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COVID-19 PARALYZOVAL

Vážení spoluobčané,
po dlouhé odmlce se máme opět možnost vzájemně informovat o dění
v naší obci. Důvodem toho, že první vydání zpravodaje vychází až nyní, je
ten, že naši zemi postihla pandemie Koronavirus SARS-COV-2. Ta úplně
paralyzovala běžný život v celé naší zemi, obec nevyjímaje.
Když jsme si v lednu přáli hodně zdraví, štěstí, úspěšný a klidný rok
2020, nikdo z nás netušil, že za pár týdnů bude vše jinak.
S jistým znepokojením jsme počátkem ledna zaregistrovali první zprávy
o tomto viru v Číně. Bylo to však daleko od nás, v zemi, kde různé podobné nemoci v minulosti již byly. Postupem času se však stále častěji objevovaly zprávy o tom, že se vir šíří do dalších států. Nakonec se vir dostal až
do naší země a v průběhu března nás tvrdě zasáhl.
Díky přijímaným bezpečnostním opatřením jsme museli omezit i činnost obecního úřadu. Riziko nemoci a karantény, která by ochromila řízení
a správu naší obce nás donutilo uzavřít obecní úřad pro veřejnost. Museli
jsme v této souvislosti přijmout i nezvyklá organizační opatření. Pracovní
tým obecního úřadu byl rozdělen na dvě skupiny, které střídavě pracovaly
na pracovišti a z domova. Přesto jsme po celou dobu krize byli schopni zajistit bezproblémový chod naší obce a to jak po stránce služeb pro občany,
tak i samotného výkonu jednotlivých agend. I přesto, že byl obecní úřad
pro veřejnost částečně uzavřen, jsme byli schopni řešit naléhavé potřeby
obyvatel.
Jednalo se zejména o organizování bezpečného života našich obyvatel
v době nouzového stavu. Všichni pracovníci obecního úřadu, radní, zastupitelé obce a ředitelka základní školy a mateřské školy se snažili, abychom
společně zvládli krizovou situaci. Přes všechny těžkosti vyvolané bezpečnostními opatřeními se nám podařilo zajistit jak průběžnou informovanost obyvatel obce, tak jsme zavedli i potřebná bezpečnostní opatření.
Prvotní snahou bylo ochránit naše seniory a členy jednotky sboru dobrovolných hasičů před záludnou nemocí COVID-19. Možná se nyní někdo
podiví, proč jsme v první řadě chránili také naše hasiče. Odpověď je jednoduchá. Za prvé jsem s nimi počítal pro případ rozšíření nemoci v naší obci
a nutnosti zajistit nouzové zásobování a péči o naše obyvatele z důvodu zákazu vycházení nebo samotné nemoci. Také proto, že ani v době pandemie
nebylo vyloučené riziko požáru nebo jiné živelné pohromy.
V souvislosti s nemocí COVID-19, jsem se od prvopočátku pandemie
snažil zajistit dostatek ochranných prostředků a dezinfekce pro seniory
starší 65 let, zaměstnance obce, školský personál a členy jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Kde je však vzít, když na trhu nebyly k sehnání a stát
je neuměl včas zajistit ani pro zdravotníky natož pro občany naší země?
Navíc jsem tyto úvahy měl ještě v době, kdy státní představitelé nošení
ochranných roušek obyvatelům nedoporučovali a považovali je za zbytečné a neúčinné.
V té době jsem si vzpomněl na firmu Damon, respektive na paní Uhlířovou ve Štěpánovsku, která vyráběla svého času lékárničky a šila povlečení.
Nevěděl jsem, zda ve Štěpánovsku ještě žije, neboť jsem ji dlouhou dobu
neviděl. S úlevou a potěšením jsem zjistil, že stále bydlí ve svém domě.
Když jsem se ji zeptal, zda by neuměla ušít roušky pro naše občany, usmála
se a pozvala mě do své krejčovské dílny. Na šicím stroji již ležely první
prototypy ochranných roušek. V rychlosti jsme se domluvili na spolupráci
a začali společně vyvíjet různé modely roušek. Od obyčejných bavlněných,
až po roušky vybavené antibakteriálním a protivirovým filtrem. Bylo pro
mne až dojemné, jak paní Uhlířová přistoupila ke spolupráci a výrobě roušek. Nejen, že pracovala prakticky ve dne v noci, aby uspokojila množící se
požadavky na roušky, tak zejména tím, že dala bezplatně k dispozici desítky metrů kvalitních látek, tkalounů a nití. V té době to bylo naprosto nedostatkové zboží, na které se stály nekonečné fronty před každou galanterií,
a bez kterých nebylo možné roušky ušít. Když jsem chtěl zaplatit, usmála
se a řekla, že to je pro bezpečnost našich občanů a že za to nic nechce. Co
k tomu říci? Myslím, že pouhé děkuji, je málo.

 Děkujeme všem, kteří
pomáhali: týmu TKAC, rodině
Kratěnových, paní Uhlířové ze
Štěpánovska a mnoha dalším.

Po navázání spolupráce s paní Uhlířovou se, podobně jako ona, pustily
do šití roušek další ženy. V krátkosti
s naší obcí spolupracovalo hned několik švadlen. Moje žena Světlana, která
ušila vůbec první roušky, které jsme
v rodině nosili, paní Librová, Proche,
Bričová, Dostálová, Kupková, Zemková, Králová, z Nové Vsi paní Jelínková
a další. Všechny šily pro naše seniory,
hasiče, prodavačky v krámě, pečovatelky v domově důchodců, popeláře,
policisty a další spoluobčany ve dne
v noci roušky. Nakonec jich byly rozdány stovky. Všem Vám moc děkuji. Byly
jste skvělé a moc si vážím toho, s jakým nasazením jste se pustily do práce. Bylo pro mne radost s Vámi všemi
spolupracovat.
Kromě šití roušek, vyrobili naši hasiči, ze surovin dodaných zastupitelkou
obce paní Gábinou Trojanovou, desítky
litrů dezinfekce. Velká část byla určena našim hasičům, popelářům a škole.
Zbytek, spolu s 30 litry dodanými hejtmanem Královéhradeckého kraje, byl
poskytnut do obchodu potravin a občanům naší obce. Bez aktivní pomoci
hasičů a nezištné pomoci paní Trojanové, bychom na počátku nouzového
stavu neměli ani deci dezinfekce. Stejně
jako roušky, nebyla na trhu.
Kromě výroby dezinfekce a šití
roušek se v naší obci vyrobily stovky ochranných štítů. Tyto praktické
ochranné prostředky vyráběli členové
Technologického klubu Albrechtice
(TKAC), který sídlí v budově obecního úřadu. Provozovatelka klubu paní
PhDr. Ronzová ze Štěpánovska, se
svými spolupracovníky, zajistila potřebné suroviny a pak se již rozjel tisk
držáků štítů na 3D tiskárnách a jejich
kompletace. Štíty byly dodávány zejména soukromým lékařům, nemocnicím, domovům sociální péče, školám,
pracovníkům fi. AQUA SERVIS, a. s.
Rychnov n. K. a dalším. I v tomto klubu
se štíty vyráběly ve dne v noci, nepřetržitě několik týdnů.
Všem, kteří s naší obcí při pandemii spolupracovali, děkuji. Jsem rád,
že jsem mohl s vámi opět prožít chvíle
lidské sounáležitosti, pracovního nasazení, ale i radosti ze společně vykonané práce pro naše občany. Zasloužíte
si všichni uznání mé, zastupitelů obce
a pevně věřím, že i našich občanů.
Jaromír Kratěna
starosta obce
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práce.
Vždycky se také snažím mít na
každý řešený problém svůj názor
a připraven návrh svého řešení. Jestli
to nakonec bude to nejlepší řešení,
ukáže až jeho projednávání v orgánech obce. Pokud se ale zastupitelstvo
obce nebo rada obce rozhodne k nějakému řešení, snažím se jej co nejdříve
a nejpřesněji uskutečnit. Dá se říci, že
jenom vyřešené problémy mají pro
občany význam a starostům dávají
naději na další úspěch ve volbách.
Vždycky jsem se také snažil být
občanům příkladem. Jak v práci, tak
i v soukromém životě. Není to vůbec
jednoduché, ale je to důležité. Mně se
to alespoň osvědčilo.
 Pan Kratěna bude příští rok 30 let ve funkci starosty
Obce Albrechtice nad Orlicí.
Vážený pane starosto,
začátkem roku jste oslavil významné životní jubileum. Dovolte nám, popřát Vám pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, a jelikož víme, že čekáte
každou chvíli narození Vašeho prvního vnoučete a pokračovatele rodu
Jaromíra (v době vydání zpravodaje
bude již na světě), tak i mnoho radostí
z povinností dědečka. Nesmíme Vám
zapomenout, jako vášnivému rybáři,
popřát mnoho překvapivých a nečekaných úlovků, prostě řečeno „AŤ
BEROU“.
Pojaly jsme s kolegyní tento rozhovor trochu netradičně, napadalo nás
spoustu témat, snad najdete na všechny naše otázky odpovědi 

nou na postojích našich spoluobčanů
nebo vlastníků pozemků.
Těžké bylo také sladit pracovní povinnosti s potřebami rodiny. Jenom
díky toleranci a pochopení mé skvělé
ženy Světlany, jsem se mohl plně věnovat své práci.
Naproti tomu jsem ale prožil mnoho krásných chvil. Nejhezčí s našimi
občany. Vždy, když bylo potřeba vyřešit velký problém, zorganizovat velkou
společenskou akci nebo se popasovat
s živelnou pohromou nebo pandemií,
bylo kolem mne dost a dost šikovných, pracovitých a obětavých lidí,
kteří mně pomohli. Těší mne také, že
i po třiceti letech ve funkci se mezi našimi občany cítím dobře.

Pane starosto, ve své funkci budete již 30 let, což není málo, a tak
můžete občanům sdělit, co pro Vás
bylo nejtěžší zvládnout a překonat,
nebo naopak, co Vás nejvíce potěšilo
a překvapilo?
Třicet let je skutečně dlouhá doba
i z pohledu vzpomínek na konkrétní
události a zážitky. Když tak přemýšlím nad otázkou, uvědomuji si, že těch
třicet let uteklo jako voda. Navíc mám
pocit, že vše proběhlo tak nějak v pohodě. Přirozeně, že to není pravda.
Ale čas mnohé problémy a těžkosti zahladil a v paměti zůstává jen to lepší.
Veřejná správa a politika jsou specifické v tom, že všechna řešení mají
svůj čas. Zatímco jsem chtěl vše udělat
rychle, abychom co nejdříve vyřešili
potřeby našich občanů, některé záměry se podařilo uskutečnit až po letech.
To mě vždycky velmi trápilo. Cítil
jsem totiž, že bychom se mohli dostat kupředu daleko rychleji, než se ve
skutečnosti dělo. Tento vnitřní neklid
mne provází dodnes. Podstatné ale je,
že se nakonec většinu velkých problémů podařilo vyřešit. To mě těší.
Ty problémy, které se dodnes nepodařilo zrealizovat, ztroskotaly větši-

Co byste poradil starostům, kteří
ve funkci začínají a mnohdy netuší,
co je čeká a neví, čím mají vlastně
začít a co nechat jak se říká „ NA
POTOM“?
Nechci nikomu radit. V minulosti
jsem to několikrát udělal a většinou
to nemělo valný efekt. Vykonávat
politickou funkci se dá totiž různými
způsoby a každý začínající politik má
o tom své představy.
Já se například snažím v první řadě
nacházet konsensus. Jak mezi různými zájmy, názory a potřebami občanů,
tak mezi zastupiteli nebo mezi organizacemi, které v obci působí, anebo
mají k obci nějaký vztah. Důležité je
také umět vytvořit kvalifikovaný pracovní tým na obecním úřadě. Dobré
vztahy jsou podle mě základem budoucích úspěchů prakticky ve všech
směrech. Jak toho docílit, nebo zda
o to vůbec usilovat, je právě věcí názoru každého politika.
Pro mne je dále velmi důležité
a motivující uspokojovat potřeby občanů. Zní to jako klišé, navíc ne všichni občané mají v reálném čase pocit,
že se tak skutečně děje. Pro mne to je
ale jediný a nejdůležitější smysl mé
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a příslušných krizových plánů. Řešení
krizí pak bylo efektivní a pro všechny složky srozumitelné. Tato krizová
situace byla řešena více politicky než
profesionálně, mnohdy i mimo právní
rámec našeho státu.
Když jsem pochopil, že nadřízené
krizové štáby v počátku pandemie
pro naši obec nic neudělají, začal jsem
se starat o bezpečnost našich občanů
podle svého vědomí a svědomí. Jsem
rád, že opatření přijímaná v obci byla
vždy o krok před těmi, co po různých
peripetiích vyhlašovala vláda. Roušky
jsme šili již v době, kdy vláda jejich
smysluplnost zpochybňovala.
Vzhledem k hrozícím karanténám
jsme rozdělili jednotku dobrovolných
hasičů do dvou skupin, které měly
zakázáno se spolu stýkat. Vystrojili
jsme je velice rychle ochrannými prostředky a dezinfekcí. To samé se uskutečnilo i v provozu obecního úřadu
a příspěvkové organizaci ZŠMŠ Albrechtice n. O. Po dohodě s vedením
obchodu s potravinami jsme zavedli
organizovaný režim prodeje a poskytli jsme prodavačkám ochranné prostředky a dezinfekci.
Velice také kvituji profesionální
rozhodování ředitele domova důchodců, se kterým jsme po celou
dobu největší krize spolupracovali
a vzájemně si vycházeli vstříc. Rovněž
s ředitelkou naší základní školy jsme
byli v úzkém kontaktu a přijímali ve
shodě všechna potřebná opatření související s provozem školských zařízení.
Velice si také cením zodpovědného
přístupu našich občanů k dodržování
všech vydaných nařízení.
Domnívám se proto, že jsme se
všichni společně s nemocí COVID-19
dosud vypořádali se ctí. Věřme, že se
situace v budoucnu nezhorší.

