u pomníku padlých u školy.
Mezitím byl i čas na kulturu - spolu 

s kulturní komisí obce jsme se podí-
leli na zajištění dopravy účastníků di-
vadelního představení v Týništi n. O. 
a opětovné návštěvy Výstavy zahrada 
východních Čech.

Doufám,	že	se	nesplní	děsivé	před-
povědi a sejdeme se na besedě v mo-
štárně před koncem roku a budeme 
společně plánovat, co podniknout 
v roce 2013.

DIVADLO
V pátek 5. října se pobavily naše 

dříve narozené dámy při báječném 
muzikálu Světáci, se  kterým přije-
la do týnišťského kulturního centra 
pražská Divadelní společnost Háta.

V  představení excelovali pánové 
M. Zounar, Z. Pantůček, V. Limr, nic 
dlužné nezůstalo ani ženské obsaze-
ní – I. Andrlová, V. Peterková a další. 
Toto veselé představení zajistilo dob-
rou zábavu a odreagování od starostí 
všedního dne.

Ošklivé počasí v  neděli 7. října 
odradilo mnohé přihlášené účastní-
ky výletu do Častolovic na výstavu 
Zahrada východních Čech. Odvážní 
senioři jistě nelitují návštěvy výstavy 
se zajímavými pěknými exponáty – 
výpěstky zahrádkářů, ale i specializo-
vaných odborníků.

Návštěvu obou akcí zajistila kultur-
ní komise obce Albrechtice n. Orl.

Za MO ČZS
Jaroslava Kupková



Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O. 
ŠKOLA

Den zvířat

Přespolní běh

   Radost nám udělal svým třetím místem Libor Šrajbr

Dýně

Jak jsme uložili  
zahradu k zimnímu spánku

Albrechtické školní vtípky Sběr papíru

   

Po školním kole přespolního běhu 
v  našem krásném parku mě paní 
vychovatelka Drábková vybrala do 
družstva, které jelo reprezentovat naši 
školu na okresní kolo.

21. září ráno jsme se sešli ve dru-
žině a paní Drábková nám dala re-
prezentační trička. Pan Vojtěch a pan 
Jaroměřský nás potom odvezli auty 
na týnišťské náměstí, kde jsme čekali 
na autobus, aby nás odvezl do Rych-
nova nad Kněžnou. V Rychnově jsme 
měli dost času, tak jsme si šli koupit 
něco na zub. Posilněni jsme odjeli do 
Solnice.

Na závodišti jsme si prohlédli trať. 
Když jsme vybíhali, měli jsme to dob-

ré, protože jsme byli v  první řadě. 
Měli jsme dobrý rozběh. Jeden z na-
šich reprezentantů, byl to Libor Šrajbr, 
se umístil na 3. místě, my ostatní jsme 
na tom byli hůře. 

Výlet do Solnice se nám líbil  
a paní vychovatelka nás na ponděl-
ním zahájení pochválila za dobré cho-
vání i za reprezentaci školy. 

Děkujeme paní Drábkové, že 
si na nás udělala čas a děkujeme  
i všem, kteří nás vezli auty – panu 
Jaroměřskému, panu Vojtěchovi  
a paní Janušové.

Lukáš Bartoš 
žák 5. ročníku

   

Ve Velkomoravské říši vládl Jan 
Velkomoravský

Nevodič je to, co nemá v sobě vodu.

Kolem oken třídy letěl nějaký větší 
pták. Najednou se ozvalo: „To je asi 
orel školní…“

   

Na konci října jsme si u nás ve škole 
připomněli Keltský svátek  Samhain a 
naše loňské dýňové slavnosti.

My páťáci jsme si s paní učitelkou 
Kratěnovou řekli, že si i letos vyřeže-
me dýně. Kdo chtěl, mohl si přinést 
z domu svou vlastní dýni na vyřezá-
vání. Největší nám přivezl pan Kačín. 
Na dýni jsme nakreslili, jak by měla 
vypadat a pustili jsme se do vyřezá-
vání a dlabání. Mohli jsme si nechat 

semínka a vzít si je domů na zasazení, 
aby nám vyrostla na příští rok krásná 
dýně. Hotové dýně, které  jsme vyře-
zali a vydlabali, jsme dali na balkón, 
kde do nich paní učitelka dala v pod-
večer svíčky a zapálila je. Dýně nám 
vydržely svítit celý večer a celou noc. 

Paní učitelka nás za všechno po-
chválila a my jsme si to všechno  moc 
užili.

Martin Blecha žák 5. ročníku

   

Ve středu 3. října jsme slavili den 
zvířat. 

Už ráno se ve škole sešlo mnoho 
zvířátek. Byli tady papoušci, křečci, 
králíci a další. Při českém jazyku jsme 
vyprávěli různé příběhy se zvířátky, 
mohli jsme si přečíst i různé zajíma-
vosti o zvířatech. O velké přestávce 
k  nám do školy přijeli koně od paní 
Dvořáčkové. Každý, kdo chtěl, se sve-

zl na koni. Po škole už k  nám přišli  
i psi a kočky. Zvířátka jsme si ukazovali  
a říkali si, jak se o ně staráme.

Pak přišel konec. Rozloučili jsme 
se, poděkovali jsme paní Drábkové, že 
nám zařídila jízdu na koni. Všem se 
den se zvířaty líbil.

Klára Pluhařová 
žákyně 5. ročníku

   

V  sobotu 20. října 2012 usku-
tečnila Základní a mateřská škola 
v Albrechticích n. Orl. ve  spolu-
práci s  rodiči sběr odpadového 
papíru v obci.

Celé akce se zúčastnilo 10 tatín-
ků dětí mateřské školy, kteří svý-
mi auty sváželi odpadový papír 
z celé obce, ale i ze dvou obchodů 
a soukromé firmy v Týništi n. Orl. 
a ukládali do připravených kontej-
nerů na parkovišti u školy.

Děkujeme tímto p. Bekovi, p. 
Burešovi, p. Filipovi, p. Horákovi, 
p.	 Jaklovi,	 p.	Mylerovi,	 p.	Pfeiffe-

rovi	J.,	p.	Pfeifferovi	R.,	p.	Práško-
vi, p. Trávníčkovi a sourozencům 
Havlíčkovým.

Velký dík patří i dětem Kolářo-
vým za pomoc při skládání sběru. 
Moc děkujeme i Vám, občanům 
Albrechtic, kteří papír třídíte  
a necháváte jej pro tradiční sběr, 
i Vám, kteří papír nosíte do školy.

Výtěžek ze sběru odpadového 
papíru i letos přispěje k pěkné vá-
noční nadílce našim dětem.

 
Za kolektiv ZŠ a MŠ

Ivana Kubcová

   

V pátek	16.	listopadu	jsme	ukládali	
zahradu k zimnímu spánku.

Všichni ve škole napsali přáníčka 
zahradě, stromům, keřům i ostatním 
rostlinám. Třetí ročník vyrobil dva 
strážce zahrady ze dřeva a přírod-
ních materiálů. Po velké přestávce 
jsme zahradu prošli s  paní učitelkou 
a zopakovali jsme si, co o ní víme. Šli 
jsme i do sklepa a podívali jsme se, jak 
máme uložené hlízy jiřin. Pak jsme si 

vzali přání a postupně jsme je pověsili 
na strom. Paní učitelka Blažková při-
pravila jablka a brambory, které jsme 
si opekli. Moc nám to chutnalo a měli 
jsme z  toho radost. K  tomu jsme si 
mohli dát výborný bylinkový čaj, kte-
rý uvařili třeťáci.

Celé ukládání zahrady se nám líbilo 
a moc jsme si to užili.

