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Náklad 600 ks

DĚTSKÝ DEN NA SOKOLÁKU
25. května se uskutečnil druhý
ročník dětského dne na sokolském
hřišti. Dvakrát větší návštěvnost
než loni organizátory moc potěšila
a každý návštěvník si přišel na své
a každému náležela i odměna. K dispozici byla nejen hasičská lanovka,
ale i dva skákací hrady, kočár tažený
koňmi, airsoftová a nerff střelnice, policejní jednotka, hasičská auta, malování na obličej. Dále soutěže pro děti,

dobroty od maminek, ukázky kroužku mladých hasičů a skvělé občerstvení. Kroužek mladých hasičů předvedl
ukázku železného hasiče, disciplíny,
která prověřuje nejlepší hasičské borce po celém světě. V našem případě
byl každý úkol přizpůsoben pro naše
nejmenší hasičata, ta větší předvedla
požární útok naší nejnovější výbavou,
hasebním programem pro lesní a bytové požáry, kterou nám zakoupila

Obec Albrechtice a Město Týniště,
kterým tímto děkujeme. Novinkou
byl večírek pro rodiče, který ovšem začínal stejně jako hokejové utkání a tak
byl spíše komorní akcí. Druhou novinkou byla airsoftová střelnice, kde si
děti vyzkoušely pod dohledem kamarádů z Déčka Rychnov nad Kněžnou
nejen zbraně, ale i rozmanité armádní
vybavení. Soutěží se zúčastnilo více
než 80 dětí a odměn bylo více než

dost a tak si někteří soutěže zopakovali, k radosti pořadatelů. Letošní
ročník podpořila finančně i Obec Albrechtice n. O., které tímto děkujeme.
Poděkování patří i všem dobrovolníkům na stanovištích, ve stánku, u lanovky a za objektivem…., poděkování
si zaslouží tolik lidí, že by byl článek
mnohem, mnohem delší. Dětský den
organizoval Kroužek mladých hasičů
a Klub maminek z Albrechtic.
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CO NOVÉHO V NAŠÍ OBCI
Vážení čtenáři zpravodaje,
v tomto příspěvku bych se pokusil o nový formát sdělení. Vím, že obliba
dlouhých článků klesá, a proto se pokusím být stručný. Přesto, rozsah sdělovaných informací je široký a tak se nelekejte délky příspěvku.

Foto – stávající stav.

Investiční akce a opravy.

Kanalizace.
Stavba postupuje plynule ke svému cíli. V současné době se dokončuje ulice Lesní. Začátkem června byla zahájena poslední část stavby v ulici
Zahradní. Předpokládaný termín dokončení stavby bude ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Upravený harmonogram stavby bude znám 2. 7. 2019.
Cena díla dle smlouvy o dílo 22 972 695,– Kč. Investor DSO Křivina, Týniště n. O. se spoluúčastí obce ve výši 4 543 312,– Kč.


Ulice Luční - stávající stav.

Na Drahách, Na Hrázce a část 1. Máje – opravy provedeny po stavbě
kanalizace v květnu. Vyměněny byly obrubníky (Na Drahách, Na Hrázce),
povrch po stavbě kanalizace byl nově proveden z asfaltu. Cena dle smlouvy
o dílo a objednávky 524 421,– Kč – hradila obec. Zbytek nákladů byl hrazen v rámci rozpočtu stavby kanalizace.

Opravy a rekonstrukce místních komunikací.
Na Písku – stavba bude zahájena v červenci 2019. Dokončena do
 Ulice Na Drahách - po opravě.
31. 8. 2019. Opraven bude chodník, nově ze zámkové dlažby. Komunikace
Zahradní – zpracovává se projektová dokumentace komplexní úpravy,
bude výškově upravena s ohledem na odvod dešťové vody, povrch bude
v provedení válcovaný asfaltový recyklát s postřikem a posypem drtí. Tech- kdy budou nově vydlážděny chodníky, bude provedeno nové dešťové odnologie stejná jako v ulici K Soutoku a částečně i Na Hrázce. Cena díla dle vodnění a povrch komunikace bude z asfaltu. Finální provedení opravy
bude dokončeno po rekonstrukci rozvodů elektrorozvodné sítě v obci.
smlouvy o dílo 1 196 505,– Kč. Investor obec.
Nejspíše v roce 2021. Způsob provedení opravy byl podřízen požadavkům
občanů bydlících v ulici.
Po stavbě kanalizace v roce 2019 bude komunikace opravena do provizorního stavu. Povrch komunikace bude proveden z válcovaného asfaltového recyklátu. Chodníky zůstanou ve stávajícím provedení.



Luční – stavba bude zahájena 16. 9. 2019 dokončena do 30. 11. 2019.
Bude provedena výšková úprava komunikace s ohledem na odvodnění
povrchu. Nově budou vytvořeny odstavné plochy pro osobní automobily.
Povrch vozovky asfalt. Chodník bude výškově upraven a nově předlážděn.
Cena dle smlouvy o dílo 1 402 919,– Kč. Investor obec.
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Ulice Zahradní - stávající stav.

Základní škola
Z důvodu zhoršujícího se technického stavu budovy základní školy a požadavkům vedení školy a České školní inspekce na úpravu funkčního využití budovy, zastupitelstvo obce rozhodlo provést zásadní rekonstrukci celé
budovy. V současné době se zpracovává investiční záměr přestavby. Po jeho
zpracování bude vybrán dodavatel projektové dokumentace. Garantem pro
zpracování investičního záměru byl radou obce pověřen radní pan Mgr.
Ing. Karel Vacek, MBA.
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Odpady

Komunální odpad – po zavedení odděleného sběru bioodpadů a přechodem na čtrnáctidenní svoz v roce 2018 bylo docíleno významného snížení produkovaného množství komunálního odpadu. To se přímo odrazilo ve snížení
poplatku za jeho likvidaci z 660,– Kč/osobu (2018) na 600,– Kč/osobu (2019).
Přechodem na čtrnáctidenní svoz se výrazně podpořilo i třídění dalších složek
odpadů – plast, papír, sklo, kovy.

Doprava

Snížení rychlosti v obci na 30 km/hod. - iniciativa občanů ke snížení rychlosti motorových vozidel projíždějících obcí byla předložena k posouzení
Dopravnímu inspektorátu PČR v Rychnově n. Kn. Ten požadavku občanů
nevyhověl z důvodu narušení plynulosti průjezdu vozidel obcí. Policie namátkově v obci kontroluje dodržování povolené rychlosti. Přestupků však eviduje
minimum.

Bioodpady – dobře fungující systém umožňující snižovat produkci drahého
Úsekové měření rychlosti vozidel – z rozhodnutí Městského úřadu v Kostelkomunálního odpadu. Jeho zavedením došlo k výraznému snížení přímých ci n. O. nebude v obci zatím, z důvodu velkých pořizovacích nákladů, instalonákladů na jeho likvidaci – zejména za odvoz velkoobjemových kontejnerů. váno. Navíc je v obci evidováno méně porušení dopravních předpisů a nehod
Bioodpad se zpracovává na kompostárně společnosti ODEKO s. r .o. Týniště než ve městě Kostelci n. O. a nebo v Lípě n. O.
n.O. v Lípě n.O. na kvalitní kompost, o který je velký zájem.
Informativní radary – z rozhodnutí zastupitelstva obce nebudou zatím
Separace - registrujeme stálý nárůst vytříděných plastů a papíru. V součas- v obci instalovány z důvodu malého efektu a vysoké pořizovací ceně. Navíc se
né době jsme u obou komodit přešli na systém týdenního svozu. Přesto se počítá, že při rekonstrukci silnice mezi Týništěm n. O. a Albrechticemi budou
tento odpad velmi často hromadí u plných kontejnerů. V rámci prostorových nově na silnici nainstalovány zpomalovací prvky (ostrůvek u vjezdu do obce).
možností budeme průběžně vybraná stanoviště rozšiřovat. Je však nezbytné
dodržovat pravidla pro ukládání odpadů do kontejnerů. PET lahve odzátkovat
Parkování motorových vozidel – zásadně se zhoršuje průjezdnost něktea sešlápnout. Papírové krabice rozložit, případně sešlapat. Pokud je kontejner rých místních komunikací. Velké množství řidičů nerespektuje dopravní předplný, neodkládat odpad vedle něho. Nebojte se, kontejner bude v pondělí, re- pisy! Většina majitelů automobilů neparkuje svá vozidla na svých pozemcích!
spektive v pátek opět prázdný.
I přes upozornění na tento stav se chování řidičů nelepší! Převládá názor, že je
povinností obce řešit dostupné parkování pro každého, kdo si koupí auto. To
POZOR - odkládáte-li odpad mimo vyhrazené místo, dopouštíte se pře- je VELKÝ OMYL!
stupku a otravujete ostatní občany - uživatele systému!!!
Obec disponuje rovněž jenom určitým majetkem a nemůže zajistit dostupNádoby na tříděný odpad, rozmístěné po obci, NEJSOU URČENY pro né parkování pro všechny žadatele. Navíc, většina řidičů chce parkovat přímo
podnikatele!!! Každý podnikatel si odpady ze své živnosti musí likvidovat na před svým domem.
své náklady sám, v souladu se zákonem o odpadech. Po dohodě s okolními
Auto, podobně jako všechny ostatní movité věci, mají být uloženy-zaparobcemi dojde v této oblasti ke kontrolám, jak podnikatelé nakládají se svými kovány na pozemcích svých majitelů. Pokud se na pozemek auto již nevejde,
živnostenskými odpady.
existuje pouze jedna možnost – auto bude zaparkováno na veřejné komunikaci
Celkově se však daří snižovat podíl směsných odpadů od občanů v celkové v souladu s dopravními předpisy!
produkci odpadů, což je VELMI SPRÁVNÝ trend v odpadovém hospodářství
Tolerance obce k porušování těchto zásad a dopravních předpisů bude s blí(2014 – 71,7%, 2018 – 39,4%)!!!
žící se zimou velmi rychle klesat!
Stavba silnice II/305 Týniště n. O. – Albrechtice n. O. – nedošlo k žádnému posunu v řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. Připravené peníze na realizaci stavby jsou použity na jiných stavbách. Nové finanční
zdroje zatím nejsou na obzoru. Majitel dotčeného pozemku se zástupci Královéhradeckého kraje nekomunikuje, přitom bylo využito všech možných forem
vstřícného jednání.
Proto bude již kraj, v přípravě stavby, postupovat podle nově platné legislativy. Tedy i bez souhlasu majitele dotčeného pozemku. Doufejme, že několikaleté zdržení v přípravě stavby, které majitel pozemku způsobil, nebude důvodem
k odložení celé stavby.
V srpnu budou známy výsledky dynamických zkoušek prvního inundačního mostu. Výsledek měření zaregistrujeme všichni v podobě dopravního
značení umístěného na mostě.

