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VÁNOČNÍ STROMEČEK
Vážení a milí občané. Původně
jsem chtěla napsat o rozsvícení vánočního stromečku krátký popisný
článek. Ale začnu trochu oklikou.
Důvod? Ano, je v tom mých oblíbených tisíc slov, jak říká můj milovaný manžel. Všichni jste jisto jistě
zaznamenali, že stromeček není na
svém obvyklém stanovišti, a proto
by bylo vhodné Vám všem vysvětlit, co za tou změnou vězí. Ve středu
24. listopadu dnem „D“ započala

nová éra, nová tradice, byl zasazen
nový mlaďounký stromeček v parčíku u školy.
Ptáte se, proč již nebude vánoční strom na původním místě u Restaurace u Krbů? Správná otázka.
Nemohli jste si ale nevšimnout, že
v těchto dnech finišují stavební práce v ulici Pardubická a Na Drahách.
Veřejná zakázka s názvem „III/3051
Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK–PA, I. etapa“, končí

30. 11. 2021. Na prostranství, kde
strom původně stával, jsou umístěny stavební stroje a materiál. Ustavení stromu by bylo nyní značně
problematické, nehledě na nepřehlednou dopravní situaci, která na
místě vzniká při větších kulturních
akcích. A za další, důvod nejdůležitější z dlouhodobého hlediska, na
tomto prostranství byla vybudována
vsakovací galerie pro dešťovou kanalizaci z ulice Pardubická. Z těchto

snad pochopitelných důvodů prostě nelze strom v tomto prostoru
umístit.
Problematika místa pro nový vánoční strom byla řešena a probírána
na zasedáních zastupitelstva i rady
obce a nové místo bylo konzultováno i s ředitelkou Základní školy
a mateřské školy Albrechtice n. O.
I mně je líto, že náš stromeček už
nepotkávám při příjezdu domů.
… pokračování na str. 2
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VÁNOČNÍ STROMEČEK
… pokračování ze str. 1
Ale věřte mi, to naše stromečkové miminko vyroste a budeme se
z něho těšit další dlouhá léta. Toliko
tedy úvodem k umístění vánočního
stromečku.
Dlouho dopředu plánovaná kulturní akce „Rozsvícení vánočního
stromu“ měla být termínově spojena
s druhým ročníkem akce „Albrechtický adventní jarmark“. Přípravy na
tyto akce jsou velmi náročné, koordinačně, časově, psychicky i fyzicky
a trvaly několik týdnů. Zejména
předsedkyně kulturní komise paní
Králová se celému procesu věnovala
každou volnou i „nevolnou“ chvíli.
V momentě vyhlášení aktuálních
proticovidových opatření pro období, kdy měla být akce pořádána, řešila paní Králová neustále konflikty
a obavy rodičů, kteří nejsou očkovaní, a proto by nemohli vidět vystoupení svých dětí, případně by nebyli
vpuštěni. Co potom neočkovaní
prodejci, organizátoři, vystupující
děti ze základní školy a mateřské
školy, kterým karanténa znemožnila kompletní nácvik vystoupení,
neřku-li jejich přítomnost na samotném vystoupení. Nepřipadalo nám
rozumné pořádat veřejnou hromadnou akci, i když můžete říct, že je
venkovní.
Opravdu jsme zvažovali reálné
konání akce ze všech stran. Podle
aktuálních pravidel bychom sice
mohli, ale není v našich možnostech zajistit, abychom nějaké nařízení neporušili. Dle mého názoru
by prostě obec měla jít v dodržování
aktuálních omezení na hromadných
akcích příkladem.
Nyní se dostáváme do finále,
k tomu našemu stromečkovému
miminečku v parčíku u školy. Celou
koordinaci měla na starosti paní Eva
Králová a pan Jiří Proche. A že ta
nově vznikající tradice není jen tak
nějaká lecjaká věc. Vánoční smrk
pichlavý byl zakoupen u společnosti
Školky Litomyšl, spol. s r. o., převoz zařídil pan Jiří Špaček a přivezl
pan Duha ze společnosti AREPO
BOHEMIA s. r. o. Zasazen byl za
pomoci pana Radka Vencla, pana
Jiřího Proche a pana Petra Duhy.
Při sázení asistovaly děti z naší školy

