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Rozhovor se starostou obce
Vážený pane starosto,
máme za sebou realizaci stavby
„II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek“, kterou zainvestoval kraj
s pomocí evropských fondů. Zastupitelstvo obce se rozhodlo investovat
do obnovy chodníků podél této silnice v ulici 1. Máje, opravila se ulice
K Soutoku a vjezd do SK ACE, zrekonstruovala se ulice Květná včetně
chodníků. Nad veškerým průběhem
prací jste dohlížel, jak se Vám dařilo
vše koordinovat?
Každá stavební činnost je organizačně, časově i odborně náročná. Každý, kdo si stavěl svůj dům, nebo třeba jen přestavoval, mi dá za pravdu.
Veřejné infrastrukturní stavby jsou
vždy ještě náročnější, neboť se dotýkají velkého množství dalších osob,
občanů a návštěvníků obce, vlastníků
nemovitostí, poskytovatelů různých
veřejných služeb atd. Navíc se musíte

podřizovat mnoha předpisům, které vás zpravidla brzdí v realizaci, což
v některých případech může znamenat odložení stavby, v krajním případě její nerealizování. Samostatnou
a důležitou disciplínou je zajištění
financování staveb.
V souhrnu se tak jedná o velké
množství různých problematik, které se často musí řešit velice rychle.
Mnohdy se jedná o propletenec, který dá skutečně zabrat. Za sebe mohu
říci, že takto intenzivní stavební činnost se nedá technicky ani organizačně zvládnout bez týmové spolupráce.
Takže, doslova a do písmene, na všech
stavbách se podílejí jak zaměstnanci
obce, tak radní i zastupitelé obce. Bez
aktivního přístupu všech, bych sám
nikdy tolik staveb nezrealizoval.

Přiznám se, že na procházení se po
obci nemám moc času a tak ji komplexně vnímám málo kdy. Spíše se
dívám, zda jsou jednotlivosti, za které
občanům zodpovídáme, v pořádku
a funkční.
Výjimku tvořila v poslední době
procházka po obci s našimi přáteli
z Wörglu, při které jsem je doprovázel.
Při výkladu, kdy jsme tu ulici, ten park,
či stavbu realizovali, jsem si uvědomil,
že se nemáme za co stydět. Ostatně,
naši přátelé to dávali s uznáním najevo.

Jaká byla spolupráce se stavební
firmou EUROVIA, která prováděla
tyto zakázky. Určitě se vyskytly problémy, které se nedají předvídat, jak
jste je zvládl a o jaké problémy konkrétně šlo?
Spolupráce s firmou EUROVIA
Jaký máte pocit, když se projdete i dalšími na stavbě se podílejícími
subdodavateli byla bez větších proobcí?

blémů. Ostatně snažím se vždy vytvářet atmosféru dělné spolupráce než
„investorského diktátu“. V atmosféře
korektnosti a vzájemného pochopení se totiž jednodušeji řeší jakékoliv
problémy.
Pokud se týče konkrétních věcí, určitě nám všem dalo zabrat navýšení
komunikace o cca 3 cm, což v mnoha
případech vyvolalo navazující problémy na chodníkách a vjezdech do
domů. Podle mne se ale vše podařilo
vydiskutovat a uspokojivým způsobem vyřešit, byť to mnohdy bylo složité. Výjimku tvoří pouze demontáž
chodníku před Malijovskými, se kterou oni nesouhlasí. Požadují proto po
obci navrácení chodníku zpět. Zastupitelstvo obce však jejich požadavek
zatím nevyřešilo, neboť se neshodlo na žádné z možných variant, jak
chodník obnovit.
… pokračování na str. 3

ZPRAVODAJSTVÍ

Strana 2

Číslo 3 - 2016

Z jednání rady obce
(za období červen 2016 – září 2016)
Rada obce schvaluje:
• darovací smlouvu na neúčelový
finanční dar pro Myslivecký spolek Zelené háje ve výši 3.500,– Kč,
viz příloha č. 2 tohoto usnesení.
• Smlouvu o dílo se společností EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní
138/10, Nové Město, 110 00 Praha
1 na akci „Rekonstrukce chodníků
podél II/305, Albrechtice nad Orlicí“, ve znění přílohy č. 1 tohoto
usnesení a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.
• Smlouvu o poskytování služeb
s Ing. Miroslavem Netíkem na TDI
na stavbě „Rekonstrukce chodníků
podél silnice II/305 v obci Albrechtice nad Orlicí“, ve znění přílohy č.
2 tohoto usnesení a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
• Smlouvu o dílo na akci „Stavební
úpravy místní komunikace Květná,
Albrechtice nad Orlicí“ se společností
EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní
138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
viz příloha č. 1 tohoto usnesení a pověřila starostu obce k jejímu podpisu.

tejnerem od DSO Poorlicko v likvi• Smlouvu o dílo na akci „Albrech- • darovací smlouvu pro Oblastní
daci a doporučuje zastupitelstvu
charitu Červený Kostelec, na netice – Oprava místní komunikaobce tuto nabídku neschválit.
účelový finanční dar ve výši 3000,–
ce K Soutoku I. část a II. část“ se
Kč, viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
společností EUROVIA CS, a.s. se
• informace ohledně konání akce
sídlem Národní 138/10, Nové MěsŠtít Albrechtic 2017 a ustanovuje
to, 110 00 Praha 1, viz příloha č. 2 • žádost o připojení se ke stížnosti
přípravný výbor Štítu 2017 ve slona podezření o porušení povintohoto usnesení a pověřila starostu
žení: předseda Jaromír Kratěna,
ností kolektivního správce OSA obce k jejímu podpisu.
členové Ing. Petr Kačín, Mgr. Marie
Ochranný svaz autorský pro práva
Vacková, Eva Králová, Jiří Špaček,
k dílům hudebním z.s., a pověřuje
• Smlouvu o dílo na akci „AlbrechtiOldřich Straka, Josef Štrombach,
místostarostku obce, aby stížnost
ce – Oprava vjezdu do sportovního
Radek Lochman.
odeslala.
areálu SK Albrechtice“ se společností EUROVIA CS, a.s. se sídlem
Národní 138/10, Nové Město, 110 • Pravidla pro oceňování význam- • informace o průběhu stavby „Stavební úpravy místní komunikace
ných životních událostí obča00 Praha 1, viz příloha č. 3 tohoto
Květná, Albrechtice nad Orlicí“
nů obce, viz příloha č. 6 tohoto
usnesení a pověřila starostu obce
a soupisu změn, viz příloha č. 5 tousnesení.
k jejímu podpisu.
hoto usnesení.
• vydání souhlasného stanoviska Rada obce bere na vědomí:
obce k záměru těžení sedimentu • žádost o vyhrazená parkovací stání • rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ohledně připro ZŠ a restauraci U Pošty, odkláz řeky Orlice – pod MV elektrárpomínek obce k návrhu na zřízení
dá ale rozhodnutí o vyčlenění parnou v Albrechticích nad Orlicí.
přírodní památky Orlice viz přílokovacích míst až po schválení celé
Současně vzala, bez připomínek, na
ha č. 2 tohoto usnesení.
koncepce přestavby prostoru před
vědomí žádost o kácení dřevin, či
kostelem sv. Jana Křtitele a zároveň
odstranění křovin na pravém břehu
pověřuje starostu obce, aby nechal • informace ohledně optimalizace
Orlice.
sběrné sítě Albrechtice nad Orlicí
zpracovat studii prostoru před kosod společnosti EKO-KOM, a.s., viz
telem sv. Jana Křtitele Ing. Petrem
• udělení souhlasu s umístěním sídpříloha č. 3 tohoto usnesení.
Černým.
la spolku Tělocvičná jednota Sokol
Albrechtice nad Orlicí na adrese
OÚ Albrechtice nad Orlicí
Tyršova 203, 517 22 Albrechtice • nabídku na odkoupení velkostanu
s příslušenstvím a přepravním konnad Orlicí.

Výtah z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
268/13/2016 Zastupitelstvo obce 279/14/2016 Zastupitelstvo obce zamítá nabídku likvidátora DSO Poschvaluje úhradu rozpočtového
orlicko, Na Výsluní 275, Albrechtice
schodku ve výši -1 905 952,– Kč z vý264/13/2016 Zastupitelstvo obce schvan. O. na nákup majetku z vlastnictví
sledku hospodaření obce z minulých
luje realizaci staveb „Oprava místní
Dobrovolného svazku obcí Poorliclet.
komunikace K Soutoku“ a „Oprava
ko – v likvidaci - velkostanu s přísluvjezdu do sportovního areálu v Boršenstvím + přepravní kontejner.
ku“ v rozsahu přílohy č. 3 a 4 tohoto 269/13/2016 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že za stávajících podmínek
usnesení. Současně pověřuje radu
nevstoupí do projektu Pošta partner. 283/14/2016 Zastupitelstvo obce
obce k projednání a schválení příschvaluje darovací smlouvu se
Současně pověřuje starostu obce
slušných smluv o dílo s dodavatelem
Správou a údržbou silnic Královék dalšímu jednání s Českou poštou s.
EUROVIA CS, a.s., Piletická 498,
hradeckého kraje p.o. na darování
p. o naplnění tohoto usnesení.
Hradec Králové.
částí pozemků p.č. 94/3, 96/8, 96/10
a 373/10 v k.ú. Albrechtice nad Or265/13/2016 Zastupitelstvo obce 272/13/2016 Zastupitelstvo obce
licí v podrobnostech dle přílohy č. 5
schvaluje, s účinností od 1. 7. 2016,
schvaluje převod 240 000,– Kč z účtu
tohoto usnesení a pověřuje starostu
úpravu Provozního řádu sportovníFRB na účet 12 b.j. – vratka části dříobce k jejímu podpisu.
ho areálu Sokolák, ve znění přílohy
ve převedených finančních prostředč. 8 tohoto usnesení.
ků, v souladu s usnesením zastupi285/14/2016 Zastupitelstvo obce bere
telstva obce č. 447/27/2014 ze dne
na vědomí informaci starosty o prů273/13/2016 Zastupitelstvo obce
24. 6. 2014.
běhu realizace stavby „Rekonstrukce
schvaluje uzavření Smlouvy o východníků podél II/305, Albrechtice
půjčce pozemků ve vlastnictví Krá266/13/2016 Zastupitelstvo obce schvan.O.“ a schvaluje oceněný soupis dolovéhradeckého kraje, ve znění a poluje převod 550 000,– Kč z účtu 12 b.j.
objednaných prací v rozsahu přílohy
drobnostech uvedených v příloze č. 9
na běžný účet z důvodu krytí výdajů
č. 7 tohoto usnesení.
tohoto usnesení a pověřuje starostu
na stavby „Stavební úpravy místní
obce k jejímu podpisu.
komunikace Květná, Albrechtice
286/14/2016 Zastupitelstvo obce bere
n.O.“, Rekonstrukce chodníků pona vědomí informaci starosty o průdél II/305, Albrechtice n.O.“, „Opra- 274/13/2016 Zastupitelstvo obce
běhu realizace stavby „Stavební
schvaluje záměr obce prodat část pova místní komunikace K Soutoku“
úpravy místní komunikace Květná,
zemku p. č. 252/23 v k. ú. Albrechtia „Oprava vjezdu ke sportovnímu
Albrechtice n.O.“, včetně soupisu
ce n. O. a ukládá referentu majetkoareálu SK Albrechtice n.O.“, s podprací realizovaných nad rámec prové správy záměr zveřejnit na úřední
mínkou jejich vrácení na účet 12 b.j.
jektu, v rozsahu přílohy č. 8 tohoto
desce.
nejpozději do 12/2020.
usnesení.
267/13/2016 Zastupitelstvo obce schva- 278/14/2016 Zastupitelstvo neschvaluje využití předkupního práva na 287/14/2016 Zastupitelstvo obce bere
luje úpravu rozpočtu obce č. 2/2016
na vědomí informaci starosty obce
nákup nemovitosti – budovy č. e. 2
ve znění přílohy č. 5 tohoto usnesení
o přípravě stavby „III/3051 Albrechumístěné na pozemku p. č. 6956/50
takto: upravené příjmy 13 611 003,–
tice n. O., chodník v ulici Pardubicv k. ú. Holice v Čechách.
Kč, upravené výdaje 15 516 955,– Kč.
(ze dne 14. 6. 2016 a 8. 9. 2016)