Všeobecné informace

Nedělní a sváteční klid v obci – na návrh občana obce řešilo zastupitelstvo
obce zavedení nedělního a svátečního klidu v naší obci. Návrh byl, aby v neděli,
či ve svátek, od 12.00 do 19.00 hodin, nebyly provozovány činnosti, které by
rušily občany v odpočinku.
Naprostou většinou přítomných zastupitelů byl tento návrh zastupitelstvem
zamítnut. Důvod odmítnutí návrhu je prostý, naši občané mají málo času na
to, aby si mohli posekat zahradu, nařezat dříví apod. Proto by je zavedené omezení nepřiměřeně omezovalo v jejich soukromém životě. Navíc by musela obec
toto nařízení kontrolovat a vymáhat jeho dodržování.
Otázkou však zůstává, jak se mohou občané hluku bránit. Zdá se, že nezbude než se v takovémto případě se sousedem domluvit. Ale co když to bude
důvodem k sousedským roztržkám? Myslím si, že většina to tak vyhodnotí
a bude mít radši zkaženou neděli. Přitom i ten, kdo si chce odpočinout, má
zpravidla na odpočinek jenom to nedělní odpoledne.
Z praxe vím, že lidí respektujících nedělní klid je drtivá většina. Proto by si
zasloužili, aby je obec před těmi, co nedělní klid narušují, ochránila.
V současné situaci mi však nezbývá, než učinit tuto občanskou veřejnou
výzvu:
Ctěme nedělní a sváteční odpoledne, jako čas zaslouženého klidu a odpočinku po náročném pracovním týdnu!
S přáním klidného léta a krásné dovolené Jaromír Kratěna, starosta obce.
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE
Vážený pane starosto,
máme parné léto, nedostatek srážek pociťují všechna města i obce….
Jak je to se zaléváním zeleně v naší
obci, nepovolal jste třeba k zalévání
našich krásných lip na návsi místní
hasiče, tak jak tomu bylo i v letech
předchozích?
Všichni vnímáme, že sucho je čím
dál větší. Letos však prší o něco častěji
než vloni, a proto jsme zatím veřejnou zeleň, včetně stromů, nezalévali.
Pokud však nebude delší dobu pršet,
zalévat začneme.
Nyní se hodně diskutuje o sekání
trávy v letních měsících, zda sekat, či
nikoliv….Jaký je váš názor a jak často se seká tráva v naší obci?
Diskuse o sekání trávy ve městech
se vedou ve dvou rovinách. Jedna se
týká omezení předčasného vysychání
trávníků v době sucha z důvodu častého sekání a druhá se týká úbytku
hmyzu z přírody, zejména z městských aglomerací, v souvislosti s výsadbou a údržbou městských okrasných trávníků.
Co se týče četnosti sekání trávy
a zejména výšky upraveného trávníku
jsme přistoupili v naší obci ke snížení
četnosti sečí a zvýšili jsme výšku upravených trávníků. Tímto způsobem
chceme prodloužit životnost trávníku
v suchých letních měsících. Uvidíme,
zda toto opatření přinese nějaký efekt,
neboť vloni nám všechny trávníky
vyschly.

v krajině, nejvíce ovlivňuje špatné obhospodařování zemědělské půdy. Pro
přírodu by bylo daleko prospěšnější,
kdybychom napřeli úsilí a pozornost
ke změně zemědělského obhospodařování půdy. Zmenšením osevních
ploch, ale zejména budováním mezí,
výsadbou remízků a stromů v krajině
bychom docílili daleko většího efektu, než může přinést kvetoucí kousek trávníku v obcích nebo městech.
I v naší obci ale máme travnaté plochy,
na kterých necháváme trávy vykvést
a sklízí se na seno, např. v části parku
pod elektrárnou.

Naopak neplánujeme nechat trávníky vykvést. Jedním z důvodů je, že
bychom museli provést nejprve výsev jiných typů trávníků, aby vznikla
květnatá plocha. Ponechat stávající
plochy samovolnému vývoji by nebylo správné z důvodu rozvoje nežádoucích rostlin a plevelů.
Za druhé si nemyslím, že je to
vhodné řešení pro travnaté plochy
uvnitř obce, zejména ne tam, kde
jsou využívány pro odpočinek nebo
pohyb dětí či zvířat. Osobně si myslím, že tímto způsobem nenahradíme
fatální dopad nevhodného zemědělského hospodaření na naši přírodu.
Konečně i tak často diskutovaný úbytek ptactva, drobné zvěře, ale i vody

V části obce probíhá stavba kanalizace, o čemž se zmiňujete v jiném
článku ve zpravodaji. Jak je to s ulicí
Pardubická, plánuje DSO Křivina
dostavbu kanalizace i v této ulici?
Mohou občané, jejichž nemovitost
nelze připojit na kanalizaci, zažádat
obec o dotaci na výstavbu ČOV?
V současné době dokončujeme výstavbu kanalizace podle zpracované
projektové dokumentace. Od počátku
bylo veřejně známé, že tato dokumentace neřeší všechny ulice v naší obci.
Důvodů proč tomu tak je bylo v době
jejího pořízení několik. Za prvé jsme
projekčně neřešili ty ulice, kde hrozily majetkoprávní problémy ohledně
pozemků. To se týkalo ulice Na Písku
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Obec zakoupila na údržbu v obci
novou pracovní čtyřkolku. Co všechno tento stroj umí a k čemu bude
hlavně využíván?
Čtyřkolka má nahradit stávající
dosluhující traktor. Kromě převozu
různých materiálů a odpadů bude
složit i k čištění komunikací a chodníků. Kromě samotné čtyřkolky jsme
koupili i zametací kartáč, radlici na
vyhrnování sněhu a také vlek, který se
dá upravit k přepravě nádrže na zalévání veřejných ploch vodou. Předpokládám, že jsme koupili stroj, který
nám pomůže zrychlit i zlepšit péči
o veřejná prostranství v obci. Zajímavá je i jeho pořizovací cena, která je
několikrát nižší, než původně plánovaný nákup speciálního komunálního
traktoru.

a K Soutoku. Pokud bychom tak neučinili, nestavělo by se ještě dnes nikde.
Za druhé jsme se snažili vyhnout
silnicím ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, to je ulice Na Drahách,
1. máje a Pardubická z důvodů vysokých investičních nákladů, na které
jsme neměli finanční prostředky. Šlo
zejména o poplatky za zásah do komunikace a za uložení potrubí do komunikace, které v době pořízení projektové dokumentace představovaly
vícenáklady v řádů miliónů korun.
I zde platila absolutní priorita v rozhodování o rozsahu stavby a tou byla
schopnost DSO Křivina připravovaný
projekt co nejdříve zrealizovat. Kromě hladkého průběhu ve stavebním
řízení, bylo nutné vědět, z čeho a jak
budeme schopni připravovanou stavbu zaplatit.
Jak je nyní vidět, celkový přístup
k řešení této velké investice byl správný, neboť kanalizaci stavíme a jsme
schopni ji i financovat bez rizik nezvladatelného zadlužení nebo nepřiměřeně vysoké ceny za stočné.
Nyní nastává čas se zamyslet, jak
dále pokračovat ve výstavbě kanalizace v ulici Pardubické, K Soutoku,
V Kopečku a Spojovací. To bude úkol
pro zastupitelstvo obce a následně
i pro DSO Křivina. Jsem přesvědčen,
že se nějaká řešení najdou i pro tyto
části obce, i když je nutné počítat
s tím, že to nějaký čas potrvá. Do té
doby lze konkrétní potřeby řešit například výstavbou domovní čistírny
odpadních vod, na kterou obec poskytuje dotaci i nízkoúročený úvěr.
Informace k této formě řešení obdrží
každý zájemce na obecním úřadě.
Bude obec vypisovat výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení?
To záleží na rozhodnutí zastupitelstva obce a schopnosti obecního
úřadu administrativně zvládnout poskytování půjček v souladu s platnou
legislativou. Peníze ve fondu jsou.
Nutno však také říci, že neeviduji
žádného aktivního zájemce o tento
typ půjčky. Dokud nebudou žadatelé
o půjčku, lze těžko předpokládat, že
by se tímto tématem zastupitelstvo
obce aktivně zabývalo.
V obci byl zrušen svoz nebezpečného odpadu. Zejména starší občané, kteří nemají možnost vozit tento
druh odpadu na skládku pod Novou
Vsí se dotazují, zda obec nezvažuje
přeci jenom zavést jeden svoz nebezpečného odpadu v roce?
Rozhodnutí o znovuzavedení sběru nebezpečných odpadů záleží na
zastupitelstvu obce. Pokud se tak rozhodne, nevidím v provedení sběru
problém. Rád bych však podotkl, že
tento druh sběru je určen pouze pro
občany. V minulosti jej velmi často
využívali i živnostníci, kteří si ale mají
své odpady likvidovat na své náklady.
Velmi často také nebyly dodrženy po-

kyny k předání tohoto odpadu svozové firmě. Myslím tím, že odpad neměl
být volně odkládán na stanoviště, ale
měl být přímo osobně předán svozové společnosti. Tím by se také zajistila
lepší kontrola původců odpadu. To se
však v mnoha případech nedělo a odpad byl již od nočních hodin shromažďován na místech svozu.
Občané ulice V Borku se nás dotazují, kdy bude zahájena další etapa
opravy místní komunikace?
V letošním roce to nebude, neboť
zastupitelstvo obce rozhodlo o opravách jiných cest, které jsou momentálně v horším stavu než neopravené
kousky komunikace V Borku.
Vyhověl jste požadavkům občanů
a zasloužil se o to, že je v obci zaveden
týdenní svoz papíru. Sváží se tedy papír ze všech stanovišť, a který den?
Papír se zatím každý týden sváží ze
stanovišť v Borku, u obchodu potravin, v Tyršově ulici, u kostela, v ulici 1.
Máje (hasičská garáž). Svozový den je
čtvrtek. Při rozšiřování četnosti svozu
se snažíme i o optimalizaci výdajů za
tyto služby, proto se zatím nevyvážejí
všechny kontejnery na papír. Pokud
si to však okolnosti vynutí, rozšíříme
týdenní svoz na všechny kontejnery.
Obec je provozovatelem místního
areálu Sokolák. Tento areál je čím dal
častěji, zejména v letních měsících,
využíván k soukromým akcím. Nyní
zastupitelstvo obce schválilo změnu
ceníku v Provozním řádu Sokolák.
Jaká je tedy nyní cena za pronájem
celého areálu?
Za pronájem celého areálu na jednu soukromou akci zaplatí nájemce
1000,– Kč. V tom je nájem plně zařízeného stánku na občerstvení, gril
(bez dřeva), venkovní sezení, WC
a všechna venkovní i vnitřní sportoviště. Záleží pouze na konkrétním zájemci, jak uvedené možnosti využije.
Nedávno jste se vrátil ze Štítu
Albrechtic, který se konal ve Městě
Albrechtice. Jak byste tento ročník
ohodnotil?
Bylo to opět velmi příjemné setkání
různých zástupců osmi obcí s názvem
Albrechtice. Co se týče naší delegace,
zanechali jsme podle mého názoru
na akci pozitivní dojem. Fotbalisté
skončili po pěkných a pohledných
výkonech o jednu branku čtvrtí, družstvo hasičů obsadilo nádherné druhé
místo v netradiční hasičské soutěži
a jediný zástupce myslivců z místního
sdružení skončil ve střelecké soutěži
na důstojném 16. místě. Nutno také
říci, že ještě nyní všichni vzpomínají na Štít, který se konal u nás. To je
velké a opětovné uznání všem, kteří se
na pořádání této tradiční akce u nás
podíleli.
Děkuji Vám za rozhovor
a přeji Vám příjemně strávené léto.
Petra Berounská
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UPLYNULÝ ROK V TÉKÁČKU A PLÁNY NA ROK NADCHÁZEJÍCÍ
Ve dnech 11. 6. a 13. 6. proběhly
v Tékáčku ukázkové hodiny spojené
s náborem nových členů, kterých
se přišlo podívat opravdu velké
množství. Fotografie mluví za vše!
Někteří se hned na místě přihlásili,
aby měli jistotu, že se na ně dostane, stejně jako na příměstské tábory,
kde také hlásíme téměř plno. Pro šikuly a nadšence se však ještě nějaké
„místečko“ najde, raději připomínáme dostupné termíny:

další dvě, a to ve dnech 28. srpna a 5. září 2019, vždy od 16:00
do 17:30 hod. Přijďte se podívat!
Otevřeli jsme také nový, středeční
termín Tékáčka, kdy bude možné
klub pravidelně navštěvovat. Děti se
tak mohou přihlásit do 3 termínů:
úterý		 15:45 – 17:45 hod.
středa 15:45 – 17:45 hod.
čtvrtek 15:45 – 17:45 hod.

