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DO ALBRECHTIC ZAVÍTALI ČERTI
Druhý ročník čertovského průvodu v Albrechticích nad Orlicí se
konal v sobotu 7. 12. 2019. Jelikož
první ročník se těšil hojné účasti,
nechtěli jsme nic podcenit, v předstihu se vymýšlelo, plánovalo, kombinovalo, co by šlo zrealizovat a co
už ne. Když se akce povede, není
žádný zádrhel a nic zásadního se
nepokazí, slyšíte chválu, která zahřeje u srdce, ale je to výzva, výzva
k tomu být lepší. Chtěli jsme vám
připravit podívanou, která se zapíše
do historie albrechtických akcí. Tak
snad se povedlo. Recept na super
akci neexistuje, musí se odpracovat
a do detailu propracovat. A doufat.
Ve štěstí, v počasí, abychom se trefili
do termínu, který se nekříží s jinou
velkou akcí v okolí, potom je samozřejmě důležitá podpora obce, šikovní spolupracovníci, kteří táhnou
za jeden provaz… a máme tu recept
na čertovský průvod, který byl letos

pod taktovkou SDH Albrechtice
nad Orlicí.
V 17 h vyjel kočár s Mikulášem
a anděly na albrechtickou náves,
v jejich těsném závěsu pekelníci.
Čerti vycházeli z bran pekelných,
hartusili, že nemohou odpočívat
a přikládat v peklíčku pod kotlem.
Plameny šlehaly, šel z nich, a to bez
nadsázky, opravdu strach. Čertů
bylo letos zase o trochu víc, nežli
v minulých letech, vyrojilo se hodně
malých čertíků. A když člověk potkal ty dva obrovské belzebuby…, to
se podlamovala kolena i dospělým.
Průvod pokračoval z návsi okolo
domova důchodců, kolem kaštanu,
k vánočnímu stromu, k obchodu…,
až na sokolské hřiště, přesně podle
předem zveřejněného plánku. Tam
všude cestou jste stáli a čekali, až
průvod půjde. A že vás bylo, byli jste
skvělí. Děkujeme, že jste dodržovali
pravidla a neházeli žádné petardy.

Koníkovi by to opravdu neprospělo.
O bezpečnost se postarala, tak jako
v minulém roce, Městská policie
Týniště nad Orlicí, k těm míří naše
velké poděkování.
Průvod končil na sokoláku, jak
bylo uvedeno výše, ale to nebyl konec, to byl teprve začátek. Barevnými světly osvícený lesík na sokolském hřišti a hořící sudy v dáli, to
vše na úvod navnadilo účastníky
průvodu ke vstupu. Po tom, co pekelný koník zastavil u podia, z kočáru ladně sestoupil Mikuláš a andělé,
odjel i s kočárem zpět do čertovské
garáže. Za ohnivými sudy se za
zvuku hudby začaly dít věci. Královéhradecká skupina Draconalis
nám předvedla nádhernou ohnivou
show, plivání ohně, šerm ohnivými
meči… Byla to úžasná podívaná.
Potom už se na hodné děti usmíval
z podia Mikuláš se svými andělskými pomocníky a za básničku, či pís-

ničku, dostaly děti nějaký ten dáreček. Čerti ještě chvíli pouštěli hrůzu,
ale už opravdu jen chviličku. Když
zazněly první tóny čertovské diskotéky, pekelníci si s dětmi zatancovali
a ze všech dětí strach opadl.
Vynikající občerstvení bylo tentokrát v režii hasičů. - výborný gulášek, klobásy, párky v rohlíku, pivo,
svařák, horký mošt. Obci Albrechtice nad Orlicí děkuji za vše, finanční
zajištění, prostory. Ozvučení p. Michalec. Čertovský kočár s koněm –
p. Mencl. Draconalis. Čerti, čertíci,
Mikuláš a andělé. A opět hlavní tahouni Jirka Proche, David Chaloupka a Sváťa Myler. Děkuji všem, kteří
jste měli s touto akcí co dočinění.
Znovu děkuji vám, že jste přišli, bez
vás by to nešlo. Za rok na shledanou.
Alena Mylerová, DiS.
místostarostka obce
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje,
zdá se to být neuvěřitelné, ale rok
2019 se nám chýlí ke konci. Nevím,
ale zdá se mi, že čím jsem starší, tím
mi ten čas utíká nějak rychleji. Ještě
nedávno jsem přemýšlel kam na letní dovolenou a nyní píši příspěvek
do vánočního zpravodaje. A to jsem
si na počátku roku říkal, že letošní
rok si opravdu prožiji. Kromě práce se budu věnovat rodině, údržbě
domu, zahradě, svým zálibám, budu
se učit nové věci, no prostě budu žít
pestrý život, aby mně dny neutíkaly
ve stereotypu každodenních rutin
rychle. I přesto rok utekl jako voda.
Vím, že jste na tom stejně. Zdá se,
že vteřina již netrvá tak dlouho, jako
dříve.
Co tedy říci ke končícímu roku.
Je toho hodně, a proto jen to
nejdůležitější.
Z pohledu řízení obce jsem se
snažil, abychom společně se zaměstnanci i samotnými zastupiteli splnili
pokud možno vše, co jsme naplánovali do rozpočtu obce a také to, co
během roku vyplynulo z aktuálního
dění.
Naplánované
investiční
akce a větší opravy jsme splnili
bezezbytku.
Po usilovném snažení se podařilo dojednat s městem Týniště n. O.
a vlastníky pozemků i rozšíření našeho katastrálního území obce o cca
1 ha. Domnívám se, že se jedná
o historickou událost, neboť uskutečnit změnu katastrální hranice,
navíc ještě ku prospěchu obce, se
v novodobých dějinách samosprávných obcí děje zcela výjimečně. Patří za to i dík zastupitelstvu města Týniště n. O. a osobně panu starostovi
Liborovi Koldinskému.
V této souvislosti bych vyzdvihl
velice korektní přístup pana starosty ve všech věcech, které jsme spolu
v průběhu roku řešili. Jsem rád, že
je ve funkci právě on a že se vztahy
mezi našimi obcemi mohly opět
vrátit tam, kde bývaly za starostů
Martínka, Ing. Daniela a Ing. Matičky. Věřte, že je to pro Albrechtice n.
O. velmi pozitivní skutečnost.
Rád bych informoval občany
i o rozhodnutí zastupitelstva obce
pokračovat v dalším odkanalizování
naší obce. Přestože se letos kanalizační síť prodloužila o dalších cca
1,5 km, jsou stále ještě lokality, kde
splašková kanalizace není. V současné době se projektuje kanalizační

stoka v ulici Pardubická a Na Písku.
Perspektivně se uvažuje i o rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Spojovací a v Kopečku tak, aby
mohla sloužit jako kanalizace splašková. Veškeré tyto stavby i následný
provoz zajišťuje DSO Křivina. Pro
občany je velmi optimistické, že
stavba kanalizace v ulici Pardubická
byla schválena k realizaci v letech
2020-2021.
Rád bych se také zmínil o další, pro občany obce, velmi důležité
stavbě.
Velmi významným tématem Albrechtic n. O. i sousedních obcí je
stav silnice II/305 směrem do Týniště n. O. Všechna zastupitelstva naší
obce, od osamostatnění v roce 1990
až po současnost, usilují o realizaci
přeložky stávající silnice. Přestože
sama obec stavbu silnice nemůže
organizovat a přímo ovlivňovat její
řešení, je aktivní a snaží se tuto stavbu prosadit k realizaci. Všichni však
víme, že za 29 let se to nepodařilo.
Bohužel. Důvodem dosavadních
neúspěchů však byly a jsou odmítavé postoje některých našich občanů
nebo vlastníků dotčených pozemků.
Věřte však, že výstavba dopravní
infrastruktury podléhá mnoha zájmům, předpisům, norem a je velmi
nákladná. Není jednoduché nové
stavby připravit a při tom uhájit
zájmy jednotlivců nebo skupin, byť
jsou jakkoliv opodstatněné. Každá
silnice III. a vyšší třídy, nebo její
část, je součástí širší dopravní sítě,
která ovlivňuje rozvoj větších území
než je naše obec nebo dokonce kraj.
Proto je nutné vzít se vší vážností
na zřetel, že je nemožné ochránit
všechny občany před důsledky takovéto stavby. Naproti tomu je jisté,
že pokud nedokážeme vybalancovat
naše představy o budoucím řešení
s investorem a správcem silnic, což
je Královéhradecký kraj, je reálné, že
silnice se neopraví, únosnost mostů
bude dále klesat a nakonec může
dojít k úplné uzávěře silnice pro automobilovou dopravu. Buďme proto
v probíhající přípravě stavby uvážliví ve svých požadavcích a posuzujme stavbu v souvislostech, které ji
provázejí. Věřte prosím zastupitelstvu obce, že bude prosazovat taková řešení, která jsou pro obec důležitá a pro občany únosná.
Sledovanou oblastí je také odpadové hospodářství obce. Troufnu si
říci, že výsledky naší obce v likvidaci komunálních odpadů jsou velmi

pozitivní. Díky efektivní organizaci
třídění a svozu odpadů a ukázněnosti drtivé většiny vás občanů při
tvorbě odpadů a jejich třídění, poklesla významně produkce tuhých
domovních odpadů, které končí na
skládce odpadů. Výsledkem je historicky první snížení ceny poplatků za
jejich likvidaci pro rok 2020. To se
nepodařilo ještě žádné obci v našem
okolí.
Významnou součástí našeho každodenního veřejného života je
také kultura a společenské dění.
Péči o tuto oblast jsem úplně svěřil
místostarostce paní Aleně Mylerové a radní, paní Evě Králové, předsedkyni kulturní komise rady obce.
Jsem rád, že obě dámy se zasloužily
významnou měrou o pestrou nabídku kvalitních kulturních akcí. Pro
kulturu a společenský život je také
velmi pozitivní, že nestojí pouze
na těchto dvou osobách, ale že se
do pořádání kulturních a společenských akcí zapojují další jednotlivci, skupiny a zájmové organizace.
Věřím, že si v průběhu roku mohl
každý z nás najít akce, které si užil.
Vždyť nejen prací živ je člověk. Děkuji proto paní Mylerové a Králové
i všem dalším, kteří věnují svůj volný čas vymýšlení a nakonec i realizování volnočasových aktivit pro
dospělé i děti. Zvláště děkuji také
našim dobrovolným hasičům, kteří
jsou při pořádání těchto akcí nepostradatelní. Všem přeji, ať se jim
i v příštím roce daří vymýšlet zajímavé akce a ve spolupráci je realizovat pro potěšení nás ostatních.
Rád bych také vyzdvihl práci členů a funkcionářů zájmových organizací, ale také vedoucích různých
zájmových skupin občanů, např.
v Klubu dříve narozených nebo maminek, kteří vyvíjejí činnost v naší
obci. Jsou součástí našeho občanského života, která nám rozšiřuje
nabídku pro aktivní odpočinek, zábavu, poznání nebo koníčky. Vím,
že není jednoduché se vypořádat
s těžkostmi, které vás při vedení
spolkového života provázejí. O to
více si vážím Vašeho aktivního působení v nich a přeji Vám za nás
Všechny hodně sil, ať ve svém snažení setrváte i v budoucnu.
Kromě výše uvedeného si dovolím upozornit a zároveň vyzdvihnout profesionální, poctivou,
a pevně věřím, že i pro veřejnost
vstřícnou a přínosnou práci, všech
zaměstnanců obecního úřadu a naší

sledujte internetové stránky obce

základní školy a mateřské školy.
Díky nim má obec vysoké renomé
u auditorů, kteří kontrolují hospodaření naší obce. Díky nim máme
také čistou obec, na kterou můžeme
být všichni pyšní. Díky nim se vaše
děti těší do školky a žáci do školy.
Vážím si u každého z nich, že mají
sami zájem být dobrými pracovníky a mají naši obec rádi, byť někteří
v Albrechticích ani nežijí. Ti všichni
si zaslouží naše uznání a poděkování, neboť svoji prací významně a pozitivně ovlivnili kvalitu našeho každodenního života v letošním roce.
V úvodu jsem uvedl, že se pokusím vybrat jen to nejdůležitější, co
nás v letošním roce potkalo. Přes
veškeré radostné a pozitivní události byl letošní rok výjimečný také
v tom, že nás opustilo nebývale velké množství našich spoluobčanů.
Úmrtí každého člověka je věc velmi
smutná pro jeho blízké, úmrtí některých lidí je však smutnou událostí nejen pro blízké, ale i pro širokou
veřejnost. Obou případů bylo letos
v naší obci až příliš mnoho.
Nechci zde vyjmenovávat všechny, kteří nás opustili. Věřte však, že
se mně osobně dotklo úmrtí každého z našich spoluobčanů. Všechny
jsem je osobně znal a s mnohými
se pojil i kus mého profesního nebo
lidského života. Odchodem každého z nich jsem cítil ztrátu, kterou
už nelze nahradit. Po těch veřejně
aktivních zbyla po jejich odchodu
prázdná místa, která se budou jen
těžko zaplňovat. Z toho jsem velmi
smutný. Proto děkuji za příležitost,
které se mi v životě dostalo, je potkat, spolupracovat s nimi, učit se od
nich nebo je jen potkávat při různých příležitostech v naší obci. Čest
jejich památce.
Vážení spoluobčané, čtenáři
zpravodaje,
vím, že pro každého je v životě
důležité něco jiného. Pokud jsem se
o věcech, které vás zajímají, nezmínil, tak jen proto, že škála témat je
příliš široká a možnosti tohoto příspěvku jsou omezené. Věřte však, že
se zajímám a vnímám vše, o čem se
v obci diskutuje a snažím se na to reagovat. Pokud však něco přehlédnu
nebo přeslechnu, neváhejte a ozvěte
se, víte, kde mne najdete.
S přáním krásných Vánoc a radostného roku 2020
Jaromír Kratěna
starosta obce
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Původně jsem chtěla zveřejnit
v posledním čísle zpravodaje letošního roku pouze projev, který
měl zaznít u příležitosti rozsvěcení
vánočního stromu. Jelikož ale nebylo v pořádku ozvučení na výše
uvedené akci a vlastně jej slyšelo
jen pár vyvolených, dovoluji si
napsat ke zveřejněnému projevu
takový malý úvodník. Předpokládali jsme, že ozvučení je schopné
pokrýt naše požadavky, což se nestalo. Při zkoušce na otevřeném
prostranství vše fungovalo bez
větších problémů, ale v reálném
čase, kdy se utvořilo uzavřené
soukolí okolo ozvučení a dětí ze
ZŠ a MŠ, nebylo slyšet vůbec nic.
Jak řekl jeden spoluobčan, slyšeli
jsme proslov, který nikdy nikdo
neslyšel. Děti měly připravené pásmo, které ocenili jen ti, kteří byli
nejblíž. Omlouváme se, pro příště
jsme poučeni a doufám, že na tuto
akci nezanevřete. I my jsme lidé

omylní. Tímto bych chtěla poprosit o pochopení. A nyní ten slibovaný proslov, který nikdy nikdo
neslyšel.
Krásný podvečer, vážení spoluobčané,
již tradičně se zde scházíme, abychom společně přivítali příchod adventu a rozsvítili náš albrechtický
symbol Vánoc - vánoční strom.
Vyzvali jsme vás, abyste si přinesli lucerničky, kterými za chvíli
společně rozsvítíme náš vánoční
strom, já vás nyní prosím, abyste se
po tom, co jej rozsvítíme, nerozutekli. Abyste využili nabídku občerstvení a hlavně se zastavili, popovídali si, využili toho, že se potkáváte
jinde než v práci, v obchodě, na
ulici, v poklusu mezi prací a rodinou, abyste nasáli tuto kouzelnou
atmosféru.
Kdyby nebylo organizátorů, nestáli bychom tu, nechoulili se zde

v zimních kabátech a bundách
a hlavně, neměli bychom co rozsvěcet. Za každou kulturní akcí je
hromada mravenčí práce. Dovolte
mi tedy poděkovat panu starostovi,
panu Jaroslavu Kupkovi, kulturní
komisi rady obce - v čele s paní Královou, učitelkám a hlavně dětem ze
ZŠ a MŠ Albrechtice n. O., děvčatům ze Sboru pro občanské záležitosti, Klubu dříve narozených,
Klubu maminek a dětí Albrechtice
nad Orlicí a velikánské poděkování patří opět hasičům. Díky. Děkuji
i vám všem, kteří zde vytváříte tuto
neopakovatelnou blížící se atmosféru Vánoc.
Každým rokem se v předvánočním období dívám v okolních městech a obcích po vánoční výzdobě,
vánoční stromy všude září široko
daleko, ale ten náš je pro mě osobně
vždy nejhezčí, protože je NÁŠ. Když
ho vidím, zahřeje mě u srdce, jsem
doma. Rodina, domov, šťastné děti,

pohoda, očekávání, dárky, návštěvy
u příbuzných, jídlo, cukroví, ryba,
kosti, salát, stres, koledy, odpočinek…, to všechno jsou Vánoce.
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych vás pozvala na akci „Vánoční
jarmark“ dne 15. 12. 2019 na albrechtickou náves ke kostelu, kde se
můžete těšit na vánoční jarmárek,
hudební vystoupení místních umělců a kde vystoupí i dětí ze ZŠ a MŠ
se svým vánočním pásmem. S dětmi si můžeme zazpívat koledy i my
a společně se naladíme na Vánoce.
S některými z vás se již do Vánoc
neuvidím, užijte si vánoční svátky,
buďte spolu, mluvte spolu, užívejte
si rodinnou pohodu s vašimi blízkými. Odpočívejte, nabírejte energii,
abyste byli do nového roku 2020
svěží, plní energie, připraveni čelit
novým výzvám. Krásné Vánoce.
Alena Mylerová, DiS.
místostarostka obce

KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Mám se ohlédnout po uplynulém
roce. Pro mě osobně nebyl nejradostnější. Opustila nás řada přátel,
milých kamarádů. Možná i proto
jsme vyhledávaly radostnější a zábavnější činnost.
Naše členky se úspěšně zapojily do boje bowlingového turnaje
"O pohár starosty".
V polovině dubna jsme navštívily velikonočně vyzdobený zámek
v Kostelci nad Orlicí.
I my dříve narozené se rády dobře
oblékáme, a tak jsme si šly pro inspiraci na módní přehlídku v kulturním centru v Týništi. Výtěžek z akce
věnovali pořadatelé Centru Orion.
Koncem května jsme si dopřály
v restauraci na hřišti v Borku dob-

rou večeři spojenou s oslavou životního jubilea naší členky.
Na základě doporučení jedné známé jsme se rozhodly zajet do Opočna a zúčastnit se netradiční prohlídky zámku – Svátky růží 2019 – Růže
pro Viléma – akce k výročí 450 let
od dokončení renesanční přestavby
zámku Vilémem Trčkou. Po procházce zámeckým parkem jsme zašly na dobrý oběd v příjemné restauraci Modrý domek.
Další typ jedné z nás nás zavedl v srpnu do restaurace Zámeček
na Vysokém Chvojně. Tam jsme si
pochutnaly na terase s výhledem
do obory na specialitách zdejší
kuchyně.
Řada návštěvnic Klubu dříve na-

rozených se zúčastnila výletu pořádaného obcí Albrechtice n. O. V sobotu 21. září 2019, poměrně brzy
ráno, vyjel poloprázdný autobus
přes Hradec Králové k areálu Kuks.
Po zdolání nekonečného schodiště
jsme si mohly prohlédnout zajímavou bylinkovou zahradu.
Pak jsme se seznámily s historií hospitálu Kuks. Po znamenitém
obědě v restauraci Baroque jsme
odjely do Lázní Velichovky. Prošly
jsme lázeňským areálem a prohlídku jsme završily v místní cukrárně
dobrou kávičkou a zákuskem.
Před rokem jsme 5. prosince
absolvovaly prohlídku vánočně
vyzdobeného zámku Nechanice.
Jelikož byli účastníci výletu nad-

šeni, rozhodli jsme se letos navštívit ve čtvrtek 5. prosince Advent
v Ratibořicích.
Konec roku završíme večeří
v nově otevřené restauraci U Krbů
a vánočním posezením v Klubu dříve narozených.
Přeji jménem klubu všem příjemné prožití svátků vánočních, dobrou
pohodu, pevné zdraví, spokojenost,
lásku v novém roce.
Zároveň si vás dovoluji pozvat
mezi nás – scházíme se každé úterý
od 14 hodin v klubovně dříve narozených v budově knihovny vedle
průmyslové prodejny p. Černého.
Za Klub dříve narozených
Jaroslava Kupková

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
Vyhláška číslo 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá obci povinnost zajistit oddělený sběr jedlých olejů a tuků. Proto bude od ledna 2020 umístěna na stanovišti
nádob na tříděný odpad u samoobsluhy nádoba na sběr jedlých
olejů a tuků. Do této nádoby můžete odkládat jedlé oleje a tuky
vždy v nepropustných pevně uzavřených plastových obalech.
Nepatří sem syntetické oleje a tuky jako jsou motorové, převodové a hydraulické oleje, vazelína a další, které jsou nebezpečným
odpadem, který mohou občané Albrechtice nad Orlicí bezplatně
odevzdat na překládací stanici a sběrném dvoře společnosti ODEKO pod Novou Vsí, provozní doba Po, Út, St 7 – 15 hod, Čt 7 – 16
hod, Pá 7 – 14 hod.

Všem občanům a čtenářům
našeho zpravodaje přejeme
příjemně strávené vánoční svátky
v kruhu svých blízkých a v nadcházejícím
roce pevné zdraví a jen to nejlepší.
zaměstnanci obecního úřadu
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V současné době se intenzivně
diskutuje havarijní stav silnice II/305
mezi Týništěm n. O. a naší obcí
a s tím související důsledky. Kromě
aktuálních problémů, které provázejí snahu Královéhradeckého kraje
o stavbu nové silnice, se objevují úvahy a názory na události, které současnému stavu předcházely. Protože
prioritní snahou naší obce, od svého
osamostatnění v roce 1990, bylo vždy
zajistit bezpečné dopravní spojení po
této části silnice II. třídy, dovoluji si
shrnout běh událostí, které toto úsilí
obce provázely.
Předně je nutné vzít na vědomí
dvě základní skutečnosti:
1. Jakékoliv nové řešení dopravního napojení silnice II/305 na silnici I/11 je limitováno přírodními
podmínkami, zejména řekou Orlicí
a jejím rozlehlým inundačním územím a stávající zástavbou v naší obci
a Štěpánovsku.
2. Správu, údržbu i plánování nové
výstavby silnic II. a III. třídy, včetně
jejich výstavby, zajišťoval stát a po
vzniku samosprávných krajů v roce
2000, Královéhradecký kraj.
Obec nikdy nevystupovala a ani
nyní nemůže vystupovat, jako osoba
zodpovědná za konkrétní stav silnice II. a III. třídy, ani nemůže přímo
ovlivnit výstavbu nové silnice. Může
však navrhovat kraji a jeho organizacím opatření a řešení, která mohou
napomoci k zajištění bezpečného
užívání silnice pro naše občany, což
dlouhodobě obec činí. Obec se také
účastní projektové přípravy dopravních staveb, pokud se dotýkají jejího
katastrálního území nebo pozemků
v jejím vlastnictví.
Nyní k vlastní historii stavby nové
silnice II/305:
1. Návrh na nové řešení napojení
silnice II/305 na silnici I/11 (Hradec
Králové-Ostrava) vznikl ještě dávno před osamostatněním naší obce.
Toto řešení obec převzala v roce 1990
prostřednictvím tehdejšího návrhu
územního plánu města Týniště n. O.
jehož součástí bylo i území naší obce.
2. V roce 1998 byl schválen první územní plán obce Albrechtice n.
O. Tehdejší návrh přeložky silnice
II/305 vedl od nadjezdu v Týništi.
n. O. přes řeku Orlici a napojoval
se na místní komunikaci Na Hrázce
v prostoru dnešní čerpací jímky pod
Strnadovými. Dotčené pozemky byly
v územním plánu vloženy do stavební rezervy a tím se dostaly do režimu
stavební uzávěry. Napojení na stávající silnici 1. Máje bylo navrženo
v prostoru křižovatky u pošty. Ze
stávající silnice mezi Albrechticemi
a Týništěm měla být nově zřízena
cesta pro pěší a cyklisty v šířce 2 m.
Schválením územního plánu se
vytvořily podmínky pro jednání
obce s Okresním úřadem Rychnov
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n. Kn. a následně s Královéhradeckým krajem o zahájení projekční přípravy této stavby. Jednání obce bylo
úspěšné a v roce 1999 byly zahájeny
projekční práce na územní studii této
stavby.
3. V roce 2000 probíhalo projednávání studie. Dlužno říci, že příprava stavby vyvolala v obci velký zájem
občanů. Někteří občané a vlastníci
dotčených pozemků se postavili proti
tomuto záměru. Často se navrhovala
různá alternativní řešení, která však
v širších souvislostech nebyla reálně
proveditelná.
Drtivá většina občanů obce se však
vyjádřila pro realizaci této stavby tak,
jak byla navrhována v územním plánu. Proto kraj i přes nesouhlasy vlastníků dotčených pozemků pokračoval
v projektové přípravě stavby.
4. Souběžně s projekční přípravou
stavby obec přijala v roce 2002 změnu
č. 1 územního plánu, kterou se trasa
přeložky II/305 dostala do návrhové
části územního plánu, což vytvořilo
podmínky pro realizaci stavby. Po
schválení změny územního plánu
kraj zařadil stavbu do plánovaných
stavebních akcí z prostředků EU.
Touto změnou územního plánu
obce č. 1 byl do pozemkových rezerv
nově vložen i obchvat směrem na
Vysoké Chvojno - od hřbitova, kolem dnešní betonárny na Hradečnici
a dále pak na silnici III/3051 za fotbalovým hřištěm.
Tím byla transitní doprava směřující na Vysoké Chvojno rovněž odvedena mimo zastavěné území obce.
Stávající část silnice mezi obcí a Týništěm byla ponechána jako chodník
pro pěší.
Nebylo pro obec vůbec jednoduché takto navrženou změnu územního plánu projednat s orgány státní
správy a dovést ji ke schválení, neboť
se jednalo o velmi komfortní a nákladné dopravní řešení na silnici II.
a III. třídy pro obec o 1000 obyvatelích. Přesto to obec dokázala! Osobně
jsem přesvědčen, že právě toto řešení
dopravní situace bylo již v té době
nadčasové, vyvádějící veškerou tranzitní dopravu mimo podstatnou část
zastavěného území naší obce.
5. V letech 2005-2006, kdy byla již
hotova dokumentace k územnímu
řízení, se z důvodu přetrvávajícího
nesouhlasu některých občanů, vlastníků dotčených pozemků a nemovitostí v Albrechticích n. O. i v Týništi n. O. kraj rozhodl projednávání
stavby zastavit. Tím byla definitivně
pohřbena naděje na brzké vybudování přeložky silnice II/305 v mezi
Albrechticemi n. O. a Týništěm n. O.
Nutno podotknout, že v roce 2006
byl stav stávajících mostů i samotné silnice v daleko lepším stavu než
nyní. Dopravní zatížení bylo s dnešním nesrovnatelné.

6. I přes neúspěch při přípravě této
stavby zadal Královéhradecký kraj
ještě v roce 2007 zpracování výhledové studie možných variantních řešení
obchvatu Albrechtic n. O. Vznikly
dvě základní varianty a k nim několik
podvariant možných řešení.
Varianta I. uvažovala s opravou
stávající silnice, včetně nového mostu přes Orlici. Varianta II. uvažovala
s napojením na 1/11 v prostoru nad
dnešním PENNY MARKETEM, obloukem přes inundační území k naší
obci, dále podél ulice Na Hrázce
(v prostoru dnešních protipovodňových hrází) a v prostoru dnešní čerpací jímky Na Hrázce se napojovala
na původní trasu přeložky s vyústěním u pošty.
Vzhledem k tomu, že varianta II.
by opět narazila při projednávání na
nesouhlas stejných občanů a vlastníků dotčených pozemků, kteří neumožnili realizovat původní řešení
přeložky, rozhodla v roce 2007 zastupitelstva města Týniště n. O. i obce

Albrechtice n. O. o preferování varianty I.
Rozhodnutí zastupitelstev i dalších účastníků přípravy stavby bylo
učiněno při plném vědomí toho, že
navrhované řešení není z dopravního pohledu ideální. Vědělo se, že
prostou opravou silnice bude veškerá doprava procházet celou naší
obcí. Rozhodl však fakt, že v té době
nebyly jiné varianty realizovatelné
z důvodu nesouhlasu některých občanů a vlastníků dotčených pozemků. Bylo konstatováno, že je lepší
realizovat variantu I. než nedělat nic.
I přes toto rozhodnutí bylo domluveno, že v územních plánech Týniště
i Albrechtic zůstane původní řešení
přeložky zachováno.
7. Od roku 2007 do roku 2011 Královéhradecký kraj v této záležitosti
nevyvíjel žádné aktivity. Proto jsem
spolu s tehdejším starostou města
Týniště n. O. Ing. Matičkou inicioval
v lednu 2011 jednání, na kterém jsme
… pokračování na str. 5
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… pokračování ze str. 4
chtěli zjistit, jak si kraj představuje
řešit problematickou situaci na silnici. Závěr tohoto jednání byl jasný,
kraj nemá zajištěny finance na projektovou přípravu stavby a už vůbec
ne na její realizaci a z toho důvodu
nezahájí přípravu stavby. Na dalším
jednání v listopadu 2007, které jsem
vyvolal osobně, bylo domluveno, že
do územních plánů obou obcí se do
pozemkových rezerv umístí stavba
podle varianty I. Původní řešení přeložky pak zůstane zachováno v obou
územních plánech.
8. Od roku 2011 do roku 2014 Královéhradecký kraj na přípravě stavby
nepracoval a neproběhla ani žádná
jednání mezi obcemi a krajem, neboť
kraj investoval do dopravní infrastruktury v jiných částech území.
9. V roce 2014-2015 byly z iniciativy tehdejšího náměstka hejtmana
pana Ing. Karla Janečka zahájeny

práce na projektové dokumentaci
k variantě I. Stavba byla také zařazena do plánu dopravních investic
Královéhradeckého kraje. Velmi intenzivně se pracovalo na projektech
ve snaze připravit stavbu k realizaci
pro roky 2018-2019. Vysvitla naděje,
že silnice bude opravena. Velké díky
si zaslouží pan Ing. Karel Janeček,
bez jehož osobního přičinění by se
přípravy stavby nerozběhly.
10. Od roku 2016 se vedou jednání související s majetkoprávním
vypořádáním u pozemků dotčených
stavbou. Obec pro účel výstavby silnice darovala všechny svoje pozemky, které jsou dotčené stavbou silnice
Královéhradeckému kraji. U dalších
pozemků dospěl kraj k dohodě s jejich vlastníky. Přesto se Královéhradeckému kraji nepodařilo dodnes
získat územní rozhodnutí.
Důvod? Malý kousek pozemku dotčeného stavbou, ve vlastnictví osoby,
která nesouhlasí s jeho prodejem. Po

několikaleté práci na přípravě stavby
a utracených milionech za projektovou přípravu, podobný scénář, jako
při přípravě původní přeložky silnice
II/305 v letech 2000 - 2006.
11. V letech 2016-2018 projednávalo zastupitelstvo obce zprávu o plnění územního plánu obce. V návrhu
zprávy bylo Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, odborem územního
plánu, obci navrženo provést změnu
územního plánu obce a nově vymezit dopravní koridor pro přeložku
silnice II/305 v návrhu územního
plánu. Smyslem tohoto doporučení
bylo vytvořit lepší podmínky Královéhradeckému kraji pro případ, že
by přistoupil k vyvlastnění pozemků.
Vzhledem k nákladům na pořízení
změny územního plánu ve výši cca
130 000,– Kč a délce vlastního řízení
o změně cca 1 rok, rozhodlo zastupitelstvo obce, že změnu územního
plánu bude obec realizovat v případě,
že kraj přistoupí k vyvlastnění. Nako-

nec se kraj rozhodl projednat prodej
pozemku standartní cestou a zastupitelstvo obce v roce 2018 rozhodlo
změnu územního plánu nezahajovat.
12. Od roku 2016 řeší Královéhradecký kraj s vlastníkem pozemku
jeho prodej standartní cestou. Zatím
neúspěšně.
13. Rok 2019. Stavba je projekčně
připravena. K dispozici je dokumentace k územnímu i stavebnímu řízení. Kromě výše uvedeného pozemku
jsou splněny všechny předpoklady
pro úspěšné zahájení územního řízení. Finanční prostředky potřebné
na stavbu silnice II/305 jsou však již
v ohrožení. Mosty a silnice chátrají,
doprava je omezována.
O dalším aktuálním vývoji souvisejícím s výstavbou nové silnice
II/305 budeme průběžně informovat.
Jaromír Kratěna
starosta obce