Veronika Karásková 
žákyně 5. ročníku
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Pečení rohlíčků

Výroba lucerniček

Martinské slavnosti

   Lucerničky si vyrobily i děti z MŠ   Lucerničky si vyrobily i děti z MŠ    Pavla Černá a Filip Králík při výrobě rohlíčků

   

Letošním podzimním školním 
projektem byly Martinské slavnosti. 
Během dvou týdnů se všechny děti ve 
škole seznámily s  postavou sv. Mar-
tina a se všemi legendami, pranosti-
kami i zvyklostmi, které se ke svátku 
sv. Martina váží. Námět se objevil 
v českém jazyce, matematice, pracov-
ních činnostech, výtvarné a hudební 
výchově. Žáci pracovali individuálně 

i ve skupinách, společně jsme vyrobili 
lucerničky, napekli martinské rohlíč-
ky i připravili podvečerní slavnost. 
Užili jsme si to, máme za sebou kus 
práce a v  sobě radost z  vydařeného 
projektu. Věříme, že se nám podařilo 
trochu radosti předat i ostatním. 

Světlana Kratěnová 
 ředitelka školy

   

Při projektu Martinské slavnos-
ti jsme ve škole pekli martinské 
rohlíčky. 

Podle tradice mají být rohlíčky za-
hnuté, protože Martina chtěla otrávit 
macecha. Do rohlíčku dala jed a za-
hnula ho, ale když se rohlíčky upekly, 
byly zahnuté všechny.

Paní ředitelka přinesla hotové těs-
to a makovou náplň a všem dětem 
ve škole ukázala, jak rohlíčky udělat.  
Těsto vyrobila ze 40 dkg hladké mou-
ky, 1 Hery, 1 kysané smetany a špetky 
soli. 

Těsto jsme rozdělili na čtyři díly. 
Každý díl jsme rozváleli na kruh 
o průměru asi 25 cm. Vzali jsme 
radýlko a rozdělili jsme kruh na  
8 trojúhelníků.  Na širší část trojúhel-
níku jsme dali 1 vrchovatou čajovou 
lžičku makové náplně, přes ni jsme 
přeložili těsto a smotali až ke špič-
ce. Natřeli jsme rohlíčky vajíčkem  
a odnesli do kuchyně péct.

Ve čtvrtek na slavnosti jsme rohlíč-
ky všem dali ochutnat. Měly velký 
úspěch.

Štěpán Kačín žák 5. ročníku
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Na Martinskou slavnost jsme po-
třebovali lucerničku. Vyrobili jsme si 
ji sami. 

Všichni jsme si do školy přines-
li sklenici. O velké přestávce jsme 
sklenici natřeli bílým primalexem. 
Při pracovních činnostech jsme pak 
do zaschlé barvy vyškrabávali orna-

menty. Paní asistentka nám nastříhala 
drátky na držátko lucerničky. Na drá-
tek jsme mohli ještě navléknout jaké-
koliv korálky. 

Všichni jsme měli lucerničky 
nádherné.

 Věra Kolářová 
žákyně 5. ročníku



Podvečerní slavnost

Předávání světýlek

Průvod s lucerničkami

Anketa

Projektové dopoledne

   Při výtvarné výchově jsem velké kartony zaplnili spoustou  
 krásných koní

   Své papírové koně nám předvedli žáci třetího ročníku

   

Ve čtvrtek 8. listopadu se na našem 
školním dvoře uskutečnila Martinská 
slavnost.

Ve škole jsme se seřadili a vyšli jsme 
na zahradu. Všude kolem nás už byla 
tma, ve které zářily louče. Celý pro-
gram jsme zahájili my a náš kamarád 
Honza	fanfárami	na	trubky	a	na	tubu.	
Po uvedení paní Drábkové děti reci-
tovaly a zpívaly. My jsme zahráli pís-
ničku o Martinovi. Po naší závěrečné 
fanfáře	se	rozhostilo	ticho	a	na	zahra-
du vjel  Martin na velkém, majestát-
ném koni. Projel kolem nás. Bylo to 

krásné. Začali jsme rozdávat rohlíčky, 
které jsme sami upekli. Přelezli jsme 
přes prolézačky a sklouzli jsme se po 
skluzavce. Vzali jsme si své lucerničky 
a paní učitelky nám předaly světýlka. 
Pak jsme šli v průvodu kolem kostela 
a zpět na školní dvůr.   

Akce byla úspěšná a přišlo hodně 
lidí. Děkujeme všem, kdo nám po-
mohli	 a	 kdo	 přišli.	 Doufáme,	 že	 se	
slavnost všem líbila jako nám. 

   Dan Jakl a Štěpán Kačín  
žáci 5. ročníku

   

Ve čtvrtek 8. listopadu jsme se ne-
učili podle rozvrhu, ale měli jsme 
projektový den Martinské slavnosti. 
Ten den jsme si hodně užili. Od rána 
jsme vyráběli papírové ozdoby, pekli 
rohlíčky. Při práci s  těstem jsme se 
zasmáli. Nejvíce se nám líbilo diva-
dlo o Martinovi, jak rozsekl svůj plášť  

a daroval ho žebrákovi. Každý si mu-
sel vymyslet, co bude říkat a pak jsme 
hráli. Chtěli jsme hrát pořád dokola. 
V 11 hodin jsme šli ven na generálku 
na podvečerní slavnost. Pak nás čekal 
oběd a v kuchyni už krásně voněly ro-
hlíčky. Byl to nádherný den.

Jan Chmelík žák 5. ročníku

   

Hned po Martinských slavnos-
tech jsme se vydali za dětmi do 
všech tříd a ptali jsme se, co se jim 
nejvíce líbilo na projektu Martinské 
slavnosti.

Výsledek ankety:

1. místo - zdolání prolézačky  
  a předání světýlka
2. místo - průvod se světýlky  
  a koněm
3. místo - rohlíčky

Žáci 5. ročníku

   

Ke konci naší slavnosti došlo 
k důležité věci - předávání martin-
ských světýlek. 

Paní učitelky nám předaly svě-
týlka – zapálily lucerničky. Nebylo 
to obyčejné světýlko, ale poselství 
kamarádství, laskavosti a lásky ke 
všem, poselství, které musíme mít 

všichni ve svém srdíčku. Když už 
všechna světýlka svítila, vydali jsme 
se do průvodu. Bylo to moc hezké 
a moje světýlko svítilo ještě hodně 
dlouho i doma.

Všem se nám to moc líbilo.
 Veronika Karásková 

žákyně 5. ročníku

   

Na konci Martinské slavnosti 
jsme šli v průvodu s  lucerničkami, 
které jsme vyráběli při pracovních 
činnostech.

Vyrazili jsme od školy a šli jsme 
po návsi. Cestou jsme viděli krásně 
rozsvícený kostel. V  čele průvodu 

šel kůň a na něm svatý Martin. Bylo 
nás přes dvě stě. Cestou jsme si po-
vídali a měli jsme krásnou náladu. 
Dorazili jsme ke škole a rozešli jsme 
se domů.

Průvod se nám velice líbil.
  Míra Krb žák 5. ročníku
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Zoubek

DěkujemeHravě žij zdravě
Za všechny z naší školy moc děkuji 

našim sponzorům – paní Jaroměřské, 
Příhodové a manželům Černým za 
dary, které nám pomáhají financovat 
naše akce nebo nám umožňují nákup 
programů k  interaktivní tabuli. Děláte 
radost dětem. 

Světluše Kratěnová

Rada školního zpravodaje: Lukáš Bartoš, Martin Blecha, Jan Chmelík, Štěpán Kačín, Filip králík, Jaromír Krb, Dan Jakl, Anna Drahokoupilová, Veronika 
Karásková, Věra Kolářová, Klára Pluhařová a Světlana Kratěnová

Všichni ze školy 

prejeme ctenárum 

zpravodaje krásné 

Vánoce a štastný 
nový rok.

      Tradiční vánoční pořad 
     18. prosince v restauraci u Krbů od 17 hod.

        Srdečně Vás zveme. 