Naše další otázka bude směřovat
na odpověď, jak jste prožíval a co jste
dělal v době, kdy byl vyhlášen nouzový stav na území ČR?
Jako občan a rodič jsem měl nejprve
strach o své blízké a nakonec i o sebe.
Přeci jenom již patřím do rizikových
skupin obyvatelstva. S postupem času
a přílivem informací o nemoci tento
strach postupně zmizel. Nyní zůstává
respekt a snaha dodržovat daná pravidla pro předcházení onemocnění.
Jako starosta obce jsem pandemii prožíval velmi intenzivně. Ještě
před vlastním nástupem pandemie
do republiky jsem studoval krizové
dokumenty, podle kterých bych měl
postupovat, kdyby se nemoc objevila i v ČR. Postupně se mi podařilo sehnat Pandemický plán Světové
zdravotnické organizace, ČR, a kraje.
Dlužno říci, že to nebylo vůbec jednoduché, ale podařilo se. To už však byla
pandemie v ČR.
Bohužel reálný průběh boje s pandemií se od počátku odehrával ve
světě i v ČR podle jiných pravidel, než
Jak jste byl spokojen s krizovým říkteré byly uvedeny v pandemických
plánech. Tomu jsem nerozuměl a ne- zením v našem státě a kdo Vám jako
rozumím dodnes. Krizové situace se starostovi nejvíce pomohl a co Vás
vždy řešily podle krizového zákona naopak nejvíce zklamalo?

 3. 1. 2020 jsme pro starostu připravili nečekanou oslavu jeho jubilea.
Takto dojatého jsme ho ještě neviděli.
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 Na obecní úřad přinášely
dobrovolnice spoustu ušitých roušek
pro naše občany.

Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, krizové řízení našeho státu probíhalo spíše na státní úrovni a bylo
do značné míry zatíženo politickými
zájmy a názory vrcholných vládních
funkcionářů. Teprve po odborné
a politické kritice vlády se postupně
dostavilo profesionálnější řízení boje
proti pandemii a byl konečně ustaven
Krizový štáb republiky.
Ptáte-li se na to, co mi nejvíce pomohlo, tak jednoznačně moje osobní
zkušenosti s řešením různých krizí
z minulosti a ochota všech, které jsem
oslovil spolupracovat. Ostatně schopnosti našich lidí se spojit a spolupracovat v případě krizových stavů si
nesmírně cením. V tom je náš národ
výjimečný.
Naprosto jsem však zklamán
z toho, že vláda úplně rezignovala
na pomoc a koordinaci řízení boje
s pandemií na úrovni krajů a obcí.
V konečném důsledku se to projevilo v naprostém chaosu při zajišťování a distribuování ochranných
prostředků směrem k obyvatelstvu,
krajským zdravotnickým a sociálním
zařízením, o soukromém sektoru ani
nemluvě. Metodické pokyny jak koordinovaně postupovat z počátku nebyly žádné, později naprosto chaotické,
neboť každé ministerstvo nebo státní
instituce překotně sdělovala, jak podle
nich máme konat. Dlužno říci, že ne
vždy v jednotě a shodě. O odbornosti,
praktičnosti a použitelnosti některých
rad a doporučení jsem pochyboval.
Později, když začal fungovat Krizový
štáb ČR, se tok metodických pokynů
sjednotil a byl použitelnější. Nyní je již
opět „ticho po pěšině“ a tak uvidíme,
jaké ponaučení si z těchto krizových
událostí letošní zimy a jara naši vrcholní představitelé odnesou.

Celkově si myslím, že to bylo nejhorší krizové řízení, které jsem za
třicet let ve funkci starosty, ze strany
státu, zažil. Doufejme všichni, že se
současní vládní činitelé poučili a řízení budoucích krizí opět vrátí příslušným krizovým orgánům státu podle
platných zákonů ČR.
Z důvodu nouzového stavu byla
vydána různá mimořádná opatření
a nařízení, mimo jiné i k průběhu
konání zastupitelstev obcí. Aby byla
dodržena všechna potřebná opatření,
konalo se 23. 4. zasedání zastupitelstva obce v budově místní sokolovny.
Můžete občanům přiblížit, jak jste
toto jednání vnímal a prožíval? Přeci
jenom, bylo to za Vašeho starostování poprvé…
Organizování zasedání zastupitelstva obce v těchto krizových podmínkách bylo naprosto výjimečné. Metodické pokyny Ministerstva vnitra ČR
již byly dopodrobna rozpracované,
a tak nebylo třeba přemýšlet, jak se
bezpečně sejít a jednat. Abychom
splnili tato pravidla, musel jsem svolat zasedání zastupitelstva obce do
tělocvičny v sokolovně. I tak jsme se
tam jen tak, tak vešli. Pokud by přišli
občané na zasedání, byl jim vyhrazen
malý zbytek tělocvičny a chodba v sokolovně. Dvoumetrové odstupy židlí,
roušky na ústech všech přítomných
zastupitelů a zápach dezinfekce vytvářely nezapomenutelný dojem. Ještě že
jsem měl k dispozici nově vyrobený
ochranný štít, který mně umožňoval
srozumitelně mluvit k zastupitelům
a nemusel jsem mít roušku. Jednoduše řečeno, byl to nový nezapomenutelný zážitek, který bych si nepřál
opakovat.
Naše obec se 26. 5. připojila vyvěšením černé vlajky na budově obecního úřadu k iniciativě SMO ČR,
Sdružení místních samospráv ČR
a Spolku pro obnovu venkova ČR,
které vyhlásily Černý den pro obce
a kraje. Jak bylo i medializováno,
vydáním zákona o kompenzačním
bonusu přijdou obce o cca 20 % svých
příjmů v obecních rozpočtech, souvisejícího s podporou živnostníků
v době koronavirové pandemie. O jakou částku z důvodu tohoto vládního
rozhodnutí naše obec letos v rozpočtu
přijde a bude i naše obec v příštích
letech nucena upustit od některých
investičních záměrů?
Ano, připojili jsme se. Je potřeba,
aby všichni občané jasně věděli, že se
jedná o peníze, které jsou ze zákona
o rozpočtovém určení daní určeny prostřednictvím obcí, právě jim.
Nejsou to tudíž peníze, které občané
nepotřebují ke svému každodennímu
životu. Naopak, bez těchto finančních
zdrojů budou obce nuceny šetřit, a to
se přímo dotkne všech občanů státu,
v každé obci, Albrechtic nevyjímaje.

Dále se stalo to, že vláda dala obcím
slib, že na řešení krize nebude používat prostředky určené do rozpočtů
krajů a obcí. V krátké době jej však
porušila. Jde o to, že stát, kraje a obce
jsou partnery ve vztahu k řešení veřejných potřeb obyvatelstva. Kvalita
jejich partnerství a dobrých vztahů
se rovná kvalitě života občanů v naší
zemi. Rozhodnutím vlády porušit
daný slib, zanesli vládní představitelé, v čele s premiérem Babišem, do
tohoto partnerství nedůvěru, která se
může negativně projevit v krátké budoucnosti v celostátní ekonomice. Pro
obce bude totiž složité plánovat zodpovědně např. investice, na které čeká
podnikatelský sektor zaměstnávající
mnoho občanů našeho státu.
Pokud se naplní propočty Svazu
měst a obcí ČR a dalších ekonomů,
můžeme letos přijít v rozpočtu až
o 3,5 – 4,0 mil. Kč. Takový výpadek
příjmů bude mít zcela zásadní vliv na
schopnost obce udržet stávající kvalitu správy obce a současnou investiční
aktivitu.
Nechci zatím spekulovat, jaký konkrétní dopad tato situace vyvolá. Ve
hře je i určitá kompenzace vyvolaných
ztrát ze strany vlády. Mojí snahou však
bude i v této nepříznivé situaci zajistit financování plánovaných investic.
Pro informaci se jedná např. o opravy
chodníků v ulici Pardubická, úpravu
průjezdu mezi obchody, nové veřejné osvětlení v cca jedné třetině obce,
stavbu kanalizace v ulici Pardubická
a Na Drahách, přestavbu areálu základní školy a výstavbu technické infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě Pod Strání.
V důsledku výpadku takto velkého objemu peněz by mohlo příští rok
dojít i ke snížení podpory poskytované obcí zájmovým organizacím, příspěvkové organizaci ZŠMŠ Albrechtice n. O., ale i občanům, např. při
spolufinancování likvidace odpadů.
Nyní však musíme počkat na reálný
vývoj, který nás může mile i nemile
překvapit.
Jsou velmi rozdílné názory občanů
na to, jak je náš stát pod vedení politického hnutí „ANO“, v čele s Anrejem Babišem, řízen. Můžeme se zeptat na Váš názor?
Dříve, než vstoupilo hnutí ANO,
v čele s Andrejem Babišem do vládních lavic, jsem ve zpravodaji napsal,
že podle mě se stát nemá řídit jako
firma. Ve firmě a v podnikání vůbec,
jde vždy o získání zisku nebo jiného
prospěchu z podnikání pro majitele firmy. Tak je obecně definováno
podnikání v zákonech našeho státu.
Dokonce firmy, které negenerují zisk
ke zdanění, jsou daňovou správou ostře sledovány. V politice jde naopak
o zajištění bohatství a prosperity pro
veřejnost.

Po prvních čtyřech letech působení
předsedy ANO ve vládních funkcích
se objevil tento názor, viz. ilustrační
dobový text z veřejných zdrojů, rok
2017:
„Velkopodnikatel, ministr financí
a podle všeho i budoucí premiér Andrej Babiš si do své vkladní knížky
mohl – alespoň podle časopisu Forbes – zapsat pozitivní zprávu. Za čtyři
roky jeho působení v politice se hodnota jeho majetku více než zdvojnásobila na 88 miliard korun. Není od věci
si připomenout jeho nedávný výrok,
že „vstupem do politiky si zničil život“.
Pane Babiši, mohl byste mi pomoci si
jej podobně zničit také?“
V současné funkci premiéra se Andrej Babiš stal podezřelým ze střetu
zájmů, jak podle českého zákona tak
i zákonů a nařízení EU. Co je tím
hlavním problémem definující střet
zájmů? Využívání politického postavení a získaných informací spojených
s politickou funkcí ve svůj prospěch,
anebo ve prospěch osob blízkých.
K podezření, že se tak skutečně děje
postupně docházejí jak orgány EU, tak
i mnozí nezávislí experti u nás.
Výsledky voleb, naši obec nevyjímaje, však zatím ukazují, že nezanedbatelná část voličů to vidí jinak
a dávají hnutí ANO svůj hlas. Je to
právo i zodpovědnost každého voliče
a já výsledky demokratických voleb
respektuji.
Pro mne, jako občana ČR je však
důležité, jaké jsou politické, ekonomické a morální dopady působení
jakékoliv vlády na celou společnost.
Zda je náš stát řízen efektivně,
úsporně a udržitelně. Zda přijímané zákony ulehčují život občanům,
podnikatelům, obcím. Zda vedou
občany k pracovitosti, soběstačnosti,
ke vzdělávání a k touze se angažovat
a prosazovat v různých činnostech
ve prospěch státu a společnosti. Zda
se náš stát zdravě vyvíjí v hospodářské, ekonomické i právní rovině. Zda
vláda dbá na bezpečnost našeho státu
a udržuje dobré vztahy se státy v Evropské unii a USA. Zda také plní to, co
před volbami občanům slíbila, neboť
držet slovo a být mravným je podle
mne základ správné politiky. Důležité
je také, jak umí vláda nacházet konsensus i s opozičními politiky, zvláště
v období krize, jako byla pandemie
nemoci COVID-19.
Pokud bych měl podle uvedených
hledisek hodnotit stávající koaliční
vládu ANO a ČSSD, podporovanou
komunisty, musel bych konstatovat,
že nejsem spokojen.
Naše země bojuje se suchem a obec
je akcionář ve společnosti – AQUA
SERVIS a. s., která dodává vodu
naší obci. Je vody dostatek? Plánují
se nějaké kroky k tomu, aby se lépe
hospodařilo s vodou? Co byste dopo3
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE
ručil občanům, jak mají hospodařit
s vodou?
Nejprve malé upřesnění k otázce.
Obec není akcionářem společnosti,
ale je zakladatelem Dobrovolného
svazku obcí Křivina a ten je akcionářem společnosti.
Zdroje, ze kterých odebíráme
pitnou vodu jsou zatím dostatečné
a umožňují plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou i plánovaný rozvoj,
jak města Týniště n. O., tak naší obce.
Společnost v současné době neuvažuje o zavedení regulace s používáním
pitné vody. To se však může v průběhu dalších měsíců změnit.
Celkově však vidíme, že začíná
převažovat sucho a velmi často se objevuje nedostatek vláhy. Naši lokalitu
nevyjímaje. Je proto nutné ve všech
směrech s vodou šetřit a snažit se ji zadržet v krajině. Jak do nádrží na pozdější zalévání zahrádek, tak vsakem
do půdy. V zájmu udržení potřebné
hladiny spodních vod je účelné, abychom dešťovou vodu nechali vsáknout do země. Obec tak již několik let
činí a veškeré dešťové vody z nových
zpevněných ploch a komunikací nechává vsakovat. I každý majitel nemovitosti může zadržet vodu, která
spadne na jeho pozemek stejně.
V obci je z větší části zavedena
kanalizace, která není vůbec levnou
záležitostí, tak bychom se chtěly zeptat, zda všichni občané, kteří mají
možnost svoji nemovitost napojit na
kanalizaci, zda tak učinili, pokud ne,
z jakého důvodu?
Obecně se dá říci, že se občané
na kanalizaci napojují v hojném počtu. To je potěšitelné. Nejsou však
dosud napojeni všichni, což se dalo