NÁZOR ČLENA KONTROLNÍHO VÝBORU
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou představil názor člena
Kontrolního výboru zastupitelstva obce Albrechtice nad Orlicí
k budoucí situaci na komunikaci
II. třídy II/305, konkrétně k dopravní situaci v obci Albrechtice
nad Orlicí po plánované opravě
výše zmiňovaného úseku dotčené
komunikace mezi Týništěm nad
Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí.
Úvodem bych rád poznamenal,
že problematika hustoty dopravy
v naší obci se netýká pouze občanů bydlících v bezprostřední
blízkosti silnice. Neboť si dovolím
tvrdit, že všichni používají veřejnou komunikaci k jízdě na kole,
chodí do obchodu, posílají děti
do naší školy, vozí děti do školky,
používají hřiště u Sokolovny, chodí na fotbalové hřiště, do hospody
(z hospody…). Naše děti chodí
na druhý stupeň ZŠ do Týniště
nad Orlicí, stejně jako na vlak. Při
těchto a mnoha dalších činnostech
jsou obyvatelé a samozřejmě i jejich dětí nuceni minimálně přejít
silnici vedoucí obcí a hustota provozu tedy přímo ovlivňuje jejich
zdraví a bezpečnost.
A nyní k samotné problematice
silničního provozu v obci.
Nebudu zbytečně zabíhat do
dlouhé historie a pokusím se shrnout, jak vypadá situace dnes.
Správcem komunikace II/305
Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí je Královéhradecký
kraj, kterému byla v 10. měsíci
tohoto roku zaslána starostou naší
obce p. Kratěnou, který byl pově-

řen zastupitelstvem obce, "Žádost
o poskytnutí informace o koncepci silniční dopravy na území Královéhradeckého kraje po dostavbě
silnice I/35 a přivaděče na dálnici
D 11".
V ní se mimo jiné pan starosta dotazuje, jaká opatření budou
provedena, aby se silnice přes naši
obec nestala spojnicí mezi I/35
a D 11 pro kamionovou dopravu,
když původně plánovaný přivaděč
z Čestic přes Borohrádek nebude
z důvodu neprovedené výškové
úpravy viaduktu v Borohrádku reálný (správcem komunikace přes
Borohrádek je ŘSD ČR).
Od správce komunikace II/305
zastoupeného Ing. Tomášem Jurčekou, vedoucím odboru dopravy
a silničního hospodářství Královéhradeckého kraje přišla odpověď,
ze které si dovolím ocitovat následující výňatky:
V zásadách územního rozvoje
Královéhradeckého kraje (dále jen
"ZUR"), které jsou územně plánovací dokumentací pro celý Královéhradecký kraj, je v jihovýchodní
části počítáno s úpravami zejména
na silnicích I. třídy. Jedná se např.
o úpravu a v části trasy také o přeložku silnice I/36 v úseku Čestice
- hranice kraje HK/PCE (v ZUR
označenou DS 11), přeložku silnice I/11 v úseku Častolovice - Kostelec nad Orlicí - Doudleby nad
Orlicí (v ZUR označenou DS2p),
nebo přeložku silnice I/14 v oblasti obce Potštejn (v ZUR označenou
DS4). Pro napojení na budoucí
dálnici D 35 by měla sloužit zejména silnice I/36, která pokračuje

v Pardubickém kraji směrem na
Holice a která bude v budoucnu na
D 35 připojena mimoúrovňovou
křižovatkou, MÚK Časy, konec
citace.
K výše uvedenému si dovolím
podotknout, že když sleduji, jak
dlouho v našem státě trvá příprava
jakékoliv stavby, tak se výše plánovaných opatření můžeme dočkat
třeba za 30 let.
Dále Ing. Jurčeka upřesňuje, cituji: "Co se týče záměrů kraje, týkajících se silnic II. třídy v tomto
území, je v ZUR vymezen koridor
pro úpravu silnice II/298 v prostoru Třebechovice pod Orebem
- Krňovice (v ZUR označený DS
23). Silnice II/298 z Třebechovic
pod Orebem přes Býšť (zde napojení na stávající silnici I/35) a dále
směrem na Pardubice bude také
přímo napojena na dálnici D 35,
a to mimoúrovňovou křižovatkou
(MÚK Rokytno)", konec citace.
K tomuto plánovanému opatření
si dovolím poznamenat, že kromě
neznámého data začátku a ukončení výstavby se jedná o spojnici,
která je ze strany od Kvasin cca
o 10 km dále oproti trase přes naší
obec a kamiony si zcela jistě zajíždět nebudou.
A nyní konečně k silnici II/305
přes naší obec, cituji:
"Dále je zde nutné připomenout
stavbu přeložky silnice II/305 mezi
Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí, která je dlouhodobě
připravována. Předpokládané náklady 187,4 mil. Kč. Jednou z hlavních podmínek dotačního titulu

IROP, ze kterého má být stavba
financována, je připojení na transevropskou dopravní síť (TEN-T).
Za těchto pravidel byly rekonstruovány např. i silnice II/316
a II/317.
Nelze proto do budoucna předpokládat, že by ze silnice II/305
byla vyloučena tranzitní kamionová doprava", konec citace.
Pokud výše uvedené informace
shrnu. Dle našeho názoru, z oficiálního vyjádření Královéhradeckého kraje jasně plyne, že pokud proběhne oprava silnice II/305 a s ní
spojené opravy mostů dle současně zpracované dokumentace, bude
přes celou naší obec proudit tranzitní kamionová doprava (např.
jako přes Častolovice). To s sebou
samozřejmě přinese obrovské snížení kvality života v obci, obrovské
snížení bezpečnosti nás a našich
dětí a samozřejmě i snížení cen
našich nemovitostí.
Žádám Vás tímto, obyvatele
obce Albrechtice nad Orlicí, abyste si tuto skutečnost uvědomili
a podpořili naše volené zástupce v obci ve snaze o přesvědčení
Královéhradeckého kraje, že se
nechceme stát tranzitní obcí a požadujeme vypracování jiné alternativy dopravy, která by zajistila
jak dostupnost pro HZS a ostatní
prvky Integrovaného záchranného systému, tak i nadále zajistila
poklidný a bezpečný život v naší
obci.
Děkuji Vám
Martin Andres
člen Kontrolního výboru
zastupitelstva obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

Koncem září jsme si mohli v naší
škole užít projekt Staročeské posvícení. Týdenní projekt pro všechny ročníky připomíná žákům další z mnoha
tradic, uvědomování si, jak žili a jak
se radovali naši předkové. Připomíná,
co je pouť a posvícení, historii našeho
kostela a postavu sv. Václava, s jehož
postavou je posvícení v Albrechticích
spjato.
Žáci se od začátku září učili posvícenské písničky, říkadla a lidové
tance, trénovali běžecké schopnosti
a výdrž, připravovali krepákové růže
a různé soutěže. Nesměly chybět ani
posvícenské koláče, které s pomocí
učitelek zdobili a pekli nejen žáci ze

STAROČESKÉ POSVÍCENÍ
školy, ale i děti ze školky. Starší žáci
vytvořili plakáty a pozvánky pro
hosty.
V pátek jsme naše posvícení zahájili akcí - Běh o posvícenský koláč. Výborná sportovní atmosféra podpořila
u cíle všechny žáky naší školy. Někteří
si doběhli pro perníkové medaile,
ostatní se potěšili posvícenskými koláči. Po malé přestávce jsme zhlédli
krásné taneční vystoupení děvčat 4.
a 5. ročníku. Jejich vařečkový taneček na lidovou písničku všechny mile
potěšil. Nechyběla jarmareční píseň
s obrázky. Mladší žáci měli připravené krásné říkanky a písničky.
Našimi hosty byli tentokrát hlavně

DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU
Žáci 3. ročníku se v rámci předmětu Prvouka seznamují se základními pravidly silničního provozu.
Tématy jsou znalost dopravních
značek, chování se na chodníku,
v blízkosti přechodu pro chodce,
na cyklostezce, v obytné zóně,
přecházení vozovky v bezpečných
místech, případné přivolání první
pomoci. V současné době má řada
dětí problémy udržet pozornost,
vnímat zrakem a sluchem své oko-

lí. Rodiče často raději volí variantu
odvozu dětí do školy automobilem.
Pro bezpečnost našich dětí je velmi
důležité naučit je vnímat a správně
vyhodnocovat situace kolem sebe
a předcházet tak nebezpečím v silničním provozu. V příštím roce čeká
tyto žáky kurz dopravní výchovy,
kde je důraz kladen na cyklistické
dovednosti a znalosti.
ZŠ - Mgr. Lenka Otavová

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o podzimní naplnění kontejneru starým papírem - výtěžek bude použit ve prospěch dětí ZŠ a MŠ
a na dobročinné účely.
Sběr starého papíru stále trvá - starý papír (noviny, časopisy, letáky) je možné stále nosit do dvora základní školy, jeho uskladnění do
doby opětovného přistavení kontejneru v ZŠ zajistíme. Pokud nemáte
možnost starý papír do ZŠ dopravit, kontaktujte nás, prosím, na tel.
č. 494 371 694, po domluvě zajistíme jeho odvoz. Vzhledem k nulové
výkupní ceně a vysokým nákladům spojených s manipulací kartonový papír nesbíráme. Děkujeme za pochopení. Děkujeme všem, kteří
se do sběru zapojí.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Albrechtice n. O.
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babičky a dědečkové, klienti a personál Domova důchodců v Albrechticích n. O. a děti z MŠ. Společně
jsme si všichni zazpívali závěrečnou
písničku.
Po vystoupení se již otevřeli malé
stánky a stanoviště se soutěžemi. Starší žáci naší školy se stali „prodavači“,
organizátory, pomocníky a celou akci
velice dobře a samostatně zvládali.
Po celou dobu jsme mohli ochutnávat různé druhy koláčků a jiných
sladkostí.
Celému našemu projektu velice
pomohl schválený dotační titul Královéhradeckého kraje pro Etickou výchovu ve školách, který jsme sestavili

společně s kolektivem pedagogů naší
školy. Díky němu jsme mohli nakoupit multifunkční reproduktor s mikrofony, který byl nezbytnou součástí
při našem vystoupení a bude hojně
využíván i při dalších projektech.
V rámci dotačního projektu máme
pro žáky ZŠ v prosinci objednán
i vánoční program v divadle Drak
v Hradci Králové s dopravou a prohlídkou Labyrintu.
Naším hlavním cílem bylo vytvoření sounáležitosti při společné tvůrčí práci, v kreativních, pohybových
a soutěžních aktivitách, vzájemné
setkávání se s širší veřejností.
Kolektiv ZŠ Albrechtice n. O.

ZŠ A MŠ ZPRAVODAJSTVÍ
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FARMÁŘSKÉ TRHY
V minulém školním roce se naše
ZŠ a MŠ zapojila do projektu Skutečně zdravá škola, jehož součástí
jsou farmářské trhy.
Jejich organizátorem byla stejně
jako loňský rok ZŠ Žďár nad Orlicí. Do letošních farmářských trhů
se zapojilo celkem 6 základních
a mateřských škol. Garantem celé
akce byla paní Zdeňka Trummová, která je lektorkou organizace
Skutečně zdravá škola. Pomáhala
nám s přípravou trhů a také nám

dala užitečné rady, jaké produkty
máme připravit, co s dětmi vyrobit
a tím si přivydělat nějaké korunky
navíc.
Aby byla celá akce zdařilá
a všichni si trhy pořádně užili,
připravili paní učitelky z naší a týnišťské MŠ s dětmi krátké vystoupení. Nakonec jsme se rozhodli,
že součástí vystoupení bude i „vařečkový tanec“ děvčat ze 4. a 5.
ročníku naší školy, který se velmi
vydařil.

Vše bylo připraveno a zbývalo si
jen přát, aby 15. října vyšlo počasí.
Na školní zahradě žďárské školy
byly připraveny prodejní stánky,
které byly na akci zdarma zapůjčeny a přivezeny z Borohrádku. Naše
škola měla k dispozici 2 stánky.
Své výrobky a produkty prodávala mateřská škola, školní družina
a základní škola. Role prodávajících se ujaly děti z 5. ročníku.
Trhy byly zahájeny vystoupením
dětí a mohlo se začít prodávat. Lidé

se mohli posilnit čajem, dýňovou
polévkou a šneky z celozrnného
těsta, které připravil pan kuchař
ze žďárecké školy. Všichni jsme
byli velmi mile překvapeni hojnou účastí a také rychlostí, s jakou
se výrobky prodávaly. Rychlostí
blesku zmizelo téměř vše a odměnou nám všem byla dobrá nálada
a úsměvy všech přítomných.
Farmářské trhy se vydařily a těšíme se na jejich další pokračování.
ZŠ a MŠ - Mgr. Jana Karásková

UČÍME SE BEZPEČNÉMU CHOVÁNÍ
Předcházet rizikovému chování
je na naší škole jednou z priorit. Ve
druhém pololetí loňského školního
roku se kromě preventivních aktivit
začleněných do témat vyučovacích
hodin a ranních desetiminutovek
uskutečnily plánované besedy pro
žáky. Žáci se učili rozpoznat rizikové chování a vhodně reagovat. Jednalo se o besedy společnosti Úcta
k životu: Kůzlátka, otevřete vrátka,
Všude dobře, doma nejlíp a Všechno jde vyřešit. Žáci se také účastnili

besedy Kamarádi online, kterou zajistila společnost e-Duha. Podle plánu proběhly ve všech ročnících také
aktivity v oblasti bezpečného chování v dopravě, beseda se strážníkem
městské policie, program s multikulturní tematikou a projekt Zdravé
zuby. Ve všech těchto programech
vystupují zkušení lektoři, kteří dětem přibližují nebezpečnou realitu,
vtahují je do děje a učí žáky kritické
situace řešit. Od většiny žáků získáváme zpětnou vazbu, že je dané pro-

gramy baví a prožívají je.
V lednu naši pedagogové využili
vyhlášené nabídky dotací v krajském programu na prevenci rizikového chování a zdravého životního
stylu. Grant byl schválen a dotace je
využívána v letošním školním roce.
Žáci již zhlédli preventivní program
Hravá prevence společnosti Divadlo
Ve Tři, bavilo je i prožitkové bubnování s panem Štursou. Peníze budou
také využity na nová reprezentační
trička s logem školy, na diplomy

a medaile k celoškolní akci přespolní běh, na cílené aktivity ke kyberšikaně i na materiál k výtvarným
dílnám.
Na naší škole se snažíme předcházet rizikovému chování žáků nejen
v rámci vyučování, ale i nabídkou
mimoškolních aktivit. Doufáme, že
i nadále si budou děti v naší velké
rodině vzájemně pomáhat a nebudou řešeny žádné vážné prohřešky
proti správnému chování.
ZŠ – Mgr. Romana Blažková
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RANČ BĚLEČKO
– z projektu Skutečně zdravé školy
19. září jsme 3., 4., a 5. ročník navštívili ranč Bělečko. Farma se zabývá chovem koní a hospodářských
zvířat podle zásad ekologického zemědělství a zpracováním mléka na
mléčné výrobky.