   Halu školy zdobí papírový beltém, který vyrobili žáci 4. a 5. ročníku s  
 paní učitelkou Janou Beňovou

   I naše adventní věnce letos zdobí papírové ozdoby, věnec na dveře 
vyrobili kluci 5. ročníku s paní učitelkou Kratěnovou a věnec se svíčkami 
děvčata s paní učitelkou Richterovou

   5. prosince navštívil školu Mikuláš s čertem a andělem

   

V  5. ročníku máme předmět 
Zdraví člověka a letos jsme se 
s  paní učitelkou Kratěnovou do-
mluvili, že se přihlásíme do soutě-
že Hravě žij zdravě. Nejprve paní 
učitelka zaregistrovala na interne-
tu celou třídu a pak se zaregistroval 

každý žák. Doplňujeme testy a de-
ník a sbíráme body, za které může-
me vyhrát ceny. 

Učíme se o zdraví a všem se nám 
to moc líbí.

Štěpán Kačín
 žák 5. ročníku

   

Vzdorovitý a neposlušný zoubek 
odmítá kousat jídla prospěšná jeho 
zdraví a nechce se čistit kartáčkem  
a pastou. Dává přednost nejrůznějším 
sladkostem a  když se sladkým jídlem 
dost zašpiní, objeví se „zubní čer-
víci“, kteří se okamžitě dají do práce  
a začnou na zoubku pracovat. Zoubek 
pociťuje bolest, pláče, vzpomíná si na 
kartáček a pastu a volá ji na pomoc…

Takto poutavě začala svoje poví-
dání paní Pavla Beránková, dentální 
hygienistka, během svojí návštěvy 
v mateřské škole.

Pěknou motivací, krásnými rekvi-
zitami – dinosaurem Dinem, obřím 
zubem, zubními červíky a osobitým 
projevem zaujala přítomné děti, rodi-
če i paní učitelky. 

Při poslechu veselé písně na CD si 
děti vyzkoušely správný postup při 
čištění zoubků a rodiče se dozvěděli, 
jak důležitá je péče o mléčný chrup 
již v  předškolním věku, pravidelné 
každodenní čištění ráno a večer a jak 
nezdravě je přílišné mlsání.

Na závěr setkání rodiče zahrnu-
li zubní hygienistku četnými dotazy  
a dozvěděli se, že nejde o to, aby dítě 
samo dokonale čištění zvládlo, nýbrž 
o to, aby si zvyklo pravidelně s kartáč-
kem a pastou zacházet.

Všem přítomným dětem byla za je-
jich pozornost věnována dětská zubní 
pasta a obrázek.

Moc paní Pavle děkujeme a těšíme 
se na příští setkání.

Za kolektiv MŠ Ivana Kubcová

  

Sběr papíru
I v  letošním roce jsme pořádali dva 

tradiční sběry papíru. Naše poděková-
ní patří rodičům, kteří nám se sběrem 
pomáhali, ale i Vám, občanům, kteří jste 
svůj odpadový papír doma schraňovali 
a	buď	odnesli	do	školy	nebo	nachystali	
při sběru na chodník. Moc si toho vá-
žíme a všem moc děkujeme. Příští rok 
budeme zase určitě sbírat. Myslete na 
nás a střádejte papír na další sběr. 

Žáci a zaměstnanci školy
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Po roce byla opět zdvižena stavidla 
albrechtického brouzdaliště a 10. lis-
topadu se uskutečnil výlov ryb. Tento-
krát na výlov čekali v brouzdališti pěk-
ní kapři, štiky, okouni, jeseni, ale také 
mníci a líni. Kdo chtěl, mohl si koupit 

kapra nebo sladké občerstvení v  mo-
štárně, které pro zájemce připravily 
členky zahrádkářského svazu. Pěknou 
atmosféru	výlovu	tentokrát	nepokazilo	
ani počasí. Na celé akci bylo prima, že 
mezi účastníky, převážně Albrechťá-

ky, panovala všeobecně dobrá nálada  
a pohoda. To bylo ostatně hlavním 
smyslem této akce.  

Děkuji proto všem, kteří se na je-
jím uskutečnění podíleli, zvláště pak 
zaměstnancům Lesního družstva Vy-

soké Chvojno s. r. o., kteří obstarali 
dopravu a prodej kaprů, paní Jaro-
slavě Kupkové a spol. za občerstvení, 
i všem, kteří přišli a přispěli k pěkné at-
mosféře	tohoto	sobotního	odpoledne.

Jaromír Kratěna, starosta  

     

17. listopadu, týden po výlovu ryb 
z  brouzdaliště u elektrárny, se kona-
ly v restauraci U Krbů rybí hody. Po 
loňských zkušenostech s  velkou ná-
vštěvou jsme nenechali nic náhodě 
a na akci se důkladně připravili. Pan 
Krb zajistil dostatečně početnou ob-
sluhu, nachystal sál pro 150 účastní-
ků.  František Khýn, jeho žena, Jirka 
Dirbák, Iveta Krbová, Květa Marčíko-
vá a já jsme se pustili do přípravy ry-

bích dobrot. Na jídelníčku byla štika 
po mlynářsku, kapr na zelenině, kapr 
smažený a kapr po novohradsku. Cel-
kem jsme připravili více jak 200 porcí 
rybích dobrot. 

Všem nám šla práce od ruky a před 
zahájením hodů bylo vše připrave-
no k prodeji a s napětím jsme čekali, 
kolik lidí přijde. Naše napětí polevilo 
záhy, neboť první návštěvníci hodů 
přišli již půl hodiny před oficiálním 

začátkem akce. Za nimi přicházeli 
další a další a během krátké chvíle byl 
sál plný. Obsluha na sále i výdej v ku-
chyni však byli tentokrát připraveni  
a tak šlo vše jako na drátkách. 

K  dobrému jídlu hrála místní hu-
dební skupina VOKAP, Jarda Vošlajer 
a	Jirka	Kapucián.	Atmosféra	v restau-
raci byla příjemná, rybí pochoutky 
rychle mizely. Talíře se do kuchy-
ně vracely prázdné a hlavní kuchař, 

František Khýn sklízel četné pochvaly. 
Co říci na závěr? Podle mne se akce 

vydařila, jídlo bylo dobré, kdo přišel, 
tak se bavil a všude vládla pohoda. 
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se 
na akci podíleli a přát si, abychom se 
příští rok zase ve zdraví všichni sešli 
na albrechtických rybích hodech.      

Jaromír Kratěna
starosta



Číslo 4 - 2012ZPRAVODAJSTVÍ

KNIHOVNA 

Moderní komunikace

Strana 12
     

Vítám Vás v knihovně a nabízím ně-
kolik titulů:

Pro děti:
„Čtyři a půl kamaráda“ – Friedrich 

J. – Karel by se s velkou chutí pustil prá-
ce v  detektivní kanceláři, ale co dělat, 
když ho kamarádi nechtějí…Všechno 
se změní, když Karel jednou odpoledne 
objeví v  lese jeskyni a v ní najde něco 
zcela nečekaného. Čtyři a půl kamaráda 
je první knížka ze série napínavých pří-
běhů detektivní kanceláře „Kalle a part-
neři“, v nichž nechybí nečekané zvraty, 
náhody a spousta legrace.

„Anička a její kamarádky“ – Pe-
routková I. – Aniččiny rodiče odjeli na 
rok	pracovat	do	Afriky,	a	 tak	se	Anič-
ka nastěhuje k babičce. Do druhé třídy 
už bude chodit v její malebné vesničce. 
Přestože to tu Anička dobře zná, má 
zprvu trochu obavy: jaká bude nová 
třída, najde si nějakou kamarádku, co 
všechno ji čeká? Brzy však z ní její stra-
chy opadnou a spřátelí se dokonce hned 
se dvěma spolužačkami. S Irenou a Oli-
nou si pak Anička užívá skvělá dobro-
družství, která jim nabízí blízké okolí 
a radosti i starosti, které přináší kama-
rádství tří děvčat. 

