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Náklad 600 ks

NADCHÁZEJÍCÍ ROKY VE ZNAMENÍ INVESTIC
Protože za nedlouho skončí volební období stávajícího zastupitelstva obce a budou se volit noví
zastupitelé, pokládám za důležité
informovat všechny občany o připravených nebo plánovaných investičních akcích.
Aktivní politikou obce v oblasti
investic a za předpokladu naplnění
plánovaných investic jiných inves-

torů - Královéhradecký kraj, ČEZ
Distribuce a.s., DSO Křivina a dalšími, lze očekávat, že na území obce
bude proinvestováno v nadcházejících cca 5 letech až 300 mil. Kč
do různé technické infrastruktury
a komunikací.
Tento předpoklad vychází z uzavřených smluv a oficiálních investičních plánů výše uvedených

investorů.
Pro obec bude tato rozsáhlá investiční činnost znamenat enormní
pracovní nasazení od všech pracovníků obecního úřadu i zastupitelů
obce. K mnoha akcím bude totiž
nutné naplánovat jak realizační fázi,
tak i zajištění jejich financování.
Pro občany bude tato investiční bouře znamenat určitá omezení

v kvalitě života. Na konci tohoto
náročného období se však všichni
dočkáme podstatné změny v kvalitě
života. Pevně věřím, že to bude změna pozitivní.
Pro konkretizaci rozsahu investiční činnosti přikládám přehled na
staně 2 a 3.
Jaromír Kratěna
starosta obce

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ JE OTEVŘENÉ

Neuvěřitelné se stalo skutečností… Po téměř roční práci od zpracování projektu, přes podání žádosti
o dotaci, až po končenou realizaci, se
Albrechtice dočkaly nového workoutového hřiště.
Ještě týden před oficiálním uvedením do provozu se zdálo, že se
to zkrátka nemůže stihnout. Místo
hřiště byla jen díra s obrubami a patkami, na místě pergoly stálo jen šest
dřevěných sloupů… Všeobecnou
nervozitu ukončil až příjezd montérů ze společnosti Llamaro s.r.o., kteří
během jediného dne namontovali
celou konstrukci venkovní posilovny
a další den připevnili tři samostatné prvky – houpadlo pro děti a dva
posilovací stroje nejen pro osoby

s omezenou hybností. Také pergola
od společnosti Králova dílna s.r.o.
den ode dne rostla. Co jsem nedomyslela, byla úprava terénu okolo hřiště
– bylo třeba dosypat hlínu, uhrabat ji,
zasít trávník, položit neviditelné obrubníky, rozhrnout kačírek… Chtěla bych proto poděkovat starostovi
obce, který díky svým zkušenostem
na rozdíl ode mě na toto nezapomněl
a povolal na Sokolák zaměstnance
obce, kteří během dvou dnů udělali
z oraniště krásné místo. Děkuji tímto
také paní Džbánkové, panu Fišerovi
a panu Kupkovi, kteří rychle a precizně místo zvelebili.
A nadešel den D, hodina H, minuta M, mně se tradičně roztřásl hlas
a workoutové hřiště bylo v sobotu

 Starosta obce pokřtil nové workoutové hřiště.

26. 5. otevřeno. Pan starosta venkovní posilovnu pokřtil a ta mohla
konečně přivítat první cvičící. Byli
jimi mistryně ČR ve street workoutu Pája Šulistová a Zdeněk Kraus
z Chomutova. Ve své exhibici ukázali, co všechno je možné na těch
pár nerezových bradlech a hrazdách
provádět. Přihlížejícím se jen tajil
dech, protože kousky na jedné ruce
nebo ve dvojici vypadaly spíše jako
artistické kousky, než běžné cvičení smrtelníků. Ovšem i smrtelníci
si přišli na své, v následující soutěži
ve shybech srovnalo své síly více než
deset místních mužů a zhruba stejný
počet dětí.
Nutno říci, že workoutové hřiště je
primárně určeno pro dospělé, cviče-

ní na něm má svá pravidla a děti by
v celém areálu Sokoláku neměly být
bez přítomnosti dospělého. Buďte
prosím všichni při cvičení na workoutovém hřišti opatrní. Jinak je ale
cvičení po domluvě se správcem areálu možné prakticky kdykoliv.
Závěrem nesmím zapomenout
poděkovat MAS Nad Orlicí, s jejíž
pomocí se nám podařilo dotaci ze
SZIF získat. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií. Teď už jen
doufáme, že zdárně projdeme všemi
kontrolami, podaří se nám správně
zpracovat vyúčtování dotace a nakonec snad i dostaneme investované
peníze zpět… Tak nám ještě držte
palce a sportu zdar!
Eva Králová

 Všem přítomným se tajil dech při ukázce exhibice.

INFORMATIVNÍ PŘEHLED PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH
Poř.
číslo

Název investiční akce

1

Úsekové měření rychlosti vozidel

2

Technologický klub Albrechtice n.O.

3

Dětské hřiště v areálu ZŠMŠ ACE

4

Oprava komunikace V Borku I. etapa

5

???

25 000 Kč

0 Kč

0 Kč

1 500 000 Kč

30 000 Kč

0 Kč

0 Kč

310 000 Kč

93 000 Kč

217 000 Kč

0 Kč

4 300 000 Kč

4 300 000 Kč

0 Kč

0 Kč

Projektová dokumentace na stavbu Rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulicích Pardubická, Na Drahách, Zahradní, Na Písku, V Kopečku,
Spojovací, Luční, Na hrázce

50 000 Kč

50 000 Kč

0 Kč

0 Kč

6

Směna pozemků v lokalitě Pod strání s FINE DREAM

10 000 Kč

10 000 Kč

0 Kč

0 Kč

7
8
9

Workoutové hřiště v areálu na sokoláku
Přeložení rozvaděče veřejného osvětlení V Borku
Projektová dokumentace Oprava komunikace Na Písku

493 306 Kč
77 400 Kč
40 000 Kč

4 212 Kč
77 400 Kč
40 000 Kč

489 094 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč

10

Oprava komunikace Na Písku

???

???

0 Kč

0 Kč

11

Projektová dokumentace Obytný soubor Pod strání,Albrechtice n.O.inženýrské sítě a komunikace, lokalita Z3

1 314 005 Kč

1 314 005 Kč

0 Kč

0 Kč

12

Dobudování kanalizace v obci Albrechtice nad Orlicí

19 545 000 Kč

4 545 000 Kč

12 440 000 Kč

2 560 000 Kč

13

Obytný soubor Pod strání,Albrechtice n.O.-inženýrské sítě a komunikace,
lokalita Z3 - stavba inženýrských sítí a komunikací

17 000 000 Kč

17 000 000 Kč

???

3 000 000 Kč

14

Obytný soubor Pod strání,Albrechtice n.O.-inženýrské sítě a komunikace,
lokalita Z3 - stavba bytového domu - 10 b.j.

15 000 000 Kč

1 200 000 Kč

10 800 000 Kč

0 Kč

15

Obytný soubor Pod strání,Albrechtice n.O.-inženýrské sítě a komunikace,
lokalita Z3 - stavba komunitního domu - 10 b.j.

12 000 000 Kč

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

0 Kč

16

Silnice II/305 Týniště n.O.- Albrechtice n.O.

17

Rekonstrukce rozvodů nn - Pardubická, Na Drahách, Zahradní, Na Písku,
V Kopečku, Spojovací, Luční, Na hrázce

???

18

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Pardubická, Na Drahách,
Zahradní, Na Písku, V Kopečku, Spojovací, Luční, Na hrázce

???

19

Komplexní rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci - bezdrátové rozvody

1 504 000 Kč

430 000 Kč

1 074 000 Kč

0 Kč

20

Oprava silnice III/3051 Albrechtice n. O.-hranice okresu RK-PA

40 500 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

21

III/3051 Albrechtice n.O., chodník v ul. Pardubická

2 406 000 Kč

2 406 000 Kč

22

Oprava ulice Na Drahách

1 753 000 Kč

1 753 000 Kč

23

Oprava komunikace V Borku II. etapa

2 457 000 Kč

2 457 000 Kč

24

Rekonstrukce komunikace Zahradní

???

???

25

Kanalizace Na Písku

???

???

???

???

2 500 000 Kč

???

26
27

Rekonstrukce místních komunikací a chodníků po stavbě „Dobudování
kanalizace v obci Albrechtice n.O.“
Přestavba bytu školníka na školní družinu
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

2

Odhad
Financování akcí realizovaných obcí
celkových
Jiné zdroje
nákladů inves- Vlastní zdroje
Dotace
(úvěr…)
obce
tičních akcí

170 000 000
Kč

292 759 711 Kč

41 734 617 Kč

0 Kč

31 020 094 Kč

AKTIVIT NA ÚZEMÍ OBCE ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Příjmy
z realizovaných investic

Předpoklad
realizace Poznámka
akce

0 Kč

2018-2019

0 Kč

2018

0 Kč

2018

0 Kč

2018

0 Kč

2018-2019

0 Kč

2018

0 Kč
0 Kč
0 Kč

2018
2018
2018

0 Kč

2018/2019

0 Kč

2018

0 Kč

2018-2019

14 000 000 Kč

2019-2020

0 Kč

2020-2021

0 Kč

2021 - 2022

0 Kč

2019-2020
2020
2020

0 Kč

2021-2022

0 Kč

2020

0 Kč

2020
2020
???
???
???
2020-2022
???

Analýza průjezdu motorových vozidel v ulici 1. Máje. V případě pozitivních výsledků dojde k realizaci systému.
Vyvolané náklady nejsou známy a vyplynou z jednání na úrovni obce a ORP Kostelec nad Orlicí.
Investice spol. RYCON z.s. Hradec králové. V souvislosti s vybudováním technologické učebny v budově obecního úřadu
bude provedena modernizace zabezpečovacího systému a dojde ke stavebním úpravám v přízemí budovy.
Akce spolufinancovaná z dotace MMR ČR a rozpočtu obce. Dotace nebyla dosud přidělena.
Akce financovaná z rozpočtu obce. Uzavřena smlouva o dílo. Dotace z rozpočtu MMR ČR
a Královéhradeckého kraje nebyly přiděleny.
Vyvolaná investice stavbou Rekonstrukce rozvodů nn, kterou připravuje na rok 2020 ČEZ Distribuce, a.s.
Akce je provázána s výstavbou inženýrských sítí v rámci stavby „Obytný soubor Pod strání, Albrechtice n. O. inženýrské sítě a komunikace, lokalita Z3. Zrealizováno.
Stavba dotovaná ze zdrojů MZE ČR - SZIF - dotace přiznána. Stavba zrealizována.
Stavba je připravena k realizaci
Ve zpracování, termín dokončení 6/2018
Oprava nezpevněné komunikace a chodníku. Finančně dosud nevyjádřeno. Realizační projekt se zpracovává-viz. bod 9.
O realizaci nutno rozhodnout v orgánech obce.
Akce je provázána s výstavbou inženýrských sítí v rámci stavby „Obytný soubor Pod strání, Albrechtice n.O. - inženýrské
sítě a komunikace, likalita Z3. Akce je v realizaci.
Investice Dobrovolného svazku obcí Křivina. Výběr dodavatele ukončen. V případě obdržení dotace z MZ bude zahájení
stavby v roce 2018. Zapojení vlastních zdrojů obce ja navrženo v období let 2019-2023, dotace z rozpočtu MZE ČR v řízení, žádost o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje se připravuje na rok 2019.
Náklady jsou odhadnuty. Rozpočet stavby zatím není k dispozici. V současné době je požádáno o dotaci MMR ČR Výše dotace do 85% uznatelných nákladů. Předpokládaný výnos je docílen prodejem pozemků pro stavbu rodinných
domů. Nutno zajistit finanční krytí akce.
Nová akce schválená zastupitelstvem obce. Náklady na stavbu lze odhadnout ve výši cca 1,5 mil. Kč na bytovou jednotku.
V provedení 10 b.j. cca 15 mil. Kč. Stavbu lze nově financovat z dotace MMR až do výše 90% uznatelných nákladů.
Vlastní prostředky - úvěr nebo rozpočtové budou ve 100% vráceny v nájemném. Udržitelnost projektu 15 let.
Stavba domu pro naše seniory. Náklady na stavbu lze odhadnout ve výši cca 1,2 mil. Kč na bytovou jednotku.
V provedení 10 b.j. cca 12 mil. Kč. Stavbu lze financovat z dotace MMR na výstavbu komunitních domů s dotací
600 000,– Kč na b.j. Vlastní prostředky - hypoteční úvěr bude ve 100% vrácen v nájemném cca po 17 letech. Udržitelnost
projektu 20 let.
Investice Královéhradeckého kraje. Stavba se připravuje k realizaci, běží územní řízení. Stavba může vyvolat dílčí
investiční náklady pro obec. Nutná koordinace v přípravné i v realizační fázi stavby s investorem.
Investice ČEZ Distribuce. Stavební akce vyvolá potřebu rekonstrukce chodníků v dotčených ulicích. Chodníky
v ulici Pardubická jsou samostatnou stavební akcí. Ostatní chodníky nejsou projekčně řešeny. Stavba vyvolá potřebu
rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.
Vyvolaná investice stavbou Rekonstrukce rozvodů nn, viz. bod 17. Cena není známá. Projekční práce zadány.
Investice částečně vyvolaná stavbou Rekonstrukce rozvodů nn…. Bude požádáno o dotaci z rozpočtu MMR ČR, žádost
je ve zpracování.
Investice Královéhradeckého kraje. Nutná koordinace s našimi stavbami - „III/3051 Albrechtice n.O., chodník v ul.
Pardubická“ a „Oprava ulice Na Drahách“ a také s investicí ČEZ Distribuce - „Rekonstrukce rozvodů nn“, která vyvolá
navazující investice obce „Rekonstrukce veřejného osvětlení“ a „Rekonstrukce veřejného rozhlasu“
Vyvolaná investice stavbami „Oprava III/3051, Albrechtice n.O. - hranice okresu“ a „Rekonstrukce rozvodů nn“
K dispozici je zadávací projektová dokumentace.
Vyvolaná investice stavbami „Oprava III/3051, Albrechtice n.O. - hranice kraje“ a „Rekonstrukce rozvodů nn“.
K dispozici je zadávací projektová dokumentace.
Projektová dokumentace je k dispozici. Akci nutné naplánovat.
Akce vyvolaná stavbou „Dobudování kanalizace v obci Albrechtice n.O.“. Projektová dokumentace není k dispozici. Akci
nutné naplánovat.
Projektová dokumentace není k dispozici. Nutno vyřešit majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům. Akci nutné
naplánovat.
Projektové dokumentace nejsou k dispozici. Rozsah bude možné upřesnit až po realizaci stavby kanalizace.
Projektová dokumentace je k dispozici. Akci nutné naplánovat.

14 000 000 Kč
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PATRIOTI ALBRECHTIC SKLÁDAJÍ SVŮJ VOLEBNÍ ÚČET
Vážení
spoluobčané,
čtenáři
zpravodaje,
v letošním říjnu se uskuteční nové
komunální volby a tím skončí volební období pro zastupitele zvolené na
kandidátce Patriotů Albrechtic. Dovolte mi, abych vás seznámil s plněním volebního programu, se kterým
jsme před vás předstoupili před minulými volbami. Dříve než tak učiním,
bych rád veřejně poděkoval všem zastupitelům z naší kandidátky za jejich
odvedenou práci ve funkcích, které
zastávali ve volebním období.
Zvláště děkuji Evě Králové za výkon
funkce místostarostky obce. Přestože
v průběhu volebního období porodila krásnou dceru Nelu a navíc je nyní
opět v očekávání, snažila se ze všech
sil svoji funkci vykonávat zodpovědně a významně mi pomáhala všude,
kde jí to momentální situace dovolila.
Byla iniciátorem podání žádosti o dotaci na workoutové hřiště na Sokoláku a také osobně zajistila její získání.
Kromě toho založila, dnes tolik využívanou, facebookovou komunikaci
na obecním profilu. Věřím, že získané
zkušenosti využije i v dalším aktivním
životě.
Děkuji také radním Mgr. Marii
Vackové, Jirkovi Špačkovi, Radku Lochmanovi, Ing. Petru Kačínovi a Danutě Prokůpkové za aktivní činnost
v radě obce.
Děkuji Jirkovi Betlachovi za práci
v kontrolním výboru zastupitelstva
obce, Vlastě Zemkové za aktivní práci ve finančním výboru zastupitelstva

obce a v kulturní komisi a Ing. Dušanovi Drahokoupilovi za práci v Radě
školy a Honebním společenstvu Albrechtic. Milanovi Myšíkovi za aktivní činnost v kulturní komisi, v MAS
nad Orlicí a za všechna krásná videa
o životě v naší obci. Zdeňkovi Boudkovi za pomoc při pořádání a propagaci kulturních akcí.
Po celou dobu našeho funkčního období jsme měli na paměti to,
co jsme občanům obce ve volebním
programu slibovali. Všichni jsme se
snažili jej naplnit v co nejširším rozsahu. Přestože ne vše vyšlo, podařilo
se mnohé zrealizovat, nebo alespoň
připravit k blízké realizaci.
Konečné zhodnocení našeho působení však přísluší vám, občanům
obce.

