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PŘEDÁVÁME RADOST A POTĚŠENÍ
Všichni ze základní a mateřské školy jsme se společně s dětmi i s jejich rodiči zapojili do výzvy – „Potěšme seniory“. Cílem bylo v této
složité době mile potěšit obyvatele Domova důchodců v Albrechticích
nad Orlicí. S radostí někteří vyráběli přáníčka, obrázky nebo dárečky
pro potěšení babiček a dědečků. Věříme, že jsme předali touto cestou
trošku radosti a pohlazení na duši. V letošním předvánočním čase
je hodně věcí jinak v souvislosti s opatřeními covid-19. Minulý rok
byl první „Adventní jarmark a Albrechtice zpívají koledy“ na návsi,
a děti měly připravené krásné vystoupení a spousty výrobků na pro-

dej. Abychom letos alespoň trošičku přiblížili nám všem čas Vánoc,
děti se s chutí pustily do výzdoby MŠ a ZŠ. Vyráběly se vánoční ozdoby, pekly se perníčky, zdobila se okna a vše uvnitř budov. Na školní
zahradě máme ozdobený stromeček a rozsvěcí se vánoční světýlka.
Děti zkrášlily a ozdobily i stromeček před kostelem v Albrechticích
nad Orlicí. Můžete se přijít podívat a možná i trochu rozjímat v krásném adventním čase.
ZŠ A MŠ Albrechtice nad Orlicí
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ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE
Vážený pane starosto,
blíží se nám konec roku, který
byl plný různých omezení a mimořádných opatření spojených s koronavirovou pandemií. Jak jste tento
rok vnímal z pohledu starosty obce?
Omezila letošní situace i investiční
akce v obci?
Předně je nutné říci, že díky koronavirové pandemii se jednalo o naprosto výjimečný rok. Prožitky, které
na nás zanechal, jsou nesrovnatelně
jiné než vše, co jsme dosud zažili. Jako
bychom mávnutí kouzelného proutku
vstoupili do jiného světa, ve kterém se
učíme nově žít. Myslím si, že je to těžké pro každého z nás, mě nevyjímaje.
Celou svoji politickou kariéru jsem
se snažil rozhodovat podle potřeb
občanů, faktických skutečností, logických pravidel a selského rozumu.
Také jsem se snažil mít po celou dobu
vedle sebe spolupracovníky a zastupitele, kteří vyznávali stejné, nebo
podobné principy. Snad se nám tímto
způsobem podařilo společně spravovat naši obec se ctí.
Nic z těchto letitých zkušeností
se nedalo v tomto roce využít, neboť
rozhodovací právo o řešení drtivé
většiny našich každodenních potřeb
nám sebral stát, lépe řečeno vláda tohoto státu, případně Parlament ČR.
Vyhlášením nouzových stavů a s tím
spojených omezení jsme se všichni
dostali do područí procesů, které nikdo z nás nemohl a dosud nemůže výrazně ovlivnit. Přestože je obec samosprávnou institucí, je i ona podřízena
rozhodnutím vlády a Parlamentu ČR,
stejně jako kterýkoliv občan nebo
podnikatelský subjekt našeho státu.
Důsledky rozhodování centrálních
orgánů státu zažívá každý den každý
z nás. Je zbytečné je zde popisovat.
Stejně by vše při čtení těchto řádků
bylo již jinak. Takový je bohužel vládní styl řešení současné krize, který
nemá nic společného se zodpovědnou
a fundovanou správou státu.
Jen těžko se v přijatých nařízeních
a konkrétních činech naši vlády hledá upřímná snaha vyřešit každodenní problémy dopadající na občany,
které souvisejí s krizovou situací. Při

zdůvodňování přijímaných nařízení
mnohdy neshledávám tolik potřebnou srozumitelnost, opřenou o faktické skutečnosti, dovozenou do logického závěru, který se dá pochopit
selským rozumem.
Bohužel musím proto konstatovat,
že v čele našeho státu je vláda, potažmo vládou řízená ministerstva a další
instituce, jako například hygienické
stanice, které nám nedávají naději na
lepší časy. Nic na tom nezmění ani
odpustky, které tu a tam přijdou určitým skupinám obyvatel v podobě
finančních bonusů. Stejně jsou všechny poskytovány bez finančního krytí,
z dluhu, který v krátké budoucnosti
budeme platit všichni, včetně jejich
příjemců.
Co se týče realizace obecních investic, ty v letošním roce nebyly současnou situací ohroženy. Co bylo naplánováno, se také zrealizovalo nebo
realizuje. Jiná situace je v opravách
majetku, kde jsme některé opravy zastavili nebo odložili.
Na příští rok máme naplánované
realizace hned několika velkých investic. Uvidíme, jak bude reálné je
uskutečnit, neboť v současné době je
mnoho otázek, na které si zatím neumím odpovědět.
Většina z nás zaznamenala dopravní omezení v ulici Pardubická
související se stavebními pracemi.
O jaké práce se konkrétně jedná, kdy
bude stavba dokončena?
V ulici Pardubická probíhá výstavba splaškové kanalizace. Podle
smlouvy o dílo bude stavba dokončena nejpozději do 31. 5. 2021. Investorem stavby je DSO Křivina, cena díla
je 6,4 mil. Kč s DPH. Zajímavostí této
stavby je, že část stok je gravitačních
(splašky tečou samospádem) a část
stok je tlakových. Tato kombinace řešení je v obci použita poprvé a umožňuje odkanalizovat i nemovitosti, které by klasickou gravitační technologií,
z důvodu spádových poměrů, odkanalizovat nešly.

Stavební úpravy místní komunikace Zahradní jsou jednou z připravených investic. K její realizaci je nejprve potřeba, aby ČEZ Distribuce a. s.
zrealizoval přeložku vrchního vedení
nízkého elektrického napětí do kabelů. Tato stavba by měla být zahájena
na jaře v roce 2021.
Dále je nutné zajistit finanční krytí této stavby ve výši více než 5 mil.
Kč. To je částka velmi vysoká, a proto
zastupitelstvo obce rozhodlo podat
ještě letos žádost o dotaci z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
V žádosti uvádíme, že bychom stavbu
realizovali v období od podzimu 2021
do podzimu 2022 (doba skutečné realizace stavby by vzešla z výběrového
řízení).
Bohužel kvůli nezodpovědné vládní politice v oblasti financování obcí
a krajů, se nyní nedá předvídat, jaké
příjmy bude obec mít v nadcházejícím roce. Může se proto stát, že bez
poskytnuté dotace se realizace stavby
oddálí na neurčito.
Obec obdržela dotaci na nové výjezdové dopravní vozidlo pro naši
hasičskou jednotku. O jaký typ vozidla se konkrétně jedná, kdo je dodavatelem a jak se obec podílela na
financování?
Dodavatelem, který byl vybrán ve
výběrovém řízení, je THT Polička,
s. r. o. Automobil bude obci předán
do konce roku 2020. Pořizovací cena
vozidla bude cca 2,4 mil. Kč. Na jeho
pořízení získala obec dotace od Ministerstva vnitra ČR - generálního ředitelství HZS ve výši 450 tisíc Kč a od
Královéhradeckého kraje ve výši 300
tisíc Kč. Zbývající část pořizovacích
nákladů vozidla je kryta rozpočtem
obce.

V době nouzového stavu jsme museli i na úřadě dodržovat mimořádná opatření nařízená vládou. Provoz
úřadu byl pro veřejnost omezen, jednání rady obce probíhala prostřednictvím on-line videokonference.
Jaká je tedy vaše první zkušenost
Jak to vypadá se stavebními úpra- s on-line připojením s členy rady, jak
jste toto celé netradiční jednání - zavami v ulici Zahradní?

sedání vnímal?
Jak jsem již uvedl, omezení související s řešením koronavirové pandemie
se nevyhnula ani obci. Musím říci,
že omezení úředních hodin a s tím
spojené omezení kontaktů s občany
dnes neseme všichni těžce. Chodíme
do práce, spravujeme obec jako dřív,
ale chybí nám osobní – lidský kontakt
s našimi občany. Podobné to je i s jednáním orgánů obce.
Jednoduše se dá říci, že videokonference je sice moderní prostředek
jak uskutečnit jednání tohoto orgánu
a rozhodovat v souladu se zákonem,
ale vlastní prožitek z jednání je jiný.
Je neosobní a chybí pocit lidské sounáležitosti jednajících osob. Jednání
se také musí dobře připravit, podklady pro rozhodování musí obdržet
všichni radní předem a v elektronické
podobě.
Osobně se těším, až všechna omezení kontaktů pominou.
Zastupitelstvo obce vzalo také na
vědomí rozšířená pravidla o ochraně
osobních údajů spojená s organizací
a konáním zasedání zastupitelstva
obce/rady obce v období nouzového
stavu. O jaká pravidla se jedná?
Pravidla pojednávají právě o předávání podkladů pro jednání rady obce
nebo zastupitelstva obce v elektronické podobě. Podstata věci je ta, že elektronický podklad poskytovaný pro jednání orgánů obce mnohdy obsahuje
data-informace podléhající ochraně
osobních údajů. Je proto potřeba, aby
příjemci těchto dokumentů – radní
i zastupitelé, dodržovali zásady ochrany osobních informací. Jednoduše,
aby zákonem chráněné informace
nešířili dál ve veřejnosti a ponechali
si je pouze pro potřeby rozhodování
v příslušném orgánu obce.
Zastupitelstvo obce na listopadovém zasedání schválilo snížení poplatku za svoz odpadů pro příští rok
na částku 560,– Kč/osobu. Znamená
to tedy, že se v naší obci daří třídit
odpad?
… pokračování na další straně

 Výstavba splaškové kanalizace v ulici Pardubická.
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…pokračování z předešlé strany
Dá se to tak říci. Ve srovnání s okolními obcemi dosahujeme relativně
nízké produkce směsného komunálního odpadu (odpad z popelnic).
V přepočtu na obyvatele jsme ve svozové oblasti společnosti ODEKO s. r.
o. Týniště n. O. (13 měst a obcí) druzí
s nejnižší produkci tohoto odpadu
na obyvatele v roce 2020, 176,45 kg/
občana.
Ve srovnání s lety předešlými jsme
docílili poklesu produkce tohoto
odpadu. To je pozitivní trend, který
umožnil zastupitelstvu obce již druhým rokem za sebou snížit občanům
poplatek za odpady.
Zastupitelstvo obce tímto rozhodnutím plní slib, který dalo občanům,
že pokud snížíme produkci tohoto
odpadu, budou nižší poplatky za jeho
likvidaci.
Kromě dobrých výsledků ve třídění odpadů pozitivně ovlivnil snížení
produkovaného množství i zavedený
systém sběru. Kombinace čtrnáctidenního svozu směsného odpadu
a bioodpadu se významně promítla do
snížení množství směsných odpadů.
Jak se dotkla přijatá rozhodnutí
vlády, související s řešením koronavirové pandemie, rozpočtu obce letos
a jaký odhadujete dopad pro příští
rok? V médiích velmi často slýcháme
o krácení příjmů rozpočtů obcí a krajů z důvodu těchto vládou přijatých
opatření.
Nejprve je nutné si uvědomit, že
obecní rozpočet je přímo svázaný
s výkonností ekonomiky našeho státu prostřednictvím takzvaných sdílených daní. Obecně se jedná o daně
z příjmu, které platí podnikající právnické a fyzické osoby a zaměstnanci,