„Ferda zmizel“	-		Gellersen	R.	–	Pří-
běhy ze sedla. Vzhůru do rezervace. 
Ema a její přítelkyně se na to těší už 
dlouho. Je tam totiž skutečný prales. 
Jenže najednou je úplně všechno jinak, 
než mělo být: bojácný Ferda se splaší 
a	zmizí	v divočině.	Lenka	je	zoufalá…	
Podaří se jí poníka najít dříve, než se 
něco stane?

„Vánoční příběhy“ – Lindgreno-
vá A. – Nejkrásnější vánoční příběhy 
z pera skvělé švédské spisovatelky potě-
ší všechny čtenáře nejen v době předvá-
noční. Jistěže adventní čas je ten nejpří-
hodnější, ale vyprávění svůj okouzlující 
půvab neztrácí ani v  jiné době. A tak 
prožijte Vánoce s dětmi, které už možná 
znáte – s Madynkou, s Lottou z Rošťác-
ké uličky nebo s kamarády z Bullerby-
nu, i s těmi, s nimiž se teprve seznámíte.  
Známé i zcela nové příběhy přinášejí 
všem čarovnou vůni perníčků, jehličí a 
purpury za vyzvánění rolniček a zvon-
ků nejen jednou v roce.  S vánoční kníž-
kou strávíte báječné Vánoce kdykoliv. 

„Naše stromy a keře“ – encyklope-
die – Mikula A. – V lesích jako všude 
ve volné přírodě, jsou středem naší po-
zornosti stromy a keře. Chceme je umět 

poznávat, ale chceme i o nich něco vě-
dět. Tomuto přání se snaží vyhovět tato 
kniha.

Pro dospělé :
„Mít pro koho žít“ – Willetová M. 

– Příběh o tom, že ani v  nejtragičtější 
životní situaci není třeba ztrácet naději, 
je napsaný ve stylu oblíbených románů 
Rosamunde Pilcherové. Potěší čtenáře 
košatým dějem, řadou živoucích postav 
i barvitým vylíčením přírody romantic-
kého anglického venkova.

„Počestné lži“ – Amanda Quick - 
Clare, členka moderní „ Společnosti 
arkány“ je v  podstatě živým detekto-
rem lži. Což jí přináší i mnohé nesnáze, 
zejména při navazování mezilidských 
vztahů.

Nyní se po letech opět dostává do 
kontaktu se ztracenou rodinou a otec jí 
nabízí místo ve své společnosti….

„Čarovný princ“	-		Garwoodová	J.	–	
Pouze milovaná babička Taylor věděla, 
jak	 si	 dívka	 zoufala,	 když	 její	 snoube-
nec dal přednost Toylořině sestřenici. 
Teď	stará,	bohatá	dáma	umírá.	Ale	ješ-
tě musí dát do pořádku záležitosti své 
vnučky i dalších členů rodiny. Aby osa-

mělá Toylor nebyla svěřena do poruč-
nické péče bezohledného strýce, provdá 
se	formálně	za	amerického	rančera…

„Konec romantik“ – Hogan J. – Ban-
kovní lupič uloupil v  Brně pětadvacet 
milionů. Když však odjel na Vysočinu, 
aby se zde setkal se svým komplicem 
a ukryl peníze, havaroval u Sedmi skal 
a zemřel. Náhodnými svědky havárie 
se stali tři mladí muži, kteří už od dět-
ství jezdili na toto místo tábořit. Říkali 
si Romantici. Uloupené peníze se poté 
záhadně ztratily a vyšetřování havárie 
bylo uzavřeno. Po roce však byli dva 
z Romantiků nalezeni mrtví. Má jejich 
smrt něco společného s  onou havárií? 
…

Přijďte se vybrat, určitě najdete knihu, 
která Vás pobaví.

Všem čtenářům i nečtenářům pře-
ji hezké Vánoce, hodně štěstí, zdraví  
a pohody v novém roce 2013.

Na shledanou v  knihovně každou 
středu	teď	v zimním	období	od	16	–	18	
hodin se na Vás těší                                                 

      Svobodová J., knihovnice
www.knihovnaano.wz.cz

     

Vážení čtenáři,
v  minulých číslech zpravodaje jste 

již	 byli	 informováni	 	 o	 možnostech,	
které můžete jako občané využívat 
v  rámci komunikace s obcí a které 
obsahují webové stránky obce. Rádi 
bychom Vám je připomněli a připojili 
i reakci paní Brůžkové, která na zá-
kladě našeho podnětu začala využívat 
SMS rozhlas a je s ním velmi spokoje-
ná. Což je reakce, která nás velmi po-
těšila. Kéž by takto pozitivních reakcí 
bylo více.

Již delší dobu jsem měla problémy 
s  tím, že hlášení rozhlasu bylo pro 
mě špatně slyšitelné a nesrozumitel-
né. Na základě upozornění pana sta-
rosty jsem si aktivovala službu SMS 
rozhlasu a nemůžu si ji vynachválit. 
Už si nemusím dělat starosti s tím, že 

rozhlas neuslyším a unikne mi nějaká 
důležitá zpráva. Zprávy mě chytnou 
vždy a všude. 

Jarmila Brůžková,
Albrechtice n. O. 

SMS rozhlas - Obec  Albrechtice 
nad Orlicí má do tohoto systému za-
jištěn přístup a tato služba je pro Vás 
aktivní již od 1. 8. 2010. SMSsender.
cz	 umožňuje	 rozesílání	 informací	
z obecního	úřadu	formou	SMS	zpráv.	
Na	tento	způsob	předávání		informa-
cí  jsme Vás již v  minulosti několi-
krát upozorňovali, bohužel bez větší 
odezvy Vás občanů.  Tento moderní 
způsob komunikace je rychlý a ceno-
vě dostupný. Výhodou je, že zprávy 
zaslané	 touto	 formou	do	 vašich	mo-
bilních	 telefonů	 vás	 zastihnou	 vždy,	

když máte svůj mobil zapnutý. Zprávy 
(hlášení veřejného rozhlasu, případně 
další	 důležité	 informace)	 jsou	 pro-
střednictvím SMS rozesílány všem 
přihlášeným odběratelům. 

Každý zájemce se může přihlásit 
k  odběru SMS zpráv následovně: na 
telefonní	 číslo	 608  512  513	 odešlete	
SMS zprávu ve tvaru: ADD BEC7177 
B-Jan Novák C-1000. Cena této zprá-
vy je standardní, jako za kteroukoliv 
jinou	 zprávu.	 Doufáme,	 že	 budete	
tuto službu využívat a zvýší se tímto 
kvalita	 předávání	 informací	 z  obce	
k Vám občanům.

Chcete přijímat aktuality z webo-
vých stránek na svoji e-mailovou ad-
resu? V rubrice Aktuality – zaregist-
rujete svoji e-mailovou adresu.

Chcete zdarma vytvořit e-mail ve 
tvaru jméno.příjmení@albrechtice-
-nad-orlici.cz? Vyplníte a odešlete 
formulář	 na	 našich	 internetových	
stránkách a Vaše e-mailová schránka 
bude dostupná po přihlášení na adre-
se www.albrechtice-nad-orlici-cz 

V rubrice „Diskuzní fórum“ můžete 
vyjadřovat své názory na dění v  obci. 
Prostřednictvím této rubriky lze vklá-
dat jakékoliv dotazy včetně upozornění 
na problémy, které Vás v obci znepoko-
jují. Zpětnou vazbou na Váš dotaz, bude 
odpověď	starosty	obce.

V  rubrice „Anketa“ můžete svým 
hlasem odpovědět na zveřejněnou 
otázku.