•

•

•
•

Jednotku sboru dobrovolných hasičů, zájmové organizace působící
v obci i aktivní skupiny obyvatel
obce,
finančně podporovat a aktivně udržovat místní tradice (bowlingový
turnaj, masopust, pálení čarodějnic, posvícení, mikulášskou besídku, setkávání se seniory apod.),
přizpůsobovat rozsah služeb poskytovaných organizacemi zřízenými
obcí, nebo organizacemi s majetkovou účastí obce, aktuálním potřebám občanů obce,
vyvíjet a podporovat aktivity směřující k ochraně životů a majetku
občanů obce,
solidární k seniorům, sociálně slabším a handicapovaným
spoluobčanům,
nadále rozvíjet vztahy se zástupci
partnerského města Wörgl ve prospěch občanů a organizací působících v obci,

•
Výtah z volebního volebního
programu:
I. Budování občanské společnosti
Hlavním cílem bude nadále rozvíjet a posilovat občanskou společ- II. Zlepšení kvality života v obci
Budeme realizovat a finančně podnost, kterou považujeme za základ
porovat aktivity vedoucí k údržbě
spokojeného života v naší obci.
a obnově veřejné zeleně uvnitř i vně
K naplnění tohoto cíle budeme:
obce.
• nadále rozvíjet vztahy mezi vedením obce a občany, které jsou dlou- • Zajistíme pravidelnou údržbu stávající veřejné zeleně a veřejných
hodobě založeny na důvěře a vzáprostranství.
jemném porozumění,
• nadále informovat širokou veřej- • Finančně i materiálně podpoříme
občanské aktivity vedoucí k obnově
nost o dění v obci prostřednictvím
starých i vybudování nových odstandardních i moderních komunipočinkových míst na katastru obce
kačních technologií,
(odpočinkové koutky, houpačky,
• finančně i lidsky podporovat Zálavičky apod.).
kladní školu a mateřskou školu,

• Aktivně se budeme angažovat
v meziobecní spolupráci, která povede ke zlepšení služeb a kvality
života občanů obce.
III. Hospodaření a rozvoj obce
Budeme nadále pokračovat v zodpovědné finanční politice a správě obecního majetku. K tomu zajistíme jeho pravidelnou údržbu,
obnovu i rozvoj.
• V tomto volebním období budeme
usilovat o realizaci těchto významných staveb:
• rekonstrukce nezpevněných místních komunikací,
• rekonstrukce a výstavba nových
chodníků a přechodů pro chodce,
• vybudování sportovního a odpočinkového areálu pro veřejnost na
sokolském hřišti,
• rekonstrukce bytu školníka na školní družinu,
• pokračování ve výstavbě kanalizace, nebo podpoře alternativních
způsobů likvidace splaškových
vod v místech, kde kanalizaci nelze
postavit,
• příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů a bydlení pro seniory v lokalitě Pod Strání,
• realizace výstavby přeložky silnice
II/305 mezi Týništěm nad Orlicí
a Albrechticemi n.O.,
• instalace zpomalovacích prvků na
silnici II/305 a III/3051 na průjezdu
obcí
Jaromír Kratěna

 Náves - oprava komunikace, chodníků a nová výsadba veřejné zeleně

 Ulice 1. Máje - oprava komunikací a chodníků

Ulice Poštovní - oprava komunikací, chodníků, zřízen nový Parčík přátelství

 Ulice Květná - oprava komunikace a chodníků
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE
zastupitelnost pro případ nemoci,
Vážený pane starosto,
I v tomto čísle zpravodaje bych dovolené apod. a hradit provozní
ztrátu. Vzhledem k rozsáhlé byroVám ráda položila pár otázek.
kracii spojené se zajištěním Pošty
V obci je od dubna zaveden nový Partner a akutnímu nedostatku volsystém nakládání s odpady. Jak tuto ných pracovních sil na trhu práce
změnu občané přijali a jak se nový by to byla pro obec další významná
systém osvědčil? Jak je využíván starost a zodpovědnost. O finanční
rentabilitě se v tomto případě nedá
nový hospodářský dvůr na návsi?
Podle mých poznatků z osobních vůbec hovořit. Jednalo by se zcela
setkání s občany se změna přijala jistě o ztrátu. Proto se domnívám, že
s většinovým pochopením a vstříc- všichni občané mohou být rádi, že se
ností. Svědčí o tom i 241 prodaných našel zájemce, který je ochoten tuto
hnědých popelnic. Přirozeně je i ně- službu v obci zajistit na svoje náklady
kolik obyvatel, kteří měli nebo mají ke a zodpovědnost. Věřím, že nakonec
změně systému negativní postoj. Pře- budeme všichni spokojeni.
kvapivě hojně je využíván hospodářPod elektrárnou byla v červnu
ský dvůr. Nejvíce se odevzdává objemný odpad – starý nábytek a další pokácena velká lípa. Měli jsme tady
vybavení bytů a také velké množství negativní ohlas jednoho nemístníelektrospotřebičů. Celkem vzato se ho občana, že stromy se kácí v době
zavedení změn zatím plně osvědčuje. vegetačního klidu a že obec neměla
právo tento, podle jeho názoru zdraVětšina občanů kladně přivíta- vý strom, bezdůvodně pokácet. Co
la otevření nové prodejny místních vedlo obec k rozhodnutí o pokácení
potravin. Některým už je známo, že stromu?
Hlavním důvodem byl fakt, že
Jednota s.d. Nová Paka bude občanům, kromě pestré nabídky zboží, strom byl ze dvou třetin shnilý.
nabízet i poštovní služby. Mnohým O tom se může každý přesvědčit sám
se tato varianta nezdá jako přínosná prohlídkou pařezu. V případě, že by
a domnívají se, že poštu měla provo- lípa praskla a spadla, hrozilo akutní
zovat obec (jako službu občanům) ve nebezpečí, že by přitom mohla strhsvých prostorech (OÚ, Lobovka…). nout vedení vysokého napětí. Ještě
Jak to vidíte Vy, máte za to, že občané horší by bylo, kdyby spadla na nějabudou provozem pošty v místní pro- kého člověka. Nikdo z nás si nepřeje
dejně potravin nějak znevýhodněni? kácet staré stromy, ale pokud hrozí
Mohl byste ještě jednou občanům významná majetková újma, nebo rizdůvodnit, proč obec nevstoupila do ziko úrazu či smrti, musí jít láska ke
stromům a sentiment stranou. Nakoprojektu Pošta Partner?
Až bude tato služba v prodejně nec i stromy mají svůj růst – život čazavedena, bude to pro občany jed- sově omezený. Pokud dorostou, přínoznačně přínos. Výhodou bude padně onemocní, musíme se s nimi
stabilní a dlouhodobá provozní doba rozloučit, jakkoliv při tom budeme
pošty, která by měla být stejná, jako smutnit. Pro útěchu všech truchlících
otevírací doba v prodejně potravin. sděluji, že místo pokácené lípy bude
Rozsah služeb poskytovaných v Poště vysazen nový strom.
Partner bude obdobný jako ve stáNěkteří řidiči projíždějící obcí
vající poště, včetně výdeje důchodů.
Spojením poštovních služeb s prode- zaregistrovali umístění dvou radajem potravin by mělo vést i k lepším rů na měření rychlosti (U Krbů, při
ekonomickým výsledkům v provozu vjezdu do obce ze směru od Žďáru
n.O.). Nyní už jsou radary odinprodejny.
Pokud by obec měla tuto službu stalovány. Proč byly radary na přeposkytovat v rozsahu, ve kterém ji chodnou dobu v obci umístěny?
Na základě rozhodnutí zastupitelbude poskytovat Jednota s.d. Nová
Paka, pak by to znamenalo vyčle- stva obce bylo přistoupeno ke spolunit a upravit nebytové prostory v čp. práci s Městem Kostelec nad Orlicí ve
141, zajistit odborný personál, jeho věci instalace úsekového měření rych-

losti vozidel v naší obci. Důvodem je
podezření z nedodržování povolené
rychlosti mnohými řidiči. Protože se
jedná o velmi nákladné opatření, je
před jeho realizací nezbytné prověřit,
ve vybraných místech, kolik projíždějících vozidel nedodržuje povolenou
rychlost. Podle toho se pak bude rozhodovat, zda bude úsekové měření
nainstalováno a kde.
Moji dlouhodobou osobní snahou bylo toto efektivní bezpečnostní
opatření v obci nainstalovat. Pokud
by se to nakonec podařilo, došlo by
zcela jistě k respektování dopravních
předpisů. Obecně se totiž ukazuje, že
informativní pasivní měřiče rychlosti
vozidel řidiči ignorují.
Občas se setkávám s názorem, že
obec nedostatečně informuje občany o svých aktivitách, jinými slovy,
že je málo otevřená svým občanům.
Můžete se prosím k této připomínce
vyjádřit?
Taky občas tuto poznámku zaslechnu a vždycky mě to rozladí. Po
celou dobu výkonu funkce starosty
se snažím co nejobšírněji a různými způsoby informovat širokou veřejnost i každého, kdo o to požádá,
o všem podstatném. Je pravda, že
témat a konkrétních dílčích rozhodnutí je tolik, že není v silách mých,
ani dalších zastupitelů, či pracovníků
obecního úřadu průběžně informovat o veškerém dění v naší obci. Proto
je nezbytné, aby kdykoliv a kdokoliv
měl pocit, potřebu nebo touhu se
něco dovědět nebo vyjasnit, aby projevil sám iniciativu a stavil se na úřadě, navštívil zasedání zastupitelstva
obce nebo využil četných možností
k písemné nebo telefonické komunikaci. Já sám jsem zvyklý odpovídat
komukoliv a kdykoliv na cokoliv. Myslím, že mnoho našich občanů to ví,
protože to již vyzkoušeli.
Rád bych také vyzval občany k návštěvě našich webových stránek www.
albrechtice-nad-orlici.cz, kde najdou
veškeré informace o rozpočtu obce,
všechna usnesení zastupitelstva obce,
zprávy o auditu, účetní závěrku a obsáhlou zprávu k závěrečnému účtu
obce za každý rok. Je tam i množství
informací z oblasti odpadového hospodářství a investic. Naši pracovníci

věnují soustavnou pozornost aktualizaci tohoto informačního prostředku.
V provozu je i facebook, který
spravuje a obsluhuje místostarostka
obce. Proto se domnívám, že pokud
má někdo nedostatek informací má
nespočet možností, jak je získat. Vše
ale záleží na tom, zda-li je opravdu
chce získat, nebo zda tento argument
používá z nějakého jiného důvodu.
Příští vydání zpravodaje vyjde
nejspíše po komunálních volbách.
Můžete občanům prozradit, zda se
chystáte obhájit mandát starosty
i pro příští volební období?
V současné době probíhají na toto
téma intenzivní diskuse a různá jednání na mnoha úrovních. Jsem si vědom toho, že všichni očekávají moji
odpověď na položenou otázku. Není
to pro mne jednoduché rozhodování.
Již delší dobu jsem však přesvědčen, že kandidovat na starostu v osmém volebním období nebudu.
Důvodem mého rozhodnutí není
ztráta chuti řídit naši obec nebo tzv.
„vyhoření“, o kterém se dnes často hovoří. Mám stále chuť, nápady
i energii a navíc skvělé spolupracovníky na obecním úřadě. Cítím však,
že s přibývajícími roky musím zmírnit své pracovní nasazení. Jak s ohledem na své zdraví, tak také z důvodu
rodinných.
Spolu s manželkou jsme již mnoho let v čelních funkcích, které nás
významně pracovně vytěžovaly. Naše
rodina proto právem očekává, že se
tato realita změní.
Rád bych řekl, že mě velmi těší
podpora velkého množství spoluobčanů, kteří po mně chtějí, abych i nadále kandidoval na starostu naší obce.
Věřte, že si toho nesmírně vážím.
Každý příběh však má svůj konec.
Jsem přesvědčen, že můj příběh o starostování v Albrechticích nad Orlicí
se chýlí k svému závěru. Jakékoliv připisování dalších kapitol by již nebylo
správné, neboť, jak se říká, v nejlepším přestat.
I přesto, že již nebudu v těchto volbách usilovat o post starosty, budu
kandidovat.
Děkuji Vám za rozhovor.
Petra Berounská

Zaměstnanci obecního úřadu
přejí všem čtenářům zpravodaje příjemně strávené dny
zasloužené dovolené, krásné léto a prima prázdniny.
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TÉKÁČKO NA STARTU!

S radostí vás informujeme, že
dlouho avizovaný „Technologický klub v Albrechticích - TKAC“,
neboli Tékáčko, už opravdu startuje! Dokončili jsme stavební úpravy, pracuje se na výrobě nábytku
a vybíráme dodavatele veškerého
vybavení a zařízení. A co že to
všechno bude?
Asi nejvíce zaujme 3D tiskárna,
stolní CNC frézka, 3D scanner, robotická ruka, řezací plotr, automatizovaný šicí stroj, 3D pero a jiné
vychytávky. Bude zde možnost postavit si vlastní výtvor z robotické
stavebnice, následně ho naprogramovat a rozpohybovat, naučit
se kreslit v 2D i 3D… Jinými slovy řečeno, každý, koho baví něco
rozmontovat a zase smontovat,
navrhovat a realizovat své vlastní
představy a nápady v partě podobných nadšenců, si v Tékáčku přijde

na své.
Zahajujeme již v průběhu letošního září. Přijďte se podívat na
„ukázkové hodiny“ a zjistit, co vás
čeká. Těšíme se na party kamarádů, rodiče s dětmi či děti s rodiči,
a to v úterý 26. 8. 2018 od 16 hod.
a ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 17 hod.
v přízemí budovy Obecního úřadu
Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní
275.
Yvonna Ronzová,
za tým Tékáčka
A abychom nezapomněli – kdyby měl někdo o prázdninách čas
a chuť, může nám přijít pomoc
jednotlivá zařízení vybalovat z krabic, a jako první tak vidět, co vše
bude k dispozici. Všechny aktuální
informace najdete na našich stránkách www.tekacko.cz a na stejnojmenném facebooku.