Na konci června nám byla schválena další dotace, díky vyhlašovateli
MAS nad Orlicí a IROPu budeme
tedy klub vybavovat novými techVzhledem k zájmu o volné pro- nologiemi, jako jsou například další
hlídky klubu budeme pořádat ještě robotické stavebnice a 3D tiskárna,
1. turnus 29. 7. –2. 8. 2019
2. turnus 5. 8. –9. 8. 2019







Volné prohlídky v Tékáčku.

řezací a gravírovací laser, 3D sca- je a ozdobit laserem atd. - v Tékáčku
nner, sublimační tiskárna, rozšířená si každý najde své.
realita apod.
Pokud vás toto oslovilo, vyplňte
A jelikož nejen děti zajímá náš prosím průzkum zájmu na www.
klub a technologie v něm dostupné, tekacko.cz/pruzkum, nebo zašlete
chtěli bychom ho zpřístupnit i do- e-mail na z.drahosova@tekacko.cz
spělým. Zvažujeme tedy možnost v případě, že se chcete více rozepsat.
kurzů pro dospělé, kdy se budou Na základě obdržených informací
moci účastníci nejen vrátit do dět- se pokusíme „kroužek pro dospělé“
ských let a sestavovat z Merkuru naplánovat.
Těšíme se na další školní rok
a jiných stavebnic, ale také vyzkoušet náročnější technologie, naučit a připomínáme stránky s přihlášse programovat, kreslit a navrhovat kami do klubu i do letních příměstv CADech, využívat CNC frézu, ale ských táborů: www.tekacko.cz.
i náš programovatelný šicí stroj, naKrásné léto vám
vrhovat a realizovat výšivky či polepřeje celý tým Tékáčka
py, vytvořit vánoční ozdoby, vyřezat



Volné prohlídky v Tékáčku.

Kluky baví navrhovat a vyšívat.

A holky baví programovat stavebnice, třeba na tlesknutí.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

Chceme mít naši školičku co nejhezčí, ale vše není v našich silách.
Proto jsme se rozhodli, že uspořádáme brigádu a pozveme na ni i rodiče
našich žáků, aby nám pomohli.
Tato akce byla naplánovaná na
čtvrtek 25. dubna. Seznam toho,
co je potřeba udělat, byl poměrně obsáhlý. Na půdě byly uloženy staré nepotřebné lavice, okna školy čekala na
nové barevné záclonky, před budovou

BRIGÁDA S RODIČI
školy byl prázdný záhon, který jsme
chtěli osázet okrasnými rostlinami
a keři, vedle budovy jídelny a mateřské školy byla plánovaná bylinková
zahrádka, v pískovišti bylo potřeba
vyměnit starý písek za nový a za budovou školy jsme chtěli vybudovat
nové záhonky z dřevěných palet.
Po prvotních obavách, že se nesejde
dostatečné množství rodičů, jsme byli
velice mile překvapeni. Maminek a ta-

tínků se sešlo tolik, že jsme společně
zvládli úplně vše a hlavně v pohodě.
Přišli i malí pomocníci v podobě dětí
a ukázali nám, že také umí vzít za práci. Celou akci podpořilo krásné počasí
a hlavně dobrá nálada, která po celou
dobu panovala. Tou správnou tečkou na závěr bylo společné opékání
špekáčků.
Tímto bychom chtěli poděkovat
obci Albrechtice nad Orlicí za příspě-

vek na všechny okrasné květiny a keře,
dále všem rodičům za velikou pomoc
a také panu Marklovi za užitečný dar
v podobě aku-vrtačky a boxu na nářadí, panu Andršovi za nový písek do
pískoviště, paní Prokůpkové za mulčovací kůru a velké díky patří také
paní Bednářové za projekt naší zahrady a velmi vstřícnou pomoc a dohled
při vlastním sázení.
zaměstnanci ZŠ a MŠ

BYLINKOVÁ PYRAMIDA A HMYZÍ DOMEČEK NA ZAHRADĚ ŠKOLY
Spolu se vznikem bylinkové pyramidy se na naší školní zahradě objevil
i hmyzí domeček. Vyrobily si ho (jen
s malou pomocí) samy děti ze školní
družiny. Na louce, v lese a u řek nasbíraly materiál, který si myslely, že by se

mohl budoucím obyvatelům hmyzího
domečku líbit. Z družinové vycházky
přišly se zásobami šišek, klacíků, mechu a rákosu. Domeček tímto materiálem naplnily a pak pověsily na zahradu. Teď budou čekat, zda si tam svůj

domov najde nějaký hmyz.
Hmyzí domečky jsou jednou z nejdůležitějších součástí moderní přírodní zahrady. Vědomě v nich ubytováváme užitečný hmyz, jako jsou slunéčka
sedmitečná (berušky), zlatoočka či

včelky samotářky. Třeba taková slunéčka zbaví zahradu mšic, včelky se
postarají o opylování zeleniny. A když
budou bydlet na té naší zahradě, nebude se jim chtít létat za potravou někam daleko.

EXKURZE DO PRAHY
Konečně jsme se dočkali. Je
čtvrtek 9. 5. 6,30 hodin a společně čtvrťáci a páťáci s paní učitelkou
Otavovou a s paní Vondráčkovou
odjíždíme směr Praha. Jsme vidět
už z dálky, protože máme na hlavách
žluté kšiltovky.
Na exkurzi jsme se pečlivě připravili. Ve vlastivědě jsme si povídali
o historických událostech a osobnostech Prahy. Četli jsme si různé pražské pověsti. Vytvořili jsme si svého
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„Průvodce Prahou“ a našli si spoj,
kterým pojedeme.
Na Pražský hrad jsme vystoupili
po starých zámeckých schodech. Ve
Starém paláci jsme měli připravený
program, který se jmenoval Příběh
pražského hradu. Tam jsme se rozdělili do skupin na umělce, strážce,
řemeslníky a služebníky. Každá skupina měla svůj znak - například strážci měli meč. Pomocí těchto znaků
jsme hledali písmena u jednotlivých

historických předmětů a zjišťovali
různé otázky. Hledání nás bavilo a za
odměnu jsme dostali orazítkované
pracovní listy. Stihli jsme i výměnu
stráží a prohlídku krásných gotických
vitráží v chrámu sv. Víta. Zajímavé
byly i domečky ve Zlaté uličce. V nich
žili kdysi střelci a pak zajímaví lidé.
V pokojíku věštkyně byly karty, lebka, svíčky a další předměty k věštění.
Po prohlídce jsme sešli na Kampu a nastoupili na vyhlídkovou loď

a s komentářem sledovali Národní
divadlo, Strahovský klášter a krásné
mostní oblouky. Při procházce po
Karlově mostě jsme našli sochu Bruncvíka a Jana Nepomuckého. U ní bylo
nejvíce turistů. Nesmělo chybět nakupování suvenýrů a zmrzliny cestou na Václavské náměstí směrem
k Hlavnímu nádraží. Sice jsme byli
unaveni, ale výlet stál za to.
Erika Pluhařová
a Alžběta Filipová 4. roč. ZŠ

ZŠ A MŠ ZPRAVODAJSTVÍ
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DĚTSKÝ DEN “HASTRMANI, HASTRMÁNCI“
Letošní téma oslavy Dne dětí
bylo“ Hastrmani, hastrmánci“. I letos v duchu “Děti dětem“ jsme my,
žáci 5. ročníku, spolu s paními učitelkami připravili program plný
her, soutěží, tanečního vystoupení
a hudby. Naší akcí jsme udělali radost nejen dětem z naší školy a školky, ale i dětem v nemocnicích, a to
charitativním prodejem předmětů,
kdy výtěžek šel na pomoc dětským
pacientům.
Všechny děti si mohly v dílničkách vyzdobit vodnický hrneček,
vyrobit si skládanou žabku nebo
leknín, který se rozvine na vodě.
O sladkosti soutěžily v chytání rybiček, přenášení vody, skládání obrázku, v žabích skocích atd. Kdo se
chtěl podobat rusalkám nebo vodníkům, nechal si namalovat na obličej
ornament dle výběru.

V 16 hodin nás navštívil kouzelník se svým zábavným programem
a po něm následovala přehlídka
tanečních vystoupení děvčat z naší
školy a dětská diskotéka.
Po celou dobu jsme se mohli občerstvovat sladkostmi, které pro nás
připravili maminky a zaměstnanci školy. Paní Slaninová pro nás ve
stánku připravila také něco na chuť.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto oslavu uspořádat. Především jste to byly vy – děti - sběrem
papíru, pomerančové a citronové
kůry, bylin a vaše maminky, které
připravily občerstvení.
Děkujeme hasičům za půjčení lavic, Lesům ČR a Odeku za peněžní
dar, Obci Albrechtice, panu Nesnídalovi za ozvučení a paním učitelkám, které program sestavily.
žáci 5. ročníku ZŠ

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
V květnu jsme se účastnili hasičské výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.
Dne 23. května jsme byli za odměnu pozváni do hasičské zbrojnice
v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme
po předání cen šli na prohlídku hasičské zbrojnice. Viděli jsme i spe-

ciální cvičební místnost, hasičskou
výzbroj a mohli si prohlédnout i jejich auta. Byli jsme rádi, že jsme se
soutěže účastnili.
Andrea Vašatová 4. roč.
Pavel Vilém Koblasa 5. roč.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

 Andrea Vašatová- 4. ročník
1. místo v okresním kole 2. kategorie 1. stupeň ZŠ
Pavel Vilém Koblasa- 5. ročník
3. místo v okresním kole 2. kategorie 1. stupeň ZŠ

DOPRAVNÍ VÝCHOVA NA NAŠÍ ŠKOLE
V květnu 2019 ukončili žáci kurz dopravní výchovy. Před
tím jsme trénovali na dopravním hřišti v Týništi nad Orlicí,
zvládali jízdu zručnosti, pravidla silničního provozu a základy
první pomoci.
Všichni žáci zvládli dopravní testy z pravidel silničního provozu a byli jim předány průkazy cyklistů.
Pro naše prvňáčky jsme připravili projekt Bezpečná cesta,
kdy jsme je pomocí scének seznámili se správným chováním
na chodníku, na přechodu a na silnici a provedli je Albrechticemi, abychom jim ukázali bezpečnou cestu do školy a ze
školy.
Družstvo ve složení Karel Matúš, Sebastian Strnad, Karolína
Sacklová a Karolína Bydžovská se účastnilo i okresní soutěže
v Rychnově nad Kněžnou.
žáci 4. a 5. ročníku
7
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VÝLET DO RATIBOŘIC
Výlet do Ratibořic
4. června se ZŠ Albrechtice vypravila autobusem na školní výlet
do Ratibořic. V krásném parku
je zasazen Ratibořický zámek.
V kostýmu nás uvítala služebná
a poučila nás, jak se máme chovat
na zámku, zejména u paní kněžny. V jednotlivých pokojích nás
čekaly postavy z románu Babička
- kněžna, slečna Hortenzie, sluha
Leopold, slečna Veronika. Po zajímavé návštěvě jsme se přemístili
na Staré Bělidlo. Ve mlýně bylo veselo. Zazpívali jsme si i zatancovali
s krajánkem, přivoněli jsme k bylinkám a prohlédli si starý mlýn.
Venku voněly koláče a bramboráky, které jsme si mohli koupit
a ochutnat. Na Bělidle jsme viděli
také babičku s dětmi, povídala si
s nimi a hrála. Příjemně bylo také
u Viktorčina splavu. Na druhém
břehu seděla figurína Viktorky.
K autobusu jsme se vraceli příjemnou cestičkou s pěkným výhledem
na zámek a řeku Úpu.
Václav Lochman 4. roč.