dále pak DPH a daně z hazardu. Tyto
sdílené daně přímo podléhají regulativům, které stanoví vláda a Parlament
ČR prostřednictvím příslušných zákonů. Současně tyto daně tvoří celkově více než 76 % všech příjmů naší
obce.
Problém současnosti je ten, že kvůli
omezením v podnikání, souvisejících
s koronavirovou pandemií, se snižují
daňové odvody do státního rozpočtu. Navíc vláda rozhodla, že z výnosu
těchto daní bude hradit odškodnění
zavřeným firmám prostřednictvím
různých dotačních programů. Nyní
ještě vláda, respektive Parlament ČR,
jedná o snížení odvodů daní z příjmů
u zaměstnanců (zrušení superhrubé
mzdy). Všechna tato rozhodnutí se
negativně promítají do výše inkasovaných daňových příjmů v rozpočtu
státu, návazně pak v rozpočtech obcí
a krajů. To může v příštích letech významně snížit schopnost obcí a krajů
investovat. V ohrožení však mohou
být i opravy stávajícího majetku a poskytování dalších služeb. Přirozeně,
důsledek přijatých rozhodnutí se dotkne všech občanů ve všech obcích
a městech našeho státu.
Výpadek příjmů v rozpočtech krajů
zase může způsobit zhoršení zdravotní a sociální péče, rovněž všem občanům našeho státu. Sníží se schopnost
krajů investovat do nových a spravovat stávající silnice II. a III. tříd.
To vše se v příštím roce může stát,
pokud budou schváleny v Parlamentu
ČR projednávané daňové zákony.
Navíc, samotný státní rozpočet
je celkově předložen v nízké kvalitě. Z pohledu dosavadních zvyklostí
a platných rozpočtových pravidel je
odbornou veřejností hodnocen jako,
s prominutím, cár papíru. Až tak

hluboko klesla zodpovědnost ministerstva financí a potažmo celé vlády,
předložit v této složité době, kvalitní
zákon o státním rozpočtu.
V této tristní situaci se dá jen velmi těžko předjímat, jaké rozpočtové
příjmy nakonec v rozpočtech obcí
a krajů skončí. Proto bude velmi těžké sestavit věrohodný rozpočet obce
na příští rok tak, jak jsme byli dosud
zvyklí.
Co Vás v letošním roce nejvíce potěšilo a z čeho jste byl naopak nejvíce
zklamán?
Jako starostu obce mne nejvíce těší,
že když je potřeba a jde skutečně do
tuhého, umíme se semknout a vzájemně si pomoci. To se krásně projevilo při jarní vlně pandemie.
Naproti tomu jsem zklamán, jak
bídně je náš stát řízen a spravován.
Nikdy jsem si neuměl představit, že
třicet let po revoluci budeme mít
v čele státu tak neschopné a současně všehoschopné politiky a úředníky,
jako tomu je dnes.
Jako občana mne nejvíce potěšilo
narození našeho vnuka Jaromíra IV.
Co byste občanům popřál do nového roku?
Čtenáři tohoto rozhovoru určitě
cítí, že je potřeba velmi mnoho změn,
aby se život vrátil zpět do přijatelných
a rozumných kolejí.
Proto bych nám všem nejprve přál,
aby k nám do republiky doputovala
bezpečná vakcína proti koronaviru
a abychom všichni našli dostatek odvahy a zodpovědnosti k tomu, že se
necháme touto vakcínou oočkovat.
Podle mne to je v současné době jediná naděje, jak se nám může život v relativně krátké době vrátit do podoby

před příchodem pandemie. Já se takovouto vakcínou nechám oočkovat.
Přeji také všem voličům, aby až půjdou na podzim volit do Poslanecké
sněmovny ČR, zvolili poslance, kteří budou schopni řídit naši krásnou
zemi opět ku prospěchu nás, občanů
České republiky.
Přeji také všem, aby si udrželi chuť
čelit nepříjemnostem, které nás určitě v příštím roce potkají. Přeji nám,
abychom měli dostatek sil dobře
a zodpovědně vykonávat svoji práci a abychom nepodléhali pocitu, že
je to či ono ztraceno. Zatím není nic
ztraceno!
Příští rok však bude pro naši republiku, ale i celou vyspělou západní
civilizaci velkým milníkem, buďto
společně ustojíme dopad koronavirové pandemie a budeme se dále rozvíjet podle našich představ, nebo to
nezvládneme a pak se může v krátké
době stát cokoliv.
Všem občanům však hlavně přeji,
co nejvíce zdraví a štěstí při proplouvání životem v příštím roce. K tomu
ještě hodně dobrých přátel, bez kterých bychom na vše zůstali sami.
Pamatujme na to, že jedině společně
jsme schopni zvládnout tuto výjimečně složitou situaci.
Krásné Vánoce, klidný a požehnaný Štědrý večer.
Děkuji Vám za rozhovor a za kolektiv zaměstnanců obecního úřadu
mi dovolte popřát Vám krásné Vánoce, plné zaslouženého odpočinku
a jen to nejlepší v novém roce, ať se
Vám daří.
Petra Berounská

Projekt s názvem "Albrechtice nad Orlicí
- Dopravní automobil" byl realizován
za finanční podpory Ministerstva
vnitra - generálního ředitelství HZS ČR
(ev. č. 014D24100 0268) a projekt byl
spolufinancován Královéhradeckým
krajem (ev. č. 20RRD11-0007).
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO DĚTI Z ALBRECHTIC NAD ORLICÍ - PROJEKT, KTERÝ BYL POŘÍZEN
ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Jsou to již 3 roky, kdy děti z mateřské školy, pod vedením svých
vychovatelek, v čele s paní Ivou
Pecháčkovou, a ve spolupráci s tehdejší ředitelkou Základní školy
a mateřské školy Albrechtice nad
Orlicí, paní Mgr. Světluší Kratěnovou, zpracovaly projekt dětského
hřiště pro děti z Albrechtic nad Orlicí. Projektový záměr řešil rozšíření
stávajícího dětského hřiště pro školáky o herní prvky, které by mohly využívat děti z mateřské školy.
Podobně jako při realizaci prvního
dětského hřiště je podmínkou poskytovatele dotace, že hřiště bude

přístupné všem dětem z Albrechtic
nad Orlicí po dobu pěti let. Proto
se projekt nazývá „Dětské hřiště pro
děti z Albrechtic nad Orlicí“.
Od roku 2018 žádala obec o dotaci na realizaci tohoto projektu, neboť
rozpočtová cena hřiště se pohybovala okolo 400 tisíc korun. Přestože
byly žádosti o dotaci Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR vždy bez problémů přijaty, obec dotaci nezískala.
V roce 2020 jsme již o dotaci
nežádali, a vtom se stalo něco nečekaného. V důsledku státní proinvestiční politiky související s řešením covidové pandemie, byla obci
Ministerstvem pro místní rozvoj
nabídnuta dotace na jeho pořízení.
Podmínkou poskytnutí dotace bylo
rychlé splnění několika administra-

tivních úkonů souvisejících s potvrzením zájmu o dotaci, schválením
finanční spoluúčasti obce na stavbě
hřiště a výběrem dodavatele hřiště
ve veřejné soutěži.
Po konzultaci s vedením Základní školy a mateřské školy Albrechtice nad Orlicí, že o hřiště mají stále
zájem, rozhodlo zastupitelstvo obce
o přijetí dotace a schválilo i finanční
spoluúčast obce na jeho pořízení.
Od tohoto okamžiku se rozjely procesy, na jejichž konci, dne
30. 11. 2020, jsem převzal od dodavatele, společnosti MONOTREND
s. r. o. Tišnov, krásné nové dětské
hřiště.
Pořizovací náklady hřiště, včetně
dopadové plochy pod lezeckou stěnu, činily cca 309 tisíc Kč. Dotace

od Ministerstva pro místní rozvoj
na pořízení hřiště byla poskytnuta
ve výši 199 714,– Kč.
Věřím, že se hřiště bude líbit i našim nejmenším dětem a že na něm
společně s vychovatelkami z mateřské školy, případně se svými rodiči,
zažijí ve zdraví mnoho krásných
chvil.
Na závěr bych chtěl požádat
všechny, kteří budou hřiště využívat ke hraní, aby se k jeho vybavení
i okolnímu areálu chovali jako ke
svému majetku, neboť jen tak bude
hřiště sloužit ku spokojenosti všech
nejméně po předepsanou dobu pěti
let.
Jaromír Kratěna
starosta obce

 V listopadu 2020 došlo k realizaci a dne 30. 11. 2020 následně k převzetí dětského hřiště v areálu PO Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad
Orlicí, které bylo pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj - projekt identifikační číslo
EDS 117D8210H4217 s názvem "Dětské hřiště pro děti z Albrechtic nad Orlicí".

Už druhým rokem v Týništi nad
Orlicí působí Scuk.cz, farmářské
tržiště, prostřednictvím kterého
si můžeme přes internet objednat
a v Týništi vyzvednout kvalitní
(nejen) potraviny od českých farmářů a výrobců. Koncem listopa-
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DOBROTY PRO DOBRO

du vybrala místní organizátorka
nákupů Šárka Fofová náš albrechtický Domov důchodců jako cíl
sbírky Dobroty pro dobro. Šlo o to,
že každý, kdo nakupuje na Scuku,
mohl nakoupit něco pro personál Domova důchodců. Šárka pak

všechny darované dobroty předala
paní Andrlíkové, která je rozdala
zaměstnancům a dobrovolníkům
v Domově důchodců. Byly toho tři
plné přepravky. Domov důchodců má v této době jen velmi málo
práceschopných zaměstnanců, vy-

pomáhají zde dobrovolníci, proto
si dovolím poděkovat zde za ně
všechny jak Šárce Fofové, tak všem,
kdo přispěli a vykouzlili tak úsměvy na mnoha tvářích.
Eva Králová
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ČERTOVSKÝ PRŮVOD V ALBRECHTICÍCH NAD ORLICÍ 2020 SE LETOS… NEKONAL
V loňském roce jsme finišovali
s příspěvkem do místního zpravodaje, abychom vás čerty neděsili
v lednovém čísle. Třetí ročník čertovského průvodu v Albrechticích
se letos, bohužel, tak jako mnoho
jiných akcí, nekonal a byl přesunut na příští rok, kdy snad už bude
lépe. Doba „kovidová“, je doba
„kovidová“. Opět musím použít
slovo, bohužel. Srocování na veřejném prostranství – zákaz hromadných akcí, hygienická opatření na
venkovních akcích, nemožnost
u takovéto akce dodržet 2m rozestupů… to vše vedlo k rozhodnutí,
že letos albrechtičtí čerti a čertíci
spolu s andělskou družinou a Mikulášem zůstali v pekle a na nebesích, v bezpečí svých izolovaných
domovů. Nebo si snad dokážete
představit čerta Triplfajxla s rouškou? Vždyť by mu hned vzplála.
Při večerní procházce obcí jsem

potkala malinkého andílka s čertíkem, kteří pobíhali osamoceně
kolem místní prodejny potravin.
Nikde ani noha, bylo mi, jemně řečeno, smutno. Oproti tomu,
snad až paradoxně, v blízkém obchodním domě v Týništi n. O. bylo
narváno, lidé se mohli přetrhnout,
aby ukořistili nějaký ten košíček.
Holt je srocování a srocování. Takže za rok už snad bude líp a společně se budeme těšit na odložený
třetí ročník. Budeme doufat, přát
si… S trochou štěstí se nám peklo
v roce 2021 opět otevře a v obci se
to bude rojit pekelnými bytostmi.
Na jednu stranu, tu realistickou,
musíme být rozumní, ohleduplní
jeden k druhému, musíme si pomáhat, vnímat jeden druhého, potřeby druhých, nesmíme „nevidět“,
co se v důsledku doby koronavirové děje… Ale na druhou, tu emotivní stránku věci, bych už ráda vi-

děla konec, světlo na konci tunelu
letošního temného roku. Snad jediné pozitivum dnešní doby vidím
v tom, že se lidé zastavili, začali si
vážit jeden druhého, uvědomili si,
že čas je pojem relativní a musíme jej užívat plnými doušky a žít
přítomným okamžikem a s našimi blízkými. A když už jsem tak
krásně naměkko, oslím můstkem
se dostávám k akci, která čertům
pravidelně předchází.
Jelikož letos nebylo ani veřejné rozsvícení vánočního stromu,
nemohli jsme tak nasát tradiční
atmosféru první adventní neděle.
Nemohli jste samozřejmě ani neslyšet projev, který nikdy nikdo
neslyšel, tak jako v loňském roce.
Protože a poněvadž žádný nebyl.
Nemohla jsem vám ale ani popřát
krásné svátky, popřát do nového
roku…, což bych nyní chtěla napravit. Vánoční strom svítí, tedy

když do něho neduje vítr, po obci
se nám rozsvítila světýlka, Vánoce
a nový rok 2021 se blíží.
Vážení spoluobčané, vytvořte si
spolu se svými blízkými kouzelnou
atmosféru Vánoc, užijte si spolu to
nejvzácnější, a to je váš čas. Těšte se z úsměvů a rozzářených očí
vašich dětí, vzpomeňte si, jaké to
bylo, když jste jimi sami byli a těšili se, až konečně ti dospěláci vstanou od stolu a zazvoní zvoneček
a vy vtrhnete ke stromečku a zakřičíte: „Jééééé, byl tady Ježíšek“.
Vzpomeňte na své blízké, kteří
s vámi již být nemohou. Užijte si
poklidné svátky vánoční, Silvestr
a pravou nohou do nového roku
2021.
Alena Mylerová,
místostarostka obce