Paní lektorka pro nás připravila skupinovou hru. Udělali jsme si
skupinky podle kartiček s domácími
zvířaty a vyprávěli jsme si o nich.
Kromě koní jsme si na ranči mohli prohlédnout krávy, kozy, prasata,
slepice, psy a kočky. Viděli jsme do-

nal borůvkový kefír. Pan farmář
jení koz a krav.
ZŠ – Mgr. Lenka Otavová nám nabídl i některé další výrobky sýry a tvarohy k zakoupení a ochutV dřevěném srubu jsme mohli od nání domů. Celý program byl i pro
pana farmáře ochutnat připravené nás děti z vesnice velice poučný
bio mléčné výrobky - pribináčky a zajímavý.
Lenka Matúšová, 4. ročník
a ochucené kefíry. Nejvíce mi chut-

PŘIPOMENUTÍ 30. VÝROČÍ DNE BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
- beseda na naší škole s panem starostou Jaromírem Kratěnou
Přiblížit žákům události a význam 17. listopadu nebylo lehké.
Naše děti neznají pojem totalita,
útlak a nesvoboda, a tak je pochopitelné, že nemohou chápat zcela význam svobody a historické události
z roku 1939 a roku 1989. Většina rodičů těchto dětí také ani nevyrůstala
v období totality. Snad jen pomocí
příběhů, textů písní, obrazových
dokumentů, filmů a vyprávění prarodičů, kteří v nesvobodě vyrůstali
a nemohli si plnit své sny lze předat
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část odkazu.
Jsme moc rádi, že pan starosta
Jaromír Kratěna přijal naše pozvání
a připravil si pro žáky besedu, kde
prezentoval zejména své zkušenosti
a svůj postoj k demokracii a k pojmu „svoboda“. Žáci 4. a 5. ročníku si
připravili pro pana starostu dotazy
k danému tématu a nebáli se diskuze. V závěru pan Kratěna popřál
všem dětem, aby si plnily své sny
a šly za svým cílem.
Události před 30 lety i z doby dřívější jsme se pokusili dětem předat
přiměřeným způsobem

i při ranních zahájeních a v před- když to nevadí druhým. (Radek J.)
- Svoboda je volnost. Můžeme si
mětu Vlastivědy. Posuďte sami, jak
volit prezidenta, můžeme si dělat, co
vidí svobodu současné děti.
Žáci 4. a 5. ročníku chceme. (Sofie M.)
- Svoboda je, že můžeme chodit
- Svoboda pro mě znamená ra- do jakékoliv práce. (Sebastián S.)
- Válka byla hrozná věc. Lidé se
dost, volno, štěstí, demokracie. Nesvoboda je pro mě válka, hladovění, těšili, aby to skončilo. Těšili se na
vězení, teroristické útoky. (Dominik svobodu. (Tadeáš D.)
- Pro mě svoboda znamená, že
B.)
- Můžeme jezdit třeba do Anglie, můžeme jezdit do jiných zemí a můmůžeme si vozit suvenýry. Můžeme žeme mít jakékoliv oblečení. Kluci
jít na vysokou školu, i když má kluk mohou nosit dlouhé vlasy, nemusí
chodit do války a můžeme mít elekdlouhé vlasy. (Karolína V.)
- Můžeme si dělat, co chceme, troniku. (Viktorka D.)
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ADVENT V NAŠÍ ŠKOLE
Pomalu, ale jistě se blíží pro mnohé z nás jedno z nejkrásnějších období, kterými jsou Vánoce. A právě
vánočním svátkům předchází advent, což je období čtyř neděl, kdy se
lidé na Vánoce připravují. Jedná se
o období rozjímání a dobročinnosti.
Pro příjemné prožití tohoto období, jsme pro žáky ZŠ a děti MŠ naší

mek v Doudlebách nad Orlicí s váŠtědrej večer nastal v divadle Drak
školy připravili bohatý program:
nočním programem
HK
• 30. 11. v 17.00 hod Rozsvěcení vá• (program je hrazen z grantu • 19. 12. Školní Vánoce – předávání
nočního stromu
společných dárků, poslední plaváKHK – etická výchova)
• - vystoupení žáků dramatického
ní v tomto roce
a hudebního kroužku ZŠ a dětí • 15. 12. v 15.00 hod Vánoční jarmark na návsi v Albrechticích nad • 20. 12. Třídní Vánoce, slavnostní
z MŠ
oběd v jídelně školy
Orlicí spojený s vánočním vystou• 6. 12. Mikulášská nadílka pro děti
ZŠ a MŠ Albrechtice n. O.
pením dětí MŠ a ZŠ
z MŠ a ZŠ
• 13. 12. Divadelní představení - • 16. 12. Vánoční školní výlet na zá-

ADVENTNÍ KAVÁRNIČKY S RODIČI
V adventní chvíli 26. listopadu si setkání v naší škole. Paní Jana Sych- vznikala krásná díla, která poslouží 15. prosince. Děti se zároveň těší, až
některé maminky a paní učitelky s ře- rová nás učila zdobení perníčků svou jako předměty, které si budete moci se představí se svým programem Živý
ditelkou školy našly čas na společné krajkovou technikou. Díky trpělivosti zakoupit na adventním jarmarku betlém. ZŠ Albrechtice n. O.
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SVĚT KNÍŽEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Děti z mateřské školy se díky
prodejním výstavám nakladatelství
Svojtka, Albatros a dokonce i anglických knih Usborne seznamují se
světem knížek. Umí zacházet s knihou, vědí, že mohou knihu využívat
jako zdroj nových poznatků, učí se

– environmentální program MŠ
v Albrechticích nad Orlicí
V mateřské škole se snažíme vytvářet zdravé a harmonické prostředí s ekologickým myšlením,
podporujeme děti v tvořivé a klidné
atmosféře a formujeme u nich kladné lidské vlastnosti jako je zodpovědnost za sebe i druhé.
V projektu Stromy jsme se zabývali různými otázky i z oblasti ekologie, aby naše děti správně pochopily
její význam. Jednalo se o projekt, ve
kterém děti formou úkolů, pozoro-

rozeznávat různé žánry knih. Uvědomují si, že i slepí umí číst – projekt Nevidomí. Umí prožívat radost
z vlastní tvůrčí práce – výroba knihy
v projektu Lovci bakterií.
Při tvorbě desetidenního školního projektu jsme se inspirovali v ka-

lendáři, kde je měsíc březen stano- a jejími žánry. Děti si do Mateřské
ven jako Měsíc knihy a internetu. Je školy mohou přinést i svoji oblíbedůležité seznamovat děti s četbou již nou knihu.
MŠ Albrechtice nad Orlicí
od nejútlejšího věku. Březen - měsíc
knihy byl pro nás odrazovým můstkem, jak nenásilnou a zábavnou
formou seznámit děti s literaturou

PROJEKTOVÝ DEN – STROMY

vání a pokusů měly možnost seznámit se stromem od kořene k listům.
Odkud pochází dřevo, k čemu slouží
strom a jak je důležitý pro přírodu
a pro člověka.
Smyslem projektu bylo rozvíjet
prostřednictvím různých činností
(frotáž kůry, frotáž listů, aromaterapie, skládačky, píseň „Kůrovec“ atd.)
kladný vztah k sobě, okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě, ať
živé či neživé. Naším cílem je vést
děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat,

že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškodit.
V rámci environmentálního programu mateřské školy v Albrechticích nad Orlicí budeme s dětmi
celoročně využívat i naši školní
zahradu, ve které máme záhony
s květinami, zeleninou, bylinkovou
zahrádku a různé druhy stromů
i dostatečnou travnatou plochu.
Vše nám bude sloužit k tomu, aby
se děti měly možnost v přirozených
situacích, ale i zprostředkovaně seznamovat s okolím školy, sledovat

rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností poznávat
a pojmenovávat svět kolem nás. Děti
se budou seznamovat s vlastnostmi
půdy – k čemu slouží, jak vzniká,
kteří živočichové v ní žijí.
Děti se během roku budou seznamovat s tříděním odpadů. K čemu
je vůbec dobré třídit odpad, na jaké
druhy se odpad třídí a také, kam
se takový odpad ukládá.
MŠ - Kateřina Klímová

SBĚR KAŠTANŮ PRO LESNÍ ZVĚŘ
Letos na podzim jsme uspořádali v naší mateřské škole sběr kaštanů a ža- Odvoz zajistilo Lesní hospodářství – Kolowratské lesy. V zimě si na kaštaludů. Děti samy s chutí a radostí ve školce i ve volném čase sbíraly kaštany nech lesní zvířátka jistě pochutnají.
a žaludy. A nasbíraly opravdu hodně! Pomohli i někteří rodiče a kamarádi.
MŠ Albrechtice nad Orlicí
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LOVCI BAKTERIÍ V MŠ
– zapojení se do soutěže
s DOMESTOSEM
Naše Mateřská škola se zapojila
do boje s bakteriemi a po třech spl-

něných úkolech máme představu,
jak jsou na tom naše děti s hygienou
doopravdy. Plnění úkolů nám pomáhá s návykem mytí rukou, který

je bude chránit po celý život. Děti se i píseň „Lovci bakterií“. Těšíme se
si v průběhu soutěže vytvořily „Lo- na další úkoly a věříme, že díky těmvecké deníky“, kde zaznamenávaly to aktivitám je naše školka zdravější.
počet umytí rukou denně a naučily
MŠ Albrechtice nad Orlicí

DOTEKY NADĚJE ANEB ZE ŽIVOTA NEVIDOMÝCH LIDÍ
- projekt pro ZŠ a MŠ
Ve čtvrtek 14. 11. 2019 zavítala do
naší MŠ a ZŠ v Albrechticích nevidomá paní Moravcová z Dobrušky
se svým labradorem Xantem. Děti
měly možnost vidět slepeckého
psa, jak vodí nevidomou osobu,

jak podává slepeckou hůl, dokáže
upozornit na různá nebezpečí. Paní
Moravcová vyprávěla o tom, jak se
musí o svého psa starat, jaké nástrahy na ni, jako na slepce v běžném životě čekají. Ukázala dětem slepecké
hodinky, ale i způsob, jak pomocí „
cvrčka“ nalévá horkou vodu do hr-

nečku, aby nepřelila. To si také děti
se zakrytýma očima mohly vyzkoušet. Pro všechny z naší mateřské
a základní školy to bylo velice zajímavé setkání, které nás inspirovalo k tomu, abychom si při různých
hrách a činnostech vyzkoušeli na
chvíli zakrýt oči a uvědomili si, jak

je to těžké…
A tak děkujeme paní Moravcové
za návštěvu, díky ní jsme navázali
spolupráci s nadací Doteky naděje.
A také za to, že nám všem „ otevřela
oči “.
ZŠ a MŠ Albrechtice n. O.
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EUROKLÍČ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
KDO MŮŽE ZÍSKAT ZDARCO JE EUROKLÍČ A KDE SE
MA EUROKLÍČ
POUŽÍVÁ
Euroklíč může zdarma získat
Euroklíč je speciálně upravený každý držitel průkazu TP, ZTP
univerzální klíč, který je určen a ZTP/P, diabetik, stomik, onosobám se zdravotním postiže- kologický pacient, člověk trpící
ním a rodičům dětí do tří let, a to roztroušenou sklerózou, Parkink otevření veřejně přístupných sonovou chorobou, nespecifickýsociálních zařízení (WC), výtahů, mi střevními záněty (Crohnovou
schodišťových plošin a podobných chorobou a ulcerózní kolitidou),
zařízení. K tomu, aby se Euro- močovými dysfunkcemi, diabetem
klíčem dala tato zařízení otevřít, a rodiče dětí do tří let. Je nutné
musejí být osazena speciálním předložit občanský průkaz a průzámkovým systémem. Výhodou kaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří
Euroklíče je, že si s ním lidé se nejsou držiteli průkazů, bude do
zdravotním postižením mohou „Evidenční karty Euroklíče“ natato zařízení odemknout sami psáno, že patří do některé cílové
skupiny.
a nemusejí žádat o klíč obsluhu.

KDE MŮŽETE EUROKLÍČ
ZÍSKAT
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Královéhradecký kraj je Centrum pro integraci
osob se zdravotním postižením
Královéhradeckého kraje, o.p.s.
Od 4. 11. 2019 na MěÚ Týniště nad Orlicí, správním odboru,
Mírové náměstí 90.
Kontaktní osoba: Mgr. Bohuslav Matys, sociální pracovník,
tel.: 494 337 303, 720 962 640
KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT
Na benzínových pumpách, na
úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických

zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních
a na mnoha dalších místech. Euroklíč je možné využít nejen v ČR,
ale hlavně při cestách ve státech
EU, kde je možnost jejich využití
podstatně vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze
Euroklíč v České republice použít,
naleznete na internetových stránkách www.euroklic.cz
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč
použít, jsou obvykle označena samolepkami, každé takové místo je
označeno pamětní deskou.
Mgr. Bohuslav Matys, sociální pracovník, správní odbor,
MěÚ Týniště nad Orlicí

KDE JE MOŽNÉ EUROKLÍČ POUŽÍT?
V Královéhradeckém kraji jsou to tato místa:
• Dvůr Králové nad L. WC (1E). Hypermarket Kaufland, 17. listopadu 3111
• Hořice WC (1E). Poliklinika II., Husova 321
• Hradec Králové WC (1E). Hobby market OBI Hradec Králové, Akademika Bedrny 383/10a
• Hradec Králové WC (1E). Hypermarket Kaufland, Pilnáčkova 436/11
• Hradec Králové WC (1E). Hypermarket Makro Cash & Carry, Hradubická 181
• Hradec Králové WC (6E). Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375/1
• Hradec Králové WC (1E). Parkovací dům Katchnerka, Wonkova
• Hradec Králové WC (1E). Úřad práce ČR Hradec Králové, Wonkova 1142
• Hradec Králové WC (1E). Veřejné WC, Šimkovy sady, Buzulecká
• Hronov WC (1E). Jiráskovo muzeum v Hronově, Jiráskovo divadlo, Náměstí Čs.
Armády 500
• Jaroměř WC (1E). Hypermarket Kaufland, Dolecká 970
• Jičín WC (1E). Hypermarket Kaufland, Riegrova 1148
• Jičín Plošina (2E). Kulturní zařízení města Jičína – Masarykovo divadlo, Husova
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Jičín WC (1E). Městský úřad Jičín, 17. listopadu 16
Jičín WC (1E). Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18
Náchod WC (1E). Hypermarket Kaufland, Polská 379
Náchod WC (1E). Veřejné WC, Masarykovo náměstí 40
Nová Paka WC (1E). Veřejné WC, Masarykovo náměstí
Nové Město nad M. WC (1E). Městská knihovna, přízemí, Komenského 30
Nové Město nad M. WC (1E). Veřejné WC Farská zahrada, ulice Českých legií
Nové Město nad M. WC (1E). Veřejné WC Rychta, ulice T. G. Masaryka
Nové Město nad M. WC (1E). Veřejné WC, Husovo náměstí 1246
Rychnov nad K. WC (1E). Hypermarket Kaufland, Štemberkova 1640
Trutnov WC (1E). Autobusové nádraží Trutnov
Trutnov WC (1E). Hobby market OBI Trutnov, Obchodní 134
Trutnov WC (1E). Hypermarket Kaufland, Horská 647
Trutnov Plošina + WC (5E). UFFO Společenské centrum Trutnov, Nám. Republiky 999
• Týniště nad O. WC (1E). Železniční stanice Týniště nad Orlicí, Nádražní 344
• Vrchlabí WC (2E). Hypermarket Kaufland, Lánovská 1656

PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
Co je to Seniorská obálka, neboli I.C.E. KARTA? I.C.E., neboli
„In Case of Emergency„ je karta pro
případ naléhavé pomoci, která umí
pomáhat v krizových situacích a je určená pro seniory domů.
Případů, kdy osamělého seniora
mohou postihnout náhlé zdravotní
potíže a musí volat záchrannou pomoc, přibývá stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. V takových situacích
je člověk často rozrušený, nesoustředěný, dezorientovaný a nedokáže odpovídat na položené otázky. Velkým
ulehčením pro přivolanou pomoc je
v této situaci dobře vyplněná I.C.E.

