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ALBRECHTICKÝ MASOPUST
Masopust nám začíná,
bude dobrá hostina.
Pěkně se napapáme,
u toho si zazpíváme.

U Formanů zastavení
bylo plné tance, smíchu, veselení.
U Ešnerů, Proche, Kačínů
masovou jsme měli hostinu.

K Zemkům naše kroky vedly,
všechno jsme jim málem snědli.
Hostitelé Krčmářovi,
koblížků tác plný měli.

Muzikanti pěkně hráli,
my jsme k tomu zazpívali.
Pusy plné koblížků,
cíl už bude nablízku.
Jitrnice potom dodá naše
paní Slaninová.

Děkujeme, děkujeme,
Albrechtice obejdeme.
Plno dobrot ještě k tomu,
nabídl Klub seniorů.

Jé, to jsme se dobře měli.
Masky chválu pěly.
Milí naši hostitelé,
měli jste vše dobré, skvělé.
Muzikanti u pana Vacka
zahráli pár písniček a potěšili v jeho Za rok těšíme se zas
na veselí, tanec, hodokvas.
areálu plno dědečků a babiček.
Václav Lochman, 4. ročník

Náklad 600 ks
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Vážení čtenáři,
přestože již máme duben roku
2019, dovolte mi krátce shrnout
nejdůležitější fakta roku 2018.
Z pohledu naší samosprávy to byl
především rok změn.
Z důvodu nástupu paní Evy Králové na mateřskou dovolenou došlo ke změně ve funkci místostarostky obce, kterou převzala paní
Mgr. Marie Vacková.
Po mnoha letech skončila, na
vlastní žádost, ve své funkci ředitelka naší základní školy paní Mgr.
Světluše Kratěnová. Po opakovaném konkurzu nastoupila v srpnu 2018 do funkce nová ředitelka
paní Mgr. Simona Baláčková.
Podobně také v knihovně skončila po mnoha letech naše paní
knihovnice Jaroslava Svobodová.
Při podzimních komunálních
volbách bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce. Při těchto volbách
jsme se rozloučili s mnoha dlouholetými zastupiteli naší obce,
panem Ing. Petrem Kačínem,
Zdeňkem Boudkem, Vojtěchem
Hrinem, Jaroslavem Hlušičkou,
Jiřím Betlachem, Ing. Dušanem
Drahokoupilem, Radkem Lochmanem, Vlastou Zemkovou
a Jaroslavem Zemanem. Všichni se

rozhodli již dále nekandidovat.
Všem, kteří ve svých funkcích
skončili, ještě jednou děkuji za
poctivou práci, kterou odvedli ve
prospěch naší obce. Určitě si právem zaslouží ocenění, která jim
u příležitosti jejich odchodu udělilo zastupitelstvo obce nebo rada
obce.
Všem jejich nástupcům přeji,
aby své funkce vykonávali s radostí a byli při nich zodpovědní zrovna tak, jako jejich předchůdci.
Velkým tématem roku 2018 bylo
také hledání cest, jak zrealizovat
a připravit nové nebo vyvolané
investice.
Podařilo se opravit podstatnou
část komunikace V Borku, včetně chodníků před bytovkou. Bylo
postaveno nové workoutové hřiště
v areálu na sokolském hřišti. Po
mnoha letech se podařilo vyřešit
majetkoprávní vztahy ke stavbě
inženýrských sítí a komunikací
v lokalitě Pod Strání. Kromě toho
se podařilo ve spolupráci s DSO
Křivina zrealizovat zkapacitnění
nátoku splaškových vod do čerpací stanice v ulici Luční a instalovat
výkonné čerpadlo na přečerpávání
splaškových vod v době mimořádných událostí ve výši cca 1 mil.

VLAJKA PRO TIBET

Mezinárodní kampaň “Vlajka
pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě
a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. Akce probíhá každý
rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce
1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo
v důsledku hladomoru. Cílem
kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv
v Tibetu. Česká republika se ke
kampani připojuje pravidelně od
roku 1996, kdy tibetskou vlajku
vyvěsila první čtyři česká města.
V loňském roce se k akci připojilo 737 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají
každoročně např. v Německu,
Francii, Belgii a dalších zemích.
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Vlajky vyvěšuje celá řada škol,
včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organizací také mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na
podporu Tibetu. 10. března 2019
jsme si připomněli už 60. výročí tibetského povstání. Kampaň
Vlajka pro Tibet má především
symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany.
Již několikátým rokem se
obec Albrechtice nad Orlicí
k této kampani připojuje, čímž
vyjadřujeme podporu ochrany lidských práv. Zastupitelstvo
obce Albrechtice nad Orlicí dne
20. 02. 2019 projednalo připojení
k mezinárodní kampani "Vlajka
pro Tibet" a schválilo připojení
obce k výše uvedené akci. Tibetské vlajky byly vyvěšeny 10. března 2019 na budově obecního úřadu a druhá na budově základní
školy. V loňském roce nás bylo
737, kolik bylo letos? Dle předběžných informací ze stránek
Spolku Lungta přibližně 817
obcí, měst, městských částí nebo
krajů. Čím víc nás bude, nás, kteří chtějí něco změnit, tím dřív se
začne něco dít.
Alena Mylerová,
místostarostka obce

Kč. V ulici Luční byla dokončena
výměna vodovodního řadu. Byla
zahájena další část výstavby kanalizace v hodnotě cca 22 mil. Kč.
Kromě toho jsme se intenzivně
věnovali přípravě hned několika
velkých staveb, které se mají v obci
realizovat v blízkém období. Jedná
se o opravy silnic Luční, Na Písku,
Pardubická, Na Drahách (propojení u obchodů), Zahradní. Je připravena výstavba nového bezdrátového rozhlasu, pro kterou jsme
získali dotaci. Ve spolupráci s ČEZ
Distribuce, a. s. připravujeme I.
etapu přeložky vrchního vedení
rozvodů nízkého napětí do země
a s tím spojenou stavbu nového
veřejného osvětlení. Stále pracujeme na přípravě stavby inženýrských sítí a komunikací v lokalitě
Pod strání. Na tuto stavbu máme
příslib dotace od MMR ve výši cca
5,2 mil. Kč.
Mohl bych pokračovat ještě dále
ve výčtu aktivit, o kterých rozhodovalo v roce 2018 zastupitelstvo
obce nebo rada obce.
Ve všech případech se snažím,
spolu s našimi zaměstnanci a dalšími kompetentními osobami, najít cestu k jejich vyřešení. Věřte,
že na obec naší velikosti je souběh

tolika akcí velkým soustem.
V ekonomické oblasti došlo
k nárůstu příjmů obce oproti roku
2017 z cca 14,5 mil Kč na cca 17,1
mil. Kč. Tento nárůst příjmů, spolu s rozumným hospodařením
umožnily zvýšit finanční rezervy
obce k 31. 12. 2018 na hodnotu
cca 5,5 mil. Kč. Na dalších účtech
má obec účelově vázaných dalších
cca 1,3 mil. Kč. Uspořené finanční
prostředky vytvářejí dobré předpoklady k financování připravovaných investic.
Celkově vzato – obci se podařilo
splnit rozhodující množství plánovaných aktivit pro rok 2018 – přitom uspořit peníze, připravit k realizaci další investice pro rok 2019,
udržet potřebný standart poskytovaných služeb občanům i podporu
školství a zájmových organizací.
Za to bych rád poděkoval místostarostkám obce paní Evě Králové a Mgr. Marii Vackové, členům rady obce – Jiřímu Špačkovi,
Radku Lochmanovi, Evě Králové,
všem ostatním zastupitelům obce
a zaměstnancům obce – zvláště
pak Petře Berounské, Ivoně Voborníkové a Jaroslavu Kupkovi.
Jaromír Kratěna
starosta obce

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE SPOZ ZA ROK 2018
Činnost komise Sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadě
v Albrechticích n. O., pracuje ve stejném složení - předsedkyně Jindra
Červinková, členky Beranová Alena,
Müllerová Alena, Velíšková Jaroslava,
Sychrová Jana, Davidová Ludmila.
Komise se schází pravidelně 1 x měsíčně, kde připravuje akce jubilantů.
Komise za rok 2018 zajišťovala
tyto akce:
Významná jubilea: 100 let - 1x, 85
let - 4x, 97 let - 1x, 80 let - 10x, 96 let 1x, 75 let - 9x, 95 let - 1x, 70 let - 7x, 92
let - 1 x, 91 let - 1x, 90 let - 1x

uvítali 17 občánků – 6 holčiček a 11
chlapečků.
V červnu jsme se jako každý rok zúčastnily akce “Rozloučení dětí v MŠ“,
které nastupují v září do základní
školy. V srpnu se konala na obecním
úřadě svatba. Další akcí, které se pravidelně naše členky účastní je zahájen
školního roku v ZŠ. V rámci oslav 100.
výročí republiky jsme se zúčastnily
i akce „Zasazení lípy“. V prosinci jsme
se účastnily akce „ Rozsvícení vánočního stromu“. Na závěr zprávy bych si
dovolila poděkovat všem pracovníkům obecního úřadu, členkám SPOZ
a dalším účastníkům za spolupráci na
zajišťování výše uvedených akcí.

Vítání občánků: – celkem jsme Jindra Červinková, předsedkyně SPOZ
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KULTURA JINAK?
Kulturní komise, stejně jako
ostatní výbory a komise, zanikla
s volbami nového zastupitelstva
obce. Starosta obce na jednání
rady 28. listopadu 2018 obce oznámil, že přestože byl s prací dosavadní předsedkyně komise, Kristýny Velíškové, spokojený, byl by
pro to, aby předseda kulturní komise vzešel z rady obce a abychom
se pokusili změnit fungování této
komise. Požádal mě, abych se ujala
předsednictví a vypracovala koncepci fungování kulturní komise
v naší obci.
Přečetla jsem si několik článků
o tom, jak fungují kulturní komise v jiných obcích, a přišla jsem
s koncepcí, kterou jsem představila
na jednání rady obce 13. 12. 2018
a která se dá shrnout následovně…
Akce pořádané v obci jsou rozděleny na několik kategorií:
1) Akce pořádané ZŠMŠ Albrechtice nad Orlicí - tedy ty, které nepotřebují prakticky žádnou,
často ani finanční podporu (masopust, den dětí, besídka).
2) Akce pořádané místními zájmovými organizacemi, podnikatelskými subjekty a soukromými
osobami - tedy akce, které potřebují finanční podporu a občas
podporu s propagací (výlet pro

seniory, zájezd do divadla, psí den,
plavba po Orlici…).
3) Akce pořádané Obcí (bowlingový turnaj, stavění a kácení májky, rozsvícení vánočního stromu,
vánoční koncert…) - akce, které
z podstaty věci zajišťují obvykle
starosta anebo místostarostka.
4) Stěžejní akce, jejichž organizaci zajišťuje několik zájmových
organizací a potřebují koordinátora, který vše zastřeší (karneval,
čarodějnice, posvícení, čerti) - jde
o akce, které může organizovat
soukromá osoba nebo zájmová organizace, ale je v zájmu obce, aby
tyto akce proběhly na co nejvyšší
úrovni, protože jde o akce masové a organizačně náročné, a proto
je zde kulturní komise připravena
pomáhat finančně, ale i fyzicky.
Především ale KK zajistí koordinaci a informovanost jednotlivých
spolupořadatelů a pomocníků
a zároveň budou pořadatelé informovat KK o průběhu plánování
akce. Pokud se nenajde organizátor, je v zájmu obce, aby se pořádání zhostila samotná kulturní
komise.
5) Akce pod složkou "drobné
výdaje", které zahrnují malý příspěvek na ohňostroj a podobně.
Přála bych si, aby se jednou roč-