ROZSVĚCENÍ,
JAKÉ SVĚT NEVIDĚL
Myslela jsem si, že rozsvěcení
stromku z roku 2019 nic nepřekoná.
Pamatujete? Podcenila jsem ozvučení venku v davu lidí, takže kromě
prvních řad nebylo slyšet proslov
místostarostky ani zpěv dětí ze školy. Zdenda Boudek pronesl, že to byl
proslov, jaký svět neslyšel.
Tak letos jsme došli ještě dál –
k rozsvěcení, jaké svět neviděl. Stromek se na špici na křižovatce u Krbů
rozsvítil na první adventní neděli,
29. 11. 2020. Asi nikdo, možná kromě nejbližších sousedů, ale neví,
v kolik hodin se to vlastně odehrálo. Kdo šel před slibovanou 17. hodinou kolem, zjistil, že stromek už
září. K tomu padal pořádně ledový
déšť… Ale že by nám tohle mělo vzít
radost z přicházejících Vánoc? Ani
náhodou.

Užili jsme si procházku po obci,
obdivovali světelnou výzdobu
domů, dojímali se nad zapálenými
svíčkami za okny, děti si pod rozsvíceným stromem zazpívaly několik
písniček a doma na nás čekal horký
čaj. A o tom to je.
První adventní neděli se říká železná a se zapálením první svíčky
na adventním věnci bychom měli
doufat a prosit o naději, a to nejen
pro sebe a svou rodinu, ale také pro
naši zemi, a děkovat našim předkům
za vše, co pro nás udělali. Důležité
je vzpomenout si na ty, které máme
rádi, a s nadějí doufat, že se zase
všichni společně brzy setkáme.
Přejeme vám, abyste prožili kouzelné Vánoce v poklidu, zdraví
a s těmi nejbližšími.
Eva Králová

Děkujeme "vánočně naladěným"pracovníkům Služeb města Týniště n.O. za
ozdobení našeho vánočního stromu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Albrechtice nad Orlicí

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.
BUBNOVÁNÍ V ZŠ A MŠ

David Andrš – je Vám toto jméno povědomé? V současné době
jeho dílny představují pro mateřské
a základní školy interaktivní hudební výchovu. Tuto prospěšnou
činnost uvádí slovy: "Bubnování
je jednoduchá, ale účinná aktivita,
která je přístupná všem. Výhody
bubnování byly známy již ve starověku. Buben je mimořádný nástroj,
který motivuje, oživuje, spojuje
kulturní prostředí i léčí, kde je základem muzikoterapie. Například
v Africe, kde jsem pár měsíců pobýval, je buben slyšet každý den
a používá se ke komunikaci, oslavě

i zábavě. Sám člověk již v prenatálním stavu je ovlivněn pravidelným tlukotem, neb k srdci to nemá
daleko."
V současném světě člověka
obklopuje řada rozličných věcí
a všechny mají svůj specifický zvuk,
a dá-li se mu určitý řád a rytmus,
vzniká první hudební dojem. Bubny jsou vlastně prazákladem muziky. Lze do nich třískat, jemně se
jich dotýkat, vyluzovat různé tóny
a zvuky.
A jak rozeznít všední věci kolem
nás? Všichni ze ZŠ a MŠ v Albrechticích nad Orlicí si to vyzkouše-

li v bubenické dílně. Zahráli si
na recyklované materiály – např.
na plastové sudy, hrnce, chrastítka z PET víček atd. Pod vedením
Davida zjistili, jak rychle se dá
zvládnout několik rytmů, které
potom převedou do hry na nástroje. Formou vlastního prožitku se
děti naučily, jak pracovat s akcenty, gradacemi, počítáním, prožíváním rytmu atd. Součásti dílny byl
i body drumming, což je rytmus
hraný „na tělo”. Třeba tleskání,
pleskání a dupání při tanci. Bylo
úžasné sledovat spontánnost malých účastníků, úsměvy a radost

ze společného muzicírování. Lekce
byly pro děti zábavné a moc se líbily nejen jim, ale i všem pedagogům.
Tento zážitkový workshop, zaměřený na poznávání různých druhů netradičních hudebních nástrojů, byl hrazen z grantu, který jsme
získali pro mateřskou školu - „Společně rozvíjet praktické činnosti
a technické myšlení“. Základní škola využila příspěvek ze získaného
grantu na Etickou výchovu – „Etika
prožitkem“.
Děkujeme panu Andršovi za nevšední zážitek a odborné vedení.
ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí

DISTANČNÍ VÝUKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dne 1. září 2020 zahájila mateřská
škola nový školní rok. Všichni jsme
s radostí a chutí začali pracovat dle
našeho školního vzdělávacího programu "Objevujeme svět". Naším cílem
bylo, aby se děti co nejlépe adaptovaly
v novém prostředí, aby se jim v mateřské škole líbilo a byly tam spokojené
a šťastné.
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění covid-19 byla mateřská škola z rozhodnutí starosty obce,
ředitelky školy a KHS v Rychnově nad
Kněžnou od 19. 10. 2020 uzavřena.
Třídní učitelky okamžitě zahájily
distanční výuku a rodičům i dětem
byly zasílány různé náměty na činnosti, aktivity a nápady vztahující se k výchovně vzdělávacím tématům z ŠVP.
V příloze byly zasílány pracovní listy
a různé soubory ke stažení s možností dalšího využití. Pracovní listy byly
rovněž vkládány do knihobudky u základní školy.
V této době zaměstnanci ZŠ a MŠ
připravovali podklady pro distanč6

ní výuku, připravovali nové webové
stránky školy, vypracovávali projekty k různým tématům, třídili archiv,
uklízeli kabinet učebních pomůcek
atd. Někteří šili návleky na obuv, vyráběli vánoční přání. Samozřejmostí byl
důkladný úklid a desinfekce prostor
školy, pomůcek a hraček.
Provoz mateřské školy byl za přísných hygienických podmínek obnoven 2. listopadu 2020. Z provozních
důvodů byla otevřena pouze jedna třída, stále trval nouzový stav. Všechny
plánované akce pro děti byly zrušeny.
Pokračovala distanční výuka, nadále
byly dětem zasílány náměty na činnosti dle aktuálních témat. Pro děti
s povinnou předškolní docházkou
bylo vypracování pracovních listů povinné. Rodiče byli o všech aktuálních
změnách v co nejkratším čase informováni e-mailem. Komunikaci s rodiči v době uzavření mateřské školy
udržovaly třídní učitelky přes e-mail
nebo telefonicky.
Dne 23. listopadu 2020 se vrátily
do obou tříd MŠ téměř všechny děti,

dodržování hygienických opatření a zpětnou vazbu. Potěšili nás zasíláním fotografií dětí při různých činpokračovala nadále.
Poděkování patří všem našim rodi- nostech a malovanými pozdravy.
čům a dětem za to, že vše zvládli, za
zodpovědnost, podporu, trpělivost
Kolektiv třídních učitelek MŠ
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ZÁJMOVÉ AKTIVITY V MŠ
V novém školním roce 2020/2021
jsme v rámci nadstandardní péče
v MŠ otevřeli pro děti dva kroužky – Šikulka a Školáček. Děti se pravidelně jednou týdně v odpoledních
hodinách scházejí s paními učitelkami v 1. třídě ZŠ, kde společně pracují a tvoří. Šikulka, pod vedením
paní učitelky Romany Švikruhové

a Kateřiny Klímové, má své aktivity zaměřené především na pracovní a výtvarné činnosti. Děti se učí
pracovat s různými druhy materiálů
a rozvíjet tak svoji zručnost, kreativitu a fantazii.
Školáček, pod vedením paní učitelky Ivy Pecháčkové a Ivany Kubcové, je zaměřený na procvičování

potřebných činností pro zdárný
vstup do 1. třídy ZŠ. Procvičujeme
grafomotoriku – uvolňování ruky,
správný úchop tužky, zrakovou
a sluchovou diferenciaci, logopedická cvičení, rozvíjíme předmatematickou a předčtenářskou gramotnost
dětí. Aktivity jsou určeny předškolákům s plněním povinné školní

docházky a nadaným dětem, které
mají zájem se v uvedených činnostech rozvíjet.
I když tyto nadstandardní aktivity
jsou teprve na samém počátku, děti
jsou s nabízenými činnostmi a aktivitami spokojeny.
MŠ Albrechtice nad Orlicí

LOGOPEDICKÁ POHÁDKA V MŠ A V 1. TŘÍDĚ ZŠ
Již druhým rokem jezdí do naší mateřské školy paní Víznerová s logopedickými pohádkami od Žirafy Žofky.
Cílem těchto pohádek je osvětlit a přiblížit nejrůznější logopedická témata
a motivovat děti při rozvíjení komunikačních schopností. Tyto pohádky
jsou naučné, povzbudivé a citlivě ukazují dětem, jak se mohou vypořádat
s řečovými obtížemi. Tentokrát mohly
děti prožít pohádku O hadovi, který si
šlapal na jazyk. Pohádka potěšila i žáky
z 1. třídy ZŠ, kde si procvičili gymnastiku mluvidel napodobováním pohybů
rtů a jazyka a rozvíjeli své schopnosti
při výslovnosti jednotlivých hlásek.
Paní logopedka nám vždy nechává
motivační obrázky, podle kterých procvičujeme s dětmi dle jejich individuálních potřeb. V listopadu byla plánovaná pohádka zrušena s ohledem na
hygienická opatření covid-19. Věříme,
že se po novém roce s paní logopedkou
setkáme a děti si prožijí další hravou
a veselou pohádku.
MŠ Albrechtice nad Orlicí

GRANT NA PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
I v letošním roce se naše škola
snaží zajistit peněžní a materiální
vybavení prostřednictvím vypsaných grantů. V loňském roce jsme
byli úspěšní a s pomocí schválené
dotace na etický program můžeme
pro naše žáky zajistit také preventivní programy. Pomocí nového grantu

bychom rádi na naší škole pokračovali v dalším působení a směrování
našich žáků ke správnému rozhodování a zdravému životnímu stylu. Již
několik let pravidelně sestavujeme
plán prevence pro naši školu cíleně
na problematiku určitých rizikových
jevů i dle skladby žáků. Pozitivní

hodnocení od našich žáků, rodičů,
veřejnosti, zřizovatele i zástupců
městské policie nás vede k přesvědčení, že naše práce a její zacílení má
smysl. U dětí mladšího školního věku
je potřeba nabízet především konkrétní dovednosti a informace. Letos
jsme se v grantu zaměřili na podporu