ká“ a schvaluje projektovou zadávací
dokumentaci stavby vyhotovenou
projekční kanceláří ID Projekt Kostelec nad Orlicí.
290/14/2016 Zastupitelstvo obce vzalo
na vědomí informace o návštěvě delegace z Wörglu v Albrechticích n. O.
291/14/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje úpravu rozpočtu obce č.
3/2016 ve znění přílohy č. 9 tohoto usnesení takto: upravené příjmy
14 156 408,– Kč, upravené výdaje
15 910 771,– Kč.
292/14/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje úhradu rozpočtového
schodku ve výši 2 669 651,– Kč z výsledku hospodaření obce z minulých
let.
293/14/2016 Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) včetně
práva provést stavbu s Dobrovolným
svazkem obcí Křivina, se sídlem Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad
Orlicí, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Úplná znění usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce www.albrechtice-nad-orlici.cz
OÚ Albrechtice nad Orlicí
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… pokračování ze str. 1
Stavbu silnice provázela petice občanů, kteří si stěžovali na hlučnost
a prašnost způsobovanou projíždějícími nákladními vozidly. Jak jste to
vyřešil?
Snažil jsem se to řešit s dispečery
dopravců nebo vlastníky nákladních
automobilů a také s Policií ČR. Výsledek se sice dostavil, ale poměrně pozdě. Znáte to, někomu stačí říci jednou
a je věc vyřízena, jinému to nestačí
říci ani třikrát. Omlouvám se proto
všem, kteří po dobu stavby museli
snášet určité nepohodlí. Je to však daň
za novou cestu, která jak pevně věřím,
vydrží několik dalších desítek let.
Všimli jsme si i bezohlednosti řidičů, kteří při pracích projížděli stavbou a to i v situacích, kdy na vozovku
vjely bagry nebo asfaltovací stroje.
Tímto konáním ohrožovali nejen
stavebníky, ale i sebe! Co byste jim
vzkázal?
Že jsou bezohlední a sobečtí ignoranti. Cesta byla uzavřena, objížďka
byla vyznačena ze všech směrů, takže
nikdo, kromě v obci žijících občanů,
vozidel České pošty, odpadářských
vozidel, případně dodavatelů zásilek,
neměl v uzavřeném prostoru co dělat.

Realita byla jiná. Bohužel i někteří hasičskou zbrojnici a sklad protiponaši občané posílali cizí řidiče do zá- vodňových prostředků. Investovalo
se do počítačové učebny v ZŠ ACE,
kazu s informací, že to jde projet.
zrekonstruovaly se toalety pro děti
Darem obec převzala areál Soko- v ZŠ ACE. Proběhla rekonstrukce
la a letos se i podařilo zrekonstruovat návsi, v ulici Poštovní proběhla retenisový kurt, kterému předcházela konstrukce cesty, včetně chodníků
petice občanů. Jsou, tento kurt a pro- a vybudoval se zde parčík vzájemné
spolupráce s městem Wörgl. O letošstory areálu Sokolák, využívány?
Dlouhodobou snahou orgánů obce ních stavbách již byla řeč.
Vždy když chystáme rozpočet na
je podporovat smysluplné občanské
aktivity, které by mohly přinést pro- další rok, tak se nestačím divit, do
spěch dalším občanům obce. Proto čeho se pouštíte a kde berete enerrada obce a posléze i zastupitelstvo gii to vše zvládnout a dotáhnout do
obce vyhovělo několika žadatelům zdárného konce. Určitě musíte být
a obnovu tenisového kurtu v hodno- hrdý na to, co jste ve vesnici dokázal
tě cca 150 tisíc korun schválilo. Po- a jestli ne, tak my na úřadě z toho
kud se týče využití tenisového kurtu máme určitě velkou radost.
Svoji funkci beru jako službu obci
a sokolovny lze konstatovat, že není
zatím využíván podle našich představ. a jejím občanům. Spolu se všemi, kteří
Určitě je možné sportovat v areálu da- obec spravují a řídí (rada obce, zastuleko intenzivněji, než je stávající stav. pitelstvo obce) i těmi, kteří pro obec
Podmínky za jakých lze areál využí- pracují jako zaměstnanci, se snažím,
vat sdělí správce sportovního areálu co nejlépe to jde, uspokojovat potřeby
telefonicky (+420 778 489 605) nebo našich občanů. Pokud jsem na něco
hrdý, tak na to, že se ve všech volebních
osobně.
obdobích podařilo vždy vytvořit dělný
Pracuji zde na úřadě 3,5 roku a za tým lidí, kterým jde především o dobtu dobu se vybudovala cyklostezka ro naší obce. Díky tomu jsme neztratili
ACE-TNO, pomocí DSO Křivina za dvacet šest let mého dosavadního
zde proběhla první etapa napojení úřadování ani den politickým haštena kanalizaci, koupil se bývalý Bar- řením nebo přešlapováním na jednom
toňův statek, který se předělal na místě, kdy bychom nevěděli, co dělat.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat
za mimořádné pracovní nasazení při
opravě dešťové kanalizace v ulici 1.
Máje v Albrechticích n. O., panu Jiřímu Fišerovi, panu Ladislavu Džbánkovi, za sousedskou výpomoc panu

Pravdou ale je, že to vše mě stálo
a stojí hodně sil, zvláště když se věci
nedaří, jak by bylo třeba. Prostě ani mé
zásoby energie nejsou nevyčerpatelné.
A co mně energii dodává? Když se
podaří něco dotáhnout do konce a lidé
z toho mají radost a usmívají se, když
někdo přijde s dobrým nápadem, velkým zdrojem energie je moje rodina
a koníčky. Úplně největší radost však
mám a nejvíce energie mně dodá prosté slovo „děkuji – děkujeme“.
Máme za sebou volby do krajských
zastupitelstev. Co říkáte na výsledky
voleb, účast voličů a tvorbu koalice na Královéhradeckém krajském
úřadě?
Výsledek voleb se dal očekávat, tedy
alespoň na úrovni vítěze. Účast však
byla nízká a odpovídá úrovni vztahu
občanů k politice a politikům. Bohužel tvorbou „duhové koalice“, se podle
mého soudu, vztah voličů k volbám
ještě zhorší. Řekl bych, že dnešní politiku realizují spíše političtí diletanti,
než profesionálové. Všeobecně mám
navíc pocit, že mnohým jde spíše
o moc a vliv, než o ideje, voliče a zodpovědnost za společnost. Bohužel.
Děkujeme Vám za rozhovor.
Ivona Voborníková
a Petra Berounská

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
v Albrechticích nad Orlicí,
konané ve dnech 7.–8. 10. 2016

Luďkovi Burešovi, za technickou
podporu našim hasičům a bagristovi,
panu Podhajskému, za velký výkon
Počet voličů, zapsaných ve stálém seznamu
malým strojem.
Jaroslav Kupka
referent majetkové správy Volební účast
Platné hlasy celkem
Číslo a název kandidující strany

824
281 voličů

34,10%

281 hlasů
Počet hl.

%

1. Volte Pravý Blok www.cibulka.net

2

0,71

2. Občanská demokratická strana

30

10,68

7. Koalice SPD a SPO

14

4,98

12. Česká strana sociálně demokratická

47

16,72

30. ANO 2011

60

21,35

32. TOP 09

36

12,81

36. Koalice pro Královéhradecký kraj

16

5,69

37. Komunistická strana Čech a Moravy

35

12,46

41. Národní demokracie

0

0

43. Úsvit s Blokem proti islamiz.

2

0,71

50. STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI

27

9,61

52. Svobodní a Soukromníci

4

1,42

56. Koalice Piráti a SZ pro KHK

6

2,14

67. NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI

0

0

68. NEZÁVISLÍ

0

0

70. SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

1

0,36

75. DSSS-Imigranty,islám nechceme!

1

0,36
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Informace kontrolního výboru
Kontrolní výbor zastupitelstva obce
má v pracovní náplni kontrolovat letos, mimo jiné, i pořádek v katastru
obce. V celku se dá říci, že k čistotě
obce není připomínek a nedostatků,
spíše naopak. Po uplynulé zimě bylo
stále vidět úklidovou četu OÚ v akci
a na čistotě obce je to znát. Toto byla
pochopitelně situace před zahájením rekonstrukce silnice a chodníků.
Všichni věříme, že po skončení prací
bude opět proveden úklid a vše bude
v pořádku. Včetně prostoru před kostelem, kde má stavební firma v současné době deponii materiálu. Věříme, že
se vedení obce podaří najít cestu, jak
zamezit parkování kamionů uprostřed
obce v tomto prostoru a že nákladní
technika nebude kazit panorama našeho kostela.
Pro různý odpad má obec zřízena
úložiště tohoto odpadu. Tato úložiště

jsou využívána a fungují ku prospěchu a spokojenosti všech. Tím více nás
mrzí, že se mezi námi najdou spoluobčané, kteří krásu přírody i vzhled obce
pro pár ušetřených korun ničí. Také
se najdou i jiní, ti zase, aby vyznačili
hranice svého soukromého majetku,
neváhají poničit a znehodnotit majetek druhých, v tomto případě nový
chodník.
K doložení těchto faktů otiskujeme fotografie. Na první je nepořádek
okolo kontejnerů na odpad V Borku.
S takto odloženým odpadem by se
ještě dalo souhlasit. Odeko odpad odveze, i když náklady zaplatíme všichni,
ale budiž. Ovšem to, co vidíte na druhém obrázku, to je prostě…Nemám
slušných slov.

Navezený odpad v lese.

Za kontrolní výbor,
Jaroslav Hlušička

Odložený odpad okolo kontejnerů V Borku.

Vývoj produkce komunálního odpadu v roce 2016
V minulém čísle zpravodaje jsme
zveřejnili graf „Vývoj produkce komunálního odpadu na osobu“ se
stavem ke květnu. Graf vychází ze

skutečné produkce od občanů k da- dáme jeho doplněné pokračování nám držet produkci pod průměrem
nému měsíci a přepočítává reálné ke stavu září 2016.
minulých let, což je dobrá zpráva.
údaje na předpokládanou produkci
Jaromír Kratěna
za celý rok 2016. Nyní vám předkláJak je z uvedeného patrné, daří se
starosta obce

kg/osoba

měsíc
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Zahradní slavnost u příležitosti 20let od založení Geriatrického centra
Geriatrické centrum poskytuje
služby seniorům již 20 let. Vzniklo na
místě původního Sociálního domu,
který byl během let využíván k různým sociálním účelům. Výstavba
nového objektu Geriatrického centra
byla zahájena 21. 9. 1994 a dokončena v srpnu 1996. Slavnostní otevření
Geriatrického centra se uskutečnilo
v 19. 9. 1996. Cílem bylo zajistit důstojné a klidné prožití podzimu života
seniorům z Týniště nad Orlicí a jeho
okolí.
Zahradní slavnost u příležitosti
20let od založení Geriatrického centra se uskutečnila 9. září 2016 na zahradě Geriatrického centra. Zúčastnili se jí klienti Geriatrického centra, ale
i klienti a pracovníci spolupracujících
sociálních zařízení Domov důchodců Borohrádek, Domov důchodců
Albrechtice nad Orlicí a Domov důchodců Zdislava z Třebechovic pod
Orebem. Připravili jsme pro všechny
přítomné keramické pamětní medaile, na jejichž výrobě se podíleli naši
klienti a brožurku o Geriatrickém

centru, ve které jsme se ohlédli za
uplynulými roky, které provázely poskytování sociálních služeb v Týništi
nad Orlicí. Aby brožura mohla vzniknout, byly nám poskytnuty panem
Liborem Koldinským archivní fotografie „Starého Týniště“, čerpalo se ze
starých zpravodajů Týniště nad Orlicí, výročních zpráv, kronik GC apod.
Po zahájení zahradní slavnosti
a uvítání všech přítomných bylo připraveno hudební vystoupení saxofonového okteta ze ZUŠ z Kostelce
nad Orlicí a vystoupení divadelních
souborů U.F.O. a Jirásek z Týniště nad
Orlicí. Všem přítomným byla umožněna prohlídka Geriatrického centra
s výkladem o historii jeho vzniku,
následně si také mohli prohlédnout
výstavu kronik Geriatrického centra,
starých fotografií a výrobků našich
klientů.
V průběhu celého odpoledne bylo
pro všechny přítomné zajištěno občerstvení. K poslechu i k tanci hrál
pan Jan Hartman.