ně uspořádalo setkání zástupců
místních organizací, pořadatelů akcí, provozovatelů restaurací
a dalších, kde bychom v neformálním prostředí probrali své názory
na akce minulé i budoucí.
Samotná kulturní komise bude
především orgánem dohlížejícím
a rozdělujícím finance, přičemž na
rozpočet KK bude pochopitelně
dohlížet rada obce. Hledala jsem
proto členy, kteří jsou komunikativní, umí si udělat čas, kdykoliv je
to potřeba, mají zkušenosti s pořádáním akcí nebo jejich financováním, ale sami kulturní akce v obci
nepořádají (aby nerozhodovali
o penězích pro sebe). Zároveň jsem
se snažila o věkovou, zájmovou
i genderovou rozmanitost. Z výše
uvedených důvodů jsem sestavila
komisi, která by v budoucnu měla
mít 5 členů včetně předsedy, přičemž jedno místo zatím nechávám
neobsazené. Novými členy kulturní komise jsou Petr Kačín, Vlasta
Zemková a Eva Mocová.
Velmi si vážím práce, kterou
všichni dosavadní členové kulturní komise za dobu svého působení
odvedli, i nápadů, které přinesli.
Všem děkuji za často mnohaleté
působení v kulturní komisi, ale nechci, aby tohle poděkování vyznělo

jako loučení. Budu velmi ráda, pokud s pořádáním kulturních akcí
v naší obci budou dosavadní kulturní referenti pomáhat i nadále,
už ne z povinnosti, ale stále s chutí. Věřím, že akce pořádané s nadšením, takříkajíc zespodu a třeba
i s vidinou odměny za odvedenou
práci (ano, i finanční) budou tím
čerstvým závanem větru, který někteří z občanů asi potřebují.
A proto: pokud chcete pořádat
v naší obci jakoukoliv kulturní
akci, neváhejte se mi ozvat na e-mail
eva.kralova@centrum.cz,
kde se domluvíme na požadované
formě a rozsahu podpory ze strany
obce, kulturní komise pak všechny žádosti vyhodnotí a rozhodne
o přidělení finanční podpory. Žádost stačí zatím zpracovat volnou
formou, až stvoříme formulář,
bude k dispozici na webových
stránkách obce. Na výše uvedený
e-mail můžete psát i nápady na
změny v pořádání akcí, rádi je pořadatelům předáme, nebo tipy na
akce nové. Věřím, že Albrechtice
budou dál kulturně žít tak, aby nás
to tady všechny bavilo.
Eva Králová
předsedkyně kulturní komise

ČERTOVSKÝ PRŮVOD V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ 2018
Je zvláštní, když píšu článek
o čertech na jaře. Ale do prosincového čísla loňského zpravodaje
jsme již nestihli napsat ani zmínku. Tedy pojďte se s námi vrátit
do předvánočního období čertů,
Mikuláše a andílků. Letos se poprvé peklo neotevřelo v sále restaurace U Krbů, ale čerti se rozeběhli
8. prosince po vsi. V 17 hodin vyjel
kočár tažený černým čertovským
koněm na náves, vedle kočáru vyběhli čerti všech velikostí. Proti
loňskému roku asi děti více zlobily, protože tolik jsme jich v Albrechticích pobíhat ještě neviděli.
Mikuláš se vezl s malým četíkem
a andílkem na voze, temné a dobré síly byly vyrovnané. Účast byla
obrovská, to snad ani nelze říct jinak. Náves byla plná rodin s dětmi
nejen z Albrechtic, ale i z blízkého
a širokého okolí. A to si tedy čerti zařádili. Bafali na zlobivé děti,
ale i rodiče. Nikdo si nemohl být
jistý, že jeho duše je dostatečně
čistá a čert si ho neodnese. Průvod procházel velkou částí obce
a končil na sokolském hřišti. Musím poděkovat všem přítomným,
že dodržovali upozornění a nikdo
nepoužil žádné pyrotechnické
efekty a petardy. Koník přišel sice
z pekla a je na ledacos zvyklý, ale

„ocaď, pocaď“. Všichni dodržovali
bezpečnostní pokyny, ještě jednou
děkujeme. Ponaučení pro příště
je fakt, že musíme zapracovat na
osvětlení průvodu, možná zkrátit
trasu, otevřít brány pekelné ještě
víc, aby průchodem prošlo více
čertů, mapa průvodu, zastřešené
podium? Pokud máte nějaké nápady na vylepšení, sem s nimi.
Příchod na sokolské hřiště byl
famózní, všude svítila barevná
pekelná světla, hořely sudy s ohnivými čerty. Úžasná atmosféra.
Na místě čarovala čertovská babička s andělem, čekali na příchod
svých čertovských kolegů. Mikulášské balíčky pro napravené malé
hříšníky mohli rodiče odevzdávat
u označeného stanoviště. Na pódiu
potom probíhala samotná mikulášská nadílka. Děti, které se nebály, mohly říct básničku a Mikuláš
s andílky jim předali zasloužený
dáreček. Díky panu Michalcovi
ml., který celou akci na sokolském
hřišti ozvučil, jsme měli i tradiční
diskotéku. Ve venkovním zimním
hávu se všichni alespoň trochu zahřáli přirozeným pohybem.
Vynikající občerstvení zajišťoval pan Kadrmas a spol., nechyběl
párek v rohlíku, čertovský gulášek,
svařáček, horký mošt pro děti na

zahřátí, super.
A nyní k organizátorům hlavním – Jiří Proche, David Chaloupka, hlavní tahouni celé akce, kluci,
za mě úžasně zorganizovaná akce.
Bylo za ní hodně dřiny jak před
akcí, tak po, kdy i s ostatními povolanými hasiči opravdu uměli
chytit za jeden provaz a společnými silami vše zvládli.

Akce vyšla nad všechna očekávání na výbornou, chtěla bych
poděkovat všem, kteří nám pomáhali, Městské policii Týniště n. O.
za doprovod, i těm, kteří se přišli
podívat, co se to v té naší vesničce
děje, DÍKY.
Alena Mylerová
místostarostka obce
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE
Vážený pane starosto,
mnozí občané zaznamenali
v médiích reportáž o havarijním
stavu inundačních mostů mezi
Albrechtice n. O. a Týništěm n.
O., který může ohrozit bezpečnost
provozu. Jak již bylo medializováno, je příprava stavby silnice
II/305 Týniště n. O. – Albrechtice
n. O. odložena na neurčito z důvodu negativního postoje jednoho
z vlastníků dotčených pozemků
k územnímu řízení stavby. Jak probíhají další jednání k této stavbě,
byla přijata nějaká bezpečnostní
opatření?
V první řadě schválilo zastupitelstvo obce dopis Radě Královéhradeckého kraje, ve kterém mimo
jiné žádá Královéhradecký kraj, aby
provedl diagnostické měření únosnosti jednoho, technicky nejpoškozenějšího, inundačního mostu.
Výběr jsme ponechali na správci
silnice. Podle výsledku měření jsme
požadovali upravit maximální povolené zatížení mostu na hodnotu,
která zajistí, že nedojde k poškození, které by mohlo zavinit uzavření
mostu pro osobní automobilovou
dopravu. To je náš prvořadý cíl,
neboť objízdná trasa při uzavření
mostu do Týniště n. O. by vedla
přes Borohrádek a Čestice.
Podle posledních informací by
měl být výsledek měření známý do
konce srpna 2019.
Nezávisle na našem požadavku však došlo již nyní ke snížení
nosnosti hlavního mostu z 19 t na
15 t, vztaženo na jedno vozidlo.
Díky tomuto opatření poklesla
tranzitní nákladní doprava v obci,
což může být pokládáno za prospěšný důsledek pro občany.
Každá mince má však dvě strany.
Díky omezení nosnosti mostu jej
nemohou využívat ani vozidla poskytujících služby v naší obci. Například svoz odpadů z obcí a měst
za řekou Orlicí se díky objízdné
trase přes Čestice a Borohrádek
významně prodraží. Nárůst ceny
může v budoucích letech významně
ovlivnit i výši poplatku za odpady
nás všech, neboť jednotková cena
za svoz, ve svozové oblasti společnosti ODEKO s. r. o. Týniště n. O.,
je pro všechny obce počítána z celkových nákladů na dopravu rozpočítaných na obyvatele každé obce ve
svozové oblasti.
Podobně se omezování nosnosti mostů negativně promítne na
všechny další dopravní služby, hromadnou autobusovou dopravou
počínaje, přes zásahová vozidla integrovaného záchranného systému,
až po dopravce zboží do domácností nebo obchodů v obci.
Podle vyjádření zástupce správce silnice však hrozí, že výsledky
měření mohou být tak špatné, že
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bude silnice uzavřena i pro osobní dopravu. Důsledky takovéhoto
opatření si může každý domyslet
a propočítat do svých finančních
i časových ztrát.
Tím, jak se příprava stavby protahuje, klesá každý den naděje na
uhrazení této nákladné stavby. Již
dnes jsou promarněny všechny
známé termíny pro čerpání evropských dotací. Nadějí již jenom
zůstává, že v dalším plánovacím
období Evropské unie budou opět
vyčleněny prostředky použitelné na
naši stavbu. To však není jisté.
To vše je dnes ve hře, pokud se
nepodaří rychle docílit majetkoprávní dohody s majitelem jednoho
pozemku. K té však proces nespěje,
neboť přes veškerou snahu Královéhradeckého kraje vlastník pozemku
na řešení problému nespolupracuje. Pokud je cílem vlastníka pozemku z jakéhokoliv důvodu zabránit
stavbě, tak se mu jeho záměr daří
naplňovat.
Z výše uvedených důvodů to však
nemůže být cílem nikoho, kdo bydlí
v Albrechticích n. O. nebo sousedních obcích a městech, lhostejno
zda se jedná o občany Týniště n.
O., Borohrádku nebo třeba Nové
Vsi. Všichni jsou již dnes postojem
tohoto vlastníka pozemku přímo
nebo nepřímo ovlivňovány.
Zastupitelstvo obce rozhodlo na
březnovém zasedání o realizaci
stavebních úprav místní komunikace Zahradní. Jaký je tedy návrh
úprav a kdy bude probíhat realizace? A jak je to s ulicí Na Písku, kde
občané taky poukazují na nevyhovující stav komunikace?
Zastupitelstvo obce projednávalo dvě varianty úpravy místní komunikace Zahradní. Jedna řešila
opravu ve stávajících parametrech,
druhá zužovala stávající šířku průjezdné komunikace ve prospěch
nově navržených parkovacích zálivů. Smyslem této úpravy bylo
usměrnit a omezit parkování vozidel na komunikaci a tím vytvořit
podmínky pro zajištění průjezdnosti a zimní údržby komunikace.
Při projednávání variant dalo
zastupitelstvo obce přednost přání
občanů v ulici Zahradní a vybralo
variantu opravy ve stávajících parametrech silnice i chodníků. Na
základě tohoto rozhodnutí zastupitelstva obce se již dnes zpracovává
projektová dokumentace stavby.
Vlastní realizace stavby by měla
proběhnout po stavbě přeložky
vrchního vedení rozvodů elektriky
a stavbě veřejného osvětlení, to je
nejdříve na konci roku 2020.
S opravou ulice Na Písku se počítá v letošním roce. Termín realizace
opravy není zatím stanoven a vyplyne z výsledku výběrového řízení
na dodavatele opravy.