školních zájmových kroužků a kurzů
na škole, protože se nám osvědčilo,
že pokud rozvíjíme zdravé sebevědomí dětí, zapojujeme rodiče a děti do
společných činností, podporujeme
tím zdravý životní styl nejen žáků,
ale i širší komunity.
ZŠ Albrechtice nad Orlicí
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
a recitací. Děti zvládly odříkat i slib
prvňáčka a stvrdily ho svým otiskem
palce a osobním razítkem. Svůj velký
první den zvládly na jedničku. Přejeme všem našim žákům, rodičům
a zaměstnancům školy hlavně zdraví,
vzájemné radosti a sounáležitosti.
Mgr. Lenka Otavová

1. 9. 2020 se pro 13 prvňáčků stalo datem přelomovým, protože tímto
dnem započali svou povinnou školní
docházku. Do prvního školního dne
vstoupili naši nejmenší žáčci plni
očekávání a možná i obav z velkých
změn, které je v následujícím školním
roce 2020/2021 čekají. V tomto roce

jsme se bohužel z preventivních důvodů všichni nesešli v hale školy. Slavnostní přivítání ale nechybělo, a tak si
žáčci 1. třídy vychutnávali slavnostní
okamžik se svými rodiči, s paní učitelkou Lenkou Otavovou, spolužáky
a v nově vymalované a krásně vybavené třídě. Všechny žáčky 1. ročníků

přišla přivítat paní ředitelka Simona
Baláčková a pan starosta Jaromír Kratěna. Paní Červinková ze SPOZu předala prvňáčkům drobné dárečky. Pátý
ročník si pro své mladší spolužáky
připravil zábavnou scénku s Machem
a Šebestovou a první třída nám předvedla krásné vystoupení s písničkou

Dne 17. září proběhl již tradiční
Běh o posvícenský koláč v krásném parku v Albrechticích. Účastnili se ho žáci od 1.–5. ročníku.
Závodníci měli velikou podporu

u fanoušků z řad dětí z mateřské
školy i rodičů. Běhalo se ve třech
kategoriích: první a druhý ročník
společně a třetí, čtvrtý a pátý ročník rozdělený na děvčata a chlap-

ce. Děti měly možnost získat nejen vytvořily pro tuto příležitost pro
dobrý pocit z vlastního sportov- své kamarády během vyučování
ního výkonu, ale také z originálně i ve školní družině.
malovaných diplomů a pečených
ŠD Kateřina Kroupová
jedlých medailí a koláčků, které
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME ALBRECHTICE - PODZIM 2020
V pořadí již třetí Celosvětový
úklidový den proběhl letos v sobotu 19. září. V tento den dobrovolníci na celé zeměkouli vyrazili uklidit nepořádek z lesů,

řek a ulic. I naši žáci ze ZŠ a děti
z MŠ se zapojili 18. září a s chutí
se vydali odlehčit planetě od odpadků a přispět tak ke zlepšení
společného životního prostředí.

Uklidili odpad v okolí školy, na ná- výchovou se v naší škole dlouhovsi, v parku, podél řeky a hrázky. době zaobíráme a rádi se účastníVše pečlivě roztřídili a ve třídách me takovýchto smysluplných akcí.
si připomněli, jak je důležité naši
přírodu chránit. Enviromentální
Mgr. Iveta Pokorná

SOUTĚŽ „O NEJ… HALLOWEENSKOU DÝNI“
Jelikož jsme letos nemohli ve škole uskutečnit naši oblíbenou akci
„Dýňové slavnosti“, přišli jsme s výzvou pro děti a jejich rodiče zapojit
se do soutěže „O nej… halloweenskou dýni“. Sešla se nám spousta

fotografií s nádhernými výtvory, ale
i kreslené a malované obrázky dýní.
Bylo velmi obtížné vybrat ty nejzdařilejší. Školní porota se však musela chopit tohoto nelehkého úkolu
a shodla se takto: 1. místo - Librovi

(Kačka a Maruška), 2. místo - Policarovi (Amálka a Eliška) a o 3. místo
se podělili Nimsovi (Matyáš a Maruška); Zábranští (David a Anička) a Barunka Kopecká s rodinou.
Drobnou odměnu obdrželi všichni

zúčastnění hned po návratu do školních lavic. Tímto děkujeme za vaši
účast a věříme, že jste si užili hodně
radosti a zábavy při tvoření!
Kolektiv pedagogických
zaměstnanců ZŠ
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - PLANETA BEZ VODY
Stále kolem sebe slyšíme, že planeta trpí oteplováním, vysychají
vodní toky, hrozí nám extrémní
sucha. Co se stane, když se všechny
tyto hrozby naplní? V lednu 2020
naše škola dostala nabídku účastnit se výtvarné soutěže Planeta bez
vody organizovaná Aqua Servisem
Rychnov nad Kněžnou a společně
ve třídách namalovat, vytvořit koláž případně jiným způsobem znázornit toto ekologické téma. Žáci
se zálibou, kreativitou a společnými
silami ztvárňovali velké plakáty i 3D
objekty. Zdařilé práce jsme odeslali,
ale nouzový stav zastavil jejich vyhodnocení. O to víc nás potěšilo, že
se na naše výtvarníky nezapomnělo
a zaměstnanci Aqua Servisu nám
přijeli sdělit výsledky osobně a přivezli s sebou spoustu pěkných cen.
Na druhém místě výtvarné soutěže
se umístili žáci 2. ročníku (v době
soutěže 1. ročník), kteří společně

s paní učitelkou Romanou Blažkovou ztvárnili zeměkouli ve 3D s poslední louží vody a zvířátky, která
k ní putují. Na třetím místě se umístili žáci 5. ročníku (tehdy 4. ročník)
a žáci, kteří již v tomto školním roce
navštěvují 6. ročník ZŠ Týniště nad
Orlicí. Ani na ně vyhlašovatel nezapomněl a přivezl pěkné ceny i pro
ně. Ceny a diplomy byly předány
z rukou paní ředitelky Simony Baláčkové a paní učitelky Otavové na
ranním zahájení 5. 10. 2020 a našim bývalým žákům odpoledne
8. 10. 2020.
Tímto bych ráda jménem celé
naší albrechtické školy poděkovala
organizátorům soutěže za pěknou
a smysluplnou akci a za krásné ceny,
které soutěžícím osobně přivezli
sami zaměstnanci Aqua Servisu do
naší školy. Rádi se podobných soutěží znovu zúčastníme.
Mgr. Lenka Otavová

NÁVRAT DO PRAVĚKU
Co takhle zkusit si pravěk ve třídě? Při hodinách vlastivědy, kdy
jsme se v září dozvídali o životě
tlupy pradávných lidí, jsme si chtěli
vyzkoušet, jak si dříve stavěli oby-

dlí, jaké vyráběli zbraně a nástroje
i jak se dorozumívali. Na pár dní se
naše třída proměnila v jeskynní příbytky s ohništěm a my si zahráli na
pravěk. Pokoušeli jsme se předvést

DISTANČNÍ VÝUKA V DOBĚ KORONAVIRU
Z důvodu nařízení vlády o uzavření
škol od 14. října změnili školáci způsob výuky. Z prezenční formy přešli na
vzdělávání formou distančních aktivit
(on-line vzdělávání) a následně plnili
úkoly dle zadání učitelů v domácím
prostředí. Distanční výuka byla na
rozdíl od výuky v jarním období pro
žáky dle platné legislativy povinná.
Všichni učitelé se tohoto úkolu zhostili, jak nejlépe uměli. Bylo obtížné sestavit rozvrh na online výuku a vyhovět všem s ohledem na rozvržení doby
výuky tak, aby se sourozenci při výuce
nepotkávali. Nejen z tohoto důvodu,
ale i kvůli neustálým změnám bylo
nutné rozvrh několikrát měnit.
Zprvu probíhala online výuka
v prostředí Jitsi Meet ve vyhrazených
časech pro jednotlivé ročníky. Pro
kvalitnější komunikaci jsme přešli do
nového informačního prostředí MS
Teams. Vyučovali jsme online třikrát
10

týdně po čtyřech hodinách se zaměřením na hlavní předměty – český jazyk,
matematiku a anglický jazyk. Prvňáčci měli výuku rozdělenou do kratších
časových bloků. V online prostředí
školní družiny s Kačkou mohly jak
děti, tak jejich rodiče sdílet rady a problémy související s danou situací.
Dostupné informace k výuce a další pokyny byly rodičům předávány
e-mailem a učivo bylo vkládáno na
webové stránky školy. Žáci v hodinách online výuky plnili zadané úkoly
a následně vypracované odevzdávali
ke kontrole do místní „knihobudky“,
kde si je opravené opět vyzvedávali.
I když nám distanční výuka skončila,
v informačním prostředí MS Teams
proběhly třídní schůzky online a Triády a tak jsme stále ve spojení a žádný
covid nás nezastaví.
Mgr. Iveta Pokorná

lov na mamuta, výměnný obchod, do středověké vesnice v Uhřínově,
i boj o kořist. Vyzkoušeli jsme si při ale tam se podíváme, až nám situace
výtvarné výchově jeskynní malby dovolí, a už teď se moc těšíme.
a šikovní spolužáci vyrobili pravěké
žáci 4. a 5. ročníku
zbraně a nástroje. Těšili jsme se také

VZKAZ BÁJEČNÝM RODIČŮM Z ALBRECHTIC
Vážení rodiče, velmi si ceníme spolupráce s Vámi a děkujeme za
vytvoření podnětného prostředí na online výuce, při zavádění nového
komunikačního prostředí MS Teams a celkově za pomoc dětem při
online výuce. Většina z vás měla zájem, aby vaše dítě bylo co nejlépe
vzděláváno a bez vašeho zodpovědného, trpělivého přístupu bychom
to tak lehce nezvládli. Kromě svého zaměstnání máte mnoho jiných
povinností a role rodiče – pedagoga jste se zhostili úplně skvěle. Situace byla náročná pro obě strany, proto si toho velmi vážíme, děkujeme
za vaši trpělivost a pochopení. Je to pro nás všechny nová zkušenost
a domníváme se, že jsme se s ní všichni vypořádali velmi dobře. Děti
a paní učitelky po návratu do školy ani nemusely nic dodělávat, protože jedeme bez problémů dle plánu a v souladu s ŠVP.

PODĚKOVÁNÍZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY
Moc ráda bych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům ZŠ
a MŠ za přístup k online výuce v této nelehké době, kdy covid-19 postihl i některé z nás. Samozřejmě děkuji i provozním zaměstnancům,
kteří se po celou dobu starali o čistotu a hygienická opatření proti
covid-19.
Mgr. Simona Baláčková
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13. ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEK V PŘÍRODNÍM PARKU ORLICE - ZHODNOCENÍ AKCE
I v letošním náročném roce 2020
proběhla tradiční ekologická akce
v Přírodním parku Orlice. Vzhledem k nařízeným vládním opatřením proti šíření virové nákazy covid-19 vyhlášeným dne 10. 3. 2020
musela být tato populární, hromadná, veřejná akce zrušena. S ohledem
na vývoj situace Klub dětí a mládeže
Hradec Králové, z. s. pořádal čištění řek v Přírodním parku Orlice
od konce srpna do konce září 2020
(dále jen „náhradní období“) po
menších dobrovolnických skupinách. Vyvrcholením ekologických
aktivit v Přírodním parku Orlice
bylo uspořádání již 13. ročníku čištění řek v Přírodním parku Orlice ve
dnech 3. – 4. 10. 2020. Dobrovolná
veřejná akce byla slavnostně zahájena v sobotu 3. 10. 2020 v Kostelci
nad Orlicí.
Během
náhradního
období
byla vyčištěna řeka Divoká Orlice z Doudleb do Hradec Králové-Malšovice. Přes velkou nejistotu

v pořádání venkovní hromadných
akcí se ekologických aktivit v náhradním období účastnilo přes 255
dobrovolníků od dětí až po vodáky
dříve narozené. Z přibližně 56 km
čištěného koryta a přilehlých břehů
řeky Orlice bylo odvezeno na cca
2,5 t civilizačního odpadu. Všem
dobrovolníkům, kteří se ve svém
volném víkendovém čase zúčastnili
této ekologické akce patří velký dík.
Jaký civilizační odpad se letos
podařilo vylovit? Šlo hlavně o odstranění plastu všeho druhu („PET“
flašky, plastové autodíly, igelity),
dále pak malé pneumatiky, kuchyňské nádobí, skla, běžky, kusy
nábytku či kusy elektrospotřebičů,
polystyrenu, koberce, jízdní kola,
matrace, dětské hračky atd. Šlo tedy
o věci, které rozhodně do řeky nepatří, ať už tyto předměty do řeky
naházeli sami lidé, čí je jenom odložili na břeh blízko koryta nebo jej
voda po zvýšených průtocích zanechala v řečišti v zátokách či slepých

ramenech. Více o nasbíraném odpadu dokresluje dokumentace z akce,
kterou naleznete na internetových
stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz/
Zvolený způsob odstraňování civilizačního odpadu z koryta řeky
a s ohledem na charakter říčního
meandru vyžadoval od účastníků
akce určité vodácké zkušenosti.
Přírodní park byl pro účely čištění
řek rozdělen na úseky. Každý úsek
měl vedle účastníků akce k dispozici lodě, pytle, rukavice, a pracovní
kovové háky s dřevěnou násadou,
pomocí kterých se „lovil“ z méně
dostupných míst v korytě řeky civilizační odpad. Nasbíraný nepořádek se svážel v lodích na předem
vytipovaná stanoviště podél řek.
Bezprostředně po skončení akce
byl zajištěn odvoz nasbíraného odpadu do sběrných dvorů obchodní
společností Hradecké služby a.s.
Tímto koordinovaným postupem
bylo zabráněno tomu, aby se nasbí-

raný civilizační odpad připravený
k odvozu neválel na břehu řek delší dobu. Jinak by pravděpodobně
došlo k rozšíření divokých skládek
a smysl akce čištění řeky Orlice by
měl následně negativní dopad.
Závěrem Vám chceme ještě jednou poděkovat za dlouholetou
finanční podporu, kterou věnuje
Vaše obec těmto dobrovolnickým
ekologickým aktivitám. Díky Vaší
spolupráci se v rámci projektu
Řeky nejsou smetiště neustále daří
udržovat zájem široké veřejnosti
o dění v jejich regionu a zapojovat
je do konkrétní ochrany a údržby
životního prostředí, které nás všechny obklopuje a ve kterém žijeme,
pracujeme i relaxujeme. Seznam
partnerů ekologické akce naleznete na internetových stránkách
http://orlice.hradectivodaci.cz/
Ing. Jiří Roušavý člen výboru
Klubu dětí a mládeže
Hradec Králové, z. s
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UKLIĎME ČESKO
V roce 2019 jsme poprvé zkusili uklízet Albrechtice v rámci akce
Ukliďme Česko. Nesešlo se nás moc, ale udělali jsme pořádný kus
práce, což mi dodalo chuť přihlásit se do této akce znovu i v roce
2020. Jenže jarní termín byl nakonec zrušen organizátory a ani o ten
podzimní u nás nebyl velký zájem. Snad to bylo dáno strachem ze
sociálního kontaktu, snad chladným počasím, každopádně se na místě setkání v sobotu ráno sešli 2, slovy dva dobrovolníci – Markéta
Hajnová a Jiří Vojtěch. Tímto bych jim chtěla jmenovitě poděkovat,
prošli velký kus obce – cyklostezku, hrázku a náves. Odpadků nebylo
málo, ale většinou šlo o nedopalky a drobné obaly. Vše pečlivě vytřídili a podle pravidel zlikvidovali. Organizátoři nám poskytli velké
množství pytlů a rukavic, proto kdo by měl zájem udělat si soukromou uklízecí procházku, ozvěte se (725767602) a rádi vám vše půjčíme. Odpadků je v některých místech, hlavně v lese, pořád hodně.
Eva Králová
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CENA VODNÉHO
A STOČNÉHO NA ROK 2021
Každý rok se v listopadu projednává kalkulace ceny vodného a stočného na následující rok. Aktéry těchto
cenových jednání jsou vlastníci vodohospodářské infrastruktury a její
provozovatel, pokud si ji neprovozuje
vlastník sám.
V našem případě se jedná o aktéry - Dobrovolný svazek obcí Křivina,
Týniště nad Orlicí a firma AQUA
SERVIS a. s. Rychnov nad Kněžnou.
V cenové kalkulaci se zohledňuje
velké množství přesně definovaných
parametrů souvisejících se zajištěním provozu – dodávky pitné vody
a čištění vody odpadní, se správou
a rozvojem vodohospodářského majetku – opravy a nové investice do
vodohospodářského majetku.
O konečné výši cen těchto komodit rozhoduje valná hromada Dobrovolného svazku obcí Křivina, Týniště
nad Orlicí.
Podle výše uvedeného postupu
schválila valná hromada nové ceny
na rok 2021 ve výši uvedené v přiloženém Oznámení ceny pro vodné a stočné v roce 2021. Meziročně
došlo k navýšení ceny vodného o 2,3
Kč/m3 a stočného o 0,5 Kč/m3. Cel-

kově tedy o 2,80 Kč/m3, což je nárůst
ceny o 3,14 %.
Celkový nárůst ceny byl nejvíce ovlivněn proinvestiční politikou
Dobrovolného svazku obcí Křivina,
na jedné straně, a stoupajícími výdaji
provozovatele na zajištění objednaných služeb na straně druhé. Zde je
nutné podotknout, že o požadavcích provozovatele na navýšení ceny
se vedly vážné diskuse a zdaleka ne
všechny byly v kalkulačním vzorci
akceptovány v požadovaných parametrech. Jsem přesvědčen, že i přes
meziroční nárůst ceny o 2,80 Kč/m3
je cena stanovena zodpovědně a ke
spokojenosti obou smluvních stran.
Občané Týniště nad Orlicí, včetně spádových obcí, i Albrechtic nad
Orlicí mohou být spokojení rovněž,
neboť Dobrovolný svazek obcí Křivina dlouhodobě investuje do rozvoje
a údržby vodohospodářské infrastruktury milióny korun ročně. Výsledkem zodpovědné péče o vodohospodářský majetek je dlouhodobě
kvalitní služba v oblasti dodávek pitné vody a čištění vody odpadní.
Jaromír Kratěna
místopředseda DSO Křivina

ZPRAVODAJSTVÍ

Číslo 2 - 2020

PARKOVÁNÍ VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Po roční odmlce se opět vracím
k tématu parkování motorových
vozidel. Blíží se zima, možná také
nachumelí, a proto pokládám za
důležité opět připomenout některé
souvislosti se zimní údržbou místních komunikací i chodníků.
Předně je zřejmé, že pokud máme
udržet místní komunikace a chodníky v zimě sjízdné, musíme mít
možnost je průběžně prohrnovat
a čistit. Aby se tak mohlo stát, musí
být komunikace i chodníky průjezdné. To je však v současné době

problém. Velké množství automobilů zaparkovaných na komunikacích
tuto službu významně ztíží, někde
dokonce znemožní.
Proto bych chtěl apelovat na
všechny řidiče, kteří parkují na
místních komunikacích, aby dodržovali obecně platné předpisy o provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. Podle těchto
předpisů v naší obci nelze prakticky
nikde parkovat na místních komunikacích, vyjma těch případů, kde
jsou zřízena parkovací místa nebo

parkoviště. Respektujte prosím tato
pravidla a parkujte se svými vozidly na svých pozemcích, nebo na
místech k tomu určených, případně mimo jízdní profil komunikací,
vždy však po jedné straně komunikace. Ne na chodnících!
Pokud z jakýchkoliv důvodů tak
činíte, nebo budete činit, riskujete,
že můžete být Policií ČR pokutováni.
Co je však zásadní, nebude-li
možné komunikaci nebo chodník
bezpečně prohrnout, zůstane na
nich sníh, a potom se mohou stát

nebezpečnými jak pro řidiče, tak
i pro chodce. Obec pak takovouto
komunikaci bude nucena označit
jako komunikaci, která se v zimě
neudržuje.
Věřím, že výše uvedené je srozumitelné a pochopitelné pro každého
řidiče. Pokud se vám naopak stane,
že někdo zaparkuje tak, že nemůžete vjet na svůj pozemek, zavolejte
Policii.
Jaromír Kratěna,
starosta obce

KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
Klub dříve narozených v letošním
roce fungoval s velkými přestávkami kvůli koronaviru. Naše řady také
kvůli zdravotním potížím prořídly.
O to více jsme si užívaly chvíle setkávání. Báječná byla masopustní

sobota, která se vyvedla po všech
stránkách. Kouzelným maskám
přálo počasí. Přišlo vhod pohoštění
připravené našimi členkami. Vládla
příjemná pohoda.
Díky mobilům a internetu jsme ve

spojení i v době nouzové. Občas se
setkáme na ulici, v obchodě, na procházce. Stýská se nám po klubovně,
kávičce, kartách a hlavně po teplém
lidském slově.
Děkuji všem za péči o klubovnu.

Přeji klidné pohodové vánoční svátky, veselého Silvestra, do nového
roku pevné zdraví, štěstí, spokojenost a těším se na setkání.
Jaroslava Kupková

VÝLET DO BROUMOVA
Dne 24. 9. 2020 se zahrádkáři
a klub dříve narozených vypravili
autobusem na výlet do Broumova
po památkách. Unikátní prohlídka
interiéru kulturní památky Broumovského kláštera a nahlédnutí do
historie a života Benediktů, pro-

hlédnutí kopii Turínského plátna
každého zaujala. Prohlídka proběhla v rouškách, každý to zvládl. Kdo
měl zájem, prošel nově opravenou
klášterní zahradou, nebo v klidu
poseděl na lavičce. Nechyběl také
odpočinek a posílení v zámecké

kavárně při dobré kávě a zákusku.
Procházkou přes náměstí jsme došli k dřevěnému kostelíku Panny
Marie na broumovském hřbitově.
Kostelík Panny Marie je jeden z nejstarších dřevěných sakrálních staveb
ve Střední Evropě, je pozoruhodný

a výjimečný malbou. Paní průvodkyně zajímavě vyprávěla o stavbě
kostela i přilehlém hřbitově. Na
závěr výletu proběhl výborný oběd
v pěkné hospůdce a návštěva prodejny Weby a zpět do domova.
Eva Burešová

ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE SPOZ ZA ROK 2020
Úvodem mé zprávy bych si dovolila pozdravit všechny pracovníky
obecního úřadu a občany Albrechtic
nad Orlicí.
Rok 2020 byl velmi náročný i pro
činnost komise Sboru pro občanské
záležitosti při Obecním úřadě v Albrechticích n. O.
Komise jako každý rok naplánovala činnost tak, aby občané byli
spokojeni s naší prací.
Byl vypracován seznam jubilantů,
připraveny gratulace a rozepsány
termíny.
Vzniklá světová situace nám tyto
plánované akce narušila, a proto

se neprováděly osobní návštěvy
v rodinách a byly pouze předávány
gratulace.
Akce vítání občánků byla zrušena
a dárky byly předány rodičům. Rovněž zahájení nového školního roku
bylo pouze v jednotlivých třídách za
přítomnosti starosty obce pana Kratěny a paní Červinkové, předsedkyně SPOZ.
Děkuji tímto všem občanům za
pochopení a spolupráci a přeji v nastávajícím roce 2021 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Jindra Červinková
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ANDÍLKOVA MAMINKA
O ženě, se kterou jsem dělala
rozhovor tentokrát, se v tomto čísle
zpravodaje píše i v jiném článku.
Zdálo se mi ale, že to nestačí. Že
její příběh byste měli poznat trochu víc. Řeč je o Lence Matějkové,
albrechtické rodačce, která teď žije
v Praze. Její čtyřletý syn se potýká s Angelmanovým syndromem.
Lenka svůj osud uchopila vpravdě
hrdinsky – začala pomáhat i dalším dětem se vzácnými genetickými poruchami a popularizovat
vědu. Přes to všechno jí snad nikdy
nemizí úsměv z tváře a dokonce si
našla čas na tento rozhovor…
Leni, většinou začínám od dětství, tak mi prosím řekni, jak vzpomínáš na dětství v Albrechticích.
Na místo, kde jsem vyrůstala, určitě vzpomínám moc ráda. A i když
už několik let říkám “doma” někde
jinde, vždy se ráda vracím.
Za Albrechtice jsi hrála dlouhé
roky volejbal, kdy jsi s ním začala?
Na prvním stupni základní školy,
ale je to už tak dávno, že to nedokáži
specifikovat přesněji… Pamatuji si
jen, že mě k němu přivedla sousedka
a kamarádka Jolana Vodová (dříve
Kupková), se kterou jsem vyrůstala.
Jaké byly tvé největší volejbalové
úspěchy?
(smích)… Volejbal jsem vždy
brala jen jako koníček, takže žádné
extra ambice jsem v něm neměla.
Proto za největší úspěch považuji
přátelství, která z toho vzešla. S volejbalovými holkami se scházíme
doteď, i když možná ne tak často, jak
bychom chtěli. Jsem za to moc ráda.
Kdy a proč jsi s volejbalem
skončila?
Volejbal za Albrechtice jsme hrály ještě hodně dlouho po tom, co už
ani jedna z nás nebydlela v Albrechticích. Postupně dojíždění z Prahy
nebylo už úplně v souladu s našimi
časovými možnostmi.
Jsi inženýrka, jakou jsi studovala
školu, čím ses chtěla živit?
Mám Technickou univerzitu v Liberci a České učení technické v Praze. Vždy mě to více táhlo k technic-
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kým než humanitárním směrům.
Svůj systematický přístup a zároveň
práci s lidmi jsem pak zúročila během téměř desetileté praxe jako obchodní manažerka v mezinárodní
společnosti poskytující ISO certifikaci třetím stranám.
S přítelem ses seznámila na škole?
Rado byl mým klientem. Je konzultant v oboru, kterému jsem se
věnovala.
V prosinci 2016 se vám narodil
Oliverek, to každou ženu, každý
vztah změní - ale vám se brzy převrátil život úplně vzhůru nohama.
Jak jste zjistili, že je Oliverek jiný?
Oli je náš nejkrásnější vánoční
dárek, kterého jsme si odnesli domů
na Štědrý den v roce 2016. Byl úplně spokojené krásné miminko. To,
že něco není v pořádku, jsme začali
vnímat někdy od 4. měsíce, protože
se nevyvíjel jako ostatní děti. Tyto
rozdíly se stále více prohlubovaly.
Ale až do jednoho roku, než přišla
diagnóza, jsme věřili, že vše dožene
a bude to zcela OK.
Když přišla diagnóza Angelmanův syndrom, jak jsi reagovala?
Přestože jsme věděli, že něco není
v pořádku, tak s diagnózou nepřišla úleva. Naopak. Bylo to černé
na bílém. V prvních dnech jsem se
nedokázala pořádně nadechnout. Je
to neuvěřitelná tíha bolesti, slyšet,
že mé děťátko není zdravé. Postupně krok za krokem jsem ale došla
k tomu, že Oli nijak netrpí, nic ho
nebolí a je veselé a šťastné miminko.
Takže vlastně všechna ta bolest byla
ze strachu z toho, co bude. Ale to
neví nikdo z nás, takže nemá smysl
se tím trápit. Od té doby beru Oliho takového, jaký je. Rado mi byl
po celou dobu obrovskou oporou.
Vnímám to tak, že přijmout něco tak
těžkého, nás semklo.
Jak se Angelmanův syndrom
projevuje?
Je to vzácné genetické onemocnění, které se v počátku projeví opožděným vývojem. Mezi hlavní projevy
patří snížený intelekt, obtíže s chůzí
kvůli narušené koordinaci a stabilitě,
porucha spánku, epilepsie, absence

řeči a řada dalších neblahých projevů. Jestli je ale něco skutečně typického pro Angelmanův syndrom, tak
je to úsměv, dobrá nálada, sociální
kontakt. Oli je šťastný všude, vždy
a s každým. To samozřejmě neznamená, že se neumí rozčílit nebo zlobit. Ale úsměv převažuje.
Co obnáší péče o Oliverka? Teď
mu budou čtyři, co už umí?
Léčba bohužel zatím neexistuje,
ale v terapeutické oblasti se dá s andílky hodně pracovat. Od fyzioterapie, která se zaměřuje především na
chůzi. Ergoterapie, která pomáhá
rozvíjet jemnou motoriku a s nácvikem samostatnosti ve všech oblastech. Pak třeba hipoterapie, jízda na
konících, která pomáhá mozku s pohybovým vzorcem. A řada dalších
terapeutických metod, které Olimu
napomáhají ve vývoji. Terapie jsou
a vždy budou součástí Oliverkova
života.
Je to ani ne měsíc, co začal dělat
své první samostatné krůčky. Cesta
k nim byla skutečně dlouhá a náročná, a tak je to i v každé oblasti.
Oli dělá úžasné malé pokroky, ale
svým tempem. Nestále nás učí obrovské obrovitánské trpělivosti. Kdo
mě zná, tak ví, že za ty 4 roky s Olim
jsem v této oblasti sama udělala obrovský pokrok… (smích)
Rozhodli jste se bojovat nejen za
svého syna, ale i za další "andílky",
jak se vám to daří?
Svou zkušenost jsme se rozhodli
zužitkovat při založení neziskové
organizace Asociace genové terapie,
která si klade za cíl podporu výzkumu léčby Angelmanova syndromu.
Tento výzkum jsme sami iniciovali
a probíhá již dva roky v Českém centru pro fenogenomiku. Spolupracujeme s předními českými vědci. Jde
o základní výzkum, jehož cílem je
prohloubit lidské poznání o Angelmanovu syndromu. Díky spojení vědců a pacientů má již tento
základní výzkum lidskou tvář, a to
může celému procesu až k vývoji
léčby značně napomoci.
Tak nějak přirozeně z toho postupně vzešly i další cíle naší organizace,

jako popularizace vědy a výzkumu
v oblasti molekulární biologie, genetiky a vzácných onemocnění. Když
už to po večerech stejně studujeme,
tak jsme se rozhodli srozumitelnou
řečí posouvat tyto informace dál.
Spojili jsme se také s řadou dalších
odborných organizací a podílíme se
na legislativních změnách v oblasti
biotechnologií, přístupu inovativních léčiv pro pacienty a dostupnosti
péče.
Co byste teď nejvíc potřebovali?
Bude to znít velmi neoriginálně,
ale jsou to peníze. Ano, je to tak. Za
dva roky působení jsme dokázali na
výzkum přispět jeden milion korun.
Jsme ze srdce vděčni každému dárci,
který tento projekt podpořil. Ale je
jasné, že do budoucna to bude muset být mnohem více financí. Stejně
tak bychom velmi rádi v příštím roce
více spolupracovali s dobrovolníky
z řad ať již renomovaných vědců
a výzkumníků, nebo z řad nadšených mladých vědců, kteří by nám
pomáhali s tématy, na která nám již
nezbývá kapacita.
Můžeme nějak pomoci i my?
Budu velmi ráda, když se v letošním roce rozhodnete k Vánocům
darovat dobrý skutek a nebo některý z našich charitativních předmětů. Vybrat můžete limitované
ponožky, andělský zápisník nebo
dárkový poukaz. Výtěžek poputuje
samozřejmě na zmiňovaný výzkum.
Číslo transparentního účtu Asociace je: 2801468438/2010. Vše najdete
na www.asgent.org.
Jaké je Tvé největší (vánoční)
přání?
To úplně největší neprozradím,
aby se vyplnilo. Jinak letošní vánoční
dárek nám už předčasně nadělil sám
Oli. Tím jsou jeho samostatné krůčky. Ze všeho nejvíc si přeji, abychom
všichni zůstali zdraví. A k tomu
možná doplním to, že Oliho nepovažujeme za nemocného.
Děkuji za rozhovor a přeji pevné
zdraví a hodně veselých společných
chvil.
Eva Králová
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KRBOVA PLAVBA
Celkem osmadvacet vodáků a vodaček vyrazilo 1. srpna 2020 na
památku našeho drahého Jaromíra
Krba splout Orlici. Jelikož vody bylo
po několika suchých letech konečně dost, vyrazilo dopoledne 14 lodí
z Kostelce nad Orlicí, aby po zastávce na opékání párků doplulo okolo
čtvrté odpoledne do Týniště nad
Orlicí.

Odtud se pak vodáci a vodačky
přemístili na zahrádku Restaurace
u Krbů, kde na ně čekalo nejen grilované maso, ale také skvělá hudba
v podání místních muzikantů. Pánové Zdeněk Bureš, Jiří Kapucián,
Pavel Kučera, Milan Myšík a Petr
Nesnídal se postarali o skvělou zábavu až do pozdních nočních hodin. Své struny rozezněli nejdříve

albrechtickou hymnou, kterou věnovali panu Krbovi a všem účastníkům Krbovy plavby. Pokračovali
známými i méně známými country
i moderními písněmi a všichni návštěvníci zahrádky si přišli na své.
Díky kvalitnímu ozvučení si hudbu
mohli užívat i sousedé a kolemjdoucí a věřím, že tak pěkná hudba nikomu ani trochu nevadila. Chtěla

bych touto cestou ještě jednou všem
muzikantům poděkovat, protože bez nich by Krbova plavba byla
poloviční.
Budeme rádi, když se příští rok
přidáte, pojedeme už pátý ročník, a to nejspíš v sobotu 7. srpna.
Ahoooj!
Eva Králová

O NEJHEZČÍ DÝNI
Soutěže a různé výzvy na našem
obecním facebooku nikdy moc
„nefrčely“. Tentokrát se ale zadařilo,
do soutěže o nejkrásnější vyřezáva-

nou dýni se přihlásilo 16 dlabačů –
přestože dýňových luceren po obci
svítilo mnohem víc. Některá díla
byla opravdu precizní, jiná vtipná,

u dalších bylo krásné vidět zapoje- kem devíti dýněmi. Za odměnu doní dětských rukou. V počtu „lajků“ stala balíček s dobrotami pro ni i její
vyhrála nakonec Aneta Sedláková, malou dcerku. Gratulujeme.
Eva Králová
která svou zahradu vyzdobila cel-
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
Blíží se konec jednoho velmi
náročného roku, který byl plný
strachu, nejistoty, různých zákazů,
omezení a nařízení. Spousta lidí
onemocněla, spousta jich byla v karanténě odříznutá od okolního světa. Bohužel se to týkalo i několika
členů naší jednotky, z níž dva byli
nakažení a další čtyři v karanténě.
A protože jsme dobrá parta, brali jsme to tak trochu s humorem,
navzájem se podporovali a v rámci
možností si i pomáhali. Zejména
formou dodávky krmení a nápojů zapomnění. Dokonce jsme si
už začali i chybět a těšili se na to,
až zase budou probíhat školení, až
se otevřou hospůdky a budeme se
moci zase sejít a společně si popovídat. Po celou tu dobu byla naše
jednotka schopná výjezdu, což bylo
dobře, neboť bylo třeba řešit několik mimořádných událostí. Týkaly
se převážně povodní a jednoho
přívalového deštíku, který zatopil
několik domovních sklepů, suterénů, a garáží v obci. Bylo toho ten
den tolik, že nám na pomoc přijela
i jednotka z Týniště. Ale nakonec
jsme to společnými silami zvládli.
Zatím poslední výjezd byl do míst-