Tímto rokem jsme dovršili 20let od nad Orlicí a okolí, pevně věříme, že se
vzniku Geriatrického centra v Týništi nám to bude dařit i nadále.
nad Orlicí. Společnými silami jsme
přispěli k důstojnému a bezpečnému
Mgr. Marie Vacková
prožití stáří mnoha lidem z Týniště
ředitelka Geriatrického centra

Současný pracovní tým Geriatrického centra.

Život 90 - výjimečná služba, která umožňuje žít déle doma
Pan Bohumil Glückauf se narodil
v roce 1923. Je milovníkem krásných
žen, country hudby a tance. Pětadvacetkrát absolvoval dálkový pochod
Praha – Prčice. Před deseti lety si
splnil sen – procestoval Spojené státy a z Texasu si přivezl kovbojský
klobouk, proto má mezi přáteli přezdívku Kovboj. Bohumil je fanouškem Sparty a hrdým účastníkem 2.
odboje, během kterého byl vězněn
v nacistické káznici Ebrach. Bohumil
žije sám. Jeho bezpečí hlídá tísňová
péče Života 90.

lat pomoc v případě pádu, nevolnosti
nebo jiné krizové situace. Umožňuje
tak žít soběstačný život s jistotou, že
v případě potřeby přijde pomoc.

zařízení, které obsahuje nejen tlačítko, ale i čidlo pohybu. To sleduje nečinnost a nepohyb v bytě. Stane-li se,
že uživatel upadne a nestihne tlačítko
použít, čidlo po nastavené době samo
spustí alarm a volá dispečink tísňové
péče. Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na
zemi svého bytu zraněn a bez pomoci
i několik dní.

Jak tísňová péče funguje?
Když se seniorovi udělá nevolno,
upadne a nemůže vstát, je týrán, okraden nebo potřebuje jinou pomoc, stačí
jen zmáčknout tlačítko, které u sebe
nosí. Během chvíle je propojen s dispePravidelná volání
činkem tísňové péče. Operátorky zjistí,
Další velmi oceňovanou výhodou
co se stalo, a podle situace zorganizují
potřebnou pomoc – zavolají rodině, a jedinečností služby tísňové péče Žizorganizují příjezd záchranné služby, vota 90 je pravidelné volání - operátorky dispečinku jednou týdně všechny
Žít doma i ve vysokém věku, bez policie nebo hasičů.
uživatele obvolávají. Díky tomu, že
obav a s vědomím, že v případě potřeČidlo pohybu v domově uživate- pravidelně sledují a aktualizují inforby vždy přijde pomoc - to umožňuje
mace a stav uživatele, jsou pak schopny
propracovaný systém tísňové péče. le – jistota pomoci
Domácí verze tísňové péče je chytré ještě rychleji a efektivněji zorganizovat
Tlačítko tísňové péče dokáže přivo-

pomoc, kdykoli ji uživatelé potřebují.
Pomoc při ochraně majetku
Čidlo ale může mít i opačnou funkci - v době své nepřítomnosti v bytě
ho uživatelé používají i jako zabezpečovací systém. Uživatel operátorkám
nahlásí, že byt opouští, a čidlo pohybu přepne na hlídací režim. Pokud do
„zakódovaného“ bytu někdo vstoupí, operátorky zjistí, kde a v čím bytě
k tomu došlo.
Chcete se dozvědět víc?
Máte o službu zájem?
Kontaktujte nás v pracovní dny
mezi 8:00 a 16:00 na telefonu
222 333 546, pište nám na
e-mail zajemciosluzby@zivot90.cz
nebo navštivte webové stránky

Týden plný zajímavých akcí
vzdělávacími institucemi, zájmovými organizacemi, kluby a dalšími
kulturními zařízeními našeho regionu. Letos se opět pokusíme v období od 7. do 11. listopadu 2016
sestavit program zaměřený převážně
na vzdělávání dospělých, uplatnění dovedností na trhu práce, osobní
rozvoj, komunikaci, rekvalifikace,
dny otevřených dveří, spolupráci se
zaměstnavateli a také na možnosti
využití volného času apod. Akce povedou zkušení lektoři a věříme, že si
každý z naší nabídky vybere. Aktivity
Úřad práce v Rychnově n. Kn. již budou probíhat v prostorách spoluněkolik let nabízí v průběhu jednoho pracujících organizací a úřadu práce.
podzimního týdne řadu zajímavých
Takže až uvidíte letáky s nadpisem
akcí pro širokou veřejnost, které
spolupořádá se středními školami, Týden vzdělávání dospělých 2016,

tak se jedná o tuto pestrou nevšední v regionálním tisku, plakátovacích
akci, jejíž zadavatelem je Králové- plochách a na:
www.kr-kralovehradecky.cz.
hradecký kraj a záštitu nad ní převzal
hejtman Královéhradeckého kraje
Všechny Vás srdečně zveme na
Bc. Lubomír Franc.
Týden vzdělávání dospělých 2016
Možná, že i vy jste vloni byli jedni od 7. do 11. listopadu 2016.
z mnoha účastníků, kteří si vybírali
Za pořadatele pracovnice oddělení
z různě orientovaných akcí.
poradenství a dalšího
Přijďte i letos, všechny přednášvzdělávání Úřadu práce ČR,
ky, dílny a semináře jsou zdarma.
KoP Rychnově n. Kn.
Kompletní program bude zveřejněn
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PANÍ UČITELKA IVANKA

Když se řekne školka, většině albrechtických se vybaví paní učitelka
Ivana Kubcová. Vychovala, jak jsme
během rozhovoru spočítaly, rovný tisíc
dětí. A těch tisíc dětí, a zřejmě ani jejich rodiče, jí neřeknou jinak, než paní
učitelka Ivanka. Zkusily jsme společně
zavzpomínat na léta ve školce a já se
přesvědčila o tom, že měla svou práci nade vše ráda. A děti mají rády ji,
ty odrostlé na ni vzpomínají s milou
nostalgií. S koncem školního roku sice
paní Kubcová skončila jako vedoucí
učitelka v mateřské škole, ale pracuje
zde dál, i když chodí už jen na několik
hodin denně, na dospinkávání. Mimochodem – také vám paní učitelka
Ivanka říká zdrobněle?
Paní učitelko, kdy jste se rozhodla
pro dráhu učitelky v mateřské škole?
Moje přání bylo už od šesté třídy,
abych mohla pracovat v mateřské škole, takže jsem se na to připravovala.
Měla jsem kamarádku Ilonku Volejníkovou, byla o rok starší a chtěla jít na
vychovatelku, takže jsme už od šesté
třídy na zahradě trénovali hvězdy a takové to cvičení, abych byla připravená
na zkoušky, a začala jsem teprve v šesté třídě chodit na klavír. To probíhalo
tak, že jsem chodila v neděli od deseti
hodin a vždycky jsem té paní učitelce
přímo na té hodině zaplatila padesát korun. Doma jsme klavír neměli,
tak jsem cvičila u Volejníkových. Do
školy jsem se dostala, ale na vychovatelství do Litomyšle, kde jsem čtyři
roky studovala, a když jsem skončila,
tak jsem nastoupila tady do školy do
družiny za paní učitelku Drábkovou,
která právě byla na mateřské dovolené, tam jsem byla rok. Pak jsem šla já
na mateřskou, ale byla jsem jen asi půl
roku doma, pak moje maminka hlídala tu moji první dcerku Míšu a já jsem
mohla nastoupit do mateřské školy, to
bylo v březnu 1977. Jenže jsem neměla
vzdělání, chodila jsem sice na stejnou
školu jako ostatní učitelky, ale byl tam
rozdíl věkový, takže jsem musela dostudovat předškolní věk a udělat si rozdílovou maturitu. Takže jsem nastoupila do školky a rok jsem jezdila každý
pátek do školy a připravovala se na
rozdílovou maturitu, kterou jsem složila a měla jsem tak aprobaci jak do družiny, tak do školky. Tak jsem nastoupila

tady do školky, do té vily, to tam byla
ředitelka Radka Sedláčková, pracovala
jsem s paní učitelkou Šmídovou, ta mě
zaučovala, od ní jsem přebírala všechny ty písničky, tanečky, protože praxe
na škole není tak velká. Bylo štěstí, že
tady bylo místo, že jsem mohla nastoupit tady, měla jsem vždycky skvělé
kolegyně, nikdy jsme se nehádaly, byla
jsem spokojená a vůbec tohle zaměstnání, co jsem si vybrala, bylo pro mě
velikým štěstím.

jsem měla babičku, dceru i vnučku, tak
se mi někdy pletou jména, že je pojmenovávám jménem mamky nebo taťky.
Byla ale výhoda, že jsem byla místní,
měla jsem ráda ty lidi. Když jsme šli
na procházku, tak ti důchodci už byli
na zahrádkách a povídali si s námi, teď
mi to chybí, teď pracuji jen od 12 do 15
hodin. Tuhle jsem si musela projet na
kole, kam jsme chodili na procházky,
jak se to všechno mění, i přes to léto se
to vždycky změní.

Vy jste tedy albrechtická rodačka?
Já pocházím tady z ulice Na Drahách, pátý dům od Týniště, teď tam
bydlí Plašilovi. Hodně jsme si hráli na
hrázce, pořád jsme si hráli venku, hráli jsme školku s míčem, přes švihadlo
jsme skákali, v zimě jsme sáňkovali,
když byla vylitá Orlice a zamrzla, tak
jsme bruslili po celých lukách až ke staré řece, to teď není. Měla jsem tři starší
sestry, jedna by mohla být moje maminka, měla dítě, když maminka měla
mě, to jí bylo 45 roků. Někdy jsem byla
smutná, když maminka přišla do školy
a děti říkaly, že přišla babička, to jsem
nechtěla slyšet, protože ostatní maminky byly mladé. Takže jsem vyrůstala
starším rodičům, a řekla bych, že mě
to i ovlivnilo, že mám ráda starší lidi,
ráda si s nimi povídám. I k nám domů
vždycky chodili starší lidi, sousedky,
dralo se peří a povídalo se.

A nějaké zážitky, které vám utkvěly?
Dřív se hodně chodívalo pěšky do
Týniště. A tak jsem měla takovou příhodu, šli jsme do kina, já sama jsem
šla s dvaceti dětmi a představte si, co
se stalo, jedna holčička někde ztratila
botičku – přišli jsme do kina a ona byla
jenom v jedné botě. Tak jsem musela
poprosit paní učitelku z Týniště, aby
mi tam děti pohlídala, půjčila jsem si
tam kolo a jela jsem shánět botičku, našla jsem ji u kostela. Jednou zase, taky
jsme byli v kině, byli jsme tam první,
tak jsme si sedli do poslední řady. Děti
ze školky od Dubu se ale zpozdily, pořád nepřicházely, pak přišel pan vedoucí a řekl, že to bude ještě asi půl hodiny
trvat. Tak já jsem vymyslela s dětmi,
že budeme hrát hru na mlsnou kozu,
kdy se dávají prstýnky do dlaní, a hraje se, jedno dítě jde na stranu a volá se
„mlsná kozo, pojď na zelí“ a plácnutím
se ty dlaně otvírají a prstýnek se hledá.
A představte si, že ta jedna holčička ten
prstýnek upustila, to jsem měla novej,
zlatej, a on spadl v té poslední řadě do
takové škvíry do podlahy. Tak jsem se
lekla, že budu mít prstýnek někde v suterénu, pan vedoucí vzal ale baterku
a prstýnek jsme našli. Taky jsme jezdili
na výlety, po třech letech točíme vždy
zámek v Častolovicích, Kunětickou
horu a jezdíme do zoologické zahrady
ve Dvoře, to je pro nás nejblíž. Jednou
se nám rozbil autobus, hned u Krba
tam něco prasklo, tak jsme museli do
Hradce do servisu. No, mám na co
vzpomínat.