CO PŘINESLA DUBNOVÁ ZMĚNA V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Jak jste všichni zaregistrovali, od
dubna se změnil systém v nakládání
s některými druhy odpadů v obci.
Hlavním cílem změny bylo snížit náklady na zajištění služeb souvisejících
s likvidací směsných odpadů (odpad
z černých popelnic) a tím vytvořit
ekonomické předpoklady pro snížení
poplatků vybíraných od občanů. Dalšími cíli bylo zvýšit efektivitu třídění
odpadů a nabídnout občanům obce
rozšíření služeb v odpadovém hospodářství prostřednictvím nově otevřeného hospodářského dvora na návsi.
Jak si zatím stojíme?
V průběhu dubna a května klesla
produkce směsných odpadů oproti srovnatelnému období roku 2017
o 12,26 t. To pokládám za překvapivě dobrý výsledek. Přitom náklady
na svoz tohoto druhu odpadu klesly

na polovinu. Pokud se podaří tento
trend - pokles produkce směsných
odpadů udržet až do konce roku,
budou vytvořeny dobré ekonomické
předpoklady pro snížení poplatků za
jejich likvidaci v následujících letech.
Podmínkou však je, aby stát nezvýšil
sankční poplatky za jeho uložení na
skládkách, o což mnozí ekologičtí
aktivisté, představitelé Svazu měst
a obcí ČR a poslanci dlouhodobě
usilují.
Kromě poklesu produkce směsných odpadů se dosahuje i vysoké
výtěžnosti v likvidaci bioodpadů
z popelnicového svozu. Jsem rád,
že již bylo prodáno 241 kusů těchto
nádob. Všem, kteří ještě nevyužívají,
tuto novou službu sděluji, že hnědé
popelnice, za výhodnou cenu 200,–
Kč/kus, si lze stále koupit na obecním

úřadě.
Rovněž se osvědčilo i otevření hospodářského dvora na návsi. Občané
hojně využívají možnost odevzdat
velkoobjemový odpad, ale i elektrospotřebiče a některé druhy nebezpečných odpadů. Kladně je hodnocena
otevírací doba, v sobotu od 9.00 do
12.00 hodin.
Přestože u několika občanů vyvolala změna negativní reakce, lze
jednoznačně konstatovat, že to bylo
rozhodnutí správné a dílčí cíle se daří
naplňovat.
Kromě výše uvedených pozitivních
změn v odpadovém hospodářství
přetrvávají i některé nešvary. Jedním
z nich je, že v kontejnerech na plasty
je stále mnoho PET lahví, které jsou
zašroubovány a nesešlapány. S trvalým nárůstem množství plastových

obalů hrozí, že pokud nebudeme minimalizovat jejich objem, bude obec
donucena vyvážet kontejnery častěji.
Tím utratíme více peněz z rozpočtu
obce. Proto PET lahve ukládejte zásadně sešlapané s odšroubovaným
uzávěrem.
Naprosto stejná, ne-li horší situace
je u papíru. Mnohdy je v kontejneru
pár nesešlapaných krabic a je plný.
Proto papírové obaly ukládejte
vždy rozložené nebo sešlapané do
tvaru, který zabere co nejméně místa v kontejneru.
Stále se také objevují v kontejnerech na tříděný odpad složky, které
tam nepatří. Proto důsledně dodržujte předepsanou druhovou skladbu při třídění odpadů.
Jaromír Kratěna
starosta obce

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH NÁKLADŮ ZA LIKVIDACI ODPADŮ V LETECH 2017 A 2018 (SROVNATELNÉ OBDOBÍ)
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nebezpečné odpady
směsný komunální odpad
suť
VO
BIO

2017
10 134,00 Kč
329 541,22 Kč
2 369,02 Kč
30 494,57 Kč
36 144,12 Kč

2018
12 703,00 Kč
303 151,94 Kč
240,00 Kč
38 730,95 Kč
38 068,96 Kč

Rozdíl
-2 569,00 Kč
26 389,28 Kč
2 129,02 Kč
-8 236,38 Kč
-1 924,84 Kč

Trend
zvýšení
snížení
snížení
zvýšení
zvýšení

CELKEM

408 682,93 Kč

392 894,85 Kč

15 788,08 Kč

snížení
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BESEDA S PARDUBICKÝCH POLÁRNÍKEM
16. března 2018 nás v podvečer
navštívil velký cestovatel, spisovatel,
fotograf, polárník, dobrodruh a muzikant Ing. Oldřich Bubák. Téměř 2 hodinová beseda proměnila sál u Krbů
na prostředí Tibetu a vtáhla nás do
dobrodružných misí cestovatele, jenž
navštívil více než 170 zemí světa. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého

nejen o „cestě přátelství“ jeepem ze
Lhasy pod Everest.
Pan Bubák má za sebou řadu úspěšných výprav a expedic do nejopuštěnějších míst světa. Stal se mj. prvních
Čechem, který došel na severní a jižní
pól pěšky na lyžích.
Své knihy publikuje především
v anglickém jazyce, jelikož je o jeho

fotografie a cestopisy větší zájem v zahraničí. Jeho neznámější knihy jsou
Doteky konců světa, Království Lo/
Mustang – zapomenuté tibetské království, TinglTangl aj.
Viděli jsme starší i novodobé fotografie, vyposlechli osobní zkušenosti
a získali jsme spoustu zajímavých informací. Věřím, že si každý návštěvník

odnesl i přidanou duchovní hodnotu,
jelikož se pan Bubák stále více zaměřuje na duchovní vývoj člověka a klade si hlubší otázky po smyslu lidské
existence.
S panem Bubákem jsme se po dlouhých rozpravách rozloučili a přislíbili
si další promítání v Albrechticích.
Kristýna Velíšková

LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU
I letos v zimě proběhl již tradiční
zájezd do rakouských Alp, který pořádají nadšenci do zimních sportů
Jaromír Vondruška, Radek Lochman
a Roman Kuzma. Patří jim poděkování za pohodovou akci a bezproblémovou dopravu tam i zpět. 4 – 8. března

si téměř 40 účastníků zájezdu užívalo
skvělých sněhových podmínek v příjemném horském středisku Willdschönau, kde je k dispozici více než
100 km sjezdovek. Novinkou v letošním roce byla nová kabinková lanovka pro 8 lidí, která lépe zvládá nápor

v nástupní stanici u parkoviště. První
den si všichni užívali nádherné slunečné počasí a neskutečné panorama
Alp, což vyvážilo den poslední, kdy
začalo kolem poledne sněžit a z lyžařského odpoledne někteří účastníci
změnili plán na odpočinek v pohodo-

vém baru, kterých je na svazích více
než dost. Ubytování, nákupy a vodní
svět zajistili organizátoři v partnerském městě Wörgl. Zbývá ještě poděkovat řidičům autobusu, kteří se o nás
starali s nadstandardní trpělivostí.
Jiří Proche

CIRKUS MORAVAN
Bylo to poprvé snad vůbec poprvé
v historii obce, kdy na sokolském hřišti vyrostlo cirkusové šapitó. Do obce
zavítal Cirkus Moravan – malý rodinný cirkus s minimem exotických zvířat, což ale dětským divákům vůbec
nevadilo. Během dvou představení 17.
a 18. května dorazilo více než 50 lidí.
Nadšený potlesk sklidili jak cvičení
pejsci, tak i kozy, poníci, koně, lama,
žonglér, vrhač nožů, klaun i artista.

O přestávce se mohli návštěvníci podívat na cirkusová zvířata zblízka a na
jízdu na ponících se stála po představení dokonce fronta.
Přestože my dospělí jsme toho viděli v životě už tolik, že nám mohl
cirkus připadat „chudý“, děti odcházely spokojené, usměvavé, a o to jde
především.
Eva Králová

ČAROKRÁSNÉ ODPOLEDNE
Jako tradičně se posledního dubna
pořádalo pálení čarodějnic na hřišti SK Albrechtice nad Orlicí. A jako
tradičně nešlo jen o pálení čarodějnic.
Program začal už v 16:00, kdy mohli
první příchozí soutěžit na připravených stanovištích a dovádět na skákacím hradu, který zdarma zapůjčila
společnost RE/MAX, nebo si nechat
pomalovat obličej. V 17:00 se poprvé
představily se svým tanečním vystou-

pením Rosegirl’s z Týniště nad Orlicí
a hned nato vyrazil průvod do lesa
plného čarodějnic. Každá z čarodějek
v lese měla pro děti připravený záludný úkol, za jejichž splnění se dítka dočkala i drobné odměny. Průvod se stačil na hřiště vrátit právě včas na další
taneční vystoupení Rosegirl’s. Po něm
už následovalo vyhlášení nejkrásnějších a nejšikovnějších čarodějek,
zapálení vatry se zlou čarodějnicí a ta-

ně Mylerové, Janě Zdražilové a Evče
Mocové za pomoc na stanovištích
i v čarodějném lese a Evě Králové za
malování na obličej. Velký dík patří
panu Zdeňku Pilbauerovi, který přiDěkujeme všem spoluorganizáto- vezl hlavní atrakci dne - skákací hrad
rům a pomocníkům, jmenovitě pře- od společnosti RE/MAX. Těšíme se se
devším Petru Nesnídalovi za ozvuče- všemi zase za rok!
ní a hudbu, Jardovi Kupkovi za péči
Kristýna Velíšková
o čaroděje během průvodu i po něm,
předsedkyně kulturní komise
Lucii Proche, Vlastě Zemkové, Aleneční zábava. Se setměním vystoupila
skupina nejen plivačů ohňů Draconali s a celo u akci zakončil velkolepý
ohňostroj.
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KNIHOVNA – NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Opět vás vítám v knihovně a nabí- lová Z. Máte v oblibě pohádky? Rádi
se smějete? Pohádek a smíchu nikdy
zím několik titulů:
není dost. A pohádek, u kterých se
budete smát, chechtat nebo za břicho
Pro děti:
popadat je jako šafránu. Dopřejte si
„Pohádky mladých let“ – F. Kár- to vzácné koření při čtení této knížky.
ník. Pohádky pro nejmenší děti. Na- Když se totiž do pohádky dostane nejdou se tu pohádky : Zlá liška, Švec dorozumění, je z toho velká legrace.
a kus zlata, Jak koláč utekl, O Zvěda„Klub tygrů – Černí bojovníci“ –
vém kohoutkovi, O psovi a vlkovi,
Šáteček a metla, O Palečkovi, O čer- Brezina T.C. Noční útoky maskovavené Karkulce, O hloupém Honzovi ných černých bojovníků šíří po městě
strach a paniku. Noc nindžů se stává
a mnoho dalších.
zlým snem i pro Klub Tygrů. Zatím
„Malované říkanky“ – J. Havel. co Luk zůstane zavřený v nákupním
Neumíte ještě číst nebo se to právě centru stává se Biggi svědkem únosu
učíte? Výborně! V této knížce jsou a Patrik dokonce zajatcem! Policie je
některá slova namalovaná, takže čtení bezradná a tápe. Nemůže se v pátrání
není žádná dřina, ale zábava a potě- pohnout z místa…
šení – a tak to má být. Můžete si číst
„Šachový slabikář“ – J. Veselý. Co
sami nebo spolu s rodiči a doplňovat
to vlastně je šachovnice? To je bojišmísto obrázků správná slova.
tě, na kterém povedete šachové bitvy
"Příhody vodníka Vojtíka“ – Vod- se svými kamarády. Tam se budou
ník Vojtík se musí přestěhovat ze utkávat černé figurky s bílými a vy
svého rybníka, ale v novém domově jim budete velet. Ty figurky budou šanajde mnoho přátel a zažívá s nimi chovnici všelijak pobíhat. Aby však na
příhody, o nichž vypráví tato knížka šachovnici nebyl zmatek a aby se kdeurčená malým dětem. Třeba jak vy- jaká figurka nemohla rozběhnou jen
strojit svatbu labutím nebo zachránit tak jako vy někde na louce, je šachovnice rozdělena na třiašedesát stejných
topícího se kluka…
čtverečků, kterým říkáme pole…
Jak se naučit šachy hrát najdete
„Chechtavé pohádky“ – Pospíši-

záhyb jejího těla a snaží se objednávku
na růžový kostýmek dovést k naprosté
dokonalosti. Sama žije v iluzích o spoPro dospělé:
kojeném a přepychovém životě první
„Guta Habsburská“ – Ciprová O. dámy, o společenském postavení i žiGuta Habsburská stojí po boku Vác- votě ve vyšších sférách…
lava, Přemyslovce, kterým pro jeho
„Ruka ruku myje“ – Robb J.D.
strach ze tmy a koček nemálo českých
pánů pohrdá, byť se má Václav brzy Dennis Mira zjistil, že jeho bratranec
stát jejich králem. Guta si klade otáz- Edward má v úmyslu prodat dům,
ku, zda si takového manžela dokáže přestože slíbil, že dům zůstane v mavážit. Ve chvíli, kdy její srdce konečně jetku rodiny. Když si o tom šel s Edpookřeje, na scénu vstoupí šarmantní wardem promluvit, dostal úder…
a tajemný Záviš z Falkenštejna. Karty Poslední vjem, který si pamatuje je
Edward celý zkrvavený a svázaný na
jsou rozdány…
židli. Jenže teď je bratranec pryč. Eva
„Znamení osudu“ – Walden L. Dallasová pátrá po motivu jeho zmiLíza s Richardem se vystěhovali na zení, které všechny zaskočilo…
Nový Zéland, jenže manželství s násil„Zmizela v mlze“ – Klevisová M.
níkem je pro ni nesnesitelné. Útěchu,
pochopení a lásku najde Líza v náruči Ann-Solveig žije v odlehlé vesnici
Ronga, polovičního Maora. Naroze- u norského fjordu vysoko za polární jejich syna Rufuse se však pro oba ním kruhem s mužem, ze kterého má
milence stane osudovým mezníkem strach. A nikdo jí to nevěří. Pod vlia je otázkou času, zda se někdy někdo vem své sousedky, psychosomatičky
Katrine se rozhodne partnera opusdozví strašlivou pravdu…
tit…ale nakonec místo toho, skočí
„Kostýmek Jackie Kennedyové“ z útesu do moře….
Na shledanou v knihovně každou
– Kate působí v proslulém módním
salonu, kde se jí jednoho dne naskyt- středu od 17 – 19 hodin v letním období
ne příležitost podílet se na vytvoření se na Vás těší Vaše knihovnice Jaroslakostýmku pro první dámu. I přestože va Svobodová
www.knihovnaano.wz.cz
se s ní Kate nikdy nesetkala, zná každý
všechno v této knížce.

MYSLIVECKÁ KRONIKA ALBRECHTICE NAD ORLICÍ A OKOLÍ
(14. pokračování)
Rok 1981 začíná v samém začátku
měsíce ledna, změnou kronikáře. Tuto
funkci přebírá Jaroslav Petřík z Týniště n. Orlicí, který patří do mladé generace v našem sdružení. V samém
úvodu tohoto roku bylo velmi složité
jednání o zastavení výstavby chat kolem novoveského rybníka. Za pomoci
ONV v Rychnově n. Kněžnou a Měst.
Úřadu v Týništi n. Orlicí bylo dosaženo tohoto cíle a veškerá výstavba byla
v zadní části rybníka zastavena, což je
dodneška.
Ovšem něco za něco. Nařízením
Městské úřadu v Týništi n. Orlicí nám
bylo uloženo likvidovat dosavadní
odchovnu bažantích kuřat. Tato odchovna byla dostavěna v roce 1976
a z původní odchovny JZD byla v desolátním stavu. Nacházela se přímo
u rybníka a důvodem likvidace byla
výstavba pláže. Likvidace byla i přes
odpor uskutečněna, ale pláž tam není
dodneška.
Dne 29. 5. 1981 podal dosavadní

předseda Josef Štrombach písemnou
výpověď z funkce předsedy z rodinných důvodů. Tuto funkci zastával 1,5
roku. Předběžně bylo jednáno s Josefem Vojtěchem, který již tuto funkci
zastával 12 let. Zvolen byl jednohlasně
a to 3. 7. 1981. Bylo vysloveno poděkování panu Štrombachovi od všech
členů sdružení.
Z kulturní činnosti byl velmi zdařilý myslivecký ples v pořadí již 18. Na
návrh členů výboru a po odsouhlasení členskou schůzí, byla provedená zabijačka, kterou připravil ke vší
spokojenosti Václav Velíšek. Za přítomnosti rodinných příslušníků a pozvaných hostů proběhlo vše v restauraci u Krbů. K dobré pohodě přispěla
i hudba a bohatá tombola. V červnu,
měsíci myslivosti, byl uspořádán táborový oheň s hudbou, tancem a opékáním špekáčků. Na tomto večeru byl
na veřejnosti předložen výklad o myslivosti a jejím významu a o ochraně
přírody.
Pro děti ve zdejší škole byla usku-

tečněna přednáška o myslivosti, přírodě a jejím významu pro celou naši
společnost.
Závazek na letošní rok byl připravit
loveckého psa ke zkouškám. To zajistil
Zdeněk Sekyra, který úspěšně složil
zkoušky s českým fouskem a to podzimní zkoušky ohařů.
Brigádnická činnost byla velmi složitá po stránce pracovní. Proti plánu
bylo odpracováno 2.533 hodin, což
činí na jednoho člena 98 hodin. Plán
byl odpracovat 1.175 hod. Nejvíce
bylo odpracováno na betonáži podlah a skladu krmiva v Tužilově statku.
Celé patro bylo vybetonováno bez
mechanizačních prostředků na naše
náklady. Dále byla prováděna výstavba remízků, sušení sena, stavění oplocenek pro Lesní závod, brigáda k obci
a JZD. Volné soboty byli pracovní po
celý rok.
Výměra honebních pozemků byla
1533ha. Na této ploše bylo loveno velmi úsporně, abychom měli i v letech
dalších dostatečných množství zvěře,

ale i tím, aby naše příroda měla své
stálé obyvatele v hojném počtu.
Předpokládáme odlov zvěře za rok
1981 ha. Bylo vypuštěno 272 bažantů
do revíru.
Zvěř spárkatá, lov: daněk, daněla,
danče 6 ks, srnec 17 ks, srna 10 ks,
srnče 12 ks, černá zvěř /prase/ 8 ks.
Zvěř drobná: zajíc 30 ks, bažant 124
ks, kachna 39 ks, králík 6 ks, holub
17ks, sluka 1 ks.
Zvěř škodná: pes 4 ks, liška 4 ks,
kočka 81 ks, tchoř 5 ks, straka 18 ks,
sojka 3 ks.
Z toho vyplývá, že ulovení koček
bylo vysoké. Ale jejich soustředění
bylo v oblasti, kde byla vypuštěna velká část bažantí zvěře. Kočka v revíru je
největší nepřítel drobné zvěře.
Stav finanční hotovosti byl
k 31. 12. 1981 – 39. 198 Kč.
(pokračování
v příštím vydání zpravodaje)