ního domova důchodců, kde bylo
třeba záchranné službě pomoci
s naložením pacienta do sanitky.
Bohužel se na místě ukázalo, že pacient byl pozitivní. My jsme tehdy
ještě neměli patřičné vybavení pro
manipulaci s pozitivní osobou,
musela být proto povolána profesionální jednotka z Holic. Po této
zkušenosti nám byly zakoupeny
ochranné oděvy a pomůcky, takže
příště už tam snad nebudeme jen
zoufale stát a čekat. V letošním roce
tedy naše jednotka vyjížděla celkem
ke dvanácti událostem, z nichž byly
tři na žádost pana starosty a zbytek
vyhlášen operačním střediskem.
Každý výjezd je jiný, něčím specifický. Téměř při každém z nich
zjišťujeme, co nám ještě chybí ve
vybavení, čím bychom mohli zásah
zlepšit, urychlit a zefektivnit. I hasičina jde dopředu a je třeba občas
nějaké to vybavení obměnit, nebo
zakoupit nové. Naše vozidla nejsou
nafukovací a obecní kasa bohužel
také ne. Ale stal se malý zázrak a ve
službách naší jednotky se koncem
prosince objeví fungl nové výjezdové vozidlo, které nahradí dosluhující Avii. Splnil se nám tak jeden

velký sen. Cesta k novému vozidlu
nebyla jednoduchá. Napoprvé to
nevyšlo a dotace nám nebyla schválena. Druhý pokus už vyšel. Po splnění všech podmínek se nemožné
stalo skutečností a byla schválena
dotace od Hasičského záchranného sboru a od Královéhradeckého
kraje. Největší podíl na financování má však Obec Albrechtice nad
Orlicí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům rady
obce, zejména pak panu starostovi,
kterému dozajista přibylo pár dalších stříbrných vlasů. Nedivíme se.
Vyřešit všechno to papírování, dohadovat se s námi hasiči o tom, co
potřebujeme, a řešit naše výmysly
s výrobcem vozidla skutečně nebylo jednoduché. Firmy zabývající se
výrobou vozidel mají své postupy
a plány, které jsou bohužel dimenzované na vybavení vozidla modernější, výkonnější a většinou i menší
technikou. Když jsme tam přivezli
své zastaralé vybavení, zjistilo se,
že se do vozidla nevejde a je třeba
jistých úprav, které také bohužel
stojí peníze. Myslím však, že jsme
se dohodli ke spokojenosti všech.
Do vozidla bude třeba dodat další

vybavení, které je potřeba k úspěšnému zdolávání zásahů. To bude
také nějakou korunu stát. Pokud by
chtěl někdo z Vás přispět na další
vybavení vozidla, určitě se tomu
bránit nebudeme. Mimochodem,
toto vybavení může jednou zachránit i váš majetek, či dokonce život.
Vše, co děláme, děláme pro vaši
bezpečnost.
Je běžné, že při každém předání a zařazení vozidla do výjezdu
probíhá slavnostní křest vozidla
za účasti všech členů jednotky, zástupců obce, zástupců HZS, rodičů
a přátel hasičů… Bohužel v dnešní
době se této oslavě budeme muset
vyhnout. Ale počítáme s tím, že
až skončí ten blázinec s covidem,
sejdeme se všichni při dni otevřených dveří v naší hasičárně, ukážeme vám nové i historické vybavení
a přivítáme nové vozidlo společně.
Přejeme Vám krásné Vánoce
prožité v okruhu rodiny a přátel, ve
zdraví a v pohodě. Do nového roku
přejeme hlavně zdraví, pohodu,
lásku, úspěch doma i v zaměstnání
a spoustu splněných snů…
Vaši HASIČI

 16. 12. 2020 proběhlo předání nového výjezdového vozidla pro naše hasiče.
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TRADIČNÍ ALBRECHTICKÉ POSVÍCENÍ
Letošní rok si vysloužil mnoho
přízvisek, ale určitě bychom mezi
nimi nenašli slovo „tradiční“. Tradice šly letos zkrátka stranou – Velikonoce bez koledy, léto téměř bez
dovolených, návrat do školy byl také
opředen mnoha změnami. Proto
jsem byla opravdu šťastná, když tehdejší ministr zdravotnictví Prymula
ve svém projevu 30. září nezakázal
venkovní kulturní akce a my jsme
mohli uspořádat tradiční albrechtické posvícení. Ano, omezení zde
byla – nutnost místenek, ve vnitřních prostorách roušky, všudypřítomná dezinfekce, rozestupy – ale
nic, co bychom nedokázali zařídit.
Tím nejhorším omezením byla
nejistota před samotnou akcí, kdy
všichni stánkaři čekali do poslední
chvíle na potvrzení, že se skutečně
mohou připravovat a akci nerušíme.
Protože na loňský ročník jsme
slyšeli jen samou chválu, což mě
moc těší, snažili jsme se letošní posvícení udělat podobné a ještě snad
o trochu lepší…
Začátek programu obstarali
jako tradičně fotbalisté Albrechtic
a Nové Vsi. Posvícenské derby dopadlo následovně:
fotbalové utkání 4:3 (vyhrály
Albrechtice),
penalty vyhrály Albrechtice,
přetahování vyhrála Nová Ves.
Celkovým vítězem se tedy po

mnoha letech staly opět Albrechtice,
gratulujeme!
Nejlepší hráčkou za Novou Ves
byla vyhlášena Rozálie Kadenskyi
Cermanová, nejlepším hráčem za
Albrechtice Rudolf Moravec ml.
Pak už se z reproduktorů ozvaly
první akordy a kapela Streyci spustila dlouhou sérii krásných písní,
u kterých se s postupem času dokonce i tančilo. Když teď nad tím
s odstupem času přemýšlím, je možné, že malé množství tanečníků bylo
dáno ani ne tak stydlivostí místních,
jako spíše jejich plnými žaludky –
o ty se postarala Eva Slaninová a Iveta Krbová s jejich týmem. Polévka,
kachna, řízky, kýta, snědlo se všechno a pivo k tomu teklo proudem.
Už bylo řečeno, že dorazili také
„stánkaři“ – je třeba to napsat do
uvozovek, protože mnozí z nich
se stánkovým prodejem vůbec
neživí…
Stejně jako vloni přivezla své
sladké dobroty Jana Doskočilová
z Týniště nad Orlicí. Její stánek byl
opět vyprodaný jako první, protože
z cukroví bylo opravdu znát, že je
pečené s láskou.
Protože ke sladkostem patří káva,
sousedila paní Doskočilová s panem
Danielem Lexou, který přivezl svou
vynikající Lexa Coffee z Pastvin ve
spolupráci s kavárnou Chráněnky
ze Žamberka – Chráněnky s sebou

zase přivezly výrobky z šicí dílny,
perníčky a další drobnosti.
Z ještě větší dálky dorazil na posvícení majitel Vinařství Adámek,
a to z Višňové na jižní Moravě.
U něj se ochutnávala vína a popíjel
burčák, mnoho hostů si odneslo nějakou tu lahvinku i domů.
A protože k vínu se hodí sýry, stál
hned vedle slovenský bača se svými
kozími a ovčími sýry a pikantními
klobáskami.
Aby se to nepletlo, pozvali jsme
na posvícení ještě jednu Janu Doskočilovou, tentokrát z Nového
Města nad Metují, s jejími šperky nejen z minerálních kamenů.
V rámci možností, které jí silný
vítr dovolil, předvedla i ukázku své
tvorby a velký úspěch sklidily dětské
výtvarné dílničky, kde děti malovaly
na sádrové odlitky.
Děti nejen malovaly samy, ale také
nechaly malovat na sebe – Karolína
Šedová se postarala o malování na
obličej a za chvíli už po areálu poletovali motýlci, pobíhaly kočičky,
princezny a další krásné výtvory.
A protože k princeznám patří rytíři, byli jsme rádi, že se nám nabídl
také pan Roman Soudek, albrechťák, kterého baví šerm a přivezl ukázat rytířskou zbroj, kterou si mohli
chlapci i chlapi (a ženy a holky) dokonce vyzkoušet.
S květinami a podzimními deko-

racemi přijela Lucie Pavlasová z týnišťské květinky pod kostelem.
Trochu stranou od všeho hluku
se nezastavila Andrea Policarová,
která přivedla svého koně, na kterém vozila zájemce všech věkových
kategorií.
Po delší pauze do Albrechtic zavítaly také kolotoče a houpačky,
manželé Šimkovi z Třebechovic přivezli také stánek s dobrotami, takže
o dětské návštěvníky neměli nouzi.
Protože ale cítím, že zábava je
fajn, ale pomoc je to, co opravdu
zahřeje u srdce, jsem ráda, že se
nám podařilo domluvit s Lenkou
Matějkovou, rodačkou z Albrechtic,
zakladatelkou Asociace genové terapie, která podporuje výzkum léčby
vzácných genetických poruch, jako
je například Angelmanův syndrom.
U vstupu tak mohli návštěvníci přispívat na tuto organizaci a vybralo se
nádherných 7500 Kč. Pokud chcete
o této organizaci vědět víc, podívejte
se na https://asgent.org/cs/ a přispět
můžete prostřednictvím transparentního účtu č. 2801468438/2010.
Děkujeme předem.
Doufám, že jste si posvícení užili,
děkuji všem za pomoc a těším se na
další kulturní akce s vámi.
Eva Králová,
předsedkyně kulturní komise
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TÉKÁČKO NEZAHÁLÍ ANI V NOUZOVÉM STAVU
Každý člen má možnost vzdámuseli upravovat organizaci našich
hodin a děti rozdělovat do men- leného přístupu k disku s projekty
ších skupin tak, abychom dodrželi a lektoři jsou jim on-line k dispozici
ve standardních hodinách. Víme, že
všechna vládní opatření.
žádná on-line forma nemůže naI přes vládní nařízení a násled- hradit atmosféru při práci přímo
né uzavření klubu jsme se rozhodli v klubu, partu kamarádů a sdílení
v činnosti pokračovat on-line for- úspěchů. Také respektujeme, že na
mou. Připravili jsme pro děti růz- prvním místě jsou školní povinné „projekty“ - úkoly/cvičení, na nosti. Proto jsme velmi rádi, že se
kterých mohou pracovat buď samy děti ke vzdálenému serveru hlásí
nebo s on-line pomocí našich lek- a na projektech, dle svých možností,
torů, a k jejichž řešení není potřeba pracují.
konkrétní vybavení Tékáčka. Děti si
Přestože jsou brány Tékáčka děmohou zkusit samy něco naprogramovat, připravit si různé podklady, tem uzavřeny, naši lektoři nezaháleli
a po návratu do Tékáčka tak urychlit a pokračovali také ve vybavování
„Pernerky“. Vytvořili podklad pro
Již od počátku září jsme však realizaci svých vlastních projektů.