KARTA umístěná na viditelném místě v domácnosti.
Kartu je třeba vyplnit nejlépe s někým blízkým či rodinou. Vyplňují se
údaje týkající se nemocí, se kterými se
dotyčný léčí a léků, které užívá. Dále
je vhodné uvést jméno praktického
lékaře, ale především údaje týkající se
blízkých osob, kterým je nutno podat
zprávu o vzniklé situaci. Aby karta fungovala, je velmi důležité kartu
průběžně aktualizovat, například při
změně předepsaných léků. Vyplněnou
kartu pak umístit na viditelné místo,
jedná se konkrétně o dvě přístupná
místa - na lednici třeba magnetkou,

nebo do průhledné folie na vnitřní
stranu vchodových dveří.
Po dohodě se všemi složkami IZS
(integrovaný záchranný systém) je
důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta vidět.
Seniorská obálka se bude distribuovat zdarma, prostřednictvím sociálního pracovníka Městského úřadu
v Týništi nad Orlicí (správní odbor
v přízemí MěÚ) a pečovatelské služby do domácností či domu s pečovatelskou službou od 2. prosince 2019.
Sociální pracovník Vám poskytne
i potřebné informace k I.C.E. kartě
a v případě zájmu i nabídne pomoc

s jejich vyplněním.
Cílem sociální politiky je, aby byli
naši senioři co nejdéle soběstační a žili
doma ve svém přirozeném prostředí. Tento projekt by měl tomuto cíli
napomoci.
Zároveň bychom rádi poděkovali
firmě ŠKODA AUTO a.s. za jejich finanční dar Městu Týniště nad Orlicí
ve výši 23 728,– Kč na zakoupení 500
plastových obálek, samolepek a klipů
s magnety do kterých se seniorské
obálky vkládají.
Mgr. Bohuslav Matys,
sociální pracovník, správní odbor, MěÚ Týniště nad Orlicí

KOMISE SPOZ
Vážení spoluobčané, chtěla bych
vás pozdravit za komisi Sboru pro
občanské záležitosti (SPOZ) při
Obecním úřadu v Albrechticích
n. O. Komise pracuje ve stejném
složení.
Naším cílem je potěšit občany při

zajišťování uvedené činností.
34 blahopřání k narozeninám
našich návštěvách, informovat je
Všem přeji v nastávajícím
2 zlaté svatby
o činnosti v naší obci, uvítat nové
roce 2020 hodně zdraví, štěstí
3 vítání občánků
občánky, podpořit nové školáčky
a spokojenosti.
9 dětí vstup do základní školy
při prvním vstupu do školy a spoJindra Červinková,
Děkuji všem pracovníkům obeclupracovat s OÚ při přípravách akcí
předsedkyně SPOZ
ního řadu, zastupitelstvu, členkám
Obecního úřadu.
SPOZ a občanům za spolupráci na
V roce 2019 jsme zajištovaly:
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MYSLIVECKÁ KRONIKA ALBRECHTICE NAD ORLICÍ A OKOLÍ
(ukončení)
Rok 1987 je rokem velmi smutným. V samém začátku nás zastihla
velmi smutná zpráva. Dne 27. února
zahynul tragicky, při výkonu práva myslivosti člen výboru Zdeněk
Sekyra. Vracel se z honitby na kole
a na hlavní silnici směr Petrovice jej
zastihla velká sněhová vánice. V této
vánici přehlídl autobus a došlo ke
střetu. Zemřel v pouhých 37 letech.
Zdeněk Sekyra pocházel ze Štěpánovska a bydlel v Týništi n. O. Byl
to vynikající myslivec, vzorně plnil
funkci brigádnického referenta. Poslední rozloučení bylo pro všechny
členy zdrcující. Rozloučení proběhlo se všemi mysliveckými poctami.
Tento rok byl značně poznamenán touto tragédií. Přesto se pokračovalo v běžném mysliveckém
životě. Pro zajímavost lze uvést, že
v tomto roce bylo odloveno 21 lišek,
což se tak často v současné době nestává. Rovněž bylo uloveno 79 koček
a 6 psů pytlačících v revíru. Celkem
bylo uspořádáno 8 honů. Nejvíce
bylo uloveno zvěře bažantí a to 320
kusů, dále 43 zajíců a 134 kachen
divokých. Králík nebyl uloven ani
jeden, neboť mixematóza vykonala
likvidaci této zvěře. Tato nemoc postihla i králíky domácí. Tato likvida-

ce trvá do dnešních dnů. Zvěře spárkaté bylo uloveno a to zvěř černá,
neboli prase divoké 13 kusů, z toho
6 selat. Srnčí zvěř celkově 50 ks. Rok
1987 byl pracovně na stejné úrovni
jako roky předešlé. Byl ale značně
poznamenán již zmíněnou tragédií.
Rok 1988, velmi příznivá zima,
což byla výhoda pro zvěř. Sněhová pokrývka minimální a tak pro
zvěř spárkatou nebylo nebezpečí, že
bude povrch sněhu namrzat. Pokud
se tento stav počasí vyskytne, je velké nebezpečí úhynu srnčí zvěře, neboť mrazivý povrch na sněhu působí
a běhy a dochází k poranění. Brigádnická činnost byla běžná a červen,
měsíc myslivosti, byl uspořádán ve
Žďáru n. O. Občerstvení vynikající
z jehněčího masa a ukončení hodně
po půlnoci. V tomto roce dodáváme
živou bažantí zvěř pro Interlov Praha. Bylo dodáno 100 ks bažantích
slepiček a 25 bažantích kohoutů.
Výsledek této akce je dobré finanční ohodnocení. V tomto roce bylo
několik naháněk na divoká prasata.
Naháňky byly uskutečněny každý
rok, pokud bylo dostatek sněhu na
jejich obeznání. Letošní rok nám
mnoho štěstí nepřinesl a výsledek
byl velmi slabý. To se stává, neboť
myslivost není, že za každou cenu

musíme lovit. Každá takováto akce
je užitečná, neboť poznáváme krásu
naší přírody, našich lesů.
Roky 1988 a 1989 byly přibližně
na stejné úrovni. Výjimka byla snad
u odlovu lišek, kde bylo dosaženo
22 kusů. Rovněž bylo zlikvidován
7 tchořů a 4 kuny. Byl zaznamenán úbytek pytlačících koček i psů.
Z drobné zvěře bylo sloveno 157 divokých kachen. Důvodem vysokého
odlovu jsou v této době rybníky, a to
Starožďárský a Novoveský.
Lov zvěře spárkaté nevybočil
z běžného průměru, jako roky minulé. Rovněž tak zvěř drobná, jako
je zajíc a bažant. Škoda, že se nám
nedaří pozvednout stavy koroptve.
Mají mnoho nepřátel a lze předpokládat, že koroptev se vytratí úplně
nejen z naší honitby, ale celorepublikově. Přišel rok 1990, který začal pro
nás plesem, jako každoročně. Návštěva velká a ukončení po třetí hodině ranní. Spokojenost nejen naše,
ale i pana Krba. Každoročně se vždy
konala výroční členská schůze. Bylo
tomu i v tomto roce a bylo již uvažováno, jak se bude myslivost ubírat po rok 1993, kdy končí nájemní
smlouvy. Při výroční členské schůzi
byl při příležitosti 60. narozenin
předán dar mysliveckému hospodá-

ři Vlastiboru Šarfovi. V tomto roce
se ještě dožívá 60 let Josef Brandejs
z Albrechtic a 70 let Jaroslav Zilvar
z Petrovic. Rok 1990 byl rokem, kdy
jsme nakoupili divoké krůty. Vypuštěno bylo 20 ks na Nové Vsi místní
části Traksina. Let těchto velikánů
byl velmi zajímavý a k odstřel byl
při běžném honu. U některých kusů
byla váha až 5 kg. Za zkoušku to stálo, ale od dalšího nákupu bylo upuštěno. V tomto roce bylo sloveno celkem 60 zajíců, 450 ks zvěře bažantí
a 158 ks kachen, srnčí zvěře 54 ks, 12
selat prasete divokého a 1 ks dančí.
Rokem 1990 ukončujeme mysliveckou kroniku Albrechtic nad
Orlicí a okolí. Myslivecké sdružení
Zelené háje bylo z 5 obcí a to Žďár n.
O., Albrechtice n. O., Nová Ves, Štěpánovsko a Petrovice n. O. V roce
2005 jsou Petrovice samostatné. Ale
o tom se dá psát v příštích letech.
Přejme si, aby se naší přírodě dařilo co nejlépe. Aby na našich polích
byl zase pšenice, žito, řepa, brambory, jetel, jako to bylo v minulosti.
Dnes máme na polích řepku, kukuřici, ječmen. Bohužel to naší zvěři
neprospívá.
Přejme si hezkou přírodu a přejme i myslivosti hodně zdaru!

KNIHOVNA
Vítám Vás v knihovně a nabízím kolegyně zaznamenává kolem sebe
několik titulů nejen pod vánoční zdánlivé nahodilosti, za nimiž
však tuší zákonitost a provázanost.
stromeček:
Pro všechny tyto jevy hledá zastřešující definici, svou „teorii podivPro dospělé čtenáře:
nosti“, a zjišťuje, že nekonečnou
„Slepá
mapa“
–
Alena spletitost světa pouhým rozumem
neuchopí. A zatímco společnost
Mornštajnová
Drama života tří žen napnuté kolem ní čím dál více lpí na vymezi vůlí po novém začátku a bez- prázdněných pravidlech, Ada její
moci vůči dějinám, „vlastnímu struktury jednu po druhé opouští
genetickému kódu“ i osudu, líčí a vydává se vstříc svobodě.
Kniha získala cenu Magnezia Livypravěčka s porozuměním, ale
současně též s provokativním nad- tera 2019 – Litera za prózu.
hledem a sebeironií.
Aleně Mornštajnové se podařilo
„Rychlé meditace pro zklidnění
napsat strhující a mnohovrstevnatý
románový příběh, v němž sleduje těla i mysli“ – Eric Harrison
Schází vám ve shonu všednínejen životy tří hlavních hrdinek,
ho dne pocit uvolnění? Nemůžete
ale i řadu dalších postav.
meditovat, protože jste příliš zaneprázdnění či ve velkém stresu? Pak
„Teorie podivnosti“ – Pavla je tato kniha určena přesně vám.
Najdete v ní mnoho rychlých meHoráková
Vypravěčka Ada Sábová, mladá ditativních cvičení, od půlminutovědkyně je v mnohém typickou vých až po pětiminutové, které vám
intelektuálkou, která se pokouší pomohou významně omezit pocit
vybalancovat osobní život a ka- stresu, zlepšit vaše zdraví a zísriéru. V obojím už má za sebou kat více energie. Tato meditativní
leccos, a tak není prosta jistého cvičení jsou snadno naučitelná
cynismu, či spíše poučeného, sar- a velmi efektivní. Můžete díky nim
kastického vnímání světa, lidí ko- meditovat kdykoliv a kdekoliv - bělem sebe i sebe samé. Na pozadí hem chůze, jídla, práce, při čekání,
pátrání po zmizelém synovi své cestování či dýchání… Pomohou
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vám žít "tady a teď" a více si užívat divoká skotská příroda. Nový a čtenáři dlouho očekávaný román obživota.
líbené autorky, v jejíchž knihách se
„Strom duchů“ – Barbara prolíná historie s přítomností, nadpřirozeno se světem reálným.
Erskinová
A pro dětského čtenáře:
Londýna, kde po rozvodu prodala dům a zanechala svého povolání
„Zlatý poklad“ – Vladimír Piprofesorky angličtiny, přijíždí Ruth
Dunbarová do Edinburghu posta- kora, Markéta Šichtařová
Bohatě ilustrovaná kniha pohárat se o nemocného otce. Podvodník, který se v roli pečovatele usadil dek známých ekonomů a autorů něv domě, si po náhlé otcově smrti kolika bestsellerů. Pro děti ve věku
dělá nároky na dědictví a Ruth má přibližně 6 až 13 let. Vše se tu točí
rázem nebezpečného protivníka. kolem peněz. Příběhy se hemží poPři pořádání pozůstalosti rodi- hádkovými bytostmi, vychytralými
čů objevuje dávný deník a dopi- podvodníky, moudrými i méně
sy svého předka z 18. století. Jde moudrými lidmi i zvířátky. Jedno
o Thomase Erskina (1750–1823), ale mají všechny pohádky společné:
skutečnou postavu britských dě- laskavým a nenásilným způsobem
jin a prapředka samotné autorky. vysvětlují základní pojmy finanční
Románová hrdinka Ruth poznává gramotnosti. Z knihy je možné ponejen jeho barvitý životní příběh, chopit, jak se v životě chovat, aby se
ale i jeho nadpřirozenou schopnost čtenář nikdy nedostal do jakýchkovstupovat do dob minulých i bu- liv finančních obtíží.
doucích a komunikovat s duchy
Doufám, že se vám budou nové
zemřelých. Podobné schopnosti
objeví Ruth také v sobě: pomalu knihy líbit.
pociťuje Thomasovu reálnou příNa shledanou v knihovně každý
tomnost, ale i přítomnost jeho dávných nepřátel… Naštěstí nemusí pátek od 17 – 19 hodin se těší a krásvšemu čelit sama. V napínavém né sváteční chvíle přeje všem čtenápátrání po kořenech vlastního rodu řům Hana Svobodová – knihovnice.
www.knihovnaano.wz.cz
ji provázejí věrní přátelé a potkává
i nečekanou lásku, krásnou jako
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SOUTĚŽ AUTO JEDE
Sál Kulturního domu v Dobrušce
ve středu 20. listopadu již potřetí
patřil mladým začínajícím konstruktérům a robotikům. Střední
škola – Podorlické vzdělávací centrum z Dobrušky pořádala již 3.
ročník roboticko-konstrukční soutěže Auto jede. Ta je určena žákům
a studentům základních a středních škol.
Letošního ročníku se zúčastnilo
14 týmů z celého Královéhradeckého kraje, mezi názvy týmů bylo
možné objevit například tajemné
El-Tostadoras, Supreme Boys či
Mach 2. 0.
Tajemný název týmu však nebyl
tím nejdůležitějším, nejdůležitější
bylo autíčko, které si musel každý tým nejdříve navrhnout ve 3D
CAD softwaru, pak zkonstruovat,
rozpohybovat a také vše odprezentovat před přísnou porotou. Ta
bedlivě sledovala pohyb autíčka po
dráze, čas, za který dráhu projelo, či
rozměry, které mělo.
Z Tékáčka z Albrechtic se zúčastnilo hned 5 týmů, a v soutěži
základních škol obsadily první tři