Jaké bylo vzdělávání ve školce před
čtyřiceti lety, když jste začínala učit?
Neměla jsem ráda, když jsme museli
dělat pořád různé nástěnky,například
k říjnové revoluci, koutky česko-sovětského přátelství, pravidelně jsme
jednou za čtrnáct dní v pondělí chodili
na politické školení, povinně jsme chodili na plenární zasedání. Tahle doba je
lepší, taková volnější. Co se jídla týče,
nikdy jsem nenutila děti do jídla, protože to sama nemám ráda, sama jsem
s tím měla problémy, byla jsem dvakrát
jako dítě v ozdravovně, protože jsem
málo jedla.
Nebylo to někdy nad vaše síly, každý
den s dětmi?
Evičko, vydržela jsem to, jen jednou,
a to bylo teď v posledních letech, jsem
si myslela, že budu muset skončit kvůli
jedné holčičce, která mě trápila, a nebyla spolupráce ani s rodiči, když jsem
jim říkala, jestli by jí domluvili. Dělala
mi takové naschvály, že jsem nevěděla, co s ní. Ale tu práci jsem milovala
a musím říct, i když jsem prožívala nějaké smutnější chvilky, tak s příchodem
do školky a s příchodem prvních dětí to
ze mě vždycky opadlo a zase jsem měla
skvělou náladu. S těmi dětmi je opravdu radost pracovat. Byly i zlobivější
děti, většinou kluci, a je teda pravda, že
takoví ti rošťáci i teď v dospělosti, jak
se dozvídám, mají problémy, i se zákonem. Je vidět, že už ty děti v předškolním věku mají v té povaze něco, co se
v té dospělosti zas ještě znásobí. Vychovala jsem tři generace, třeba se stalo, že

Během let se toho změnilo hodně,
školka je teď v jiné budově…
To bylo v roce 1998, kdy pan ředitel
Runkas odešel do důchodu, odstěhoval
se do Petrovic, tak jsme se přesunuli sem do areálu školy, začínali jsme

v jednom oddělení, ve dvou učitelkách,
kapacita tam byla 24 dětí. Tam jsem
pracovala s paní ředitelkou Škadrovou,
která v roce 1999 odešla do důchodu,
po ní jsem vedla půl roku školku já.
Pak už jsme byli školka pod školou.
Usoudili, že je zbytečné, aby na jednom
zařízení byly dvě ředitelky, takže se od
toho upustilo a byla jedna ředitelka
a vedoucí mateřské školy.
Také se změnil způsob vzdělávání.
Dříve to byl program pro jesle a mateřské školy, když jsem začínala. Potom
jsme si samy vytvářely prozatímní plány, samy jsme na velké archy vytvářely
program na celý měsíc. Od roku 2002
pracujeme podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Malým dětem se hodně hrálo
loutkové divadlo, nepouštěla se tolik
televize, promítaly jsme hodně dětem
pohádky. Teď je to složitější, musí se
dodržovat různé kompetence, jsou
úkoly, které to dítě musí splnit, než
nastoupí do školy – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost. Je to
trochu složitější než dřív.
Teď přibývá víc logopedických vad
u dětí, to dřív nebylo, hodně dětí špatně mluví, takže teď se na to zaměřujeme, děti vypráví pohádky, vypráví, co
dělaly o víkendu, aby se naučily mluvit, protože to teda teď hodně vázne ta
komunikace.
Čím si myslíte, že to je?
Myslím, že je to tím, že děti pasivně sledují televizi, sledují DVD nebo
jsou u tabletů, málo se vypráví. I když
maminky říkají, že dětem čtou, tak ty
děti neumí vyprávět a jsou tam ještě ty
vady.
Musím to zmínit – vy nám všem
říkáte zdrobněle, tak, jako před lety,
když jsme chodili do školky…
Říkám, Evinko, mám s tím tak trošku problém, ale já už se to neodnaučím, zdrobněle říkám všem, prostě mi
to nejde jinak. Doma mi to vyčítají,
nechtějí, abych tomu vnukovi Jiříčkovi,
říkala Jiříčku, že už je mu sedm. Tak si
na to musím dávat pozor.
Děkuji za rozhovor i za všechnu
péči a lásku, kterou jste albrechtickým
dětem věnovala.
Eva Králová

ZPRÁVIČKY ZŠ A MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
Začínáme…

Albrechtice nad Orlicí

1. září jsme v naší škole slavnostně i poučné vystoupení našich členů dra- nových prvňáčků. Přejeme jim i všem všichni kolem nich vytvářejí klidné,
zahájili nový školní rok 2016-2017. matického kroužku a kroužku sbo- ostatním školákům, ať s chutí a na- radostné a podnětné prostředí.
Zaplněná hala mohla vidět veselé rového zpěvu, ale hlavně 12 našich sazením zvládají nové úkoly a ať jim
Pedagogičtí pracovníci školy

Naši prvňáčkové s paní učitelkou Otavovou..

Naši prvňáčkové s paní učitelkou Otavovou..

Přespolní běh
Začínáme podruhé… tentokrát
s naším sportováním
Sluníčko a skvělá atmosféra provázely naše letošní první závodění –
přespolní běh. Zvítězil vlastně každý,
protože všichni se ctí doběhli. Jen
někteří se však mohli radovat z medailí, diplomů a postupu do okresního kola…
Vítězové:
Foto 1:
Vítězové 1. kategorie
Nikolka Říhová 2. místo, Lenka

Matúšová 1. místo, Víťa Zeman 3.
místo
Foto 2:
Vítězové 2. kategorie - chlapci
Matěj Bařina 2. místo, Matyáš Bek
1. místo, Adam Myler 3. místo
Foto 3:
Vítězové 2. kategorie dívky
Zora Rozkošná 2. místo, Natálka
Žabová 1. místo, Viktorka Haltufová 3. místo
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Naše škola – TO je škola!
16. září 2016/ Kostelecké Horky –
Semináře pro veřejnost zaměřené na
seznámení s Montessori pedagogikou
nebo s výukou matematiky podle
profesora Hejného, školení pro pedagogy, či setkání ředitelů základních
a mateřských škol. Tyto a další aktivity přispějí k naplnění potřeb společné
strategie vzdělávání v regionu. Jako
první kroky je do konce roku uspořádá realizační tým Místního akčního
plánu vzdělávání (MAP) na Kostelecku, Třebechovicku a Černilovsku.
„V dvouletém projektu ale nejde
jen o rozšiřování povědomí všech,
kteří mají ke vzdělávání, co říct,“ řekl
Petr Kulíšek, manažer projektového
týmu z NAD ORLICÍ o.p.s. „Záměrem ministerstva školství je především nastavení efektivní komunikace
a spolupráce škol, rodičů i dětí a také
společné plánování investic ve školství v našem regionu.“
Do projektu se zapojila albrechtická škola, školy v blízkém Týništi, ale
také DDM Sluníčko, Mateřské centrum Ratolest a městská knihovna.
„Základní kámen MAP jsme položili v červnu, kdy zástupci pedagogů,
ředitelů, starostů, odborníků a veřejnosti zformulovali první vizi vzdělávání v našem regionu do roku 2023,“
dodal Kulíšek.

pracujících s komunitami a v respektující interakci s dětmi a žáky posilující jejich aktivní vnímání života
a rozvoj jejich osobností. Vyrůstající
generace všestranně připravují pro život kompetentní a inspirující pedagogové a rodiny tak, aby každý získával
nové znalosti, schopnosti a postoje
a uměl využívat příležitosti ve stále se
měnící společnosti.
„Také bylo stanoveno pět prioritních oblastí, které chceme dlouhodobě rozvíjet a dál je se všemi diskutovat
a naplňovat. Jsou jimi: 1. Komunikativní a spolupracující prostředí pro

vzdělávání; 2. Individualizace vzdělávání; 3. Kvalitní vzdělávání otevřené změnám a odpovídající době; 4.
Kompetence školy a osobnost učitele;
5. Prostředí a atmosféra školy.“
Po první etapě sběru informací
hlavně od vedení škol, se projektový
tým nyní zaměří na zjišťování potřeb
a názory dětí a žáků, jejich rodičů
a pedagogů. „Vyzýváme ty, kteří chtějí vstoupit do diskuze nad podobou
vzdělávání v regionu, aby nás kontaktovali. A širokou veřejnost zveme na
listopadové semináře,“ uzavřel Petr
Kulíšek.

Akce
3. listopadu - Co dětem pomůže,
aby byly šťastné? Seminář o Montessori pedagogice (zaměřeno na děti do
6 let), 8:00 - 12:00 v MŠ Borohrádek
15. listopadu – Matematika podle
metody prof. Hejného, 17:30-19:00
ZŠ Gutha Jarkovského, Kostelec nad
Orlicí
Semináře jsou zdarma, podmínkou
účasti je registrace na anezka.pavlisova@nadorlici.cz.
Jana Fajfrová

Naše vize
Vzdělávání v regionu se rozvíjí
v tvůrčím, moderním a podnětném
prostředí a zázemí a v atmosféře důvěry a spolupráce aktivních pedagogů
s rodiči, v otevřených školách spolu-

Knihovna
Vítám Vás v knihovně a opět Vám
nabízím několik titulů:
Pro děti:
„Údolí skučících jeskyní“ – Brezina T. Upíři neexistují…To se říká.
Ale kraj zvaný Transylvánie existuje
a hrad hraběte Drákuly taky. A co
když najednou obyvatelé blízké obce
začnou vypadat jako stíny? Jsou bledí, bezkrevní…Určitě není náhodou,
že na místním hřbitově si dávají dostaveníčko tajemné ztemnělé postavy
a skučení ve skalách utichá. Při svém
pátrání narazí Mark Mega se svým vlkem na něco, co je daleko horší než
upíři…
„Hádanka prázdninového domu“
– Blytonová E. Nik a Katy odjíždějí do
Prázdninového domu, aby se zotavili po dlouhé nemoci. Setkají se tu se
zvláštními postavami, jako je všetečná Clare nebo mrzutý a zamlklý Gareth. V okolí je spousta zajímavých
věcí, například stará opuštěná zřícenina na útesu, v které se v noci svítí.
A co teprve, když Nick a Katy objeví
podzemní chodbu, která vede přímo
do sklepení opuštěné zříceniny.

„Simpsonovi – ODVAZ“ – komiks de Lanceau, rytíř ověnčený slávou
z křížové výpravy, nevěří, že otec zra„Julie a kůň snů“ – Gohlová Ch. dil krále, a proto přísahá pomstu siru
Poutavý příběh o Juliiných koňských Brackendaleovi, otcovu vrahovi. Když
láskách a o jejích kamarádech.
poprvé potká Brackendaleovu dceru
Julii je třináct, zbožňuje koně a zdá Elizabeth, je ihned okouzlen její kráse, že je miláčkem Štěstěny. Vždyť dík sou, nevinností i odvahou, ale zároúspěchu na westernové soutěži je teď veň si uvědomí, jak vynikající nástroj
otec ochoten koupit jí vlastního koně! pomsty se mu dostává do rukou.
Najít toho pravého však není tak
snadné. Který kůň bude ten jediný,
„Známá neZnámá“ – Kubátová T.
její kůň snů?
Dana je rozená optimistka a na nelehkou dobu před dvaceti lety vzpomíná
„Vůně deště“ – Lanczová L. Třeťač- s úsměvem. Bylo jí tehdy šestnáct,
ka Pavla žije společně s rozvedenou právě se smiřovala s tím, že nedostamaminkou ve starém klidném bytě la šanci studovat svůj vysněný obor,
v centru města, studuje na zdravot- a navíc se až po uši zamilovala do
ním lyceu, věnuje se svým koníčkům, souseda, který si jí sotva všiml. Trámá fajn kamarádky i pár dobrých pení dospívání je zapomenuto a dnes
přátel a na starosti pouze to, kam jít Dna žije přesně podle svých představ.
o víkendu zapařit či kde sehnat prima Jenže co se stane, když se náhle objeví
kluka, do kterého by se mohla zami- zákazník, pro něhož je Dana cizí zalovat, aby kámoškám a jejich klukům jímavou ženou, zatímco ona v něm
nedělala křena. Velkou naději skýtá poznává svou první nešťastnou lásku?
David, slibně se rozvíjející známost
přes Internet, se kterým se prozatím
„Bojím se o svého syna?“ – Řeháčosobně nesešla…
ková V. Ve svém novém společenském
románu podává autorka pravdivý obPro dospělé:
raz, jak v současných poměrech majetek znovu nabývá vrchu nad láskou
„Rytířská čest“ – Kean C. Geoffrey a lidskými city.