a školky, které jej pomáhaly s paní
učitelkou i druhý den zdobit. A že se
jim to povedlo.
V neděli 28. 11. 2021 v 17:00 byl
stromeček poprvé rozsvícen. Přišlo se na něj zdáli podívat několik
náhodných kolemjdoucích. Abyste
nebyli ochuzeni o úžasný zážitek
z prvního „bliku“, rozsvícení vánočního stromečku bylo paní Královou
nahráváno a první živý přenos byl
tak vysílán na obecním facebooku.
Předvánoční, poklidnou, mrazivou,
zasněženou atmosféru povýšilo
k dokonalosti vánoční vystoupení
Žesťového souboru ZUŠ Týniště
nad Orlicí pod vedením Václava
Hlouška, který šel náhodně okolo…
Děkuji všem, opravdu všem, kteří se
účastnili, hráli, zdobili, sázeli, pracovali, přivezli a zařídili. A poděkování nejvíc největší patří paní Králové, která byla duší celého projektu.
Ještě bych chtěla zmínit jednu věc.
Ironické poznámky na FB typu – je
třeba pořízení vysouvací rampy,
aby byl viděn z dáli, nebo srovnání
s ostatními obcemi, kde velkolepé
rozsvícení nezrušili – jsou rádoby
vtipné, ale zamrzí. Je třeba si v dnešní negativistické době uvědomit, že
slovo pozitivní NENÍ slůvkem špatným (leckdy až hrůzu nahánějícím)
a na všem lze nalézt něco pozitivního. Započali jsme novou tradici.
Děti z naší Základní školy a mateřské školy Albrechtice nad Orlicí
budou moci za několik let říct, já
byl u toho, já ho pomáhal zasadit…
No, není to něco úžasného, opravdu „ECHT GOLD“? I to naše stromečkové miminko jednou vyroste
a bude z něho urostlý jedinec, který
se stane opět velkolepou vánoční
ozdobou a dominantou naší obce.
Vážení spoluobčané, užijte si
tento krásný adventní čas, vánoční
svátky, dobu volna a rozjímání, rodinnou pohodu s vašimi blízkými.
Přála bych si, aby se ta mezilidská
vánoční atmosféra stala celoroční…
Aby byl úsměv na tváři naší součástí v průběhu celého roku, nejen
o Vánocích.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Alena Mylerová,
místostarostka obce
Foto první strana: Martin Krčmář ml.
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Poděkování
Děkuji obecnímu úřadu a SPOZu Albrechtice n. Orl. za gratulaci
a milou pozornost k mému životnímu jubileu.
Josef Forman
2

Děkuji Sboru pro občanské záležitosti a vedení obecního úřadu
v Albrechticích nad Orlicí za milé
blahopřání a dárek k mým 70.
narozeninám.
Jaroslava Bydžovská