Stále častěji se nás občané na
úřadě ptají, kdy bude probíhat
prodej pozemků v lokalitě Pod
Strání.
To bych taky rád věděl. Přestože se přípravě lokality Pod Strání
k výstavbě rodinných domů věnuji
již několik volebních období, nepodařilo se dosud získat potřebná
stavební povolení na stavbu inženýrských sítí a komunikací. Od samého počátku, kdy se začalo uvažovat o výstavbě rodinných domů
v této lokalitě, bylo zájmem obce,
i Královéhradeckého kraje, zde
umístit také objekty sociálních služeb. Obec zde chtěla postavit dům
pro naše seniory a Královéhradecký kraj plánoval rozšířit kapacity
domova důchodců výstavbou nového objektu.
Při projednávání tohoto záměru
jsme se dlouhodobě potýkali s nesouhlasnými projevy našich občanů, které směřovali jak proti způsobu dopravního napojení lokality
na stávající komunikační síť, tak
i s nesouhlasem s umístěním objektů sociálních služeb. Když se nám
po dlouhém úsilí podařilo najít
a majetkoprávně vyřešit napojení
lokality na dopravní síť, přišlo odvolání proti územnímu rozhodnutí
z důvodu umístění objektů sociálních služeb (konec října 2018). Odvolací řízení dosud probíhá.
Nyní zastupitelstvo obce rozhodlo (27. 3. 2019) ustoupit od záměru
výstavby objektů sociálních služeb
v lokalitě Z3. V souvislosti s tímto
rozhodnutím je však nutné upravit
územní studii a projektovou dokumentaci k územnímu řízení. Pokud
se k takto upravenému způsobu zástavby již nenajde žádný odpůrce,
existuje naděje, že bychom mohli
do konce roku 2019 získat potřebná
povolení ke stavbě. K prodeji pozemků by obec přistoupila nejdříve
v situaci, kdy by byly známé skutečné náklady stavby inženýrských sítí
a komunikací, neboť od těchto nákladů se bude odvíjet prodejní cena
stavebních pozemků. Což je nejdříve po výběru dodavatele stavby
inženýrských sítí.
Zastupitelstvo obce projednávalo stížnost občanů na rychlost
automobilů při vjezdu do obce ze
směru od Týniště n. O. Občané
chtějí, aby se rychlost v tomto úseku snížila na 30 km/hod. Jak byl
tento požadavek vyřešen?
Obecní úřad obdržel stížnost,
kterou podepsalo více jak 90 občanů naší obce směřující proti řidičům, kteří porušují při průjezdu
obcí povolenou rychlost. V důsledku takového to chování dochází často k nebezpečným situacím. Zastupitelstvo obce stížnost projednalo
a ke stěžovatelům se připojilo. Výsledkem projednání stížnosti proto

bylo usnesení zastupitelstva obce,
které mi uložilo požádat Dopravní
inspektorát Policie ČR v Rychnově
n. Kn. o vyjádření se k požadavku
občanů i obce na snížení povolené
rychlosti vozidel z 50 km/h na 30
km/h. Bez kladného vyjádření policie Dopravní úřad MÚ Kostelec n.
O. nerozhodne o změně dopravního značení.
Dopravní inspektorát Policie ČR
v Rychnově n. Kn. však žádost zamítl a nedoporučil provést snížení rychlosti na 30 km/h. Hlavním
důvodem je nechuť policie snižovat rychlost vozidel na silnicích II.
a III. třídy v případech, kdy v dané
lokalitě nedochází k dopravním nehodám. Zbytečně by tak docházelo
ke zpomalení projíždějících vozidel
a narušení plynulosti silničního
provozu. Toť stanovisko policie.
Na druhou stranu je nutné říci,
že velmi často porušují povolenou
rychlost i naši občané, což mně
potvrzují samotní policisté, kteří
v obci provádějí měření. Žádná dopravní značka, dokonce ani častá
měření s represivními opatřeními
nemohou zabránit dopravní nehodě. Nejdůležitějším faktorem je
a bude řidič. Jezděte proto všichni podle předpisů a buďte k sobě
ohleduplní.
Zastupitelstvo obce v rozpočtu
obce vyčlenilo finanční částku na
pořízení knihobudek. Jak budou
moci občané knihobudky využívat
a kde budou v obci umístěny?
Knihobudka je jakási venkovní
veřejná knihovnička, do které mají
přístup všichni. Knihy do ní dávají samotní občané. Například máte
knihu, kterou nechcete dát z nějakého důvodu do sběru a tak ji umístíte do knihobudky. Jiného zaujme
a tak si ji vezme, přečte a vrátí ji
zpět, nebo si ji ponechá. Obě varianty jsou možné.
Jednu knihobudku umístíme
u čp. 141 (budova, kde je knihovna)
a druhou asi před sokolovnou. To je
zatím předmětem diskuse.
Ještě bych otevřela otázku Krbovy hospody… Vlastníci místní
hospody nabídli obci za určitých
podmínek odprodej nebo pronájem této budovy. Jaké stanovisko
zaujalo k této záležitosti zastupitelstvo obce?
Všechny nás mrzí, že jsou v obci
obě dvě restaurace zavřené. Zvláště
restaurace U Krbů nám všem, čas
od času chybí. Proto jsme od úmrtí
pana Krba s majiteli, respektive zástupkyní majitelů paní Novákovou
ve spojení a informujeme se o tom,
jaké plány s restaurací vlastníci
mají.
V prosinci 2018 zastupitelstvo
obce schválilo návrh, že by byla
obec připravena jednat o podmínkách dlouhodobého pronájmu re-
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staurace, včetně provedení dílčích
oprav objektu tak, aby se v restauraci mohly konat kulturní akce
a vařit obědy. Podmínkou však také
bylo, že se v rozpočtu obce vytvoří rezerva na opravy restaurace ve
výši 1,5 mil. Kč a najde se provozovatel, který by si restauraci od obce
podpronajal a zajišťoval jak provoz
restaurace, tak i kulturní využití
sálu a vaření jídel. Nabídku koupě
restaurace zastupitelstvo zamítlo
z důvodu vysoké ceny.
Vlastníci však dali přednost pokusu restauraci prodat s tím, že
pokud ji neprodají, budou ochotni
jednat o naší nabídce pronájmu.
Na základě rozhodnutí vlastní-

ků obec odložila všechny aktivity
související s prosincovým návrhem
pronájmu na neurčito.
Koncem března 2019 byla obec
opět vyzvána paní Novákovou
k obnovení jednání o pronájmu
nebo koupě restaurace. Zastupitelstvo se výzvou k jednání zabývalo na svém posledním zasedání
27. 3. 2019. Vzhledem k tomu, že
se v mezidobí objevily nové naléhavé požadavky na výdaje z rozpočtu
obce, související se zajištěním chodu mateřské a základní školy, byla
žádost o zahájení jednání vzata zastupitelstvem obce pouze na vědomí, bez uložení konkrétních úkolů,
jak s vlastníky jednat. Je nutné vzít

také na vědomí, že obec nehledala,
s ohledem na rozhodnutí vlastníků
restauraci prodat, žádného provozovatele. Navíc finanční prostředky
na nutné opravy objektu ve výši cca
1,5 mil. Kč bylo zastupitelstvo obce
nuceno přerozdělit na jiné, pro
obec potřebnější výdaje.
Bude obec přijímat brigádníky
na období letních prázdnin?
Pravděpodobně ano. O našem
zájmu přijmout brigádníky budeme informovat rozhlasem i na
webu obce.
Teď trošku odbočím a zeptám se
na Váš názor na střídání letního
a zimního času?
Osobně nemám rád období,

když se mění čas. Je mi jedno, zda
ze zimního na letní, nebo naopak.
Vždycky mám problémy se spánkem, jsem unavený a z těchto důvodů také psychicky rozladěný. Marně
hledám pro probíhající změny času
vysvětlení, které by mě uklidnilo
a dalo sílu si říci, obětuj se ve prospěch potřebné a smysluplné věci.
Proto bych byl zcela jednoznačně proto, aby se čas neměnil. Pevně
věřím tomu, že doporučení Komise
EP bude i u nás vyslyšeno a od roku
2021 již bude platit pouze jeden čas.
Osobně bych radši ten tzv. zimní.
Děkuji Vám za rozhovor.
Petra Berounská

BOWLINGOVÝ TURNAJ 2019
Začátek roku je, tak jako již každý rok, ve znamení bowlingového
turnaje „O pohár starosty“. Letos se pořádal již 14. ročník. Tato
akce, pořádaná obcí, bývá organizačně pod taktovkou místostarostky obce. Z pozice hráče, nebo jen
podporovatele hrající skupiny, je
to úžasně odpočinková, společenská akce. Z pozice člověka, který se
snaží zařídit vše od A do Z, je to již
o trošku větší kalibr (aby se minimálně na nic nezapomnělo), natož
když akci organizuje poprvé, děkuji Evě Králové za pomoc a cenné
rady. Od rozlosování skupin, po
nákup pohárů, zařízení diplomů,
darů, zapisování jednotlivých výsledků, vyhodnocování, vše musí
fungovat jako na drátkách. Naštěstí akce je již natolik zažitá, že si žije
svým životem, hráči většinou vědí,
co a jak. Moc děkuji všem, kteří
přišli a akci si užili.
Tři základní kola, finále, čtyři
páteční večery od 19 h. Plán byl
jasný. 18 týmů z místních organizací, komisí, výborů a firem se
utká o putovní pohár starosty.
Sportovní souboj, zábava, lidská
komunikace, smích, dobrodružná
večerní cesta zpět domů.
První kolo se konalo již 4. ledna. První pátek v novém roce,
první víkend poté, co jsme všichni
s vypětím sil přežili první pracovní týden v roce 2019. Každý „bowlingový“ večer byl jiný, měnil se
přístup ke hře, humor, ale všechny měly společného jmenovatele,
úžasnou atmosféru.
Zápolení vygradovalo do finálového večera, kam postoupilo
osm nejlepších družstev. Poprvé
za éru bowlingu byla na finálový
večer též pozvána skupinka hráček z Klubu dříve narozených,
která sice nepatřila mezi nejlepší,
ale děvčata si zasloužila cenu útěchy za 18. místo. Členky klubu si

