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Náklad 600 ks

Technologický klub Albrechtice

Zaměstnanci obecního
úřadu přejí všem
čtenářům zpravodaje
hezky prožité prázdniny,
prosluněné léto
a příjemně strávené
dny dovolené.
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Pro obce
v našem
regionu plánujeme
v Albrechticích
nad Orlicí vybudovat
Technologický klub.

Klub bude určen dětem, mládeži a dospělým,
kteří mají zájem tvořit nové, interaktivní,
zábavné projekty, chtějí se seznámit se základy
robotiky, naučit se procesy programování,
orientovat se v grafickém designu a 3D tisku,
rozvíjet svoji kreativitu, nebo jen detailněji
pochopit, jak fungují moderní technologie a jak
je využít.

Nejde nám o „klasický kroužek“, ale o vytvoření
profesionálně vybavené volnočasové praktické
dílny „od návrhu po realizaci“, která bude
probíhat pod dozorem zkušených profesionálů
a nadšenců z daných oborů.
Prosíme Vás o nezávazné vyjádření zájmu
o účast.

Do klubu
pořídíme:

• elektronické a technické
stavebnice (platformy)
• nářadí pro kompletaci
• robotickou paži
• drony s videokamerami
• 3D tiskárnu
• grafický, postprodukční, projekční a
programovací software
• výkonné počítačové stanice
• a další...

Tým TKAC (Technologický klub Albrechtice)

#

#

dnes již takřka všichni.
Rozdíl je v tom, že zatímco nyní IT
používáme většinou pasivně na psaní,
kreslení, informování se apod., v případě jejich využívání k tvorbě produktů jde o to, aby IT za nás vyráběly
produkty – výrobky. K tomu je nutné vědět, jak počítače pracují, jak se
ovládají, jak programují, aby např. 3D
tiskárna nebo robotická ruka vyrobila
požadovaný výrobek.
Shodou okolností mne v této době
navštívila paní Ronzová ze Štěpánovska a paní Zaňková z Týniště n.O., zda
bych jim pomohl založit „robotický
kroužek“ pro děti. Smyslem kroužku by bylo podchytit zájem dětí o IT
a učit je tyto nástroje a prostředky
zodpovědně využívat k tvorbě produktů potřebných pro život.
Tedy, to bylo něco! Jejich energie
a odhodlání mne rázem zaujalo natolik, že jsem pomoc přislíbil.
V současné době chceme tento
kroužek založit u nás v Albrechticích
pod názvem „TECHNOLOGICKÝ
KLUB ALBRECHTICE“. Členy
klubu by mohli být nejen žáci ZŠ, ale
i studenti, či dospělí. Kdo by měl zájem o členství v tomto klubu, může se,
zatím nezávazně, přihlásit na webových stránkách naší obce pod odkazem „Průzkum“. O dalším vývoji této
zajímavé aktivity vás budu informovat spolu s týmem TKAC (Technologického klubu Albrechtice).
Jaromír Kratěna
starosta obce

,

Máte pocit, že vaše dítě zajímá jen
počítač, tablet nebo mobil? Myslíte si,
že čas strávený na těchto IT je časem
ztraceným? Domníváte se, že by vaše
dítě mělo běhat spíše po lese, než koukat do počítače? Pak věřte, že nejste
výjimkou a že nás je více podobného
smýšlení.
Leč, nedávno jsem na toto téma
četl jeden článek, ve kterém se pisatel
zamýšlel nad touto realitou. Jeho názor vycházel z úvahy, že jsme všichni
účastníky nástupu čtvrté průmyslové
revoluce. Co znamená tato revoluce pro nás? Znamená to, že v brzké
době nastoupí do byrokratických
i výrobních procesů místo lidí, roboti.
Mnoho činností, které dosud vykonávají lidé ručně, bude převedeno do
automatizované a digitální podoby.
Zejména v administrativě a výrobní
sféře se tento přerod již uskutečňuje.
Celkově, tento rychlý, v pravdě revoluční trend, mnozí nevnímáme, anebo IT nemáme rádi, a proto se těmto
informacím vyhýbáme.
Ne však naše děti. Ty naopak jsou
IT technologiemi fascinovány a dovedou je, často již ve věku, kdy neumějí
ještě číst, bravurně ovládat. Vlastně to
jsou ony, které jsou předurčeny, aby
za nás převzaly v krátké budoucnosti
zodpovědnost za další existencionální
rozvoj naší civilizace. K tomu by se
mělo přizpůsobit zejména školství,
a mělo by žáky podporovat v rozvoji
znalostí a dovedností při VYUŽÍVÁNÍ IT. Záměrně zdůrazňuji využívání
a nikoliv jen používání, což činíme

PRŮZKUM
Prosíme Vás o vyjádření Vašeho zájmu do 25. 6. 2017 prostřednictvím
webových stránek obecního úřadu v Albrechticích nad Orlicí nebo vhozením
odstřižku do schránky na Vašem Obecním úřadu.
Jméno a příjmení (zájemce nebo jeho zákonný zástupce)

Obec

E-mail

Věk zájemce

do 15 let

www.albrechtice-nad-orlici.cz/pruzkum

15 - 29 let

29 a více let
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Jak probíhá příprava plánovaných investičních akcí v Albrechticích nad Orlicí
V posledním čísle zpravodaje jsem
informoval čtenáře o schválených investičních aktivitách obce pro rok 2017.
Současně jsem sdělil, že o průběhu příprav vás budu průběžně informovat.
Dříve než tak učiním, mi dovolte upozornit, na jednu podstatnou skutečnost.
Všechny informace, které ve zpravodaji uveřejňuji, jsou platné ke dni zveřejnění, případně vyjadřují mé představy o možném způsobu řešení. Protože
realita u takto rozsáhlých investičních
akcí podléhá mnohým vlivům a okolnostem, které se nedají dopředu předjímat, je možné, že při jejich řešení dojde
ke změnám skutečností nebo představ
již dříve uveřejněných. Berte prosím
tento fakt na vědomí, a pokud se chcete
o jakýkoliv investiční záměr obce blíže
zajímat, obraťte se kdykoliv na mne pro
aktuální informace. Rád vám je sdělím.
Nyní k jednotlivým akcím.
Výstavba rodinných domů Pod
Strání.
Probíhají intenzivní jednání se stavebními a vodoprávními úřady v Týništi n.O. a Kostelci n.O. o takovém
způsobu využití lokality, které by splnilo zastupitelstvem obce schválené představy a přitom bylo v souladu s obecně
platnými předpisy. Je neuvěřitelné, co
všechno je nutné respektovat, abyste
mohli připravit takto velké území ke
stavbě. Vedle těchto jednání byly domluveny i podmínky nabití pozemků
potřebných pro stavbu přístupové komunikace od hřbitova s vlastníky dotčených pozemků.
V současné době se zpracovává
územní studie, která dá do souladu naše
představy o využití území s příslušnými
předpisy. Územní studie také zavede

některé regulativy, které zpřesní podmínky pro výstavbu rodinných domů.
Přednostně se bude jednat o definici
uliční čáry, typy a umístění rodinných
domů na pozemky, přípustné způsoby
oplocení pozemků apod. Očekávám, že
do konce června bude studie hotova. Po
jejím projednání bude zahájena vlastní
projektová příprava technické infrastruktury. Nejprve pro územní řízení
na celou první etapu, včetně příjezdové komunikace od hřbitova. Po vydání
územního rozhodnutí pak dokumentace ke stavebnímu povolení a následně
i k realizaci stavby. Pokud půjde vše
dobře, mohla by obec koncem roku
2018 přistoupit k výběru dodavatele
stavby technické infrastruktury s tím,
že vlastní stavba by mohla být zahájena
na začátku roku 2019.
Nejčastější dotazy:
1. Kdy bude obec prodávat pozemky
ke stavbě rodinných domů?
Termín nebyl dosud stanoven. Domnívám se, že se tak stane nejdříve po
vydání všech potřebných povolení ke
stavbě technické infrastruktury.
2. Jakým způsobem bude obec pozemky prodávat?
Způsob prodeje nebyl dosud stanoven. V současné době probíhá pouze
zápis zájemců o pozemky do seznamu.
3. Pokud jsem již požádal o pozemek, můžu počítat s jeho přidělením,
nebo budu mít nějakou výhodu před
ostatními, kteří požádají později?
Ne. O přidělení pozemku rozhodne
kompetentní orgán obce způsobem
schváleným zastupitelstvem obce. Na
druhé straně vítám takto projevený zájem, neboť tím máme informace o počtech zájemců a také o požadované výměře pozemků.
4. Je zájem obce připravit pozemky

ke stavbě rodinných domů, co nejdříve,
opravdu vážný?
Ano. Je to priorita obce schválená zastupitelstvem obce. Navíc stavba technické infrastruktury váže i na investiční
záměr Královéhradeckého kraje postavit v této lokalitě své tři objekty sociální
péče.
5. Je pravda, že velké množství občanů (91 osob) podepsalo nesouhlasné
stanovisko s jednou, ze zastupitelstvem
obce schválených, verzí využití území?
Ano, je to pravda. Tuto občanskou
iniciativu vzalo zastupitelstvo obce na
vědomí a upravilo kritizovaný návrh
využití území do nové podoby, která
byla stěžovateli akceptována.
6. Kdy se dá předpokládat, že bude
možné na pozemcích stavět rodinné
domy?
Obecně, po vybudování technické
infrastruktury. Odhadem termínu, ne
dříve než v roce 2020.

realizace: - výměna vodovodního řadu
má proběhnout do konce června 2017,
následovat bude oprava povrchu komunikace do asfaltového betonu.
Propojení ulice Pardubické s ulicí
1. Máje
Je podepsaná smlouva na zhotovení
PD s termínem dodání do 31. 12. 2017.