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám popřát v této nelehké době mnoho krásných chvil
strávených v kruhu svých blízkých při svátečním štědrovečerním večeru.
Mějte se rádi, pomáhejte si, nezapomínejte se pochválit a vážit si lidí,
kteří se Vám snaží zpříjemnit prostředí okolo Vás. Ne vždy se povede vše
tak, jak si člověk naplánuje, ať je to doma v práci či v obci. Zapomněli
jsme si tolerovat věci, které se nepodaří. Přeci není vše dokonalé
a může se stát, že i nám se něco nepovede nebo čas, který si stanovíme,
nesplníme (přijde nečekaná nemoc, nepřízeň počasí, rozbije se stroj
atd.).
Přestaňme si jen stěžovat a zlobit se na vše, vždyť naše obec je přece
krásná, protéká jí řeka Orlice, je obklopená překrásnými lesy a žijí tu
dobří lidé.
Věřte, že se Vám snažíme zpříjemnit a zkrášlit Váš život v obci,
kdykoliv budete potřebovat, tak se můžete na úřad obrátit, neboť tu
sedíme my, Péťa Berounská, Ivča Voborníková a Jarda Kupka, kteří se
Vám po celý rok snaží odpovídat na Vaše dotazy a pokud to je v našich
silách, tak i my se Vám snažíme plnit Vaše přání.
Zkusme se v novém roce 2022 více na sebe usmívat a nezapomínejme
se zdravit a učit to i své ratolesti. Život je přeci krásný a jsme tu, abychom
si ho užili a prožili.
Opatrujte se a hlavně buďte zdraví. Doufáme, že se situace uklidní
a budeme se moci opět setkávat na kulturních akcích nebo při jiných
příležitostech, kdy si budeme moci opět podat ruku, obejmout se nebo
si dát velkou pusu. Proto, pokud máte při čtení tohoto článku vedle sebe
někoho blízkého, tak mu jen tak dejte pusu a řekněte mu, že ho máte
rádi a uvidíte, že bude den o mnoho lepší.
Krásné Vánoce a pevné zdraví do toho nového roku 2022
Vám přejí Vaši
zaměstnanci obecního úřadu
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři
zpravodaje.
Je prosinec a před námi jsou Vánoce a vstup do nového roku 2022.
V tomto období již více než třicet
let přemýšlím, co do vánočního vydání zpravodaje napsat. Čím se odlišit od těch posledních tradičních
článků. Jak ho napsat jinak, zajímavěji. Nic významně jiného, nového
mne však nenapadá. Možná je to
dobře, neboť tradice je něco, co se
osvědčilo, co dává v dnešní převratné a neklidné době určitou jistotu,
smysl. Jistotu v tom, že určitým dějům rozumíme, chápeme je v souvislostech, umíme věci realizovat,
že jsme tím, kým jsme. Čím více
tradičních rituálů ovládáme, tím
lépe a rozhodněji můžeme konat žít. A to určitě dává smysl.
Když jsem v loňském roce přál
k Vánocům a novému roku, předjímal jsem, že rok 2021 nebude rokem lehkým. Přál jsem nám všem,
abychom drželi spolu, abychom
společně čelili všem očekávaným
i nečekaným situacím. Přál jsem
nám všem, abychom ve volbách
zvolili do Poslanecké sněmovny PČR nové poslance, kteří budou schopni lépe řídit naši zemi
ku prospěchu nás, občanů České
republiky. Přál jsem, aby k nám
brzy dorazila účinná vakcína proti
koronaviru a abychom se nechali
co nejdříve touto vakcínou naočkovat. Přál jsem nám všem hodně
zdraví, štěstí a dobrých přátel, se
kterými rok 2021 společně dobře
zvládneme.
Nakolik se vám moje loňská přání splnila, nevím. Byl bych však
šťastný, pokud jste prožili rok 2021
v duševní, zdravotní i ekonomické
pohodě.
Jaký byl rok 2021 pro obecní
úřad, potažmo obec samotnou? Podobně jako rok loňský měl i právě
končící rok několik různých tváří.
Smutnou tvář měl opět pro situace související se společensko-kulturním životem. Díky různým
opatřením proti koronaviru jsou
stále různým způsobem omezovány kontakty mezi občany. Až na
některé výjimky jsme proto většinu
plánovaných společenských, občanských i kulturních akcí zrušili.
Někdo se možná diví proč, když
jiné obce nebo města podobné
akce občas pořádají. Osobně jsem
toho názoru, že obce mají striktně
dodržovat zákony, všechna vládní
nařízení a mají jít svým občanům
příkladem.
I přes všechna úskalí se však
„koronáči“ nepodařilo společenský
život v obci zastavit úplně. Velkou
zásluhu na tom má paní Eva Králová, členka rady obce a předsedkyně kulturní komise. Uskutečněná