předpokládat. V krátké budoucnosti
přistoupíme ve spolupráci s vodoprávním orgánem MÚ Kostelec n. O.
ke kontrolám všech dosud nenapojených nemovitostí na kanalizaci. Doporučuji proto, aby všichni majitelé,
kteří dosud svůj objekt na kanalizaci
nenapojili, aby tak učinili co nejdříve. Budou-li mít s připojením nějaké
problémy, mohou se kdykoliv obrátit
na obecní úřad o radu nebo pomoc.
Z mého pohledu v současné době
neexistuje objektivní důvod, proč by
nemohly být na kanalizaci napojeny
všechny objekty v dosahu kanalizačních sběračů. Podle mne by také obec
měla využít všech zákonných možností, aby napojenost objektů na kanalizaci byla blízká 100 %. Tím bude
potvrzena i smysluplnost této nákladné ekologické investice.
Obec Albrechtice patří k velmi
krásným obcím, které jsou čisté,
upravené a neustále se zde něco buduje, co se děje s výstavbou v ulici Pod
Strání? Lidé se ptají, kdy si budou
moci zakoupit parcelu?
V současné době bylo Stavebním
úřadem MÚ Týniště n. O. vypsáno
nové územní řízení na stavbu technické infrastruktury a místních komunikací v této lokalitě. Pokud nebudou
v průběhu územního řízení problémy
s účastníky řízení, mohli bychom do
konce letošního roku zahájit stavební
řízení a v příštím roce jednat o zahájení stavby. Prodej pozemků by mohl
začít podle tohoto scénáře koncem
příštího roku nebo počátkem roku
2022. Dříve k prodejům nejspíše
nedojde.
Nemůžeme se nezeptat na stav
výstavby mostů směrem na Týniště,

které pouhým okem nejsou vůbec
v dobrém stavu…
Je to jedna z aktivit trvajících již
několik let. Netěší mne to, ale tak to
je. Ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem a jeho organizacemi i starosty okolních obcí a měst se společně
snažíme dotáhnout tuto potřebnou
stavbu do realizace. Zatím marně,
ale věřím, že se situace obrátí v dobrý
konec. Bez nových mostů dojde brzy
k uzavření silnice do Týniště n. O. pro
další hmotnostní skupiny vozidel, a to
si myslím již nepřeje nikdo.
Obci byla schválena dotace na
veřejné osvětlení 850 tis. Kč od KÚ
KHK, tak kdy se můžou občané těšit
na nové lampy?
Realizaci stavby koordinujeme
s ČEZ Distribuce a. s., která bude
v obci realizovat rekonstrukci vrchního vedení nn. Zatím se zahájení
plánuje na příští rok. Na tomto místě
bych chtěl poděkovat Zastupitelstvu
Královéhradeckého kraje a panu
hejtmanovi, za poskytnutí zmíněné
dotace v uvedené výši. Bez ní bychom
v současné ekonomické situaci nemohli o realizaci ani uvažovat.
Jak probíhá nákup nového vozidla
pro naše hasiče?
V současné době byl dokončen
výběr dodavatele vozidla. Bude jím
THT Polička, s. r. o. Podvozek vozidla bude IVECO. Cena tohoto nového speciálu byla vysoutěžena ve výši
2 329 976,– Kč (včetně DPH). Část
kupní ceny ve výši 450 000,– Kč bude
uhrazena z dotace Ministerstva vnitra
ČR. V současné době jsme požádali
i Královéhradecký kraj o další dotaci.
Uvidíme, jak budeme úspěšní. Zbytek
kupní ceny hradí obec ze svého roz-

počtu. Nové vozidlo nahradí v plném
rozsahu dosluhující AVII. Nákupem
tohoto nového speciálu obec udrží
vysokou technickou vybavenost naší
požární jednotky.
A ještě k tradičnímu setkávání
Albrechtic…Bude se letos konat Štít
Albrechtic?
Letošní, 47. ročník Štítu Albrechtic
se měl konat 19.–20. 6. 2020 v Lesních
Albrechticích. Bohužel díky koronavirové pandemii pořadatel od konání
akce ustoupil. Toto rozhodnutí jsme
všichni respektovali, neboť riskovat
vysoké finanční výdaje a velké úsilí
související s přípravou akce by nebylo
rozumné. Akce je po stránce organizační i finanční velmi náročná a musí
se připravovat několik měsíců předem. V té době však nikdo nevěděl,
jak se budou vyvíjet omezení související s mimořádnými opatřeními.
Naprosto aktuální je však iniciativa starosty Albrechtic v Jizerských
horách, senátora Jaroslava Zemana,
který by Štít Albrechtic rád uspořádal
v srpnu 2020 v Albrechticích v Jizerských horách. V současné době, když
píšu tento příspěvek, se rozhoduje,
kolik obcí by se akce zúčastnilo. Podle
výsledku se pak rozhodne, zda-li se
Štít Albrechtic letos uskuteční, byť v jiném termínu a v jiných Albrechticích
než bylo původně plánováno.
Pane starosto, děkujeme Vám za
rozhovor do zpravodaje a chtěly bychom Vám poděkovat za Vaši dlouholetou práci, kterou se snažíte naši obec
zkrášlovat, modernizovat a zpříjemňovat tak občanům jejich život v obci.
Ivona Voborníková,
Petra Berounská

 23. 4. 2020 se zasedání zastupitelstva obce konalo, z důvodu mimořádných opatřeních, v tělocvičně místní sokolovny.
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ZÁKAZ KULTURY
Přišlo to jako blesk z čistého
nebe. Ještě na začátku února jsem
bojovala o navýšení financí na
kulturu v rozpočtu obce pro rok
2020 a o měsíc později bylo jasné,
že některé plánované kulturní akce
se nebudou moci konat kvůli vládním nařízením v souvislosti s pandemií koronaviru. V tu dobu byl

za námi bowlingový turnaj, masopust a dětský karneval.
Přestože mnozí z nás doufali, že
zákaz bude jen krátkodobý, záhy
bylo jasné, že po mnoha letech
se nebudeme moci sejít například
u pálení čarodějnic, zrušen bude
muset být výlet nejen pro dříve narozené k Máchovu jezeru a odložit

se bude muset i školní zahradní
slavnost nebo dětský den na Sokoláku. Později jsme se na jednání
rady obce rozhodli, že vynecháme
i letošní ročník psího dne, který se
sice měl konat až na přelomu srpna a září, ale připravovat se musí
už od jara a nejistota byla příliš
velká.

Můžeme jen doufat, že dokážeme z téhle podivné situace vytěžit
co nejvíc – nabrat síly a udělat příští ročníky těchto akcí o to lepší.
Budeme se na vás těšit na Krbově
plavbě, posvícení a adventních
kulturních akcích.
Eva Králová
předsedkyně kulturní komise

BOWLINGOVÝ TURNAJ 2020
Začátek roku, po svátcích, do dovolené ještě daleko, novoroční sliby
a předsevzetí se začínají hroutit, ale
před námi je… bowlingový turnaj
„O pohár starosty“. Letošní ročník byl
jubilejně 15. Přípravy byly tradičně
hektické, zajištění termínů, rozlosování, rozpisy, poháry, diplomy a dary.
Všechny páteční večery proběhly
v úžasné atmosféře. V základních
kolech 10. ledna, 24. ledna a 31. ledna 2020 se utkalo 16 týmů z místních
organizací, komisí výborů a firem. Do
finále, které se konalo 07. února 2020,
postoupilo 8 družstev s nejlepším dosaženým počtem bodů. Bohužel se finálový termín nehodil dvěma týmům,
místo nich tedy nastoupili náhradníci
s nejvyšším bodovým ohodnocením.
Ve finále se tedy utkala družstva TJ

Sokol s Finančním výborem, Hasiči 2
s Domovem důchodců, SK Albrechtice 1 s Lesoškolkami a v neposlední
řadě SK Albrechtice 2 s Hasiči 1. A jak
to celé dopadlo? Nejvyšší nához měl
pan Ondřej Zahálka z týmu Kontrolního výboru – pro mě až neskutečných 201 bodů.
Na třetím místě se umístilo družstvo Hasiči 2 s 776 body (M. Holánek,
V. Špaček a M. Ehl), na druhém místě,
s úžasnými 824 body – družstvo Hasiči 1 (J. Urbánek, P. Buneš, J. Jakl) a na
prvním místě, fanfára, SK Albrechtice
2 (R. Kchop, P. Zeman a L. Velíšek)
s nádhernými 929 body. Gratulujeme!
Příští rok nashledanou.
Alena Mylerová, DiS.
místostarostka obce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

Koronavirová situace změnila život
nás všech. Nebyli jsme na ni připraveni. Většina žáků poprvé slyšela pojem
karanténa a následně si ji zažila. Škola
zůstala prázdná, učitelé „osiřeli“, výuka se zastavila. A jak probíhalo toto
období v naší albrechtické škole?
Podle doporučení MŠMT se paní
ředitelka spolu s pedagogy snažila
situaci řešit a pomoci tak rodičům
v nelehké situaci. Dostupné informace k výuce a další pokyny postupně
dostávali zákonní zástupci žáků od
třídních učitelů na svoje e-mailové
adresy. Touto formou bylo zahájeno
distanční vyučování. Rodiče měli připravené každý pátek nové pracovní
listy z hlavních předmětů a informace
k výuce. Místem ukládání pracovních
listů byla zvolena čtenářská „knihobudka“, která byla počátkem roku
umístěna před školou. Vypracované
listy ke kontrole žáci nebo rodiče odevzdávali tamtéž. I přes složitou situaci
některých rodin byli rodiče i pedagogové s tímto stylem výuky spokojeni.
V dalším období se paní ředitelka
snažila zajistit i výuku online, abychom s našimi žáky navázali opět
kontakt. Nejprve alespoň 1x týdně
a pak následně na 10 - 12 hodin hlavních předmětů v týdnu. Většina rodičů svým dětem spojení online zajistila
a tímto jim patří velké díky za pomoc
a spolupráci. Zlepšení situace pandemie přineslo nové skutečnosti. Po
všech jednáních vedoucích představitelů našeho státu bylo jasné, že školáci
1. stupně mohou za určitých podmínek od 25. 5. do školy. Velké přípravy
zahrnovaly organizační a bezpečnostní hlediska k zajištění výuky, k vydávání obědů, pobytu na školním dvoře
atd. Tento styl výuky potrvá do konce tohoto školního roku. Žáci, kteří
z různých důvodů nenastoupili do
školy, dál pracují s pedagogy online.
„Knihobudka“ slouží i nadále k předávání učebních materiálů pro tyto
žáky. Z reakcí většiny rodičů a veřejnosti soudíme, že naše škola si i v této
nelehké situaci zachovala svoje dobré

„KORONAVIROVÉ PRÁZDNINY“
jméno. Naučila nás všechny řešit nové
situace. Snažili jsme se podle naší
nejlepší vůle. Doufáme, že žáci v září
zasednou do školních lavic v plném
počtu a slibovaná druhá vlna pandemie koronaviru nás mine.
ZŠ Albrechtice nad Orlicí
Mgr. Romana Blažková
Mateřská škola v době uzavření
V souvislosti s koronavirovou krizí
a mimořádným vládním opatřením
byla naše mateřská škola dle rozhodnutí zřizovatele - OÚ Albrechtice nad
Orlicí od 16. 03. 2020 uzavřena. Nikdo
z nás nevěděl, na jak dlouho to bude.
Tušili jsme však, že situace bude vážnější. Paní ředitelka nám navrhla, že
by se mohla využít knihobudka i pro
MŠ a požádala nás, jestli by se mohlo pokračovat ve výuce „jako by děti
chodily do MŠ“ a zda by paní učitelky
mohly posílat plány s dobrovolnými
úkoly pro děti a ulehčit tak rodičům
i našim nejmenším. Sama měla doma
pětiletého syna, který zůstal doma
s tatínkem a moc by uvítala, kdyby
tyto služby probíhaly i v naší školce.
Paní učitelky se nezalekly a ihned začaly připravovat materiály a otevřely
„virtuální mateřskou školu“. Každý
týden připravovaly pro rodiče a děti
nabídku činností – náměty na činnosti, pracovní listy, básničky, písničky,
náměty na pohybové hry a cvičení,
odkazy na webové stránky… vše k aktuálnímu tématu. Pro děti s plněním
povinné předškolní docházky byla
nabídka uzpůsobena věku a přípravě
na zdárný vstup do ZŠ. Pracovní listy
byly posílány jako příloha nebo si je
rodiče mohli vyzvedávat v knihobudce u školy. Rodičům byly veškeré informace podávány formou zasíláním
e-mailů. Paní učitelky také natočily video - Pozdrav z MŠ, Překvapení z MŠ,
Velikonoční pozdrav a Herbář z MŠ –
kopřiva. Rodiče dětí posílali fotografie
nebo videa, která nás vždy nesmírně
potěšila.
Byl také zahájen důkladný úklid
tříd Beruška a Motýlek, následná

dezinfekce hraček a všech prostor. Vyklízely se kabinety a nově byly uspořádány didaktické pomůcky a sezónní
předměty. Po vymalování obou hal
a schodiště základní školy se všichni
zapojili do úklidu, rovnání pomůcek
a TV náčiní do skříní ve vstupní hale.
Byla také utříděna učitelská a dětská
knihovna, CD a DVD. Učitelky vypracovaly nové projekty k různým
tématům: Naše zdraví, Stromy, Voda,
Martinské slavnosti apod. vyhledávaly vhodné pomůcky pro děti s asistencí. Vyráběly dárky k zápisu pro nově
příchozí děti, šily šerpy pro předškoláky na rozloučení s mateřskou školou. Byl vyklizen a nově uspořádán
sklad pomůcek a venkovní sklad zahradních hraček, provedeno vymytí
a dezinfekce.
MŠ Albrechtice n. O., Iva Pecháčková
V době mimořádných opatření
v souvislosti s onemocněním COVID-19 zůstala naše základní a mateřská škola pro děti a žáky uzavřena,
ale u nás se čile pracovalo. Společnými
silami se vykonalo mnoho prospěšné
práce. Nejdříve jsme se asi jako všichni v celé ČR podíleli na šití roušek
pro FN v Hradci Králové a dále pro
Domov důchodců zde v Albrechticích n. O. a v Přepychách. Další naše
kroky směřovaly k úvahám, jak smysluplně vyplnit ten „prázdný čas“ bez
dětí, který se vymykal běžnému dění
u nás ve škole. Situace byla stále nejistá, ale nás to neodradilo a pustili
jsme se do prací, které při denním
režimu není možné uskutečnit. Nejdříve se vymalovala 1. třída včetně
oprav a byl instalován nový nábytek
pro naše prvňáčky. Poté přišly na
řadu obě haly i s prostorem schodiště včetně renovace zábradlí. Současně
byly provedeny změny v elektroinstalaci – výměna osvětlení v 1. ročníku
a na chodbě školy. Dlouhodobější
problémy s internetovým připojením
nám pomohl vyřešit pan Martinec
ve spolupráci s obcí a díky tomu má
škola nový funkční internet včetně