Dokončení kanalizace v obci
Stavbu sice zajišťuje DSO Křivina,
avšak její realizace se dotýká výlučně
občanů naší obce. Na stavbu je vydáno plnomocné rozhodnutí o povolení
stavby. V současné době se připravují
podklady pro podání žádosti o dotaci
na Mze ČR. V případě přidělení dotace bude přistoupeno k realizaci stavby.
Z procesních důvodů souvisejících
s dotačním řízením, výběrem dodavatele a zajištěním financování stavby
lze předpokládat, že by stavba mohla
být zahájena nejdříve v druhé polovině
Místní komunikace a chodníky roku 2018, spíše však v roce 2019.
V Borku.
Souhrnně, ke všem investičním
V současné době jednáme se dvěma
projekčními kancelářemi o podmín- akcím, které obec připravuje, je nutkách vypracování projektové doku- né zdůraznit, že souběh investičních
mentace. Díky abnormálnímu převisu nákladů významně převyšuje běžné
poptávky na tyto práce, nad jejich na- rozpočtové možnosti obce. Pro jejich
bídkou, jsou však ceny projekčních pra- realizaci bude nutné najít další finanční zdroje. Podle mého názoru se proto
cí nepřiměřeně vysoké.
obec v krátké době nevyhne zásadnímu
Stavební úpravy komunikace Luční rozhodnutí o tom, zda na jejich realizaci přijme investiční úvěr. Bez těchto
– projektová dokumentace
O zakázku neprojevila zatím žádná doplňkových finančních zdrojů nebude
obec schopna realizovat připravované
projekční kancelář zájem.
V části od křižovatky U Krbů na ko- akce v souběhu, tak jak se připravují, ale
nec parkoviště, bude vyměněn vodo- bude je muset rozvolnit do několika let.
vodní řad a následně dojde i k opravě Vzhledem k dobré hospodářské situaci
povrchu místní komunikace. Současně našeho státu by to byla škoda.
Jaromír Kratěna
dojde i k drobným opravám výtluků
starosta obce
na této místní komunikaci. Předpoklad

Sportovní areál Sokolák
Obec je provozovatelem sportovního areálu Sokolák a v letošním roce
investovala do oprav dvou pohotovostních dřevěných chatek a údržby
tenisového kurtu. Na opravu chatek
obec vynaložila ze svého rozpočtu
částku 98 000,– Kč a na údržbu tenisového kurtu 30 000,– Kč.
Ceník za pronájem chatek a tenisového kurtu
Chatky – za ubytování se platí ná-

jemné ve výši 150,– Kč/osoba/den. - zdarma
b) ost. zájemci 40,– Kč/osobu/hod.
Nájemné obsahuje využívání sociálc) ostatní poukaz na 10 hodin
ního zařízení v sokolovně. Nájemné
neobsahuje spotřebu elektřiny, která 300,– Kč/osobu
se platí podle skutečné spotřeby.
Úplný ceník je samostatnou přílohou provozního řádu provozního
Pronájem tenisového kurtu
a) sportovní organizace a jejich řádu Sokolák.
členové se sídlem v obci, členoPro pořádání různých akcí lze
vé JSDH Albrechtice nad Orlicí,
PO ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí využít celý areál Sokoláku včetně

ostatních venkovních sportovišť
a tělocvičny. Rezervace - u správce sportovních areálu na tel.
778 489 605. Úplné znění provozního
řádu pohotovostních chatek a sportovního areálu Sokolák je k dispozici
na webových stránkách obce www.
albrechtice-nad-orlici.cz
(Spolky
a organizace – Sportovní areál Sokolák) a u správce sportovního areálu.
OÚ
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Rok 2017… kulturní rokoko
Na začátku roku se kulturní komise
sešla k projednání rozpočtu kulturních akcí. Projednávala, zda stávající akce jsou přínosné, navštěvované
a zda přináší radost. U několika akcí
nastaly pochyby, proto došlo k jejich
zrušení. Jedná se o Kácení májky,
Plavbu lodí a Koláčobraní. Pokud by
byl ohlas veřejnosti takový, že by se
měly tyto akce vrátit zpět do programu, není problém je opět zahrnout do
kulturního dění.
Některé akce naopak nabývají velké
obliby, proto se musí organizátorsky
posílit, nejlépe ze strany rodičů. Je to
především u Dětského karnevalu, Ča-

rodějnic a Mikuláše.
Novinkou je Promítání letního
kina a Zájezd do Osvětimi.
Jelikož byl na konci března velký
zájem veřejnosti k zajištění letního
kina, nebylo pochyb o jeho realizaci společně se sportovním klubem.
Promítání se bude odehrávat na hřišti
V Borku vždy po setmění.
Promítání budou celkem 4 a termíny jsou 16. 6. (pátek) – český film,
15. 7. (sobota) – filmová klasika,
11. 8. (pátek) – rodinný film, 9. 9. (sobota) – zahraniční film. V případě
špatného počasí se termín promítání
přesune, informace o změně budou

Loňské Kácení májky.

Z letošního karnevalu.

Beseda o Azorských ostrovech
V podvečer 7. dubna jsme se
v sále u Krbů dozvěděli detailní informace o portugalském souostroví
nacházejícím se v Atlantském oceánu – Azorských ostrovech.
Besedou nás provázela velká cestovatelka, průvodkyně, fotografka
a především rodačka Albrechtic Ing.
Iva Bártová. Paní Bártová vytvořila
ve vydavatelství Freytag & Berndt
průvodce na cesty např. Korsika,
Sardinie, Malta, Slovensko, Středomořské pobřeží Francie atd.
Promítané fotografie nadchly
krásou přírody, faunou i flórou (na

hlášeny v rozhlase a uvedeny na sociální síti. Pro své pohodlí si návštěvníci
mohou s sebou přinést deky i křesílka.
Občané mají možnost zvolit si film,
který chtějí vidět. Hlasování je jednoduché, stačí k tomu pouze internet.
Hlasovat se může na nových domovských stránkách a FB stránkách
Albrechtic.
Osvětim – Auschwitz - slova, z kterých mrazí. Slova, která nepotřebují
další výklad. Slova, na která by se
nemělo zapomínat. Proto již nyní připravuje a zajišťuje vhodný víkendový
termín na jaro příštího roku paní Milada Chmelíková. Veškeré detaily bu-

všudypřítomné nádherně kvetoucí hortenzie byla radost pohledět).
Dále na jejich architekturu, čajové
plantáže a vinice.
Po 2 hodinovém promítání a závěrečném zodpovězení všech otázek, dostal každý návštěvník sáček
portugalského čaje k domácímu poklidnému vychutnání.
Setkání s paní Bártovou bylo příjemným zážitkem a věřím, že jistě
nebylo posledním setkáním před
promítacím plátnem.
Kristýna Velíšková

dou včas oznámeny.
A čím jiným končit, než Štítem Albrechtic. Největší událostí roku. Pro
veřejnost začne již v pátek besedou
a autorským čtením jedním z nejúspěšnějších českých spisovatelů Michala Viewegha. Sobotní program
Štítu bude pestrý od rána do večera,
tvoří ho spoustu zábavy pro všechny.
Začne ho dixielandová kapela Black
Buřiňos a symbolicky ukončí ohňostroj po vystoupení Divokýho Billa
revival. Štít Albrechtic 2017 bude
nezapomenutelný.
Kristýna Velíšková
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Bouřky v Albrechticích nad Orlicí
Konec května a začátek června byl
poznamenán velmi silnými bouřkami,
které se vymykaly běžným zvyklostem.
Nejprve 30. 5. 2017 se z mírně podmračeného nebe vyklubala nečekaně
během několika minut silná bouře
s deštěm, při které spadlo v krátké době
více jak 50 mm/l srážek.
Velmi podobný scénář probíhal také
6. června 2017. Na tento den však hlásil
ČHMÚ velmi silné bouřky s kroupami
a bouřka se dala očekávat.
Bylo krátce po poledni, když se nad
Novou Vsí objevil první náznak rodící
se bouřky. Ten, kdo při prvním zahřmění zpozorněl, a věnoval několik následujících minut vývoji této bouřky, musel žasnout. Z malé nenápadné černavy
se během pár minut vytvořila souvislá
černošedá stěna mraků sahajících až na
zem, která se velmi rychle blížila k Albrechticím n.O. A pak to začalo. Nejprve zmizelo slunce, setmělo se a začalo
pršet. Déšť sílil a sílil. Do toho duněly
hromy. V okamžiku se z místních komunikací stala řečiště, kterými se valila
dravá voda. Aby toho nebylo málo, začaly padat kroupy. Největší měřily více

jak dva centimetry. K dunění hromů
přibyl i rachot padajících krup. Celkový
dojem v tomto okamžiku byl vskutku
apokalyptický. Po několika minutách se
bouře přes Albrechtice přesunula k Týništi a dále potom k polským hranicím.
Když jsem krátce po nejsilnějším
dešti projížděl obec a zjišťoval stav
věcí, byl jsem mile překvapen. Kromě
toho, že byla částečně zaplavena, ale
průjezdná, místní komunikace Poštovní, Lesní a v ulici V Kopečku zaplavila
voda krátkodobě dvorek a garáže pana
Kupky, se nic mimořádného nestalo.
Jsem rád, že ani kanalizací nebyly žádné domy vyplaveny. Přisuzuji to zejména skutečnosti, že v posledních letech
důsledně oddělujeme dešťovou vodu
z veřejných prostranství od splaškové.
V této souvislosti znovu upozorňuji,
že čím méně dešťové vody z rodinných
domů pustíme na komunikace, tím lépe
budeme připraveni na podobné bouře.
Určitě pozitivně působí i zpětné klapky
na splaškové kanalizaci, které jsme při
stavbě prosazovali.
Podstatně horší byla situace v okolní krajině. Přestože je Nová Ves na

kopci a nikdo si nemyslel, že by mohl
být ohrožen povodní, došlo i k několika případům, kdy se voda z polí valila
velmi blízko obytných budov. Příčinou
byla jak velmi silná bouře, tak i způsob obhospodařování polí Orlickou
zemědělskou společností, a.s. Týniště
n.O. Přestože pozemky okolo Nové Vsí
dlouhodobě podléhají erozi půdy a tento stav je důvěrně znám všem, zasela
zemědělská společnost na všechny tyto
pozemky kukuřici. V důsledku toho
přišli vlastníci těchto polí o velkou část
ornice, která skončila v příkopech nebo
dole v Albrechticích. Mohou tak poděkovat zemědělské společnosti za to, že
jim místo polí jednou vrátí bezcenné
hektary štěrkopísčitých plání, na kterých dlouhá léta nic neporoste.
Při pohledu na zničené pole mi bylo
smutno. Představoval jsem si generace
našich předků, které z těchto polí žili
a co víc, svojí nadprodukcí živili i další
spoluobčany.
Dnes, většinou cizí nájemce těch samých polí, je drancuje. Jednou je všude
zaseta řepka, která nás celé jaro dusí
pylem, podruhé zaroste celá obec kuku-

řicí. Přitom, když si chcete koupit pytel
zrna na krmení, tak vám nic neprodají.
Vše je zpeněženo a v území z toho nikdo nemá žádný užitek.
Přemýšlím, k čemu pak je takovéto
hospodaření dobré? Proč MZe nekontroluje zemědělské společnosti, jak na
většinou pronajatých polích, hospodaří? Proč jim dává dotace na hektar
půdy, aniž by za to prosadilo změnu
způsobu jejich obhospodařování? Proč
mnozí ministři zemědělství i životního
prostředí již desítky let hovoří o potřebě
zadržet vodu v krajině a přesto tolerují,
že pole se přiorávají až k cestám, k lesům, na svažitých pozemcích se seje
kukuřice, meze již v podstatě nejsou, na
polích jezdí obrovské stroje, které ničí
jak místní infrastrukturu, tak samotné
pole? Dá se ještě vůbec mluvit o zemědělství a péči o krajinu, nebo jde pouze
a jenom o peníze? Atd., atd. Otázek je
hodně, konkrétních odpovědí již méně.
Kdo by měl být však daleko aktivnější,
jsou samotní vlastníci těchto pozemků.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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ÚKLID ORLICE
Hradečtí vodáci se, jako každý rok, li nejenom na lodích hladinu Orlice, obou březích. Nevím, z jaké vzdále- zenou hromadu, ale každopádně jim
zapojili do akce „Čisté Čechy“. Čisti- keře a náplavky, ale postupovali i po nosti pořídili sesbírat níže vyobra- patří poděkování. Jaroslav Hlušička