Klub pro maminky a děti oznamují, že přes prázdniny (červenec a srpen) bude klubovna s herničkou UZAVŘENA. V případě zájmu lze otevřít po domluvě s paní Lucií Proche (tel. 736278028).
Těšit se na vás budeme v měsíci září a to každý čtvrtek od 9:30 hodin na adrese Na Drahách 141,
Albrechtice nad Orlicí. Děkujeme za pochopení.
Lucie Proche
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Albrechtice nad Orlicí

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY

• 13. 3. celá škola navštívila představení hradeckého divadla Drak
– Jak si hrají tatínkové - vřele
doporučujeme.
• 14. 3. nás Matěj Bařina, Sofia Mooney, Alžběta Filipová a Adam
Bureš reprezentovali v okresním kole recitační soutěže. Matěj Bařina byl oceněn čestným
uznáním.
• 16. 3. se žáci 3. – 5. ročníku zapojili do matematické soutěže Klokan – Matyáš Bek obsadil ve své
kategorii v okresním kole krásné
2. místo
• 23. 3. jsme společně s MŠ vynášeli Moranu a přinesli Vesnu
• Od 26. do 28. 3. jsme pořádali
velikonoční výstavu pro děti, rodiče, veřejnost
• 27. 3. a 3. 4. měli žáci 2. a 3. ročníku výchovný program o požární ochraně Hasík s Miroslavem
Švandelíkem z krajského hasičského sboru, děti byly nadšené
a dozvěděly se hodně zajímavého
a důležitého
• 10. 4. se konal zápis do 1. ročníku a žáci 5. ročníku nám pomohli

•
•
•

•

•

tošní projekt Bohatství na dosah, • 14. 6. jsme vyrazili na náš letošv hezké pohádkové atmosféře zaní školní výlet. Autobus nás odpři kterém sbíráme léčivé byliny.
psat 10 budoucích prvňáčků
vezl do Moravského krasu. Tam
Máme radost, že si i letos našly
15. 5. jsme v tělocvičně školy viuž nás čekal zajištěný program
děti cestu do přírody a sbíraly, co
děli moc pěkné divadlo Tygřík
– Punkevní jeskyně, Macocha,
nám příroda nabízí, a hlavně, že
Péťa
Kateřinská jeskyně. Svezli jsme se
mnohé z nich sbíraly třeba s ma15. 5. připravily paní učitelky
vláčkem, lodičkami i lanovkou,
minkou a babičkou a mohly tak
dílnu ke Dni matek, tentokrát
k obědu jsme měli svíčkovou, nas nimi strávit hezkou chvíli. Po
s ubrouskovou technikou
psali jsme pohlednice domů, ale
celý rok jsme v ZŠ a MŠ sbíraV letošním jaru nám to všechno
hlavně jsme viděli krásnou příroli i citronovou a pomerančovou
na naší zahradě krásně rostlo,
du, řeku Punkvu a spoustu krápkůru. Moc děkujeme všem rodia tak už 31. 5. mohli naši žáci 2.
níků. Krápník stalagnát se objevil
čům a prarodičům, kteří nevya 3. ročníku udělat pomazánku
i v naší výletové písničce „Na
hazují, ale suší. Jste skvělí. Většiz vlastních ředkviček a dali nám
Macochu cesta.“ Děkujeme paní
na peněz, které za byliny a kůru
všem ochutnat, byla výborná.
Vondráčkové, která byla vrchní
máme, jde na odměny sběračům.
V rámci plnění průřezového
velitelkou výletu.
tématu multikulturní výchova • Na naší zahradě se na konci května objevilo několik nových lavi- • 26. 6. jsme se poprvé sešli s rodijsme letos objednali program
či na malé školní akademii. Děti
ček. Dostali jsme na ně finanční
Africká vesnice. Žáci 3. a 4. ročpředvedly něco z toho, co je bavidar od MUDr. Vaicové. Lavičky
níku nahlédli do zcela odlišného
lo, čím žily, co se naučily ve školpřišly v rozloženém stavu a doživota afrických dětí. Lektorka
ním roce 2017 – 2018. Svá vyhromady je složil pan Kaplan za
z Ekologického střediska Paleta
stoupení předvedl také divadelní
vydatné pomoci několika žáků
Oucmanice naše děti seznámila
a taneční kroužek. Všichni jsme
4. a 5. ročníku: Honzy Bednáře,
s kritickou situací v nejchudších
se tak hezky rozloučili se školním
Pepy Hloupého, Matyáše Beka a
státech světa. Pomocí hry pochorokem, žáci pátého ročníku uděŠtěpána Zemana. Těm se opravpily život chudé africké vesnice
lali tečku za pěti lety a paní ředidová práce moc líbila a pan Kaprok po roce se všemi typickými
telka za 34 lety v naší škole.
lan je všechny chválil. Moc paní
problémy. Pozornost se věnovala
Mgr. Romana Blažková
doktorce, panu Kaplanovi a žái významu humanitární pomoci.
a Mgr. Světlana Kratěnová
kům děkujeme.
21. června jsme zakončili náš le-

JAK JSME JELI DO PRAHY
5. ročník v úterý 29. 5. jel s paní
Kratěnovou do Prahy. Náš výlet začal
na týnišťském nádraží. V 6:30 nám
jel přímý vlak do Prahy. Jeli jsme přes
dvě hodiny, a tak byl čas i na karty
o Karlu IV., povídání a snídani. Někdo si už začal vyplňovat kvíz o Praze,
ale ještě jsme nevěděli vše. V Praze
jsme vystoupili na nádraží, které se
jmenovalo Wilsonovo, a hned jsme
se dozvídali od paní učitelky první
informace o siru Nicholasi Wintonovi, o Fantově kavárně. Pak jsme šli na
Václavské náměstí. Na Václavském
náměstí byla socha Václava a kolem
něho čtyři svatí sv. Vojtěch, Prokop,
Ludmila a Anežka. Po chvíli jsme šli
k pomníku Jana Zajíce a Jana Palacha,
který byl také na Václavském náměstí.
Sešli jsme na Havelskou tržnici. Nic
z historie to sice není, ale bylo to tam
hezké a skoro každý si koupil něco na
památku. Po 15 minutách jsme vyrazili do muzea voskových figurín. Tam
to bylo moc, moc, moc a moc super.
Když jsme vyšli z muzea, šli jsme na
Staroměstské náměstí. Uprostřed stála
socha Jana Husa. Na Staroměstském
náměstí bylo popraveno 27 českých
pánů, to už jsme znali z vlastivědy
a tady jsme si to připomněli. Pak už
nás čekal Karlův most. Byl tam krásný
výhled na Vltavu, na Pražský hrad, na
Národní divadlo. Dostali jsme krát-

ký rozchod, a tak si to každý užil po
svém. Nastal čas na oběd. Ten jsme si
dali v parku na Kampě. Snědli jsme
něco z toho, co nám doma na cestu
připravili a mohli jsme vyrazit na další cestu. Ta vedla na Petřín, ale cestou
jsme si ještě polezli na velkých černých miminech. Lanovka nás vyvezla
až nahoru na Petřín, kde jsme nejprve s Tomášem a Monikou vystoupali

na rozhlednu. Tam byl velký krásný
výhled. Také jsme šli do Zrcadlového bludiště. Naše další cesta vedla
na Pražský hrad. U kašny nám zase
nejprve paní učitelka řekla o historii
a zajímavostech. Hned o kousek dál
byl největší zážitek a to byl Chrám
sv. Víta. Když jsme vešli dovnitř, tak
jsme všichni otevřeli pusu a udělali:
„ Oooooo!“ Bylo to nádherné. Než

jsme sešli po zámeckých schodech na
metro, rozloučili jsme se nádherným
pohledem na Prahu z Jižních zahrad.
Metro nás odvezlo na vlak a pak už
jsme jeli do Hradce Králové a do Týniště. Cestou zpět už jsme uměli kvíz
vyplnit skoro všichni. Celý den jsme
si moc užili!
Veronika Horáková
žákyně 5. ročníku
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EXKURZE DO HRADCE KRÁLOVÉ
Při letošní vlastivědě 4. a 5. ročníku jsme s paní učitelkou Kratěnovou
putovali po České republice. Většinou
to bylo putování s interaktivní tabulí,
učebnicí, mapou, ale do našeho krajského města jsme se na konci dubna
vydali doopravdy.
V pátek 27. dubna jsme se v 7:30
sešli u školy. Už předem jsme se domluvili, kdo koho odveze na nádraží ráno a kdo z nádraží odpoledne,
a tak přesun na týnišťské nádraží trval jen chvíli. Vlakem jsme odjeli do
Hradce. Vystoupili jsme na Slezském
předměstí. Přešli jsme k autobusové
zastávce, kde jsme nastoupili do trolejbusu, který nás odvezl na třídu Karla IV. Ze třídy Karla IV jsme šli na Masarykovo náměstí, tam jsme se mohli
vyfotit u Masarykovy sochy a hlavně
jsme si zapsali informace o důležitých
osobnostech, historii a současnosti

Hradce Králové. Když jsme si vše zapsali, šli jsme se podívat na vodní Labskou elektrárnu Hučák na řece Labi.
Dozvěděli jsme se, že po pěšině, která
tam vede, můžeme dojít až k soutoku
Labe s Orlicí. Z elektrárny jsme šli na
Hradecký vláček. Do toho jsme nasedli u Východočeského muzea. Vláček nás vozil po Hradci a dostali jsme
důležité informace. Konečná stanice
byla u Bílé věže se třetím největším
zvonem České republiky Augustinem
a u Chrámu sv. Ducha, do kterého
jsme se mohli podívat. Paní učitelka
nám dala hádanku, co je na Bílé věži
zvláštního. Dalo nám to zabrat, ale
nakonec na to někdo přišel. Ručičky
na věžních hodinách jsou obráceně,
to proto, že dříve byly pro lidi důležité hodiny a ne minuty - dříve byla
na věži pouze velká ručička ukazující
hodiny a to proto, aby bylo i z dálky

PREZENTACE - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Ve vlastivědě jsme se učili i o Královéhradeckém kraji, a protože je to
náš kraj, učili jsme se o něm víc. My
páťáci jsme o něm také udělali prezentaci. Nejdřív jsme si ve vlastivědě
s paní učitelkou Kratěnovou připravili
myšlenkovou mapu. Na ní byly všechny informace, které jsme se o kraji
učili nebo jsme si je sami zjistili. Pak
jsme začali pracovat ve dvojicích nebo
trojicích. V myšlenkové mapě jsme si
označili, co do prezentace chceme dát
a rozdělili jsme si, co kdo zpracuje. Na

počítači jsme psali text a vyhledávali
obrázky. Pracovali jsme v PowerPointu. Každý ve skupině předvedl, co
udělal a dali jsme vše dohromady. Nakonec jsme mohli prezentaci vyzdobit
animacemi a barvami. Prezentace se
skoro všem povedly a paní Karásková, která nás má na informatiku, je
zhodnotila. Dvě nejlepší prezentace
ukážeme celé škole a potom našim
rodičům.
Šimon Bařina
a Adam Myler žáci 5. ročníku

vidět, kolik je hodin, což byla pro lidi,
kteří pracovali na okolních polích nejdůležitější informace. Když se pak přidala ručička malá ukazující minuty,
ponechaly se obě ručičky tak, jak byly.
Naše putování jsme zakončili

zmrzlinou. Po zmrzlině jsme šli na
trolejbus, který nás odvezl na nádraží
a pak už jsme vlakem odjeli zpátky do
Týniště.
Matěj Bařina žák 5. ročníku

Úspěch ve výtvarné soutěži
V měsíci dubnu se naše škola účastnila výtvarné soutěže
s názvem „Požární ochrana
očima dětí." Děti toto téma
velice bavilo nejen ve výtvarné
výchově ale i ve družině. Mile
nás pak překvapilo 3. místo

Víťi Zemana ze 2. ročníku. Ten
byl pak pozván na návštěvu
požární stanice v Rychnově
nad Kněžnou, kterou si mohl
prohlédnout, a kde mu byla
slavnostně předána odměna
s diplomem.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
lineckého cukroví. Ve stínu zahrad• S nástupem jara se děti ze školní
ní pergoly válely, vykrajovaly z těsta
družiny začaly starat o záhon s jarůzné tvary, které po upečení slepohodníky. Vyplely je, odstranily zavaly rybízovou marmeládou. Možschlé listy, pravidelně zalévaly a přiná jste i vy ochutnali.
dávaly k rostlinám živiny. Když se
začaly objevovat květy, zajistil Vašík • Květen i červen byly měsíce nadprůměrně teplé, takže převážná
od tatínka dřevěné hobliny, kterými
část aktivit se konala venku. Ve stívšechny sazenice obsypaly. Odměnu zahradního stromu se malovalo,
nou bylo několik košíků voňavých
vytvářely se mořské pláže, skládaly
jahod. Děti si namíchaly 5 litrů jase větrníky. Do družiny přibyhodového koktejlu, z něhož nepřily nové sady her (kriket, házení
šla ani kapka nazmar a jahodami si
kroužků, létající míč), které se děti
ozdobily i zmrzlinové poháry.
naučily hrát podle pravidel a uspo• V rámci hodiny tělesné výchořádaly malý turnaj. Závodilo se
vy ve ŠD děti plnily disciplíny do
také v přenášení vody na lžíci, vyakce Česko sportuje (běh na 50m,
hrál ten, kdo naplnil svou skleničběh na 500 m, hod míčem ze sedu,
ku první. Nejoblíbenější zábavou
hluboký předklon, T běh…), těm,
v horkých dnech však bylo běhání
kterým se podařilo splnit všechny
pod zahradním rozstřikovačem,
disciplíny bude odměnou diplom
které děti příjemně osvěžilo.
od Sazky s malým dárkem.
• Na dětský den připravily děti 2 kg Radka Vondráčková, vychovatelka ŠD

23. května jsme šli do knihovny.
Čekala nás paní Novotná z Městské
knihovny Týniště nad Orlicí, naše
paní knihovnice J. Svobodová a hlavně program o knihách jako zdroji informací. Nejprve nám paní knihov10

KNIHOVNA

nice přečetla z jedné knihy krásné
povídání o tom, jak je naše Země jedinečná a vzácná. Pak přišly na řadu
rekordy ze světa zvířat a rostlin. Taky
nám ukazovala knihy o úžasných
zvířatech. Ukázala nám i různé atlasy

a z nich některé obrázky a informace.
Pak jsme si udělali skupiny a soutěžili jsme. Testy byly přijatelné, ale
úplně vše jsme nevěděli. Já jsem třeba nevěděl, že nejmenší ptáček ČR je
Králíček obecný. Paní Novotná nám

správné odpovědi řekla a u oprav to
byla zábava. Potom jsme se rozloučili
a šli jsme do školy. Všechny to bavilo.
Odcházeli jsme plní informací.
Josef Hloupý a Štěpán Zeman žáci
5. ročníku
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Letošní oslava Dne dětí měla téma
Máme rádi zvířata. A co všechno
jsme dělali?
Skákali jsme jako žabáci, skládali jsme rozstříhané obrázky zvířat,
na stanovišti u kočičky jsme motali
vlnu na klacíky, u pejska jsme házeli