Provoz Tékáčka pro školní rok
2020-21 jsme zahájili již první týden
v září pro neuvěřitelných 30 dětí!
Naše působnost se rozšířila o další obce, takže nyní máme své členy
nejen v Týništi nad Orlicí a Albrechticích nad Orlicí, ale např. i v Třebechovicích pod Orebem, Lhotách
u Potštejna, Kostelci nad Orlicí, Častolovicích, Borohrádku, Nové Vsi,
Lípě nad Orlicí atd. Rozšířili jsme
i naše prostory pro realizaci projektu „Jan Perner – konstrukce a programování železnice“, a to v budově
Na Drahách 141 v Albrechticích nad
Orlicí.
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modelové kolejiště z Lega a postavili nový okruh pro vláčky, aby po
otevření mohli s dětmi co nejdříve
pokračovat v projektech s vláčky.
Postup prací je vidět na několika
přiložených fotografiích.
Současně nám dovolte, abychom
všem dětem, rodičům, podporovatelům i sympatizantům popřáli
hlavně pevné zdraví, pokud možno
klidné prožití vánočních svátků a do
roku 2021 pevné nervy a optimistickou mysl.
Moc se už na všechny děti těšíme!
Za celý tým Tékáčka
Yvonna Ronzová
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KNIHOVNA – NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Vítám Vás čtenáře v knižním
okénku, ať víte, na co se můžete
těšit, až nám to okolnosti umožní a dveře knihovny se opravdu
otevřou:
„Říkali jí lvice“ – Vlastimil
ježek
„Nejsem žádná lvice“ – Petra
Braunová
Nabízím hned dva tituly o pozoruhodné ženě, která před pár dny
zemřela.
Životní příběh legendární hlasatelky Kamily Moučkové byl
opravdu román. Je to příběh ženy
dvacátého století ve střední Evropě, kde nebylo možné vyhnout se
střetu s dějinami a osobní a milostné příběhy, včetně lásky k rodičům
a prarodičům, probíhaly paralelně

s tragédiemi podmíněnými historickými událostmi. Hitler, koncentráky, tatínek v exilu v Londýně,
maminka zavřena za Protektorátu,
další věznění v letech padesátých,
kariéra hlasatelky i pád ze světla
ozářených ramp doslova k lepení
igelitových pytlíků a bídě. K tomu
děti ze dvou manželství. Přesto se
našel čas na zamilování se a prožívání velké lásky a bolesti nad její či
jejich ztrátami. Je to skutečný život
ženy, který by žádný jiný spisovatel
- než život - nevymyslel.
„Volba“ – Jakub Trpiš
Kniha je literárním debutem
mladého českého autora. Prolínají
se v ní prvky duchovní literatury,
sci-fi, detektivky, psychologického i milostného románu. Příběh

v sobě nese silné poselství, které poměry. K tomu, aby našly nový domůže změnit život jednotlivce i celé mov, je třeba mnohem víc než pouhá
dobrá vůle…
společnosti.
„Třetí přístav“ – Hana Marie
Kornerová
Příběh z přelomu 18. a 19. století,
který vypráví o revolučních změnách
po roce 1789 a obrátily život naruby
nejen ve Francii. Vojska pochodují
napříč Evropou a stará šlechta je na
útěku. Dvě sestry musely uprchnout
a marně se pokoušely najít azyl u příbuzných v Itálii. Jiskřičkou naděje
po strastiplné pouti Evropou je malé
panství v Čechách, odkud pochází
jejich pradědeček. Ani tady však není
situace zdaleka idylická. Sestrám
znesnadňuje život nejen neznalost
jazyka, ale především zpřetrhané rodinné svazky a nevyřešené majetkové

„Návrat k lásce“ – Marianne
Wiliamson
Podle autorky této knihy se každý z nás může stát „vykonavatelem
zázraků“. Přijetím Boha a vyjadřováním lásk y v našem každodenním
životě. Ať už se potýkáme s těžkostmi
v oblasti vztahů, profese či zdraví,
láska je mocná síla, klíč k našemu
vnitřnímu klidu. Praktikováním lásky můžeme dojít k naplněnějšímu životu a vytvořit mírumilovnější a láskyplný svět pro naše děti.
Doufám, že se vám nabídnuté knihy budou líbit a těším se na osobní
setkání v knihovně.
Hana Svobodová - knihovnice

MOŠTOVÁNÍ
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Albrechticích n. Orl. i přes nelehkou situaci
rozjela moštování, byť jen o pěti
sobotách. Zájem o mošt z vlastního

ovoce je velký, a tak obětaví pracovníci moštárny na historickém
zařízení stále lisují voňavou šťávu. Letos obsloužili 41 zákazníků
a vylisovali 1 200 litrů jablečného

moštu.
Z plánovaného velkého výletu na
Děkuji všem, kteří se zasloužili Máchovo jezero sešlo, snad se poo zdárný provoz moštárny a přeji daří uskutečnit v příštím roce.
do nového roku pevné zdraví a stejný elán do další činnosti.
Jaroslava Kupková

MLADÉ NADĚJE SK ALBRECHTICE – FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
Již delší dobu se chystám informovat čtenáře zpravodaje a příznivce fotbalu v Albrechticích o založení týmu fotbalové mládeže při SK
ACE. Rok 2015 byl poslední rokem,
kdy se u nás se v Albrechticích trénovalo s malými fotbalisty. Trenérem této skupiny byl Miloš Strnad
spolu Jardou Zemanem a ti poté
přešli do fotbalu TJ Týniště.
V roce 2018 si pár rodičů z řad
bývalých fotbalistů či příznivců řeklo, že nastal čas, abychom opět v Albrechticích započali pracovat s mládeží. Trénovat jsme začali někdy na
podzim r. 2018 asi s 6-7 dětmi a říkali si, že je to velmi slibný začátek.
O to radostnější je současnost roku
2020, kdy nám v areálu V Borku
trénuje až 28 dětí věkových skupin
od roku narození 2012 do v současnosti nejmladších 2016. Je to určitě
příjemný pocit a pohled na zaplněné
fotbalové hřiště.
Prakticky dva roky jsme s těmito dětmi pouze trénovali v areálu
V Borku a v místní tělocvičně bez
zápasového zatížení. Ono je také
pravdou, že s 5-6letými dětmi je
potřeba si spíše hrát pohybové hry
a fotbalové návyky jsou pro tento
věk jen okrajové. V průběhu naší
dosavadní dvouleté práce s dětmi
jsme se zúčastnili jednoho zimního
halového turnaje v Rychnově nad
Kněžnou. Výsledek zápasů není rozhodující, rozhodující bylo to, že jsme
si ověřili, že s těmito dětmi můžeme

přihlásit regulérní hrací soutěž. Pro
fotbalovou sezónu podzim 2020/
jaro 2021 jsme přihlásili tzv. předpřípravku. Pro příští rok, tj. podzim
2021/jaro 2022, již budeme mít připraveny děti opět pro soutěž předpřípravek a nově družstvo mladší
přípravky. Letošní turnaje, kterých
se účastníme se dvěma družstvy
(tzv. zelení a modří), jsou pro nás
velmi příjemné, neboť skoro všechny zápasy jsme doposud vyhráli
a přehrály nás jen děti z Černíkovic
a Rychnova nad Kněžnou. Velkým
lákadlem na těchto turnajích jsou
pro naše děti vzájemné zápasy „zelení proti modrým“. Zde je již k vidění
i určitá rivalita mezi dětmi a chuť
porazit toho druhého, byť je to v tréninku kamarád. S dětmi jsme se
„ukázali“ i na našem albrechtickém
posvícení, kdy jsme hráli ukázkový
zápas v přestávce hlavního utkání
Albrechtice – Nová Ves.
Naše skupina rodičů a dětí se neustále rozrůstá, a to je jenom dobře nejen pro albrechtický fotbal do
budoucna, ale především pro děti
samotné. Vzhledem k tomu, že naše
skupina nežije jen fotbalem, dovolte
i zmínku o této mimofotbalové aktivitě. Díky maminkám našich dětí,
jmenovitě především Jarušce Horákové Černé, Karolíně Koblmüllerové a Kristýně Zemanové jsme si za
poslední dva roky užili i vánoční setkání a letní dětský den plný soutěží
a her.
... pokračování na str. 20
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MLADÉ NADĚJE SK ALBRECHTICE – FOTBALOVÁ MLÁDEŽ
... pokračování ze str. 19
Tyto řádky píši obzvláště rád,
neboť není jednoduché v této uspěchané době chtít po někom něco
nad rámec běžných „povinností“.
K těmto našim mimofotbalovým
setkáním jsme doposud vždy využili
zázemí fotbalového areálu V Borku.
Na tomto místě je nutné poděkovat
nejen výboru oddílu SK, ale především pak provozovatelce hospůdky
V Borku paní Evě Slaninové spolu
s Petrem Duhou, kteří pro naše děti

vždy připravili bohaté občerstvení.
K tomuto mému příspěvku do zpravodaje přidávám i nějaké fotky. Předem se omlouvám dětem, které se
na fotkách neobjeví. Tyto fotky jsou
z našeho archívu na facebookových
stránkách skupiny „Mladé naděje SK Albrechtice nad Orlicí“ a tam
většinou přidávají fotky rodiče.
A co na závěr? Na závěr je určitě nutné poděkovat všem rodičům,
kteří k nám do fotbalového oddílu
SK Albrechtice děti přivedli nebo

přivedou. Zvláštní poděkování pak
určitě zaslouží ti, bez kterých by to
celé vůbec nevzniklo, a těmi jsou
trenéři Miloš Koldinský, Miloš
Koblmüller mladší a starší a nově
také Radim Slanina a pokud má
čas, tak i další tatínek Petr Zamastil.
O aktivních maminkách jsem se již
zmiňoval. Snad Vás všechny budu
moci opět informovat o další činnosti naší skupiny v některém z následujících vydáních zpravodaje.
Miloš Koblmüller st.
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V roce 2020 jsme přivítali nové
občánky:
Matyáš Lasák, Hugo Král, Viktor
Šmídt, Rudolf Buneš, Julie Šimůnková, Lukáš Hrubeš, Kristýna Říhová, Matyáš Ryneš, Jonáš Vacek,
Antonín Matějus.
Poděkování
Děkuji člence SPOZ paní Červinkové a panu starostovi Kratěnovi
za blahopřání k mému životnímu
jubileu.
Marie Bubnová

STRATEGICKÝ PLÁN
ROZVOJE OBCE
Dokument, který ve spolupráci
s vámi, občany, vznikal v průběhu
letošního roku, získal svou finální
podobu. Zastupitelstvo obce ho na
svém zasedání 25. listopadu 2020
schválilo. Tím jsme získali osnovu,
podle které bychom se měli příštích
deset let řídit při rozhodování, kam
investovat finance z obecního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že dokument čítá více než 40 stran, nemůžeme ho tady zveřejnit. Můžete do něj
ale kdykoliv nahlédnout na obecním
úřadu nebo internetových stránkách
obce. Děkuji všem 162 respondentům, že se do průzkumu zapojili.
Eva Králová

U stromečku sedíme,
na dárečky hledíme.
Dárečků tam leží dost a mně v krku tlačí kost.
Rozbaluji první dárek, doufám, že to není párek.
A pak něco slyšíme a honem ven běžíme.
Vrátíme se rychle zpět, dárků je tam víc jak pět.
Ježíškovi děkujeme a z dárků se radujeme.
Těšíme se brzy zas, že zas přijde mezi nás.
Vánoční básnička (David Falta - 4. ročník)

Na závěr bychom chtěli všem popřát ty nejkrásnější
Vánoce plné lásky, radosti, přátelství a hodně zdravíčka
po celý rok 2021.
Kolektiv zaměstnanců
ZŠ a MŠ Albrechtice n. O.

Chtěli bychom Vám popřát klidné vánoční svátky, prožité s rodinou
a svými blízkými.
Nenechte se odradit touto dobou plnou negativních zpráv a letošní
Vánoce si udělejte výjimečné, počínaje štědrovečerní večeří s rybí polévkou,
bramborovým salátem a obalovaným kaprem, pokračujte s našimi starými
zvyky rozkrojením jablíčka, pálením prskavek, pouštěním skořápek se
svíčkou v misce s vodou, pálením olova a zpíváním koled.
Sedněte si s rodinou k televizoru, kde si zhlédněte českou pohádku
a u toho pojídejte vanilkové rohlíčky, linecké placičky, úlky, trubičky a další
jiné dobroty, které jsou vyhlášené našimi českými hospodyňkami. Povídejte
si a radujte se z okamžiku, kdy můžete být spolu, nezapomeňte zapálit
svíčku a vzpomenout na ty, kteří tu už bohužel s námi nejsou, ale v našich
srdcích vždy zůstanou.
Přejeme Vám krásné Vánoce a pevné zdraví
zaměstnanci obecního úřadu
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