bowling opravdu užívaly, smíchem
nás i sebe obohacovaly dobrou náladou, přítomné stmelovaly a „vo
tom to je“. Byly jste skvělé. Klub
dříve narozených se účastnil turnaje již podruhé a doufám, že se na
ně můžeme těšit i v příštím ročníku, který bude jubilejně patnáctý.
A nyní tedy k osmi finálovým
družstvům. Postoupili oba týmy
SK Albrechtice, Lesoškolky, oba
týmy hasičů, rada obce, kulturní
komise a jeden tým Sokolů – muži.
Bohužel se ale mužský tým na finálový večer nemohl dostavit. Ale
bylo štěstí v neštěstí, že další postupující tým byl Sokol – ženy, takže zastoupení bylo z vlastních řad.
Tak jako každé finále, drama
s odehranými hodinami stoupalo… Jako první hráli ti nejlepší postupující z jednotlivých kol, a tak
se postupem večera zapomnělo,

jak se vlastně hrálo. Výsledky
jsem bránila vlastním tělem, každý chtěl vědět, jestli bude tzv. na
bedně. Do poslední chvíle nebylo
jasno. Jako poslední skupinka hráli hasiči 2 s kulturní komisí. A že
kulturní komise tedy zaválela. Už
v loňském ročníku se zapsali do
historie, když se probojovali na 5.
místo, ale nyní tak nějak nenápadně, s humorem sobě vlastním, nahráli společně „kulturně - komisový“ rekord. Milan Myšík, Zdeněk
Boudek, Kristýna Velíšková – silné obsazení, nádherné výsledky.
Celkem s 817 body se umístili na
nádherném třetím místě. Radost
byla veliká, gratulujeme. Druzí
byli s 892 body SK Albrechtice 2
v obsazení – Rostislav Kchop, Pavel Zeman a Luděk Velíšek. Kromě
druhého místa ve skupině, vyhrál
Pavel Zeman i cenu za nejlepšího

střelce ročníku. Moc gratulujeme
týmu i panu Zemanovi. A nyní
nejvyšší příčka. Vítězové nevěřili, překvapení nehráli, radost byla
prostě obrovská, rozzářené tváře
mluvily za vše. And the winner
is…. HASIČI 1 – Jiří Urbánek,
Petr Buneš a Josef Jakl. Všichni přítomní, protihráči, fandové,
prostě „f jako fšichni“ začali zpívat
písničku „Co jste hasiči“. Atmosféra absolutně nádherná, nelze slovy
popsat. Vítězové převzali putovní
pohár, který sice za rok předají budoucímu vítězi patnáctého ročníku, ale štítek s jejich jménem tam
zůstane jako připomínka skvělých
výsledků, souhry, přátelství a hlavně VÍTĚZSTVÍ. Sláva vítězům,
čest poraženým. GRATULUJEME.
Alena Mylerová
místostarostka obce
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MLADÍ TECHNICI Z TÉKÁČKA OPĚT BODUJÍ!

Ve středu 20. března vstávali mladí technici velmi časně. Odjížděli do
Hranic na Moravě. Tamější střední
průmyslová škola pořádala pro žáky
základních škol z celé ČR soutěž
„Hranické robotování“ a pro studenty středních škol soutěž v počítačovém konstruování v CAD systému
SolidWorks.
Na robotickou soutěž se vydali
kluci z našeho Technologického klubu – Tékáčka, společně se studenty
Střední školy – Podorlické vzdělávací
centrum z Dobrušky.
Jak je možné, že se sešli v jednom
autobuse? Znají se totiž už ze společné
soutěže AUTO JEDE, kterou pořádá právě Střední škola – Podorlické
vzdělávací centrum. Společně poznávají krásy moderní techniky a pomáhají klukům z Tékáčka se soutěžními
modely na táborech i při samotném
soutěžním klání.
Vlastní průběh robotické soutěže
byl docela překvapivý. Na soutěž se
sjelo téměř 100 žáků ze základních
škol, každý 1 až 2-členný tým přivezl svoje robotické vozidlo postavené
z LEGO stavebnice. Úkolem bylo naprogramovat vozidlo jako „sledovač
čáry“ a projet s ním soutěžní dráhu.
Tékáčko postavilo tři dvoučlenné
týmy - Honza Bednář s Adamem Mylerem, Dušan Pražák s Matějem Touškem a Vojta Fikart s Vojtou Burdou.
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Ti si nakonec ještě přímo na soutěži
dovolili auto přeprogramovat a zvýšit mu rychlost. Díky tomu zvítězili,
a jako tým Vojta & Vojta získali cennou medaili a pohár. Ostatním klukům, kteří našim soutěžním týmům
v Tékáčku pomáhali a drželi jim palce,
patří také „kus“ tohoto vítězství.
Na soutěž kluky připravovali lektoři
Jirka Jasanský, Martin Mercl a Milena
Vilímková, která vedla kluky i na soutěži. Jako pomocníky měla s sebou
studenty Tomáše a Romana. „Byla
to bomba, jeli jsme tam na zkušenou
a najednou jsme vyhráli. A to tam
bylo víc než 50 týmů! No, pořadatelé byli trochu zklamaní, že nevyhráli
domácí…“ okomentovala úspěch
Milena.
Soutěžní den v Hranicích na Moravě završili studenti ze Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum
z Dobrušky, kteří obsadili třetí a čtvrté
místo v soutěži CAD systému SolidWorks v konkurenci 55 studentů
z patnácti středních škol z celé České republiky. Zároveň obsadili první
místo v hodnocení školního týmu.
„V těchto mladých technicích z Tékáčka a ze SŠ – PVC tak pokračuje,
a určitě bude pokračovat, tradice
kvalitních a výborných techniků, které v současné době tolik potřebujeme“, zhodnotila Milena nově vzniklé
přátelství.

 Slavnostní otevření
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KNIHOVNA
„Dům pekelného Salamandra“
Vítám Vás v knihovně a nabízím
– Thomas Brezina
několik titulů:
Pomstychtiví duchové? Čtyřka
kamarádů si chtěla jen společně
Pro děti:
užít prázdniny, ale zdá se, že je
„KU-KU jen po mně vztáhněte pronásleduje zlý duch. Navíc u poruku“ - Kniha plná jednoduchých břeží křižuje strašidelná pirátská
říkadel s ilustracemi Josefa Lady loď a v bazénu se míhají podivné
na tvrdém podkladě. Kniha pro stíny. Vyšetřování přinese děsivá
naše nejmenší, kteří teprve začína- odhalení…
jí objevovat svět.
„České dějiny očima psa“ –
„Cesta domů“ – Bobbie Pyro- Martina Drijverová - Pes žil s lidmi
nová - Pro Betty je její šestlandský odjakživa. Doprovázel rytíře i sedovčák Tam nejlepší přítel a nej- láky, hlídal lidi i majetek a prochávětší životní radost. Když je roz- zel dějinami. Co si asi tak myslel?
dělí automobilová nehoda, zdá se, To prozradí tahle nevšední knížka.
jako by všechny hvězdy popadaly Pes se zaujetím sleduje českou hisz nebe a nic už nemělo smysl. Dny, torii, někdy do dění přímo zasahukteré je dělí se postupně mění je, někdy ho jen trefně komentuje.
v týdny a pak i měsíce, ale Betty na Humorný průvodce našimi dějisvého pejska nemůže zapomenout. nami vám osvěží to, co o nich víte
Tama před cestou neodradí ani a co jste už trochu pozapomněli,
drsná zima amerických hor, hlad, a prozradí to, co zatím ještě neani nebezpečí. Jak ale najde svou znáte. A protože historii své země
dívku, která se mezitím přestěho- by měl poznat každý, zkuste jít na
to trochu jinak – třeba s psím kavala neznámo kam?
Cesta domů je nezapomenutel- marádem. Potom vás možná bude
ným příběhem o nekonečné lásce trochu víc bavit i školní dějepis.
mezi dvěma věrnými přáteli.
Pro dospělé:
Tuto knihu naší knihovně darovala Anička Zahajská.
„Vražda jako řešení“ – Šimková

Božena
Dva detektivní příběhy v jedné
knize – první se odehrává V Praze, kde je nalezen zavražděný známý režisér. A podezřelých je hned
několik – byla motivem k zločinu
připravovaná svatba, peníze, byt či
snad připravovaný film?
Druhý případ se stane na vesnici koncem šedesátých let a obětí je jeden z místních „aktivních“
obyvatel. A podezřelých hned několik – bývalá i současná milenka,
podvádění muži, nemanželský syn
a dokonce i vlastní žena…

V pitoreskním reji se jí zjevuje
dílna obklopená skalami a démon, který se zmocňuje jejího
těla. Komtur johanistického řádu
povolá exorcistu, jenže Ludmila
ví, že Anna není blázen. Začne se
vyptávat v okolí Bezdězu a zjistí,
že něco podobného zažily i jiné
urozené dívky. Naštěstí se právě
vrací domů její manžel se svým
pomocníkem.
Případu se ujmou a začnou bojovat nejen s krutým vrahem, ale
také s pověrami a intrikami severočeské šlechty…

„Ordinace v divočině“ – Meredith Appleyard - Lea pomýšlí na
založení rodiny – vždyť je jí téměř
čtyřicet, má dlouhodobý vztah,
stálou práci…ale Richard to vidí
jinak a Leiny představy se rázem
bortí jako domeček z karet. Sama
a s dluhy proto přijme místo zdravotní sestry v divokém vnitrozemí,
kam dosud ženská noha nevkročila. Původní plány se stanou minulostí, jenže pak se stane v jejím životě něco, s čím vůbec nepočítala.

„Praktické rady a návody pro
zahrádkáře a milovníky zahrad“
– Pokud si nevíte rady a chcete
poradit nebo se jen inspirovat je
tu k dispozici přehled rad dle jednotlivých měsíců, úprava zahrady,
příprava na sadbu a setí, ochrana
proti škůdcům a spousta praktických návodů jak na to.

Na shledanou v knihovně každý
pátek od 17 – 19 hodin se na Vás
těší Vaše nová knihovnice
Hana Svobodová
www.knihovnaano.wz.cz
„Apage Satanas!“ – Vondruška Vlastimil - Přítelkyni Ludmily
z Vartemberka trápí podivné sny.