DĚTSKÝ DEN – DĚTI DĚTEM

malé míčky, kupovali jsme si drobné předměty, které prodávali naši
spolužáci z pátého ročníku, pochutnávali jsme si na napečených dobrotách a sladkostech, mohli jsme si
udělat svůj hot dog, pili jsme kofolu,
a vody, v dílnách jsme si vyráběli če-

lenky s oušky pejska nebo kočičky
a klíčenky, nechali jsme si namalovat obličej, běhali jsme s dřevěnými
koníky, tancovali jsme na písničku
Malé kotě, soutěžili jsme v zavazování tkaniček, rychlém pití, podlézali jsme hada z balonků, chytali jsme

nafouknuté balonky, fandili jsme,
zpívali jsme s panem Šimonem Pečenkou a jeho pomocníkem, hráli
jsme si na let do Afriky, dělali jsme
zvířátka z nafukovacích balónků.
žáci 4. ročníku

A TAKHLE PROŽÍVALI SVÉ ÚKOLY ŽÁCI PÁTÉHO ROČNÍKU, KTEŘÍ BYLI HLAVNÍMI POŘADATELI
Sbírka ke dni dětí
Na den dětí jsme si vybrali stanoviště se sbírkou. Ve sbírce jsme prodávali
odznaky, magnetky a další maličkosti.
Peníze vydělané z prodeje, pak šly na
charitu pro nemocné děti. Nachystali jsme si stůl, židle, pokladničku
a samozřejmě věci k prodeji. Nejvíce
kupované byly náramky a magnetky.
Na cedulkách jsme měli napsané ceny
a pokaždé, když si někdo něco koupil, tak jsme si to odškrtli. Prodávali
jsme na dětském dni, ale i potom ve
škole. S paní Vondráčkovou jsme pak
vše dali dohromady. Měli jsme radost, že se toho hodně prodalo a na
sbírku Život dětem jsme mohli poslat
2 914,– Kč a na Fond Sidus 1 319,– Kč.
Některé předměty jsme zakoupili jako
odměny na závěrečném shromáždění.
Lukáš Krb a Tomáš Jakl žáci 5. ročníku
Soutěž u žabáka
Na den dětí jsme připravovali soutěž ve skákání jako žabák. Nejprve
jsme si připravili 14 kruhů, lavice,
dvě židle, Fidorky a bonbóny. Před
začátkem naší oslavy jsme vzali kru-

hy a udělali jsme z nich dvě dráhy.
Přinesli jsme lavici i židle. Vzali jsme
Fidorky a bonbóny a dali je na stůl.
Na začátek dráhy jsme dali krásnou
bronzovou stuhu jako startovní čáru.
Museli jsme ji zatížit kameny, aby neodlétla. Na stuhu jsme napsali start
a příprava byla hotová. Pak už chodily
dvojice dětí a skákaly z kruhu do kruhu. Musely se snažit skákat opravdu
jako žabáci. Rychlejší zvítězil a dostal
za odměnu Fidorku, druhý dostal
za snahu bonbon. Když doskákali
do cíle nastejno, odměnili jsme oba
Fidorkou.
Štěpán Zeman
a Josef Hloupý žáci 5. ročníku
Soutěž u kočičky
Já s Kubou a paní asistentkou jsme
připravovali soutěž v namotávání
vlny. Paní asistentka přinesla čtyři
kusy klacíků a vlny. Na klacík jsem
přivázala vlnu a soutěžní pomůcka
byla na světě. Děti vždy ve dvojicích
soutěžily, kdo rychleji namotá stejně
dlouhý kus vlny na klacík. Ten, kdo
byl rychlejší, vyhrál a zasloužil si od-

Králičí hop
měnu. Soutěž i celý dětský den se mi
Na konci oslavy Dne dětí jsme já
moc líbily.
Viktorka Haltufová žákyně 5. ročníku a moje maminka a sestra předváděli králičí hop. Protože po hlavním
Soutěž v házení míčků do pejska programu přišla přeháňka, šli jsme
Na den dětí jsme připravovali sou- všichni do tělocvičny. Nejprve jsme
těž házení míčků do pejska. Na vý- si připravili koberce, na které jsme
robu jsme potřebovali: kartonovou dali překážky různé velikosti. Přinesli
krabici, papír – látkový bílý a hnědý, jsme králíky, kteří se jmenovali Theo,
fixu, obyčejnou tužku, lepidlo, nůžky, Teddy, Eleanor, Semík. V zaplněné tělavici, na které pejsek bude. Nejdříve locvičně se králíci trochu styděli a nejjsme vzali látkový hnědý papír, začali prve se jim moc skákat nechtělo, ale
jsme na něj obyčejnou tužkou kres- pak předvedli i pěkné přeskoky. Děti
lit pejska. Obtáhli jsme černou fixou říkaly, že se jim to moc líbilo.
Adam Myler žák 5. ročníku
obrys pejska, aby byl vidět. Z bílého
látkového papíru jsme udělali flíčky na uších a na oku. Přilepili jsme
Děkujeme
je na pejska. Nakresleného psa jsme
Naše velké poděkování patří všem
nalepili na kartónovou krabici. Do
kartónové krabice nám paní učitelka zaměstnancům školy, maminkám
udělala díru do pusy. Vynesli jsme ven a babičkám, které napekly cukroví,
lavici, na kterou jsme dali pejska, aby firmě Odeko, firmě Family Market,
byl výš. Na další krabici, kterou jsme rodině Mylerových, Jakubovi Nesnípřinesli, jsme dali odměny, které děti dalovi, který si odbyl premiéru v sadostaly, když se trefily. Pejsek se pove- mostatném zvučení, hasičům za stoly
dl a všechno bylo super. Den dětí jsem a všem rodičům nebo prarodičům,
kteří se přišli na své děti podívat, podsi moc užil.
Matyáš Bek žák 5. ročníku pořit je, pobýt s nimi.

Divadelní kroužek Albrechtice n.O.
Za celý rok jsme s dramatickým
kroužkem natrénovali dvě pohádky,
které se jmenují: O drakovi Kruťákovi a O internetové chaloupce. Vedoucí našeho kroužku je Jana Bahníková.
Divadla jsme cvičili vždy ve čtvrtek
v tělocvičně základní školy. Obě divadla už jsme měli nacvičena tak
dobře, že jsme byli pozváni na představení v kulturním domě v Týništi.
10. 4. jsme měli v kulturním domě
velkou generálku ještě s ostatními

dramatickými kroužky z Týniště.
Hned den po tom jsme měli velké
divadlo. Ze začátku to byla trochu
stresovka, ale potom už to bylo fajn.
Museli jsme akorát čekat v šatně, až
přijdeme na řadu. Hráli jsme divadla
pro žáky z Týniště. Když jsme přišli
na řadu, někteří z nás se trochu báli,
ale když jsme začali hrát, došlo nám
že vlastně o nic nejde a že je to vlastně sranda. Když jsme zahráli obě divadla po sobě, šli jsme zase do šatny

a tam jsme čekali, až přijde druhá
skupina diváků. Pokud jsme zrovna
nehráli, mohli jsme jít i nahoru na
balkon, odkud jsme sledovali krásně propracovaná divadla ostatních
kroužků z Týniště. Než přišla druhá
skupina diváků, všichni dramaťáci
i s námi hráli jednu hru, abychom se
nějak zabavili. Museli jsme si v jednom rychlém tempu posouvat věci
a myslím, že hrát to ve více jak dvaceti dětech už by moc sranda nebyla.

Pak už přišli noví diváci a mohli jsme
zase hrát. Na druhém představení už
jsme se vůbec nebáli, ale spíš jsme se
těšili. Obě představení jsme zahráli
skvěle, ale hlavně bychom chtěli poděkovat Janě, protože bez ní bychom
na tom pódiu nestáli. Potom jsme se
s úsměvem vraceli do školy na oběd
a já se těším, až si zase budeme moct
zahrát nějaké suprové divadlo.
Tomáš Jakl a Veronika
Horáková žáci 5. ročníku
11
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POZNALI JSME NAŠE ALBRECHTICE
Po celý školní rok jsme při prvouce poznávali s paní ředitelkou
Albrechtice. Začali jsme tím, že jsme
říkali, co o Albrechticích víme, jaká
místa známe. Poznali jsme hlavní albrechtické ulice, budovy, ale
i okolí. Vše jsme hledali i na mapě.
Nakreslili jsme si náš albrechtický
znak a prapor. S naší knihou o Albrechticích jsme se mohli vydat
i do historie. Potom už jsme začali
navštěvovat různá důležitá místa:
pan starosta nás seznámil s prací
obecního úřadu a zavedl nás do kostela, paní Prokůpková nás provedla
Lesoškolkami, fotbalové hřiště nám
ukázal pan Sűsser, sokolské hřiště
a sokolovnu paní Sadílková, paní
Němcová nás seznámila s tím, jak to
vypadá v našem domově důchodců,
pan Myler nám v hasičské zbrojnici ukázal auta, oblečení pro hasiče,
protipovodňové vaky a řekl nám
o albrechtických hasičích, s paní
ředitelkou jsme poznali místní hřbitov, soutok Tiché a Divoké Orlice
i nově otevřenou prodejnu. Naše
poznávání se nám moc líbilo a tady
je jen několik postřehů z něj:
V Borku jsou Lesoškolky. Pěstu-

jí se tam nové stromečky. Mají jich
tam hodně druhů. Musí je zaset, zalévat, hnojit, postřikovat proti plevelům, vyndat a zabalit. Připravené
balíčky sazeniček dávají do chladícího boxu. Na zalévání mají studnu
a velkou nádrž. Aby sazeničky na
jaře nezmrzly, vybudovali několik
fóliovníků. V nich je přes milion
sazeniček. Klukům se nejvíce líbila
moderní technika.
Náš kostel se jmenuje kostel sv.
Jana Křtitele, je kamenný a byl dostavěn v roce 1830 a vysvěcen v neděli po sv. Václavu. Proto slavíme
v Albrechticích posvícení první neděli po sv. Václavu. V kostele jsme
viděli velké obrazy sv. Jana křtitele
a Panny Marie a menší obrázky křížové cesty. Před oltářem byl krásný velký koberec. Na chvíli jsme
usedli do velkých dřevěných lavic.
Pak jsme vyšli po schodech nahoru
k varhanům a pan starosta říkal, že
ještě víc nahoře ve zvonici visí zvon.
Moc bychom si přáli někdy v kostele zazpívat. Kostel nám pan starosta
odemkl velikánským kovovým klíčem. Úplně nakonec jsme navštívili
naši poštu a od paní Säcklové jsme

se dozvěděli spoustu zajímavých
věcí, třeba, jak se kontroluje pravost
peněz.
Naše vesnice leží nedaleko soutoku Tiché a Divoké Orlice. Tichá
k nám přitéká z Borohrádku, divoká z Kostelce nad Orlicí. Procházku
k soutoku je možné začít nad elektrárnou, kde je jednak příjemný
park se vzrostlými stromy, ale potěší
nás třeba obrovské trsy žlutě kvetou-

cích kosatců vyčnívajících z vody
přímo u břehu. Upravená pěšina po
hrázi kolem řeky se po projití pod
železničním mostem a přejití malé
lávky přes slepé rameno Orlice změní v úzkou pěšinu mezi vysokou trávou. Všude je ticho, vidíte jen rybáře
a slyšíte jen šplouchání ryb.
Žáci 3. ročníku
a Světlana Kratěnová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

se dětem líbilo v kabině řidiče cisterny, obdivovaly i automatické zavíráV měsíci březnu a dubnu se naše ní garážových vrat a oblečení hasičů.
mateřská škola zúčastnila dvou vý- Moc děkujeme za krásný zážitek.
Za kolektiv MŠ Romana Švikruhová
tvarných soutěží.
Tentokrát jsme byli velice úspěšDEN DĚTÍ
ní. V XVI. ročníku výtvarné přehlídky a soutěže pro předškolní děti
Dne 1. června se na naší školní zaŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ v Hradci
Králové získala Michalka Ptáčko- hradě konala oslava „Dne dětí“. Pro
vá v kategorii děti 3 leté krásné 1. všechny byl připravený zajímavý
místo. V soutěži PALETA, kterou program na téma „Máme rádi zvípořádala MŠ a ZŠ Voděrady získa- řata. Nejdříve všechny přivítala paní
la v kategorii 3 leté také krásné 1. ředitelka a děti s písničkou a tanečmísto Anička Vondrušková. Oběma kem „Malé kotě“. Na písničku a taděvčátkům děkujeme za reprezenta- neček se děti ze školky moc těšily,
ci naší mateřské školy a ještě jednou protože ho nacvičovaly s paními
učitelkami. Na všechny pak čekala
blahopřejeme.
Za kolektiv MŠ Romana Švikruhová spousta soutěží, her a výtvarných
dílniček. Malé děti soutěžily v „jízdě na koníkovi“ a v cíli na ně čekala
NÁVŠTĚVA U HASIČŮ
sladká odměna. Na druhém stanoviVe čtvrtek 7. června jsme se vyda- šti skládaly puzzle - hledaly zvířecí
ly s dětmi z naší mateřské školy na maminku a její mláďátko. Po soutěexkurzi do místní hasičské zbrojnice žích děti zabavili dva šašci se svým
v Albrechticích nad Orlicí. Tam už veselým programem. Pro všechny
na nás čekali v hasičském oblečení bylo připraveno spousta druhů obpan David Chaloupka a Jiří Proche. čerstvení. Dětský den se nám vydaHasiči dětem předvedli hasičskou řil a všichni jsme si celé odpoledne
techniku a vozidla, kterými jezdí pěkně užili.
Za kolektiv MŠ
k požárům, dopravním nehodám
Jolana Faltysová a Iva Pecháčková
nebo pomáhat při povodních. Zodpověděli různé dotazy dětí. Nejvíce

 Anička Vondrušková

Rada školního zpravodaje: Matěj Bařina, Šimon Bařina, Matyáš Bek, Pepa Hloupý, Štěpán Zeman, Lukáš Krb, Veronika Horáková, Anna Šrajbrová,
Jakub Prášek, Adam Myler, Tomáš Jakl a Světlana Kratěnová
12

Jarní sběr papíru
Opět rádi a srdečně děkujeme
všem obyvatelům Albrechtic, kteří
nachystali papír na jarní sběr. Při
jeho svozu pomáhali p. Bek a M.
Bek, p. R. Myler a S. Myler, A. Myler, R. Myler, celá rodina Filipova,
všichni mužští členové rodiny Zástěrových, p. Jedlinský, p. Pilbauer,
p. Falta, p. Pluhař a E. Pluhařová,
M. Fletcher, V. Lochman, J. Hloupý, s mysliveckým autem pomohli
p. J. Izák a P. Izák. Moc děkujeme,
díky Vaší pomoci máme pro děti
odměny a můžeme pořádat různé
akce.
ZŠ Albrechtice
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AKCE MUZEA A GALERIE ORLICKÝCH HOR V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU ČERVEN – ZÁŘÍ 2018
Správní budova Muzea a galerie
Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou, Jiráskova 2, 516 01
Rychnov nad Kněžnou (bývalé
kasárna) Tel.: 494 534 450, e-mail:
moh@moh.cz; www.moh.cz

Langera (1878-1947) - Kolekce • 18. 9. – 28. 10. 2018 | Výstava
na téma „Pařížské roky Věry
prací Mařákova žáka a předního
Jičínské“ - Reinstalace kolekce
českého krajináře, rodáka z Jaroobrazů Věry Jičínské ze sbírek
měře, který se zapsal do povědoMěstského muzea v Dobrušce
mí diváků svými obrazy kvetoua Nadace Věry Jičínské, spolu
cích luk a lesních zátiší. Výstava
s jejím pařížským portrétem
je sestavena z českých veřejných
z roku 1924 od sochařky Marty
sbírek i majetku soukromých
Jiráskové.
sběratelů.