Návštěva pražských zahrad, plavba lodí
V sobotu 3. června jsme se v Praze
před restaurací Lví dům sešli s průvodkyní, která nás odvedla od nepředstavitelné fronty na Pražský hrad
k bráně do Valdštejnské zahrady. Tady
po důkladné bezpečnostní prohlídce
začala naše návštěva zahrad Pražské-

ho hradu. Jelikož byl den otevřených
dveří vybraných prostor hradu, mohli
jsme vidět, kde zasedá senát. Za obsáhlého výkladu jsme s paní průvodkyní někteří prošli i palácové zahrady.
Ve tři hodiny jsme se nalodili na loď
Porto a hodinu jsme se kochali pohle-

Komise SPOZ
Pět měsíců roku 2017 uplynulo
a činnost komise pokračuje dále ve
stejném složení. Od začátku roku
členky zajišťovaly návštěvy jubilantů,
bylo jich celkem 13. Jedním z jubilantů byl i nejstarší občan naší obce – pan
František Bíza, který v březnu 2017

oslavil ve zdraví a pohodě krásných
99 let. Členka SPOZ a zástupci obce,
kteří mu přišli blahopřát děkují panu
Bízovi i jeho rodině za milé přivítání
a příjemné posezení a přejí hodně
zdraví a pohody i do dalších let.
Jindra Červinková

dem na Prahu z její paluby. Vyhlídková plavba byla pro všechny kýženým
osvěžením po horké procházce, byť
nám na hradě dodal energii promenádní koncert na Valech.
Jsem ráda, že se výlet líbil a že byl
o něj zájem. Naplnili jsme velký auto-

bus do posledního místa. Díky průvodkyni pí Evě Duškové a její pražské
kolegyni jsme si osvěžili vědomosti
o historii Prahy a dozvěděli se i řadu
pro nás nových věcí. Děkuji všem
účastníkům zájezdu!
Jaroslava Kupková
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Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), se v tomto programovacím
období (2014–2020) již nedá očekávat.
Proto je důležité, aby zpozorněli všichni
ti, co uvažují o zateplování či pořízení
fotovoltaických kolektorů, případně
o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak
pomoci žadatelům získat potřebnou
podporu, která od léta 2016 činí 30–40
% z celkových způsobilých výdajů
projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných
opatření pro bytové domy se čtyřmi
a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým
opatřením je aktuálně třeba předložit
méně dokladů a pro vlastníky bytových
domů je nyní také výrazně jednodušší
vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení
žádosti. Záměrem je také zjednodušit
pravidla pro získání podpory na zdroje tepla. Vzhledem k tomu, že dosažení
energetických úspor se neváže pouze na
zateplení a výměnu oken, ale také na
zajištění dostatečného větrání, úpravu

otopného systému a případně také na
změnu zdroje tepla, přistoupil Řídicí
orgán IROP k návrhu změny hodnotících kritérií týkajících se právě zdrojů
tepla nebo jednotek pro nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Tato
kritéria budou předložena počátkem
června členům Monitorovacího výboru
IROP, který o přijetí těchto změn rozhoduje, vysvětluje náměstek pro řízení
sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Změny budou poté promítnuty
do revize 37. výzvy. Snahou MMR je
umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není
možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání
nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří,
tak i pořízení nového zdroje vytápění
nebo fotovoltaických kolektorů. V létě
2016 se podařilo dojednat vyšší míru
podpory pro žadatele (aktuálně je poskytována podpora ve výši 30 až 40 %
z celkových způsobilých výdajů podle
míry dosažených úspor) a tedy zateplit
bytový dům je v současné výzvě ještě
výhodnější. Zároveň je možné říci, že
podpora je výhodná pro všechny typy
bytových domů: evidujeme žádosti

o podporu na malé bytové domy o 4
bytech (přibližně pětina žádostí je podána na bytové domy o velikosti do 10
bytových jednotek), ale také na velké
panelové domy. Také zastoupení panelových a cihlových bytových domů je
přibližně rovnocenné, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci
bytových domů v Moravskoslezském
kraji, odkud byly zatím podány žádosti
o podporu v celkovém objemu 245 mil.
Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Naopak nejméně žádostí o podporu je
z Pardubického kraje a z Vysočiny. Mezi
nejčastější žadatele patří společenství
vlastníků jednotek (60 % předložených
žádostí) a obce (27 % předložených
žádostí).
Ke konci dubna evidujeme v obou
výzvách více jak 500 žádostí v pozitivních stavech (tedy bez zamítnutých
nebo žádostí stažených žadatelem)
o celkovém objemu dotačního požadavku téměř 1,1 miliardy korun a aktuálně jsou vyplaceny první projekty, např.
v Moravskoslezském, Libereckém nebo

Jihočeském kraji. Dalších přibližně 350
projektů je v různých fázích realizace.
Většina projektů je podána na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu
oken. Podmínky 37. výzvy ale umožňují (při splnění podmínek) podpořit
zateplení bytových domů, jejichž vlastníci již částečné zateplení nebo výměnu
oken provedli. Výhodné podmínky pro
získání podpory se vztahují k bytovým
domům, které jsou kulturní památkou
nebo se nacházejí v památkové zóně
či v památkové rezervaci a z důvodů
památkové ochrany nemohou splnit
stejná technická kritéria, jako ostatní
bytové domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální
výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další
informace o získání podpory, obraťte se
na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR. Regionální pracoviště sídlí ve všech krajských městech.
Kontakty jsou zveřejněny na webové
adrese www.crr.cz.
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

dotace EU
do podnikání.
A STŘEDNÍ ŠKOLY, ZÁJMOVÉ,
NEFORMÁLNÍ ORGANIZACE +
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. • KOMUNITNÍ CENTRA – vytvoření společných prostor pro různé
Komunikace v cizích jazycích a dizájmové skupiny, společná klubovgitální technologie.
na, nutný bezbariérový vstup, dotaUčebna přírodovědná, technicce na vybavení, stoly, data projektor
ká, řemeslná, digitální, venkovní
apod.
apod., musí být bezbariérová včetVýzvy se otvírají v následujících
ně WC.
oblastech:
• BEZPEČNOST V DOPRAVĚ –
• REKREAČNÍ FUNKCE LESA –
srpen, září, 95% dotace na chodnížádost květen, červen, žádat mohou • PRORODINNÉ AKTIVITY –
• ZEMĚDĚLSTVÍ A ZPRACOVÁky, cyklotrasy, bezbariérové, značedětské skupiny, příměstské tábory,
majitelé i nájemci, dotace 100%
NÍ POTRAVIN ČI KRMIV – žání apod.
MAS NAD ORLICÍ sdruží více
Na naučné stezky, altány, lesní
dost květen, červen, dotace 45% +
žadatelů a bude možné financovat
tělocvičny.
10% + 10%. Dotace se poskytne na
Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledvedoucí apod.
nákup strojů, technologií, opravu
ně možnosti žádat o dotaci, nebo ponebo výstavbu objektů. Pro pro- • SOCIÁLNÍ SLUŽBY – dotace pro
• SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – žádost kud máte nějaké plány, nápady a chtěli
Domov důchodců apod.
ducenty je možné dotaci využít na
byste tento způsob pomoci s financokvěten, červen – dotace 95%
výstavbu haly, na technologie, na
40% zaměstnanost znevýhodně- váním využít, kontaktujte mě.
• VZDĚLÁVÁNÍ – žádost srpen,
propagaci – 50%
Milan Myšík, tel. 775955235,
ných skupin
září, přírodní vědy, technické a ře50% dotace je nutné zpět investovat e-mail: info@milwood.eu
meslné obory, PRO ZÁKLADNÍ
• DROBNÉ PODNIKÁNÍ – žáVyužijte možnosti získat peníze na
své podnikání, nebo na své zájmy.
Od května 2017 se budou vyhlašovat první dotační výzvy. Tyto výzvy se
budou v tomto dotačním období 2014
– 2020 ještě opakovat.

dost květen, červen – dotace 45%
Dotace může být poskytnuta na
nákup strojů, technologií, na parkovací plochy, na objekty. Do 10 - ti
kilometrů od turistického místa je
možné žádat o dotaci do stravování, prodejního stánku, na ubytování do 40 - ti osob.
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Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

Den dětí – Tajemství kouzelného pokladu

Ve středu 31. 5. se na školním dvoře
od 15,00 hodin konal den dětí. Celý byl
v duchu kouzelníků. 5. a 4. ročník a MŠ
se postaraly o soutěže a výzdobu. Jaké to
byly soutěže? Házení do klobouku, rozeznávání předmětů, sbírání poztrácených kouzelnických potřeb do klobouku, házení na kouzelníka, poznávání
toho, jaký kouzelnický obrázek zmizel,
skládání obrázku kouzelníka. V další
části naší zahrady byly dílničky pro děti.
Mohly si tam vyrobit kouzelnický plášť,
hůlku nebo klobouk. V 16,15 jsme se

všichni sešli dohromady. Začala hrát písnička a všichni malí kouzelníci udělali
hada a předvedli nám své kostýmy. Posadili jsme se a společně jsme si přičarovali velkého opravdového kouzelníka
Jirku Krejčího. Překvapil nás svými
krásnými a nepochopitelnými kouzly.
Na závěr jsme si zatancovali na veselé
písničky. Pouštěl nám je pan Nesnídal.
Při jedné z nich jsme se chytili za ruce
a udělali jsme velký kruh. Uprostřed
kouzlily družinové děti velké i malé
bubliny. Ty se třpytily ve slunci. Bylo

to krásné. Pak jsme se všichni vyřádili
při tancování na písničku Ouky kouky.
Při poslední písničce jsme skoro všichni
udělali dlouhatánského hada.
Rozcházeli jsme se šťastní, rozesmátí,
veselí a spokojení.
Den dětí – poděkování
Po celé odpoledne jsme mohli mlsat
cukroví od zaměstnanců školy, maminek, babiček i jednoho tatínka. U paní
Mylerové a její dcery Karolíny jsme si
mohli vykouzlit svůj hot dog. Díky paní

Kovářové nám firma Family market
darovala nanuky. Firma ODEKO s.r.o.
nám poskytla sponzorský dar na odměny do soutěží a dobroty. Pan Nesnídal
nám celé odpoledne výborně zvučil
a ještě přispěl i do sbírky. Vše s námi
připravovali a celé odpoledne se o nás
starali zaměstnanci školy.
Děkujeme i všem, kteří se zapojili
do sbírky Život dětem a nebo si koupili
panenku či polštářek u dobrotety paní
Bričové.
Žáci 5. a 4. ročníku ZŠ

Z letošního masopustu
Kouzelník Jirka Krejčí potřeboval při svém kouzlení i pomoc dětí.

Soutěžily i úplně nejmenší děti.