MYSLIVECKÁ KRONIKA ALBRECHTICE NAD ORLICÍ A OKOLÍ
(16. pokračování)
Vracíme se ještě do roku 1982,
kdy došlo k památnému sloučení
a kdy začíná nová spolupráce. Aby
došlo k absolutnímu soužití a to
nejen myslivců, ale i manželek, byl
uspořádán na náklady mysliveckého sdružení zájezd a to do Pekla
u Nového Města nad Metují. Toto
místo je v malebném údolí řeky
Metuje. Vše to bylo jako v pohádce
se mlýnem i čerty na střeše. Zájezd
zanechal mezi členy velmi dobrý
dojem, ale i velmi dobré sblížení
obou sdružení.
V tomto roce nás opouštějí dva
členové, protože byli povolání do
vojenské základní služby. Kdo?
František Khýn ml. a Jiří Izák ml.
Tento rok zaznamenal i smutné
události, neboť nás opustil navždy
dlouholetý člen MUDr. Josef Vlasák a ve Žďáru nad Orlicí zemřel
dlouholetý myslivecký hospodář
pan Václav Urbánek, který se již
poslední léta nepodílel na práci ve
sdružení. Oba zesnulé již provázela dlouholetá nemoc.
Myslivost má i své mimořádné
události a není jich málo. Aby to
nebyla stále jen čísla o odpracovaných hodinách nebo výřadech, tak
něco ze skutečnosti revíru:
V září se vydal Zdeněk Sekyra
do lesa na prasata. U Baladova kří-

že vyběhlo z houštiny stádo prasat
a tak na jedno z nich vystřelil. Prase odběhlo a v ohni zůstalo ležet
prase, na které nestřílel. Původní
prase bylo střeleno a kule se roztrhla a způsobila zásah praseti, na
které se nestřílelo. Původní prase
bylo dohledáno ve čtyři hodiny
ráno v Mléčném dole mysliveckým hospodářem Vlastiborem
Šarfem a i Jiřím Sedláčkem s jeho
jezevčíkem.
Likvidace lišek se povedla
v tomto roce i Karlu Balvínovi. Během večera a to od 19.30 hod. do
22.00 hod. se mu podařilo ulovit 4
lišky. Na štěpánovském poli našel
uhynulého zajíce a použil jej jako
návnadu. První lišku, která vyšla,
chybil kulí, ale další střílel brokem.
Bohužel na další dvě již neměl náboje. I tak to byl úspěch.
Podobných, ale různého typu
mají myslivci v zásobě mnoho.
Proto bylo použito, alespoň něco
na zpestření. Co všechno se dá vypozorovat z posedu nebo kazatelny, je nepředstavitelné. Kolik lásek
bylo pod drobnohledem dalekohledu, ale i „brigádníci“ v lesích
a na polích. Z klidných zákoutí
přírody se dalo pozorovat všechno, nejen zvěř, pro kterou byla kazatelna a posed určeny.
Přichází rok 1983 a je tu opět

slučování. Dochází k vytvoření
velmi rozsáhlé honitby neboť Myslivecké sdružení Petrovice se rozhodlo pro sloučení do Albrechtic,
i když původně byl dekret vydá na
sloučení s Týništěm. Přichází 16
členů a to: Archleb Jaroslav, Boudek Josef, Bořek Jaroslav, Doležal
Josef, Hajn Josef, Hajn Jan, Křepela
Jaromír, Martinec Jaroslav, Novák
Jan, Novák Mirek, Paděra Václav,
Potůček Oldřich, Uhlíř Josef, Zahradník Josef, Zilvar Jaroslav, Zilvar Václav. Celkem 16 členů. Původně měla být honitba 3.350 ha,
ale chybným rozhodnutím ONV
Rychnov došlé ke zmenšení o 800
ha lesní plochy. Stav je 2.410 ha,
z toho 865 ha lesní plochy a 1.545
ha JZD, což je včetně vodních
ploch (2 rybníky a to Nová Ves
a Žďár n.O.). Členská základna má
52 členů a 15 upotřebitelných loveckých psů.
Přirozeně velmi náročné pro řízení v takto velkém rozsahu. Bylo
rozhodnuto, že výbor bude doplněn o členy z Petrovic, včetně
komisí a vše proběhne bez voleb.
Souhlas byl jednotný.
V tomto novém složené bylo
nejprve nutné zajistit dodělání odchovny na Nové Vsi, což se
povedlo v termínu, a proto bylo
nakoupeno 2.500 ks bažantích jed-

nodenních kuřat. Toto číslo nebylo
jen pro naši potřebu, ale se zaměřením prodeje také pro cizí sdružení. Poptávka byla velmi solidní
a prodej byl uskutečněn až do okolí Trutnova, ale i v našem okrese
byl zájem značný.
Za stavu 2 500 ks uhynulo celkem 232 kusů a vypuštěno bylo
do našeho prostředí, rep. honitby
519 kohoutů a 400 slepic. Zazvěření dokonalé, ale také pastva pro
škodnou. Vypuštěný bažant není
tak ostražitý, jako bažant z přírody.
Rok 1983 byl velmi úspěšný
i přesto, že obavy ze sloučení byly
velké. V příštím vydání se vrátíme
k tomuto roku, neboť je zde otázka
zajišťování finančních prostředků,
značná brigádnická činnost a to
nejen ve sdružení, ale i v organizacích jako je MNV, JZD, ČSSL
apod. V příštím vydání tuto činnost upřesníme, neboť 52 členů
na řízení je opravdu hodně. Řízení
honů nebyla lehká záležitost. Proč
byla vytvořena takto velká sdružení bylo předmětem jednání po
mnoho let. Cíl byl jeden, pěstovat
zvěř na velkých plochách, aby nedocházelo na hranicích k zbytečnému odlovu.
(pokračování
v příštím vydání zpravodaje)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Albrechtice nad Orlicí

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
DOPRAVNÍ KURZ A KURZ PRVNÍ POMOCI NA NAŠÍ ŠKOLE

18. 2. žáci 4. ročníku pod vedením paní učitelky Otavové zahájili
kurz dopravní výchovy. Tento kurz
má na naší škole dlouholetou tradici. Zatím jsme se seznámili s povinnou výbavou kola a také s tím, jak
jsou důležité reflexní prvky a dopravní ochranné pomůcky. Vyzkoušeli jsme si, jak jsme a nejsme vidět
ve tmě na silnici. Dozvěděli jsme se,
že je důležité se připoutat i na malou
vzdálenost. Už víme, že při jízdě na
koloběžce platí stejná pravidla jako
u cyklistů.
Těšíme se na praktický trénink
venku na dopravním hřišti v Týništi nad Orlicí a na dopravní soutěže,
kde ukážeme, co jsme se naučili.

12. února jsme měli možnost
spolupracovat s opravdickými záchranáři. Učili nás správně přivolat
pomoc, resuscitaci a praktické ošetření zraněného. Některé děti měly
nalíčená zranění /mimochodem
vypadaly opravdově/, některé děti
je ve skupinách ošetřovaly. Byli jsme
pochváleni za provedení. Nechtěli
bychom, aby se našim blízkým něco
stalo, ale byla to dobrá příprava na
to, abychom mohli pomoci.
Kurzu první pomoci se účastnili
i mladší žáci a i oni zadané úkoly
splnili.
ANDREA VAŠATOVÁ a KAROLÍNA BYDŽOVSKÁ
4. ročník

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Ve dnech 19. 4. - 17. 4. se v naší škole konala tradiční velikonoční výstava. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat.

ZDRAVÉ ZUBY
Letos jsme se stejně jako předešlé roky zapojili do
projektu Zdravé zuby, který je zaměřen na získávání poznatků o důležitosti a ochraně našich zubů. Děti
se zábavnou formou seznámily s tím, jak předcházet
onemocnění zubů, prakticky si vyzkoušely, jak si zuby
správně čistit a jak o ně pečovat.
Nejmladší žáci školy byli na závěr odměněni balíčkem od DM DROGERIE, který obsahoval pomůcky ke
správné péči o zuby a také sladkou odměnu v podobě
žvýkaček bez cukru.
Zaměstnanci ZŠ Albrechtice n. Orl.
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RECITACE
 Rok se s rokem sešel a ve škole
jsme pořádali tradiční recitační
soutěž žáků. Encyklopedický slovník uvádí, že recitace je:“ typ ústního přednášení či přednesu. Při
přednesu uměleckém je hlavním
cílem recitace výstižně a účinně
tlumočit autorovy myšlenky, a to
mluvenou formou.“
A s takovýmto cílem žáci k soutěži přistoupili. Ve školním kole
zazněly rozverné texty básniček

oblíbeného autora Jiřího Žáčka,
ale i balady Karla Jaromíra Erbena
Polednice nebo Vodník. Odvážnější a zkušenější se pustili do prózy,
takže jsme měli možnost vyslechnout a zasmát se úryvkům z knížek
současných dětských autorů.
Porotu školního kola tak čekal
nelehký úkol - vybrat 3 postupující
do okresního kola.
To se konalo 27. února v Rychnově nad Kněžnou. A výsledek…?

Velký úspěch – všichni tři žáci postupují do krajského kola recitační
soutěže.
Svými výkony porotu nadchli:
Adam BUREŠ (Zdeněk Adla:
Proč je hroch tak tlustý)
Alžběta FILIPOVÁ (Jacqueline
Wilsonová: To nejhorší na mé
sestře)
Viktorie DUHOVÁ (Jiří Žáček:
Kdo je nejsilnější)
Nemalý dík patří Bc. Janě Bah-

níkové, která žáky, v rámci dramatického kroužku, na soutěž pečlivě
připravila a na okresní kolo soutěže
je doprovodila.
Všem přejeme mnoho úspěchů
v kole krajském a budeme se těšit,
že se s jejich recitací potkáme i na
dalších akcích.
Základní škola a mateřská škola
Albrechtice nad Orlicí

PLAVÁNÍ
Od 6. února jezdíme i s předškoláky na plavání do Dobrušky.
Na starost nás mají instruktoři
plavecké školy. Jezdím už od 1.
třídy. Baví mě to, protože jsem ve
vodě a máme tam i hry a soutěže.
Loni jsem se nau

il plavat kraula a dívat se pod
vodou. Letos se chci naučit skočit ze čtyřmetrového můstku. Při
minulém plavání jsem se naučil pomáhat menším dětem při
soutěžích.
Maxmilián Tulach, 5. ročník

Zápis budoucích prvňáčků
V úterý 2. 4. se v naší škole konal zápis budoucích prvňáčků. Děti z
5. ročníku, převlečené za klauny, indiány a vodníky, provázely předškoláčky zápisem a pomáhali jim s úkoly.
9
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MŠ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Zdravé oči našich dětí

kost, šilhavost a refrakční vady už
od ranného věku. Pomůže naplnit
heslo, které jsme si dali – „Zdravé
oči našich dětí“. Vyšetření u nás odhalilo pět vad zraku dětí a rodiče tak
pro ně mohou zajistit včasnou a odpovídající péči a léčbu.
MŠ Albrechtice nad Orlicí

Pro děti z naší mateřské školy
jsme připravili screeningové vyšetření dětského zraku přístrojem
Plusoptix. Toto vyšetření bylo pro
naše děti zdarma pod záštitou Lions
clubu Rychnov nad Kněžnou, jeho
prezidentem Jiřím Přibylem a odHry se sněhem a lopatování
borným zázemím MUDr. Lenky
Romanové. Vyšetření prováděl opI když nám letos paní Zima mnotometrista pan Tomáš Roman. Vyšetření tímto přístrojem je bezkon- ho sněhu nenadělila, využili jsme
taktní a proto bezbolestné, dokáže s dětmi každé chvilky, abychom
odhalit zrakové vady dětí – tupozra- si sněhu co nejvíce užili. V parku
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pohádkové bytosti. Nastala totiž
doba tradičního karnevalu a děti
přicházely do školky vybaveny maskami oblíbených hrdinů. Společná
promenáda masek tak byla pastvou
pro oči všech zúčastněných. Po nezbytném pózování před fotoaparátem mohl vypuknout netrpělivě
očekávaný maškarní rej a děti se
mohly v rytmu oblíbených písniček plně předvést ve svých "rolích"
Karneval v naší školce
a "vyřádit" se. Celou akci tak kromě
V únorovém dopoledni se děti občerstvení a hudby provázelo veselí
z mateřské školy jako mávnutím a dobrá nálada.
MŠ Albrechtice nad Orlicí
kouzelného proutku proměnily na
jsme otiskovali stopy a dělali různé cestičky, po kterých jsme běhali.
Učili jsme se válet sněhové koule,
z kterých jsme společně postavili
rodinky sněhuláků. Mírné svahy
v parku nám posloužily k lopatování. Vždy jsme se do MŠ vraceli příjemně unavení a spokojení.
MŠ Albrechtice nad Orlicí