Celoroční provoz
Plachetkův památník
Expozice představuje ucelenou
ornitologickou sbírku obsahující • 28. 4. – 2. 9. 2018 | Výstava na
téma „Grafické práce a fotograzástupce 255 ptačích druhů. Vyfie Věry Jičínské z 20. a 30. let“
staveno je na 700 preparovaných
Ve spolupráci s Nadací Věry Jiexemplářů. Sbírka je výsledkem
čínské vznikl projekt
celoživotní práce Karla Plachetky
• | výstavy
nově objevených graﬁckých listů
(1877-1961), rodáka z Bedřichova fotograﬁí malířky Věry Jičínky v Orlických horách, spoluzaklaské z jejího pařížského období.
datele a činovníka Československé
ornitologické společnosti a mnoha
dalších ornitologických spolků • 28. 4. – 31. 10. 2018 | Výstava
na téma „Mezi lvem a orlicí:
a organizací.
odraz vzniku republiky v roce
1918 na Rychnovsku“ - 27. říCeloroční provoz
jen roku 1918 byl pro mnohé ve
Fotohistorie města Rychnova and
vnímání každodenního života
Kněžnou
obyčejným a přesto nevšedním
Nedávnou historii města v prodnem. Dnem, který zásadně
storách bývalých kasáren připozměnil náš svět. Dnem přelomu
míná na 228 fotografií, kdy nejmezi Rakousko-Uherskou mostarší z nich pocházejí z 19. století,
narchií a mladou Českoslovennejnovější pak z konce 2. světové
skou republikou. Unikátní výválky. Snímky v expozici zaznamestava ve spolupráci se Státním
návají kromě běžného života lidí,
okresním archivem Rychnov
i důležité historické události jako
nad Kněžnou, přiblíží prostředoslavy osvobození v roce 1945.
nictvím archiválií a muzejních
sbírek průběh vnímání tohoto
Orlická galerie a výstavní sály mudne na Rychnovsku.
zea 2. patro Kolowratského zámku Kolowratská 1, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou Tel.: 494 534 015, • 22. 6. – 16. 9. 2018 | Výstava na
téma „Plakáty Divadla Husa na
e-mail: moh@moh.cz, galerie@
provázku ze 70. let minulého
moh.cz; www.moh.cz
století - Výtvarníci spolupracující s brněnskou scénou divadla
• 28. 4. – 28. 10. 2018 | Stálá exHusa na provázku použili pro
pozice galerie na téma „Malíři
propagační materiály divadla na
Orlických hor a Podorlicka“
svou dobu technicky originální
Stálá expozice galerie je pozoa výtvarně neobvyklé postupy,
ruhodnou kolekcí maleb Jana
včetně slavného „prostříleného“
Trampoty, Antonína Slavíčka,
plakátu pro představení Nikola
Antonína Hudečka, Vincence
Šuhaj loupežník. Vernisáž výBeneše, Slavíčkova syna Jana
stavy 22. 6. 2018 od 17 hodin
nebo Bedřicha Piskače. V expov rámci zahájení Poláčkova léta
zici malířů 2. poloviny 20. století
s kulturním programem.
naleznete obrazy Aleše Lamra,
Jiřího Kaloče nebo Vladimíra
• 7. 9. 2018 od 17 hodin | VerHanuše.
nisáž
podzimních
výstav
- Slavnostní uvedení podzim• 28. 4. – 28. 10. 2018 | Soního cyklu výstav s kulturním
chařská expozice na téma
programem.
„Ladislav Beneš – restaurované sochy“ a „Výběr ze sochařského díla Karla Hladíka“ • 8. 9. – 28. 10. 2018 | Výstava na
téma „Potštejn a okolí v kresVýstava restaurátorských prací
bách Alžběty Dobřenské“ - Kostudentů magisterského a bakalekce autentických kresebných
lářského studia Fakulty restaurozáznamů hraběnky Alžběty Harvání Univerzity Pardubice v Libuval-Chamaré, provdané Dobtomyšli a ukázky z díla předního
řenské, v nichž kreslířka zachysochaře a profesora AVU, jehož
tila dnes již zmizelou podobu
odkaz je uložen ve sbírkách OrPotštejna ve 2. polovině 19. stolické galerie.
letí. Výstava z výtvarných sbírek
Muzea a galerie Orlických hor
• 28. 4. – 2. 9. 2018 | Výstava na
v Rychnově nad Kněžnou.
téma „Kvetoucí louky Karla
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Získala uznání na mnoha výstavách doma i ve světě. Její práce
mohli obdivovat i návštěvníci
světové výstavy EXPO Montreal 1967. Pro naše muzeum, které vlastní nejen autorčina díla
reprezentující Československo
v Montrealu, je čest uspořádat při této příležitosti výstavu,
představující starší i nejnovější
díla této uznávané výtvarnice
a krajkářky.

Sýpka – Muzeum Orlických
hor, Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, Tel.:
491 616 941, e-mail: sypka@moh. • 22. 6. 2018 | Muzejní zahrada
Vystoupení kapely Bizzare band.
cz, www.sypka-moh.cz
Občerstvení zajistí Lary Fáry.
• 14. 7. 2018 | Přednáška na téma
„Na kole přes Rumunsko do • 29. 6. – 1. 7. 2018 | X. Krajkářské slavnosti - Každoroční
Bosny“ - Martin Adámek je ceskrajkářské slavnosti se Vambertovatel, který během svých expeku nevyhnou ani letos. Pořádá
dic na kole, lehokole a koloběžměsto Vamberk za spolupráce
ce navštívil mnoho evropských
Muzea krajky ve Vamberku.
zemí a najel tisíce kilometrů.
V rámci akce 29. 6. 2018 proběhne slavnostní vernisáž výsta• Srpen 2018 | Výstava na téma
vy „Milča Eremiášová“ a módní
„Bratrská pomoc – Odraz invapřehlídka na muzejní zahradě.
ze sovětských vojsk ve východních Čechách“ - Letos uplyne
50 let od nechvalně proslulého Synagoga – Památník Karla Po21. srpna 1968, kdy do Českoslo- láčka, Palackého 602, 516 01
venska vtrhla vojska varšavské Rychnov nad Kněžnou, Tel.:
smlouvy. Tyto události výrazně 494 534 450, e-mail: moh@moh.
ovlivnily život i ve východních cz, www.moh.cz
Čechách a byly zachyceny mno• Červen 2018 | Cyklus přednáha dobovými dokumenty.
šek „Vědecké čtvrtky v Synagoze“ - Synagogy jsou známé
• Září 2018 | Výstava na téma
především jako židovské svato„Tajemství barev“ - Unikátní
stánky. Mnohem méně je však
interaktivní výstava Muzea a gaznámo, že sloužily také k výuce.
lerie Orlických hor v Rychnově
Rychnovská synagoga se v červnad Kněžnou dovolí návštěvnu vrátí k těmto kořenům a kažníkům nahlédnout do myslí
dý čtvrtek v bude hostit přednáša představ našich předků. Poku jedné vědecké kapacity.
znáte a také si sami vyzkoušíte,
jak naši předkové napříč věky
- od pravěku po současnost - vy- Dům č. p. 55, Opočno, Kodymova 55, 517 73 Opočno, Tel.:
ráběli a používali barvy!
494 534 015, e-mail: moh@moh.
• 29. 9. 2018 | Dílna na téma „Vy- cz, www.moh.cz
rob si svého draka!“ - Podzim
je tradičním časem pouštění • Od června 2018 | Expozice na
téma „Opočno v proudu času
draků. V minulosti si děti draky
(1068 – 2018)“ - Město Opočběžně vyráběly samy. Navažte
no patřilo v minulosti k nejvýv Sýpce na tuto tradici a vyrobznamnějším sídlům v Čechách,
te si svého vlastního papírového
což potvrzuje i záznam v Kosdraka.
mově kronice. V roce 2018 uplyne 950 let od této staré písemné
Muzeum krajky Vamberk
zmínky a Opočno tak oslaví výVilímkova 88, 517 54 Vamberk
znamné kulaté jubileum. U této
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@
příležitosti bude v prostorách
moh.cz, www.moh.cz
nejstaršího městského domu
v Opočně otevřena expozice vě• 18. 5. –23. 9. 2018 | Výstava
novaná historii města.
na téma „Milča Eremiášová:
Prostor v krajce a krajka v prostoru“ Výstava Prostor v krajce
Změny akcí vyhrazeny.
a krajka v prostoru, která vznikla k příležitosti 80. životního juAktualizace a bližší informace
bilea významné české výtvarnice
Milči Eremiášové, která půso- na www.moh.cz a na facebooku
bila jako pedagog při Školském muzea a jeho poboček.
ústavu umělecké výroby v Praze.
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MODERNÍ HISTORIK

Pana Vladimíra Čtvrtečku, jednoho z autorů knihy o Albrechticích
a hlavního albrechtického historika, teď v jeho rodné vsi často nepotkáte. Žije v Novém Městě nad Metují a hledá někoho, komu by mohl
předat vše, co se mu podařilo nashromáždit o albrechtické historii.
Povídání s panem Čtvrtečkou člověka přivede k zamyšlení – známe
svět, cestujeme, a přitom tak málo
známe historii místa, kde bydlíme,
a často i historii vlastní rodiny…
Albrechtice samy o sobě mě zajímaly už od kluka. Jednak jsem se
tam narodil, to už asi dnes má málokdo v občance napsáno „narozen
v Albrechticích“. A já vím přesně ty
dva metry čtvereční, kde visely obrázky s anděly, kde jsem přišel na
svět. Tak jsem se zajímal o spoustu
věcí, jenže nikde nic skoro nebylo,
kde bych si něco mohl přečíst nebo
tak… A věděl jsem, že s tou historií to taky není jednoduchý, protože
například v 7. třídě, jsme měli na občanku ředitele Nouzu, který k nám
běžně chodil na hodinu půl hodiny
po zvonění, vždycky říkal: „Všichni
jste blbí, neznáte Ústavu 9. května,“
a pořád mluvil o něčem jiném, než
o občanské nauce. Všichni pak dostali ke konci roku z občanky jedničku a Čtvrtečka měl čtyřku. To je divný, že jo? Já jsem šel totiž do 6. třídy
v 50. roce do nově otevřené školy.
A ředitel Nouza nám vykládal, že to
je škola národního hrdiny Vendelína
Opatrného, probíral, že bojoval na
Dukle… A já jsem se přihlásil a řekl
jsem, že mám bratrance, že je to taky
hrdina, že má několik medailí, že se
jmenoval Franta Bulis. A on říkal:
„Toho ani neznám, to jsem nikdy
neslyšel, kdo to byl?“ A já jsem řekl,
že byl pilot u anglického letectva a že
měl 42 náletů na Německo a že zahynul v roce 1942. Ředitel na to nic neřekl a byl klid. Za 14 dní si mě volal
třídní Tůma do kabinetu a povídal:
„Čtvrtečko, Čtvrtečko, copak jsi to
vypravoval soudruhu řediteli, probíralo se to na konferenci.“ Tak jsem to
hrdě řekl, hrdě jsem se k tomu hlásil,
a on mi vysvětlil, že to nemůžu, že ti
angličtí sice bojovali proti Hitlerovi,
ale že to jsou naši nepřátelé a abych
si dával pozor na pusu. Přitom v rodině se o tom bavilo normálně, já

jsem neviděl žádné překážky. No,
a když bylo vysvědčení, tak jsem měl
z občanky čtyřku.
Přesto vás to neodradilo…
Přesto jsem pracoval od roku 1970
na historii o Albrechticích. Podnítilo mě to, když jsem se dozvěděl, že
můj předchůdce, který se zajímal
o historii Albrechtic, František Hříšný, vypracoval kompletní kroniku
Albrechtic i s fotodokumentací. Ale
všude se mluvilo, že tu kroniku nepředal. On pak zemřel, někdy v roce
1965, 1966 a všechno to usnulo. Tak
jsem po tom pídil, dozvěděl jsem se,
že on ji skutečně předal, ale kronika
se ztratila. Ztratila se proto, že pan
Hříšný nebyl jen kronikář, který by
se zajímal o historii, ale on byl taky
archeolog. Z toho titulu byl taky
zvyklý pracovat přesně, do detailů.
A takhle se choval i k té kronice. Ta
kronika měla spoustu detailů, bez
ohledu na režim. Kronika se nesmí
nechat ovlivňovat režimem, režimy
se mění, a to pak zkresluje historii.
A Albrechtice jsou vyloženě komunistická obec, tak aby to lidem nevadilo a nepřekáželo, se kronika ztratila. Já vím přesně, kdy a komu se to
předalo a kde se to ztratilo, protože
pan Hříšný používal takový zvláštní
psací stroj s malým písmem, které se
jmenuje perlička. A já jsem na dvou
místech ty věci s perličkou objevil.
Nakonec když se stěhoval nábytek
z bývalého občanského výboru, z č.
p. 130 – naproti důchoďáku, a stěhoval se nábytek do budovy nového
obecního úřadu, tak hoši nešikovně
otočili skříň, zadní deska se odklopila a sypaly se z toho fotografie
Wichlase a fotodokumentace, která
byla přiložená k té kronice. Čili to je
důkaz, že to bylo opravdu předané,
ale ztratilo se to.
Nebyla to jednoduchá doba…
To nebyla, Rudolf Wichlas, jako
předseda osvětové besedy, založil
v roce 1964 albrechtický zpravodaj,
ty zpravodaje od prvního vydání
jsou u mě. Od roku 1970 jsem začínal taky psát pro zpravodaj. Jenže
to nemělo smysl. Třeba jsem zpracovával historii Sokola k 70. výročí
Sokola. Tak jsem k tomu měl různé
kroniky a věci, které mi posloužily.
A napsal jsem tam, že v roce 1937
nebo 1938 naši dva bratři Sokola
Albrechtic jeli na Slovensko bojovat
proti Republice rad. A první cenzura byla v Albrechticích, tam mi bylo
řečeno, že takhle teda ne, že takhle
to být nemůže, že to musím předělat.
Tak jsem to teda vypustil, protože ti
Sokolové to po mně chtěli, ale pak
jsem přestal publikovat. Pracoval
jsem jen pro sebe, protože to nemělo cenu. Až po tom roce 1990 jsem
začal spolupracovat s obcí a s místním zpravodajem a postupně jsem
tam dával věci o Albrechticích, pak

o Nové Vsi, něco o Štěpánovsku…
A to byl vlastně začátek knížky
o Albrechticích.
Vy jste moderní člověk, máte
facebook a chytrý telefon…
Snad moderní nejsem, já jsem spíš
takový usedlý, starších zásad. Já třeba nepochopím dneska mladé, kteří
žijí na psí knížku, nebo se rozvádí,
nectí spoustu zásad. Když jsem měl
ten kostel na starosti, tak jsem měl
různé debaty s Havlíčkem, on prosazoval některé nové věci v církvi. A já
jsem mu říkal, že jsem starokatolík.
Ale ty zásady člověk získává v mládí,
je to o výchově, o tom, co vás v životě
potká, naši rodinu taky poznamenal
ten komunismus, táta byl zavřenej,
to všechno člověka nasměruje, ví,
co je dobré, a co není. Tím, že třeba
mám telefon, facebook, internet, tím
se člověk tak nějak udržuje. Já musím každý den něco udělat. Třeba si
něco vymyslet, ale aby se člověk udržoval. Teď ke stáří si toho člověk víc
váží, když jsem najednou splnil svoje
povinnosti vůči ženě – vždyť já jsem
do toho důchoďáku chodil denně, ženu jsem si bral na Vánoce, na
Velikonoce, pouť, posvícení domů,
až když jsem to přestal zvládat, tak
jsem to musel omezit. Nejsem moderní, spíš člověk staršího smýšlení.
Ty moderní technologie používám
spíš tak ze zvědavosti, abych věděl,
co se děje. Kde jsou ty časy, když já
jsem musel v obchodě chodit s tužkou za uchem a obsluhovat, pro
všechno běhat, každému zákazníkovi se věnovat, nosit ceny v hlavě,
v ruce spočítat… Dnes na všechno
musí mít počítač nebo kalkulačku.
Ta práce v obchodě mi taky otevřela
určité věci v té práci historika, člověk
se dozví o lidech, jejich problémech,
jak kdo žije…
To musí být člověk ale opatrný, určitě jste se dozvěděl i spoustu informací, které by měly zůstat
tajné…
Když se zabýváte historií, tak se
dostanete k věcem velice citlivým,
které nemůžete napsat. Já kdybych
měl třeba popsat, jak to ve skutečnosti bylo 30. prosince 1950, případ
Řehákovi, nebo kdybych měl popsat
dobu války 1939 – 1945, kdybych
měl napsat, jak to bylo s tou Petrasovou vilou a mateřskou školkou,
tak vám udělám v Albrechticích revoluci. Ti lidi nežijou, ale žijou jejich
potomci, kteří by se bránili, chtěli by
očistit svého pradědu, dědu… To se
nedá, s tím musím umřít. To jsou
opravdu tak citlivé věci, že to nejde.
Vím, kde ty věci jsou napsané, ale do
toho bych nechtěl zatahovat ani ty
lidi, kteří by v té historii Albrechtic
chtěli pokračovat. V Albrechticích
byla třeba silná síť kolaborantů, kteří
udávali, proti kterým bojoval zase
Wichlas, který dělal poštmistra na