Krbova plavba, posvícení, Psí den,
Adventní hra a různé další formy
dětských her pro širokou veřejnost
jsou především její zásluhou. Však
jsme ji také na zastupitelstvu za tuto
práci a neutuchající vůli čelit za
každou cenu všem překážkám veřejně poděkovali. Rád to učiním
i na stránkách zpravodaje: „Evi, děkuji Ti moc za všechny Tvé nápady,
za jejich prosazení a realizaci. Věřím, že akce, které jsi zorganizovala, přinesly v této těžké době radost
mnoha dětem i dospělým“.
Děkuji také Jindře Červinkové,
předsedkyni Sboru pro občanské
záležitosti a jeho členkám, že se
i v době, kdy nenavštěvujeme naše
jubilanty v domácnostech, snaží
s nimi udržovat kontakty.
Jinou tvář měl letošní rok v oblasti rozvoje a investic v naší obci.
I přes strmě stoupající inflaci se podařilo udržet ceny naplánovaných
investičních akcí na rozpočtové
výši z let minulých. Dlouho plánovaným souběhem mnoha staveb
různých investorů (splašková kanalizace, rekonstrukce elektrických
rozvodů, výstavba nového veřejného osvětlení, stavba dešťové kanalizace, nové silnice a chodníky v ulici
Pardubická a Na Drahách – mezi
obchody, nový veřejný rozhlas) se
v průběhu několika měsíců podařilo zásadním způsobem změnit
vzhled i funkčnost technické infrastruktury v podstatné části obce.
Připravit tak rozsáhlý souběh staveb, který by za normálních okolností trval několik let a uskutečnit
jej, nebylo jednoduché. Přesto se
to podařilo. Za součinnost a vstřícnost je třeba poděkovat jejich investorům - ČEZ Distribuce a. s.,
Královéhradeckému kraji a Dobrovolnému svazku obcí Křivina. Shoda nad termínem realizace jejich
akcí byla příkladná.
Děkuji také Královéhradeckému kraji za poskytnutou dotaci na
stavbu veřejného osvětlení a Fondu
životního prostředí ČR za dotaci na
bezdrátový rozhlas.
Realizace takto rozsáhlých investic by nebyla možná bez odborné
i lidské pomoci ze strany pracovníků obecního úřadu, rady a zastupitelstva obce. Zvláště děkuji panu Jaroslavu Kupkovi, referentovi správy
majetku obce za obětavou a kvalitní pomoc, mnohdy na hranici lidských možností, při řešení mnoha
dílčích problémů v průběhu celého
roku. Díky Jardo.
Kromě staveb bylo ale třeba zajistit i mnoho normálních činností
zajišťujících komplexní chod obce.
Jednou z mnohých bylo například převedení 12 bytových jednotek v ulici Štěpánovská do vlastnictví jejich nájemníků. Po dvaceti

letech se obci podařilo naplnit zákonem předepsané podmínky pro
výstavbu těchto objektů k bydlení
a v souladu s uzavřenými smlouvami je převést do vlastnictví jejich nájemníkům. Celá transakce,
v hodnotě desítek miliónů korun,
proběhla bez problémů a v poklidu. Výčet různých aktivit by byl
ještě dlouhý. Je však na občanech,
aby sami vyhodnotili jejich rozsah
a úspěšnost.
Pro mne je podstatné, že se
všichni zaměstnanci obecního úřadu – paní Ivona Voborníková, Petra
Berounská, Jaroslav Kupka, Zdeněk Kupka, paní Hana Džbánková
a další, v průběhu roku snažili pracovat, jak nejlépe umí. Jejich kvalitní práce byla prověřena množstvím
kontrol, při nichž nebyly shledány
nedostatky a pochybení. Za odbornost i lidské vlastnosti si jich
hluboce vážím a jsem poctěn, že je
mohu řídit.
Rád bych také poděkoval paní
ředitelce Základní a mateřské školy Albrechtice nad Orlicí paní Mgr.
Simoně Baláčkové a všem pracovníkům školy. Průběžně se vzájemně
informujeme o všech událostech,
které se v průběhu roku ve školských zařízeních udály, a konzultujeme jejich řešení. Bylo jich hodně.
Od čistě organizačních záležitostí
souvisejících se zajištěním běžného
chodu organizace, přes důsledky
covidové epidemie, až po řešení
mezilidských vztahů mezi rodiči
a školou.
Přes všechny těžkosti, které bylo
třeba v letošním roce překonat,
si paní ředitelka udržuje optimismus a vysokou pracovní morálku.
Rovněž přijímaná rozhodnutí jsou
podle mého soudu kvalifikovaná,
lidsky správná a profesionálně realizovaná. Važme si prosím práce
její i všech dalších učitelů, vychovatelek i provozního personálu našich
školských zařízení a všemožně jim
pomáhejme v této komplikované
době zvládnout jejich nelehkou
roli. Vždyť se starají o vzdělání,
a tím i budoucnost našich dětí
a vnoučat.
Děkuji také všem voleným představitelům obce. Bez jejich zájmu
o dění v obci, schopnosti rychle
a zodpovědně rozhodovat, bychom neuskutečnili vše, co se letos
podařilo.
Zvláště děkuji místostarostce obce, paní Aleně Mylerové, za
pomoc při řízení samosprávných
činností naší obce. Po celý rok byla
vždy ochotně připravena pomoci
se vším, na co jsem momentálně
již nestačil. Kromě toho zajišťovala
odbornou komunikaci s vedením
základní školy, zastupovala mne při
občanských obřadech i kulturních