Ovdovělou Anežku by ani ve snu
nenapadlo, že se ve svém vlastním
domě stane štvancem a že v touze po
dědictví se její syn a snacha nebudou
štítit ničeho…
„Vězeň z Guantanáma“ – Spark D.
Penzionovaný norský policista si ve
volných chvílích skládá mozaiku nikdy nevyřešených případů svých zahraničních kolegů.
Nesourodá směs vražd obyčejných
lidí, ke kterým došlo v různých zemích Evropy i USA, popírá tradiční
logiku zločinu.
„Podvod“ – Link Ch. Petr Simon,
vážený a úspěšný obchodník, starostlivý a milovaný manžel a otec, beze
stopy zmizí na své cestě do Provence.
Když se jeho žena Laura ze zoufalství
pokusí sama po něm pátrat na místě,
nejen že narazí na podivné informace,
které si protiřečí, ale nakonec je nucena zjistit, že její muž byl někdo jiný,
než za koho ho měla.
Na shledanou každou středu od
17 do 19hodin a po změně času od
16 do 18 hodin se na Vás těší Vaše
knihovnice - Jaroslava Svobodová
www.knihovnaano.wz.cz
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Posvícení v roce 2016
Posvícení v Albrechticích se slaví
vždy na první neděli po sv. Václavu.
Letos nám vyšlo na 2. 10. Posvícení už
se bohužel neslaví v takovém rozsahu
jako v dřívějších letech, kdy tento svátek byl opravdovým svátkem. Začalo
se už úklidem ve všech domech, ale se
samozřejmostí se všude peklo – především posvícenské koláče, nesměla
chybět sváteční husa, nebo kachna.
Byla pořádána hojně navštívená posvícenská zábava. Na posvícenské
pondělí se hrálo utkání Svobodní
proti Ženatým, pokud mě paměť neklame, tak Svobodní většinou končili poraženi. Chyběla jim zkušenost
starých mazáků. Po zápase se šlo
opět do sálu u pana Krba, kde slavil
posvícení pan Vozembouch s paní
Harmonikou. A to ještě nebyl konec
posvícení, neboť v úterý se již každý
těšil a připravoval, zvláště ti starší, na
tradiční „Sousedskou“. Ano, tak nějak
to fungovalo.
V současné době hlavní posvícenská akce probíhá v sobotu pod pořadatelstvím kulturní komise na hřišti
SK V Borku. U pana Krba rovněž je
již dlouholetou tradicí pečená kachna, knedlík zelí a k tomu v neděli odpoledne harmonika – zpěv.
Na hřišti bylo pro pobavení návštěvníků připraveno tradiční utkání v kopané Albrechtice – Nová Ves.
Po skončení zápasu přetah stejných
družstev požární hadicí o sud piva.
V průběhu celého odpoledne mohli
návštěvníci hodnotit soutěžně vystavené koláče. Nově probíhala soutěž ve
vrhu pivním sudem na dálku a střelba

ze značky pokutového kopu na přesnost. Rovněž poprvé byly losovány
vstupenky o hodnotné ceny.
Protože nám přálo počasí, dostavilo se na místo konání 170 platících,
a tím i soutěžících diváků. Cena vstupenky byla symbolických 10,– Kč.
V kopané tentokrát zvítězilo mužstvo
domácích v poměru 4 : 2. Branky
stříleli za Albrechtice - Jiří Koucký,
Martin Sychra, Dan Vágner a Martin Blecha ml., za Novou Ves - Libor
Zahrádka a David Ungrád. Již ze seznamu střelců je patrné, že mužstva
hodně omládla. Je to dobře, máme
záruku, že se tradice udrží. Nejlepším
hráčem Nové Vsi byl označen David
Ungrád a z Albrechtic nejlepší a také
nejstarší Luděk Cabalka.
V přetahu požární hadicí tentokrát
rovněž zvítězily Albrechtice. Přece
jenom na straně Nové Vsi chyběli
Daňkové. Vrh sudem ovládl domácí
Jarda Zeman a utvořil základní hranici 12 metrů pro další roky. Střelbu ze
značky pokutového kopu ovládla především mládež, starší, zkušení a technicky vybavení vymřeli. A tak děcka
si užívala atmosféru posvícení, na
branku se střílelo spontánně o požární hadice se přetahovala po celém hřišti. Prvenství ve výrobě nej, nej koláče
obhájila Eva Myšíková. Do všeho toho
krásně svítilo sluníčko a bylo velmi
příjemně. Ve stánku bylo postaráno
o jídlo a pití, všichni návštěvníci odcházeli spokojeni. A proto albrechtickému posvícení zdar i pro další roky.

Číslo 3 - 2016

Koláčobraní
Při posvícenském derby dne
1. 10. 2016 se uskutečnil II. ročník albrechtického koláčobraní. Počasí nám
přálo a také ČEZ nám neodpojila elektřinu, jak se stalo v loňském roce.
Koláče a koláčky chutnaly a nakonec
byl ochutnávači určen vítěz. Paní Eva
Myšíková obhájila svoje loňské vítězství.

Prožili jsme krásné odpoledne s fotbalisty a sousedy z Albrechtic. Věříme,
že příští ročník nenechá cukrářky z Albrechtic doma a dokáží svými dovednostmi porazit dvojnásobnou vítězku.
Za kulturní komisi
Vlasta Zemková

Psí den podruhé

Všichni ratlíci, voříšci a podvraťáci,
kříženci, ale i pejsci s rodokmenem,
kteří se nachomýtli v neděli 18. září do
parku u elektrárny, se ocitli v malém
psím ráji. Všude, kam se podívali, pro
ně bylo něco připraveno, a nebyly to jen
stánky, jako například krámek s hračkami a pamlsky (detašované pracoviště
zverimexu Mazlíkův ráj z Týniště nad
Orlicí), veterinární poradna MVDr.
Dáši Michalcové, střihačka psů Laďka
Čechlovská ze salonu Marola v Běstovicích nebo stánek psího útulku a hotelu
Jaroslav Hlušička Klečkov.
Také doprovodný program byl jen
o pejscích a jejich šikovnosti – viděli
jsme práci psovoda se psem vycvičeným na vyhledávání zbraní a ukázku
dogfrisbee – sportu, kde pejsek (v našem případě australský ovčák Kira majitele Daniela Řepy) chytá létací talíř.
Hlavní náplní psího dne byly ale
jako vždy soutěže. Ukázalo se, že máme
v Albrechticích a okolí mnoho šikovných a krásných pejsků, a hlavně že si
jejich majitelé rádi vyzkouší, jak obstojí
v připravených úkolech. Stejně jako
v loňském prvním ročníku se volil psí
sympaťák – své prvenství obhájil pejsek
Don s paničkou Karolínou Mylerovou.
Letos přibyla ještě další disciplína, kdy
se hodnotil vzhled, nazvaná „jaký pes,
takový pán“ – porotci sledovali, jak moc

k sobě pejsek s páníčkem už na první pohled patří, někdo dokonce sladil
s pejskem i oblečení, což jim pochopitelně přineslo kladné body. Další disciplíny už ale vyžadovaly určitou dávku
tréninku a talentu. Soutěž „jako na zavolanou“ byla záludná, pejsek byl vypuštěn zhruba padesát metrů od davu
lidí, mezi kterými byli i porotci a páníček. Nejprve musel vydržet čekat na
místě a po zavolání musel co nejrychleji přiběhnout a najít svého pána. Další
disciplína nazvaná „přeskoč, přelez, nepodlez“ skrývala překážkovou dráhu se
slalomem i překážkami na přeskočení;
v neposlední řadě se měřil také čas zdolání dráhy.
Nejlepší pejsci ve všech disciplínách
si odnesli mnoho krásných cen, které
darovala veterinární ordinace Argo,
společnost CANDY – výrobce kanadských krmiv K9, Nutram a pamlsku
Candie’s a paní Vlasta Zemková – všem
ještě jednou za organizátory i za pejsky
moc děkuji.
Ten největší dík patří ale pochopitelně účastníkům – pejskům a jejich
páníčkům. Doufám, že jste si program
užili, my snad už víme, co zase do příštího ročníku vylepšit a těšíme se, pac
a pusu zase příští rok.
Eva Králová
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Z činnosti hasičů
Léto je definitivně pryč a s ním
i období sucha, díky kterému často
dochází k velkým požárům. Pomalu
se však přesouváme do topné sezóny, kdy dochází častěji k požárům
domů, bytů a garáží. Na vině bývá
často nedbalost při obsluze topidel
nebo špatně udržované, či chybně
zhotovené spalinové cesty. Proto
nepodceňujte pravidelné kontroly
svých komínů, abyste se vyhnuli nepříjemnostem a nám hasičům nepřidělávali práci. Za poslední tři měsíce
jsme měli dva výjezdy. Prvním z nich
byl opět planý poplach do firmy HP
Tronic v Týništi nad Orlicí. Byl vyhlášen 2. září před druhou hodinou
ranní a scénář tohoto výjezdu byl naštěstí stejný jako vždy na tomto místě. Výjezd jednotky, příjezd na místo
události, společně s kolegy z Týniště
provedení průzkumu celé budovy
a pak po dohodě s velitelem zásahu,
což bývá zpravidla velitel jednotky
profesionálních hasičů z Rychnova,
se vracíme zpět na základnu. Další
výjezd 9. září byl pro nás tak trochu
premiéra, když nebudu počítat likvi-

daci vosího hnízda v Nové Vsi před
čtyřmi lety, kdy část jednotky dostala
od těch létajících šicích strojů pořádně za uši. Vosy se podařilo zlikvidovat, ale bez újmy to nebylo. Tentokrát
se jednalo o sršně zahnízděné v ptačí
budce, které údajně ohrožovaly děti
chodící po chodníku do školy. Nové
to pro nás bylo tím, že jsme poprvé
v praxi vyzkoušeli speciální zásahový oděv pro boj s bodavým hmyzem.
A osvědčil se. Hnízdo bylo úspěšně
zlikvidováno bez jediného sršního
bodnutí.
Abychom byli vždy připraveni,
je třeba si vyzkoušet i jiné zásahové
činnosti, neboť nikdy nevíme, co nás
potká. Jednoho slunečného pondělí
jsme s člunem vyrazili k elektrárně,
abychom nacvičili záchranu tonoucího. Vždy dva členové jednotky si
zkusili doplout k tonoucímu a vyzvednout ho na člun. A protože nejsme žádní zkušení vodáci a s řízením bezmotorového nafukovacího
člunu pomocí pádel nemáme zkušenosti, nebylo to vůbec jednoduché.
Já, jakožto tonoucí jsem mnohdy

Nácvik záchrany tonoucího.