Jak si užíváme čas ve školní družině
Letošní zima nám dopřála si užívat
zimních radovánek. Ve školní družině jsme se snažili co nejvíce sněhovou
nadílku využít a chodili společně na
hrázku bobovat, lopatovat a na rybníček bruslit. Čas, kdy nám počasí
nedovolilo jít ven, jsme využili pro
společné čtení s p. knihovnicí Svobodovou, která nám přišla do družiny
přečíst pohádky a seznámit nás s novými knížkami. Připravila pro nás
i luštěnky, omalovánky a hádanky.
Zúčastnili jsme se i výtvarné soutěže

vyhlášené Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí na téma „Můj kamarád pes“. Čestné uznání za svoje dílko
obdržela Eliška Policarová. Hráli jsme
celodružinový turnaj v pexesu, který měl úspěch a určitě jej vyhlásíme
znovu.
Všichni už jsme ale vyhlíželi sluníčko a čekali, až se oteplí. Proč? Protože
jsme se konečně dočkali otevření našeho hřiště a mohli začít znovu využívat klouzačku, prolézačky a hrazdy.
Kluci se konečně dočkali svého fot-

Skoro každý den postavíme něco z Lega.

bálku. Začali jsme hrát i hry, které
mnozí neznali. „Oprášili“ jsme kuličky a hráli jarní kuličkiádu. Úspěch
slavilo i skákání panáka a podbíhání
lana. V minulém týdnu jsme dostali
nové hračky na písek a tak v současné době je největším hitem společné
stavění tunelů, silnic a hradů z písku.
Mnozí z nás jsou velkými pomocníky na zahradě, a tak pokud na naše
záhony nezaútočí zahradní škůdci, očekáváme úrodu jahod, kedluben a ačokči. Už máme plány, jak je

Družinoví fotbalisté

zužitkujeme.
Než se rozjedeme na prázdniny, určitě si ještě zkusíme sportovní
aktivity jako je driblování, skákání
přes švihadlo, házení na koš, skákání
v pytli. A naučíme se nějaké společné
hry, které si pak budeme moci zahrát
o prázdninách se svými kamarády.
děti ze ŠD
Pohodové prázdniny a jejich smysluplné prožití Vám všem!
Radka Vondráčková
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Máme rádi zvířata…
Letošní dubnový projekt ke Dni
Země jsme v naší škole věnovali
tématu ochrany zvířat. Ve všech
ročnících jsme se povídali o tom,
jak zvířata chránit, jak jim pomáhat, jak se chovat v chráněných
oblastech, jak pomoci zraněným
volně žijícím zvířatům.
Součástí projektu byla i návštěva Záchranné stanice pro volně
žijící v Jaroměři. Žáci si prohlédli
některá zvířata, kterým zde pomáhají k uzdravení po přestálých zraněních, či trvale umístěné živoči-

chy, pro něž už návrat do přírody
není možný. Vyslechli jejich příběhy a poučili se z nich. Zajímavé
byly také obě přednášky, které pro
nás připravili místní lektoři. Děti
si při nich třeba i pohladily hady.
V hale naší školy si všichni
mohli prohlédnout výstavu k našemu projektu, který prolínal do
všech vyučovacích předmětů. I na
výtvarných pracích našich žáků
bylo vidět, že se jim projekt líbil
a užili si ho.
R. Blažková

4. ročník v knihovně - bavíme se s pohádkami
Návštěva 4. ročníku v místní
knihovně se nesla v duchu přímo
pohádkovém. Děti si poslechly
ukázky z knížek moderních pohádek, vzpomínaly na ty klasické, soutěžily a dokonce sami pohádku ve
skupinách skládaly. Snad se u následující ukázky pobavíte stejně jako
ony, když se snažily použít v pohádce všechna daná, pro pohádku
neobvyklá slova…
Závod

Byl jednou jeden jelen, který bydlel v lese. Každé ráno chodil k vodě,
kde potkával svého kamaráda žraloka. Jednou tam uviděl babičku.
Nabírala si do kabelky vodu. Chtěla
ublížit žralokovi vidličkou. Jelen to
stihl zastavit. Řekl, že si dají závod
k Peklu. Když vyhraje jelen, tak žraloka i jeho kalkulačku zachrání. Babička zakopla a jelen vyhrál. Žralok
byl zachráněn.
Žáci 4. ročníku a R. Blažková

Naše jarní výtvarná soutěž
Měsíc květen si pro nás nachystal
dva krásné svátky Den matek a světový den rodin. A že je co slavit.
Maminka, rodina – pro většinu
z nás slova nesmírně důležitá a vzácná. V rodině dostává každé dítě ten
opravdový základ, v rodině by mělo
odpozorovat, jak se k sobě lidé mají
chovat, jak řešit situace, jak se radovat, řešit problémy. V rodině by měl
každý dostat plné náruče té tolik důležité lásky. Rodina je to místo, kde
nacházíme podporu, pomoc, zázemí,
vlídné slovo. My jsme rodinu malovali. Celou nebo jen část, velkou
nebo malou, využili jsme kresbu nebo

malbu, nalepovali jsme. Obrázky to
byly různé, ale jedno měly společné
– radost, lásku. A protože se jednalo
o soutěž, zajímají vás ti, které jsme
ocenili?
Z každého ročníku jsme vybrali jeden z našeho pohledu nejlepší obrázek. Malou odměnu však dostala ještě
řada dalších našich výtvarníků.
Ti úplně nejlepší:
1. ročník Tadeáš Džbánek
2. ročník Václav Lochman
3. ročník Rozárka Bartáková
4. ročník Veronika Horáková
5. ročník Zora Rozkošná

Z návštěvy záchranné stanice v Jaroměři

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - KEŇA
Ve středu 25. května se žáci 3.
a 4. ročníku zúčastnili programu
s názvem Život v daleké Keni.
Tento program byl do výuky zařazen v rámci multikulturní výchovy. O této zemi přijela dětem
popovídat lektorka z humanitární
organizace ADRA. Děti si vyrobily svůj vlastní pas, aby mohly nasednout do letadla a docestovat do

Keni. Na letišti je čekal autobus,
který je dopravil do vesnice, kde
se seznámily s tím, jak lidé v Keni
bydlí, jak se oblékají, jaké tam mají
zvyky. Děti se dozvěděly mnoho
zajímavostí o této zemi. Na závěr
si mohli zahrát hru „židličkovanou“ za zvuku místní hudby.
Jana Karásková

sběr papíru
V sobotu 13. května paní ředitelka Kratěnová s rodiči a dětmi sbírali
papír. Moc děkujeme všem občanům,
kteří nám papír schraňují a vzorně
nachystají na chodník i všem rodi-

čům, kteří papír svážejí a nakládají. V příjemné atmosféře jsme toho
hodně naložili. Utržené peníze jdou
všechny dětem na odměny a dárky.
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OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE
I v tomto roce nás 18. května reprezentovalo družstvo 5. ročníku
v okresním kole dopravní soutěže
v Rychnově nad Kněžnou. Děvčata
Barbora Luňáčková, Natálie Žabová,
Kateřina Vašatová a Lenka Brožová
se pečlivě připravovaly, aby na dopravním hřišti, v testech pravidel silničního provozu, zdravovědě a v jízdě

zručnosti předvedly nejlepší výkony.
I když to na stupně vítězů nedopadlo, děvčata byla pochválena za téměř
bezchybnou jízdu po dopravním hřišti, a tak věříme, že při jízdě na silnici
budou jezdit dle pravidel a bezpečně,
k čemuž nejvíce směřuje dopravní výchova na naší škole.
Mgr. Lenka Otavová
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Lesní pedagogika
na našem školním dvoře připravili, děti poznávaly přírodu. Zajímavou formou si tak
zopakovaly vědomosti z prvouky a přírodovědy nebo zísNa různých stanovištích, kaly nové.
Děkujeme.
která si zaměstnanci Lesů ČR
7. června se všichni žáci
školy a děti z MŠ zúčastnili programu Lesů ČR – lesní
pedagogika.

Pohádkové čtení pro děti 1. a 2. třídy naší základní školy
Všichni určitě znáte naši paní knihovnici paní Svobodovou. Ta se setkává s dětmi během našich společných
návštěv knihovny i při individuálním
půjčování knih a všimla si toho, že
některé děti neznají naše národní pohádky například od Boženy Němcové.
Napadlo ji, vyzkoušet společné čtení
pohádek malým dětem. Paní Svobodová přišla s tímto nápadem za mnou
do školy a domluvily jsme se, že by to
byla prima činnost pro školní družinu, kde jsou právě zejména menší
děti. A začalo společné předčítání ve
školním roce 2016-2017.

Od října loňského roku děti docházely s paní Drábkovou do zasedací
místnosti obecního úřadu, kde jim
byla připravena i výzdoba vždy k té
pohádce, která se předčítala. Na výzdobě se s velkým nadšením podíleli
hlavně zaměstnanci Obecního úřadu.
Paní Svobodová a paní Drábková přinesly vždy další zajímavé rekvizity. Po
paní Drábkové pak v lednu převzala
štafetu paní Vondráčková. Díky těmto
lidem naše děti poznaly nebo si připomněly klasické pohádky: O Červené Karkulce (paní ekonomka zajistila
bábovku pro Karkulku), O perníkové

chaloupce (pan starosta rozdal dětem
perníčky), O Smolíčkovi, O Šípkové
Růžence (Růženka ležela v krásných
šatech v postýlce), O kohoutovi, kocouru a kose, O kohoutovi a slepičce
(děti dostaly perníčky kohouta).
Pak přišly na řadu novější pohádky.
Měsíc duben je měsícem bezpečnosti, a tak paní Svobodová připravila
pohádky o dopravních značkách.
První pohádka se jmenovala „Jak se
v Balíkově objevila dopravní značka“,
to byla značka „pozor děti“ a druhá
pohádka se jmenovala „První auto
v Kocourkově“, to byla značka „pře-

chod pro chodce“. Děti si prohlédly
knihu „Nové pohádky o dopravních
značkách“ a značky si pak s paní vychovatelkou nakreslily.
O všech pohádkách si paní Svobodová a paní vychovatelky s dětmi
povídaly a vyzvedly dobro nad zlem.
Dětem se asi nejvíce líbila pohádka O Šípkové Růžence, Růženka byla
hezká a měla krásné šaty. Hned za ní
určitě ta O perníkové chaloupce, protože tam byly ty perníčky. Všem moc
děkujeme.
Světlana Kratěnová

ZPRÁVIČKY ZŠ A MŠ
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ŠKOLNÍ VÝLET
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Žabové. Výlet se moc vydařil a děti si • 23. března se všem zájemcům předvedli žáci 1. ročníku. Na ukázkové
mohly užít atmosféru našich nejvyšhodině, kterou pro všechny zájemších hor. Díky krásnému počasí viděly
ce připravila paní učitelka Otavová,
nádherně i Sněžku. V lékárně v Kuksu
jsme viděli, jaké metody využívají
si zase mohly vyrobit tablety tak, jak
naši prvňáčkové k tomu, aby se nato dělali předkové našich lékárníků.
učili dobře číst a psát.
• 30. března navštívili žáci 4. a 5. ročníku s paní učitelkou Blažkovou
a paní asistentkou Vondráčkovou
hvězdárnu v Hradci Králové.
• Ve dnech 10. – 12. dubna se ve škole konala Velikonoční výstava. Byla
krásná a věříme, že udělala radost.
KUKS - Kuks (německy Kukus) je
• Naše jabloň Amálka byla letos povesnice v okrese Trutnov v údolí horního
prvé obsypána květy, pan starosta
toku řeky Labe asi 6 km severně
nám ji ošetřil postřikem, 4. a 5. ročod Jaroměře. Ves je pozoruhodná
ník kolem ní udržuje čistou, kyprou
především unikátním barokním lázeňským areálem
půdu a všichni ji zaléváme. Zatím
a špitálem, který nechal v letech 1692– 724 vybudovat hrabě František Antonín
Špork. Nalezneme zde bohatou sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda
to vypadá na první úrodu.
Brauna.
• I letos jsme u paní Jenčovské nakoupili sadbu na naši zahradu.
JANSKÉ LÁZNĚ - Město
• Žáci 5. ročníku nám zase skvěle poJanské Lázně (německy - Johannisbad)
mohli při zápisu do 1. ročníku, ktese nachází v okrese Trutnov, kraj
rý se letos poprvé konal 6. dubna.
Královéhradecký. Žije zde necelých
• Ze 6. na 7. května u nás ve škole
800 obyvatel (v roce 2006 jich bylo
879). Už v 16. století byl podle
přespali rodiče a děti ze školy v Četrutnovského kronikáře Simona
perce. Udělalo nám velkou radost,
Hüttela v Janských lázních teplý
jak se jim u nás líbilo.
pramen.
• 10. května se ve škole konalo divadlo Kašpárkovo království