a společenských událostech. Po celý
rok mi zkrátka byla oporou.
Děkuji také všem členům výborů
zastupitelstva obce a komisí rady
obce. I jejich práce je v samosprávě nezastupitelná a jsou součástí
jak úspěchů, tak i případných nedokonalostí. Bez jejich aktivního
zapojení by nebylo ani kladného
hodnocení obce ze strany krajských
auditorů, kontrolujících činnost
naší samosprávy.
Na závěr bych rád poděkoval
i všem ostatním, kteří spoluvytvářejí občanskou společnost naší
obce.
Hasičům, sportovcům i dalším
organizovaným skupinám aktivních občanů i jednotlivcům, kteří
svými aktivitami nebo spořádaným
životem přispívají k pohodě a kvalitě našeho každodenního života.
Chci věřit, že je nás stále více než
těch, kteří, byť ve stoupající míře,
společnost rozdělují, jsou věčnými
kritiky všeho a všech a kteří sama
sebe pasují do středobodu veškerého bytí.
Každý z nás má bezesporu právo
na svůj názor k čemukoliv. Každý
z nás by si však své názory měl vytvářet na reálných a ověřitelných-pravdivých skutečnostech. Každý
by měl respektovat, že náš kolega,
soused, kamarád, má stejné právo
na svůj názor. Všichni bez rozdílu
si musíme být vědomi, že naše práva končí tam, kde komplikují nebo
zasahují do práv většiny, kde jsou
v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Takovému chápání hodnot se říká demokracie, ve které,
jak pevně věřím, chce většina z nás
žít. Mysleme na to, prosím, každý
den, při každém konání.
Nerespektováním těchto ověřených pravd se jinak budeme každý
den propadat do světa, který nebude demokratický a který nám všem
bez rozdílu jednou vezme naši svobodu. Právě tu svobodu, ve jménu
které se dnes nemalá část společnosti vymezuje proti názorům většinové společnosti, porušujíc přitom zákony této země či základní
pravidla slušného chování.
Přeji nám všem, abychom byli
inteligentní a včas rozpoznali, co je
správné a co ne, abychom si k sobě
vzájemně udrželi úctu a respekt,
abychom dodržovali platné zákony
a nařízení naší země a aby jediná
cesta k jejich změně byla cesta práva zakotveného v naší ústavě.
Abychom mohli společně tato
přání naplnit, přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a radosti z každého
prožitého dne roku 2022.
S přání klidných a požehnaných
Vánoc
Jaromír Kratěna
starosta obce
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Vážený pane starosto,
čas nám neúprosně letí, je to opět
půlrok od posledního rozhovoru
s Vámi. Máme období adventu, který
je ale bohužel poznamenán nepříznivým vývojem pandemie koronaviru.
Jak vy letos vnímáte tento předvánoční čas z pozice starosty obce, kdy
se, z důvodu mimořádných opatření
vlády, nemůžete sejít s občany u tradičního rozsvěcení našeho vánočního
stromu, nemůžeme společně v obci
přivítat tolik oblíbené čerty se svou
družinou a užít si tak naplno toto
překrásné zimní období v roce?
Ano, je to neuvěřitelné, ale rok 2021
se chýlí ke svému závěru. Pravděpodobně se nám všem zdá, že uběhl opět
o něco rychleji, než ten předešlý. Přitom má každý rok stále stejný počet
dnů, týdnů i měsíců.
Ptáte se, jak vnímám letošní příchod adventu. Po pravdě, zatím do
mne ještě adventní nálada nevstoupila. Příčin je asi několik.
Předně stále ještě doznívá pracovní
smršť z investičních akcí v naší obci.
Doma je to podobné, dokončujeme
totiž drobnou přístavbu. Vedle toho
je celospolečenská atmosféra opět poznamenaná covidovou pandemií. Jednoduše, adventní atmosféra se zatím
v plné intenzitě nedostavila.
I když jsou okamžiky, které mi
ji připomínají. Například doma již
Světla upekla vanilkové rohlíčky, které peče vždy na začátku adventu. Na
první adventní neděli jsme společně
s celou rodinou zapálili první svíci
na krásném adventním věnci. Bylo
úžasné sledovat malého vnoučka Jaromíra IV., jak vesele poletuje po našem
bytě, poslouchat naše syny a jejich
přítelkyně, jak si spolu povídají a při
tom popíjet čaj a jíst skvělé vanilkové
rohlíčky. V tento okamžik jsem si ná-