SPOLKY
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
vých obleků při výjezdu o tom někdy začínám pochybovat…
Co se týká práce pro obec. Opět
jsme ukončili vánoční radovánky
likvidací vánočního stromu na křižovatce u restaurace. Proběhla asistence při masopustním průvodu
po obci, z důvodu zvýšené hladiny
řeky Orlice jsme prováděli monitoring a v případě dalšího zvýšení hladiny byli připraveni uzavřít
hrázové propusti a případně i odčerpávat vodu. To se ale naštěstí
nemuselo. Voda dostala rozum.
Začátkem roku proběhla každoroční valná hromada, tentokrát

netradičně v restauraci na hřišti.
Není tam tolik místa jako na sále
v restauraci Na Drahách, ale ani
tak nemusel nikdo z návštěvníků
stát venku. Vešli se i kolegové z Týniště nad Orlicí a Žďáru nad Orlicí. Hromadili jsme se do pozdních
nočních hodin a bylo veselo. Stejně
jako při finále klání o pohár starosty obce v bowlingu, kam se dostala obě hasičská družstva a jedno
z nich mělo tu čest postavit se na
bedně na tu nejvyšší pozici.
To by bylo asi tak vše.
Josef Jakl,
velitel JSDH Albrechtice n. O.

Foto: Lukáš Műller
Od posledního vydání zpravodaje nám byly vyhlášeny dva požární poplachy. První ještě v prosinci loňského roku. Jednalo se
o zahoření sazí v komíně rodinného domu ve Štěpánovsku. Ve druhém případě se již letos v březnu
vyjíždělo do Týniště nad Orlicí,
kde došlo k zahoření elektrického rozvaděče v bytovém domě.
V obou případech k výrazným
škodám díky včasnému zásahu
hasičů nedošlo, avšak po požáru
v Týništi se majitel rekonstrukci
elektroinstalace a vymalování bytu
nejspíš nevyhne.
Jinak naše jednotka nezahálela
a připravovala se na řešení složitých a zapeklitých situací u zásahů.
Jelikož je hasičina poněkud nebezpečné povolání, v našem případě
poslání, nemůže z hasičského auta
u jakékoliv události vystoupit nějaký tydýt. Z toho důvodu se provádí odborná příprava. Členové
naší jednotky se školí každé pondělí podle témat, která jsou na celý
rok vydaná generálním ředitelem
HZS ČR (Hasičský záchranný sbor
České republiky). Jsou v nich zahrnuté postupy likvidace různých
druhů požárů, dopravních nehod,
událostí s výskytem nebezpečných
látek, hmyzu, zvířat, i nebezpečných osob. Tato témata mají všechny jednotky dobrovolných hasičů
stejná, bez ohledu na to, zda jsou
to hasiči z města, či vesnice. Rozdíly jsou pouze v zaškolení na techniku, a vybavení, kterým jednotka
disponuje. Těžko se budeme učit
zacházet s něčím, co nemáme. Příkladem je např. vyprošťovací zařízení, které mají pouze jednotky
předurčené na dopravní nehody,
nebo vybavení na chemické havárie. Ale protože opakování je matka moudrosti a doba jde kupředu,
každých pět let je třeba obnovit
a ověřit své znalosti. Z toho důvo-

du byli tři členové na velitelském
školení v Rychnově nad Kněžnou,
které bylo zakončeno následným
ověřením znalostí testem. Ten dopadl pro všechny dobře a žádná
změna ve vedení naší jednotky se
nekoná. Další kapitolou jsou řidiči-strojníci. Těch má naše jednotka
celkem osm. Čtyři z nich se zúčastnili ověřovacího kurzu v Kostelci
nad Orlicí a jeden člen se stal novým strojníkem u jednotky. Samozřejmě na základě splněného
testu. Prošli všichni. Výhodou naší
jednotky je to, že většina strojníků
má zkušenosti s řízením nákladních vozidel, což je velkou výhodou, neboť strojník zodpovídá za
bezpečné dopravení osádky k události a stres, který v případě zásahu
hraje velkou roli umí své. S našimi
chlapci se ale nebojíme. Někteří
jsou na místě události tak rychle,
že se ani nestihneme bát. Velitel
vozidla může případně strojníka
upozornit na příliš rychlou jízdu
a nařídit zpomalení. V případě
neuposlechnutí je pro tyto případy za sedačkou velitele připravena
hevertyčka pro důraznější upozornění. Řidič jako jediný ve vozidle
nemusí mít přilbu a taková rána
kovovým předmětem za uši dost
bolí. Ale to se ještě nestalo. V letošním roce nám po splnění dvoudenního kurzu v Bílých Poličanech
přibyli i dva noví nositelé dýchací
techniky. Nositel dýchací techniky
je hasič, který smí při požáru použít dýchací přístroj. To je ta žlutá
věc na zádech, umožňující pohyb
v zakouřeném prostředí. I to má
svá pravidla. Musí splňovat několik podmínek, mimo jiné věk, zdravotní způsobilost, která je u NDT
přísnější, odbornou způsobilost
a větší psychickou odolnost. Také
nesmí být těhotný. Ale takového
člena mezi sebou myslím nemáme.
I když….při převlíkání do zásaho11
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JÁRA VONDRUŠKA – MLADÝ MUŽ, SPORTOVEC, SYN SVÉHO OTCE

Jsou to již tři roky od rozhovoru, který vedla s Járou Vondruškou
tehdejší místostarostka Eva Králová,
přebírám tedy štafetu. Tři roky – pro
někoho chvilka, pro někoho veliký
skok. Když si čtu článek z roku 2016
a vidím fotky, na kterých je malý
kluk, nechce se mi věřit, že mladý
muž, který sedí naproti mně, je jedna a tatáž osoba. Mladík, který to
má v hlavě rozhodně srovnáno, ví,
co od života chce a co je nejdůležitější, dělá maximum proto, aby své
vysněné cíle také zrealizoval. V karavanu jeho otce Jaromíra Vondrušky
st. sedíme u stolku s Járou mladším,
Járou starším a s Aničkou Vondruškovou, která je všude a nikde, chvíli
si hraje a chvíli hlídá, co to tam vlastně sepisujeme, malá, ale šikovná, dle
informace od tatínka čerstvě vyhrála
soutěž v malování. Je to trochu jiný
směr, než kterým se ubírá bratr, ale
taktéž úspěšné děvče.
Co se tedy změnilo za ty tři roky?
Krom toho, že bydlí Jára s babičkou, J.
Krčmářovou v Albrechticích, studuje
po vzoru svého otce na Středním odborném učilišti Plynárenském v Pardubicích. Je již ve druhém ročníku,
tzn. příští rok konec a bude následovat osamostatnění, snad i založení
vlastní plynařské firmy. V plynařství
již Jára praxi má, protože aby stíhal
veškeré svoje sportovní aktivity, má
ve škole výjimku a jednou za 14 dní
tráví týden prací se svým otcem. Jára
má za sebou už také taneční a je již
delší dobu zamilovaný do jedné slečny, se kterou tráví volný čas, kterého ale nemá mnoho, jak se dozvíte
v následujících řádcích. Dosti bylo
tedy o soukromých aktivitách. Nyní
k úspěchům sportovním.
Jára Vondruška ml. má po náročné
zimní sezóně. Jak by se mohlo zdát,
nejedná se o motocross, ale o motoskijöring. Sport, kterému se věnuje
v zimních měsících již třetí sezónu.
Oba tyto sporty už nejsou jen koníčky, ale řekla bych vrcholový sport,
který prokládá pravidelným posilováním, během, protože fyzička je
12

v tomto případě opravdu velmi důležitá. Jára je registrován u sportovního klubu z Pardubic - Cermen s. r. o.
a ti ho vysílají na jednotlivé závody.
V prosinci v rakouském Söeldenu
najel na ostrý trénink, začala intenzivní příprava. Pro lajky vysvětlím
též jako lajk – motoskijöring je sport,
kdy se nechá Jára táhnout na lyžích
na lanu za motorkou, cca rychlost na
finálové rovince je 113 km/h. Na motorce ho táhne za sebou sám majitel
Cermenu – pan Vítězslav Marek. Jelikož má Jára zkušenosti z motokrosu,
umí s jezdcem perfektně kooperovat,
vycítí, jak motorka reaguje, je to velké plus. Po tom, co jsem se s děsem
zeptala, zda měl nějaké úrazy, které
mi z pohledu matky připadají nevyhnutelné – tak prý ne. Jediný vážnější
úraz měl z dětství na koloběžce, při
těchto sportech nic. Je chráněn kru-

nýřem, vysokými botami, helmou…
Pro mě nepochopitelné.
V přeboru SMS MOTOKROSU
PARDUBICE se letos umístil na 3.
místě. Východočeský přebor, ale veliký úspěch. A poté následoval celorepublikový šampionát MČR v motoskijöringu 2019, který se skládal
ze tří závodů a vyvrcholil 23. 2. 2019
v Dobřanech. Tři jednotlivé závody
– 20. 1. , 27. 1. a 23. 2. 2019. V první kvalifikační jízdě v Klášterci nad
Orlicí byl třikrát první v rozjížďkách,
ale celkově to stačilo na 3. místo z 12
po mírné kolizi s mistry republiky,
kvalifikoval se do finále A. V Rudníku, druhá kvalifikační jízda, byl první
v jedné ze tří rozjížděk a to stačilo na
opět postup do finále A – 6. místo.
A Dobřany. Dobřanští pořadatelé
jsou známí skvělou organizací uspořádaných závodů i tím, že si dokáží
poradit i za nepříznivých okolností.
Ale když oznámili sobotní závěrečný
závod MČR v motoskijöringu „Orion – Shiva KTM Cup 2019“, moc lidí
nevěřilo, že se z důvodu nepříznivého počasí vůbec bude konat. Pomalu
začínalo jaro a v nižších polohách
lidé začali vyměňovat lyže za kola
a kolečkové brusle. Ale díky dokonale promrzlému podkladu trať přežila
oblevu a byla připravena k zakončení
šampionátu. Jára vybojoval v první
rozjížďce 2. místo, v dalších dvou
rozjížďkách dvakrát místo 1. Postup
do A finále. Po přestávce, kdy se odjel
amatérský závod jezdců motokrosařů a lyžařů (42 posádek) Orlický
pohár, ze kterého se kvalifikují jezdci
z amatérů do MČR, se jelo finále A.