Božena Němcová - Babička
Před výletem do Ratibořic jsme
se pomocí šifer a prezentací dozvídali řadu zajímavostí o naší významné paní spisovatelce Boženě
Němcové. Připomněli jsme si její
pohádky a hlavně román Babička,
ze kterého jsme si pravidelně četli.
A protože si rádi hrajeme, převlékli jsme se do kostýmů, rozdělili si
role a zahráli si některé z epizod.
Setkání babičky a vnoučat s paní
kněžnou, návštěva u pana myslivce
a dramatický příběh Viktorky zaujal v našem podání i děti z ostatních tříd. V Ratibořicích jsme pak
poznávali podobnost některých
našich výstupů s příběhy postav.
Krásné povídky nám připomínaly naše babičky a zážitky s nimi.
Paní učitelka nám zadala úkol,
abychom je popsali. Tady jsou
ukázky našich prací.
Žáci 4. a 5. roč. ZŠ
Albrechtice n. Orl.

Se vším mi pomůže a ukazuje mi
fotky, když byla menší. Vždy se
hrozně dlouho smějeme a babička říká, že smích je zdravý. Někdy
chodíme do lesa a pozorujeme přírodu. Na kole jezdíme na zahradu. Čteme si pohádky a báchorky.
Když jsem u babičky, působí na mě
zvláštní, ale velmi hezký pocit. Nedokážu ten pocit popsat, ale vím,
že starší lidé odcházejí dříve a proto si jí chci užít a být s ní a celou
mojí rodinou. Užít si jí a nezanedbávat svůj čas hloupostmi. Vím,
že mám tu nejlepší babičku a jinou
bych v životě nechtěla.
Sofie Mooney - žákyně 4. roč.

Moje babička se jmenuje Věra
Havlová. Je jí 72 let. Bydlí U Dubu
v panelovém domě. Mezi její záliby patří chytání ryb a focení. Také
jezdí ráda na kole. Z výletu si vždy
vozí kamínky a mušle, které si pak
vystavuje a mně vypráví zážitky
z cest. Je to moc hodná babička
a já ji mám moc rád.
Moje babička
Jiří Martinec, 4. roč.
Má babička je velmi šikovná.

Moje babička bydlí v Albrechticích nad Orlicí v rodinném domě.
Babička má kočku Ťapku. S babičkou chodíme na procházky do lesa
a hrajeme karetní hry. Pomáhá mi
s učením, vypráví mi, jaké to bylo,
když byla ona malá. S moji sestrou
Emilkou a s naší babičkou hrajeme i na schovávanou, ale babička většinou pyká. Její záliby jsou
čtení a pěstování okurek, rajčat
a paprik. Je hodná a výborně vaří
svíčkovou.
Moc si ji vážím a mám ji moc
rád.
Sebastian Strnad, 4. roč.
Má babička se jmenuje Drahuška. Bydlí v Týništi nad Orlicí. Je
vysoká, má hnědé vlasy a hnědé
oči. Dobře vaří a já k ní jezdím
na víkendy. Ráda pěstuje květiny
- hlavně lilie. Umí luštit křížovky
a naučila to i mě. Těším se na společné výlety s babičkou. Babička
mě také naučila šít. Mám jí moc
ráda.
Rozálie Bartáková, 5.roč.

KAVÁRNA V NAŠÍ ZŠ
Pro všechny rodiče, kteří mají zájem o dění v naší škole, se 21. května 2019 otevřela první Rodičovská
kavárna. Podíleli se na ni nejen pedagogové, ale také někteří šikovní
žáci, kteří připravili pro přítomné

výborné občerstvení.
U dobré kávy paní ředitelka
zhodnotila práci za tento školní rok,
vyzdvihla úspěchy a informovala
o méně úspěšných momentech. Seznámila rodiče jak se závěry školní

inspekce, tak s plány školy a dalšími
vizemi, které vznikly ve spolupráci
se zřizovatelem. Rodiče v průběhu
debaty připojovali své názory, rady,
připomínky a přání. Mohli si popovídat o svých dětech a zkušenostech.

Pohodová atmosféra, vzájemný
přínos a otevřenost jednání potvrdili smysl této akce. Již nyní se těšíme
na další výbornou kávu v novém
školním roce.
pedagogický sbor ZŠ

SPORTUJEME
I v letošním školním roce jsme se
zapojili do olympijského víceboje
Sazky. Jedná se o společnou aktivitu Českého olympijského výboru
a společnosti Sazka na podporu
zdravého životního stylu. Projekt je
určen všem žákům ze základních
škol a nižších stupňů šestiletých
nebo osmiletých gymnázií. Proto je
také největším sportovním projek8

1. Hluboký předklon
tem v České republice, do kterého
2. T- běh
se v minulém ročníku zapojilo přes
3. Zkrácené sedy - lehy
150 tisíc žáků. Cílem je přivést ke
4. Postoj čápa
sportování co nejvíce žáků, ukázat
5. Sprint 60 m
jim pohyb jako zábavu a přirozený
6. Běh na 500 m
životní styl.
7. Skok z místa
V rámci Olympijského diplomu
8. Hod basketbalovým míč
absolvovali žáci v průběhu školNa základě výsledků pak dostaního roku při hodinách tělocviku
a v rámci školní družiny 8 disciplín: nou žáci, kteří splnili všechny dis-

ciplíny, na konci školního roku diplom, který jim prozradí, jaké jsou
jejich pohybové předpoklady a ve
kterých sportech by měli být šikovní. Navíc dostanou tip, kde v okolí
školy mají sportovní kluby, kam by
se mohli přihlásit a provozovat doporučené sporty.
1. stupeň ZŠ
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PROJEKT DEN ZEMĚ - VODA
Letošní téma k projektu Dne
Země byla Voda. Všichni jsme si
připomínali, jak je pro nás důležitá.
V dnešní době si i uvědomujeme, jak
je pitná voda vzácná. I v matematice
jsme počítali běžnou spotřebu vody
v domácnosti a zkoušeli jsme přijít
na to, jak ji šetřit. S vodou souvisí
i půda. Pokud budeme půdu znečišťovat odpadky, uškodíme i zdrojům
pitné vody. V rámci úklidu při Dni
Země jsme byli nemile překvapeni,
jak občané naší obce stále neumí
zacházet s odpady. Sesbírali jsme

v okolí Borku a na okraji lesa 4 velké
pytle plastu, skla i kovu. S takovým
odpadem si příroda neporadí. Přitom je v obci dostatek kontejnerů
na tříděný odpad. My děti ze školy
i školky se učíme, jak zacházet s odpady a většina z nás dodržuje třídění. Proč to neumí dospělí? Když si
to neuvědomíme, tak naše celá Česka republika a celá naše země bude
zničena odpadky. Prosíme, třiďte
odpad a bude nám líp.
Adam Bureš 5. roč.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kavárna pro rodiče v mateřské
škole v Albrechticích nad Orlicí
V úterý 28. 5. 2019 se uskutečnila „Kavárna pro rodiče v MŠ“, kdy
paní ředitelka seznámila rodiče
s výsledky ČŠI (České školní inspekce), dále představila vizi naší
MŠ a ZŠ se zaměřením na otevřené přátelské prostředí a vzájemnou
spolupráci – rodič – učitel - dítě.
Důležitým cílem tohoto setkání
bylo představení naší MŠ, kterou si
rodiče pro své děti vybrali a měli tak
možnost ji vidět i z jiného pohledu.
Jedno z témat bylo zapojení se do
projektu Skutečně zdravá škola –
zdravé svačinky, zdravý životní styl,
kdy byl prostor i pro diskuzi.
Kavárny se zúčastnili rodiče dětí,
které chodí do třídy Berušky a Motýlci. Očekávání, s kterými se rodiče
dostavili, byla různá. Veškeré dotazy, které padly v průběhu setkání
byly zodpovězeny.
Považujeme za důležité, aby rodiče rozuměli projektům a aktivitám,
které probíhají v naší mateřské škole
a mohli tak své děti i školu podporovat. Díky těmto setkáváním a neformální atmosféře spojené s občer-

stvením – káva, zákusek je možné
vyvolat pocit společenské události.
Je zde prostor i pro sdílení svých
zkušeností mezi sebou, stejně jako
vést dialog na dané téma se zástupci
školy. Těšíme se na další setkávání a věříme, že tento vstřícný krok
směrem k rodičům se stane oblíbenou a vítanou formou setkávání.
Skutečně zdravá škola
Naše ŽŠ a MŠ se zapojila do projektu KÚ KHK - Skutečně zdravá
škola. Co to pro nás znamená? Paní
kuchařka obohatila jídelníček dětí
o různé druhy ovoce a zeleniny,
svačinky zpestřila zdravými pomazánkami například řepnou, vaří
dětem různé druhy obilných kaší.
Děti mají možnost si samy pomazánky plastovými nožíky na chléb
nebo pečivo natírat a musíme říci,
že je to baví.
Na školním pozemku jsme také
za pomocí rodičů vytvořili pro děti
zeleninové záhonky. Děti si tam nasely různé druhy zeleniny – ředkvičky, saláty, hrášek… a o zeleninovou zahrádku se s nadšením starají.
Na školní zahradě vznikla také by-

linková zahrádka, takže děti se zájmem pozorují, jak vše roste a ještě
s větší radostí zeleninu a bylinky
ochutnávají.
Děti z naší ZŠ a MŠ by se také
rády na podzim zúčastnily školního
farmářského trhu v ZŠ a MŠ Žďár
nad Orlicí, který se uskuteční v polovině října. Zde se budou prodávat výpěstky ze školních zahrádek,
různé výrobky z domácích surovin,
ale i drobnosti pro potěšení. Děti
si na tuto akci připraví také krátký
kulturní program. Srdečně všechny
zveme a těšíme se na vás.
ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
Školní výlet na zámek do
Potštejna
Netradiční zážitek, pestrý program, trpělivý přístup k dětem,
tak lze charakterizovat výlet dětí
mateřské školy na zámek v Potštejně. Vybaveni batůžky s jídlem a pitím a vlajkami obou tříd - Berušek
a Motýlků jsme se začátkem června
vydali na dlouho očekávaný výlet.
Prohlídkou zámeckého parku
s dobrodružnou stezkou a hledáním pokladu jsme zahájili naši ná-