Ve středu 14. června jsme se vypravili na školní výlet. Pečlivě jsme
se na něj připravovali. Při informatice
zhotovili žáci 5. ročníku propagační plakátky s informacemi a obrázky
míst, která nás čekala. Tento plakátek
je dílem Kateřiny Vašatové a Natálie

ČERNÁ HORA –

• 11. května navštívil 1.,2., 3. ročník
vystoupení ZUŠ Týniště v KD Týniště a všem se to moc líbilo.
• 11. května se pod vedením Mgr.
Blažkové konala dílna ke Dni matek - ubrousková technika.
• Ve dnech 22. a 23. května složili
žáci 5. ročníku úspěšně testy české
školní inspekce –předmětem testování byla matematika, anglický
jazyk a člověk a svět práce.
• 24. května se žáci 5. ročníku s paní
ředitelkou Kratěnovou a jejím synem Tomášem vypravili do našeho
hlavního města.
• 25. května se ve škole konala beseda
s paní Pálovou – strážníkem městské policie. Žáci 4. ročníku také
skládali testy z dopravní výchovy.
• V pátek 23. června zmizely ze školy pytle s voňavými bylinami, citronovou a pomerančovou kůrou.
Jsme moc rádi, že většina dětí se
do našeho projektu Bohatství na
dosah zapojuje (jen 4 děti ze školy
ničím nepřispěly) a naše bylinky a
kůra poslouží k výrobě čajů a léčiv.
Nejlepší sběrači budou oceněni na
závěrečném shromáždění. Na prvním místě za celou školu se umístila Barbora Luňáčková.

Černá hora se nachází východních Krkonoších, 3,5 km

A co nás ještě čeká:

severozápadně nad lázeňským
městečkem Janské Lázně a 5 km jižně
od Pece pod Sněžkou. Měří 1299 m.
Hora je zalesněna, na svazích se místy

Pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Týništi nad Orlicí, výlet žáků 4. a 5.
ročníku do Uhřínova, turistický
výlet s prvky ochrany člověka
za mimořádných událostí (1. –
4. ročník půjde pěšky a žáci 5.
ročníku pojedou na kolech, aby
ukázali, že jsou dobrými cyklis-

rozprostírají louky kolem horských
budov. Kousek od vrcholu se nachází
Černohorské rašeliniště. Vede na ni
kabinková lanovka.

Z naší mateřské školy
Maškarní karneval v MŠ
V měsíci únoru v období masopustu paní učitelky připravily pro
děti maškarní karneval. Děti si hrály a obdivovaly své kamarády v maskách již od samého rána. Scházely
se tu princezny, piráti, šašci, vojáci, různá zvířátka, zkrátka všechny
masky byly krásné.
Děti ze třídy motýlků za doprovodu rytmických nástrojů a říkadel
předvedly své masky školákům a paním učitelkám ze ZŠ a pak se vydaly
do třídy Berušek.
Zde společně proběhla přehlídka
masek, občerstvení, soutěže, společný tanec a také focení v maskách.
Dopoledne bylo radostné, myslím,
že se nám vydařilo a děti si karneval
pěkně užily.
Za kolektiv MŠ Romana Švikruhová

Besídka ke Dni matek
Druhou neděli v květnu slaví
všechny maminky svůj svátek. Proto jsme všechny rodiče, prarodiče,
sourozence, ale hlavně maminky
pozvali v úterý 16. května do tělocvičny ZŠ na besídku.
Paní učitelky s dětmi nacvičily
pásmo plné básniček, písniček a tanečků. Děti přišly na tuto slavnost
krásně oblečené a hlavně natěšené,
co všechno divákům předvedou.
S nadšením zpívaly, recitovaly, tančily. Na závěr maminkám předaly
dáreček – květinku s kresbou své
maminky.
Za kolektiv Romana Švikruhová

Z našeho dětského karnevalu

ty), pěvecká soutěž Albrechtický
slavík, malá akademie, při které
žáci jednotlivých tříd předvedou něco z toho, co se naučili,
závěrečné shromáždění a pak
už HURÁ NA PRÁZDNINY. Ať
jsou krásné, plné hezkých výletů, zážitků a odpočinku.
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NEOBYČEJNÁ BARMANKA Z ALBRECHTIC

Tento rozhovor je v mnohém jiný
než všechny předešlé. Drobností je,
že proběhl po e-mailu, protože tahle
respondentka je teď tak vytížená, že
bych ji těžko v Albrechticích zastihla.
Další zvláštností je, že přestože jde
o holku, se kterou jsem chodila do
školy a známe se tedy od malička, je
mladší a tak vůbec, má můj obrovský obdiv. Svou pílí dosáhla velkého
respektu v Praze, teď předčila kolegy
z celé republiky a zanedlouho pojede
bojovat do světa. Sandra Šalatová se
nebála splnit si svůj dětský sen a žije
život, jaký ji baví…
Sandro, všichni víme, že jsi z Albrechtic, přesto je o Tobě teď slyšet
hlavně z Prahy. Kdy to bylo poprvé,
co Tě to zaválo někam do světa? Kam
a proč?
Už když jsem byla malá, tak jsem
měla sen mít blonďaté vlasy a bydlet
v Praze. V roce 2011, když jsem jela
do Hradce do práce, potkala jsem na
nádraží kamarádku, a ta se mě zeptala, jestli bych nechtěla bydlet v Praze.
Řekla jsem jí, že jo, proč ne… A za
dva měsíce jsem se stěhovala.
Když jsi začala pracovat v baru,
věděla jsi, že nechceš být obyčejná
barmanka?
Obyčejná barmanka jsem pořád,
jenom mě ta práce hrozně baví, dávám jí veškerý svůj čas a snažím se ji
dělat, jak nejlépe umím.
Ve kterém baru teď pracuješ?
Pracuji v pražském HEMINGWAY
BARU. Je to koktejlový bar na Starém
Městě na Praze 1. Zaměřujeme se
hlavně na rumy, champagne, absinthe
a koktejly, na staré klasiky, ale i takzvané signature drinky, to znamená,
že když si sedneš ke mně na bar a řekneš mi, jaké máš ráda chutě (sladké,
kyselé, hořké, svěží nebo něco silněj-

šího), tak takový ti udělám drink.
Dva roky zpátky jsme otevřeli náš
druhý bar, který nese název CASH
ONLY BAR. Je to úplně jiný koncept
baru než Hemingway bar, tady se zaměřujeme na sezónní drinky, klasické
zapomenuté drinky a děláme hotdogy
a popcorn.
V obou barech máme převážně zahraniční klientelu. Hlavně Heminģway bar je více známý ve světě než
v Čechách. V roce 2014 jsme byli na
soutěži Best 50 Bars v New Orleans
ocenění jako 24. nejlepší bar na světě.
Nedávno ses zapojila do soutěže Chivas Masters. Co je to za soutěž?
Chivas Masters je soutěž se skotskou Chivas Regal whisky. Je to soutěž, která se pořádá po celém světě.
Do téhle soutěže se může přihlásit
úplně každý. Všichni barmani museli
odeslat přihlášku s recepturou drinku
na první kolo, což bylo local way (vymyslet drink, který bude obsahovat
nějakou složku, která je typická pro
Českou republiku). Potom jsme ten
drink museli aktivně nabízet všem
hostům, kteří přišli k nám do baru,
protože mezi nimi byla tajná porota
(mystery shopping), a ta ochutnávala
ty drinky, posuzovala, jak drink splňuje zadání a jestli se drink aktivně
nabízí a propaguje značka. Taky jsme
ten drink měli propagovat na facebooku a na instagramu. Jako první
vybrali do soutěže barmana, který měl
nejvíce like na facebooku, ten se to
dozvěděl o 14 dní dřív než ostatní, což
bylo super, protože sem to byla já…
A dalších 9 soutěžících z celkových
30 vybrala odborná porota. No a pak
jsme šli soutěžit, dohromady jsme dělali 3 drinky - local way, american way
a japenese way, každý drink měl jiné
téma, ale všechny byly na bázi Chivas
Regal. Podmínkou této soutěže je také