Společná fotka: Zleva hlavní organizátorka a naše lektorka Milena Vilímková, Zuzka Drahošová, Jirka Brič,
Yvonna Ronzová, pod ní vítěz Honza Zahajský, dále Max Tulach, Vojta Burda, před ním Jakub Brož, Vojta Mašek,
Vojta Fikart, před ním Martin Kuchyňa, pak Dan Voborník, Honza Bednář a Ondra Kamenický.
ní z Tékáčka a hlavně lektoři Marmísta! Nejlépe se vedlo Honzovi kritériích.
Všichni kluci bojovali jak lvi, na tin Mercl a Jirka Jasanský.
Zahajskému, který se svým auMoc všem blahopřejeme!
tem zvítězil ve všech sledovaných dálku jim drželi palce všichni ostat-

SOUTĚŽ TALENTY PRO FIRMY
V říjnu se v Rychnově na Orlicí
konalo okresní kolo soutěže „Talenty
pro firmy“, organizované Hospodářskou komorou České republiky. Soutěží vždy 8 členná družstva, složená
ze 3 žáků základních škol, 3 studentů
středních škol, pedagoga a kapitána
družstva – zástupce výrobní firmy
v regionu.
Tékáčko postavilo hned 3 družstva a pod vedením zástupců firem
Koenig & Bauer Grafitec s.r.o., Alpha
Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.
a ASSA ABLOY Czech & Slovakia
s.r.o. měli členové jednotlivých týmů
za úkol sestavit ze stavebnice Merkur během dvou a půl hodinového
časového limitu návrh funkčního
a pohyblivého modelu lanového napínáku. Společně sestavili základní konstrukci zařízení a pak pro toto zařízení
vyrobili pohonnou jednotku.
Naši kluci z Tékáčka obsadili všechna 3 první místa!!! Vítězství a postup

do krajského kola si odvezlo družstvo
ve složení Jiří Brič, Maxmilián Tulach
a Tomáš Frydrych společně s Janem
Blažkem, Janem Munzarem a Matějem Lovětínským ze Střední školy
- PVC v Dobrušce. Radícím pedagogem byl učitel odborného výcviku
z dobrušské školy Václav Serbousek
a dobrou náladu v týmu udržoval a na
všechny dohlížel kapitán družstva
- pan Lukáš Trejtnar z firmy ASSA
ABLOY z Rychnova nad Kněžnou.
Krajské kolo se uskutečnilo v pátek 15. 11. v Aldisu v Hradci Králové.
V konkurenci dalších vítězů kvalifikačních kol, mezi kterými nechyběli
ani loňští celostátní vítězové, si naše
družstvo vedlo skvěle. Funkční model jeřábu sestrojili v nejkratším čase
a rovněž konstrukční řešení bylo vysoce ceněno. Nakonec jim však vítězství o pár bodíků uniklo, ale kluci i tak
obsadili skvělé 2. místo! (úspěšný tým
na forografii níže)
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TVÁŘ I SRDCE ANDĚLA

K rozhovoru s Kamilem Dostálem jsem se odhodlávala několik let.
Znám se s ním odmala, kontakt jsem
na něj měla, v tom problém nebyl.
Problém byl v tématu rozhovoru. Kamil totiž před devíti lety prodělal leukémii. Netušila jsem, jestli se mnou
o tom bude chtít mluvit, jestli nechá
svůj příběh otisknout a rozeslat do
bezmála 400 domácností. Vzhledem
k tomu, že se Kamil se svým příběhem stal jednou z tváří nadace Dobrý anděl, řekla jsem si, že na Vánoce
by se to hodilo víc než kdy jindy. Jsem
ráda, že Kamil s rozhovorem souhlasil a že se mi – a vám všem – takhle
otevřel…
Kamile, jak je tvůj život provázaný
s Albrechticemi?
Tady v Albrechticích bydlela babička s dědou, vyrůstala tady mamka, přímo v tomhle baráku. Taťkovi
rodiče bydleli a taťka vyrůstal ve
Štěpánovsku, tam teď bydlí brácha.
Já jsem do nějakých patnácti let
vyrůstal v Týništi vedle pekárny.
Když mi bylo čerstvých šestnáct let,
přestěhovali jsme se nějak na podzim sem do Albrechtic. Mě ty Albrechtice pořád přitahovaly, velký
dům, velká zahrada, ale hlavně jsem
tady měl plno známých. Od malička, od osmi let jsem sem chodil na
hasičský kroužek, takže jsem byl
vlastně celý život mezi hasiči tady
v Albrechticích, takže jsem se tady
zabydlel bez problémů. A taky do
budoucna bych tady chtěl zůstat.
Vedle toho, že jsi chodil do hasičského kroužku, jsi měl další velký
koníček – motokros…
No, to bylo vlastně to, co mi ro16

diče nedokázali zakázat. Nechtěli
mi to nějak zakazovat násilím, ale
zkoušeli jsme jiné sporty – hokej,
fotbal, tenis, těch sportů bylo fakt
hodně. Ale jediné, co mi zůstalo,
byli ti hasiči a ten motokros. Bohužel k tomu patří i zranění a kvůli těm
zraněním jsem teď musel přestat.
Jaké byly Tvoje největší úspěchy
v motokrosu?
Předtím, než jsem byl nemocný,
jsem jezdil opravdu jen jako hobby, až před zimou 2010 jsem začal
trénovat, že bych chtěl jet mistrovství republiky, ale vtom jsem onemocněl. Po nemoci jsem se k tomu
vrátil, i když doktoři nečekali, že
to půjde takhle rychle, a jel jsem
mistrovství republiky amatérů, kde
jsem spoustu závodů vyhrál, nějaká
druhá místa, třetí místa, ale jelikož
nejsem spokojený někde vzadu, tak
jsem měl často i pády a celkově jsem
za ten rok skončil třetí. Takže to byl
takový úspěch, ale největší úspěch
je to, že jsem tady mezi vámi a že
můžu dál žít.
Říkáš, žes onemocněl… Můžeš
nám o tom něco říct?
Onemocněl jsem akutní lymfoblastickou leukémií typu T a tím, že
jsem se připravoval na ten motokros, se na to přišlo až za delší dobu,
protože to tělo při té přípravě bylo
dost silné na to, aby se s tou nemocí
pralo samo. Přišlo se na to, dalo by se
říct, úplnou náhodou, protože jsem
tady v Albre štípal dřevo a sekl jsem
se sekerou do nohy. Nikdo z nás si
v tu chvíli ani neuvědomil, že mi
extra netekla krev – prakticky vůbec. Přijeli jsme do Hradce, kde mě

sešili, dali mi sádru, protože jsem si
přesekl šlachu i kost, a chodil jsem
o berlích. Doma chodím tři patra
nahoru, což jsem si říkal, že s těmi
berlemi je aspoň dobrá fyzická příprava na ruce, ale asi po měsíci jsem
byl fakt už unavenej, po večerech
jsem měl občas i zvýšenou teplotu,
tak jsme si říkali, že půjdeme k paní
doktorce do Týniště, to byla tenkrát
ještě moje dětská, doktorka Ulbrichová, která mi vzala kontrolní sedimentaci, to jsem měl v pořádku,
ale když mi chtěla brát krev z prstu
tím přístrojem na CRP, tak mi to
nevzalo tu krev. To se jí nezdálo,
nevěděla, jestli to nemá rozbité, ale
pro jistotu říkala, že tu krev pošle do
Hradce. Během půl dne volali zpátky, že potřebují ještě oni v Hradci
odebrat kontrolní vzorek krve, což
už nám bylo trochu divné, že máme
jet ihned – hlavně pro rodiče to tenkrát určitě nebylo příjemné, já jsem
si to tenkrát asi ani neuvědomoval,
co by mi mohlo být, říkal jsem si, že
jsem zdravý, sportuju, sundám sádru a jedu dál… Ale v tom Hradci,
když jsme přijeli, byli doktoři hodně
vážní. Odlehčilo to trochu, když se
doktoři divili, že jsem přišel o berlích, já jsem říkal, že sílu mám, že
proč bych nemohl přijít o berlích.
Pak mi řekli, že ty výsledky, co jsem
měl, ty hodnoty, tak většina lidí už
nemá síly se udržet na nohou, natož
chodit o berlích a mít nějakou fyzickou aktivitu, přičemž já už jsem tu
nohu pomalu rozcvičoval na rotopedu. Takže teoreticky náhoda, ale
hlavně musím být šťastný za to, že
paní doktorka Ulbrichová to poslala
do Hradce, protože nebýt jí, tak se
na to přišlo ještě později, a to už nikdo neví, jak to mohlo dopadnout.
Pak si tě tedy rovnou nechali
v Hradci v nemocnici?
Zůstal jsem v Hradci, byl jsem
tam asi půl roku, domů jsem vůbec
nejezdil, protože nasadili tu nejtěžší
možnou léčbu, aby ty výsledky trochu stáhli. Ta léčba je rozkouskovaná na určité etapy a oni vědí, že jsem
se začal léčit jeden den a oni během
čtrnácti dní potřebují mít určité
výsledky. Během té první etapy se
rozhodovalo, jestli mi budou dávat
transplantaci kostní dřeně, nebo
jestli jenom chemoterapii. Ze začátku to vypadalo na tu transplantaci,
a to říkali, že bude ještě těžké, aby se
mi uchytila ta dřeň od toho dárce,
ale v ten den, kdy se to mělo rozhodnout, mi ty výsledky tak strašně spadly dolů, že doktoři říkali,
že stačí jen chemoterapie, vůbec to
nechápali. Tak jsme se radovali, ale
to radování bylo trošku předčasný,
protože v následujících etapách se
to zase hodně zhoršilo. Ale naštěstí
jsem nepotřeboval tu transplantaci,
měl jsem chemoterapii, kapačky,

ozařování. Veškeré komplikace, které k té nemoci jdou, jsem si vybral.
Někteří doktoři říkali, že to mohlo
být i kvůli tomu motokrosu – zranění, prach, atmosféra, ve které
jsem se pohyboval, není pro člověka
úplně dobrá. Obzvlášť, jak mi bylo
řečeno, když jsem jezdil a už jsem
určitě byl nemocnej. Takže jsem
už byl trochu oslabený, protože to
není z ničeho nic, ta nemoc, já jsem
se s tím mohl tak čtvrt až půl roku
už prát sám. Ale z toho motokrosu
jsem měl komplikace, jako je bolest
zad, kloubů, pak byly další infekce, bylo toho hodně. První půlrok
jsem byl v Hradci, kde ty výsledky
nebyly za tu dobu dostačující, proto
se doktoři rozhodli mě převést do
Prahy do Motola, kde jsem strávil
zhruba další rok svého života, s tím,
že ostatní kolem mě mohli chodit
domů – na víkendy, někdo i na týden – ale mě když pustili domů, tak
většinou druhej den, maximálně za
dva dny jsem jel zpátky, protože mi
začínaly další komplikace. Třeba na
Štědrý den mě pustili domů a druhý
den jsem jel zpátky a pak Silvestra,
svoje narozeniny, svátky jsem prožil
tam.
Jak často za tebou mohli jezdit
rodiče?
Ono už v Hradci začaly být tak
velké komplikace, že jsem se o sebe
nedokázal postarat sám. Nedokázal
jsem si ani sednout, natož si dojít
na záchod, takže jsem potřeboval
neustálou péči. Doktoři říkali, že
by bylo dobré, kdybych měl i psychickou podporu, takže v Hradci
se mnou zůstala už mamka, byla se
mnou i v Motole – tam to je normální, že s každým pacientem do
osmnácti let zůstává jeden z rodičů, aby měli neustálou péči. Takže
mamka tam se mnou byla, ale i taťka za námi jezdil pomalu obden,
protože byl doma sám s babičkou,
brácha i ségra měli svou rodinu,
i když taťkovi pomáhali a za mnou
taky hodně jezdili.
Co se odehrávalo v hlavě šestnáctiletého kluka?
Pro mě bylo důležité, jestli budu
ještě jezdit na motorce. Na to jsem
se ptal často, protože jedna z největších komplikací byla, že jsem přestal
ovládat nohy a byl jsem zhruba tři
čtvrtě roku na vozíku, a to pro mě
bylo důležité, jestli dokážu znova
bez problémů chodit, jestli budu mít
sílu na tu motorku. Nijak extra jsem
si nepřipouštěl, že bych měl prohrát
nebo co se může stát, nad tím jsem
nepřemýšlel. Já jsem přemýšlel nad
tím, jestli budu zase jezdit motokros. Což je asi to nejdůležitější, mít
ten cíl, hlavní je mít kolem sebe tu
rodinu a potom mít ten cíl, pro který chci žít, což byla ta rodina a dál
ten koníček.
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Pamatuješ si den, kdy ti řekli, že
jsi zdravý, že jsi z toho venku?
Bylo to hodně postupné. Nejdřív
mi bylo řečeno, že mi končí chemoterapie, což byla bomba, protože při
těch chemoterapiích jsem měl další
komplikace – zvracení, na omdlení,
je toho hrozně moc, to se nedá ani
popsat, co v člověku probíhá, jaké
bolesti… To pro mě teda byla velká
úleva. Pak jsme přešli na prášky, pak
se snížila dávka těch prášků, pak najednou bylo řečeno, že už nemusím
brát prášky, už jen nějaké doplňky –
na imunitu, která byla hodně oslabená, a v mém případě hodně na výživu a obnovu těch kloubů. To pro
mě byl krásný pocit, když mi řekli,
že už nemusím jíst ty léky a že už
jsem teoreticky zdravý. Museli jsme
ale čekat pět let, aby se mi to nevrátilo, protože jak jsem měl ty komplikace, tak mi řekli, že se mi to během
pěti let může vrátit, což – musím
zaklepat – se mi nevrátilo. Jezdil
jsem každé dva měsíce na kontroly
do Prahy, pak jednou za čtvrt roku,
pak jednou za půl roku a teď jezdím
jednou za rok a všechny výsledky
jsou v pořádku. Vypuklo to v dubnu
2011, celková léčba i s těmi prášky
potom trvala asi dva a půl roku, teď
už to bude devět let a jsem rád, že
už to je pryč.
Z toho rok a půl jsi byl v nemocnici - a co potom doma? Musel jsi mít
nějaký speciální režim?
Během celé léčby jsem nesměl
mezi lidi. Pacienti, co byli v nemocnici se mnou a měli lepší výsledky,
mohli jet domů, jít třeba do obchodu, ale museli dodržovat určitá pravidla. Já jsem musel dodržovat pravidla hlavně skrz stravu – nesměl
jsem mléčné výrobky, bylo toho
víc, určitě ne žádné fastfoody a tak.
Jinak jsem neměl žádná omezení,
krom toho, že jsem nějakou dobu
nesměl do lesa, do rybníka, na koupaliště – do prostředí, kde by mohly
být nějaké plísně a riziko infekce.
Za jak dlouho ses potom posadil
zase na motorku?
To mistrovství republiky amatérů jsem jel už v roce 2013. Což
znamená, že jsem trošku porušil,
co mi říkali doktoři. Ještě jsem měl
určitou dávku prášků a už jsem jezdil. Sezóna začínala v květnu, což
bylo ve stejnou dobu, kdy mi řekli,
že nemusím brát žádné léky. Takže
rok 2013 pro mě byl nejlepší rok.
Těžší pro mě bylo to, že jsem musel
jezdit s respirační rouškou a přes to
dýchat je těžký, obzvlášť při tomhle
sportu…
Jak na nemoc a pak tvůj návrat
reagovali kamarádi a známí?
Když jsem začal být nemocný,
všichni mi psali, kde jsem, proč
nejezdím motokros, proč nejsem
doma. Ze začátku jsem na to moc