telefonních linek. Pevně věříme, že
nový školní rok díky těmto změnám
proběhne hladce. Na závěr veškerého
dění v době uzavření MŠ a ZŠ nás čekal úklid všech prostor. Máme velkou
radost z nového a čistého prostředí.
Nedílnou součástí úklidu byla i kontrola žákovské a učitelské knihovny,
školních pomůcek a učebnic. V období uzavření MŠ a ZŠ probíhalo
také vzdělávání pedagogů prostřednictvím online webinářů nabízených
z kraje, kdy docházelo k seznámení se
s novými technologiemi potřebnými
k online výuce. Souběžně probíhal
i mentoring na škole, který nám zdarma zajišťuje organizace MAP z Kostelecka a velké díky patří úžasné paní
ředitelce a zároveň mentorce PhDr.
Romaně Lisnerové. Odborné vedení
paní doktorky ukázalo, jaké jsou naše
cesty a volby v životě a díky tomu
byly hned jasné představy každého
z nás o dalším pracovním zaměření.
Některé paní učitelky došly k závěru,
že potřebují změnu a rozhodly se tak
vykročit novým směrem a já jim přeji,
aby toto rozhodnutí bylo tím nejlepším pro ně samotné. Děkuji tímto za
jejich dlouholetou obětavou práci,
díky které obohatily nejednoho žáčka a byly tak přínosem pro naši školu. Co dodat na závěr? Nejprve bych
chtěla moc poděkovat zaměstnancům
školy, kteří se zapojili do všech aktivit
a práce s velkým nasazením a přispěli
tak ke zlepšení podmínek pro další vzdělávání v ZŠ a MŠ. Velké díky
patří i všem rodičům za vstřícnost,
trpělivost, pomoc a nadhled v této
nelehké době a samozřejmě nesmíme
zapomenout na naše nejmilejší - děti,
které tuto situaci zvládaly úplně s přehledem včetně povinného vzdělávání
z domova. Přeji krásné léto, pohodové prázdniny všem dětem a rodičům
odpočinek a načerpání nových sil do
nového šk. roku.
Mgr. Simona Baláčková
a kolektiv zaměstnanců ZŠ
a MŠ Albrechtice nad Orlicí

ETICKÁ VÝCHOVA - JAKO PŘEDMĚT OD ŠK. R. 2020/2021
Etická výchova má na naší škole
již dlouholetou tradici. V roce 2020
plánujeme zařadit předmět Etické výchovy v rámci ŠVP jako předmět od 1.
roč. do 5. roč. a směrovat tak ke zlepšení etického prostředí nejen ve škole,
ale také předcházet negativním společenským jevům jako je netolerance
a šikana ve školách. Královehradecký
kraj již druhým rokem nabízí semináře týkající se jednotlivých témat etické výchovy. Jsou zaměřené nejenom
na teoretické informace, ale také na
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množství praktických ukázek, kde si
účastníci mohou vyzkoušet jednotlivé aktivity, které lze využít při práci
s dětmi. Této možnosti jsme využili
a ředitelka školy spolu s paní učitelkou
ze ZŠ se seminářů pravidelně účastní
každý měsíc na KÚ KHK.
Tento školní rok si naše škola již
podruhé zažádala o grant vypsaný
Královehradeckým krajem, který se
týká etické výchovy. V rámci tohoto grantu jsme žádali o peníze, které
použijeme na kulturní aktivity ve

spolupráci s obcí a výukové materiály
a učebnice, které použijeme při hodinách Etické výchovy. V loňském roce
jsme si za peníze z grantu mohli pořídit kostýmy na různá vystoupení dětí,
přenosný reproduktor, který zajistí
ozvučení ve vnitřních, ale hlavně venkovních prostorách a řadu výtvarného materiálu, který jsme již využili při
různých aktivitách a tvořeních s dětmi. Byli jsme také na velice pěkném
představení v divadle Drak a mohli
jsme si projít Labyrint, kde se děti

seznámily se zajímavostmi divadelní tvorby a některé aktivity si mohly
samy vyzkoušet. Velikou radost jsme
měli z toho, že i letos bylo naší žádosti vyhověno a můžeme tak získat vše,
o co jsme si požádali.
Doufáme, že etické principy budou
provázet naše žáky nejenom ve škole,
ale i v každodenním životě, a budou
tak vzorem pro druhé.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ
Albrechtice n. O.
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SOUTĚŽÍME S DOMESTOS
V tomto školním roce se naše MŠ
a ZŠ zapojily do soutěže se značkou
DOMESTOS. Cílem bylo splnit 4
úkoly, které se týkaly boje s bakteriemi
a tímto si zopakovat a upevnit zásady
správného mytí rukou. Děti si během
soutěže hrály na lovce bakterií. Měly

svůj vlastní průkaz, kam si zaznamenávaly každé umytí rukou po použití
toalety. Seznámily se s písní –„Lovci bakterií“, zahrály si hru na šíření
bakterií a složily si svého papírového
makrofága, který bojuje s bakteriemi.
Všechny aktivity byly dokumento-

výsledková listina, na které se objevilo
jméno naší školy. Vyhráli jsme čisticí
prostředky v hodnotě 3 500,– Kč. Tato
výhra byla spravedlivě rozdělena mezi
všechna zařízení naší školy.
ZŠ - Mgr. Jana Karásková

ETIKA NÁS OBOHACUJE A SPOJUJE ZHODNOCENÍ PROJEKTU ZE ŠK. R. 2019/2020

KURZ BRUSLENÍ
Na podzim jsme zdarma využili kurz bruslení v Rychnově nad
Kněžnou. Na stadionu jsme si mohli
zapůjčit i helmu a brusle. Bruslení
bavilo začátečníky i zkušenější bruslaře. Škoda, že to byly jen 3 lekce.
Ale stálo to za to. Tímto bychom

vány a fotografie odeslány na stránky
organizátorů soutěže. Hlavní výhrou
v soutěži byla finanční částka určená
na rekonstrukci toalet a mezi další výhry patřily čisticí prostředky pro školu
na celý rok.
Velikým překvapením pro nás byla

Projekt probíhal podle harmonogramu akcí. Začal Staročeským
posvícením a Během o posvícenský koláč, pokračoval vzájemným
setkáváním se seniory z Domova
důchodců, vánočním představením
ZŠ - žáci 5. ročníku v divadle Drak Hradec Králové.
Pomocí dotačního programu jsme
mohli v prosinci uskutečnit krásný
vánoční program s kostýmy a kulisami, kde účinkovali všichni žáci
naší ZŠ a MŠ.
Díky vzájemné spolupráci pedagogických pracovníků, žáků, rodičů,
obce a další širší veřejnosti se nám
povedlo rozvinout u žáků schopnost
aktivně a tvořivě se zapojovat do
projektů naší školy, navázat a rozvíjet uspokojivé přátelské vztahy ve
třídách i mimo školu.
Žáci během projektu pochopili
výhody spolupráce. Projekty se dařily i díky toleranci, vstřícnosti a pochopení potřeb jiných.
Žáci mohli vnímat, přijímat, vytvářet a rozvíjet etické, kulturní
a duchovní hodnoty, které nespočí-

chtěli poděkovat paní ředitelce, učitelkám a trenérům, že nám bruslení
zařídili a umožnili nám prima pohyb na ledu. Moc se těšíme a nový
šk. rok, že budeme zase pokračovat.

vají pouze v materiálním uspokojení
lidských potřeb. Kladně byly veřejností hodnoceny všechny akce z daného projektu. Završením byl vánoční program u kostelíka na návsi,
který udělal radost nejen rodičům,
ale i samotným dětem, a vzájemná
spolupráce a sounáležitost zde nabývala praktickou podobu.
Fotografie z akcí byly zveřejněny na webu školy i v místním
zpravodaji.
V rozvíjení etické výchovy bude
naše škola po zdařilém projektu
ráda pokračovat nadále. Již jsme vytvořili další projekt do šk. roku 2020
- 2021, kde chceme opět při akcích
školy navázat kontakt a spolupráci
s širokou veřejností obce, zejména
se seniory. V tomto školním roce
také chystáme zařadit do ŠVP nový
předmět Etická výchova, kde budeme moci společně s žáky smysluplně
rozvíjet témata důležitých etických
hodnot.
ZŠ Albrechtice nad Orlicí

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Na naší škole máme šikovné děti. Řada z nich nás reprezentuje
i mimo naši školu. Rádi jsme proto přijali účast v několika výtvarných soutěžích. První v tomto roce byla soutěž s názvem Můj mazlíček. Klárka Orságová ze 4. roč. se umístila na 1. místě a Andrea
Vašatová na 2. místě ve své kategorii. Slavnostní vyhlášení a předání
cen proběhlo na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Gratulujeme.

Soutěž o zajímavé ceny vypsalo i Aqua centrum v Rychnově nad
Kněžnou. Soutěž na téma Planeta bez vody je určena pro 1. - 5. ročníku. Děti ve skupině společně vymyslely ztvárnění tématu a jsme
zvědavi na zhodnocení našich prací.
ZŠ a MŠ Albrechtice n. O.

7

ZŠ A MŠ ZPRAVODAJSTVÍ

Číslo 1 - 2020

TECHNIKA A POKUSY VE VÝUCE
Při školních Vánocích nám pod
stromečkem udělaly radost dárečky pro naši školu. Čtvrtou a pátou
třídu potěšily hry a stavebnice,
které jsme vyzkoušeli při pracovních činnostech.
Víte, že lze získat elektrickou

energii z vlhké hlíny, brambor
nebo citrónu? Zkusili jsme si, jak
pomocí citrónu napájet digitální
hodiny. Také jsme zjistili, že když
dáme do vlhké hlíny jeden měděný
a jeden zinkový plátek a spojíme
je propojovacími vodiči, tak nám

hlína začne zpívat a tomuto jevu se
říká zpívající bahno. Pomocí dalšího propojení jsme rozsvítili maják.
Vyzkoušeli jsme si i další stavebnici, ze které chlapci sestavili
robotického dinosaura na solární
a hydraulický pohon. Pokusy se

zdařily, jen nám chyběla solární energie do dinosaura, protože
bylo zamračeno. Ať už svítí sluníčko a my se můžeme těšit na nové
zážitky!
ZŠ - Alžběta Filipová - 5. ročník

5. ROČNÍK SE LOUČÍ…
V tomto roce jsme se museli rozloučit s bezva páťáky. Žáci měli nejen pěkné prospěchové výsledky, ale
uměli spolupracovat na řadě projektů
ve skupinách i samostatně, reprezentovali školu ve sportovních, výtvarných a recitačních soutěžích, a to
se skvělými výsledky. Děti se uměly
nadchnout pro řadu nápadů a pomá-
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haly při mnoha akcích - jako byly např.
jarmark ve Žďáru nad Orlicí, vánoční
programy, Den dětí, Masopust a další.
Již dva roky přispívají svými články do
Zpravodaje Albrechtic. I v době koronaviru děti nezahálely. Poctivě plnily
úkoly z pracovních listů a připojovaly
se na online výuku. Na rozloučenou
dokázaly vytvořit krátká videa, kde

se prezentují svými zájmy a koníčky.
Pátý ročník tímto děkuje všem paním
učitelkám, vychovatelkám a asistentkám za pomoc ve výuce, podpoře
a motivaci. Zvláštní poděkování patří bývalé třídní paní učitelce Janě
Karáskové, která je provázela 1. a 2.
ročníkem a naučila je základy čtení
a psaní. Díky patří také paní ředitelce,

která zajišťovala řadů akcí, včetně odměňování žáků. Za závěrečné předání
pamětních listů a odměn za výborný
prospěch děkujeme Obci Albrechtice
n. O. a paní místostarostce Mylerové.
Je mi ctí a byla jsem moc ráda, že jsem
tyto děti mohla provázet třemi školními roky.
ZŠ - Mgr. Lenka Otavová
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ V NAŠÍ ŠKOLE
Krása mluveného slova, hra se slovy, intonací, správná výslovnost a výraz - to vše se objevilo u 19 recitátorů
na naší škole. Texty básní a prózy si
vybírali žáci sami nebo s pomocí učitele. Většina z nich překvapila kultivovaným krásným projevem. U všech
bylo znát, že je soutěž a recitace baví.
Starší žáci zvládli i prózu. Porota složená z učitelek a asistentek pak měla
těžký úkol vybrat ty nejlepší, kteří nás
budou reprezentovat v okresním kole
v Rychnově nad Kněžnou. V první
kategorii (2. a 3. roč.) se na prvním
místě umístila Barbora Kopecká ze 3.
roč., na druhém místě Karolína Orságová z 2. roč. a na třetím místě David
Falta ze 3. roč. Ve druhé kategorii (4.

a 5. roč.) se na prvním místě umístila s prózou Magický autobus Alžběta
Filipová - 5. roč., druhé místo obsadil
Sebastian Strnad s prózou S babičkou
u veterináře a třetí místo patřilo společně Andree Vašatové -5. roč. a Viktorii Duhové - 4. roč. Zvláštní ocenění
získali prvňáčkové Šimon Koblmüller
a Amálka Policarová za výrazný a srdečný přednes.
4. 3. 2020 si Bětuška Filipová vybojovala v silné konkurenci v okresním
kole v Rychnově nad Kněžnou postup
do krajského kola. Všichni ji moc
gratulujeme a přejeme mnoho štěstí
v další reprezentaci naší školy.
ZŠ - Mgr. Lenka Otavová

MASOPUST V NAŠÍ VESNICI
Na Masopust jsme se všichni tě- a zadovádět si. Už teď se těšíme na
šili. Připravili jsme si masky a učili ten příští.
se halekačky. Masopust je hezká
Masopust
tradice, která v Albrechticích trvá
Masopustní veselice několik let. Těšíme se nejen na kobta nás baví převelice.
lížky, sladkosti, jitrnice, ale hlavně
Sněhurka i trpaslíci
na nápadité masky, legraci, sdílení
vykouzlí úsměv na líci.
a setkávání se jen tak. I letos jsme
se nasmáli, když Sněhurka se sedMaškary se radují,
mi trpaslíky, princem a čarodějnicí
s muzikanty tancují.
stavěli auta pomocí vlastní dopravKominík nám štěstí dává,
ní značky a papírových krumpáčů.
sazemi nás zamazává.
Muzikanti krásně hráli a my si mohli i zatancovat. Všichni, u kterých
Koblížky a jitrnice jsme se zastavili, byli milí a pohosza rok se těšíme ještě více.
tinní. Máme radost, že Masopust navštěvuje více a více dospělých a hosZŠ - žáci 4. a 5. ročníku
tů a společně s námi se umí zasmát