vštěvu. Dle historické mapy jsme
procházeli připravenými stanovišti
s dobovými úkoly, zdolávali jsme
překážkovou dráhu v nerovném terénu, stříleli luky a šípy na terč, učili
se šermovat a plnili spoustu dalších
úkolů. Poté následovala hraná kostýmová prohlídka zámku. Děti viděly komornou připravovat zámeckou hostinu na večerní bál, paní
hraběnku churavějící a ležící v posteli, jíž mohou vyléčit nové šaty,
které jí pan hrabě slíbil. Děti měly
nevšední zážitek z oblékání hraběnky do korzetu, šatů, střevíčků,
kterého se mohly samy zúčastnit.
Líbila se jim i návštěva hraběnčiny
šatny plné nádherných rób, paruk
a šperků. A co víc, děti si společně
zatančily s hraběnkou a hrabětem
ve skvostném mramorovém sále
a prohlédly si dětský pokoj plný dobových hraček.
Celý program byl interaktivní,
děti se rázem ocitly ve skutečném
barokním zámku se šlechtickými
obyvateli a jejich výjimečným životem. I počasí se nám vydařilo a tak
jsme si výlet všichni pěkně užili.
MŠ Albrechtice nad Orlicí
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MYSLIVECKÁ KRONIKA ALBRECHTICE NAD ORLICÍ A OKOLÍ
(17. pokračování)
V roce 1983, kdy byl počet členů
značně posilněn sloučením, se vše
projevilo, jak v brigádnické činnosti,
tak i v zabezpečení finančních prostředků. Bylo odpracováno 3 799 hodin, což byl průměr na člena 73 hodin. Uvedené hodiny nebyly jen pro
myslivost, ale i pro JZD, MNV, Státní
lesy apod. V této době byli myslivci
levnou pracovní silou. Rok 1983 byl
úspěšný ve všech ukazatelích a to především po finanční stránce byl stav
k 31. 12. 1983: - 18.391 Kč (dnešní
kurz koruny má naprosto jiný přepočítávací koeficient). V té době to bylo
na finanční plán příjmu stanoveno
111.500 Kčs a skutečnost byla 97.393
Kčs. Plán vydání byl nižší o 16.330 Kč.
V tomto roce bylo uloveno 301
kohoutů bažantí zvěře a 37 slepic.
108 kachen, 14 holubů a 102 zajíců
(V dnešní době lovíme při příznivém
roce cca 20 – 25 zajíců. Velmi složité
porovnání.) Dále bylo uloveno celkem 34 kusů zvěře srnčí a 12 kusů divokých prasat, z toho 8 selat.

Přirozeně se lovila i zvěř škodná
a s porovnáním na dobu současnou
se tomu jen těžko věří. Bylo uloveno:
liška 9 ks, kočka 75 ks, tchoř 8 ks, straka 3 ks, ondatra 44 ks, pes 5 ks, vrána 1 ks. První místo za ulovení zvěře
škodné získal Václav Sládek, dále Josef
Kovaříček a na místě třetím Vlastibor
Šarf. Je nutné poznamenat, že toulavé kočky, to byl postrach pro malé
bažanty. V tomto roce byl pořádán
jubilejní myslivecký ples a to dvacátý.
Honů bylo 6 a kromě pozvaných hostů z okolí se již tradičně zúčastnili myslivci z Tanvaldu v počtu 4 myslivců.
Stínem tohoto roku bylo, že tragicky zahynul člen výboru a v minulosti
myslivecký hospodář z Petrovic pan
Jaroslav Koďousek. Byl to velice aktivní myslivec a do práce při sloučení
se zapojil velmi agilně. Zahynul, když
kontroloval zásypy a při vstupu na silnici se nerozhlédl.
Rok 1984 - Každý rok začíná plesem, což je již běžné. Na samém začátku byl přijat nový člen a to Josef
Winkler z Hradce Králové, který měl

na Sutých Březích chatu a zde pobýval vždy na víkend od jara do podzimu. V únoru byl povinně a z příkazu
nadřízených orgánů uskutečněn hon
na lišky a to v celém okrese. Důsledkem tohoto opatření byla vzteklina
lišek. Hon dopadl s výsledkem, že se
nám nepodařilo žádnou lišku ulovit a podobně to dopadlo na mnoha
sdruženích.
Hlavní pracovní náplní byly opět
brigády, ale tentokrát to bylo rozšířeno o práce na vodovodu v Křivicích
pro MNV Albrechtice n.O., respektive
pro celou naši obec. Z toho vyplývá,
že myslivci byli využiti na všechny
možné akce. V průběhu zimního období byla i naháňka na divoká prasata,
ale bez výrazného lovu. Bylo dodáno
1.800 bažantích kuřat a 170 kachen.
Obsluha velmi náročná a složitá. Jednodenní kuřata jsou velmi náchylná
na nemoci, což se projevilo ztrátou
170 kusů.
V tomto roce máme i pracovní
činnost, neboť zajišťujeme dostatečné množství smrkového chvojí pro

Komunální služby v Hradci Králové.
Tato akce probíhá po několik týdnů
a přináší nám velmi výhodné finanční
prostředky. Provozujeme takto vlastní políčka a sklízíme celkem slušné
množství pšenice 44 q, ječmen 7 q,
oves 4 q a seno 41 q. Průběh roku je
velmi pestrý a rok co rok je pomalu
stejný. V tomto roce 1984, kdy bylo
kolem 50 členů, bylo celkem 10 honů
z toho 2 na kachny. Jaké byly výsledky? Zde je přehled: zvěř dančí 3 ks,
srnec 18 ks, srnče 12 ks, kňour 8 ks,
bachyně 3 ks, sele 8 ks, zajíc 71 ks, bažant 245 ks, slepice 48 ks, kachna 152
ks, holub 28 ks, králík 3 ks. Zvěř škodná: liška 17 ks, tchoř 11 ks, kočka 78
ks, pes 3 ks, vrána 1 ks, straka 13 ks,
sojka 2 ks, kuna 2 ks.
Je nutné poznamenat, že každý rok
nám byla předepsána dodávka zvěřiny a ta musela být splněna. Dodávka
se pohybovala kolem 200 kg/rok.
(pokračování v příštím
vydání zpravodaje)

KNIHOVNA
Přidejte se k Cyrilovi, Jakubovi a strýčku LudvíVítám Vás v knihovně a nabízím několik titulů na
kovi na jeho báječné výpravě do sibiřské džungle.
prázdniny a dovolenou:
A tam, mezi dobrodružnými příběhy a zábavnými
obrázky na vás čeká odměna v podobě záhadných
Pro děti:
bytostí, tajemných pokladů a kouzelných kousků.
„Indiáni“ – Insa Bauerová
Pro dospělé:
Smělé pírko cválá šedavým ránem prérií na svém
koníkovi. Dnes je jeho velký den – skolí svého prv„Půlnoc je osamělé místo“ – Barbara Erskinová
ního bizona! Za hlasitého dusotu koňských kopyt
Osamělý domek na divokém pobřeží Essexu se
se řítí směrem ke stádu. Když v tom se na něj jeden
stal dočasným azylem mladé londýnské spisovatelz bizonů vrhne.
Pět napínavých příběhů s několika stránkami ky Kate, která tu chce nalézt ztracenou duševní rovodborných údajů nabízí spoustu informací o životě nováhu po rozchodu s milencem. Náhodný objev
antického hrobu v přímořských dunách však vyvolá
indiánů.
duchy pohřbených a síla jejich dávných vášní začne
znovu působit.
„Táta, máma a jak na ně“ – Greit Kopietzová
Život s dospělými není vůbec jednoduchý. Zvlášť
„Za sny“ – Karin Krajčo Babinská
když jsou to vlastní rodiče. Jakmile po nich člověk
Toto je příběh Maxe a Marly. Muže, kterého
něco chce, začínají potíže. Nejspíš nemají čas nebo
mají plnou hlavu vlastních problémů. Kromě toho vlastní způsob života dohnal na samé dno, a ženy
jsou vždycky ve výhodě: jsou starší, silnější a navíc sice překypující energií a radostí ze života, ale ukrýmají k dispozici množství příruček, jak vychovávat vající osudové tajemství. Jejich náhodné setkání jim
zcela změní životy. Vydávají se na společnou cestu
děti.
Toto je příručka pro děti. Kromě spousty dob- bez cíle, aby našli ten nejcennější poklad. Kniha
rých rad, jak vycházet s rodiči a jak přispět k dobré emotivně vypráví o lásce a znovuzrození. O naději,
pohodě v rodině, přináší i řadu konkrétních návrhů že jsme schopni dojít ke štěstí, jakkoli složité se to
může zdát. O cestě za sny.
a odpovědí na palčivé otázky dětí.
„Týden blázna“ – Jaroslava Černá
„Prázdniny Billa Madlafouska“ – David Laňka
Nočním městem bloudí zanedbaný osamělý
Další díl příběhů oblíbeného dětského hrdiny,
který si najednou uvědomil, jak moc je důležitý, muž. Vyhýbá se lidem a sám vlastně neví, kdo vlastkdyž máte někoho, koho máte rád a když ten někdo ně je. Jedné noci zachrání dva lidi, ošetří je a najednou si uvědomí, že byl velmi úspěšný lékař a měl
má rád vás a patříte do stejné party.
rodinu. Jak skládá střípky mozaiky svého života,
„Strýček Ludvík v sibiřské džungli“ – Jannec dojde mu, jak krutý kdysi byl k manželce a k dětem.
Pomocí nových přátel musí projít minulostí, aby
Levi
Už jste někdy potkali plačícího obra? Viděli jste mohl začít znovu.
někdy skutečně nebezpečné zrcadlo? Kopali jste už
„Před přídí oceán“ – Inna Václavová
někdy tunel na druhou stranu zeměkoule? Ne? Tak
Kapitán Arno koupí plachetnici, na níž se poto je znamení, že jste se ještě nevydali na další dobplaví přes Karibské moře a Atlanský oceán až do
rodružnou výpravu se strýčkem Ludvíkem.
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Evropy. Na palubě se střídají různí lidé: výletníci,
manažeři, otcové s dětmi, blondýny a brunety jen
kapitán se svým kamarádem zůstávají neměnní.
Během plavby se na lodi přihodí spousta dobrodružství a je zajímavé sledovat, jak si posádka v čele
s akčním kapitánem poradí. Kniha je napsána na
základě skutečných událostí.
Na shledanou v knihovně každý pátek v letním
období od 17 – 19 hodin a v zimním období od
16 – 18 hodin se na Vás těší
Vaše nová knihovnice
Hana Svobodová
www.knihovnaano.wz.cz
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MODERNÍ KOMUNIKACE
Vážení čtenáři,
v minulých číslech zpravodaje jste
byli opakovaně informováni o možnostech, které můžete jako občané
využívat v rámci komunikace s obcí.
Snažíme se jít s dobou, inovovali
jsme webové stránky obce tak, aby
vyhovovaly zákonným požadavkům
a zároveň aby byly jednoduše přístupné i vám občanům. Již nějaký
ten pátek máme, díky naší šikovné
paní radní - Evě Králové, i obecní
facebook. Rádi bychom vám tedy
připomněli a blíže rozebrali tyto informační kanály, díky kterým se dozvíte vše, co vás může, jako aktivní
občany naší obce, zajímat a jakým
způsobem se můžete spojit s vedením obce.

Sledujte naše webové stránky
www.albrechtice-nad-orlici.cz, které jsou pravidelně aktualizovány,
najdete zde veřejně závazné vyhlášky, rozpočet obce vč. rozpočtových
opatření, zápisy ze zastupitelstev,
úřední desku, územní plán obce, investiční akce, aktuality, ztráty a nálezy, informace k odpadovému hospodářství a mimo jiné i např. nabídky
práce v regionu, typy na výlet, co se
děje v okolí, záchranný kruh, informace z ČEZ Distribuce – výpadky
proudu včetně důležitých kontaktů
v případě poruch, SOS asociace Sdružení ochrany spotřebitelů…
- Pomocí rubriky „Elektronická
podatelna“ můžete zaslat jakékoliv
dotazy včetně upozornění na pro-

blémy v obci, které Vás v obci znepokojují. Po přijetí elektronického
podání je elektronická písemnost
podána do spisové služby úřadu.
Další postup je již stejný jako u běžného podání.
- Možnost přihlášení k odběru
SMS zpráv – krátké textové zprávy
jsou vytvořeny jako zkrácená verze
pravidelných hlášení místního rozhlasu. Aktuality – Registrace SMS
– kde postačí pouze zadání vašeho
telefonního čísla. Tato služba je pro
občany zdarma.
- Chcete přijímat aktuality
z webových stránek na svoji e-mailovou adresu? V rubrice Aktuality
– Přihlásit se k odběru novinek - zaregistrujete svoji e-mailovou adresu.