nereagoval, ale pak se to rozkřiklo.
Když jsem se vrátil, spousta lidí nevěděla, jestli se se mnou o tom má
bavit, nebo ne. Ti nejbližší ten průběh znali, navštěvovali mě i v nemocnici, a když jsem potkal někoho,
kdo se ptal a u koho jsem uznal za
vhodné mu to říct, tak jsem mu to
řekl. Samozřejmě jsem to nevyprávěl každému, koho jsem potkal.
Tak teď to dáme do zpravodaje, jo?
(smích) Nemám problém si o tom
popovídat. Já jsem nic špatného neudělal a vím, že když jsem to vyprávěl někomu v Praze, byli za to rádi,
dostával jsem odezvu od rodičů,
jejichž děti si tou léčbou procházely a často ty děti nebo ti teenageři si
uvědomili, že to není všechno ztracené. Nikomu bych to nikdy nepřál
takovou věc zažít, nikdo si nedokáže představit, čím prochází jak ten
člověk, který tu nemoc má, tak ale
hlavně ta rodina. Já jsem si tím procházel hlavně fyzicky, ale moje rodina hodně psychicky, protože žádný
rodič nechce, aby bylo jeho dítě nemocné, obzvlášť když je to smrtelná
nemoc.
A co škola? Musel jsi ji přerušit?
Tenkrát jsem dělal autoklempíře,
protože jsem se chtěl věnovat tomu
sportu, tak jsem nevybíral nějaké
školy, říkal jsem si, že potřebuji co
nejlehčí školu, abych se mohl věnovat tomu sportu, který jsem si tenkrát naivně myslel, že mě uživí. Dodělal jsem dálkově třeťák, i písemné
zkoušky, ale skončilo to na tom, že
mi doktoři nedovolili tenkrát jít na
praxe. Takže jsem řešil, co za školu.
Díky tomu, že jsem byl v reportáži
na Nově a v Aha! mi přicházely nabídky od různých soukromých škol,
většina z nich byla v Praze – tam
jsem nechtěl, chtěl jsem být tady.
Tak jsem si říkal, co dělat? Celý život
jsem chtěl být nápomocný lidem,
takže jedna možnost byla zdravotník, druhá hasiči, třetí policie. V tu
dobu, kdy jsem si vybíral školu, stačila na řidiče sanitky střední škola.
Takže jsem šel do Třebechovic, ale
když jsem školu dokončil, byla už
v platnosti pravidla, že i řidič záchranky musí mít vysokou školu.
Tak tam jsem se rozmýšlel, jestli jít
na profesionálního hasiče, byly tam
i myšlenky jít k vojenské policii. Ale
když jsem se byl ptát přímo u hasičů
v Hradci, bylo mi řečeno, že mě nemůžou vzít, protože mají stop stav.
Tak jsem šel o kousek dál a přihlásil jsem se k policii, jestli by to šlo.
Musel jsem si oběhnout speciální
kolečko zdravotních prohlídek, což
mi dopadlo bez problémů, pak jen
fyzické a psychotesty, obojím jsem
prošel dobře a nastoupil jsem k policii – na obvod do Rychnova, klasická hlídková služba.
Mluvíš o reportáži na Nově – to

bylo ve vztahu k nadaci Dobrý anděl?
V tu dobu, kdy jsem byl v Motole,
Dobrý anděl začínal, ještě nebyl tak
známý. Přišli za mamkou a nabídli
nám, že by nám mohli pomoct. V tu
dobu si člověk ani neuvědomuje, že
to je finanční pomoc, ale jakákoliv.
Tak jsme si mysleli, že nám nabízejí možnost třeba ubytování pro
taťku, ale byla to finanční pomoc.
Nebylo to nic, na čem by člověk
zbohatnul, ale umožnilo to, aby za
mnou taťka mohl dojíždět – taťka
sice nepřestal pracovat úplně, ale
ta práce šla stranou, ty myšlenky
měl jinde, pak jsem potřeboval ty
doplňky na klouby, nějaké léky navíc se z toho platily. V tu dobu, kdy
jsem byl v Motole, byly poplatky za
pobyt v nemocnici – takže za jednu
noc stovka já, stovka mamka, plus
mamka si musela platit nějaké jídlo
a nepracovala. Nebo jak jsem byl na
vozíku, tak mi to pojišťovna neproplatila, museli jsme si platit pronájem toho vozíku na tři čtvrtě roku.
Dál se kupovaly nějaké rehabilitační
pomůcky, protože jelikož jsem byl
převážně na posteli, mohl jsem cvičit jen z postele, takže se nakoupily
takové speciální gumy. Potom mě
oslovili, jestli bych jim nepomohl,
když oni pomáhali mně a ze začátku to byl rozhovor pro noviny Aha!,
pak pro Lidové noviny a vyvrcholilo
to tím, jestli bych s nimi neudělal
takový spot, kdy různé osobnosti
z televize Nova měly určitý krátký
projev, kdy na obrazovce byly jejich
fotky, které se vzdalovaly a skončily
v jedné fotce, na které jsem byl já.
Plus v té reklamě na Dobrého anděla jsem poděkoval lidem, kteří mi
pomohli. Takže i když jsem neměl
peníze na to, abych v tu chvíli sám
pomáhal, mohl jsem pomoci aspoň
takhle. A říkal jsem, že jakmile se
postavím na vlastní nohy, budu jim
pomáhat i finančně, což už se děje.
Ještě když jsem jezdil motokros,
dostával jsem i finanční sponzorské
dary a celou tu částku jsem poslal
na Dobrého anděla. Pomáhá ségra
i mamka. Většina z těch lidí, co tam
peníze posílá, byla zasažena tou nemocí, třeba v rodině, nebo o tom
něco ví. A vědí, že ta rodina, která
dostane ten příspěvek, si nekupuje
blbosti, ale vědí, že ty peníze dávají tomu dítěti a tam, kde je potřeba.
Kdyby se někdo chtěl stát dobrým
andělem, tak si může na dobryandel.cz vybrat z příběhů rodin, komu
ty peníze chce posílat. Třeba já, co
jsem měl svého Dobrého anděla, tak
to byla rodina, co měla ráda motorky, proto si vybrali mě a vídám se
s nimi doteď, což je hezké, že ten
vztah pokračuje dál. Ta rodina, která by žádala v rámci Dobrého anděla o pomoc, zase musí doložit svou
situaci, kdo kde pracuje a tak, aby

tam mohli být jen ti, kteří to opravdu potřebují. Měl jsem možnost se
setkat i se zakladatelem Dobrého
anděla a vím, že každá koruna, která
přijde, odchází těm, co to potřebují,
nenechávají si nic pro sebe.
Za jak dlouho ses pak vrátil
k hasičům?
Tam jsem musel čekat, až to bude
pět let od začátku léčby, pak jsem si
musel obejít takové kolečko u doktorů, aby mi dovolili vrátit se zpátky
k hasičům. Ze začátku nebyli rádi,
ale viděli, že ty výsledky jsou dobré, že jsem zdravý člověk, tak mi to
dovolili. Tak jsem nastoupil sem,
a jelikož jsem si říkal, že chci ještě
víc pomáhat, tak jsem se přihlásil
i do Týniště. Když je pak společný
výjezd, kdy jedou Albrechtice i Týniště, tak moje domovská základna
jsou Albrechtice. Většinou přijde
jako první smska z Týniště, ale když
pak přijde zpráva z Albrechtic, měním směr a jedu sem do Albre do
hasičárny.
Tady ses začal věnovat i Kroužku
mladých hasičů…
Jo, naskočil jsem do rozjetého
vlaku, protože když s tím kluci začínali, já jsem nastoupil k policii a byl
jsem na rok v Brně, pak tři měsíce
v Praze, takže jsem se ke klukům
přidal. Baví mě práce s dětmi a říkal
jsem si, že nějaké zkušenosti by se
jim mohly hodit, protože já převážně s dětmi jedu tu zdravovědu. Někdo by mohl říct, že jsou na to malí,
ale vidím, že i ty nejmenší děti si to
pamatují a ví. Myslím, že nikdo není
moc malý na to, aby mohl začít.
Teď jsi doma na neschopence, otevřel jsi mi s berlí – cos dělal?
Byl jsem běhat, běžel jsem lesem
za hřištěm, bylo už šero a nevšiml
jsem si malého pařezu, tak jsem si
zvrtnul nohu. Jelikož bych chtěl zase
maličko jezdit, tak jsem chtěl trochu
zlepšit svou fyzickou kondici. Chtěl
bych příští rok zkusit aspoň jeden
závod, ale nejsem si jistý, říkal jsem
si, že pokud na to nebudu fyzicky
a zdravotně stoprocentně připravený, tak do toho nepůjdu.
Jak se připravuješ na Vánoce?
No, ještě nemám nakoupené dárky, což je asi klasika, ale já si užívám
všechny svátky, že už nemusím být
v nemocnici. Když to člověk prožije v nemocnici, tak si váží toho,
i když nejsou dárky, nemusí být nic,
že je s tou rodinou šťastný a spokojený doma a že jsou všichni zdraví.
Spousta lidí se mě ptala na motokros a na úspěchy a já říkám, že
největší úspěch je to, že jsme všichni
zdraví a jsme šťastní.
Co dodat? Snad jen i moje přání,
ať je Kamil zdravý a šťastný a vy
také. Krásné Vánoce.
Eva Králová
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
Než se přehoupneme do dvacítek
v letopočtu, rád bych shrnul letošní
rok. Co se výjezdů týká, bylo nahlášeno celkem šest událostí, z toho
čtyři požáry. Ovšem ani jeden nebyl
v Albrechticích, z čehož plyne, že
jsme u nás v obci opatrní a červenému kohoutovi nedáváme šanci.
První letošní událost byl požár rozvodné skříně v bytovém domě v Týništi nad Orlicí. Následoval požár
bývalého kravína v Nové Vsi a pak
ještě požár dvou balíků sena na poli
u elektrárny z týnišťské strany. Do
Týniště se vyjíždělo ještě jednou,
a sice na požár kulturního domu.
To byl naštěstí opět jen planý poplach. Ale vyjet se muselo. V případě dalších dvou výjezdů se jednalo
o pomoc záchranné službě se snesením pacienta. Poprvé v rodinném
domku v Albrechticích a podruhé
v místním domově důchodců. Bohužel i to se stává.
Z činností pro obec bych zmínil
hlavně práce kolem protipovodňové
hráze. Začátkem prosince bylo třeba
vyzkoušet čerpadla a odstranit případné nedostatky, což je i s přípravou práce na celé dopoledne. Občas
je třeba zajistit bezpečnost kolem
různých akcí. Určitě jste si všimli, jak se motáme okolo rozsvícení
vánočního stromu, kolem Čertovské veselice, nějakým způsobem se
účastníme dětských dnů, čarodějnic
a různých akcí, kde je nás třeba. Ale
to se opakuje každý rok. Stejně tak
i Štít Albrechtic, na kterém jsme
letos vybojovali druhé místo v hasičské soutěži. Byl to pro nás trochu
šok, neboť jsme zvyklí vozit domů
cenu útěchy. S naší koňkou jsme na-
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vštívili několik oslav okolních sborů
a podívali jsme se i do Rakouska na
otevření nové hasičské stanice ve
Wörglu.
Co se týká vzdělávání jednotky
po odborné stránce, tak v letošním
roce se zúčastnilo odborné přípravy
celkem osm našich členů. Pět jich
bylo v Kostelci nad Orlicí obhajovat
strojnické dovednosti a máme mezi
sebou i jednoho nového strojníka.
Takže celkem devět řidičů-strojníků, což je polovina jednotky. To je
na jednotku naší vesnické kategorie slušné číslo, avšak někdy může
nastat problém při výjezdu, hlavně
v pracovní době, kdy nepřijde ani
jeden strojník, a jednotka nevyjede.
Nám se to zatím naštěstí nestalo,
ale je dobře mít strojníky v rezervě. Naše jednotka má také dva nové
nositele dýchací techniky. To jsou ti,
co nosí v zakouřeném prostředí tu
žlutou lahev na zádech a masku na
obličeji. Proběhla také pravidelná
odborná příprava velitelů v Rychnově nad Kněžnou se zaměřením
na zásah za přítomnosti nebezpečné
látky.
Dále bych napsal něco o vybavení
jednotky. V letošním roce byly zakoupeny ruční svítilny do výbušného prostředí. Ty jsou dobré zejména
u zásahů s únikem nějakého plynu,
kde hrozí výbuch. Taková jiskřička
při zapnutí obyčejné baterky dokáže
v zaplynovaném prostředí způsobit
celkem slušnou ránu, tlakovou vlnu
a s tím související odlet hasičů do
sousední vesnice. Byla nám zakoupena sušící skříň na zásahové oděvy.
Takže si můžeme ušmudlané zásahové oděvy vyprat, a dokonce i usu-

šit během jednoho dne. Jinak takový zásahový oděv může na volném
prostranství vzhledem k použitému
materiálu schnout i týden. Byly dodány nové zásahové hadice, nové
proudnice, rozdělovač, nastavovací
žebřík a pár drobností do výstroje
hasičů. Toto všechno bylo placeno
z rozpočtu obce, ale občas si něco
koupíme i z vlastní kapsy. Letos to
byl motor k našemu nafukovacímu
Titanicu pro čtyři osoby a v prosinci
se u nás v hasičárně objevil Ježíšek
a nadělil nám automatický externí
defibrilátor, což je zařízení, které
slouží k obnově srdečního rytmu
při srdečním selhání. Další zásadní záležitostí je přiklepnutá dotace
na pořízení nového výjezdového
vozidla. S dosluhující Avií jezdíme
každý rok na STK. Pokaždé nás
upozorňují, ať už tam s tím příští
rok nejezdíme, neboť po průjezdu
našeho zásahového vozidla je třeba
půl dne větrat halu technické kontroly. Zatím se nad námi vždy slitovali a zelená známka na SPZ byla
vylepena. Ale jednou to přijít musí
a vozidlo doslouží. Pak by ale nastal
problém, jak dostat hasiče na místo
události. Do cisterny se vejdou jen
tři. Vlastně čtyři. Ale jeden musí
mít hlavu na klíně řidiče a nohy vystrčené z okna spolujezdce. A to se
fakt nedá. Zbytek hasičů by musel
na místo události vlastními vozidly,
na kole, či pěšky. A nebo na babetě,
což si vyzkoušel bývalý albrechtický
velitel při požáru šiškárny v Týništi.
Baví nás to dodnes. Schválení dotace je tedy první krůček k získání nového hasičského vozidla a doufáme,
že se to povede dotáhnout do konce