Návštěva delegace z partnerského města Wörgl.

s obavami, že dostanu pádlem po
pleši, čekal, jak si borci na člunu poradí. Dostat ve dvou lidech z vody
na člun téměř metrákovýho chlapa,
který nepomůže a díky značné vlhkosti vody klouže, je dost namáhavá záležitost, která vyžaduje určitou
dávku síly, správné uchopení, souhru
zachraňujících a švih. Ale všichni to
zvládli a utopenec několikrát vytažený z vody žije dál.
Začátkem října nám byl od Povodí
Labe oficiálně předán nový přenosný
jeřáb na usazování protipovodňových čerpadel. Bylo třeba ho vyzkoušet, zda opravdu funguje tak, jak má.
Takže společně se zástupci obce, Povodí Labe a s kolegy z Týniště, kteří
měli stejný problém s čerpadly, jsme
ve skladu naložili čerpadla na vlek,
převezli na čerpací stanoviště k elektrárně a usadili do jímky. To vše poprvé bez pomoci hydraulické ruky
na vozidle firmy ODEKO, které tam
sice bylo, ale už jen jako pojistka,
kdyby se něco nepovedlo. Samozřejmě nějaké drobné úpravy na jeřábu
jsou ještě potřeba, ale ve dvou lidech

a s technikou co máme k dispozici,
již není problém čerpadla usadit.
Měli jsme tu čest, přivítat u nás
v hasičské zbrojnici přátele z partnerského města Wörgl. Tomu předcházel samozřejmě úklid všech
garáží, což nám moc práce nedalo,
neboť tam máme vždy čisto. Jen bylo
třeba naložit pár pavouků na smeták,
poslat je do světa, a to, co po nich
v rozích zbylo, vymést košťátkem.
Protože bylo celkem chladno, obětovali jsme jednu garáž, připravili v ní
stoly pro drobné pohoštění a čekali
na příjezd delegace. Nejprve jsme je
provedli po prostoru garáží a protipovodňového skladu. Ukázali, že se
o techniku včetně Mercedesu, který
jsme od nich dostali darem, staráme,
jak se patří, a na dvoře za garáží jim
pak naše retrodružstvo předvedlo, že
i téměř sto let stará koňka Barča dokáže po těch letech zázraky. Pak už
jsme všichni zalezli do tepla garáže
na malou svačinku a debatovali. Myslím, že se jim u nás líbilo a všichni se
těšíme na další společné setkání.
Za SDH Josef Jakl

Zkouška přenosného jeřábu na usazování protipovodňových čerpadel.
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Myslivecká kronika Albrechtice nad Orlicí a okolí
(7. pokračování)
Rok 1970 nebyl pro zvěř přijatelný
a to především v zimním období a na
jaře, kdy bylo velmi deštivé počasí.
V zimním období došlo k úhynu zajíců i přes dostatečné množství krmiva.
Časté deště v jarním období a zvláště
v době hnízdění bažantích slepic, zapříčinilo, že stavy pro tento rok budou
velmi nízké. Hodně hnízd bylo opuštěno, neboť došlo k podmáčení. Další
ztráty dokonala zemědělská technika
při sklizních. Předpoklady, že letošní
výřady budou malé, se potvrdily.
Rok 1970 byl úspěšný v pracovní činnosti. V lese byla v zimním období dokončena kalamita a uvolněny všechny
lesní cesty, které byly postiženy. Nejen
práce v lese, ale i pro JZD bylo etapově
odpracováno vybetonování skladováku
na Nové Vsi. Pro myslivost bylo vykonáno hodně práce, především byly
obnoveny zásypy, posedy a 2 kazatelny.
V lese byly postaveny oplocenky a byla
prováděna běžná myslivecká údržba.
Tento rok byl velmi úspěšný v odstřelu
zvěře škodné, což se projevilo v odměnách pro členy. Na prvním místě se
umístil Jaroslav Plašil a byl odměně 100
náboji. Zdeněk Plašil se umístil na 2.
místě s odměnou 70 náboji a třetí v pořadí Ing. Khýn s 50 náboji. Za velmi aktivní činnost byli odměněni Štrombach
Josef, Izák Jiří a Vojtěch Josef ml.
Z kulturní činnosti byl pořádán myslivecký ples a dvě taneční zábavy. Ná-

vštěvnost na všech zábavách byla velmi
dobrá. Dále se v červnu konal pro veřejnost ve Štěpánovsku měsíc myslivosti.
V roce 1970 bylo, i přes nepříznivé
počasí, uloveno na 4 honech celkem
101 zajíců a 110 bažantů. Dále v průběhu roku 8 srnců, 8 srn a 4 srnčata.
Odlov srn byl zastaven, aby nedošlo ke
snížení kmenového stavu. Rok 1971 se
velmi podobal roku minulému. Hlavně
napadl sníh již na podzim a tak zimní
období bylo velmi dlouhé. Po stránce
přikrmování zvěře bylo vše v pořádku
a ztráty byly zanedbatelné. Jarní období
nám opět nepřálo a dalo by se porovnat
s rokem minulým.
Rok 1972 byl rokem jubilejním, neboť to bylo 10. výročí svého vzniku.
Tehdy to byla starší a mladší generace,
aby společně začala novou éru socialistické výstavby myslivosti. Za těch 10
roků se v myslivosti hodně změnilo. Ti,
co ve sdružení nebyli spokojeni, odešli. Upevnilo se vzájemné kamarádství
a důvěra mezi členy. Vyvolávání hádek
pro věci, často malicherné, přestalo. Vytvořil se dobrý kolektiv s velmi aktivní
pracovní činností. Ohlédnutím za desetiletou činností můžeme být velmi spokojeni. Jakými změnami prošla myslivecká činnost ukazují následující údaje:
Kmenový stav srnčí zvěře
1963 – 39 kusů – odstřel 14 kusů
1972 – 60 kusů – odstřel 26 kusů
Kmenový stav zajíců

Nejúspěšnější sportovec roku 2016
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s. ve spolupráci
s Rychnovským deníkem, agenturou
SPORT AKTION s.r.o. Chomutov,
MěÚ Rychnov nad Kněžnou a pod
záštitou starosty města Rychnova nad
Kněžnou, připravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2016, které proběhne v pátek
3. února 2017 od 18 hodin v Pelclově
divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 5 jednotlivců v žákovské v kategorii, 3 jednotlivci v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců v kategorii dospělí, 3 nejúspěšnější
sportovci z řad veteránů(nad 40 let), 3
kolektivy mládeže a 3 kolektivy dospělých, 5 trenérů,cvičitelů a funkcionářů
TJ/SK, pořadatelé významné sportovní
akce a předána bude i cena FAIR PLAY.
Podmínkou pro zařazení navržených
do nominací na nejúspěšnější sportovce/kolektivy roku 2016 jsou:
• výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na úrovni krajských
soutěží
• dále úspěchy na MČR, případně ME,
MS, atd.
V případě trenérů,cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:
• dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i dospělými
• pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil kriteria pro oce-

nění jednotlivce nebo sportovního
kolektivu
• dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na úrovni TJ/SK
Oceněn bude pořadatel významné
sportovní akce určené pro registrované
sportovce i nejširší veřejnost a starosta
(místostarosta) obce v největší podporou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či
fyzická osoba sídlící na území okresu
Rychnov nad Kněžnou, obce a města,
TJ/SK, svazy/komise a další sportovní
subjekty nesdružené v Okresním sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou,z.s.
(Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách
výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu:
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad
Kněžnou,z.s., U Stadionu 1498, 516
01 Rychnov n.Kn. nebo e-mailem:
cstvrychnov@seznam.cz musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce,
data narození, adresu bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnov
nad Kněžnou, oddíl, ve kterém sportu
je, sportovní úspěchy dosažené v roce
2016, jméno navrhovatele.
Akceptovány budou návrhy podané na OS ČUS Rychnov n.Kn.,z.s. do
6. ledna 2017.

1963 – 72 kusů – odstřel 40 kusů
1972 – 120 kusů – odstřel 160 kusů
Kmenový stav bažantů
1963 – 116 kusů – odstřel 70 kusů
1972 – 250 kusů - odstřel 180 kusů
Odstřel škodné zvěře v tomto období byl rovněž znatelně vyšší. Proti roku
1963 byl 3x vyšší. Především u lišek to
bylo znatelné, neboť narovnáním a odstřelem bylo dosaženo velmi dobrých
výsledků, což byl základ pro drobnou
zvěř. V tomto směru byly výsledky
velmi uspokojivé. Malá spokojenost
je především při zásahu zemědělskou
mechanizací, kde i přes snahu zachránit hnízdící bažanti nebo koroptve jsou
ztráty značné.
Rok 1972 se zapsal velmi uspokojivě,
neboť bylo pořízeno mnoho inventáře.
Zakoupen byl traktor s lištou, 2 vleky
a různé nářadí a to vše v hodnotě 72 tis.
Kčs. Tyto peníze byly získány dobrovolnou činností členů sdružení. Byly rovněž postaveny v lese boudy pro krmivo.
Pro osvěžení krve bylo zakoupeno 23
zajíců a 50 bažantů.
Pro uskladnění traktoru, jakož i vleků a sena na zimu byla v tomto roce
pronajata budova od JZD a z velké části
provedena adaptace. Traktor ZETOR
25 byl prodán a zakoupen za stejnou
hodnotu ZETOR 30. Členové v roce
1972 odpracovali 1549 hodin. Jako nejlepší členové byli Izák Jiří, Balvín Karel

a nejstarší člen Václav Šimr. Ten byl navržen na vyznamenání. V hubení škodné získal nejvíce Jaroslav Plašil, dále
Josef Kovaříček a Josef Brandejs z Albrechtic n.O. Do mysliveckého sdružení byl přijat nový a hlavně mladý člen
Zdeněk Sekyra ze Štěpánovska. Naproti
tomu ukončil dlouholetou mysliveckou
činnost Josef Černý z Nové Vsi. Byl to
jeden ze zakládajících členů na Nové
Vsi a i po sloučení vykonal mnoho práce pro myslivost.
V roce 1972 bylo uspořádáno celkem
5 honů. Pro zajímavost uvádíme vždy
první hon, který se konal na Poběžovicích. Hranice byla silnice mezi Vysokým Chvojnem a Borohrádkem. Tento
hon byl nazýván rekreační. Byl spojen
s opékáním špekáčků a užíváním si lesní pohody. Přesto byl výřad 12 bažantů
a 21 zajíců.
Druhý hon byl již za účasti našich
sousedů ze Žďáru n.O., Petrovic, Lípy
n.O. Výřad 48 zajíců a 97 bažantů. Byl to
hon hlavní a králem byl při hudbě vyhlášen Oldřich Ryšavý, polesný z Kvartýru. V dalších 3 honech bylo loveno
110 zajíců a 143 bažantů.
Hony a to 3 byly pořádány s hudbou.
Zakončení honů bylo v Albrechticích,
Štěpánovsku a Nové Vsi. Tím byl zakončen rok jubilejní 1972. V příštím
pokračování budeme informovat o myslivosti od roku 1973.
Pokračování v příštím
vydání zpravodaje.