Trochu se nepovedl start, ale Jára si
držel přední příčku hned za bratry
Šrolery. Svůj 3. mistrovský titul tak
získali zaslouženě Lukáš Mohaupt
s Václavem Hotovým s 55 body. Ale
o pouhý jeden jediný bod byli za
nimi Roman Mňuk se Zdeňkem Langerem. Po výborném výkonu v Dobřanech na 3. pozici Vítězslav Marek
s Járou Vondruškou (43 bodů). Je
to obrovský úspěch, vyhodnocení
probíhalo v místním „Dřeváku“, kde
bylo provedeno slavnostní vyhlášení
obou seriálů za účasti TV. A tím byla
vlastně zakončena mistrovská motoskijöringová sezóna 2019.
A protože jaro je za dveřmi, je čas
přesedlat na motokrosovou sezónu,
tak jedou Vondruškovi ihned po
tomto rozhovoru na týdenní soustředění do Maďarska. První závod
v Třemošnici se koná již 13. dubna 2019. Jára vlastní již větší stroj
„KTM“ – model 2018. Stroje se musí
obnovovat každé cca 1 – 2 roky, po
3 letech ztrácí hodnotu. Motokros
je více individuální sport. Člověk se
spoléhá jen sám na sebe a event. prohry může též vyčítat jen sám sobě.
Jak mi bylo řečeno, k těmto sportům musí přistupovat s chladnou
hlavou, s rozumem, nelze je dělat na
půl. Není to o strachu, ale o respektu
a fyzické kondici. Pokud se nedělá
tento sport na profesionální úrovni,
na 100 % jde o život. Popřejme tedy
Járovi hodně úspěchů v životě a jeho
oblíbeném sportu, hlavně zdraví
a štěstí.
Alena Mylerová
místostarostka obce
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IVETA SE SRDCEM ZE ZLATA
Zase se přiblížil termín uzávěrky
zpravodaje a já byla zavřená doma se
dvěma nemocnými dětmi a říkala si,
jak asi stihnu udělat další rozhovor.
A s kým? A vtom se mi na facebooku
objevil příspěvek, nad kterým jsem
se začala usmívat. Iveta Tomečková
hledala partu dobrovolníků na cestu na Zakarpatskou Ukrajinu, aby
tam udělala příměstský tábor v jedné
romské osadě, odkud se právě vrátila.
Ta holka je střelec, pomyslela jsem si.
Pak jsem jí nabídla pomoc a poprosila
o následující rozhovor. Něco za něco,
že? Rozhovor probíhal přes e-mail,
protože Iveta teď bydlí v Praze, ale určitě tím nijak neutrpěl…
Takže Ivet, jsi střelec?
Haha, jak se to vezme. Ve znamení
zvěrokruhu jsem váha, ale ve střelci
mám ascendent a ten je občas dost
impulzivní a jedná dřív, než přemýšlí, takže váze pak nezbyde nic jiného,
než ty střelcovy akce domyslet a zrealizovat. S tím se pořád učím pracovat
- léty se to lepší - ti dva začali konečně chápat, že bude lepší, když budou
spolupracovat…
Pamatuješ si, s kým si seděla v první třídě v lavici?
No… Z první třídy mám vzpomínku jenom skrz fotku. Sedím na ní
v první řadě a na hlavě mám obrovskou gumičku s třásnemi, která byla
úplně příšerná (mamí, proč???). Vedle
mě asi sedíš ty nebo Ondra Kučera.
Možná spíš vážně ty. S Ondrou jsem
pak totiž později seděla v poslední lavici a měli jsme stejnou fleecovou mikinu s indiánskými vzory a já se na něj
za to zlobila, protože jsem si se svými
vlasy připadala jako pravověrnější indián… Byla jsem dost egoistický dítě.
A jak vůbec vzpomínáš na dětství
a školní léta v Albrechticích?
Na ty úplně dětský léta nevzpomínám moc často, ale když už na to
dojde, většinou se fakt směju. Do

zblbnutí jsme se s děckama honili na
kole kolem obecního úřadu, u Sokola
jsme lezli na stromy a naproti Bričům
jsme soutěžili, kdo se dokáže přetočit
s houpačkou o 360 ° víckrát za sebou (o tenhle husarskej kousek bych
se dneska třeba už vůbec nepokusila
a to jsem v tom tenkrát byla, myslím,
celkem dobrá). Z dnešního pohledu
to vnímám tak, že jsem měla dost
hezký dětství. Měli jsme to štěstí, že
jsme museli pracovat s vlastní fantazií,
protože doma byla prostě nuda a venku na nás čekal celej svět plnej nepřebernejch možností. Tohle vnímání mi
vlastně částečně zůstalo doteď.
Jak ses ocitla v Praze a jak dlouho
už tam žiješ?
Nedávno jsem nad tím přemýšlela,
úplně jsem se nedopočítala, ale myslím, že to bude zhruba 9 let. Stěhovala
jsem se dost narychlo a bez rozmyslu
(střelec!). Během studií v Pardubicích
jsem se v posledním ročníku přidala
ke spolubydlení do bytu ke třem dost
neobvyklým holkám, z nichž dvě byly
z Prahy. Poslouchaly The Doors a Trabanty, měly všechno strašně porovnaný a přišly mi prostě "hustý". Jedna
mi tak zbourala dosavadní představy
o životě, že jsem si při první příležitosti zabalila svejch pár věcí a pronajala si
s ní starou garsonku v Nuslích.
Na facebooku si všímám, že se zajímáš o ledacos - podporovala jsi lidi
z Kliniky, pomáhala dětem v dobrovolnické organizaci Pět P, teď humanitární mise ve Svaljavě… Zapomněla jsem na něco?
Já mám ráda, když se lidi chápou
jako aktivní součást společnosti a uvědomujou si, že to, co teď máme, nevzniklo samo, ale stojí za tím nějaký
lidi, který do toho investovali spoustu
energie, a že je to v určitým smyslu řetěz, který bude stagnovat, pokud bude
většina článků pasivních. Kliniku
jsem u jejího zrodu podporovala spíš

mentálně, líbila se mi myšlenka autonomního sociálního centra v místě,
pro které město neumělo najít využití a párkrát jsem tam byla na besedě
a jazykovém kurzu, ale jinak to byl
prostor trochu mimo můj záběr. Aktivně působím jen v Pět P a výhledově
bych ráda víc na Ukrajině.
Co jsi dělala v rámci programu Pět
P a jak na to vzpomínáš?
Ten program fungje na principu
dlouhodobého vztahu dospělého
dobrovolníka s konkrétním dítětem,
které je z různých důvodů ohroženo
sociálně patologickými jevy. Já se vídala (a pořád vídám) s klukem, který
to měl doma z různých důvodů prostě
dost těžký. Chodili jsme na hřiště, plavat, na výlety, občas jsme spolu něco
uvařili, zašli do kina nebo do muzea,
za 8 let, co se vídáme, se ty aktivity
dost proměňovaly tím, jak rostl. Tenhle rok podává přihlášku na střední
školu cestovního ruchu, což mi připadá úplně neskutečný, jak to uteklo.
Díky Pět P jsem si mohla užít pohled
na vyrůstající dítě bez rodičovské zodpovědnosti, hodnotím to jako jednu
z nejpřínosnějších životních zkušeností, jako matka budu připravena na
ledacos.
A Zakarpatí?
To je poměrně nová zkušenost.
Před dvěma lety jsem jako turista
v Koločavě potkala Radima Kupce,
který pracoval jako humanitární pracovník v Africe a celkově dělal v životě spoustu věcí, na které by se někteří
neodvážili ani pomyslet. Vzal nás
s kamarádkou na výlet a slovo dalo
slovo a už jsem byla nahlášená na humanitární misi na Ukrajinu, aniž bych
nějak zvlášť tušila, o co se jedná (opět
střelec!). Tam je to trochu jiná liga,
takže spíš pozoruju zkušenější a učím
se. Celá ta oblast bojuje s chudobou,
vylidňováním a nedostatečnou zdravotní a sociální péčí. Radim založil

organizaci Přeshranice, která se zabývá tím, že u nás shání například vyřazenou lékařskou techniku a rozváží ji
tam, kde je potřeba. Minulý rok jsme
s sebou do Koločavy převáželi například vyřazenou sanitku.
Prý se tam chystáš znovu… Co
máte v plánu?
Ve Svaljavě, což je kousek od Užhorodu je romská osada, kde Přeshranice provozují školu. Rádi bychom do ní
dostali více dětí, takže bychom chtěli
na podzim uspořádat obdobu příměstkého tábora s kreativními a sportovními aktivitami. Je to zatím nejistý
plán s nejistým výsledkem, ale někde
se začít musí.
Když si teď někdo čte tenhle rozhovor a chce pomoci, jak to má udělat?
Nechť zkontaktuje mě na facebooku nebo na mailu tomeckova.
iveta@gmail.com, případně osloví
přímo Přeshranice přes web www.
preshranice.eu. Pro přípravu tábora se
nám budou hodit především kreativní
a sportovní potřeby, ale do Zakarpatské oblasti by bylo všeobecně potřeba
zdravotnické a hasičské vybavení.
Ze školy si tě pamatuji jako docela
ráznou holku, je taková povaha potřeba, aby to člověk neprobrečel?
Je a i tak to po večerech občas
probrečím.
A co dál? Chceš cestovat po světě
a nabízet pomocnou ruku až do důchodu? Nebo se na stará kolena vidíš
někde v Borku?
Snažím se spíš moc nepředjímat,
střelec si to totiž stejně pošle, kam se
mu bude chtít…
Děkuji, že sis našla chvilku na rozhovor, doufám, že se ze všech svých
cest vždycky v pořádku vrátíš a přála
bych ti, aby se k tobě vždycky všichni
chovali tak hezky, jako ty k nim… Víc
takových mladých lidí, jako jsi ty!
Eva Králová
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KRÁLIČÍ HOP