a splníme si tak jeden velký hasičský
sen. Nové zásahové vozidlo, které
bude ku prospěchu všem. Neboť my
hasiči jsme tu pro vás.
Moc rád bych vám všem za celou
jednotku dobrovolných hasičů v Albrechticích popřál krásné, v pohodě
prožité Vánoce, pod stromečkem
spoustu krásných dárků a do nového
roku hlavně to, co se nedá koupit….
zdraví, lásku a trochu toho štěstí.
Za SDH Josef Jakl
Aby měli na Vánoce všichni mír
a klid, Chceme vám my hasiči něco
málo poradit:
Svíčkou bývá každý večer prozářený byt, bez podložky není dobré svíčku zapálit!
Na adventním věnečku, hoří svíček
více, když jsou blízko záclony, nehoří
jen svíce!
Od prskavky umí chytnout koberec
i pes, ocas hoří, psíček zdrhá…ejhle…
hoří les.
Žárovička na stromečku čas od
času praskne, Jehličí se vznítí rychle,
hoří také krásně!
Kapr prská na pánvičce, Ježíšek už
zvoní…
Jdu se mrknout, kuchyň chytla,
spáleništěm voní.
V popelnici suchá tráva, na to žhavý popel z kamen, než doběhneš pro
hadici, s kontejnerem bude Ámen!
Když už by se něco stalo, stodvanáctku volejte, červenému kohoutovi
žádnou šanci nedejte.
Nakonec vám přeje každý albrechtický hasič, klidné svátky, pod stromečkem i požární hlásič….
Hasiči Albrechtice nad Orlicí
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OHLÉDNUTÍ ZA SEDMNÁCTÝM LISTOPADEM 1989
V neděli 17. listopadu si naše země
připomněla 30. výročí masakru studentů na Národní třídě v Praze, kterým započala tzv. „sametová revoluce“. Tímto dnem byl zahájen proces
přechodu naší země z totalitního systému „vlády jedné strany“ směrem ke
svobodě a parlamentní demokracii.
Ve městech, vesnicích, organizacích
a závodech byla zakládána sdružení
občanů, neboli Občanská fóra (OF),
která formulovala požadavky občanů
vůči vládnoucí komunistické straně.
Ani naše obec nezůstala stranou
v tomto celonárodním odporu proti
komunistické zvůli a diktatuře. Po
návratu ze setkání OF, které se konalo 29. 11. 1989 v Týništi n. O., se
v restauraci U Krbů sešla parta lidí,
kterým další osud naší země nebyl
lhostejný. Jako kdyby to bylo včera,
slyším od vedlejšího stolu slova pana
Josefa Ziky: „Jdeme do toho také…?“
A bylo rozhodnuto… A tak se 7. prosince 1989 na sále u Krbů sešlo celkem 170 občanů, aby i oni vyjádřili
své požadavky vůči vládnoucí KSČ.
V diskuzi tehdy vystoupili Jarča Vošlajerová, Zdeněk Pišl, Jaroslav Vlček, Zdeněk Bureš, Jaromír Kratěna
a zástupci studentů z lékařské fakulty
HK. Všechna vystoupení byla vždy
odměňována potleskem drtivé většiny přítomných. (Samozřejmě, že
se v „komunistické baště“, jakou tehdejší Albrechtice byly…, že se našli
i takoví, kteří netleskali moc silně –
a spíše si dělali poznámky o tom, kdo
a co řekl…) Na závěr shromáždění
bylo přečteno a odsouhlaseno „Prohlášení OF Albrechtice n. O.“, které
obsahovalo požadavky zrušení jednotek Lidových milicí, zrušení KSČ
v podnicích, předání objektu KSČ
v Rychnově n. Kn. do užívání města, odstranění všech bolševických
hesel z veřejných budov a dále pak

rehabilitaci všech osob, pronásledovaných pro svůj postoj po 21. srpnu
1968. Úplným závěrem shromáždění
byli mluvčími OF Albrechtice n. O.
stanoveni Josef Zika, Zdeněk Bureš,
Petr Špaček, Jiří Špaček, Jaroslav Vošlajer a Josef Píč.
Občanské fórum v Albrechticích nad Orlicí dále zorganizovalo
14. prosince 1989 diskusní večer
k volbě prezidenta, na kterém se sešlo
52 občanů. V diskuzi vystoupili Zdeněk Bureš, Jaromír Kratěna, Jitka Říčařová, Josef Zika, dále Mirek Krátký
a Josef Uhlíř ze Štěpánovska a Josef
Felcman z Nové Vsi. Závěrem diskuze bylo přijato „Prohlášení“, které
mimo jiné konstatovalo, že jediným
kandidátem OF na příštího prezidenta naší země je Václav Havel.
Albrechtice n. O. v té době spadaly pod správu Městského národního výboru Týniště n. O. Zde naše
zájmy, tužby a potřeby v potu tváře
hájili členové tzv. Občanského výboru Albrechtice n. O. - zpravidla
členové vládnoucí KSČ. Proto další
akcí, kterou pořádalo naše OF, bylo
shromáždění na téma „Jak dál v Albrechticích n. O.“. Toto se uskutečnilo na sále u Krbů dne 17. ledna 1990
za účasti cca 150 občanů. Celé shromáždění se neslo v duchu opětovné
samostatnosti obcí Albrechtice n. O.,
Štěpánovsko a Nová Ves. V diskuzích
vystoupilo velké množství řečníků
(J. Zika, J. Uhlíř, Z. Bureš, J. Kratěna, Z. Pišl, J. Vošlajer, J. Vondruška
st., J. Škop, J. Hlušička, M. Krátký,
Z. Pošíková, F. Strnad, P. Tomečka,
O. Kašpar, M. Píč… a další). Velmi
obsáhlý referát přednesl pan Jaroslav
Vlček. Diskuze trvala jeden a půl hodiny a byla uzavřena konstatováním,
že OF uspořádá anketu na téma opětovného osamostatnění obce.
Tato anketa proběhla v první polo-

vině února. Pro osamostatnění obce
Albrechtice nad Orlicí hlasovalo 260
občanů – 20 občanů bylo proti.
V dubnu 1990 byla provedena rekonstrukce albrechtického Občanského výboru. Nově zvolený OV pak
pracoval ve složení Zdeněk Bureš,
Jaroslav Vlček, Zdeněk Pišl, Ing. Petr
Černý, František Marek, František
Voda, Luděk Cabalka st., Karel Šrám,
Jaroslava Beliová, František Vacek,
Jaromír Kratěna, Jana Kupková, Jiří
Betlach, Jaroslav Forman, Jiří Špaček
a Rudolf Klepáček. V tomto složení
pracoval OV až do podzimních komunálních voleb, kdy se Albrechtice
nad Orlicí staly opětovně samostatnou obcí.
Nejen politikou se zabývalo naše
OF - rád bych ještě zmínil například
pomoc lesu „U Stříbrňáku“, výstavbu
autobusové čekárny naproti poště,
výsadbu 103 ks stromků podél Hradečnice a prvomájové posezení na
zahradě U Krbů. Velmi zdařilou akcí
na zahradě U Krbů byl i „předvolební guláš OF“, který proběhl za hojné
účasti občanů 1. června 1990. Gulášek OF, který uvařili p. Velíšek a pí.
Říčařová, a který očividně chutnal
i voličům KSČ, byl podáván zdarma.
O zpříjemnění předvolební atmosféry se postaralo hudební duo Jarda
Vošlajer a Pepíček Vašata.
První svobodné volby do nejvyšších zastupitelských orgánů proběhly
v naší zemi 8. – 9. června 1990. V Albrechticích n. O. dostali kandidáti
OF 48,57% a kandidáti KSČ 22,67%.
Dne 11. července se uskutečnilo
shromáždění OF Albrechtice nad
Orlicí, které mělo jediný bod programu: Osamostatnění obce. Za přítomnosti tajemníka MěNV Týniště n. O.
pana Forejtka byl dohodnut a schválen celý proces pro osamostatnění
naší obce.

Komunální volby do zastupitelstva
samostatné obce Albrechtice nad Orlicí se uskutečnily v listopadu 1990.
Zvítězili v nich drtivou většinou kandidáti OF, kteří obdrželi od voličů
2341 hlasů (43,8 %). Druzí byli nezávislí kandidáti s počtem 1639 hlasů
(30,7 %). Na pěkném třetím místě
se umístili kandidáti KSČ s počtem
1369 hlasů (25,5%). Do obecního zastupitelstva byli zvoleni Jaromír Kratěna, Jana Kupková, Zdeněk Pišl, Hubert Svoboda – za OF, Jaroslav Vlček,
Jiří Izák, František Vacek – za nezávislé, Jaroslav Koldinský, Jitka Malinová – za KSČ. Následným zvolením
pana Jaromíra Kratěny starostou,
byla započata nová éra samostatné
obce v naší nové, svobodné zemi…
Ano - byla to doba přímo hektická, plná nových možností a nadějí.
Vzpomínám na ni s dojetím, rád
a často. Jsem šťasten, že jsem tu dobu
mohl prožít a svojí „troškou do mlýna“ přispět k návratu svobody a demokracie v naší zemi.
Bohužel – po 30 letech máme na
Hradě opět bývalého komunistu, tíhnoucího k totalitním a autoritářským
režimům Číny a Ruska, který opovrhuje Ústavou a je soudně usvědčeným lhářem… a premiéra nám dělá
vůbec to největší ZLO, jaké jsme si
tehdy v listopadu 89 ani nedokázali představit: Bývalý komunistický
konfident zločinecké organizace
STB, vládnoucí s laskavou podporou KSČ(M) - tedy všichni ti, proti
kterým 17. listopad 1989 vlastně byl.
Tato SKUTEČNOST mi nedělní listopadové oslavy nově nabyté svobody hodně kalila. Dokonce se mi do
úst vkrádala otázka: „Bude ještě za
pár let vůbec co slavit…? “
Zdeněk Bureš
předseda místního sdružení ODS

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA A PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
Rodinná firma Natural Trade CZ
s.r.o. se stěhuje do Týniště. Její majitelka Ing. Hana Beznosková nám
k tomu řekla.
Co je Vašim zaměřením? Naší
parketou je zastoupení vybraných
značek certifikované přírodní kosmetiky a dalších přírodních produktů typu ekodrogérie pro Českou
republiku a Slovensko. Produkty
dodáváme do prodejen a salónů, zejména se jedná o prodejny se zdravou výživou.
Proč zrovna Týniště? Stěhujeme se
s manželem ze středních Čech a obnáší to i přesun skladu do Týniště.
Máme hřejivý pocit, že se vracíme
do mého rodného kraje, máme to
tu rádi. Vyrůstala jsem v Rychnově,
ale pohybovala jsem se zrovna tak
i v okolí. Vnímám všechny ty místní

krásy, ať už jde o vůni lesů, vůni Orlice, anebo sluníčko opírající se do
luk v ranním oparu. Zní to možná
romanticky, ale za mne stojí za to si
všechno toto uvědomovat.
A proč tento obor? Protože mne
už v čase mého studia kostelecké
obchodní akademie zajímala zdravá
výživa, odešla jsem studovat obor
výživy. Následně mne kroky zavedly
do Francie, kde jsem objevila novou
dimenzi zdravého stravování a přírodní péče o své zdraví. U nás téma
zdravé výživy znělo tehdy spíše suše,
ale Francie ukazovala jiné možnosti,
i cesty dostupné prakticky pro každého. A poté, přestože jsem v oboru
přímo nepracovala, jsem se soukromě zajímala dál. Nejsem dogmatik,
ale jsem přesvědčená, že tyto faktory hrají svou roli. Zajímá mne třeba

i rostlinné barvení vlasů. Zastupujeme přírodní kosmetiku Khadi a toto
je jedna z jejich specializací.
Jak je to s volnými pracovními
místy? V tuto chvíli potřebujeme
doplnit náš tým o 2 pracovnice /
pracovníky skladu. Jedná se převážně o práci s balíky a se zbožím, ne
o práci s těžkou technikou, zahrnující i lepení etiket na zboží. Očekáváme pečlivost a spolehlivost. Z naší
strany kromě férového ohodnocení
nabízíme lidský přístup a smysluplnou práci v zajímavém oboru
přírodních produktů. Nástup by byl
v lednu až únoru. Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu
ohledně zájmu o tuto práci: info@
naturaltrade.cz, příp. poštou na Natural Trade CZ s.r.o., Ve Dvoře 218,
289 32 Oskořínek.
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
V srpnu nás zaujala reportáž z letiště Václava Havla v Praze, ze které
jsme se dozvěděli, že zde probíhají exkurze letiště. Zalíbilo se nám
to natolik, že jsme začali plánovat
výlet pro naše děti. Původní verze
byla plánována na dvoudenní výlet
s přespáním v pražské hasičárně, ale
nakonec jsme zvolili variantu jednodenní. Na sociální síť jsme vystřelili
první vlaštovku, zda vůbec bude ze
strany rodičů o výlet zájem. Během
několika dnů byl ohlas tak veliký, že
jsme s přehledem naplnili velký autobus. Zajistit autobusovou dopravu
od firmy Audisbus z Rychnova nad
Kněžnou nebyl problém. Firma
pro nás zajišťovala již několik výletů a vždy nám rádi vyjdou vstříc.
Náročnější však bylo objednat se
na exkurzi na letiště Václava Havla.
Tolik formulářů, seznamů a tabulek
byl opravdu oříšek. Pro velký zájem
o tyto exkurze nám byly nabídnuty
pouze dva termíny. Jeden termín
v prosinci a nebo šestnáctého listopadu. Tento termín jsme si vybrali
pro náš výlet. Přestože byl odjezd

autobusu naplánovaný na šestou
hodinu ranní, nikoho to neodradilo a vyrazili jsme v hojném počtu
k Praze. Začátek exkurze byl v 10
hodin dopoledne a už cestou k letišti děti s napětím vyhlížely letadla.
Celou exkurzí nás prováděl hasič
sloužící na letišti a zároveň i pilot,
takže výklad byl opravdu zajímavý a pán věděl opravdu vše, co nás
zajímalo. Prošli jsme bezpečnostní
kontrolou, poté jsme nastoupili do
přistaveného autobusu, který nás
provezl po letišti a zavezl k hasičské
stanici letiště. Náš průvodce nám
ukázal kompletní vybavení hasičské
techniky a vybavení vozů. Bylo pro
nás obrovské překvapení, když za
námi přišel do garáže sloužící strojník a vyjel s hasičským speciálem
od firmy Rosenbauer Panther. Tento kombinovaný hasící automobil
nám byl představen s ukázkou, co
dokáže. Dalším úžasným překvapením bylo, že naložil naše děti, které
měly jedinečnou možnost se svézt
po areálu letiště. Toto pro nás byla
opravdu velká pocta, protože to

není běžná praxe. Po devadesáti minutách strávených v hasičské stanici
jsme se rozloučili, zamávali, nastoupili do letištního autobusu a vyrazili
na další část exkurze. Projížděli jsme
mezi letadly, která čekala na pokyn
k odletu a nebo právě přistála. Konec exkurze byl u přistávací a odletové dráhy, kde jsme byli jako ovečky v plotové ohrádce, ale vzdálenost
k dráze byla necelých sto metrů
a tak jsme měli celé dění jak na dlani. Pan průvodce se s námi měl rozloučit v půl jedné, ale opět nás velice
mile překvapil. Každý den v půl jedné přistává na letišti Václava Havla
největší dopravní letadlo na světě
Airbus A380, o kterém jsem dětem
vypravoval již cestou na letiště. Tento kolos pojme neuvěřitelných osm
set osob včetně palubního personálu. Toto vidět je neskutečný zážitek
i pro nás dospělé. V našem případě
přistávalo ve 12:40, ale náš pan průvodce byl opravdu borec a tak nám
exkurzi protáhl. Po rozloučení na letišti jsme vyrazili na pozdní oběd do
předem rezervované restaurace na

výbornou svíčkovou a odtud jsme
se vydali na poslední část našeho
výletu do Národního technického
muzea. Muzeum je nádherné, ale je
natolik velké, že k detailní prohlídce
by nám nestačily ani tři dny. Přesto
jsme během třech zde strávených
hodin viděli spoustu zajímavostí
a věříme, že i nejmenší děti si nějaký vystavený exponát v hlavě odnesly. Navrátili jsme se ve večerních
hodinách živí, zdraví, plní zážitků
a už cestou k domovu jsme přemýšleli, kam pojedeme příště. Na příští
rok máme spoustu plánů a nápadů,
budeme se snažit zrealizovat zase
něco přínosného a věříme, že děti
budou nadále spokojené. Určitě se
máme všichni na co těšit. Závěrem
mi dovolte, abych Vám všem za náš
kroužek popřál klidné svátky vánoční, rodinnou pohodu a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a osobních
i pracovních úspěchů.
David Chaloupka
vedoucí kroužku mladých hasičů

Společenská kronika
počet obyvatel k 30. 11. 2019

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již
jako členové zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních
oddílů, včelařů, rybářů, myslivců nebo
kteréhokoliv jiného místního spolku,
srdečně poděkoval za vaši soustavnou,
nezištnou a obětavou práci ve prospěch
nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem a místní
samosprávou. Zároveň všem občanům
našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku.
Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje


971
Poděkování
Děkuji členkám SPOZ paní
Müllerové a paní Davidové za milé
přání k mému životnímu jubileu.
Karel Kaplan



Oznamujeme občanům,
že obecní úřad bude



od 23. 12. do
31. 12. 2019 uzavřen.

řá



Děkujeme za pochopení.
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