A nyní ten nejrychlejší info kanál
– FACEBOOK obce - https://www.
facebook.com/albrechtice/ To, že
má obec facebook, není pro mnohé žádnou novinkou. Albrechtický
FB slaví 5 let výročí, paní Králová
jej vytvořila v roce 2014. Existence
tohoto media však stojí za připomenutí. Jsou zde žhavé novinky, online
informace, aktuality, akce, plakátky
blížících se akcí, fotografie z těchto
akcí, na vaše podněty se snažíme reagovat rychlostí blesku.
Doufáme, že budete tyto služby
využívat a zvýší se tímto kvalita předávání informací z obce k vám občanům a naopak.
Alena Mylerová, DiS.
místostarostka obce

Všem čtenářům našeho zpravodaje přejeme příjemně strávené
dny prázdnin, hezké léto plné sluníčka a krásných zážitků
z dovolené.
Zaměstnanci obecního úřadu

11

ZPRAVODAJSTVÍ

Číslo 2 - 2019

SBĚRATEL Z TRAKTŮRKU

Je to teprve chvilka, co obec pořídila novou pracovní čtyřkolku. Stále vedle ní ale vídáme i starý dobrý
traktůrek, který poslední roky sedlá pan Jiří Fišer. Ostatně, řidičem
z povolání byl celý život. Už od
mládí má navíc jednu další velkou
vášeň, a to sbírání podpisů (nejen)
slavných sportovců. Jeho sbírka
přede mnou zaujala například i reportéry Deníku nebo Českého rozhlasu. Tak snad se i v tomto rozhovoru dozvíte něco, co jste o našem
sousedovi dosud nevěděli…
Jak vás napadlo začít sbírat podpisy slavných? A kdo byl ten první,
koho jste ulovil?
Já jsem začínal hrát fotbal v Petrovicích, neorganizovaně, a pak
jsme se přestěhovali do Třebechovic
a tam už jsem začal hrát za žáky.
V tu dobu tam hrál nějakej Rudolf
Runštuk za A mužstvo, a to byla
taková ikona třebechovického fotbalu. No a Hradec sháněl obránce,
tak on tam přestoupil, a já, že to
byla taková moje ikona, tak jsem
tam jezdil na fotbaly a pomaličku
jsem se tam seznamoval s hráčema
a tak nějak to gradovalo, až jsem si
říkal, hergot, když se s nima setkávám, tak bych si je mohl nechat taky
podepsat. No, a to bylo v roce 1962,
když jsme v Chile získali stříbrnou
medaili. A první mistrovský zápas
po podzimu hrál Hradec se Slovanem Bratislava a tam za něj chytal
Schrojf, to byl brankář národního
mužstva. Nastoupil v takových červených kopačkách, dostal tři góly,
podepsal se mi a já říkám, tak to
bylo takový přivítání v Čechách, to
jste ani v Chile nedostal tři góly…
Tak tím to začalo a pak jsem šel
na vojnu a na vojně bylo vždycky politické školení mládeže, kam
pozvali vždycky nějaké sportovce
nebo herečku, tak tam tenkrát přijeli manželé Zátopkovi, ti se mi taky
podepsali a pak už to začalo gradovat. Jelikož jsem jezdil v ČSAD s nákladním autem, tak jsem měl možnost jezdit po celé republice, tak kde
byl nějaký sportovní zápas, tak jsem
si to vždycky naplánoval a jel jsem
tam. Za ty léta mám pěkný sbírky
a hlavně i vzpomínky… On je Klub
sběratelů, kluci sbírají podpisy na
ústřižky a pak s tím kšeftujou, ale
já to mám v sešitě, to je autenticky
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podepsané a já s tím nekšeftuju.
Takže všechny lidi, kteří tam
jsou podepsaní, jste potkal osobně?
No, já jsem si vždycky za nimi
zajel, buď na hřiště, nebo jsem mu
napsal dopis nebo zavolal, abychom
se domluvili, že přijedu v ten den
a čas. A jsou to pěkné vzpomínky.
Za ty léta, na vojně jsem byl, když
mi bylo devatenáct roků, a teď mi
bylo 73, to je nepřeberné množství
sportovců, ale i herců a zpěváků.
Vždycky když jedu do Prahy, tak si
vezmu sešit s sebou a pak na Václaváku potkám třeba Karla Gotta.
To takhle někdy proběhlo?
No, častokrát. To je nejlepší, protože oni jsou přepadení a aby měli
klid, tak se vám podepíšou.
Setkal jste se i s nějakou špatnou
reakcí?
Ne, ne. Ale nejprotivnější jsou
Rusáci, ti jsou takoví arogantní. Ale
jinak celá Evropa v pohodě… Nebo
celý svět. Pro ně je to taková vizitka,
že se o ně zajímají i obyčejní lidi.
A kolik těch podpisů máte?
Já jsem to nikdy nepočítal. Mám
patnáct takových sešitů a mimo to
jsem sbíral i dresy, hokejky a takové
věci. Ale teď už se nikam nedostanu, přibývají léta, člověk je takový
pohodlný…
Taky už není mnoho těch, které
byste neměl podepsané.
No jo, tak ty hlavní, jako Zátopkovy, paní Zátopková… teď jsem
byl – vloni jí bylo devadesát – tak
jsem byl u ní v Turnově, tam je
memoriál Ludvíka Daňka v hodu
diskem a ona tam vždycky ten memoriál otvírá, tak shodou okolností
jsem se s ní sešel. Ona je výborná,
hlavu má, pamatováka. Tak jsem jí
ukázal v sešitě, jak se mi podepsala,
když mi bylo devatenáct roků a já
jí povídám, vidíte, paní Zátopková,
když jsem byl tenkrát na vojně, tak
jste se mi podepsala. A ona se na mě
podívala, usmála se a říkala: „Vy mi
ještě budete chodit pro pivo, protože jste mladej…“ a smála se. Tak
jsme si povídali. A mrzí mě to, že
ona, když v roce 1952 v Helsinkách
Zátopek získal tři zlaté a ona tam
hodila olympijský rekord oštěpem,
tak z toho oštěpu jí Zátopek udělal
násadu na smeták. Já jsem říkal, že
bych jí za něj dal kdovíco, a ona říkala: „To byste si pro něj musel přijet. Koupila jsem si nový smeták,
neměla jsem násadu, tak zametám
s olympijským zlatem.“
Nejvíc vás tedy zajímaly ty sportovní hvězdy?
No, fotbal, hokej, tenis, ale mimo
to jsem se setkal třeba s parašutistou, s lyžaři – v Novém Městě na
Moravě, v Harrachově – Ploc, když
tam skočil světový rekord. A pak
mám za ta léta všude známý. Když
otevřu dveře a oni říkají: „Á, Jirka

je tady, Jirka nás přišel navštívit…“
Který podpis je pro vás
nejvzácnější?
Tihle Zátopkovi, tenistka Navrátilová, celá jedenáctka z Chile, pak
hokejisti – Suchý, bratři Holíkové…
To je plejáda. Co sešit, to celebrita.
Co rodina na to? Jezdila manželka s vámi?
Ne, ta tomu neholduje. Už se mě
ptali, ti, co se mi podepisovali, co
s tím budu dělat. No, co s tím budu
dělat? Jednoho dne to zanesou děti,
až umřu, do kotelny a tam to spálí. Nikdy ještě nikdo z dětí neřekl,
dědo, půjč nám to, my se podíváme.
To se spíš líbí cizím lidem, když jsou
trochu do sportu. Protože kdo nerozumí sportu, tomu ta jména nic
neřeknou – Holík, Masopust, Plánička… Je to škoda, nevím, jestli si
to někdo vezme a bude sbírat dál.
Ale když je venku šeredně a není co
dělat, tak si to prolistovávám, a to se
mi hned vybaví všechna setkání.
Říkal jste, že jste dělal u ČSAD –
jak dlouho?
Čtyřicet roků. Mám odznak milion kilometrů bez nehod. To se dřív
dávaly, takové odznaky a dostala
jste dva tisíce korun za to, to byla
sláva… Ale bylo to tam dobrý, rád
vzpomínám. Měl jsem dobrou dispečerku, která byla taky nakloněná sportu, tak jsem jí říkal, zítra je
v Praze zápas, potřeboval bych tím
směrem. Ona na mě trošku držela,
takže kam jsem chtěl, tam jsem jel
– na Slovensko, do Bratislavy, do
Košic, do Prešova. To byla pěkná
léta…
Dá se taková sbírka finančně
ocenit?
Já bych to mohl prodat, nabízeli
mi třeba pět tisíc. Ale co to je, pět
tisíc? Za to si něco koupím a nemám nic. Tohle je památka. A je
v tom i kus řehole, nenechat se
odradit a jít za svým cílem. Lidově
řečeno, jedněmi dveřmi vás vyhodí
a oknem tam vlezete zpátky… Samozřejmě slušně. A dokud se budu
pohybovat, tak to budu dál sbírat.
A nestyděl, nebál jste se někdy
někoho oslovit?
Tak ze začátku trochu jo, ale pak
už člověk zjistí, jakým stylem na ně
musí… Je zásada bejt slušně drzej
a neodbytnej. A využít té chvilky, kdy je v dobrém rozpoložení.
Vždycky jsem si šel pro podpisy
před zápasem. A to někteří hráči
zas nechtěli, říkali, přijď po zápase.
Někdo má takovou zásadu, že před
zápasem se nepodepisuje, že to přináší smůlu.
Teď už jste chvilku v důchodu,
ale jste takový aktivní důchodce,
pořád pracujete, na traktůrku objíždíte obec…
No, tak copak doma, že jo. Myslím, že kdyby byl člověk doma, tak