„Potřeba a přání vlastnit zvíře při- času s králíčkem. Při tomto sportu
chází většinou z touhy po nalezení se u dětí rozvíjí smysl pro povinnost
a zodpovědnost.
cesty zpět k přírodě.“
První klub králičí hopu (dále KH)
Konrad Lorenz
vznikl na konci minulého století
Mnozí z vás jste již měli možnost ve Švédsku. O dvacet let později se
vidět ukázky králičího hopu na Dni králičí hopání rozšířilo do Norska,
dětí v naší albrechtické škole, nebo Dánska, Finska, Velké Británie, Švýna „Sokoláku“ a jelikož se hopu carska, USA. V roce 2007 si osvojilo
věnují i děti, které jsou občany Al- tento sport i Japonsko. První pravibrechtic n. O. a blízké obce Štěpá- dla vycházela z parkurového skákání
novsko, po dohodě s paní Alenou koní a později se upravila pro potřeMalou, trenérkou králičího hopu by králíků. V dnešní době má každý
v Třebechovicích n. O., jsme si řekly, stát svá pravidla. Soutěží se v někože by i vás, albrechtické čtenáře, ten- lika disciplínách: skok daleký, skok
vysoký, rovinná dráha a parkur.
to novodobý sport mohl zajímat.
Králičí hop v Třebechovicích pod
Dnešní doba počítačů a jiné chytré techniky dává aktivní pohyb do Orebem vznikl roku 2014 se souhlapozadí. Trávení volného času dětí sem Českého svazu chovatelů (dále
je velmi důležitý k uvolnění fyzické ČSCH) a díky úsilí Aleny Malé. Zai psychické energie. Pak rozvíjí zku- kládajícím králíkem byl zakrslý bílošenosti a dovednosti v oblasti sociál- pesíkatý černý beran jménem Kulíní, ekonomické i psychologické. Pra- šek. Paní Malá začínala provozovat
videlná pohybová aktivita je klíčová klub KH s jednou členkou a nyní
pro zdraví, růst a vývoj dítěte. Na dochází deset dětí se svými králíčkráličím hopu se děti učí respektu, ky. Trenérka i většina dětí jsou členy
péči a lásce ke zvířeti. Jedná se o pří- ČSCH Třebechovice pod Orebem.
ležitost aktivního prožití volného Nejmladší člence je devět let a nej-
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starší patnáct let. Klub pořádá dva
oficiální závody králičího hopu. Jarní mini závody “ Třebechovické hopání” a podzimní velké závody “Třebechovický skok”. Třebechovický
klub KH vyjíždí do okolí na oficiální
a neoficiální závody, ze kterých mají
malí hopáci mnoho pohárů, předvádí ukázky KH na různých výstavách
drobného zvířectva, v domovech důchodců, na dětských dnech.
Na konci letních prázdnin se koná
již několikátým rokem soustředění
králičího hopu v rekreačním areálu
Pecka. Dopolední náplní soustředění je trénink králičího hopu. Pro děti
je připraveno mnoho her a zábavy
nejen v areálu, ale i v okolních lesích. Nedílnou součástí je udržování
sportovního a týmového ducha. Děti
se učí manipulaci s buzolou, mapou,
morseovou abecedou. Na konci pobytu jsou uspořádány neoficiální závody KH s přítomností rozhodčích.
Na podzim pořádá ČSCH Třebechovice pod Orebem tradiční výstavu drobného zvířectva. Děti tam
i se svými rodiči pomáhají při stavbě
a úklidu klecí, v tombole, ale i s krmením zvířat. Velké díky patří dětem
a jejich rodičům za ochotnou pomoc
při těchto výstavách.
A Vánoce? Děti vyrábějí dárečky
pro své rodiče a na vánočním večírku, kde si každý připraví nějaké své

vystoupení (např. hra na hudební
nástroj), si děti i s rodiči předají dárky a užijí si chvilku společné předvánoční pohody.
Tréninky probíhají každou sobotu
v budově ČSCH (Resslova 1339, Třebechovice pod Orebem). V zimních
měsících v sále od 15 hodin. Na jaře
začínáme od 15 hodin ve venkovních
prostorech areálu. Případné zájemce
rádi poznáme a začleníme je do party. Králíček může být jakýkoliv.
Karolína Mylerová, její bratr
Adam Myler a Terezka Beránková jsou členy klubu králičího hopu
a současně členy ČSCH Třebechovice pod Orebem. Vidět je hopat můžete v blízké době např. 1. 5. v Týništi
n. O. („Bobkárna“) od 9 hodin, 29. 6.
na Medových slavnostech v Hrádku
u Nechanic od 13 hodin, nebo 17. 8.
Výstava zvířat v Nedělišti od 9 hodin.
Zdroje:
Bakalářská práce dostupná na: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/59116/BPTX_2
012_2_11410_0_285420_0_11194
0.pdf?sequence=1 & isAllowed=yMÁČEK, M. Fyziologie tělesných
cvičení. Praha: ATVS Palestra –
VOŠ, 2005. http://www.ucseonline.
cz/biologie/etologie-zivocichu/
Alena Malá a Alena Mylerová
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TURNAJ V MARIÁŠI
V letošním roce se uskutečnil Turnaj ve voleném mariáši o pohár starosty obce Albrechtice nad Orlicí v netradičním termínu,
důvodem bylo množství akcí, konaných na hřišti v Borku. Již 23.
ročník této tradiční akce proběhl 24. listopadu 2018 v prostorách
restaurace na albrechtickém fotbalovém hřišti. Do turnaje se zaregistrovalo 18 hráčů a u všech stolů se bylo na co dívat. Souboje
nebraly konce a to vše pod přísným okem rozhodčího Martina
Sekyry, který si díky tomu letos nezahrál. O počítání výsledků se
tradičně ujalo duo Pavlíků a výsledky byly opravdu těsné. Občerstvení a pitný režim zajistila Eva Slaninová, tentokrát byl gulášek
a knedlíčková polévka.
Na letošních,stupních“ vítězů se umístili:
1. místo - Marek Stanislav
2. místo - Doskočil Bohumil
3. místo - Štěpánek Josef
Rádi bychom touto cestou poděkovali obecnímu úřadu, dále
sponzorům, organizátorům a všem hráčům a milovníkům této
krásné hry.
Výsledková listina:
1. Marek Stanislav, 2. Doskočil Bohumil, 3. Štěpánek Josef, 4.
Jirmásek Josef, 5. Cvejn Miloš, 6. Kupsa Zdenek, 7. Hušek Pavel,
8. Čapek Jaroslav, 9. Matouš Karel, 10. Nosek Vilém, 11. Hajzler
Richard, 12. Zábranský David, 13. Tomek Václav, 14. Vích Viktor,
15. Matouš Miroslav, 16. Potter Roman, 17. Sejkora Josef, 18.
Doležal Petr

ZPRÁVY Z LESNÍHO DRUŽSTVA VYSOKÉ CHVOJNO s. r. o.
Vážení spoluobčané,
zcela určitě jste ze svých vycházek
přírodou či ze všech druhů medií zaznamenali důsledky dlouhotrvajícího
sucha, které jsou patrné bohužel i na
lesních porostech ve správě Lesního
družstva Vysoké Chvojno s. r. o. Celou
republikou se na oslabených smrkových lesích šíří vlna kůrovce, kterému
už padlo za oběť mnoho milionů m3
smrku se vznikem desítek tisíc hektarů holin. Důsledkem extrémního
sucha však neodumírají pouze smrky,
jimž je věnována největší pozornost,
ale v našich podmínkách usychají
borovice, břízy i duby a buky. Zkrátka sucho si nevybírá! Řešení krizové
situace v lesích se ještě zkomplikovalo výraznými problémy na trhu se
dřevem a propastným poklesem jeho
ceny, která je v některých případech
na úrovni výrobních nákladů. Bohužel zodpovědní činitelé tohoto státu
dlouhodobě podceňují význam lesů
a lesního hospodářství a jejich reakce, pokud nějaká existuje, je pomalá
a nedostatečná.
Pokud na velké části území ČR
zmizí lesy nastanou ještě větší problémy s vysycháním krajiny, dojde ke
zvýšenému odtoku vody, k narušení
půdy, přestane fungovat vázaní CO2
ve stromech a to vše povede k dalšímu oteplování a ztrátě vody. Lesnici
jsou si dobře vědomi těchto nebezpečí a například na našem majetku již
dlouhodobě zakládáme druhově pestřejší a tím i snad odolnější lesy s maximálním využitím přirozené obnovy.
Tisk či televize však celou situaci buď
podceňují, nebo pro vyjádření k ní
dávají prostor různým ekologickým

Věřím, že probudíme Vaší zvěda- vracet.
hnutím, jejichž představitelé nezatíLesu Zdar!
ženi příslušným vzděláním a praxí, vost, přijdete se občerstvit a doufábez jakékoliv zodpovědnosti udílí me, že odejdete spokojeni a budete se Radomír Charvát -jednatel společnosti
„hraběcí rady“ pro řešení problémů.
Množí se i zázračná řešení prezentovaná některými zneuznanými lesníky,
kteří nedostatky ve své odborné praxi
nahrazují politickým vlivem, když se
pružně přimykají k úspěšným politickým stranám a hnutím.
Na pozadí ekonomické a ekologické katastrofy lesů ČR se odehrává
ideologický a politický boj o „vládu“
nad lesy. „ Ochránci přírody“ z Prahy
chtějí opět venkovu vnucovat svou
představu, vysněnou na balkonech
činžovních domů, o způsobu života na venkově, Věřte, prosím raději
„svým“ lesníkům, kteří jsou dostatečně vzdělaní, mají zkušenosti a chuť
nepříznivý stav v českých lesích změnit. Již pan Werich říkal: „Na odborné
věci musí být odborníci.“
Abychom pro Vás neměli jen špatné zprávy snad i trochu pozitivní informace. V nejbližších jarních dnech
bude otevřena ve Vysokém Chvojně
v blízkosti Penzionu Zámeček nová
restaurace se specializací na grilované
pstruhy, podobná těm, které někteří z Vás znají z návštěv sousedního
Polska. Restaurace byla vybudována
prakticky za jeden rok a bude nabízet mimo jiné prostory pro rodinné
oslavy, svatby či přátelská posezení
i s možností prohlídky Arboreta,
Zookoutku či s ubytováním v Penzionu Zámeček. V letošním roce nás
ještě čekají zahradnická úprava okolí
a vybudování hracích prvků pro děti,
aby celá rodina zde našla prostor
k příjemnému posezení a odpočinku.
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Vítáme na svět:
Jakub Zima, 		 nar. 04. 09. 2018
Štěpán Ferkl, 		 nar. 23. 01. 2019
Eliška Beránková, nar. 27. 02. 2019
Poděkování
Děkuji členkám SPOZ paní Červinkové a paní
Davidové za příjemnou návštěvu, dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu. Moc děkuji.
Josef Přenosil
Chtěli bychom z celého srdce poděkovat dětem
Martinovi, Lence a Járovi za uspořádání naší zlaté
svatby a slavnostní hostiny. Dále děkujeme panu
starostovi, p. Červinkové, p. Berounské, p. Mylerové a p. Voborníkové za krásný obřad, který byl pro
nás velkým, ale velice milým překvapením.
manželé Hlušičkovi
Děkuji za dárek, květinu a příjemné posezení
paní Králové a paní Davidové u příležitosti mých
narozenin.
Anna Šolínová
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Františkem Bízou.
rodina
Děkuji paní Mylerové a Velíškové za příjemné
posezení, dárek, květiny a blahopřání k mému
životnímu jubileu.
Lenka Koblmüllerová
Děkuji paní Velíškové a paní Sychrové za květiny a věcný dar u příležitosti mých 70. narozenin.
Josef Dušánek
Děkuji zástupkyním SPOZ paní Müllerové a paní Davidové a rovněž Obecnímu úřadu
Albrechtice n.O. za příjemné posezení, květiny
a dárek s přáním k mému jubileu.
Brůžková Jarmila
Děkuji zastupitelstvu obce za finanční dar na
pohřeb mého manžela. Děkuji paní Mylerové,
děkuji vám všem.
Hana Špringarová
Dovolte mi tímto poděkovat společnosti Jipast
a.s., která darovala věci do sokolovny.
Za klub maminek Albrechtic Lenka Hrubešová
Vzpomínka
Dne 5. 2. uplynul bolestný rok od úmrtní mého
manžela pana Ladislava Stárka.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
dcera Hana s rodinou, Petr a Mirek
s rodinou, bratři a hoši z bowlingu.
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