POČÍTAČOVÍ PIRÁTI
ANEB JAK SE CHOVAT NA INTERNETU

Dne 15. ledna jsme díky paní knihovnici zkoumali záludnosti internetu. Díky preventivním programům jsme si už povídali o nebezpečí na netu. Pomocí kvízu jsme si otestovali naše znalosti. Sociální
sítě známe, ale stále se musíme mít na pozoru, neotvírat neznámé
stránky, nechatovat s cizími lidmi a nedávat na net fotografie z našeho soukromí. Podezřelé emaily neotvírat, i když zní lákavě a obavy
oznámit rodičům nebo učitelům. Na druhé straně nám internet pomáhá v učení, v poznávání. Jen musíme být opatrní.
ZŠ - žáci 5. ročníku

RECYKLOHRANÍ PŘI HODINĚ PRVOUKY
V rámci zajímavé výzvy jsme se
vydali hledat červený kontejner na
třídění elektroniky. Měli jsme za úkol
najít nejbližší místo uložení, změřit
čas, vzdálenost k němu a hlavně si
ujasnit, co do takového kontejneru
patří. Vyplnili jsme badatelské listy,
nafotili a zaslali. Za odměnu jsme získali 250 bodů, které jsou zhodnoceny
pěknými dárky pro naši školu. Hlav-

ně jsme si ale připomněli důležitost
třídění odpadů.
Voda
Učíme se o vodě, koloběhu vody
v přírodě, o jejím velkém významu
pro život. Na základě pokusů zjišťujeme vlastnosti vody a její využití
v běžném životě.
ZŠ - žáci 3. ročníku
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PŘÍLIŠ DLOUHÁ PŘESTÁVKA – ANEB POHLED ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY NA SITUACI V DOBĚ KORONAVIRU
V době karantény to bylo doma
na začátku zvláštní, protože jsme
nesměli chodit za kamarády. Když
jsme někam nutně nepotřebovali,
měli jsme zůstat doma. Rodiče s babičkou a dědou pět dní v kuse dělali
roušky a my se sestrou jsme jim pomáhaly. Když začaly online hodiny,
tak nás trochu zlobil signál a sekalo
se to, ale jinak mě ty hodiny bavily.
Paní učitelky nám každý pátek dávaly pracovní listy do knihobudky,
abychom procvičovali. Když se nařízení uvolnila, mohli jsme jít do
školy. Doma mě to bavilo, protože
jsem mohla trávit čas s rodinou, ale
stýskalo se mi po kamarádech a tak
jsem nastoupila 25. 5. do školy.
Andrea Vašatová – 5. ročník
V období karantény to bylo
zvláštní. Zpočátku mi to vyhovovalo. Nemusela jsem vstávat brzy ráno
a spát jsem mohla třeba do 11 hodin. Ale bylo to trochu divné, když
jsem neslyšela svůj otravný budík.
Stýskalo se mi po kamarádkách,
takže jsme si volaly i přes hodinu.

Když nám začaly online hodiny,
nechtělo se mi vstávat, takže jsem
si stejně musela nařídit budík. Při
online hodinách mě občas zlobil
signál. Od 11. května se uvolnilo
spoustu věcí a já mohla alespoň
začít chodit do kroužků a to bylo
super.
Alžběta Filipová – 5. ročník
Na začátku karantény mně to
doma nevadilo, ale po měsíci už to
byla velká nuda. V době karantény
jsem stihla plno věcí. Například
jsem si vyklidila šuplíky, vyráběla
velikonoční zajíčky a tvořila. Začala
jsem si dělat pořádek v učení pomocí online výuky. Tato výuka mě
moc bavila. Pracovní listy ze školy
jsem plnila s radostí. Od paní ředitelky jsme dostali sportovní výzvu
na duben a to bylo super. Díky online výuce jsem se naučila pracovat
s počítačem. Doma jsme stihli postavit trampolínu, abych se hýbala.
Už chodíme skoro všichni do školy
a je to tu super.
Karolína Bydžovská – 5. ročník

První den jsem si hrála a maminka se mě ptala: “Nechceš mi pomoci?“ Moc se mi nechtělo, ale bylo
mi maminky líto, a tak jsem začala
pomáhat utírat prach, vyndávat nádobí z myčky, prádlo z pračky a ze
sušičky a také vysávat. Někdy jsem
mamince udělala snídani a nalila
džus. Od paní učitelky jsme dostávali pracovní listy s úkoly, ale i úkoly pro zábavu. Dokonce jsme měli
online hodiny. V květnu pak kromě
pátku každý den. Někdy se připojení zcela nezdařilo, ale jinak to bylo
skvělé. Byla jsem trochu překvapená, když jsme mohli nastoupit opět
do školy. Těšila jsem se, ale zarazilo
mě, že sedíme každý sám v lavici
a nemůžeme hrát všechny hry, které jsme byli zvyklí. Ale když jsme
mohli ven na zahradu, bylo to fajn.
Nikolka Říhová – 4. ročník
Nejdříve jsem si myslel, že korona virus brzy skončí a že se vrátíme
zpátky do školy. Každý den jsme se
dívali na televizní noviny. Ale nakažených přibývalo a já měl obavy,

že se do školy vůbec nevrátíme.
Potom začaly online hodiny. Někdy
nás zlobil signál, ale zvládli jsme to.
I já jsem to zvládl a na novou výuku
jsem si zvykl. Stejně jsem se ale těšil
do školy, abych se mohl vidět a popovídat se spolužáky.
Sebastian Strnad – 5. ročník
Když začalo nebezpečí nákazy
Covid-19, přestali jsme chodit do
školy a rodiče nevěděli, co s námi.
Většinou jsem byl u prarodičů nebo
sám doma. Vše se zastavilo a celé
Česko se rozhodlo šít roušky. S babičkou jsme šili také. Babička jich
našila spoustu. Doma jsem se musel učit. Paní učitelky nám dávaly
do knihobudky pracovní listy. Pak
začala online výuka. Někdy se nám
to trochu sekalo, ale byl jsem rád, že
vidím kamarády. Když to šlo, jezdil
jsem na kole. Poté vláda uvolňovala
nařízení a paní učitelka nám oznámila, že můžeme do školy. Bohužel tu nejsou všichni kamarádi, ale
snad se všichni zase brzy sejdeme.
Václav Lochman – 5. ročník

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK – PĚVECKÁ SOUTĚŽ
V prosinci minulého roku přišla na naši školu pozvánka na účast v pěvecké soutěži, která se jmenuje
Karlovarský skřivánek. Po důkladném zvážení jsem
jako nejlepší zpěvačku na naší škole vybrala Nikolku
Říhovou ze 4. ročníku. Ta nás svým nádherným hlasem
přesvědčila o nejlepším výkonu v naší pěvecké soutěži,
která se jmenuje Albrechtický skřivan.
Soutěž proběhla 17. ledna v Novém Městě nad Metují a účastnilo se jí více jak 60 soutěžících v 5 kategoriích. Všichni měli za úkol zazpívat jednu lidovou
a jednu umělou písničku. Nikolka si vybrala písničky
Ach synku, synku a Voda voděnka. V její kategorii
soutěžilo 10 chlapců a děvčat. Úroveň zpěváků byla vysoká, ale Nikolka zazpívala moc pěkně a podle mého
názoru patřila k těm nejlepším. Do celostátního kola
v Karlových Varech sice nepostoupila, ale 2. místem,
které spolu s dalšími dvěma zpěvačkami obsadila, velice dobře reprezentovala naši malou školičku a všem
udělala velikou radost.
ZŠ - Mgr. Jana Karásková
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LOVCI BAKTERIÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Víc než 40 % dětí si po toaletě nemyje ruce. Mytí rukou není úplně
legrace. Proto na něj tolik dětí zapomíná. Společnost DOMESTOS vymyslela, jak z této nudné povinnosti
udělat zábavu. V minulém roce jsme
s dětmi hrály hru na Lovce bakterií.
Tvůrčími úkoly se děti učily věci dělat do hloubky. Pomocí hry se zábavně vytvářel návyk správného mytí

rukou. Čtyři příběhy děti vtáhly do
děje. Lovecké knížky, píseň Lovců
bakterií a další aktivity si děti užily
a věříme, že díky těmto činnostem
jim tento návyk zůstane. Aktivní
účastí ve hře jsme spolu se základní školou získali čisticí prostředky
a bakterie u nás nebudou mít šanci!
MŠ Albrechtice nad Orlicí

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V 1. TŘÍDĚ
Někteří předškoláci ze třídy Motýlek se už moc těší do školy.
Byli jsme se proto podívat u starších kamarádů v první třídě. Děti
se snažily předvést, co už všechno umí a co nového se naučily.
Paní učitelka Mgr. Romana Blažková zapojila do vyučování i děti
z mateřské školy. Některé prvky se dětem moc líbily, a proto je
zařadíme i do procvičování v mateřské škole.
MŠ Albrechtice nad Orlicí

ZDRAVÉ OČI NAŠICH DĚTÍ
Pro děti z naší mateřské školy jsme připravili screeningové vyšetření
dětského zraku přístrojem Plusoptix. Toto vyšetření proběhlo v naší MŠ
již v loňském roce a odhalilo pět vad zraku. Rodiče tak pro své děti mohli
zajistit včasnou a odpovídající péči a léčbu. Pro děti z naší MŠ bylo vyšetření zdarma pod záštitou Lions clubu Rychnov nad Kněžnou, jeho prezidentem Jiřím Přibylem a odborným zázemím MUDr. Lenky Romanové.

Vyšetření tímto přístrojem je bezkontaktní a proto bezbolestné, dokáže
odhalit zrakové vady dětí – tupozrakost, šilhavost a refrakční vady už od
ranného věku. Pomůže naplnit heslo, které jsme si dali – „Zdravé oči našich dětí“.
MŠ Albrechtice nad Orlicí

AUTORSKÉ ČTENÍ
Zvířecí svět, kde nic není nemožné – Nártoun Olin v Mateřské škole
v Albrechticích n. O. spolu s Radkem Štíchou – autorské čtení.
Novinkou v naší mateřské škole jsou besedy s autory a autorská
čtení, konající se přímo uvnitř mateřské školy. Projekt je především
zaměřen na děti povinné školní docházky, kde lze zachytit a zaujmout
nejen děti k četbě vedené, ale také
„nečtenáře“. Prvním autorem dětské knížky, která vyšla teprve před
třemi měsíci, je pan Radek Štícha.
Ten se svým Nártounem Olinem
zavítal k nám do mateřské školy
a poutavě dětem četl dobrodružný
příběh o redaktorovi Pralesních novin. Ukázal nám, jakým způsobem
ilustruje dětské knížky a jako dárek
nám věnoval knihu a omalovánky
pro děti. Malí čtenáři budou pátrat
a dostávat otázky tak, že se sami mohou stát spolupracovníky Nártouna
Olina. Těšíme se na další setkání,
a to nejen s Nártounem Olinem.
MŠ Albrechtice nad Orlicí
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PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA, NEBOLI I.C.E. KARTA
V souvislosti s napjatou situací
v „době koronavirové“, se obzvlášť
nutné poukázat na pomoc seniorům v našich obcích. Opakování je
tedy matkou moudrosti. V posledním čísle loňského zpravodaje jsme
Vám představili projekt seniorské
obálky - I.C.E., neboli „In Case of
Emergency„. Jedná se o jednoduchý nástroj pro případ naléhavé
pomoci v krizových situacích, pro
posílení bezpečí a zdraví nejen těch
nejstarších. 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, dezorien-

tovaný a nedokáže odpovídat na položené otázky. Tyto stresové situace
mohou špatně působit i na mladší
věkovou kategorii. Primárně jde
o kartu pro seniory, ale i pro zdravotně postižené a další osoby, které
ji uznají za potřebnou. Karta je formulář, který sestavila zdravotnická
záchranná služba s dalšími složkami
IZS. Obsahuje základní informace,
které potřebují záchranáři, pokud
přijedou do domácnosti seniora poskytnout pomoc pro urychlení a zefektivnění této pomoci, může šetřit
čas a zachraňovat zdraví i životy. Je
přínosná i sociálním službám, které
se o klienty starají. I.C.E. KARTA
by měla být umístěna 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 fólie 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 distribuuje
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.
Mgr. Bohuslav Matys,
sociální pracovník, správní
odbor, MěÚ Týniště nad Orlicí

Všem čtenářům zpravodaje přejeme pohodové léto plné sluníčka, odpočinku a hezkých zážitků
z dovolených, v letošním roce převážně z malebných zákoutí Čech, Moravy a Slezska.
zaměstnanci obecního úřadu
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POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ
Začátkem ledna nás oslovila paní
ředitelka s nabídkou, že by se mohla
i naše mateřská škola zapojit do dotačního programu Královéhradeckého kraje, protože základní škola již
podávala grant na prevenci a etickou
výchovu a vždy to vyšlo. Dlouho
jsme se nerozmýšleli. Společnými silami jsme vypracovali projekt a byla
poslána žádost na kraj o poskytnutí
grantu na podporu polytechnické výchovy a vzdělávání v mateřské škole.
V současné době jsme zařídili pro předškolní děti malou dílnu,
která vznikla ze starší, již nefunkční
kuchyňky. Opatřili jsme ji nátěrem
a vybavili dětským nářadím a stavebnicemi. Přesto bychom potřebovali
něco lepšího, kvalitnějšího a hlavně
funkčního. Jeden tatínek nám svépomocí vyrobil velkou dřevěnou
polytechnickou pomůcku se šrouby

různých průměrů a děti třídí a šroubují odpovídající matičku na správné
místo. V naší mateřské škole zařazujeme a často obměňujeme Montessori aktivity, zaměřené na praktický
život: jemnou motoriku a nácvik
správného úchopu a na mokré a suché aktivity. Zakoupili jsme stavebnici Magnertix, která dětem umožňuje
provádět různé pokusy a sestavování
dle návodů – magnetické předměty,
spirála, kompas, kyvadlo, magnetický setrvačník a aktivity na zkoumání magnetické síly a magnetického
pole. Zařídili jsme i skříňku s boxy
na pokusy, kde máme uložené věci
na zkoumání každého dostupného
materiálu z kovu, plastu, dřeva, papíru a dalších. Zkoumáme vodu a její
vlastnosti, vodu a barvy, bubliny, vytvářeli jsme „činnou“ sopku a jiné.
Zaměřujeme se na předmatematic-