-AM- 
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Z činnosti hasičů v roce 2012

   

Letošní rok byl z hlediska výjezdů 
celkem klidným rokem. Byli jsme  
u tří výjezdů, při kterých naštěstí ne-
vznikly žádné větší škody na majet-
ku, na životním prostředí a nedošlo 
ani ke zranění osob či zvířat. Pouze u 
jednoho zásahu došlo k násilné smrti 
několika desítek vos, ale to byla naše 
odplata za pobodání celé zasahující 
jednotky v  počtu tří hasičů a jedné 
soukromé osoby, která musela být 
odvezena k  ošetření. Bitva pro nás 
skončila vítězně i přesto, že někteří 
členové jednotky měli později pro-
blém nasadit čepici v důsledku otoku 
hlavy. Tento zásah nám zkomplikova-
lo hlavně to, že hnízdo bylo ještě před 
příjezdem jednotky strženo mezi ma-
teriál uskladněný na půdě, odkud se 
špatně vybíralo. Proto bych Vás chtěl 
touto cestou poprosit, pokud bude 
nutné volat hasiče k  likvidaci čeho-
koliv,	nechte	to	na	nich	a	doufejte,	že	
vědí jak na to.

Ke každému ročnímu období patří 
specifické zásahy a zima je ve znamení 
požárů topidel a kouřovodů, ať už vli-
vem nesprávné manipulace, údržby, 
či technické závady. Takových požárů 
bylo za rok 2011 v Královéhradeckém 
kraji celkem 23. Ani nám se tako-
vý zásah nevyhnul a v  letošním roce 
taktéž. Naštěstí zůstalo jen u komínů  
a nedošlo k větším škodám.   

Nedávno se mě nějaká paní ptala, 
co vlastně hasiči dělají nejvíce. Jaká 
je jejich nejčastější činnost. O vzpí-
rání půllitrů jsem se raději nezmi-
ňoval, ale pro zajímavost bych uvedl 
několik statistických údajů. Protože 
letos pravděpodobně ještě nějaký ten 
výjezd bude, záměrně uvádím statis-
tiku roku 2011. Jen v Královéhradec-
kém kraji vzniklo v roce 2011 celkem 
4509 událostí, při kterých bylo 122 
osob	usmrceno,	1169	zraněno,	z toho	
11	profesionálních	hasičů	a	8	dobro-
volných. Zachráněno bylo 1085 osob 
a evakuováno 1298 osob.  Z celkové-
ho počtu zásahů je nejvíce technic-
kých zásahů, kam patří např. otevírá-

ní bytů, vyprošťování osob z  výtahů, 
pomoc při nakládání pacientů do 
sanitky, čerpání vody odkudkoliv 
kamkoliv, likvidace spadlých stromů 
na vozovku nebo na elektrické vede-
ní, sundávání koček ze stromů atd. 
Takových zásahů bylo celkem 1972. 
Dopravních nehod se stalo 1127, po-
žárů 1024, přičemž největší podíl na 
požárech představují technické zá-
vady a nedbalost při zakládání ohňů 
v přírodě a při vypalování trávy.  Ve 
162	 případech	 došlo	 k	 úniku	 nebez-
pečných látek, planých poplachů 
bylo vyhlášeno 222. Pro puntičkáře, 
kteří rádi počítají, musím zmínit ješ-
tě dvě ostatní mimořádné události, 
do kterých se zahrnují zásahy u jiné 
události kupř. epidemie nebo náka-
za způsobená nebezpečnou nemocí  
a dále pak všechny zásahy a události, 
které nelze klasifikovat předchozími 
kategoriemi. V  porovnání s rokem 
2010 se jedná o pokles o 448 událos-
tí. Rozhodující podíl na významném 
snížení počtu zásahů má především 
celkový pokles řešených událostí  
a	 také	 fakt,	že	území	Královéhradec-
kého kraje nebylo v roce 2011 zasa-
ženo žádnou rozsáhlou plošnou mi-
mořádnou událostí. Nejvíce událostí 
bylo stejně jako v předchozích letech 
řešeno v okrese Hradec Králové a to 
1305, nejméně pak v okrese Rychnov 
nad	Kněžnou	666.	V	Královéhradec-
kém kraji bylo v roce 2011 uskuteč-
něno celkem 202 985 tísňových ho-
vorů. Jedná se o všechna volání, která 
byla	zachycena	v	telefonním	provozu	
všech operátorů pevných i mobil-
ních sítí. Z  celkového počtu výjezdů 
má samozřejmě největší podíl HZS 
ČR. Dobrovolní hasiči obcí se podí-
lí na 35,8%, dále pak HZS podniků  
v 0,4% a dobrovolní hasiči podniků 
ve 2,3% všech výjezdů. Z toho je patr-
né, že dobrovolní hasiči udělají velký 
kus práce, protože většinou bývají na 
místě	události	dříve	než	profesionální	
hasiči, závisí na nich mnohdy i lidské 
životy. Albrechtičtí hasiči mají v tom-

   

to ohledu z důvodu zařazení v popla-
chovém plánu celkem pohodu. To ale 
neznamená, že nemusí mít potřebné 
znalosti a i při jakékoliv události si 
musí nějak poradit.

Mimo již zmiňovaných výjezdů 
jsme prováděli práce pro obec. Vět-
šinou v  souvislosti s  protipovodňo-
vou hrází, která nás dost zaměstná-
vá z  hlediska údržby a pravidelných 
kontrol.

Nesmím opomenout ani různé akce 
jako je příprava čarodějnic, ukázky 
naší techniky na různých oslavách 
okolních sborů, ale také soutěže. Náš 
sbor se účastnil celkem pěti soutěží 
v požárním útoku. V letošním roce se 
naše soutěžní mužstvo rozrostlo ještě 
o ženstvo.

A musím říct, že družstvo našich 
dívek dělá veliké pokroky a to i díky 
trenérům panu Vondruškovi, Ehlovi 
a Holánkovi. Když si uvědomím, že 
většina z  nich začátkem roku nevě-
děla, jak vypadá požární hadice nebo 
rozdělovač a pod pojmem požární 
stříkačka si představovala všechno 
možné, jen ne přenosné čerpadlo, 
jsou jejich výsledky na soutěžích více 

než uspokojivé. A když vidím ta křeh-
ká stvoření, která po celodenní práci 
v  zaměstnání, úklidu domácnosti  
a obstarání hladových krků, mají sílu 
ještě se tahat s  těžkými hadicemi po 
parku a to i několikrát za sebou, tak 
před	 nimi	 smekám.	 Doufejme,	 že	
jim jejich odhodlání vydrží a v příští 
sezóně budou vozit jeden pohár za 
druhým.

 Protože už mě z toho celodenního 
ťukání do klávesnice bolí ukazováček, 
je na čase popřát Vám krásné a v po-
hodě prožité vánoční svátky, spoustu 
krásných dárků pod stromečkem a do 
nového roku mnoho zdraví, úsměvu 
a lásky. To vše a mnohem více přeje 
sbor dobrovolných hasičů Albrechtice 
nad Orlicí.

A ještě nesmím zapomenout na 
Hasičský ples, který se bude konat  
9. února příštího roku, pravděpodob-
ně někdy ve večerních hodinách v re-
stauraci Na Drahách. Těšit se můžete 
na bohatou tombolu, dobré jídlo a pití 
a snad i nějaká hudba se dostaví. Jste 
všichni srdečně zváni.  

Josef Jakl
velitel JSDH Albrechtice nad Orlicí

HASIČI Albrechtice nad Orlicí 
si vás dovolují pozvat na

HASIČSKÝ PLES
9. února 2013 od 20:00 hodin v restauraci U Krbů.

K tanci a poslechu hraje skupina 

 POKROK

MS Zelené háje Albrechtice n. O.  
vás srdečně zve

 
v sobotu 12. ledna 2013 od 20:00 hodin na tradiční 

MYSLIVECKÝ PLES
v restauraci U Krbů

Vstupné na místenky, cena 90,- Kč. 
Předprodej místenek od 12. 12. 2012 v restauraci U Krbů.

Vstupenky jsou slosovatelné.
 

K tanci a poslechu hraje skupina JK Band Ohnišov.  
Bohatá tombola cca 50 cen. Výtečná zvěřinová kuchyně. 
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Novoveský rybník je stavba z  let 
1571 – 1573 zvaná Branwizvies (Braň-
zvěř) na Království. 