by zakrněl. Ale ti řidiči dneska…
Říkal jsem, že si jednou vezmu židli, posadím se ke hřbitovu a budu
počítat, kolik lidí v autě používá
mobil. Tak jsem jednou napočítal,
z dvanácti aut devět lidí mělo mobil.
Ale českej člověk je nenapravitelnej.
A k traktůrku teď máte ještě
obsluhu hospodářského dvora na
návsi…
No, a to je dobrá věc. Protože lidi
vyhází do lesa televize, záchodové
mísy… Tak proč by to nemohli zavézt do sběrného dvora. Lidi se naučili v soboty to tam dát, hadry, koberce, nábytek. A nemusí nic platit.
Já bych klidně řekl, kdyby zaplatili
třeba stovku, zas by byly peníze pro
obec. Nedávno taky, do rána deset
koberců u kontejnerů… Ale to vozí
cizí, vyhází to z auta. Je to hrůza,
kolik toho v těch lesích je, pneumatik, pet lahví. Ono stačí pod cestou
z Albrechtic do Týniště. Nedávno
jsme to tam uklízeli a běžte se tam
podívat teď… Ale když se zmíním,
že jsem z Albrechtic, tak lidi pasují
Albrechtice na čistou vesnici.
A jak vy jste se dostal do
Albrechtic?
Kvůli fotbalu. Jednou jsem se
tady byl podívat na zábavě, to jsem
žil zrovna v Turnově, po vojně jsem
tam zůstal hrát fotbal, a kluci říkali, a ty bys nešel hrát do Albrechtic fotbal? Tak jsem šel. Tady byla
dobrá parta, rád vzpomínám…
Jarda Vodů, nebožtík, Vráťa Hrochů, Procházka z Kostelce… No,
ale stárnem. Měli jsme opravdu
výbornej mančaft, škoda, že jsme
tenkrát nepostoupili do A třídy.
To tenkrát jely dva autobusy, kolik
osobních aut do Moravské Třebové,
hráli jsme o postup. A před tím zápasem s Moravskou Třebovou jsme
prohráli doma s outsiderem 1:0,
tenkrát bychom bejvali postoupili.
S Moravskou Třebovou jsme měli
stejně bodů a tam jsme hráli 0:0.
Taková malá vesnice, a jak jsme je
potrápili.
A hrál jste taky na Štítu?
Jo, když to bylo vůbec poprvé,
u Bílovce, ve Velkých Albrechticích,
tak jsme tam jeli. Asi třikrát jsem
hrál. Jednou byl Štít v Albrechticích u dolu Stonava, támhle někde
u Karviné (Albrechtice u Českého
Těšína, pozn.). A my jsme tam jeli
fandit – já, Ferkl a Felcman z Nové
Vsi. A jeli jsme na kolách. Ve čtvrtek odpoledne jsme vyjeli, ve čtyři
hodiny, před hospodou hrála dechovka, měli jsme stejné dresy, závodní kola, jeli jsme Svitavy, Třebová, Ostrava… A bylo to pěkný, to
byla vzpomínka jak hrom.
Děkuji za příjemný rozhovor
a přeji spoustu dalších sběratelských úspěchů.
Eva Králová
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
Za celou dobu svého působení
u albrechtických hasičů si nepamatuji tak náročný přelom jara a léta.
Zejména červen byl napěchovaný
akcemi a přidal se k tomu i nějaký
ten výjezd. Takže začnu popořadě
výjezdy. 28. 4. v brzkých ranních
hodinách vyjížděla naše jednotka na pomoc záchranné službě se
snesením pacienta do sanitky. Bohužel i takové události k naší práci
patří, neboť dvoučlenná, případně
tříčlenná, posádka sanitního vozu
s nosítky mnoho nezmůže. V takových případech si volají na pomoc
hasiče. Další událostí byl požár
bývalého zemědělského objektu
v Nové Vsi 11. 6. Naše jednotka byla
k tomuto požáru povolána nejprve
jen s Avií, z důvodu vytvoření čerpacího stanoviště u elektrárny, kde
se doplňovaly cisterny. Zanedlouho
přišel poplach i pro druhé naše vozidlo, se kterým jsme vyjeli na místo
události a následně v dýchacích přístrojích prováděli vyklízení prostoru uvnitř budovy zasažené požárem
a dohašování venkovních prostor.
Bohužel jsme vyhráli i hlídání místa
události až do ranních hodin. Ale
vzhledem k tomu, že jsme pomocí
termokamery zapůjčené od kolegů
z Týniště nalezli několik skrytých
ohnisek požáru, nedošlo k dalšímu
rozhoření a hlídání nebylo zbytečné. Ráno jsme se po osmé hodině
s kruhy pod očima vrátili na základnu. Naposledy jsme vyjížděli 26. 6.
k požáru dvou balíků sena na louce
za elektrárnou, kde bylo potřeba
rozebrat hořící balíky, dohasit je
a doplnit vodu do týnišťské cisterny. To by bylo ohledně výjezdů vše
a dostávám se k akcím, které nás za-

městnávaly několik měsíců předem,
neboť bylo vše třeba naplánovat
a připravit. Druhý červnový víkend
se sešly dvě akce najednou. Chlapi
z kroužku mladých hasičů pořádali
pro děti víkend v Krkonoších, který
se jim velmi vydařil. To se bohužel
nedá říci o druhé akci u nás v Albrechticích. Několik týdnů předem
jsme plánovali a připravovali letní
rockovou zábavu a těšili se, že tím
nahradíme hasičský bál, který byl
v zimě zrušen z důvodu uzavřené
restaurace. Počasí nám však nepřálo a hudební vystoupení skupiny
Beer Gate bylo zrušeno ještě před
zazněním prvních tónů. Ale bezpečnost je přednější. Byla bouřka,
celkem vydatně pršelo a zbloudilý
blesk by mohl rozsvítit muzikanty, v lepším případě jim poškodit
aparaturu, či naštípat nástroje na
třísky…I tak se ale pár odvážných
nadšenců sešlo a připravená tombola se alespoň z poloviny vyprodala. Zbytek se nechá na příští akci,
která snad už vyjde. Další týden se
sešly opět dvě akce najednou. Ve
Městě Albrechtice se konal Štít Albrechtic. Podrobnosti z této velmi
vydařené akce napsal kolega David
v jiném článku. Zatím, co jedna část
sboru zápolila o titul, druhá část
jela do Zdelova vystavit naší koňku
a Mercedes. Probíhaly tam oslavy
založení místního sboru hasičů….
Poslední víkend v měsíci červnu
byl opět náročný. Z partnerského
města Wörgl v Rakousku přišlo pro
šest členů sboru pozvání na oslavy
u příležitosti otevření nové hasičské
stanice. Odjezd byl naplánován na
pátek brzy ráno. Důvodem brzkého
odjezdu byl naplánovaný výlet na



Orlí hnízdo, sídlo Adolfa Hitlera.
Cesta ubíhala hladce. Kolem poledne jsme dorazili na parkoviště a stanoviště autobusů, které přibližují
turisty blíže k samotnému sídlu.
Už jen to byl pro nás adrenalinový zážitek, neboť na jízdu po kraji
skály ve výšce několika set metrů
u nás nejsme zvyklí. Navíc s řidičem, který s ledovým klidem bere
zatáčky téměř smykem. Při představě cesty dolů mi i v tom horku běhal mráz po zádech. Ale v pořádku
jsme dorazili i na další parkoviště,
odkud už jsme šli po svých. Následoval průchod tunelem až k luxusnímu výtahu, který nás vyvezl
přímo do honosného a tak trochu
tajemného sídla. To v roce 1937
nechal vybudovat tajemník Martin
Bormann, jako dar svému vůdci
Adolfu Hitlerovi k jeho padesátým
narozeninám. Dnes budova slouží jako atrakce pro turisty, horský
hotel, malé muzeum a samozřejmě
restaurace, kterou jsme po prohlídce interiéru a okolí také navštívili.
Kdyby tak Adolf tušil, že mu po pár
letech budou po kanclu běhat turisti všech různých ras a národností…
Teď se musí v hrobu obracet. Ale čas
ubíhal a po další adrenalinové jízdě
autobusem jsme opět pokračovali
směrem k Wörglu. Těsně před cílem byla domluvena ještě návštěva
hasičské stanice v obci Bruckhäusl,
kde nás mile přivítal pan Herman
Ellinger a osvětlil nám práci hasičů
v obci, která má jen o pár obyvatel
více než Albrechtice. Musím říct,
že rozdíl je velký už jen při pohledu
na vybavení a počet hasičů v tamní jednotce. Připadal jsem si tam
jak ve filmu Slunce, seno, erotika.

„Když už se něčemu divíte, tak aspoň zavřete huby“. Ovšem to jsme
ještě nevěděli, co nás čeká v samotném Wörglu. To, že o nás bylo dobře postaráno, nemusím zmiňovat.
To je u našich přátel samozřejmostí
a velmi si vážíme jejich pohostinnosti už v den příjezdu. Samotný
program související s otevřením
nové stanice probíhal od sobotního rána. Naše chvíle přišla ale až
v odpoledních hodinách, kdy byl
zorganizován nástup několika set
hasičů z okolních jednotek na seřadišti a následný průvod, který končil před novou hasičskou stanicí.
Po projevech několika významných
osobností včetně paní starostky
a po křtu hasičárny přišel na řadu
i náš velmi krátký proslov a předání daru v podobě skleněné hasičské
přilby s ručně broušeným věnováním. Následoval volný program za
doprovodu živé hudby. Místní hasiči nenechali nic náhodě. Vše bylo
naprosto perfektní a jejich nasazení
a organizace této akce byla obdivuhodná. Jelikož měl každý z místních
hasičů svůj úkol a lidí bylo opravu
mnoho, z počátku na nás neměli
čas. To nám ovšem vynahradili soukromou prohlídkou nové stanice,
kterou by jim mohli závidět i někteří profesionální hasiči u nás. Zas
nám kápla slina. Jak už to tak bývá,
oslava se protáhla do nočních hodin
a do postelí se moc nechtělo, neboť
nám bylo u rakouských hasičů velmi dobře. Ráno jsme však opouštěli
Wörgl s čistou hlavou a dobrým pocitem, že jsme neudělali ostudu.
To je asi tak všechno, co jsem
chtěl říct….
Za SDH Josef Jakl

Přijali jsme pozvání do partnerského města Wörgl na oslavy u příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice.
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Na letošní ročník Štítu Albrechtic, pořádaný Městem Albrechtice,
jsme vyrazili v šestičlenném družstvu hasičů ve složení Josef Jakl,
Roman Kuzma, Sváťa Myler, Martin
Krčmář, Jaromír Vondruška a David Chaloupka a v dámském doprovodu naší místostarostky Aleny
Mylerové. Věděli jsme pouze to,
že se možná vykoupeme a že bude
soutěž opět netradiční. Hasiči Města Albrechtic nás přivítali v nové
hasičské zbrojnici, která disponuje

Letošní rok jsme zavítali do Města
Albrechtice, které leží v podhůří Jeseníku a má více než 3000 obyvatel.
Naši kluci byli vylosováni ve skupině „B“ a hrálo se v 11 kilometrů
vzdáleném Jindřichově. Hrál se již
46. ročník fotbalového turnaje.
Turnaje se zúčastnili tito hráči:
Michal Králík, Jiří Jaroš, Pavel Zeman, Martin Barták, Petr Bartoš,
Luděk Velíšek, Oňa Velíšek, Láďa
Sršeň, Karel Stolín, Filip Králík,
Martin Blecha, David Hořínek, Petr
Duha, Ruda Moravec, Martin Sychra, Pepa Chvojan a Jakub Chmelík
První zápas jsme hráli:
SK Albrechtice n. O. 1 : 0 Albrechtice v Jizerských horách
Branku vstřelil: David Hořínek
Naši kluci nastoupili proti jednomu z nejsilnějších soupeřů skupiny.
Naším úkolem bylo napadat soupeře tak, aby nemohl rozehrávat balóny a to se nám dařilo. Kluci plnili na
jedničku daný úkol, soupeře jsme
nepustili do hry a výsledkem byla
nádherná akce zakončená prudkou
ranou Davida Hořínka pod břevno
brány. Zbytek zápasu jsme dohráli
zkušeně a soupeř si nevytvořil gólovou akci.
Druhý zápas jsme hráli:
SK Albrechtice n. O. 1 : 4 Velké
Albrechtice
Branku vstřelil: Petr Duha
K dalšímu utkání jsme nastoupili
proti vítězi loňského ročníku. Naši
kluci tentokrát začali hrát dle mého
názoru příliš „profesorsky“, neběha14
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ŠTÍT ALBRECHTIC 2019 - HASIČI
třemi výjezdovými vozy a zároveň
sousedí se stanicí lékařské záchranné služby. Po krátké prohlídce nás
čekal nástup soutěžních hasičských
jednotek, vysvětlení v čem soutěž
spočívá a krátké občerstvení před
startem. Celá soutěž se odehrávala na vodě se člunem a myslím si,
že krásné druhé místo bylo jasnou
ukázkou toho, že jsme chlapi od
Orlice. Po vyhlášení a předání cen
nás čekalo velmi milé překvapení
od místních hasičů v podobě výle-

tu do pět kilometrů vzdálené obce
Třemešná ve Slezsku, kde jsme měli
tu čest se jako jediní svézt na úzkokolejce parní lokomotivou U57.001
z roku 1932, která je jediná v České republice. Po tomto nevšedním
zážitku nás čekal ještě jeden a to
v podobě rozhledny nad Městem
Albrechtice. Celková návštěva se
nesla v přátelském duchu s příjemnou zábavou, dobrým jídlem a pitím. I přes velkou vzdálenost Města
Albrechtice a díky přátelství s jed-