PLAVÁNÍ

PŘIROZENÝ POHYB
PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Předškolní děti z mateřské školy společně s žáky základní školy
absolvovali 10 lekcí plavání v plavecké škole v Dobrušce. Výuku zajišťovali zkušení lektoři hravou formou s využitím nejrůznějších pomůcek: nadlehčovacích pásků, destiček, žížal, kroužků na ruce a byla
přizpůsobena úrovni plaveckých dovedností dětí. Pomůcky sloužily
k tomu, aby děti získaly jistotu, že se nepotopí a lépe se také soustředily na zvládnutí nové techniky. Děti si hrály také spoustu zajímavých
her: sbírání balonků určené barvy "Pan čáp ztratil čepičku", lovení barevných tyček a puků a nejoblíbenější hra družstev - vodní pólo. Nakonec bylo dětem předáno "Mokré vysvědčení".
MŠ Albrechtice nad Orlicí
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kou a předčtenářskou gramotnost.
Dále jsme zakoupili novou knihovnu
a ve třídách máme vytvořené koutky
zaměřené na matematické a předčtenářské činnosti a aktivity. Také
jsme vybavili knihovnu naučnými
knihami „Věda není nuda“, „Fakt
slizká a smradlavá kniha pokusů“,
které dětem odhalují tajemství vědy
a techniky.
Grant, který jsme podali, je zaměřen na poskytnutí dotace do naší MŠ
a nese název: Společně rozvíjet
praktické činnosti a technické myšlení dětí. Chtěli bychom pokračovat
v dalším působení a směřování našich dětí k podpoře zájmu o technické a přírodovědné obory a tradiční řemesla. Byli jsme velice rádi,
že grant dopadl úspěšně a byla nám
přislíbena dotace a my tak můžeme
plnit přání našim dětem.

Získané finanční prostředky použijeme na pořízení dřevěného ponku
a nářadí pro děti, na zakoupení výpočetní techniky – tabletů s výukovým programem a robotické myši,
pořízení naučných knih a encyklopedií. Chceme také zakoupit pro děti
velkou polytechnickou stavebnici
a rozmanité hudební nástroje pro
děti. Navážeme spolupráci s Malou
technickou univerzitou, která dětem názorně a jednoduše ukazuje,
jak funguje technický svět kolem nás.
Projektový den na různá technická
témata – Malý inženýr, projektant,
energetik, archeolog nebo Stavitel
města, mostů, věží a jiné. Postupně
chceme tyto projektové dny dětem
nabízet. Všichni se tak můžeme těšit
na nové věci a zážitky v oblasti polytechnického vzdělávání dětí v MŠ.
MŠ - Iva Pecháčková

ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ
To je mimo jiné název XVIII.
ročníku výtvarné soutěže pro
předškolní děti, kterou pořádá
Katedra výtvarné a textilní tvorby UHK, Královéhradecký kraj,
Statutární město Hradec Králové
a MŠ Hradec Králové, Kampanova. Do této soutěže jsme zaslali několik výtvarných prací dětí z naší
mateřské školy. Z počtu 3066

zaslaných výtvarných prací byla
v kategorii 4-letých dětí vybrána
za svůj obrázek, PTÁČEK“ Lucie
Janušová z naší mateřské školy.
Diplomem byla oceněna i práce
pedagogů MŠ v Albrechticích nad
Orlicí. Ještě jednou Lucince gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
naší mateřské školy.
MŠ Albrechtice nad Orlicí

ZŠ A MŠ ZPRAVODAJSTVÍ

Číslo 1 - 2020

ZDRAVÝ ZOUBEK
V únoru je výchovně vzdělávací
činnost v naší mateřské škole zaměřena na poznávání lidského těla.
Proto jsme v jednom únorovém týdnu zařadili prevenci zubního kazu.
Ve středu 19. 2. 2020 zavítala do
naší MŠ dentální hygienička Veronika Klárová. Přinesla si s sebou velký model čelisti a také velký zubní
kartáček. Názorně dětem předvedla
správný postup při čištění zoubků.
Děti si mohly model osahat a také
si čištění pod odborným dohledem
vyzkoušet. Došlo i na otázky, jak
často si děti zoubky čistí, kdo jim
s tím doma pomáhá a pomocí jaké

stravy si můžeme udržet zuby zdravé. Na závěr přišla na řadu praktická část. Děti si přinesly do MŠ svůj
zubní kartáček, pastu a kelímek.
Slečna Veronika kápla dětem na
zoubky „kouzelnou modrou vodičku“ a začalo velké čištění zoubků.
Nikomu na zubech nezůstala žádná
stopa po modré barvě. Všem dětem
se čištění náramně povedlo. Za odměnu dostaly děti knížečku s úkoly
a omalovánkami zoubků a také malou zubní pastu. Tato akce se všem
moc líbila a chtěli bychom jí zopakovat i příští rok.
MŠ Albrechtice nad Orlicí

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
V pátek dne 19. června jsme se
rozloučili s předškolními dětmi
naší mateřské školy. Některé nastoupily do MŠ před třemi lety,
některé dokonce před čtyřmi. Viděli jsme je vyrůstat a přirostly
nám k srdci, a tak nám bývá moc
smutno, když se s dětmi loučíme.
Ale na společném zařízení základní školy a mateřské školy je milé
to, že se s dětmi vídáme dál… Pro
děti jsme proto připravili malou
slavnost s pohoštěním. Společně
jsme si popovídali, vzpomínali na
veselé chvíle prožité v mateřské
škole, a nakonec jsme si zazpívali.
Děti dostaly na památku na MŠ
šerpu, knihu s věnováním a dárek
od SPOZ z OÚ v Albrechticích nad
Orlicí. Ve výloze je, jako každoročně, umístěné tablo předškoláků
a nově mají děti společné foto - tablo. Uteklo to jako voda a my už se
těšíme na září na nové děti.
ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Po koronavirové pauze konečně
situace dovolila a v úterý 16. 6. 2020
jsme se opět mohli sejít v hasičárně
s našimi malými hasiči. Oprášili jsme
Avii a vyrazili s dětmi do parku. Děti
si po dlouhé době vyzkoušely hadice
a byl zalit nejen park, ale i samotní aktéři. Všichni odcházeli z parku
mokří, ale hodně spokojení. Nezapomněli jsme si je také hravou formou
vyzkoušet, co vše si zapamatovaly.

Vzhledem k tomu, že nám do prázdnin zbývá poslední týden, kroužek
bude již jen jednou. I přes veškerou
naši snahu není reálné, abychom se
scházeli přes prázdniny v hojnějším
počtu a pokusili se zrealizovat alespoň menší příměstský tábor. Proto
jsme se rozhodli kroužek přerušit
a pravidelně se budeme vídat zase
od září. Jsme si vědomi, že pauza vynucená danou situací nám velmi za-

sáhla do našich plánů a zdaleka jsme
nestihli vše, co jsme chtěli. Poslední
akcí, kterou uskutečníme v letošním
školním roce, bude sportovně zábavné posezení na fotbalovém hřišti
v Borku dne 15. 8. 2020 od 14 hod.
Je to taková malá kompenzace pro
všechny děti a zároveň i jejich rodiče.
Bude zajištěno občerstvení, maso na
grilu a možná i něco sladkého. A pro
dostatečné vyřádění zapůjčíme ská-

kací hrad.
Věřte, že v příštím školním roce se
budeme opět snažit s dětmi podniknout zajímavé exkurze, předat jim co
nejvíce informací a vědomostí z oblasti hasičské činnosti, zakoupit opět
nějakou další výbavu a již teď se moc
těšíme na další společné zážitky.
Za tým vedoucích
Kroužku mladých hasičů
David Chaloupka

POVODEŇ
V sobotu a v neděli 20. a 21. 6. 2020
nás po delší době postihla opět povodeň. Přišla po dlouhých letech sucha
a nebyla nejmenší. Chybělo jen několik málo centimetrů a musel být vyhlášen třetí povodňový stupeň nebezpečí. Bohužel, jak to však bývá, přišla
v nejméně vhodný čas. Luka mezi
Albrechticemi a Týništěm nebyla ještě posečená a tak rozlitá kalná voda
poškodila luční porost, který díky
vlhkému jaru je vskutku bujný. V historii to však bylo již mnohokrát a tak
se nejedná o nic nebývalého. Bohužel
současné počasí nejspíše způsobí, že
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tráva shnije a v lagunách po povodni
se přemnoží komáři. Budeme si proto
muset opět letos zvyknout na komáry
a navíc nás potrápí nejspíše i zápach
hnijící trávy.
Kromě toho byla tato povodeň
výjimečná ještě z jiného pohledu.
Tím, že došlo k souběhu velkých vod
z Divoké Orlice i z Tiché Orlice, hrozilo akutní nebezpečí, že voda z Tiché Orlice zaplaví majetky obyvatel
bydlících na návsi a podél náhonu.
Proto jsem se rozhodl použít poprvé v historii obce protipovodňová
opatření. Po souhlasu Povodí Labe

s. p. jsme spolu s hasiči uzavřeli tabulové stavidlo na hrázce a na hrázi
pod hřbitovem. Do čerpací jímky na
hrázce jsme nainstalovali povodňová
čerpadla a tím jsme mohli regulovat
průtok povodně albrechtickým náhonem. Vše proběhlo podle nacvičených postupů. Čerpadla nám pomohl
osadit pan Aleš Barták svým jeřábem,
ostatní úkony zajistili členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Albrechtic. Funkce čerpadel i těsnících prvků protipovodňových hrází
byla bezchybná, což je s ohledem na
nestabilní počasí velmi dobrá zpráva.

Díky nasazení čerpadel a zregulování průtoku povodňových vod přes
obec, se podařilo zabránit škodám na
majetku obyvatel. Je potěšitelné, že
jsme si v praxi, při relativně bezpečné
povodni, mohli naostro prověřit, že
protipovodňové hráze a jejich výbava jsou plně funkční. Rovněž činnost
hasičů byla bezchybná.
Děkuji všem hasičům i panu Alešovi Bartákovi za pomoc a profesionální přístup při zdolávání této
povodně.
Jaromír Kratěna
starosta obce

ZPRAVODAJSTVÍ
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
Přišli dva mladíci na poštu s rouškou. Nastala panika. Ale pak se ukázalo, že je to jen přepadení, tak se zase
všichni uklidnili. V nemocnicích se
pacientům podávala nová strava. Palačinky, lívance, bramboráky, pizza
a vše, co šlo podstrčit pod dveřmi.
Také jsem dlouho neslyšel od policajta…Pil jste? Dýchněte na mě! Potřeboval jsem si koupit pantofle. Obchody s obuví byly uzavřené, bylo možné
navštívit pouze potraviny a lékárny.
Šel jsem tedy do lékárny, neboť vím,
že je tam mají vystavené. Neuspěl
jsem. Nemohli mi je prodat, protože
to nejsou léky, ani nic k jídlu. Zkusil
jsem ještě štěstí v potravinách u vietnamců. Tam nebyl problém: „Secko
mame“. I pantofle vedle rohlíků. Vzal
jsem raději dvoje. Nikdy před tím se
mi nestalo, abych byl před devátou
hodinou ráno vyhozen z obchodu

rozzuřeným důchodcem s holí v ruce.
Prostě doba se změnila. Posledních
pár měsíců se nemluvilo o ničem jiném, než o koronaviru, o rouškách
a různých zákazech a opatřeních, ve
kterých už měl téměř každý guláš.
I my hasiči jsme měli dost zásadní
omezení. V jednotce nás je celkem 18.
Museli jsme se rozdělit na dvě družstva, určit si od kdy do kdy bude které
družstvo na výjezdu a vyjíždět pokud možno v minimálních počtech,
což jsou čtyři lidi. Nesměli jsme se
vůbec potkávat. Jelikož byly uzavřené hospody, tak se to dalo přežít, ale
v normální situaci si to nedovedu
představit. Dva měsíce na suchu a bez
kamarádů. Bylo to náročné. I u zásahů se museli používat roušky, ve kterých se špatně dýchá i při normální
zátěži, natož pak, když se tahají po lese
plné hadice vody. Naší činností v této

PRÁVNÍ PORADNA
Vážení občané,
Odbor sociálních věcí ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací Vám nabízí možnost využití
bezplatné právní poradny pro osoby
starší 50 let věku, a to v oblasti dluhů, exekucí, bydlení či zaměstnání.
V současné době je možné využít
poradenství na telefonní lince, od
srpna 2020 bude poradenství poskytováno, dle předem dojednaných
schůzek osobně v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí.
V případě potřeby neváhejte kontaktovat uvedené telefonní číslo, kde
se dozvíte více informací.
Kovaříčková Běla

době bylo hlavně míchání a rozdávání desinfekce občanům a shánění roušek. V polovině března nám byl vyhlášen poplach na požár pneumatik
v Týništi. Nakonec se ukázalo, že se
jedná o planý poplach a vraceli jsme
se ještě před příjezdem na místo události. Druhým výjezdem byl koncem
dubna požár ve Žďáru nad Orlicí, kde
došlo k zahoření skládky dřevěného
odpadu a rozšíření požáru do lesa. To
je z výjezdů vše, ale koncem června
nás dost zaměstnala zvýšená hladina
řeky Orlice. Protože byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, museli
jsme instalovat velkokapacitní čerpadla do čerpacího stanoviště u elektrárny a pozavírat veškerá stavidla
a vpusti. Všechna tato opatření provádíme raději s předstihem. Instalaci
čerpadel jsme si už párkrát zkoušeli,
ale nikdy se u toho moc nespěchalo.