Od	začátku	16.	století	patřil	k par-
dubickému panství velký lesní kom-
plex v  podhůří Orlických hor, zvaný 
již od středověku „Království“. Vrch-
nosti sloužil hlavně jako lovecký re-
vír. A právě tady, uprostřed lesů, da-
leko od centra panství, našel fišmistr 
Matouš Křižanovský hlubokou lesní 
úžlabinu, kterou protékal potok. Na 
tomto místě měl podle Matouše Kři-
žanovského vyrůst nový rybník. Ani 
mu nedali pořádné jméno, říkali mu 
prostě „Nový rybník na Království“.

Matouš stavbu zahájil roku 1571. 
Neusiloval o dokončení ještě téhož 
roku, protože by jeho rybníkáři nesta-
čili provádět běžnou údržbu ostatních 
chovných nádrží. Z jara v létě 1571 tu 
měli jen „… hráz v  základu vycej-
chovati, vymetati, zase zapěchovati 
a	 grunt	 fest	 vypěchovati…“.	 	 Přitom	
Matouš zvažoval, kolik výpustných 
trub se má do hráze vložit, aby stačily 
odvádět přebytečnou jarní vodu nebo 
vodu z přívalových dešťů. Když zbude 
čas, mohla by se ještě do zimy posta-
vit část pobočných hrází. Budování 

rybníka pokračovalo. Do hráze byla 
uložena odpadová roura z dlabaných 
dubů na sobě sklopených o průtoku 
45 x 35 cm tzv. poltruba. Další roura 
byla položena výše hráze, kudy proté-
kala voda na pohon pily a mlýna. Tyto 
stavby byly postaveny později pod 
hrází. Vypouštěcím zařízením byla 
jednoduchá lopata v čepech. Budová-
ní rybníka pokračovalo přes všechny 
obtíže rychle a do roku 1573 jej Ma-
touš Křižanovský dokončil.

Celá úžlabina byla porostlá hustým 
lesem. Po jeho vymýcení se ukázalo, 
že v  okolí stavby by byla příhodná 
místa pro postavení lidských obydlí. 
Tak se pomalu v roce 1574 začala sta-
vět nová vesnice  - Nová Ves.

 Jak šel čas, rybník měnil majitele  
i nájemce. Posledním majitelem je 
Rybářství Litomyšl, s. r. o. I na hrázi se 
podepsal čas. Dubová odpadová rou-
ra začala propouštět vodu a tím vymí-
lat zeminu z  hráze. Také přepadová 
roura byla ve špatném stavu. Proto se 
majitel rybníka rozhodl provést gene-
rální opravu výpusti a části hráze nad 
výpustí.

Práci	na	opravě	zadali	firmám	AGI-
LE z  Vysokého Mýta, která provede 

výkopové a zemní práce a firmě MA-
DOS MT z Lupenice, která bude pro-
vádět železářské a betonářské práce.

Vlastní stavba měla začít 15. břez-
na, ale že byl rybník zamrzlý, práce 
na stavbě se musela posunout. Teprve 
28. března mohli rybáři rybník odlo-
vit a 10. dubna mohli začít s prací na 
opravě hráze a výpusti. Byla přivezena 
těžká technika – bagry a pásové auto. 
Práce začala vytěžením velkých paře-
zů po dubech a pokračovala bagrová-
ním hráze. Vytěženou zeminu odvá-
žela terénní auta na dno vypuštěného 
rybníka. Zemina z  hráze je odshora 
písčitohlinitá a dole jílová. Zemina na 
hráz pocházela pravděpodobně z blíz-
kého okolí stavby. Navážela se také na 
cestu, která bude zpevněna a bude vy-
úsťovat na hráz. Po vytěžení zeminy 
do nejnižšího bodu nastoupila firma 
MADOS MT.

Udělali základní betonovou desku. 
Na desku 80 cm vysoký železobeto-
nový základ. Na tento základ položili 
18 betonových skruží o rozměrech 3 
x	2	m	a	váze	6,5	t	jednoho	kusu.	Tyto	
skruže se zaizolovaly a zabetonovaly. 
Do nich byly udělány otvory na pře-
pad při velkém stavu vody v rybníku. 

V další etapě probíhaly další beto-
nářské práce na vlastní výpusti přepa-
dových otvorů pro případ velké vody 
a betonování budoucího loviště. Také 
přítoková struha se posunula o něko-
lik metrů mimo původní výpusť. Ta 
byla zabetonována a část dřevěného 
potrubí byla odstraněna. Po dohoto-
vení výpusti a loviště byla zpevněna 
plocha pro mechanizaci při výlovu  
a na ni položeny betonové desky.

V  té době nastoupila znovu firma 
AGILE,	 která	 začala	 zpevňovat	 hráz	
proti vodě žulou, zasypávat hráz  
a zpevňovat ovládanými pěchovacími 
vozíky. Po vyrovnání s  terénem ob-
starával dusání vibrační válec. Bahno 
před lovištěm vyhrnoval buldozer 
na širokých pásech. Bahno bylo vy-
váženo mimo rybník. Po dokončení 
všech těchto prací bylo nainstalováno 
betonové schodiště na hráz, navezena 
ornice a oseta travou. V té době byla 
do výpusti zasunuta prkna a rybník se 
začal znovu napouštět. Rybník bude 
do kolaudace napuštěn do dvou tře-
tin. Kolaudace se uskuteční v březnu 
roku 2013. Práce byly ukončeny 20. 
07. 2012.

Josef Barták
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Ohlédnutí za letošním rokem v albrechtické kopané

   

První pololetí roku jsme již ve zpra-
vodaji hodnotili. Začneme tedy od po-
loviny roku, zároveň také od poloviny 
dalšího soutěžního ročníku, který, jak je 
všem známo, hraje systémem podzim – 
jaro. A začneme trochu netradičně od 
„hlavy“.		Na	ústředních	orgánech	fotba-
lu bylo najednou zjištěno, že ČFS (Čes-
ký	fotbalový	svaz)	má	téměř	10.000.000	
(slovy deset milionů členů).  Zname-
nalo to, že jak se miminko narodí je 
okamžitě členem ČFS a samozřejmě  
i všichni důchodci, pracující, bez roz-
dílu věku a pohlaví. Konečně někomu 
došlo, že je to nesmysl.

A tak skončil ČFS a byla založena 
Fotbalová Asociace České Republiky 
(dále jen FAČR). Zrození staronového 
subjektu bylo provázeno ne vždy s po-
chopením. Musely se předělat regist-
rační průkazy, všechny odznaky z ČFS 
na FAČR a další a další, což tedy mu-
selo stát nemalé finance. Další věc, že 
členské příspěvky, které jsme obdrželi 
za ČFS zůstávaly v  oddílech, nyní se 
odesílají na ústředí FAČR. Sice s tím, že 
oddílům bude vráceno více, než bude 
posláno.  Zatím je vše v neznámu. Pro-
běhlo	tedy	fotbalové	sčítání	lidu	a	v na-
šem oddíle máme v současné době 102 
členů FAČR. Několik otázek a odpovědí 
tak, jak byly prezentovány na interneto-
vých stránkách FAČR.

Jak se může stát, že na okre-
sech dostanou více, než vyberou? 
„Matematicky vychází, že bude-li členů 
z velkých klubů na úrovni od ligy po 
divize a členů, platících jako jednotlivci 
více než dvacet procent z celé členské 
základny, pak na okresy půjde více, než 
tam vybrali.“ (Mužstva od divize po ligu 
budou platit, ale jejich peníze půjdou do 
nižších soutěží.)

Neobáváte se, že se ukáže, že členů 
FAČR	není	zdaleka	tolik,	jak	se	teď	píše? 
„V novém systému budeme započítá-
vat i trenéry, rozhodčí, maséry, hlavní 
pořadatele. Každý, kdo bývá uveden  
v zápisu o utkání, musí být členem aso-
ciace. A samozřejmě, že členem může 
být každý člověk, který vyplní přihláš-
ku a zaplatí příspěvek. Celkové číslo by 
mělo být kolem půl milionu členů.“

Proč mají být členy třeba maséři? 
„Protože jsou vedeni v zápise o utkání, 
jsou na lavičce a z toho titulu mají i od-
povědnost. Zavedení jednoznačného 
členství má totiž i své praktické výhody. 
Už se nebude moci stát, že někdo, kdo 
se má třeba zpovídat před disciplinární 
komisí, náhle prohlásí, že se necítí být 
členem svazu. Což se nám v nedávné 
minulosti také stalo.“

Bude mít členství ve FAČR a placení 
příspěvků pro členy nějakou praktickou 
výhodu?