poště, a když viděl, že je dopis adresovaný na Gestapo do Pardubic, tak
to ztopil. Ale nejdřív si to přečetl, on
ty udavače znal, a dokonce, protože
uměl německy, odposlouchával telefony mezi týnišťskou posádkou a albrechtickou – v Albrechticích byla
malá posádka v dnešním důchoďáku – a třeba varoval partyzány, že se
bude pročesávat les pod Novou Vsí.
Mimo partaj byl v Albrechticích silný výbor žen. Ten se například usnesl, že požádají tehdejšího prezidenta
Klementa Gottwalda, aby se stal
čestným občanem naší obce, po roce
1990 pak obecní úřad žádal o zrušení, protože to dál platilo. V té době se
stavěly prasečáky a jedna soudružka
na schůzi prohlásila „Proč by se měl
stavět prasečák, my ho uděláme
z kostela!“
Jak byste z historického hlediska
popsal sám sebe?
Ten život teče jako voda. A člověk
spíš se ve vzpomínkách vrací k tomu
dobrému, k tomu lepšímu, ty negativní věci pomíjí… Myslím si, že pro
tu obec jsem žil už od kluka a i pro
ty lidi albrechtický, když jsem byl
ještě v obchodě, tak jsem se snažil
každému vyhovět. Tehdy to nebylo
jednoduchý, v té době v obchodech
zboží nebylo, nebyly stavebniny, nic,
ale byl jsem rád, že jsem mohl lidem
tak nějak pomoct. Ale to uteče, ten
život. Třeba za komunistů mě nutili
k různé činnosti, měl jsem tu smůlu,
že když jsem měl obrnu lícního nervu, tak jsem v obchodě skončil a šel
jsem dělat do ZAZ a byl jsem v té
fabrice, byl jsem tam zařazený mezi
HTP. Ale do strany mě nikdy nezlámali. Když už jsem měl něco dělat
v ROH, tak jsem si aspoň vzal na
starosti rekreační chatu na Deštné
a pionýrské tábory, abych dělal aspoň něco smysluplného. V roce 2008
jsem si třeba uvědomil, že je škoda,
že Albrechtice nemají žádný křížek,
jako je ve Štěpánovsku, na Nové
Vsi… Jen tři obrázky svatých podél
cesty na Vysoké Chvojno. Tak jsem
se domluvil s farářem Havlíčkem
a nechal namalovat nakonec sedm
obrázků svatých – Ježíše, Pannu Marii, Václava, Petra, Terezii a Huberta.
Poprosil jsem faráře Havlíčka, aby
mi je posvětil, on to udělal, rozmístili jsme je a já jsem se ptal, co pro
něj můžu za to udělat. A on říká: „Já
mám tady teď spory s farníky, mohl
byste si vzít k sobě klíč od kostela, na
pár měsíců, než se to uklidní.“ No
a z pár měsíců bylo za šest obrázků
šest let. Ale musím říct, že s takovým duchovnem, jako je v albrechtickém kostele, jsem se setkal jedině
v Neratově. Nechtěl bych o tom moc
mluvit, protože by mi to asi málokdo
věřil, že se mi tam staly tři opravdu
zázraky.
… pokračování na str. 16
15
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MODERNÍ HISTORIK
… pokračování ze str. 15
Kostel sám o sobě je historie, tam
jsem si ověřil spousty věcí, našel
jsem tam posvátný kámen, který
podle zápisu měl být z roku 1675,
ale nakonec jsem zjistil, že ten kámen byl vyměněný, protože v roce
1925, za arcibiskupa Kašpara, se ze
všech kostelů posvátné kameny stahovaly a byly nahrazovány novými.
V Albrechticích je nový posvátný
kámen, který tam zasazoval Josef
Šejna s nějakým panem Boháčem
v roce 1928. A ověřil jsem si tam
různé věci, třeba u varhan, kde jsou

zápisy na varhanách, na které mě
upozornil Honzík Šmídů, když ty
varhany měli rozdělané. Já jsem zase
našel zápisy v malbě, na dlaždicích,
i na zvonici, na zvonech a je toho
hodně, co jsem tam našel. Proto
bych byl rád, kdyby se v Albrechticích našli dva tři lidi, kterým bych ty
materiály, které mám, mohl předat
a tak nějak je nasměrovat, jak pokračovat dál, aby v roce 2029, kdy by
mělo být 750 let výročí první zprávy
z Dalimila o Albrechticích, mohlo dojít k vydání druhého vydání
knížky o Albrechticích, která by byla

doplněná a věci, které tam nepatří,
aby byly vypuštěny. Je spousta věcí,
ke kterým je třeba se dostat, spousta věcí, protože bylo zlikvidované
Újezdní muzeum v Týništi, spousta
věcí se rozkradla, spousta věcí byla
převezena do Rychnova, s tím by se
mělo začít. Je třeba se dostat do toho
pomníku, kde jsou v cínové schránce z roku 1925, o které se ví. Je třeba
to otevřít, všechno zdokumentovat,
doplnit celou historii od roku 1925
až doteď a zase to tam uložit. A já
bych ty lidi nasměroval, já bych jim
pomalu ten materiál předával, prošel

bych s nimi celé Albrechtice, ukázal
jim, kde co bylo…
Povídání s panem Vladimírem
Čtvrtečkou bylo zajímavé a dlouhé,
do zpravodaje se vešla jen malá část
našeho rozhovoru. Snad je ale patrné, jak skromný je to člověk, když
každou osobně mířenou otázku
brzy zase stočil k historii Albrechtic.
Ještě jednou za něj prosím každého,
kdo by se chtěl historií Albrechtic
zabývat podrobně a trvale, aby se
obrátil přímo na něj, na mě, nebo
na OÚ.
Eva Králová

NAŠLI, MOJI RÁDCOVÉ, NAŠLI? Našli!
Možná jste 14. června odpoledne
mohli zaslechnout několik ran - to
padaly kameny ze srdcí všech, kteří
se angažovali v hledání nové/ho ředitele/ky naší Základní školy a mateřské školy. Po dlouhých více než
čtyřech měsících se totiž stalo to, v co
už někteří z nás ani nedoufali – konalo se druhé kolo konkursního řízení,
ústní pohovor s jedinou uchazečkou
o místo, a tato uchazečka byla schválena jednomyslně sedmičlennou komisí jako vítězka.
Když jsme v květnu ani po čtvrt
roce neměli žádného zájemce na
post ředitele/ky ZŠMŠ Albrechtice
nad Orlicí, začali jsme trochu propadat panice. Pochopitelně. Současná

skvělá ředitelka školy, paní Světluše
Kratěnová, už dál ve funkci zůstat nemohla, oficiální zástupkyni neměla,
těžko říct, co by se dělo dál. Telefonát, který v polovině května paní ředitelka přijala, a ve kterém jí jistá paní
z Dobrušky říkala, že hledá místo, byl
proto téměř k neuvěření. Následovalo osobní setkání obou žen, další,
teď už trochu nadějnější prodloužení
konkursního řízení, a nakonec i první a jediná došlá obálka s životopisem
a dalšími náležitostmi, která, ač obyčejná, pro mnoho z nás téměř zářila.
Byla totiž plná naděje…
Naděje, která se alespoň prozatím
naplnila ve zmíněném druhém kole
konkursního řízení, kdy paní Simona

Baláčková prokázala svou perfektní
připravenost a vhodnost pro dané
místo. I zástupkyně krajského úřadu Královéhradeckého kraje uznale
prohlásila, že se s podobnou připraveností kandidátů setkává jen výjimečně. Nešlo ale jen o teoretickou
připravenost, paní Baláčková všem
ukázala, že jí naše škola přirostla
i za tak krátkou dobu k srdci a že se
můžeme snad těšit na roky příští…
Rada obce proto novou ředitelku
jmenovala do funkce s platností od
1. srpna 2018.
Nesnáším loučení, a proto nevím,
jak bych mohla v tomto článku v pár
větách poděkovat současné paní ředitelce Kratěnové za všechny ty roky

úžasné obětavé práce a péče, kterou
škole věnovala. Proto bych ráda do
příštího vydání místního zpravodaje
s paní ředitelkou sepsala rozhovor,
který snad bude mým důstojným
rozloučením. Zatím připojuji jen
strohé „děkuji za vše a za všechny.“
V návaznosti na nadpis článku
zbývá snad jen parafrázovat další
větu z pohádky Pyšná princezna „Princezna je v dobrých rukou krále Miroslava,“ nadějnou vyhlídkou,
kdy doufám, že „škola je v dobrých
rukou Simony Baláčkové.“ A snad
všichni pochopíte, co myslím závěrečným zvoláním „Král je mrtev – ať
žije král!“
Eva Králová

ČINNOST KOMISE SPOZ V I. POLOLETÍ 2018
Od ledna 2018 zajišťuje činnost
komise Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) při Obecním úřadě
v Albrechticích n.O., celkem šest
členek. Novou členkou se stala paní
Ludmila Davidová.
K 6. 6. 2018 jsme navštívily a popřály 13 jubilantům u příležitosti
významného životního jubilea.

Mezi oslavenci byl i nejstarší občan
obce pan František Bíza, kterému
jsme gratulovaly ke stým narozeninám. Všem jubilantům přejeme
hodně zdraví do dalších let.
V dubnu jsme přivítali 7 nových
občánků (2 děvčátka, 7 chlapečků).
Mezi vítanými občánky tentokrát
nechyběla dvojčátka. O kulturní

 Oslava jubilea nejstaršího občana v obci
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program se postaraly dětí z místní mateřské školy, které přednesly
pásmo básniček a písniček. Za jejich pěkné vystoupení jim i paním
učitelkám děkujeme. Novým občánkům přejeme šťastný a spokojený život.
V březnu uspořádala členka naší
komise paní Sychrová ukázku zdo-

bení perníků.
V červnu 2018 se budeme účastnit akce „ Rozloučení s dětmi
v MŠ“, které nastupují v září do 1.
třídy.
Členky komise SPOZ přejí všem
čtenářům příjemně strávenou
dovolenou.
Jindra Červinková

 7. 4. 2018 jme vítali nové občánky, mezi kterými tentokrát nechyběla
dvojčátka - Veronika a Lukáš Kuličkovi (na fotce vpravo).
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Asi se ptáte, kde se vzal nápad založit kroužek mladých hasičů. Celý
nápad vznikl přesně před rokem a kde
jinde než u piva. Povídal sem Jirkovi,
že bych rád svého syna Ondru dal do
nějakého kroužku, ale že tu nic pro
děti není a on řekl tu zakládající větu
"tak založíme pro děti kroužek hasičů".
U piva se vedou silné řeči a oba jsme
si říkali, že těch pár dětí není problém.
Začali jsme plánovat, termín první
schůzky 27. 3. 2018 se blížil. Zveřejnili
jsme, že přijmeme do kroužku děti,
které se chtějí naučit oheň rozdělat,
uhasil, vázat uzly, fungovat týmově,

umět pomoci v nouzi druhému a další věci, které se jim v životě mohou
hodit. Ani jeden z nás netušil, že zájem bude ohromný a budeme mít děti
od Žďáru přes Týniště až do Petrovic.
K dnešnímu dni máme celkem dvacet
pět dětí rozdělených do dvou skupin.
Čtrnáct dětí menších a jedenáct dětí
větších. Scházíme se jednou za čtrnáct
dní, menší děti chodí od čtyř hodin
odpoledne a starší od pěti hodin odpoledne. Máme za sebou celkem šest
schůzek a i za tak krátkou dobu jsme
toho hodně stihli. Opékali jsme buřtíky s ukázkou rozdělání ohně v přírodě

a zároveň jeho uhašení vysokotlakým
proudem z našeho hasičského vozu.
Dnes už i nejmenší děti vědí, kde
máme jaké hasičské vybavení, poznají
velikosti hadic, ale hlavně jsou všichni
společně, hrají si týmově, pomáhají
si, podporují se vzájemně v soutěžích
a moc je to s námi baví. Čeká nás toho
letos ještě hodně. O prázdninách jedeme pod stany, na výlet do Dobrušky,
kde nám předvedou a naučí záchranu
tonoucího člověka a mnoho dalšího,
ale to zatím zůstane v tajnosti. O další
činnosti našeho kroužku Vás budeme
zde ve zpravodaji informovat nebo se

můžete přidat na Facebooku do skupiny "Kroužek mladých hasičů",kde
najdete i spousty fotografií. Závěrem
chceme poděkovat kamarádům a kolegům hasičům z SDH Albrechtice
nad Orlicí za ochotu kdykoliv pomoci
a panu starostovi Jaromíru Kratěnovi
za jeho náklonnost, podporu pro rozvoj našeho kroužku a věnování části
obecního rozpočtu. Krásné slunečné
a bezstarostné léto přejí David Chaloupka, Jiří Proche a Sváťa Myler.
David Chaloupka, člen JSDH
Albrechtice nad Orlicí

Z ČINNOSTI HASIČŮ
V předchozím zpravodaji jsem
psal, jaká byla zima klidná, co se výjezdů týká. Jaro si to vynahradilo. Vše
začalo 23. března, kdy nám na mobilní telefony přišla zpráva, že hoří
zemědělský objekt v Albrechticích.
Tedy místní prasečák. Po příjezdu
byl téměř celý objekt v plamenech,
čemuž pomohla uskladněná sláma
a seno v půdním prostoru. Takže
bylo třeba zamezit dalšímu šíření požáru a postupně ho likvidovat. Veškeré práce uvnitř objektu byly prováděny v dýchacích přístrojích, a jelikož
to byl fyzicky dost náročný zásah
a vzduch ubýval velmi rychle, bylo
na místo povoláno i vozidlo protiplynové služby z Hradce Králové, které
při požárech většího rozsahu vozí náhradní lahve k dýchacím přístrojům.
Na místo se dostavily také dobrovolné jednotky z Týniště nad Orlicí,
Třebechovic, Borohrádku a profesionální jednotky z Hradce Králové
a Rychnova nad Kněžnou. Po uhašení požáru bylo třeba vyhledat skrytá
ohniska, což znamená vzít do ruky
vidle, lopaty a kopáče, a převrtat
celý půdní prostor dokud nezmizí
poslední žhavý uhlík. Naše jednotka
zůstala na místě až do nočních hodin
a prováděla dohled. O další výjezd se
nám postaral silný vítr, který strhnul