ŠTÍT ALBRECHTIC 2019

li, nepresovali a již v 8. minutě jsme
prohrávali neuvěřitelnou bombou
z přímého kopu. V tu chvíli jsme se
probudili a začli hrát fotbal a výsledkem bylo vyrovnání. Branku vstřelil
Petr Duha. V následujích minutách
jsme v obraně udělali dvě hrubky
a bylo po zápase. Škoda, soupeř byl
hratelný a výsledek neodpovídal tak
vysoké prohře.
Třetí zápas jsme hráli:
SK Albrechtice n. O. 4 : 0 Albrechtice n. Vltavou
Branky vstřelil: David Hořínek,
Oňa Velíšek, Karel Stolín, Petr Duha
Tentokrát si kluci v kabině řekli,
že takhle ne a od první minuty hráli s nasazením a převedli excelentní
výkon, který až hraničil s exhibicí.
Byla to radost se na ně dívat, hráli
s chutí a předváděli výkon, včetně
nacvičených signálů, že i diváci nás
ocenili potleskem.
Po ukončení zápasu jsme díky
dosaženým 6 bodům sledovali zápas
Jizerek s Velkými Albrechticemi.
Jednalo se nám o to, zda budeme
hrát o první nebo třetí místo. Skoro
celý zápas Jizerky přehrávaly soupeře a dokonce minutu před koncem
zápasu vedli 2:1. Pak ale rozhodčí
odpískal na Jizerky nesmyslnou penaltu. Došlo i k přerušení zápasu
na několik minut, protože na hřiště
vběhli i rozčílení fanoušci. Bohužel
bylo vyrovnáno. Matematika i přesto byla taková, že když Jizerky vyhrajou na penalty – postupujeme.
Opět bohužel, Jizerky penaltový

rozstřel prohrály, protože neunesly
podraz rozhodčího a plně se nesoustředili na penalty.
Co na to říci, skončili jsme a měli
jsme 6 bodů s Velkými Albrechticemi. Bohužel vzájemný zápas jsme
prohráli, takže zbývá boj o třetí
místo.
Boj o třetí místo:
SK Albrechtice n. O. 1 : 4 Albrechtice u Českého Těšína
V boji o třetí místo jsme hráli se
soupeřem, který byl opět doplněn
hráči z vyšších tříd. Přesto naši kluci
odcházeli ze zápasu se ctí, předvedli solidní výkon a tečkou za tímto
utkáním byl nádherný gól hlavou
Rudy Moravce.
Co říci závěrem. Musím poděko-

ním ze členů místní hasičské jednotky nám byla nabídnuta návštěva
na víkendový pobyt se zajímavým
programem pro naše děti z Kroužku mladých hasičů, který sledují
a podporují na sociální síti.
Děkujeme Městu Albrechtice za
skvělou organizaci, zábavu a těšíme
se na příští ročník Štítu v Lesních
Albrechticích.
David Chaloupka
Člen JSDH Albrechtice nad Orlicí

vat našim klukům za vzornou reprezentaci SK Albrechtice nad Orlicí.
Rozhodně jsme se neztratili, i když
některá mužstva měla s sebou tzv.
černé koně z vyšších tříd. Pochvalu
zaslouží všichni, kteří se zúčastnili fotbalového turnaje a navíc bych
ještě ocenil nadstandardní výkon
Karla Stolína.
Tabulka celkového umístění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Město Albrechtice
Velké Albrechtice
Albrechtice u Českého Těšína
Albrechtice nad Orlicí
Lesní Albrechtice
Albrechtice v Jizerských Horách
Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice u Lanškrouna
Za SK Albrechtice Jiří Špaček

SPOLKY
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ NA HORÁCH
V červnu se děti z kroužku vydaly na mini tábor do Pasek nad Jizerou. Akci pořádal kroužek mladých
hasičů a pod bedlivým dohledem
vedoucích se uskutečnil první víkendový tábor. Turistická ubytovna
Sokol se nám stala útočištěm, místem her, odpočinku i patřičného
vyblbnutí.
První den proběhlo seznámení
s okolní přírodou, nechybělo koupání v Jizeře a večer příprava dřeva
a opékání špekáčků na ohni.
Druhý den už byl náročnější, po
vydatné snídani, kterou obohatila
kuchařská show, ve které exceloval
Kamil s Martinem. Míchaná vajíčka
se slaninou na cibulce s patřičným
komentářem pana Svatopluka. Po
snídani seznámení s pátrací akcí
horské služby, krátká procházka
a prohlídka místní hasičské zbrojnice. Oběd v restauraci a po zaslou-

ženém odpočinku pátrací akce po
ztracených turistech. Pohřešované
turisty se podařilo najít a zachránit.
Nutno podotknout, že se nejednalo
o skutečnost, ale o hru, ve které se
děti v reálných podmínkách seznamovaly s postupy při vyhledávání
osob. Večer střelba ze vzduchovky
a luku, tu nám bohužel překazil déšť,
a tak se muselo pod střechu.
Večeře v režii instruktorů a zasloužená diskotéka. Ráno se po snídani a úklidu střelba zopakovala,
a to ke spokojenosti všech střílejících. Následoval oběd a po obědě
už nás přijel vyzvednout pan řidič
a jelo se domů. Uteklo to rychle,
ale musíme děti pochválit za jejich
šikovnost, statečnost, důvtip, trochu
toho zlobení, a hlavně za pohodovou atmosféru.
Jirka, Kamil, David,
Sváťa, Venca, Lucka, Martin
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TY NAŠE ČARODĚJNICE

Společenská kronika

Vždy když vytvářím na obecním facebooku událost „Čarodějnice Albrechtice“, říkám si, že to, že se to
rýmuje, je snad nějaké znamení… Dobré, pochopitelně. Zajímalo by mě, jak dlouhou tradici má v Albrechticích pálení čarodějnic. Já pamatuji jen posledních třicet let a vždycky to byla prima akce, přestože se střídala
místa i pořadatelé. Někdy byla pálení čarodějnic dokonce dvě na různých místech a my jsme pak nocí přebíhali mezi nimi. Vatra bývala v dolíku směrem k soutoku, v parku u elektrárny, na Sokoláku a v posledních
letech se čarodějnice usadily na fotbalovém hřišti v Borku. Právě ta dlouhá tradice a hezké vzpomínky jsou
pravděpodobně důvody, proč každoročně, i přes pestrou nabídku zábavy v okolí, přijdou na albrechtické
čarodějnice stovky místních.
I letos byla konkurence, hlavně v sousedním Týništi, veliká. Kapela Wohnout, navíc zdarma, byla velkým
lákadlem. Přesto jsme se rozhodli neměnit termín a výrazně ani program. Naše čarodějnice jsme zacílili na
rodiny s malými dětmi, které přivítají, že se akce koná v uzavřeném areálu a dětem se věnuje velká porce
pozornosti. Na fotbalovém hřišti jsou pro ně vždy připraveny soutěže a dovednostní zkoušky, letos jsme
přidali stolek s čarodějným tvořením. Zábavu tentokrát řídil moderátor Jirka Hejčl, který zvedl ze židlí nejen
drobotinu, ale také rodiče, kteří dříve než kdy jindy vyběhli na taneční parket a vyzkoušeli si některé dětské
tance. Obrovským tahákem byla nejen pro kluky hasičská stříkačka, na nácvik hašení se stála dlouhá fronta.
Naopak dívky spíše zaujala taneční předtančení skupin SMOT Art a Rose Girls z Týniště nad Orlicí. Nechyběl ani strašidelný les, kde děti plnily různé úkoly. A pak už se rozhořel oheň, jehož plameny pohltily krásně
ošklivou čarodějnici z dílny Lucie Librové. U malého ohníčku se opékaly buřty, kdo měl ještě hlad, mohl si
dát langoše ve stánku. Vrcholem a závěrem celého programu byl hned po setmění ohňostroj.
Nezbývá mi než poděkovat všem, kteří s přípravou a průběhem letošního pálení čarodějnic pomáhali,
bylo jich mnoho – Karolína Mylerová, Michaela Šerejchová, Kateřina Chlumecká, Lucie Librová, Martina
Zdražilová, Jana Zdražilová, Markéta Hajnová, Eva Myšíková, Michal Král, Michal Török, Eva Slaninová, Jiří
Špaček a jeho SK tým, SDH Albrechtice nad Orlicí… Určitě jsem na někoho zapomněla, neměla jsem se do
jmenovitého výčtu asi ani pouštět… Každopádně každý, kdo přiložil ruku k dílu, přispěl k úspěchu celého
dne, za což mu náleží velký dík, protože ten den byl zase prima… Tak zase za rok? Věřím, že ano.
Eva Králová, předsedkyně kulturní komise

počet obyvatel k 30. 6. 2019


979
Poděkování
Chtěla bych touto cestou
poděkovat paní Mylerové a paní
Davidové za milou gratulaci,
krásný dárek a příjemné posezení
k mému životnímu jubileu.
Zdeňka Pavlíková
Vzpomínka
Dne 10. května 2019 uplynulo 5.
výročí, co se tiše zastavilo srdíčko
naší milované maminky a babičky
paní Vlasty Šmídové. Maminko,
v našich srdcích jsi stále s námi.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.
Manžel a rodina Šmídova
Dne 28. června 2019 jsme vzpomněli desáté smutné výročí, kdy
navždy odešla od všeho, co měla
ráda, ve věku 48 let, paní Ilona
Plašilová z Albrechtic nad Orlicí.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
rodina, příbuzní a kamarádi.
„Co jenom na hrob dát, jen
kytičku a vzpomínat“. 7. 9. 2019
tomu budou čtyři roky, kdy nás
opustil pan Josef Krčmář.
Vzpomínají manželka
Jára a děti s rodinami.
Chtěl bych vzpomenout na člověka, kterého jsem možná neznal
tak dlouho a možná že ani ne tak
dobře, přesto ve mně zanechal
spoustu vzpomínek. Jardu Hlušičku jsem zažil jako rozhodčího
i trenéra, ale hlavně jako funkcionáře SK Albrechtice n. Orl. Náš
vztah se vyvíjel zejména, když já
trénoval a on byl předsedou, resp.
místopředsedou místního SK.
Vím, že byl pro fotbal hodně zapálený a funkci nedělal jen z povinnosti. Mnohokrát jsme se i pohádali a na spoustu věcí měli rozdílný
názor, ale vždy jsme se dohodli
a vždy splnil, co slíbil a jako trenérovi se mi snažil ve všem vyjít
vstříc. Mrzí mě, že jsem se s ním
nestihl rozloučit za jeho života.
Čest jeho památce a upřímnou
soustrast všem pozůstalým.
Rostislav Kchop 10. 6. 2019
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