Teď to bylo poprvé na ostro a víme,
že během hodiny od vyhlášení jsme
schopni uvést všechna čtyři čerpadla
do provozu i ve čtyřech lidech. Samozřejmě pokud je k dispozici vhodná
manipulační technika. Poprvé nám
velmi pomohl pan Barták se svým
autojeřábem a ve druhé vlně firma
ODEKO, která zapůjčila teleskopický
manipulátor, za což jim velmi děkujeme. Naštěstí se hladina Orlice zastavila na 380 centimetrech a nemuselo se
řešit další opatření. V případě dalšího
stoupání bychom museli instalovat
protipovodňové vaky a to už je velmi
náročné na čas a počet hasičů. Situace se uklidňuje, vše se pozvolna vrací
do normálu. Díky Bohu. Na to, že je
největší sucho za posledních 500 let,
nám poslední dobou celkem teklo do
bot.
za SDH Josef Jakl

Bezplatná právní pomoc seniorům

D L U H Y, E X E K U C E , B Y D L E N Í , Z A M Ě S T N Á N Í
Iuridicum Remedium, z. s. ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ
Kostelec nad Orlicí, organizuje dne

17. 8. 2020 v Komunitním centru Kostelec nad Orlicí
bezplatnou právní poradnu pro osoby starší 50 let.

Trápí vás dluhy nebo exekuce? Bojíte se, že přijdete o bydlení?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor vybílí byt
nebo účet? Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?

Využijte možnost osobní konzultace s advokátem.
Ke konzultaci je nutno objednat se předem na tel. čísle 776 703 170,
v pracovní dny od 9.00 do 16. 00.
Poradna je součástí projektu „Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí
a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ podpořeného prostředky ze státního rozpočtu ČR, v rámci dotačního programu MPSV ČR - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací.
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INFORMACE DSO KŘIVINA OČIMA STAROSTŮ

V souvislosti se zásadními změnami v provozování vodohospodářských soustav a s pádem regionální ceny vodného a stočného
k 31. 12. 2019 jsme se rozhodli podat občanům kompletní informace
o těchto změnách. Jelikož se na různých setkáních s občany často dozvídáme, že mnoho spotřebitelů neví, jak
celý systém zásobování pitnou vodou
a likvidace splaškových vod funguje,
tak i od toho je dobré si následující
text přečíst.
Přestože jsme pravidelně o průběhu jednání o budoucnosti provozu
vodohospodářské soustavy ve vlastnictví DSO Křivina informovali (na
zasedáních zastupitelstva obce, v našich periodikách apod.), je určitě následující ucelený exkurz užitečný.
Něco málo z historie
Při privatizaci státního podniku Vodovody a kanalizace (VaK) v devadesátých letech minulého století získaly
města, obce nebo dobrovolné svazky
obcí do svého vlastnictví vodohospodářskou infrastrukturu, do té doby
vlastněnou a provozovanou státním
podnikem VaK. V našem případě
byl k převzetí tohoto majetku založen dobrovolný svazek obcí Křivina,
jehož členy jsou město Týniště nad
Orlicí a obec Albrechtice nad Orlicí.
V rámci privatizace státního podniku VaK Rychnov nad Kněžnou měli
všichni noví vlastníci vodohospodářské infrastruktury možnost podat svůj
vlastní návrh privatizačního projektu. Zástupci tehdejšího Vodohospodářského sdružení Křivina (právní
předchůdce dnešního DSO Křivina)
navrhovali založit vlastní celookresní obchodní společnost, která by pro
všechny vlastníky vodohospodářské
infrastruktury zajišťovala jeho provoz. V úvahu připadala i varianta založení akciové společnosti, do které
by vlastníci svůj vodohospodářský
majetek vložili a stali se jejími akcionáři. Tato společnost by se stala
současně i provozovatelem. Obě tyto
formy jsou dnes v České republice
hojně rozšířené.
Bohužel mezi vlastníky nedošlo
k dohodě a privatizační projekt vlastníků vodohospodářské infrastruktury
na privatizaci s.p. VaK Rychnov nad
Kněžnou nebyl ve stanoveném termínu podán.
Proto byl státní podnik VaK Rychnov nad Kněžnou zprivatizován na
provozní akciovou společnost AQUA
SERVIS, a. s., Rychnov nad Kněžnou
podle privatizačního projektu předloženého tehdejším managementem
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státního podniku. Majoritní podíl ve
společnosti ve výši 66 % akcií byl nabídnut volně k prodeji a 34 % akcií
obdrželi vlastníci vodohospodářské
infrastruktury (města, obce a dobrovolné svazky obcí) v podílech dle
hodnoty privatizovaného majetku.
V současné době vlastní 66 % akcií
společnost Energie AG Bohemia,
s.r.o., Praha.
Tady se trochu zastavíme a na rovinu řekneme, že pouze a právě tato
chvíle byla hraniční ve dnes stále
častěji omílaném tvrzení, že je voda
v cizích rukou. Není. Voda, jako komodita, je nás všech. Vodohospodářská infrastruktura potřebná k její
distribuci je ve vlastnictví DSO Křivina a tak to i zůstane. Provozování
majetku DSO Křivina je v současné
době realizováno na základě smlouvy o nájmu majetku k provozování
veřejných vodovodů a veřejné kanalizace uzavřené v roce 2000.
Jsme přesvědčeni, že ač je majoritní vlastník AQUA SERVIS, a. s.,
Rychnov nad Kněžnou ovládán zahraničním akcionářem, tak nám všem
poskytuje kvalitní službu a v celém
území nastavil moderní systém řízení
správy našeho majetku. No a je pochopitelné, že každý, kdo podniká, to
dělá za účelem zisku, tedy opravdu
část zisku po zdanění může skončit
i v zahraničí.
Něco o provozovateli
Akciová
společnost
AQUA
SERVIS Rychnov nad Kněžnou se
o provoz vodohospodářských soustav
na Rychnovsku stará nepřetržitě od
svého založení v roce 1994. Firma
v současné době patří v Čechách do
skupiny Energie AG Bohemia, s. r. o.,
Praha. Tato společnost je ale ovládaná
společností Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH a ta je ovládaná
společností Energie AG Oberösterreich. Obě tyto společnosti sídlí v Linzu
v Rakouské republice.
Pod společnost Energie AG Bohemia, s.r.o., Praha spadají i další vodohospodářské společnosti působící
v Čechách, jako např. ČEVAK České
Budějovice, VHOS Moravská Třebová, Vodárenská společnost Chrudim
a několik dalších společností.
Sama společnost, která v loňském
roce oslavila čtvrtstoletí od svého
vzniku, představuje progresivní firmu
s orientací na koncového zákazníka
a jasnou představou do budoucna.
I ona však byla nucena se s dopadem
rozpadu regionální ceny vypořádat
a přizpůsobit se novým podmínkám
při zajišťování provozu vodohospodářské infrastruktury.
Co vše se vloni událo
Jak jsme již několikrát uvedli,
v souvislosti s rozpadem jednotné
ceny pro vodné a stočné a blížícím
se rozhodným datem o pokračování
nebo vypovězení smlouvy o nájmu

vodohospodářského majetku, byl
Dobrovolný svazek obcí Křivina postaven před zásadní rozhodnutí, jak
bude dále o svůj majetek pečovat.
V úvahu připadalo několik variant. Pokračovat nadále ve spolupráci
se společností AQUA SERVIS, a. s.,
Rychnov nad Kněžnou nebo vypsat
nové koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace nebo provozovat infrastrukturu ve vlastní režii.
Po zodpovědném zvážení všech
dosavadních zkušeností a vyhodnocení alternativních možností správy
a provozování svého majetku jsme
dospěli k závěru, že chceme i nadále
spolupracovat se společností AQUA
SERVIS, a. s., Rychnov nad Kněžnou.
Pro jednání o budoucí podobě
spolupráce byly stanoveny následující priority. Upravit stávající smlouvu
o nájmu tak, aby bylo posíleno a zlepšeno postavení DSO Křivina jako
vlastníka infrastrukturního majetku,
nově upravit postup o vyjednávání
ceny vodného a stočného, jasně vymezit role vlastníka a provozovatele
a zajistit dostatečnou výši finančních
prostředků pro obnovu majetku DSO.
Vzhledem k tomu, že obsah jednání byl velmi náročný, jak po stránce
právní, tak zejména ekonomické, byl
do vyjednávacího týmu tvořeného
předsedou a místopředsedou svazku
přizván i nezávislý odborník.
Dle našeho názoru se podařilo
dospět s provozovatelem k dohodě
ve všech zmíněných prioritách. Proto valná hromada svazku v prosinci
2019 rozhodla prodloužit platnost
smlouvy o nájmu majetku na další
roky formou dodatku ke smlouvě.
Jaký je aktuální stav
Suma sumárum, máme uzavřený
dodatek ke smlouvě o nájmu a provozu vodohospodářského majetku,
který posílil naše postavení, jako jeho
vlastníka, máme nově zavedený kalkulační vzorec pro stanovení výše
ceny vodného a stočného, můžeme
si svobodně určit výši nájemného
a rozhodovat o plánu oprav, obnovy
a investic. Dlužno říci, že za tímto
výsledkem byl rok poctivě odvedené
odborné práce vyjednávacího týmu
lidí na mnoha jednáních. Jsme přesvědčeni, že lepší výsledek dojednán
být nemohl, neboť obě strany musely
částečně slevit ze svých požadavků.
Navíc starostové jsou vždy v jakési
schizofrenní situaci. Na jedné straně zastupují své občany, kteří platí
vodné a stočné, na straně druhé musí
být řádnými hospodáři, kteří mají
zodpovědnost za správu svěřeného
vodohospodářského majetku. Je to,
jednoduše řečeno, hodně zavazující
a zodpovědné postavení. Na tomto místě je ovšem nutno říct, že bez
vody nelze žít. Používáme ji opravdu všichni, takže je naší společnou
povinností udržovat potřebnou in-

frastrukturu k její dodávce a čištění
v perfektním stavu. To stojí nemalé
finanční prostředky, které se generují
zejména z pronájmu vodohospodářského majetku, přičemž toto nájemné
přímo ovlivňuje výši vodného a stočného. Přestože je rozhodování o výši
vodného i stočného politikem, dáváme při našem rozhodování přednost
ekonomickým potřebám. A tak to
chceme, zcela nepopulisticky a zodpovědně, činit i nadále.
DSO Křivina, jako vlastník soustavy, pracuje se dvěma hlavními
příjmy, a to příjmem z nájemného za
pronajatý vodohospodářský majetek
a příjmem z podílu na zisku, jako akcionář společnosti AQUA SERVIS,
a. s., Rychnov nad Kněžnou.
Výše těchto finančních zdrojů
dlouhodobě nepokrývá všechny potřebné výdaje spojené s opravami,
údržbou, plněním plánu obnovy majetku a investicemi do nového majetku. Proto jsme dosud nebyli schopni
plně realizovat plán obnovy majetku.
Aby se tento stav zlepšil, bylo nutné
sáhnout od roku 2020 k navýšení nájemného. Z dřívějších cca 5,5 mil. Kč
na nynějších 7,5 mil. Kč. Tato změna
významně ovlivnila novou cenu vodného a stočného. Kromě zvýšení nájemného výrazně ovlivnily ceny vodného a stočného rostoucí provozní
výdaje společnosti AQUA SERVIS,
a. s., Rychnov nad Kněžnou, zejména pak ceny materiálů, služeb, energií
a mzdových tarifů. Důležitý je i fakt,
že se cena nezvyšovala posledních
šest let, což jsme ale vždy považovali
za špatné.
Z výše uvedených důvodů došlo
od 1. 1. 2020 k úpravě ceny vodného a stočného na částku 89,09 Kč/m3
(včetně DPH), kterou valná hromada
DSO Křivina na svém prosincovém
jednání schválila. Tato cena bude
zachována i po květnovém snížení
sazby DPH. Vzniklý kalkulační rozdíl v ceně vodného a stočného bude
celý převeden do nájemného za vodohospodářský majetek a bude použit
na plnění plánu obnovy majetku DSO
Křivina.
Z pohledu čísel je faktický dopad
nových cen na domácnosti následující. Při průměrné spotřebě 90 litrů
na osobu a den zaplatí od letošku
čtyřčlenná domácnost za vodné
a stočné o zhruba 1 050 Kč/rok víc
než dosud. Což nám, s ohledem na
současnou dobrou ekonomickou situaci domácností, připadá snesitelné.
K samotné výši ceny je nutné dodat,
že se i tak nacházíme pod celorepublikovým průměrem a nejsme v oblasti
nejdražší.
Investujeme a chceme investovat
V nedávné minulosti byly dokončeny vcelku rozsáhlé investice do
vodohospodářského majetku DSO
Křivina.
... pokračování na str. 21
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INFORMACE DSO KŘIVINA OČIMA STAROSTŮ

... pokračování ze str. 20
Jednalo se o odkanalizování místní
části Štěpánovsko, proběhla modernizace a navýšení kapacity ČOV v Týništi nad Orlicí.
V loňském roce proběhla úspěšně
stavba „Dobudování kanalizace Albrechtice“ s výstavbou cca 1 500 bm
nových kanalizačních stok a domovních přípojek pro cca 230 obyvatel.
Tato stavba byla spolufinancována
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
a z dotace Ministerstva zemědělství

ČR.
Další velkou investiční akcí, kterou
chceme v nejbližších letech uskutečnit, je výstavba podtlakové kanalizace
Petrovice, která je již pod stavebním
povolením a čeká na vypsání výzvy
Ministerstva zemědělství k dotačnímu titulu. Po jejím zveřejnění podáme okamžitě žádost o dotaci. Bude se
také dále pokračovat v odkanalizování Albrechtic. Na letošní rok plánujeme zahájení stavby „Splašková kanalizace v ul. Pardubická a Na Drahách,

Albrechtice nad Orlicí“. Všechny investice jsou vždy financovány z více
zdrojů, a to z dotací, úvěrů, vlastních
zdrojů svazku, tak i investičních příspěvků členů svazku.

svazku o cenách vodného a stočného budou odběrateli přijímána s pochopením, neboť se všichni snažíme
chovat ke svěřenému vodohospodářskému majetku jako řádní hospodáři.