část střešní krytiny nad knihovnou.
Tam bylo třeba posbírat uvolněnou
krytinu z komunikace a provizorně ji připevnit zpět. O následnou
opravu se postarala odborná firma.
30. dubna v ranních hodinách přišel
poplach na požár kulturního domu
v Týništi nad Orlicí. Jednalo se o planý poplach a jednotka ani nemusela
vyjíždět z garáže. Aby nám to ale nebylo líto, po třetí hodině odpolední
přišel další poplach. Tentokrát na
ostro. Jednalo se o požár trávy u nádraží v Týništi nad Orlicí. Na místě
již zasahovala jednotka z Týniště,
takže našich služeb nebylo třeba. Za
nedlouho jsme se vraceli zpět na základnu. Posledním a pátým letošním
výjezdem byl opět planý poplach ve
firmě HP Tronic v Týništi. Na místo
jsme sice dorazili, ale nemuseli zasahovat. Po provedeném průzkumu
nás velitel zásahu poslal domů.
Další naše akce byly spíše v kulturním duchu. 26. května proběhl na
místním Sokoláku Dětský den, kde
naši hasiči přichystali pro děti různé
atrakce a starali se o plné pupíky našich ratolestí. 31. května odjela naše
cisterna i koňka na posádku do Týniště nad Orlicí. Tam se také konal
Dětský den a naše technika tam jako
vždy nesměla chybět. Byly k vidění

tanky, vojenská i hasičská technika,
munice, která se tam skladuje a ukázky zásahu vojenské policie. Ale protože bylo dost teplo, největší atrakcí
pro děti i některé paní učitelky byla
voda stříkající z proudnic naší koňky.
Již od začátku roku však naše mozky
zaměstnávalo plánování a přípravy
oslav 130. výročí od založení našeho
hasičského sboru. Vše vyvrcholilo
16. 6. v 10:00, kdy byla otevřena vrata
našich výjezdových garáží a nástupem jednotky zahájen den otevřených dveří u albrechtických hasičů.
Úvodní proslov měl starosta hasičského sboru pan Lochman. Pověděl
něco málo o historii našeho sboru,
o činnosti jednotky a předal slovo
starostovi obce panu Kratěnovi, který ocenil činnost našeho sboru i jednotky a předal nám několik krásných
darů, z nichž nejcennějším pro nás
byla oficiálně podaná žádost o dotaci na pořízení nového zásahového
dopravního vozidla. Ale znamená to,
že máme zažádáno o dotace. Někdo
to totiž vidí jako hotovou věc, ale zda
vozidlo někdy bude, záleží na schválení příslušnými orgány. Každý kdo
chtěl, mohl ten den přijít a podívat se
do našich garáží na techniku a veškeré vybavení, které máme k dispozici.
Navíc naše pozvání přijali kolegové

z Týniště nad Orlicí, Kostelce nad
Orlicí, Třebechovic pod Orebem,
Nového Města nad Metují a Olešnice v Orlických horách. Ti všichni
dorazili se svou moderní technikou.
Také byli přítomni kolegové a kamarádi z rakouského Wörglu, se kterými
jsme probrali pár témat a vyměnili si
pár krásných darů. Na druhou hodinu odpolední jsme naplánovali
spanilou jízdu veškeré přítomné
techniky v čele s naší koněspřežnou
stříkačkou. Ti, co zrovna odpočívali
po obědě, měli smůlu. Bylo hlučno.
Na koňce seděl vozka a slečna Mylerová, která troubila na trubku signál
„hoří“. Za nimi se pomalu přesouvala kolona houkajících vozidel. Byl
to pohled, při kterém se hasičovo
srdce rozbuší a některým i zvlhly oči
dojetím. Tato jízda končila na hřišti,
kde pokračovala oslava s živou hudbou až do pozdních nočních hodin.
To zase měli smůlu ti, co ráno vstávali do práce. Zase bylo hlučno. Ale
rádi bychom se všem, kteří nemohli
ze soboty na neděli spát, omluvili
a ubezpečili je, že toto se stává jednou, maximálně dvakrát za deset let.
Všem, co přišli a bavili se s námi,
moc děkujeme a těšíme se na další
setkání s vámi.
Za SDH Josef Jakl

17

ZPRAVODAJSTVÍ

Číslo 2 - 2018

NÁVŠTĚVA KONCENTRAČNÍHO TÁBORA V OSVĚTIMI
V brzkých ranních hodinách
jsme 9. 6. 2018 odcestovali z Albrechtic nad Orlicí směr koncentrační tábor Osvětim. Tuto akci naplánovala kulturní komise obce po
oslovení paní Milady Chmelíkové,
která vše zorganizovala s pomocí
CK KALOUSEK.
Po příjezdu do Osvětimi jsme
před brány tábora čekali na otevření a svou průvodkyni Sylvu,
která nás po celou dobu výpravy
provázela.

Přiznám se, že jsem viděla
spoustu dokumentů, filmů a tušila
jsem, že to nebude lehké se s tímto
zážitkem vyrovnat, ale ke svému
překvapení, já i celá výprava to
zvládla v tichosti,kdy jsme následovali svou průvodkyni a naslouchali jejímu tichému výkladu.
Teprve po příjezdu domů na mě
padl obrovský smutek a úzkost.
Když jsem chtěla jít spát a zavřela oči, tak jsem viděla všechny
ty zoufalé oči vězňů z fotek, ob-

lečených do pruhovaných obleků
jak křičí o pomoc! Malé vyhublé
děti, ženy ve věku 30let s váhou 25
kg. Zemřelo zde přes 1,5 mil lidí
převážně židů, ale uvádí se, že jich
bylo mnohem více.
Když jsme přejeli do druhého
tábora Březinka, tak se musím přiznat, že jsem měla pocit, že po těch
lidech šlapu! Všude byl drobný
prach a nám průvodkyně sdělila,
že popel z lidí esesmani rozsypávali, kde se dalo, tak jsem se toho

pocitu nemohla zbavit.
Nyní když píšu, tak se mi je
úzko, ale jsem ráda, že jsem mohla
s touto výpravou jet a moc děkuji
Miladě za krásné vyprávění lidských příběhů přeživších a i informací o tomto hrozném místě. Co si
z toho odnáším? Určitě nikdy nezapomenout a dochovat tyto místa
pro další generace, aby se poučili
a nikdy toto nedopustili!
Ivona Voborníková

CESTA ZA POZNÁNÍM… ANEB OSVĚTIM 2018
Psal se 9. červen, pouhá hodina
po půlnoci, kdy se většina z nás dostavila na předem domluvené místo
odjezdu, k restauraci u Krbů. Místo,
z kterého jsem společně s úžasnou
partou lidí, převážně z naší vesničky
a okolí, vyrazila, o 30 min déle, k cíli
s neveselým názvem OSVĚTIM.
„ Pod křídly “ CK Kalousek and
Williams a.s. a řidiči p. Martinem
a p. Zdenkem jsme cestou, při krátké zastávce ve městě Česká Třebová, doplnili doposud prázdná místa
v autobusu a nerušeně pokračovali
v cestě.
Čekalo nás několik hodin jízdy,
dvě zastávky na protažení nohou,
kávu, probuzení… a najednou jsme
se ocitli v městečku OSWIECIM.
Kapky deště, které někteří z nás zaspali, rázem zmizely a uvítalo nás tiché, sluncem prozářené a rozpálené
místo s tak bolavou historií. S malými baťůžky, kabelkami, pitím v ruce
a obavami v srdci jsme se rozdělili do
dvou skupin. Nasadili si sluchátka,
dali si audio přijímače na krk a se zaujetím se ponořili do neuvěřitelných
a poutavých slov, vět, výkladu p. Silvie a p. Roberta (interních průvodců
Muzea Auschwitz - Birkenau), kteří
svou průvodcovskou profesi opravdu dělají od srdce. Tímto jim na dálku za nás všechny děkuji, opět, stejně
jako již několikrát při i po vlastním
putování koncentračním táborem.
Mají, myslím nejen můj veliký obdiv.
Děkujeme.
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Po 4 hodinách v hlavním táboře kde jsme procházeli v klidném
tempu jednotlivými bloky, v kterých
jsme měli možnost shlédnout dochované fotografie, video záznamy,
věci denní potřeby, které nám v tom
„našem“ životě připadají tak samozřejmé a tam… tam se staly pouhým
snem, viděli jsme část exponátů, které byly objeveny a zůstaly dochovány
z 27. ledna 1945, kdy pravda o tom
co se za branou všech tří táborů dělo,
vyplula na povrch. Seznámili jsme se
s podmínkami, v kterých nevinní
lidé, nepřestávali věřit v lepší zítřek
a hlavně v opětovné setkání se svými blízkými. Většina z vás byla stále v blízkosti rodinného příslušníka
nebo alespoň některého z přátel.
A i tak to pro vás bylo těžké. Jak bylo
asi lidem, kteří na rampě v Březince,
na které jsme stáli posléze i my, během pár minut, někdy i vteřin, zůstali po selekci, sami! Jak bylo těm co
byli určeni ke smrti vyhladověním
a vyhlazením prací nebo k přímé,
okamžité likvidaci? To si snad nejde
ani představit… Šli jsme dál a dál,
po cestě, která vedla do plynových
komor, procházeli jsme mezi tóny
židovské hudby, úsměvy a štěstím
nejen židovských rodin, ale i dalších nevinných lidí z celé Evropy,
které byly zaznamenané před jejich
transportem, před jejich tzv. „vystěhováním na východ“. Proplétali jsme
se na střídačku mezi útržky bolesti,
štěstí a utrpení… Strašná kombinace

pro každého z nás. Někdy bylo těžké se po chvíli zastavení v některých
z expozic, odhodlat k dalšímu kroku
a jít dál… bolavé nožky, sluneční žár,
horko a hlavně úzkost z toho co nás
ještě čeká nám svazovala celá naše
těla. Mlčky jsme procházeli plynovou komorou…Vzpomínáte? Nás
tam bylo pár, v roce 1942 ve stejné
místnosti až 1600 lidí… Vzpomínáte
na otevřený větrací otvor na stropě?
Na film či knihu Chlapec v pruhovaném pyžamu a další, o kterých jsem
vám vyprávěla? Vše bylo a je tak nepochopitelné!!! Jak je možné, že existuje i tato historie??? Historie, která
nejde ničím vysvětlit, omluvit…
Mohla bych psát dál a dál…. Ale
to hlavní a to proč jsem možnosti napsat „pár“ řádků do místního
zpravodaje využila je, že vám všem
opět mnohokrát děkuji.

Sešli jsme se opravdu dokonalá
skupina. Myslím nejen povahově,
ale i věkově. Byly zastoupeny všechny věkové generace, tedy samozřejmě vyjma dětí do 14 let. Můj obdiv
máte všichni, vaše odvaha poznat
toto místo a to jak jste to zvládli…
byli jste neuvěřitelní. Děkuji.
Cesta byla plánovaná opravdu s velikým předstihem, ale i přesto čas,
který postupně ubýval do její realizace
utekl rychle. Určitě díky neuvěřitelné
podpoře a pomoci ze strany obecního
úřadu, který nápad od samého začátku podporoval a poskytl dokonalé
zázemí pro vás, účastníky, ohledně
plateb a informací. Tímto děkuji, p.
I. Voborníkové, s kterou jsem byla ve
spojení nejvíce, někdy jsme spolu komunikovali nejen ve dne, ale i v noci,
jen aby vše vyšlo jak má.
… pokračování na další straně
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CESTA ZA POZNÁNÍM… ANEB OSVĚTIM 2018
… pokračování z předchozí strany
A určitě i p. starostovi M. Kratěnovi za již zmíněnou podporu při
realizaci celé této výpravy. Děkuji.
Cestovní kanceláři Kalousek
and Williams a.s. také tímto posílám veliký dík. Je to opravdu CK
jak má být. Skvělí lidé na pozadí,
o kterých při objednání jakéhokoliv zájezdu ani nevíte. 100% spolehlivost ve všech směrech, úžasný
přístup ke klientům a vždy poho-

doví řidiči za volantem. Za mě jednoznačně doporučuji, ať už jedete
za poznáním, relaxací, kulturou či
sportem.
Děkuji vám všem, že jste tak
krásně naslouchali i mým slovům.
Byli jste prostě báječní.
Děkuji, že jsem vás měla možnost poznat i jinak, než když se jen
letmo potkáme. Byly okamžiky,
kdy nebylo potřeba žádných slov,
stačil jen pohled do očí a věděla
jsem, že vše vnímáte a cítíte stejně.

Což bylo krásné a pro mě to moc
znamenalo.
Všechna místa, na která jezdím
co by průvodce, mi přirostla k srdci, ale toto místo jinak, více, snad
mi rozumíte. Byl to s vámi se všemi nezapomenutelný den a ať už
ve vašich vzpomínkách a srdcích
zůstane jakýkoliv „ střípek“ z této
smutné historie, myslím si, že na
9. červen roku 2018 již nezapomenete. Věřím, že ten kdo projde branou „PEKLA a pozná osudy lidí

z TOVÁRNY NA SMRT “,nikdy
nic takového, po shlédnutí všeho
toho hrozného, již nedopustí.
Díky všem výše jmenovaným si
myslím, že CESTA ZA POZNÁNÍM nejen smutné historie, ale
i nás samotných se vydařila.
Budu se těšit na cesty příští
a hlavně na vás, ano třeba i vás,
kteří jste dočetli mé řádky až sem
a na první albrechtické výpravě
jste s námi nebyli.
S úctou a díky Milada Chmelíková
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DĚTSKÝ DEN NA SOKOLÁKU

První Dětský den v režii Klubu
maminek a Kroužku mladých hasičů se uskutečnil 26. května na sokolském hřišti v Albrechticích. Pro návštěvníky bylo připraveno několik
soutěžních stanovišť se soutěžemi.
Po splnění 5 disciplín si děti mohly
vybrat některou z mnoha krásných
odměn, mezi které patřili knížky,
sladkosti, psací potřeby, bublifuky nebo omalovánky. Dále byl pro
všechny malé i velké připraven kočár tažený koňmi, který celé odpoledne vozil zájemce po okruhu kolem
Lesní ulice. Další poníci vozili děti

na trávě za Sokolovnou, nechyběla
ani ukázka, jak poník dokáže skákat
přes překážky s malým jezdcem. Návštěvníci si mohli prohlédnout a obdivovat, jak si s překážkami poradí
králíci v podání spolku Králičí hop
Třebechovice pod Orebem. Hasiči
zde měli svou cisternu Mercedes
a postarali se ve spolupráci s profíky o lanovou dráhu a děti se proháněly z půlky borovic přes sokolské
hřiště na kladce. V občerstvení si
návštěvníci pochutnávali na domácích zákuscích od maminek z klubu,
kávě a domácí limonádě. Nechybě-

Společenská kronika

lo občerstvení pro velké. Dík patří
především Lucii Proche, která celý
den zorganizovala, sehnala dobrovolníky a veškeré finance. Zbývá jen
dodat, že všechny atrakce a soutěže,
včetně kočáru a malování na obličej
měly děti zdarma. Velký dík patří
také Davidovi Chaloupkovi a jeho
ženě Petře za nemalou pomoc. Na
stanovištích byla spousta dobrovolníků, bez kterých by celý den nefungoval, díky. Moc děkujeme obci za
poskytnutí prostor pro Dětský den.
Jiří Proche

počet obyvatel k 31. 05. 2018
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Vítáme na svět:
Michaela Formanová, nar. 21. 3. 2018
Poděkování
Děkuji členkám SPOZ paní Sychrové
a paní Davidové, za příjemné posezení,
dárek, květiny a blahopřání k mému životnímu jubileu. Velmi se toho vážím.
Formanová Jana
Velké poděkování za příjemnou návštěvu u příležitosti mých narozenin, dárek
a květiny, patří paní Velíškové a paní
Müllerové.
Dundrová Jana
Za milé přání, květiny a dárky k mému
životnímu jubileu, děkuji panu Jaromítu
Kratěnovi, paní Jindře Červinkové, za
ČZS paní Kupkové a paní Šarfové.
Ešnerová Bohumila
Děkuji obecnímu úřadu v zastoupení
pana starosty Jaromíra Kratěny a paní
Davidové za SPOZ za přání k mému
životnímu jubileu, za krásné květiny,
bohatý dar a příjemné posezení.
Jaroslava Svobodová
Vzpomínka
Dne 30. března 2018 uplynulo 25 let,
co nás navždy opustil pan Jaroslav Derner a 28. dubna 2018 by se dožil 95 let.
Vzpomíná celá rodina Dernerova.
Dne 10. května 2018 uplynulo 4. výročí, co se tiše zastavilo srdíčko naší milované maminky a babičky paní Vlasty
Šmídové. Maminko, v našich srdcích jsi
stále s námi.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel, syn Petr
s rodinou a Rosťa s Petrem
Dne 29. 6. 2018 tomu bylo 15 let, co
nás navždy opustil pan Václav Velíšek.
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a synové s rodinami
Dne 5. července tomu již bude 5 let,
co nás navždy opustila paní Květa Betlachová ze Štěpánovska. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Syn s rodinou
Dne 22. července uplyne 5 let, 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
Dne 6. srpna uplyne dlouhých 24 let,
co od nás odešel bez jediného slůvka
rozloučení pan ing. Václav Brůžek z Albrechtic. Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi.
Rodina
Dne 16. srpna to bude již 11 let, kdy
nás opustil pan Ladislav Falta ze Štěpánovska. Věnujte mu prosím s námi
tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná rodina.
Dne 15. října uplyne první dlouhý
smutný rok, kdy nás navždy opustil pan
ing. Jiří Falta ze Štěpánovska. Věnujte
mu prosím tichou vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomíná rodina.
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