Co Tě teď čeká?
angličtina, už jen proto, že v porotě
Globální finále v Tokiu, kam odléseděl International Brand Ambasador
Max Warner a globální finále se koná tám 30. 6. na 6 dní a kde se utká 15
nejlepších barmanů z celého světa
v Tokiu.
(teď, když to po sobě čtu, tak mi přijde
Prozraď těm, co to ještě neví, jak jsi neuvěřitelné, že jsem mezi nimi)…
dopadla…
Vyhrála. Když jsem se hlásila do Věříš si? Jakými drinky se budeš
téhle soutěže, tak jsem si říkala, že prezentovat?
Jestli si věřím? Nevěřím, ale uděuž bych to mohla zkusit. Myslím tím
takhle velkou soutěž a ještě v anglič- lám to nejlepší, co budu umět, abych
tině. Říkala jsem si, že bych to moh- co nejlépe reprezentovala Českou rela dát. No a pak týden před soutěží publiku! Vezu si tam s sebou jenom
jsem byla úplně vystresovaná a vůbec local way, se kterou jsem soutěžila
jsem netušila, co tam budu dělat, jak tady, a zbytek se dozvíme až na místo zvládnu. Soutěž se konala 19. 5. tě, zatím nevím vůbec nic, vezu si
v pražské restauraci Mánes. My sou- s sebou jenom šejkry a zbytek bude
těžící jsme tam byli už od jedné ho- překvapení…
diny a měli tzv. Chivas Lab s Maxem.
Když to řeknu jednoduše, tak nám Místní Tě znají taky jako zpěvačku…
No to už je hodně dávno… Tuším,
vyprávěl o historii Chivas Regal a jak
to vlastně vzniklo. Potom nám dal 5 že v roce 2008 jsem začala s klukama
základních druhů whisky a my jsme zpívat a v roce 2010 jsme jako Ulánje měli smíchat tak, aby byla co nejpo- bátar nahráli 2 CD. Bylo to pro mě
dobnější whisce Chivas Regal 12 y.o. ale hodně náročné dojíždět z Prahy
Potom Max vyhlásil vítěze, kdo pro- na koncerty, tak jsem potom skončila.
kázal nejlepší senzorické schopnosti
a namíchal nepodobnější blend. No A teď jsi pověsila zpívání na hřebík?
a to jsem taky vyhrála já… Po tomhle Nebo Tě můžeme někde slyšet? Když
ze mě všechen stres a nervozita spadly přijdeme k Tobě do baru, zazpíváš
a já už se cítila jistější. Když jsem vy- nám?
Zpívám pořád hrozně ráda, ale slyšla na pódium za bar, kde jsme všichni míchali svoje soutěžní drinky, tak šet mě můžete doma nebo někde v paruž to bylo zase o něco horší, kouká na ku, když se sejde parta s kytarou, jinak
vás cca 100 lidi, asi 20 fotografů a ka- u nás v baru Vám určitě nezazpívám…
meramanů, porota, no proste všichni.
V tu chvíli jsem nevěděla ani jak se Jakou máš představu o své budoucjmenuju. Nicméně když jsem začala nosti? Čeho chceš ještě dosáhnout?
Po mém snu z mládí, že bych chtěla
svoji prezentaci, tak reakce poroty
i publika byly super, všichni se smá- žít v Praze, mám teď sen žít v Ameli a věděla jsem, že to asi nebude tak rice! Nejlépe v New Yorku, sice jsem
špatný, jak jsem si myslela. Když jsem tam ještě nikdy nebyla, ale hrozně
slezla z pódia, tak jsem se cítila úplně tam chci bydlet a pracovat. Takže tohrozně a dodnes si půlku mojí pre- hohle teď chci dosáhnout.
zentace z toho stresu nepamatuji. Nejhorší je, že si připravíš super prezen- Umíš si ještě představit návrat do
taci, a když tam stojíš, tak řekneš tak Albrechtic?
Tak to už si vůbec nedokážu předpůlku a jseš ráda. Tak proto jsem měla
ten špatnej pocit, na druhou stranu, stavit, já potřebuji velké město, kde je
nikdo z těch lidí nevěděl, co mám hrozně moc lidí, ruch, stres, pořád se
připravené, takže nevěděli, že jsem něco děje, jsem hrozně aktivní, takneřekla vše, co jsem chtěla. No a cca že naše klidné Albrechtice už nejsou
kolem půlnoci bylo vyhlášení, byl to pro mě na žití. Jsem ale strašně ráda
zatím nejsilnější a nejemotivnější zá- a pyšná na to, že pocházím z malé
žitek, co jsem kdy v životě zažila! Max vesnice, z Albrechtic. Vždycky když
řekl moje jméno a já jsem stála a kou- se mě hosté třeba z Ameriky nebo
kala a vůbec jsem nevěděla, co se děje, Austrálie ptají, jestli jsem se narodivšichni křičeli a tleskali a vzápětí mě la v Praze, tak jim hrdě říkám, že ne!
chytli za ruku, vytáhli na pódium, za- Že jsem z malé vesnice z Albrechtic.
čali mě všichni objímat a to už jsem Taky mě těší, jak se v posledních lebrečela jak želva! Nepopsatelný záži- tech Albrechtice rozrůstají, i kulturně,
tek, který už se jen tak opakovat ne- není to prostě žádná malá zaostávající
vesnice. Moc ráda na život a na dětbude a jsem za něj hrozně šťastná.
ství tam vzpomínám, prožila jsem si
Jsi první žena, která soutěž v Česku tam nejlepší část života, kterou bych
vyhrála. V čem jsou muži barmani v Praze určitě nezažila a vždycky se
tam moc těším.
jiní než ženy?
Je to spíš o tom, že tahle práce je
S kýmkoliv mluvím, všichni Ti moc
hodně fyzicky i psychicky náročná
a moc holek v našem oboru na té- fandí. Děkuji za rozhovor a přeji, ať
hle úrovni nepracuje. Vlastně teďka se Tvé sny i nadále plní. A na začátv Praze, v těch nejlepších barech kde ku července Ti budeme všichni držet
pracujeme, pracují za barem včetně palce!
mě jen 3 barmanky, takže asi i proto
Eva Králová
nejvíc vyhrávají barmani.
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KNIHOVNA
Vítám Vás v knihovně a opět Vám a přežívá jako jediný kluk ve smečce
holek. Růža, nadaná malířka je nejnabízím několik titulů:
mladší a ví, jak si ochočit rodiče.
A Šafránka – ta prostě hledá svého
Pro děti:
anděla…
„Bez práce nejsou koláče“ - Po„Prokletí titánů“ – chlapec – pospíšilová Zuzana. Pokud vás nikdy
nenapadlo ptát se na obyčejné věci, lobůh – hrdina“ – Riordan R. Že
jako je třeba papír, čokoláda, tužka mám moc po svém otci, bohu moří
nebo žvýkačka, tato kniha se zeptá Poseidonovi,že patřím do Tábora
za vás a také vám podrobně odpo- polokrevných, to vím, ale na spousví. Budou to odpovědi veršované tu otázek neznám odpověď ani já.
a krásně ilustrované. Přečtete si Kam se poděla bohyně Artemis?
básničky, ve kterých se zvědavé děti Jaké nebezpečné a záhadné příšeře
ptají a dospělí zasvěceně odpovídají. byla na stopě?
Tohle veršované poučení už se vám
„Ztracená Atlantida – Klub tygz hlavy jen tak nevykouří.
rů – Brezina T. C. Klub Tygrů tráví
„Káťa a Škubánek zase spolu“ – prázdniny na řeckém ostrově Naxos.
Lamkovi. Káťa a Škubánek jsou zase Na výletě lodí vyloví z vody tajemspolu a už se na vás těší! Tentokrát nou zprávu. Podle legendy se prý
je zastihnete u filmu, pletení, socha- v těchto místech nachází pozůstatky
ření, při hře Pexeso, či s tajemným bájné Atlantidy. Biggi, Lukovi a Pathostem. A samozřejmě, že u je- rikovi nedá záhada spát. S potápěčjich dobrodružství nebude chybět skou výstrojí se proto znovu vydají
ani kocour Luciáš! Sedm veselých na moře a ponoří se do hlubin. Tam
však na ně čeká obrovské překvapříběhů.
pení, ale hlavně velké nebezpečí.
„Simpsonovi – komiks, Prčou na- Podaří se jim vyváznout se zdravou
kůží?
pakovaný potlach“
„Šafránčin anděl“ – McKayová
H. Zlata je nejstarší. Snaží se sbalit učitele autoškoly, s nímž právě
vyráží na devadesátou šestou cvičnou jízdu. Indigo je skvělý kuchař

pravnou knihu o městech a obcích
České republiky. Kniha je rozdělena
na dva díly a jsou v ní přehlednou
formou prezentována všechna města a obce České republiky – jejich
historie, památky, tradice, lidová
tvorba, kultura, zajímavosti i jejich
současný rozvoj. Celá řada informací je poutavá jak pro turisty tak i pro
místní rodáky.

jak vám to připadá“….
„Ráno nepláču“ – Gillerová
K. Výtvarnice Martina, která žije
s dcerou v Bratislavě, neviděla svoji rodinu již několik let. Jednoho
dne objeví ve schránce pozvání na
svatbu, které náhle roztočí kolotoč
vzpomínek na dětství, první lásku,
manželství s nemilovaným mužem
a vášnivý zakázaný vztah. Má, nebo
nemá jet na svatbu v rodném městě?
Co když se tam setká s mužem, kterého kdysi nadevše milovala? Jaké
další hořké události svého života si
bude muset ještě připomenout?

„Jiskra naděje“ – Johnston J.
Texas se zmítá v boji s Mexičany.,
a tak není divu, že mladá, farmářská dívka Creighton umí střílet jako
pravý muž. Když na usedlost přijede
ranger Jarett, aby pomohl ochránit
„Božena Česká“ (Boj o trůn
území proti nepříteli Creighton ho
svým chlapeckým chováním neo- a lásku)“ – Whitton H. Princeznu
klame. Ví, že pod hrubými šaty i vý- Boženu provdali za mnohem staršího braniborského markraběte
razy se skrývá žádoucí žena…
Otu II., přesto s ním žije v lásky„Zmizení Samanthy Shipleyové“ plném manželství. Ota je věrným
– Fieldingová J. Myslím, že se ve stoupencem jejího bratra Přemysla
skutečnosti jmenuju Samantha. Asi Otakara II. Když oba zemřou, zdrjsem vaše dcera. Tato slova udeřila cená Božena musí vstoupit mezi
Caroline do spánku jako kladivo. své dva syny, a navíc ze spárů toho
Cítila, jak se jí otřásl mozek, a do mladšího z nich, chorobně ctižádoprostoru za očima jí vtéká teplá vaz- stivého, zachránit kralevice Václava.
Na shledanou v knihovně každou
ká tekutina, jejíž tlak vzrůstal, až se
nedala zadržet a v podobě slz se jí středu od 17 – 18 hodin se na Vás těší
Vaše knihovnice
řinula po tvářích „s tímhle se nePro dospělé:
žertuje“, zašeptala do telefonu a celé
Jaroslava Svobodová
„ČESKÁ REPUBLIKA MĚSTA tělo se jí roztřáslo.“Tohle se nedělá.“
www.knihovnaano.wz.cz
A OBCE“ – Místopisné nakladatel- „Hrozně se omlouvám“, pronesla
ství Proxima Bohemia připravilo vý- dívka na druhém konci drátu. „Vím,

Myslivecká kronika Albrechtice nad Orlicí a okolí
(10. pokračování)
Rok 1977, zdánlivě rok běžný,
co se týče myslivosti. Po kulturní
stránce velmi bohatý a náročný na
zajištění velké myslivecké výstavy,
která se konala u příležitosti Štítu
Albrechtic. Pořadatelem byl oddíl
kopané a město Týniště n.O., které
převzalo záštitu nad touto akcí neboť, jak již bylo sděleno v minulém
příspěvku, patřila naše obec pod Týniště n.O. Celá tato akce byla řízena
občany naší obce.
Myslivecké sdružení mělo v tomto roce 22 členů. Hlavní funkcionáři
beze změn. Po dohodě s JZD byla
zřízena ochranná pásma pro zvěř.
Výstražné tabule se zákazem vstupu. Dále bylo pokračováno výsadbou remízků na plochách, které JZD
neobhospodařovalo. Pokračováno
bylo s odchovem bažantích kuřat
a vypuštění bylo provedeno v 8. týdnu. Vypuštěno bylo 128 kohoutků
a 130 slepiček.
Byl prováděn jako každoročně
odstřel zvěře škodné. Na prvním
místě se umístil Karel Balvín, který
mimo jin měl odlovených 5 lišek,
což byla rarita. Druhý skončil Josef
Kovaříček.
Podle sledování stavů drobné

zvěře a o zpět za posledních 7 let,
je nutné konstatovat, že se projevuje úbytek zajíců, ale i zvěře bažantí, což se snažíme zmírnit vlastním
odchovem. Nejpodstatnější úbytek
je zvěře koroptví. Velké plochy zemědělských plodin zvěři neprospívají a úbytek se projevuje ve všech
honitbách v naší republice. Práškovací systém na polích tomu rovněž
neprospívá. Přes tyto potíže bylo
uspořádáno 6 honů a jeden společný s MS Žďár nad Orlicí. Celkem
bylo uloveno: 36 kusů zvěře srnčí, 2
kusy zvěře dančí, 15 kusů zvěře černé (prasat), 93 kusů zajíců, 237 kusů
bažantů.
Každé myslivecké sdružení mělo
předepsanou dodávku zvěře. Dodávka se mohla uskutečnit v jakékoliv zvěřině. V tomto roce byla dodávka plněna výhradně srnčí zvěří
a to 143 kg. Proplácená hodnota
v Kčs v této době byla 2 000,20 Kčs.
Myslivecké sdružení mělo ve
vlastnictví i několik políček, které
jsme obhospodařovali vlastní mechanizací, někdy i s přispěním JZD.
Výhodou byla skutečnost, že jsme
měli i několik zemědělských odborníků, ale i nadšenců, kteří tuto zemědělskou činnosti prováděli. Skli-