Nohejbal na Nové Vsi
Dne 17. 9. 2016 se v hospůdce
u Kravína na Nové Vsi konal první
turnaj v nohejbalu trojic. Sešlo se 7
týmů ze širokého okolí. Počasí celkem přálo, nálada byla výborná, ale
i bojovná. Na 1. místě se umístil tým
BETONIKA (Pardubice, Nová Ves),
2. místo DŘEVÁCI (Rychnov n. Kn.),
3. místo TYBOR (Týniště – Borohrá-

dek), 4. místo BARÁČNÍCI (Nová
Ves), 5. místo A TEAM (Albrechtice
– Nová Ves), 6. místo DUBY (Týniště
n.O.), 7. místo 3D (Žďár n.O. – Týniště n.O. – Nová Ves).
Všem účastníkům i organizátorům děkujeme a těšíme se na příští
rok.
Hospůdka u Kravína , Nová Ves
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Co s ním…
Jan Neruda napsal kdysi fejeton
„Kam s ním“. Já jsem si vypůjčil
upravený titulek a myšlen není upotřebený slamník, ale albrechtický
fotbal. Proč tato otázka? Z následujících řádků čtenář možná pochopí.
Začneme od konce minulého článku ve druhém čísle zpravodaje. Naše
nejmladší základna, díky legislativě
FAČRu značně prořídla. Usnesením nejvyššího fotbalového orgánu
bylo zrušeno hostování hráčů všech
kategorií, rovněž střídavé starty
mládeže. Pro takové oddíly, jako je
náš, diskriminační a nepochopitelné rozhodnutí. Protože jsme chtěli
naším mladíkům umožnit start ve
vyšších třídách, museli jsme umožnit i přestup. Tito hráči již nejsou
naši a je otázka, zda se do Albrechtic
někdy vrátí. My jsme byli nuceni do
soutěže přihlásit starší přípravku.
Ale ouha! Dohodnutí hráči ze sousedního Týniště se jaksi neobjevili.
Výsledek? Do potřebného počtu deseti hráčů kádru, nám čtyři chybí.
Z našich mají někteří prioritu hokej
a tak se stalo, že na poslední turnaj
měli naši trenéři k dispozici pouze
čtyři kluky. Pochopitelně nemohli
v turnaji nastoupit. Zde bych chtěl
poprosit rodiče. Vezměte své ratolesti, přijďte s nimi do našeho areálu
V Borku, třeba některého z nich fotbal zaujme. A rodiče „chytí“ prostředí a budou chodit s nimi.

Další nepříjemný úkaz z fotbalu
dospělých. Výbor po dlouhé tahanici a přetahování a rozhodování
nakonec těsným počtem hlasů zrušil
B mužstvo. Na jednu stranu máme
o polovinu méně starostí a zařizování, výdajů, na druhé straně jsou
hráči, kteří by třeba měli chuť a snahu, ale je jich příliš málo. A fotbal se
hraje v jedenácti.
A dostal jsem se k našemu A čku.
Po bídném začátku, kdy jsme se krčili na posledním místě tabulky, se
naši kluci „zmátožili“ a celkové třetí
místo ohodnotil KFS. Cituji: „ Na
základě rozhodnutí VV Královéhradeckého KFS ze dne 14. 3. 2016 je
vám z rozpočtu Královéhradeckého KFS přidělen bonus za 3. místo
v 1. B třídě mužů“. S tímto výsledkem i kádrem jsme zajížděli do
Albrechtic U Lanškrouna na další
„Štít“ s poměrně vysokými ambicemi. Bohužel o celkovém neúspěchu
rozhodla, dá se říci, jediná nešťastná branka s Vltavou. A tak celkové
umístění na 7. místě.
Za hráče se zúčastnili:
M. Králík; J. Hlaváč; J. Jaroš; M.
Czontos; P. Duha; M. Barták; V. Barták; P. Zeman;L. Sršeň; D. Hořínek;
T. Voda; P. Janeček; R. Pinkas;
Mar. Sychra; R. Moravec; J. Kratěna;
J. Chvojan.
Dále v albrechtické delegaci: J.
Kratěna st.; J. Špaček; J. Hlušička st;

manželky a milenky.
Posledně jmenované vytvořili příjemnou atmosféru povzbuzováním
a péčí o výpravu.
Při průběhu letní přípravy jsme
se dozvěděli příští soupeře v I. B třídě skupině „B“, ale také o změnách
v kádru mužstva. Tady bych se chtěl
vrátit rozhodnutí FAČRu. Byl přijat
nový přestupní řád a v něm ustanovení o tak zvaném „volném přestupu“. To znamená, že pokud hráč podepíše přestup od 1. do 20. června,
z klubu odchází a není možné tento
přestup neakceptovat. Hráč v oddíle prostě končí a basta. Na základě
tohoto ustanovení od nás odešli L.
Sršeň do Křivic a D. Beran do Lípy.
Rovněž na základě zrušeného hostování odchází brankař J. Hlaváč.
Ještě, že se vrací na nějakou dobu
M. Králík, ale stejně to znamená, že
máme pouze jednoho brankáře. Protože jsme zrušili B mužstvo, odešel
do Petrovic R. Moravec a T. Řehák,
s fotbalem skončil Wajgl. Naopak
z Holic přišel zkušený T. Jedlička.
Delší dobu je zraněn T. Forejtek, potíže s kolenem má M. Csontos a abychom neměli vše jednoduché, tak si
při cyklistické nehodě utrhl lýtkový
sval P. Zeman a je do konce podzimu mimo činnost. Není divu, že na
první zápasy jsme měli na lavičce
pouze jednoho hráče na střídání. To
nedávalo dobrý výhled do soutěže.

Ještě, že se projevil L. Sršeň jako kamarád a když se dozvěděl o zranění
Pavla Zemana, vrátil se, po odehrání
dvou zápasů za Křivice, do Albrechtic. Tak přípravné zápasy nic moc.
Přivítali jsme doma Horní Ředice – prohra 2:5; s AFK Častolovice
se 12 ti hráči – výhra 6:4; předkolo
poháru v Lípě se 12 ti hráči – prohra 1:2; poslední příprava s Novým
Hradcem v jedenácti – prohra 2:5
a to ještě mohl hrát P. Zeman.
Začalo se naostro, doma Velké
Poříčí, po bitvě 3:2 první soutěžní body. Prohra v Polici 0:5. Doma
s velkým štěstím další tři body za
2:1 s Českým Meziříčím a to bylo na
dlouho vše. V současné době jsme
s 9 body v dolní polovině tabulky.
A fotbalové zázemí. Díky podpoře obecního zastupitelstva jsme zahájili přípravu na další ročník „Štítu Albrechtic“, který se bude konat
24. června 2017 u nás V Borku. Byla
upravena příjezdová cesta k areálu
a výbor stanovil další postup a priority, které musíme do zahájení Štítu
stihnout. Jde především o střídačky,
které dosluhují, rekonstrukci venkovních záchodů a podia. Na podiu
dosluhuje podlaha a povážlivě se
pod vystupujícími prohýbá. Ve spolupráci s kulturní komisí jsme uspořádali tradiční posvícení.
Za SK
Jaroslav Hlušička

90 let albrechtického fotbalu
(4. část)
V roce 1997 dal svůj stý gól Miloš
Strnad, který ač byl půldruhého roku
na hostování v Borohrádku, přesto
dokázal hned zkraje roku 2002 vsítit gól s pořadovým číslem 200! V r.
1999 se do klubu stovkařů prostřílel
také Mirek Janků a po něm v r. 2000
Jan Lodr. V létě 2001 došlo k dohodě
s SK Týniště o rozsáhlé spolupráci ve
výměně hráčů. Výsledkem bylo, že
náš SK na jeden soutěžní ročník zrušil družstvo dorostu a hráči přešli do
Týniště hrát krajský přebor. Naopak
v Týništi zrušili úspěšné B-mužstvo
dospělých a řada jeho hráčů přešla do
Albrechtic. Spolupráce v různé intenzitě pokračuje dodnes. V posledních
letech jsme se bohužel také museli
rozloučit se svými spoluobčany, kteří
se zapsali do historie SK. V r. 2000
tragicky zemřel při dopravní nehodě mladý hráč Mirek Stárek, v témže
roce odešel po nemoci hráč z padesátých let Olda Stárek, v r. 2002 zemřel
náš bývalý výborný hráč Sláva Řezník,
a bývalý funkcionář, který obzvlášť
v době protektorátu vykonal mnoho
záslužné práce MUDr. Ladislav Píša.
V roce 2003 zcela nečekaně opustil
naše řady bývalý hráč, funkcionář,
trenér Jaroslav Voda.

V březnu 2003 se konala valná hromada SK Albrechtice, kde byl zvolen
nový výbor v čele s předsedou Milošem Koblmüllerem. V měsíci listopadu byla v areálu V Borku zahájena plánovaná rozsáhlá rekonstrukce
šaten a příslušenství. V podstatě
byly šatny a celá budova uvedeny do
tohoto stavu, jak je vidíte dnes. Ale
nejsou jenom dobré zprávy. V tomto
roce také některý přítel nebo přátelé
našeho fotbalu vyloupili garáž. Byla
odcizena travní sekačka, křovinořez
a travní provzdušňovač v celkové
hodnotě 115 tisíc korun. Pachatel
neznámý.
Ale co je nějakých 115 tisíc proti
ztrátě, která nás potkala v prosinci roku 2005. V nemocnici v Hradci
Králové zemřel dlouholetý sekretář
oddílu pan Zdeněk Pišl. Celá albrechtická kopaná, ale i Štít v něm ztratila
obětavého funkcionáře, který pro kopanou žil a obětoval hodně osobního
času a života.
A přiblížili jsme se k současnosti. Po Miloši Koblmüllerovi převzal
vedení oddílu Jirka Moravec. Pokračovalo se v budování areálu, posilovalo mužstvo. Pod vedením trenéra
Ládi Pacholíka jsme opět postoupili
do kraje. V mužstvu se objevili Jirka

Kotýza, Jarda Klofanda, přišel Jarda
Čepelka, ale hlavně David Hořínek
a Petr Duha. Jirka Kotýza přivedl
„Bedyho“ Bednáře, a z Hradce Milan
Nývlt. Vyhráli jsme Štít Albrechtic
v domácím prostředí, a opět postoupili do kraje.
Na Valné hromadě v roce 2011 byl
zvolen 11 ti členný výbor a v něm
zasedali:
Petr Bartoš; Láďa Daněk; Petr
Duha; Jarda Hlušička; Rosťa Kchop;
Jana a Jiří Koblmüllerovi; Novák
Jiří; Pinkas Tomáš; Míra Sychra;
Vlasta Václavek. Výbor po skončení
VH zvolil novým předsedou Jaroslava Hlušičku.
Rychle nám odrůstají mládežnické kategorie. A tak jsme nuceni
nepřihlašovat náš dorost, chlapce
dorosteneckého věku, ale i žáky
uvolnit na hostování do sousedního Týniště, odkud na výměnu
přicházejí dospělí k nám. Martin
Pavlas; Dan Brandejs; Patrik Šklíba. Ze Žďáru přichází Láďa Sršeň,
z Čermné hostují bratři Vítkové,
Pepa Chvojan, David Chadima
a spolu s našimi odchovanci, bratři
Velíškové, Michal Králík, Petr Marčík, Pavel Zeman, Jirka Jaroš utvořili
pod vedením trenéra Rosti Kchopa

dobrou partu. A podařilo se nám
znovu postoupit do I. B třídy, která
se hrála novým systémem po osmi
mužstvech ve skupině.
Další Valná hromada v roce 2013
potvrdila Jaroslava Hlušičku ve
funkci předsedy SK, ale hlavně návrat zkušeného funkcionáře Jirky
Špačka. Do funkce ekonoma byl
zvolen Jaroslav Hlušička ml.
Podařilo se zajistit automatické
zalévání hlavního hřiště, což bylo
základním úkolem, který jsme si
dali. Obě hřiště jsou pod péčí party
okolo Jirky Špačka ve velmi dobrém
stavu a ti, co tu hráli v minulosti,
mohou jenom těm dnešním hráčům
tiše závidět. Ovšem nic není zadarmo. A tak bych z tohoto místa chtěl
poděkovat všem, kteří jakkoli podporují náš oddíl, nebudu jmenovat,
rozhodně bych na někoho zapomněl. Poděkovat však musím OÚ,
bez jeho finanční pomoci bychom
nebyli tam, kde jsme. Rovněž dalšímu klíčovému sponzorovi firmě
Arepo patří náš dík.
A úplně nakonec patří můj dík
všem těm, kteří drobnou obětavou
prací zajišťují chod fotbalového oddílu. Děkuji vám všem.
Jaroslav Hlušička
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43. ročník Štítu Albrechtic v Albrechticích u Lanškrouna je už
historií.
Dovolte mi, abych krátce zhodnotil
dva dny, tj. 24. a 25. 6. 2016, ve kterých se akce konala.
24. 6. 2016 se sešli starostové, členové stálého výboru a ostatní hosté
v 10.00 hod. před OÚ, aby přijali pozvání místního starosty na výlet do
Litomyšle.
Navštívili jsme rodný dům Bedřicha Smetany, výstavu soch Zoubka,
prošli jsme se zámeckou zahradou,
náměstím. Starosta nás pozval na
oběd, po kterém jsme se zpět vrátili do Albrechtic u Lanškrouna. Po
krátkém odpočinku pokračoval další
program.
V 17.00 hod. se uskutečnilo setkání Stálého výboru Štítu Albrechtic,
kterého se zúčastnil i čestný předseda
pan Josef Zikl.
Od 18.00 hod. se konal společenský
večer za účasti starostů, členů Stálého
výboru Štítu Albrechtic a přizvaných
hostů.
25. 6. 2016 se konalo v 8.00 hod.
zahájení Štítu, rozjel se fotbalový
turnaj. Dovolte mi, abych zopakoval
výsledky:

ZPRAVODAJSTVÍ

Štít Albrechtic 2016

7. Albrechtice nad Orlicí
Skupina A - hřiště Albrechtice:
8. Město Albrechtice
A. u Lanškrouna - Lesní Alb.
0 : 0 (1 : 0 PK)
Nejlepší střelec: Tomáš Dočekal Velké A. - A. u Č. Těšína
1:0
Albrechtice v Jizerských horách
A. u Č. Těšína - A. u Lanš.
Nejlepší hráč: Marcel Pavlovský 0 : 0 (1 : 0 PK)
Lesní A. - Velké A.
1 : 1 (2 : 1 PK) Velké Albrechtice
Nejlepší brankář: Filip Marek - AlVelké A. - A. u Lanš.
1:0
brechtice u Lanškrouna
Lesní A. - A. u Č. Těšína
0:1
Skupina B - hřiště
Sázava u Lanškrouna
A. v Jiz. horách - Město A. 3 : 0
A. nad Orl. - A. nad Vltavou 0 : 1
A. nad Vlt. - A. v Jiz. horách 0 : 4
Město A. - A. nad Orlicí
0:2
A. nad Orl. - A. v Jiz. horách 0 : 5
Město A. - A. nad Vltavou
0 : 0 (1 : 0 PK)

Číslo 3 - 2016

2. Miroslav Ušatý - Albrechtice nad
Vltavou
3. Pavel Marek - Albrechtice u Českého Těšína

Štít byl ukončen společnou zábavou. Počasí nám přálo, organizace
perfektní. Ještě jednou děkuji organizátorům, Vaše úsilí nebylo zbytečné.
Stanislav Kowalski
předseda Stálého výboru
Soutěž myslivců ve střelbě:
Štítu Albrechtic
1. Roman Klepík - Lesní Albrechtice

Zápas o 3. místo: Albrechtice u Č.
Těšína - Albrechtice nad Vltavou 1 : 0
Finále: Albrechtice v Jizerských
horách - Velké Albrechtice 0 : 0 (1 :
0 PK)
Celkové pořadí:
1. Albrechtice v Jizerských horách
2. Velké Albrechtice
3. Albrechtice u Českého Těšína
4. Albrechtice nad Vltavou
5. Albrechtice u Lanškrouna
6. Lesní Albrechtice

Štít Albrechtice 2016 - Albrechtice u Lanškrouna.

Štít Albrechtic 2017
V příštím roce připadne pořadatelství této tradiční, sportovně
společenské, akce na naši obec. Naposled jsme byli pořadateli v roce
2009. Tenkrát jsme fotbalový turnaj
vyhráli a do organizace akce jsme
vnesli několik nových prvků, které se
osvědčily a staly se součástí programů i dalších Štítů.
V posledních letech se v rámci
akce koná setkání starostů a funkci-

onářů fotbalových klubů, fotbalový
turnaj a nově také střelecká soutěž
myslivců a hasičské soutěže. Na závěr je spolu s vyhodnocením soutěží
taneční zábava pro účastníky i širokou veřejnost. Rozšířením programu se akce stala zajímavější a navíc
umožňuje více lidem z Albrechtic se
navzájem poznat. Na druhou stranu
stouply nároky na organizační zajištění setkání.

V rámci organizační přípravy Štítu
2017 již rada obce schválila složení
přípravného organizačního výboru
Štítu ve složení: předseda Jaromír
Kratěna, členové Eva Králová, Ing.
Petr Kačín, Mgr. Marie Vacková,
Jiří Špaček – předseda SK Albrechtice n.O., Oldřich Straka, Radek Lochman – starosta SDH Albrechtice
n.O. a Josef Štrombach - předseda
MS Zelené háje.

V současné době jsou zarezervovány termíny na střelnici a fotbalovém areálu.
A kdy se bude akce konat?
23. – 24. 6. 2017.
O dalších zajímavostech a programu Štítu 2017 Vás budeme včas
informovat.
Jaromír Kratěna
Předseda POV Štítu 2017

Číslo 3 - 2016
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Návštěva z Wörglu v Albrechticích nad Orlicí 2016

Návštěva přátel z Wörglu ve dnech
6. – 9. 10. 2016 se opět vydařila. Po
dvou letech jsme se znovu sešli na
našem území v Albrechticích n. O.
Ve čtvrtek 6. 10. delegaci přivítali
starosta obce, předsedkyně Klubu
přátel Wörglu a zástupce hasičů na
Statku u Kynosů v Krňovicích, přátelé
z Wörglu byli seznámeni s připraveným programem návštěvy.
V pátek 7. 10. se delegace rozdělila
na dvě skupiny.
První skupina navštívila výrobní
provoz a muzeum firmy Škoda Auto,
a. s. v Mladé Boleslavi. Pro návštěvu
byl provoz velmi překvapující. V muzeu převládlo všeobecné nadšení
z historie výroby automobilů Škoda,
navštívili jsme i depozitář historických modelů.
Druhá skupina projevila přání navštívit Domov důchodců v Albrechticích n. O., kde byli seznámeni s fungováním domova důchodců jak po

ekonomické, tak i provozní stránce.
Poté si celý areál prohlédli. Nejvíce
nadšení vzbudila masážní místnost,
kde si mohli nová masážní křesla na
vlastní kůži vyzkoušet. Během schůzky se zástupci vedení domova důchodců byla projednána možnost vzájemných školení s rakouskou stranou.
Obě skupiny se opět spojily v Hradci Králové na společné večeři. Město
Hradec Králové je velmi zaujalo, obzvlášť muzeum a Staré náměstí.
Sobotní program byl našimi přáteli
označen za absolutní vrchol jejich návštěvy. Na Novém zámku v Kostelci
nad Orlicí je totiž přivítal potomek
starého českého šlechtického rodu
pan František Kinský, plným jménem
Maria František Jan Emanuel Sylvestr
Alfons hrabě Kinský z Vchynic a Tetova a osobně je provedl zámkem.
Osobitým způsobem nás seznámil
s historií svého rodu a našim přátelům přiblížil politickou situaci naší

země za posledních sto let. Tato návštěva byla velkým přínosem v porozumění našich kultur.
Cestou z Kostelce n. O. jsme se zastavili na Farmě u řeky Orlice v Lípě
n. O. Zde proběhla prohlídka provozu
farmy, která obhospodařuje 330 hektarů trvalých travních porostů s přibližně 250 kusy masného skotu plemene Aberdeen. Jeden z majitelů nás
farmou provedl a seznámil s historií
a novodobým vznikem farmy.
Po dobrém obědě v Restauraci
u Krbů následovala procházka obcí
Albrechtice n. O. Překvapením pro
naše přátele byl parčík přátelství
s městem Wörgl. Umístění jejich daru
a zasazené růže v česko-rakouských
barvách u našich přátel vzbudilo dojetí. V ZŠ a MŠ Albrechtice n. O. naše
přátele upoutal výklad paní ředitelky
Světluše Kratěnové a interaktivní styl
výuky o pravěku.
Následovala návštěva hasičské

zbrojnice uvedená ukázkou historické
stříkačky Barči v provozu. Hasiči pro
přátele připravili báječné pohoštění
a stylové dárky s motivem hasičského
automobilu. V příjemné atmosféře
strávili přátelé z Wörglu spolu s hasiči, zástupci obce a členy KPW zbytek
odpoledne.
Ukončení programu připravili fotbalisté SK Albrechtice n. O. V krátkosti představili svůj klub. Večera se
účastnili též zastupitelé a zástupci
obce, členové Klubu přátel Wörglu
a hasiči. Hovořilo se o tématech další
spolupráce. Paní starostka města Wörgl Hedi Wechner pozitivně hodnotila
program připravený ve spolupráci
obce, organizací obce a Klubu přátel
Wörglu. Opět jsme se přesvědčili, že
vzájemná spolupráce má smysl.
Za Klub přátel Wörglu
Zuzana Ehlová,
Jana Zaňková, Alena Mylerová

7. 10. - Návštěva muzea firmy Škoda Auto, a. s. v Mladé Boleslavi.

7. 10. - Návštěva muzea firmy Škoda Auto, a. s. v Mladé Boleslavi.

7. 10. - Prohlídka masážní místnosti v Domově důchodců Albrechtice n. O.

7. 10. - Prohlídka masážní místnosti v Domově důchodců Albrechtice n. O.
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zpravodajství
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Společenská kronika
počet obyvatel k 30. 09. 2016


982
Vítáme na svět:
Jakub Macháček, nar. 9. 7. 2016
Dominika Marklová, nar. 22. 7. 2016
Amálie Plašilová, nar. 12. 9. 2016
Denis Prášek, nar. 19. 9. 2016

 8. 10. - Prohlídka Nového zámku v Kostelci n.O.

 8. 10. - Prohlídka Nového zámku v Kostelci n.O.

Rozloučili jsme se:
Jan Karlík, r. 1932
Josef Štrombach, r. 1931
Milan Hříšný, r. 1943
Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat
paní Červinkové a paní Müllerové za
milé blahopřání a posezení u příležitosti
mých narozenin a zároveň děkuji za květiny a dárek.
Květa Marková
Děkuji touto cestou panu starostovi
Kratěnovi a paní Červinkové za srdečné
blahopřání, dary a příjemné posezení
u příležitosti mých narozenin.
Marie Khýnová
Za příjemnou návštěvu a blahopřání
k mým narozeninám děkuji paní Prokůpkové a paní Červinkové.
František Sychra

 8. 10. - Prohlídka Nového zámku v Kostelci n.O.

 8. 10. - Prohlídka Nového zámku v Kostelci n.O.

Děkuji paní J. Velíškové a J. Sychrové
za dárek a pěkné posezení u příležitosti
mých 70. narozenin.
František Voda
Děkuji paní místostarostce a paní
Aleně Beranové za gratulaci, dar, květiny
a příjemné posezení u příležitosti mých
narozenin.
Píč Josef
Vzpomínka
Dne 17. 8. 2016 tomu bylo již 10 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, manžel a dědeček pan Jiří Brič.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.
„Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene.“

 8. 10. Společná fotografie z procházky obcí.

 8. 10. - Návštěva hasičské zbrojnice.

„Těžké je každé loučení, když drahý
z očí schází, nejtěžší však to poslední,
když zpátky nepřichází. To zůstanou jen
vzpomínky, někdy i slza spadne, láska
však k Tobě, Pepíku, mi nikdy neuvadne.“
Dne 7. 9. 2016 uplynul rok, kdy nás
opustil můj drahý manžel, tatínek, dědeček, pan Josef Krčmář z Albrechtic
n. Orl.
Stále vzpomíná manželka
Jára a děti s rodinami.
Dne 21. 9. 2016 uplynulo 10 let, co
nás opustila naše drahá manželka, maminka a babička, paní Zdenka Burešová.
Stále vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

 8. 10. - Závěrečné posezení na hřišti V Borku.

 8. 10. - Závěrečné posezení na hřišti V Borku.

Dne 2. 10. 2016 tomu bylo 20 let,
co od nás navždy odešla naše milovaná maminka paní Zdeňka Exnerová.
A 30. 10. 2016 tomu bylo 17 let, co od
nás odešel náš tatínek pan František Exner z Nové Vsi. Kdo jste je znali, věnujte
jim tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
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