Závěrem
Věříme, že jsme tímto článkem
podali čtenářům ucelený a přehledný
vhled do provozování vodohospodářské soustavy Dobrovolného svazku
obcí Křivina. Současně věříme, že
přijatá rozhodnutí valné hromady

Libor Koldinský
předseda DSO Křivina
starosta Týniště nad Orlicí
Jaromír Kratěna
místopředseda DSO Křivina
starosta Albrechtic nad Orlicí

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
Čtyři slova v nadpisu jsou názvem
dokumentu, který by v poměrech
naší obce nemusel být nikterak zásadní. Popisuje totiž výhled investic,
projektů a plánů pro příštích deset
let. V Albrechticích je přitom obvykle jasně dané, jakým směrem se
bude vývoj obce ubírat – reagujeme
na potřeby občanů, o kterých se většinou dozvíme přirozenými způsoby. Jenže v posledních letech jsme
se odhodlali žádat častěji o dotace

a právě pro ně je „strategický plán
rozvoje obce“ důležitým dokumentem. Umožní totiž nahlédnout i nezainteresovaným lidem do plánované budoucnosti naší obce.
Tento dokument, aby měl patřičnou vážnost a bylo jasné, že vychází
od občanů, staví na anketě spokojenosti a potřeb obyvatel obce. Proto
jsme se i my rozhodli, že začneme
dotazníkovým šetřením, přestože víme, že u nás anketa nemívá

výraznou odezvu. I do této práce
nám částečně zasáhl koronavirus,
proto se dotazník mezi občany začal šířit až na začátku června, a to
jak elektronicky, tak v tištěné formě
pro občany nad 65 let. Chtěla bych
tímto poděkovat všem více než 160
respondentům, kteří věnovali svůj
čas vyplňování odpovědí. Získali
jsme cenou řadu zajímavých nápadů a podnětů, kterým se budeme
věnovat. Celý strategický plán bude

veřejně projednáván (o termínu budete informováni) a po schválení
zastupitelstvem obce také zveřejněn.
Své podněty můžete průběžně
přinášet také na jednání zastupitelstva obce, budeme rádi za vaši účast,
názory a debatu s vámi. A vy uvidíte, že naše rozhodnutí často nejsou
jednoduchá, mnohdy bychom rádi
třeba i rozhodli jinak, ale okolnosti
nám to nedovolují.
Eva Králová

KNIHOVNA – NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Vítám Vás v knihovně a nabízím velké rodiny, jejíž členové jsou nadáni tak výraznou individualitou, že to
několik titulů:
mezi nimi neustále jiskří. Mezi sou„Z historie hasičských sborů rozenci, mezi dětmi a rodiči i mezi
manžely vznikají nám všem dobře
okresu Rychnov nad Kněžnou “
Krásná výpravná publikace, která známé neřešitelné situace, které
zpracovává a dává nahlédnout do hrozí přerůst v tragédii, pokud je
nedocenitelné práce dobrovolných neumíme obrátit v legraci. ‘Ušetříte
za psychiatra‘ říká sám autor, tak se
hasičských sborů na Rychnovsku.
Kniha je plná zajímavostí z histo- přijďte čtenáři sami přesvědčit.
rie i současnosti těchto nadšených
„Maléry s mazlíčky“ – Isabel
obětavých dobrovolníků. Je v ní
řada fotografií a faktických událos- Wolff
Všichni muži jsou bestie- myslí
tí z jejich práce a rozhodně stojí za
si hrdinka příběhu. Jako odbornice
pozornost.
na poruchy chování zvířat sice umí
nahlédnout do myšlení zklamaných
„Číslo do nebe“ – Ivan Kraus
Scénárista, loutkař, bratr oblíbe- dalmatinů a introvertních leguánů,
ného moderátora Jana je především ale nedovede pochopit, proč se muži
spisovatel humoristických povídek. v jejím životě chovají tak ošklivě.
Jeho humor je totiž laskavý, mile ab- Zvířatům zkrátka rozumí víc a tak se
surdní, ironie spíš něžné a nadsázky rozhodne vzdát lásky a raději si otespíš filozofické než karikující. Týká vře vlastní veterinární kliniku, kde
se nekonečných trampot a patálií může dělat zázraky pro neurotické

mazlíčky a jejich vděčné majitele. vždy překvapit a nadchnout.
Ale i ji dostihne vlastní minulost
a bude si muset otevřeně přiznat, že
„Rozum a cit“ – Jane Austenová
ani ona se nechovala vždy tak hezky,
Kniha dodnes nachází vděčné
jak by se jí líbilo předstírat.
čtenáře a především čtenářky, neboť
hrdinkami jsou dívky a ženy, které se
A v naší knihovně můžeme na- musí smířit s tvrdostí života a najít
hlédnout i do klasiky české a světové rovnováhu mezi rozumem a citem.
literatury.
I po téměř dvou stoletích překvapuje Austenová neobvyklou zápletkou,
Namátkou vybírám:
jemným humorem, skvělými dialogy i vřelostí citu. Mnohými čtenáři
„Povídky z jedné a z druhé kap- i kritiky je proto považována za nejsy“ – Karel Čapek
větší autorku anglické prózy.
Sborník detektivních povídek
patří mezi to nejlepší, co kdy bylo
Doufám, že se vám nabídnuté
v tomto žánru napsáno. Odhalení knihy budou líbit a zpříjemní vám
zápletky je vždy podloženo doko- letní chvíle.
nalou charakteristikou postav, jejich
morálkou. Většina těchto povídek
Na shledanou v knihovně každý
patří do zlatého fondu české lite- pátek od 17 – 19 hodin se těší
ratury a jejich náměty jsou natolik
Hana Svobodová – knihovnice.
originální, že byly mnohokrát znowww.knihovnaano.wz.cz
vu a znovu použity a přesto dokáží
21
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V ALBRECHTICÍCH JEZDÍ VLAKY!
V době koronavirové krize jsme
v Tékáčku nezaháleli a šili roušky
či vyrobili téměř 1 000 ks ochranných štítů. Také jsme se ale pečlivě
připravovali na nadcházející období, realizaci letních příměstských
táborů a zejména pak projektu „Jan
Perner“. Jeho náplní je zapojení nejmladší věkové skupiny do vývoje
a automatizace železniční dopravy,
a to pomocí naší oblíbené stavebnice Lego. Nadšenci do železnice tak
budou moci stavět vláčky nebo celá
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nové vybavení v Tékáčku (Na Výslu- s hrami venku a pobytem v přírodě.
ní 275) bude možné při ukázkových Letošní léto organizujeme 2 běhy:
3. – 7. 8. 2020
hodinách spojených s náborem a to:
10. – 14. 8. 2020
Čtvrtek 27. 8. 2020 od 15:00 do
Ráda bych touto cestou poděko17:00 hodin
Pondělí 7. 9. 2020 od 16:00 do vala Obci Albrechtice nad Orlicí za
neutuchající podporu, včetně mož18:00 hodin
ností pronájmu prostor pro naši stáVeškeré vybavení Pernerky i stan- le se rozvíjející činnost.
Za tým Tékáčka
dardního Tékáčka budou moci vyuYvonna Ronzová
Podívat se nejen na vláčky v tzv. žívat děti již při letních příměstských
Pernerce (Na Drahách 141), ale i na táborech, samozřejmě v kombinaci
kolejiště či simulovat reálný provoz
v modelovém prostředí.
Pro realizaci projektu jsme získali do nájmu od Obecního úřadu
Albrechtice n.O. prostory v ulici Na
Drahách čp. 141. Tam již nyní jezdí několik nákladních i osobních
vlaků, je zde mnoho metrů kolejí,
výhybky či návěstidla, nákladové
nádraží atd.
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ROBOTIÁDA
V pátek 7. 2. 2020 Technologický
klub z Albrechtic nad Orlicí, tedy
TÉKÁČKO, opět zavítal na soutěž
v programování robotických modelů. Tentokrát to byla soutěž s názvem
Robotiáda a konala se v zábavním
vědeckém parku VIDA! u brněnského výstaviště.
Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž organizovaná Moravian
Science Centre Brno. Soutěžit v ní
mohou až čtyřčlenné týmy soutěžících ve věku do 19 let ze základních
a středních škol. Základem většiny
disciplín je platforma LEGO Mindstorms. Soutěží nabízí 7 disciplín -

jízda po čáře; autonomní či dálkově
řízená "záchrana" plyšového medvěda; sprint (LEGO a NeLEGO); Freestyle a pro nejmenší roboťáky Freestyle WeDo. Do letošního 8. ročníku
se přihlásilo rekordních 188 týmů
z Ukrajiny, Maďarska, Ruska, Slovenska, Polska, Rakouska a samozřejmě
z celé České republiky.
Tékáčko reprezentoval Jan Zahajský z Albrechtic nad Orlicí. Přihlásil
se hned na tři disciplíny, a to ČÁRA,
SPRINT, DÁLKOVÝ MEDVĚD.
Honza se na soutěži určitě neztratil,
naopak. Naprogramoval svého robota sestaveného ze stavebnice LEGO

jako sledovače čáry, zde soutěžilo
92 týmů, Honza celou dráhu projel
plynule a jeho rychlost odpovídala
umístění v první třetině soutěžících.
Příjemným překvapením bylo
Honzovo skvělé naprogramování
a také šikovné ovládání vlastního dálkově ovládaného robota, který měl za
úkol dojet pro plyšového medvěda
a dovést ho na určené místo. Honza
zde svou suverénní rychlou jízdou
bez zvláštních ztrát dosáhl druhého
nejrychlejšího času! Následoval boj
mezi 8 nejrychlejšími roboty, kde se
Honza dostal bez větších problémů
do semifinále a pak ve vyrovnaném

souboji o finále byl o pár desetin
vteřin pomalejší než jeho ukrajinský
soupeř. Nakonec si odvezl skvělé 4.
místo v konkurenci celkem 53 týmů,
které se této disciplíny zúčastnily.
Závěrem lze s potěšením a obdivem říci, že skromný kluk z Albrechtic nad Orlicí zaznamenal veliký
úspěch v programování a šikovném
dálkovém ovládání robota, kterého si
sám sestavil. Moc gratulujeme a přejeme našemu vítězi hodně dalších
skvělých výsledků v programování
robotů.
Za Tékáčko Yvonna Ronzová
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ
V lednu letošního roku jsme dostali informaci od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, že rada
krajského zpravodaje U nás v kraji
připravila soutěž o nejlepší obecní
zpravodaj. Jedná se již o několikátý
ročník, naše obec se jej ale účastnila
poprvé. Zaslali jsme do soutěže, dle
mého názoru, velmi povedené číslo
4/2019 Místního zpravodaje Albrechtice nad Orlicí. Uzávěrka soutěže byla 10. března 2020. Slavnostní
vyhlášení se ze známých důvodů

Ročník XLI

(mimořádná opatření Covid-19)
přesunulo na 30. červen 2020. Porota složená ze členů Redakční rady
zpravodaje „U nás v kraji“ hodnotila
celkový dojem, grafickou přehlednost, pestrost článků, obsah a titulní stranu. Přihlášené zpravodaje
byly rozděleny do více kategorií, př.
zpravodaje celobarevné, černobílé,
s barevnou obálkou a ještě rozlišeny
na městské a obecní. A jak to celé
dopadlo? Místní zpravodaj Albrechtice nad Orlicí je NEJLEPŠÍM obec-

Číslo 4 - 2019

Náklad 650 ks

Společenská kronika

počet obyvatel k 31. 05. 2020
ním zpravodajem 2019 v kategorii
B – zpravodaj s barevnou obálkou

formátu A4 za obce. Za obec jsem
ocenění přebírala jako zástupce
979
obce, ale hlavní poděkování patří
těm, kteří se na tvorbě zpravoda- Poděkování
je podílejí, nechávají v něm v potu
Děkujeme člence SPOZ paní Aleně
tváře kus sebe. Pisatelé článků, paní
Müllerové a Evě Králové za gratulaci
Berounská, pane Ešnere (Reklamní a dárky k naší zlaté svatbě.
agentura – MEGA), děkujeme.
Jiří a Jana Mrázovi

Alena Mylerová, DiS.
Chtěla bych poděkovat členkám
místostarostka obce SPOZ za dárky a květinu s přáním
k mému životnímu jubileu.
Alena Beranová
Děkuji členkám SPOZ paní Červinkové, paní Beranové a panu starostovi Kratěnovi za přání k mému
životnímu jubileu.
M. Jiráčková
Děkuji paní Müllerové a paní Velíškové za příjemné posezení, dárek,
květiny a blahopřání k mému životnímu jubileu.
Marie Vodová
Vzpomínka

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

Dne 10. května 2020 to už bylo
6 let, co se tiše zastavilo srdíčko naší
milované maminky a babičky paní
Vlasty Šmídové. Maminko, v našich
srdcích jsi stále s námi. Děkujeme, že
vzpomenete s námi.
Manžel a rodina Šmídova
Chtěl bych touto cestou zavzpomínat na Járu Krčmářovou. Snad mi
mnozí prominou, když řeknu, že pro
mě (a určitě nejen pro mě) byla taková fotbalová babča. Vnímat jsem ji
začal asi tak někdy při přechodu z dorostu do mužů, když jsem začal jezdit
na Štít Albrechtic a ona s manželem
byli pravidelní účastníci. Posléze přišlo i tykání a v podstatě i obligátní
panáček po zápase. Častokrát s námi
při fotbalových akcích vydržela dlouho do noci. A tak, jak byla ochotná se
s námi veselit, tak se nám otevřeně
a od srdce nebála říct, co si zrovna
o tom našem fotbalu myslí. A pro
tu její otevřenost, přímost a bezprostřednost jsem ji měl rád. A už neodmyslitelně jí bude patřit i místo v kase
na hřišti. Ještě jednou upřímnou
soustrast všem pozůstalým a čest její
památce.
Rostislav Kchop
„Rok za rokem
utíká, čas prý rány
hojí, vzpomínky
pro Tebe však stále stejně bolí“.
Dne 9. 9. 2020
to bude 20 let, co
nás navždy opustil Míra Stárek ze

Štěpánovska.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná celá rodina.
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