zeň 8 q pšenice čisté a 3 q ječmene.
Rovněž byl ještě odpad cca 1 q. JZD
nám věnovalo dostatečné množství
odpadu a tím byl vždy zajištěn rok
na přikrmování v zimním období.
Byl prováděn výkup kaštanů, což
byla příležitost pro školní děti. Co
nás zatěžovalo nejvíce, bylo sušení
sena. Plocha louky byla v rozměru
0,50 ha. Sušení probíhalo vždy v sobotu a v neděli 2x v roce. Počasí pro
nás bylo rozhodující, neboť všichni
členové v průběhu týdně byli v zaměstnání. Přebytek sena byl vždy
prodán JZD. Pro zajímavost uvádíme nejlepší členy po stránce brigádnické: Izák Jiří – 184 hod., Balvín
Karel 159 hod., Šarf Vlastibor 128
hod., Plašil Jaroslav 124 hod., Velíšek Václav 114 hod. Pracovalo se na
níže uvedených akcí, což se opakuje
rok, co rok: Obec Albrechtice nad
Orlicí 132 hodin, JZD Týniště nad
Orlicí 90 hodin, Státní lesy 99 hodin, zalesnění ploch, remízky 165
hodin, rozvoz krmiva 176 hodin,
sušení sena 303 hodin, odchovna vlastní 245 hodin. Proto název,
který nám byl přisouzen, že jsme
ozbrojení brigádníci, byl pravdivý
a možná i výstižný.
Myslivecká výstava byla v tomto

roce uspořádána na počest Štítu Albrechtic. Uspořádaná byla v pohostinství U Pošty. To se psal rok 1977.
Výstavba byla vynikající a měla
velký ohlas nejen v myslivecké veřejnosti. Celý týden jsme na výstavě
pracovali bez výjimky všichni. Odměnou nám byla návštěvnost v počtu 821 navštívených osob, což je
v podpisové knize přítomných. Byli
jsme požádáni okresem o prodloužení této výstavy o týden. Z technických důvodů to nebylo možné.
Navíc jsme prodali do pohostinství
5 ks srnčí zvěře, takže jídelní lístek
byl U Pošty zvěřinový. Máme kvalitní fotografickou dokumentaci, ale
bohužel již nemáme mysliveckou
sestavu, která toto dílo připravila.
Většina se na nás dívá z nebeské
honitby.
Štít Albrechtic se koná nepřetržitě od roku 1974. V letošním roce
máme tu čest je přivítat po dlouhé
době u nás v Albrechticích nad Orlicí. Všechno bude jistě na kvalitní
úrovni, jen ta výstava bude určitě
chybět. Štít se koná ve dnech 23. –
24. června 2017, a přejeme mu hodně zdaru!
Pokračování v příštím
vydání zpravodaje.
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Závody ve střelbě ze vzduchové pušky
Dne 10. 6. 2017 se uskutečnil další
závod ve střelbě ze vzduchové pušky
na zahradě restaurace U Krbů. Závodilo se opět ve třech kategoriích. Děti
– 20 ran vleže. Ženy – 20 ran vleže.
Muži – 30 ran ve stoje. Závod probíhal za příznivého počasí, i když to
ráno vypadalo všelijak, ale i na deštivý závod jsme byli připraveni. Ukázněnost závodníků byla opět vysoká,

což má vliv na klidný průběh závodu.
A teď něco k samotným výsledkům
závodu. Děti – 1. místo – Mylerová
Karolína – 142 bodů, 2. místo – Myler
Adam – 120 bodů, 3. místo – Beránek
Tomáš - 116 bodů, 4. místo – Beránková Tereza – 80 bodů, 5. místo – Myler Radim – 25 bodů. Ženy – 1. místo
– Valášková Marcela - 178 bodů, 2.
místo - Mylerová Leona – 176 bodů,

3. místo – Beránková Pavla – 160
bodů, 4. místo - Mylerová Alena – 145
bodů, 5. místo - Hrinová Milena – 84
bodů. Muži – 1. místo - Myler Sváťa
– 259 bodů, 2. místo - Myler Radim
– 255 bodů, 3. místo - Šalata Roman
- 249 bodů, 4. místo – Hrin Vojtěch
– 236 bodů, 5. místo – Buneš Petr –
231 bodů. Za hladký průběh závodu
patří poděkování pořadatelům – p.

Velíškové, p. Boudkovi, Mylerovi
a Krbovi. Toto není závod profesionálů, ale lidí, kteří se chtějí sejít a strávit společně jedno dopoledne, dát si
společný oběd, chvilku posedět anebo
si bezpečně zatrénovat. Jsme ochotni
poradit i pomoci s nácvikem.
Přeji všem střelcům i ostatním nadále zdraví a pevnou ruku.
Vojtěch Hrin
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Za poslední tři měsíce jsme měli
neustále co dělat. Vše začalo povinným výcvikem jednotky v používání
dýchací techniky. Tento výcvik provádíme čtyřikrát do roka, neboť dle
předpisu musí každý nositel dýchací
techniky minimálně jednou za tři měsíce vydýchat lahev dýchacího přístroje. A jelikož má naše jednotka čtrnáct
nositelů DT, je někdy problém takový
výcvik naplánovat, protože ne každý
vždy může, a čím víc termínů se naplánuje, tím víc starostí přibývá. Vždy
po výcviku se totiž musí každý použitý
dýchací přístroj odvézt do Rychnova
na stanici, tam natlakovat lahve, zkontrolovat správnou funkčnost přístrojů
a připravit je do vozidla k dalšímu výjezdu. Další výcvik proběhl 19. 5. Společně s jednotkami ze Žďáru a Týniště
nad Orlicí jsme si již potřetí vyzkoušeli
uhasit požár v budově místního domo-

ZPRAVODAJSTVÍ

Z činnosti hasičů

va důchodců. Pomyslný požár nastal
ve třetím podlaží staré budovy, odkud
bylo třeba evakuovat asi dvacet osob
chodících, sedících, ležících, mlčících
i šílících a souběžně s evakuací a vyhledáváním likvidovat požár v budově.
Bylo to celkem náročné, protože dostat
po schodišti dolů lidi, které sebou hází,
kopou a křičí, není nic jednoduchého.
Tím spíš, že někteří figuranti to vzali
velmi vážně a s jedním mělo co dělat
pět hasičů. Možná by bylo jednodušší
ho nahoře přidusit, skutálet ze schodů
a dole opět rozdýchat. Ale stát se může
vše a jsme moc rádi, že nám pan ředitel a zaměstnanci domova umožnili
tento výcvik provést. Snažili jsme se
provádět vše, jakoby to byl skutečný
zásah. Samozřejmě nějaké nedostatky
tam byly, ale proto se to dělá, abychom
byli příště chytřejší a věděli, na co si dát
pozor. Jinak si myslím, že jsme situaci

celkem zvládli a nemusíme se za výkon
stydět. Hned druhý den, tedy v sobotu ráno, byl za účasti zástupců Povodí
Labe a pana starosty nainstalován vakový uzávěr na hrázi, jehož smyslem
bylo vyzkoušet těsnost protipovodňových vaků. Tato akce byla taky náročná, neboť se napouštěly celkem čtyři
vaky. O náročnosti s jejich manipulací
jsem již psal v jednom z předešlých
článků. Z této a předešlé akce jsme se
domů vraceli značně unavení a těšili
se, že máme zase na chvíli klid. Jenže
to jsme ještě netušili, že nám příroda
přichystá překvapení v podobě přívalových dešťů. Když pominu výjezd na
odstranění obtížného hmyzu v půdním prostoru bytového domu v Borku,
jsou naše letošní výjezdy ve znamení
čerpání vody. První čerpací výjezd byl
30. 5. do ulice Poštovní, kde bylo třeba vyčerpat vodu z ulice. Tam hrozilo
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zatopení zahrady přilehlého rodinného domu. Nejvíce jsme se ale zapotili
po dalším přívalovém dešti, který nás
překvapil 6. 6. Na žádost operačního
střediska v Hradci Králové byla naše
jednotka povolána na pomoc kolegům
do Týniště nad Orlicí, kde bylo potřeba
vyčerpat vodu ze sklepů jedné bytovky,
čtyř rodinných domů a pizzerie, které se zatopení sklepa také nevyhnulo.
Mezi tím bylo třeba opět čerpat vodu
v Poštovní ulici v Albrechticích. Ten
den toho bylo moc a teď již víme, že
se nám nedávná koupě kalového čerpadla vyplatila. A taky mám pocit, že
to bylo poprvé v historii našeho sboru,
kdy bylo nahlášeno celkem šest událostí za jediný den. Je to smutné, ale aspoň máme dobrý pocit z toho, že jsme
pro vás užiteční.
Za SDH Albrechtice n.O.
Josef Jakl

Číslo 2 - 2017

ZPRAVODAJSTVÍ

Chtěla bych poděkovat hasičům
z Týniště n. O., panu Bohatému, Bartošovi, Švandelíkovi a hasičům z Albrechtic n. O. panu Jaklovi, Krčmářovi, Chaloupkovi, za pestré sobotní
dopoledne 10. 6. 2017, které připravili
mládežnickým družstvům basketbalu
z Týniště n.O. na víkendovém soustředění na Sutých Březích, kde jim
předvedli a ukázali svá perfektně připravená hasičská auta s vybavením,
které potřebují při zásahu.
Nechyběla ani ukázka v protichemických a protipožárních oblecích,
stříkání na kužel, běh v maskách, odzkoušení obleku hasiče, který má i 20
kg. Velký zážitek byla stříkaná pěna,
ve které si děti mohly na závěr pořádně zaskotačit. Pánové moc díky za váš
čas, bylo to super!
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Poděkování hasičům

Ivona Voborníková

Nad oddílem SK leží „deka“!