„Počítáme s tím, že členům například 
vyjednáme slevy u našich sponzorů, 
budeme hledat cestu k nejrůznějším 
benefitům. To je však náplní pro další 
fázi	 rozvoje	 projektu.	 Teď	 se	 musíme	
soustředit na bezproblémové vytvoření 
databáze členů.“

K  tomu tedy jenom dodáváme, že 
pokud se chce někdo z našich přízniv-

ců stát členem asociace, zejména z bý-
valých členů ČFS, požádejte kohokoliv 
z  výboru SK o zaslání přihlášky a po 
zaplacení členského příspěvku budete 
členy asociace se všemi právy a povin-
nostmi. Členský příspěvek je do konce 
roku 2012 50,- Kč a od roku 2013 200,- 
Kč	na	člena.	K této	informaci	dodává-
me, že v zimní přestávce končí dvouleté 
působení stávajícího výboru oddílu  
a proběhne valná hromada, která zvo-
lí nový výbor. Žádáme proto všechny 
přátele naší kopané o podávání návrhu 
na kandidátku do výboru. Pozor však, 
kandidát musí být členem FAČR. Musí 
tedy souhlasit s  případným podáním 
přihlášky a zaplatit členský příspěvek.

A tím se dostávám k našemu oddí-
lu. I do soutěžního ročníku 2012/2013 
jsme opět přihlásili pět mužstev. Změna 
byla u mužstev mládeže, pro nedostatek 
dětí jsme nemohli přihlásit přípravku. 
Avšak místo přípravky jsme přihlásili 
mužstvo mladších žáků. Takže máme 
elévy, mladší žáky, dorost a dvě mužstva 
dospělých.

Elévové - pod vedením hlavního 
vedoucího pana M. Jaroměřského (kte-
rému pomáhají i další asistenti z  řad 
rodičů) odehráli 12 zápasů, mají 31 
bodů, skóre 45:11 a lepším brankovým 
poměrem vedou tabulku před muž-
stvem Solnice. Michal Jaroměřský vede 
tabulku střelců, dal 14 branek a vede 
s náskokem 4 gólů. Na dalších místech 
jsou	Bartoš	Lukáš,	Marha	Josef	se	sed-
mi brankami, Králík Filip, Šrajbr Li-
bor se třemi. Se dvěma Hlaváč Martin, 
Janda Filip, Švagr Robin, Vacek Adam. 
Nesmíme zapomenout ani na střelce 
jedné branky - Frič Jan, Šrajbr Miroslav, 
Vojtěch Jiří. Všem, ale i těm, které jsme 
nejmenovali, patří náš dík. Hoši děkuje-
me. Dodáváme, že elévové hrají okresní 
přebor	a	na	jaře	je	přijďte	povzbudit.

Mladší žáci - u této kategorie se nám 
nahromadilo několik problémů. Přede-
vším vedoucí, který garantoval bezchyb-
ný chod mužstva, z  několika důvodů 
nefungoval.	Naštěstí	se	vedení	ujal	náš	
odchovanec Martin Provazník. Muž-
stvo se střídavými úspěchy a neúspěchy 
tedy polovinu soutěže absolvovalo. Nej-
větším nedostatkem je počet hráčů a to, 
že Martin je na vše sám. Potřebujeme 
jak hráče, tak i asistenty z řad bývalých 
hráčů a rodičů. I přes tyto nedostatky 
mužstvo sehrálo v  okresním přeboru 
10 zápasů. Z toho mají 10 bodů, skóre 
29 : 45 a v tabulce jsou na 8. místě. Na 
vstřelených brankách se nejvíce podíleli 
Blecha Martin 7, dále po 5 Brandejs To-
máš a Václavík Matěj. Další střelci Lud-
vík Matěj 4, Frič Jan a Bartoš Lukáš po 
2. Po jedné vstřelené brance mají zatím 
Diewok Ondřej, Janáček Ondřej, Un-
grád David, Vystavěl Dominik. Pokud 
by se na každý zápas dostavili minimál-
ně Ti, co stříleli branky, měli by vedoucí  
o polovinu vrásek méně. Bohužel 
k  tomu však nedocházelo a tak napří-
klad do Rokytnice naši hráči neodjeli, 
protože byli jenom 4! V  tomto směru 
prosíme i rodiče. Pomozte.

Dorost - podobné problémy jako  

   

u mladších žáků jsme měli i u doros-
tu. Přestože z kádru mužstva neodešlo 
moc hráčů, ale byli to osobnosti. Navíc 
bylo mužstvo oslabené nekázní hráče, 
který dostal od DCK vysoký trest. Proto 
vypadal začátek soutěže katastroficky  
a pokračování nebylo o nic lepší. Výjim-
kou	nebyly	dvouciferné	prohry	a	hráči	
ztráceli chuť, bylo jich málo. Výbor se 
snažil situaci řešit. V  průběhu soutěže 
jsme zajistili několik hráčů na hostová-
ní. K vedoucím mužstva jsme přesvěd-
čili na výpomoc oba Rudy Moravce 
(mladšího a nejmladšího). Zlepšila se 
tréninková morálka hráčů a dostavily 
s  i výsledky. Mužstvo je sice poslední 
v krajské soutěži, ale z posledních 4 zá-
pasů	získali	6	bodů	venku	a	to	v Týništi	
a v Č. Meziříčí! Pokud se podaří zajistit 
kvalitní zimní přípravu věříme, že jaro 
bude lepší. Nejlepší hráče a střelce bo-
hužel nemůžeme pochválit, neboť kraj 
toto nesleduje a od vedoucích jsme za-
tím podklady nedostali. Za zlepšení ke 
konci sezony však zaslouží poděkování 
všichni. Neméně Ti, co zajišťovali do-
pravu k zápasům.

Dospělí „B-čko“ - podobně jako 
v uplynulém ročníku jelo naše B muž-
stvo na prvních pět kol na hřiště sou-
peřů. A stejně tak se usadilo na konci 
tabulky. Co bylo platné, že předvádělo 
dobrou hru, soupeře jsme většinou pře-
hrávali. Ale albrechtická bolest nepro-
měňování i nejvyloženějších šancí nás 
stálo ztrátu důležitých bodů. U mužstva 
působí trenér a vedoucí v  jedné osobě 
Láďa	Daněk	st.	Je	toho	na	něj	mnoho.	
Skutečně potřebujeme k němu vedoucí-
ho mužstva. Hráči „A-čka“ podle svých 
sil a možností „B-čku“ pomáhají, ale ve-
doucí chybí. Navíc je stále v řešení pod-
raz komisí OFS, kdy STK kontumovala 
výsledek zápasu SK „B“ – Častolovice 
z  9:0 na 0:3 pro hosty, za údajný start 
hráče	Luďka	Velíška,	který	na	hřišti	ani	
nebyl. Nicméně věříme, že jaro potvr-
dí zlepšení ve všech herních situacích 
tak, jak bylo vidět ke konci podzimu. 

Nejlepšími střelci jsou Kuzma Roman  
a Buneš Ruda.

A naše hlavní mužstvo - letní přípra-
vu a část podzimu vedl mužstvo trenér 
E. Cína. Po osobních problémech ode-
šel a do konce soutěže vede mužstvo 
Rosťa Kchop. Hráči pod vedením obou 
trenérů utvrdili dobrý kolektiv a střída-
vě	 předvádějí	 dobrý	 fotbal	 se	 slabšími	
okamžiky (ty ale byly pouze dva - Rych-
nov „B“ a Lípa). V  polovině soutěže 
jsme na třetím místě tabulky se ztrátou 
pouhých 4 bodů na vedoucí Vamberk. 
Skóre	 61:18	 značí,	 že	 ze	 všech	 oddílů	
máme nastříleno nejvíce branek a méně 
obdržených má pouze Vamberk a Lípa.  
Co se týče střelců, zcela bezkonkurenč-
ně vede tabulku střelců David Hoří-
nek s  náskokem 11 branek a nastřílel 
jich úctyhodných 24. Další střelci jsou 
Duha	10,	Kuzma	7,	Jaroš	6,	Sršeň	5	atd.	
Jak jsme napsali, na začátek kluci mají 
dobrou partu a lze si jen přát, aby nám 
to všem vydrželo.

Nakonec o tom ostatním. Jedenácti-
členný výbor se scházel každé pondělí 
a snažil se o bezchybný chod oddílu. Ne 
vždy se nám to dařilo. Podařilo se však 
udržet hlavní hrací plochu v  dobrém 
stavu, v což na jaře mnozí nevěřili. Po-
stavili jsme základ pro přístřešek k po-
řádání různých akcí v areálu, příští rok 
jej potřebujeme zastřešit. Nemalé úsilí 
nás stojí shánění financí na provoz celé-
ho oddílu. V tomto musíme poděkovat 
všem sponzorům a v první řadě zastu-
pitelstvu obce.

A jak již bylo napsáno výše, končí 
dvouleté působení výboru. Znovu žá-
dám všechny, kdo mají zájem pomoci 
dobrému	fotbalu	v Albrechticích,	přijď-
te mezi nás. Na práci je lidí stále méně.

Závěrem mi dovolte, abych Vám 
všem, příznivcům, čtenářům Místního 
zpravodaje, všem občanům popřál pří-
jemné prožití vánočních svátků a hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2013.

-jh-
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Řekli si „ano“:
Renata Škopová a Lukáš Vognar
Michaela Nováková a Milan Plašil
Kateřina	Kožíšková	a	Josef	Machač

Vítáme na svět:
Kristýna Kinterová, nar. 1. 8. 2012
Ema Hořínková, nar. 9. 8. 2012
Justýna Vlková, nar. 29. 8. 2012 

Rozloučili jsme se:
Milan Hejčl, r. 1940
Josef	Hvězda,	r.	1925
František Khýn, r. 1931
Jiří	Krsek,	r.	1946
Lenka Tužilová, r. 1945
Vlasta	Tvrdá,	r.	1926
Věra Bízová, r. 1925
Věra Dvořáková, r. 1930
Miluše Zemanová, r. 1932

Společenská kronika

Vzpomínka:
Dne 3. ledna uplyne již čtrnáct let, co 

navždy od nás odešla naše milovaná ma-
minka a babička paní Jiřina Faltová ze Ště-
pánovska. Kdo jste ji znal, věnujte prosím, 
tichou vzpomínku.

Syn s rodinou

Dne 15. února vzpomeneme již pat-
nácté smutné výročí, co se tiše zastavilo 
srdíčko našeho drahého manžela, tatínka 
a dědečka pana Václava Brůžka z Albrech-
tic. Děkujeme všem, kdo mu věnuje tichou 
vzpomínku.

  Manželka a dcery s rodinami

Poděkování:
Děkuji tímto zástupcům OÚ a SPOZ, 

paní Danutě Prokůpkové a paní Jaroslavě 
Krčmářové za květiny, věcný dárek a pří-
jemné posezení u příležitosti mého život-
ního jubilea. Děkuji rovněž za písemnou 
gratulaci od ČZS.

Miroslav Beran

Děkujeme Všem přátelům a známým, 
kteří se přišli v tak hojném počtu rozloučit 
s  naším drahým manželem, tatínkem, dě-
dečkem, pradědečkem a švagrem, panem 
Františkem Khýnem. Děkujeme MS Al-
brechtice za poslední poctu a panu Vojtě-
chovi za procítěný projev na rozloučenou. 
Děkujeme též za květinové dary a projevy 
soustrasti.

Manželka a děti s rodinami

Krásné odpoledne jsem si užila s milou 
návštěvou při mých narozeninách. Potěšil 
mě pan starosta Kratěna a za SPOZ paní 
Alenka Müllerová. Překvapili mě množ-
stvím krásných květů a také darů. Patří jim 
můj nejvřelejší dík.

A druhý den mně přišly popřát a obdaro-
vat kamarádky. I jim děkuji za dárky a květy.

Věra Bidlová

Děkuji za přání, dárek a květiny k mému 
životnímu jubileu panu starostovi Kratěno-
vi a paní Aleně Müllerové za SPOZ. Setkání 
bylo příjemné, milé a srdečné.

Marta Bohuslavová
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Posvícenský fotbal

foto reportáž z mikulášské v restauraci U Krbů

    

Stalo se již dlouholetou tradicí, že 
součástí našeho Svatováclavského po-
svícení	je	fotbalové	utkání	Albrechtice	–	
Nová Ves. Tak jako každoročně tomuto 
střetnutí předcházela podrobná přípra-
va. „Špioni“ obou mužstev sondovali 
přípravu jednotlivých hráčů, snažili se 
získat soupisky startujících, aby druhá 
strana	měla	 v  rukou	 trumfy	 na	 proti-
tah. Již dlouho před utkáním zasedaly 
komise z  obou stran, vedeny starosty 
obcí, aby zajistili nejen zdařilý průběh 
celé akce, ale i bezpečí diváků a příz-
nivců před případnými nájezdy „vlaj-
konošů“.	Policie	byla	včas	informována	
a měla k dispozici blíže neurčený počet 
„těžkooděnců“.

Nebylo lehké z řad všech zájemců vy-
brat ty, kteří měli v té dané době nejlepší 
formu.	Lépe	na	tom	byla	Nová	Ves,	kte-

rá jednoduše postavila všechny dospělé 
obyvatele vsi a měla vystaráno. Horší 
volbu měl manažer Albrechtic a tak to 
vyřešil po svém. Kdo dal víc – mohl 
startovat. Další problém mohl nastat 
na postu hlavního rozhodčího. Proslý-
chalo se, že náš dlouholetý a obětavý 
rozhodčí Ruda Moravec je na stejný ter-
mín delegován na mezinárodní utkání 
do Anglie, ale Ruda dal obětavě před-
nost tradici. Zřejmě asi za stejný peníz. 
Rovněž areál, včetně naší hospůdky, se 
musel náležitě připravit. A protože je 
posvícení, nesměla ani na hřišti chy-
bět posvícenská kačena, knedlík, zelí. 
Ozvučení celé akce zajistil Petr Nesní-
dal  a celý průběh se střídavými úspěchy 
moderoval Jarda Hlušička starší.

Nakonec mužstva nastoupila, hrá-
či se do hry pustili s  vervou vpravdě 

profesionální.	Hrálo	se	nahoru	a	dolů,	
střely na branku se jen míhaly a divá-
ci se bavili tak, jak to má o posvícení 
být. Když se po zápase vše sečetlo, zů-
stalo pravdou, že pro tentokrát zvítě-
zila	 nejenom	Nová	Ves	 ve	 fotbale,	 ale	 
i	příjemná	a	přátelská	atmosféra,	která	
ke všem vztahům Albrechtice – Nová 
Ves patří. Když už jsme u těch vztahů, 
tak také součástí posvícení je soutěž 
v  tahu. A sice přetahovaná hasičskou 
hadicí o sud piva, který tradičně vě-
nuje pan hostinský Krb. Většinou jde 
jenom	o	formalitu,	neboť	borci	z Nové	
Vsi, jakmile jde o pivo, tak jsou k ne-
přetahání. Což se také potvrdilo.  
A tak letošní vydařené posvícení je za 
námi. Všichni účastníci se již těší na 
příští, které proběhne, věříme, ve stej-
ném duchu.                                      -jh-