Jak si jinak vysvětlit smůly, které
nás neustále pronásledují. Do bojů
o záchranu jsme zkoušeli různé posily, nejvíce jsme si slibovali od Davida
Marka. V přípravě se jevil velice dobře, možná více než dobře. Bohužel se
zařadil k našim zraněným oporám
a to tak, že dlouhodobě. Další ho následoval O. Velíšek. A tak nemohli
na lavičku D. Hořínek, P. Zeman, T.
Forejtek, P. Duha. To jsou základní
opory a tahouni mužstva. S obavami
jsme vzhlíželi k jarním bojům v krajské I. B třídě. A skutečně se naše obavy
naplňovaly.
První tři kola, žádný bod. Doma
s Policí, prohra v posledních dvou minutách 1:3, na druhý zápas jsme jeli
do Českého Meziříčí – prohra dokonce s debaklem 7:1, pokusíme se něco
uhrát ve Vamberku – prohra 2:0, protože Jaroměř B se ze soutěže odhlásila,
byly všem, kdo s ní na podzim získali
body, tyto odečteny. Měli jsme tedy
pouhých 17 bodů, to značilo sice 10.
místo v tabulce, ale od sestupových
příček pouze dva body. Znamenalo
to bezpodmínečně bodovat v dalším
domácím zápase, kdy jsme hostili
Slavoj Předměřice. Bohužel, nepodařilo se. Po nerozhodném výsledku 1:1
jsme neuspěli v penaltovém rozstřelu
a připsali si pouhý jeden bod. Odjížděli jsme na hřiště Opočna, soupeře,
který byl v tabulce pod námi a rovněž
ohrožen sestupem. Věřili jsme, že bychom mohli v Opočně něco ubojovat.
Věděli jsme, že nebude naše opora M.
Králík. Opočno byl hratelný soupeř,
leč prohra 2:1 nás poslala do sestupových vod. Dalším soupeřem mělo být
mužstvo ze Smiřic, které rovněž zápasilo s hrozbou sestupu, a v tabulce bylo
pod námi. Pomalu se nám vrací do
mužstva hráči po zranění a hned je to
znát i na výsledku. Tři body, za vítězství 3:1. Potřebovali jsme potvrdit zisk
bodů na hřišti v Lípě. Lípa má v současné době velmi silné mužstvo. Nedařilo se jí však střelecky, co prošlo do

branky pochytal M. Králík a naši borci
ukázali, jak se má bojovat o záchranu v soutěži. Naši výhru 1:4 nemohli
někteří hráči a funkcionáři Lípy rozdýchat. Pro nás tři body, mající cenu
zlata. Ovšem v dalším kole jsme hostili mužstvo ze Solnice, které se hřálo
na druhém místě tabulky a šest zápasů
v řadě neprohrálo. Na našich byl znát
návrat hráčů po zranění, jak se jim
vrací forma a mužstvu herní pohoda. Věděli jsme, že případný bodový
zisk, s výhledem na rozlosování, kdy
jsme měli hrát s papírově nejslabšími
soupeři, by znamenal téměř jistou záchranu. Hráči to věděli také a nechali
na hřišti vše. Trenér Solnice p. Kadavý, nemohl pozřít, když jeho mužstvo prohrávalo už 4:0, nakonec sice
soupeř snížil na rozdíl jediné branky,
ale tři body jsou doma. Znamenalo to
celkem 27 bodů a vzhledem k výsledkům ostatních ohrožených se zdálo, že
jsme zachránili B třídu pro další rok.
Ale musíme porazit poslední Ohnišov.
To se také stalo, rekordním vítězstvím
17:1 marně vzpomínám, kdy bychom
zvítězili takovým rozdílem. Rozhodující bylo, že s 30 body jsme zachráněni. Jeli jsme toto potvrdit na hřiště do
Černíkovic, které sice měli ještě mlhavou naději na záchranu. V případě, že
nás porazí a Smiřice prohrají v Lípě.
Leč nestalo se. Hráči ze Smiřic v Lípě
překvapivě vyhráli a my jsme po hokejovém výsledku 5:5 přivezli další dva
body. Do konce soutěže zbývají ještě
dva zápasy a to doma s Doudlebami a nakonec do Velkého Poříčí. Bez
ohledu na výsledky těchto utkání se
bude hrát v Albrechticích další rok I.
B třída. Velké poděkování patří všem
hráčům: M. Králíkovi; bratrům Jedličkovým; bratrům Velíškovým, kdy
za zraněného Ondru zvýšeným úsilím
vystupoval Luděk; M. Bartákovi; J. Jarošovi; L. Sršňovi; P. Janečkovi; D. Hořínkovi; M. Pavlasovi; T. Forejtkovi; P.
Zemanovi; J. Chvojanovi; M. Sychrovi; D. Ungrádovi; M. Macháčkovi, D.

Brandejsovi a kapitánu mužstva R.
Pinkasovi. Vcelku samozřejmě patří veliké poděkování trenéru Mgr. R.
Kchopovi.
Vrátím se však k té „dece“ nad oddílem. 24. června jsme pořadateli dalšího ročníku Štítu Albrechtic. Proto již
od začátku roku budujeme, opravujeme, renovujeme za pomoci obce areál.
V roce 2016 jsme museli prohloubit
studnu, nebyla voda pro kabiny, záchody a stánek. Nikoho by nenapadlo,
že po letošní zimě, kdy napadlo dost
sněhu, voda opět nebude. Prostě studna vyschla. Pravda, byla asi 60 ti letá.
Leč bez vody na hřišti nemůžeme být.
Tak nás čekalo pořízení nové studny.
Úkolu se ujalo Studnařství Janeček
a po dalších peripetiích v současné
době studna funguje k naší spokojenosti. Restaurovali jsme vnější WC,
natáhli nové pletivo okolo hřiště, s tím

souvisejí nové nátěry, zábradlí, dveře,
futra. Výměna stolů a laviček, oprava
fasády na kabinách a klubovně. Výměna oken a dveří a s těmito pracemi
souběžně probíhá údržba obou hracích ploch. Hnojení, sekání, zavlažování. A hlavní nápor tohoto dění nese
na svých bedrech 4 – 5 funkcionářů.
Byli bychom rádi, kdybychom mohli
poděkovat hráčům, tak jako za výkony
na hřišti a za záchranu v soutěži, i za
pomoc při budování areálu. Bohužel.
A protože se Štít blíží, jdeme do finále. Tímto vás také všechny zveme,
přijďte do našeho areálu a nejenom
jako diváci na Štít, ale i jako občané
Albrechtic na další kulturní a sportovní akce, i prostě jenom tak si odpočinout. V případě příznivého počasí je
u nás nádherně.

Losování turnaje Štít Albrechtic 2017

Jaroslav Hlušička

zpravodajství
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den (a především noc) je už od nepaměti spojen se
zábavou při pálení čarodějnic. Mnoho let o Filipojakubské noci divoce
ožívá také fotbalové hřiště V Borku.
Letos čarodějnický rej odstartoval už
ve 14:00, pro děti bylo v areálu SK
Albrechtice nad Orlicí připraveno
mnoho her, soutěží, dětských písniček, a další zábavy včetně skákacího
hradu. Před 17. hodinou už nesměla
žádná čarodějnice a čaroděj na hřišti chybět. Končila registrace masek,
probíhalo předtančení POM POM
Dance Týniště nad Orlicí a celý dav

čarodějnic a černokněžníků vyrážel
na pochod pohádkovým lesem. Tam
děti přivítal Rumcajs, potom děti
pomohly Popelce, která šla na bál,
s přebíráním hrachu, potkaly Marušku, se kterou si připomněly, že je sůl
nad zlato, naučily se tancovat divoký
čarodějnický tanec, myslivec jim vysvětlil, čím krmit a nekrmit jelena se
zlatými parohy, potom čarodějnice
a čarodějové probudili a zase uspali
Šípkovou Růženku a vyjedli dárky pro
Karkulčinu babičku. Všichni se stihli
vrátit na hřiště těsně před začátkem
předtančení Rosegirl’s. A mohlo se

Společenská kronika

pokračovat v soutěžení, tančení a jiné
zábavě… Byla vyhlášena nejkrásnější
(nebo nejstrašidelnější?) čarodějnice,
zapálila se hranice, na které byla upálena jedna moc zlá čarodějnice a když
se setmělo, mohli jsme obdivovat ohňovou show skupiny Draconalis a vyplašili jsme přelet čarodějnic nad hřištěm krásným barevným ohňostrojem.
Děkujeme rekordnímu počtu čarodějů a čarodějnic i dalších účastníků,
doufám, že jste si užili krásné společné chvíle a těšíme se na příští rok.
Eva Králová
místostarostka obce

počet obyvatel k 31. 05. 2017
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Vítáme na svět:
Adam Chaloupka
Jiří Hánl
Matěj Škop

nar. 15. 4. 2017
nar. 14. 5. 2017
nar. 30. 5. 2017

Rozloučili jsme se:
Vanda Moravcová
Ludmila Kotlantová
Jaroslav Červinka
Marie Müllerová
Marie Hnídková

r. 1924
r. 1927
r. 1952
r. 1921
r. 1928

Vzpomínka
Dne 10. května 2017 uplynulo 3.
výročí, co se tiše zastavilo srdíčko naší
milované maminky a babičky paní
Vlasty Šmídové. Maminko, v našich
srdcích jsi stále s námi. Děkujeme
všem, kdo jí věnují tichou vzpomínku.
Manžel, syn Petr s rodinou a Rosťa s Petrem
Dne 6. 7. uplynulo dlouhých 24 let
od úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka, pana Jaroslava Kotlanta. Kdo
jste ho měli rádi, věnujte mu spolu
s námi tichou vzpomínku.
Dcera Eva s rodinou

Památka na kaštany z Hrázky
Je to již pár let zpátky kdy část kaštanů Na Hrázce bylo nutné pokácet
z důvodu stáří a výstavby protipovodňové hráze. Při cestě do Týniště jsem
si všimnul druhého kmene od silnice,
který mě zaujal svým tvarem. Řekl
jsem si, že by z toho mohl být pěkný
samorost. Požádal jsem Milana Píče,

zda by mně neuřízl dva nebo tři „pláty“. Ochotně mně vyhověl a tři kusy
uřízl. Když jsme pak nad nimi stáli,
Milan povídá: „Člověče já nevím, ale
ono ti to asi stejně popraská“. Odpověděl jsem mu, že když popraská, tak
to spálím. Nepopraskalo, mnoho měsíců vysychaly na stinném místě. Po

jejich úpravě jsem si dva kusy ponechal, ten třetí zdobí jednu kancelář na
obdiv těch, kteří do ní vstoupí. A co
k tomu stačilo? Představa, trochu práce a neživá příroda mi ukázala svoji
krásu.
Jan Šmída

„Co s vděkem Ti můžeme dát, jen
hrst květů a vzpomínat“.
Dne 16. srpna to bude již 10 let, kdy
nás opustil náš drahý tatínek, dědeček
a pradědeček pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Věnujte mu prosím s námi
tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná syn Jiří s rodinou.
„Nezemřel. Spí. Má-li sen, je krásný.
Zdá se mu o těch, které miloval a kteří
milovali jeho“.
Dne 6. srpna uplyne dlouhých 23
let, co od nás odešel bez jediného slůvka rozloučení pan ing. Václav Brůžek
z Albrechtic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Rodina
„Hvězdy Ti nesvítí, slunce už nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není
naděje“.
Dne 22. července uplynou 4 roky, co
od nás odešla naše milovaná maminka, babička a prababička paní Emilie
Brůžková z Albrechtic. Kdo jste ji znal,
věnujte prosím tichou vzpomínku.
Dcery s rodinami
Poděkování
Děkuji paní Müllerové a paní Beranové za přání a příjemné posezení
u příležitosti mých narozenin.
Sychrová Hana
Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s naší drahou maminkou,
tchyní, babičkou, prababičkou, paní
Ludmilou Kotlantovou. Též děkujeme za květinové dary a přání upřímné
soustrasti.
Dcera Eva s rodinou
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