stauraci U Krbů, kde jsme většinu akcí
realizovali, nebo kam jsme po jiných
akcích zašli na „pokec“, popít něco
dobrého a být tak nějak spolu. K tomu
neodmyslitelně patří i vzpomínky na
mnoho našich spoluobčanů, bohužel
i těch, kteří dnes již nejsou mezi námi.
Míra Krb, bratři Hlušičkové, paní
Krčmářová, Svobodová a další a další.
Bylo by krásné a pro všechny potřebné, abychom mohli vrátit tomuto
období opět lidskou pospolitost, klid,
lásku a přátelství.
A nyní musí samozřejmě následovat otázka k realizaci stavby, resp.
staveb v naší obci, které probíhaly od
srpna do listopadu v ulici Pardubická a Na Drahách a které se bezesporu dotkly života obyvatel v naší obci.
O souběh kterých staveb se konkrétně
jednalo a jak se Vám dařilo tyto stavby koordinovat? Jaké největší problémy jste v průběhu tohoto období
musel řešit?
Pro upřesnění, v obci se staví již
od podzimu 2020. To byla zahájena
stavba splaškové kanalizace v ulici
Pardubická a Na Drahách. Od června
do poloviny srpna byl v obci klid. Je
bezpochyby, že tak dlouho trvající investiční aktivita musela poznamenat
atmosféru v naší obci. Na jedné straně
možná radost z realizovaných staveb,
na druhé straně určitě omezení životního komfortu pro významnou část
našich obyvatel. Popravdě, již dávno
před realizací těchto staveb bylo zřejmé, že to nebude jednoduché období.
Také jsem na to v několika svých minulých příspěvcích upozorňoval.
Domnívám se však, že nebylo jiné
cesty. Vždyť provést v jednom místě
a čase stavbu splaškové kanalizace,
uložit elektrické vedení ze sloupů do
země, vybudovat nové veřejné osvětlení, vybudovat novou dešťovou kanalizaci, novou silnici, chodníky a veřej-

Celkově se dá říci, že všechny
technické problémy, které jednotlivé
stavby přinesly, se podařilo průběžně
vyřešit.
Kromě nich však bylo velké množství problémů, které způsobily stavby
zejména v dopravní obsluze. Silniční uzávěra a stanovená dopravní
omezení dělala problémy pro místní
i tranzitní dopravu. Bez toho by však
stavby nešlo realizovat. Zde se naplno
projevila současná atmosféra v naší
společnosti. Předně, naprosté pohrdání většiny řidičů k dopravnímu značení - zákony upravujícími provoz na
silnicích. Více než dopravní značení
platilo: „JÁ potřebuji – musím – chci,
protože…“. Tak se běžně stávalo, že
do vesnice přijel přes tři zákazy vjezdu
kamión a jeho řidič se neomaleně dožadoval průjezdu stavbou. Podobně se
chovala velká část řidičů osobních automobilů. Chápu, že v okolí bylo několik dopravních omezení a cestovat
do Hradce Králové nebo Pardubic nebylo jednoduché. Nemůže to však být
důvod k ignorování zákonů! Bohužel
to tak bylo a celá situace připomínala
více anarchii než spořádané chování rozumných lidí. Řekl bych, že to
bylo a je pro mne velkým zklamáním.
Tímto přístupem k životu se můžeme
brzy dočkat, že osobní potřeby jednotlivců spojené s nerespektováním
zákonů nebo pravidel slušného chování, uvrhnou celou naši společnost
do anarchie. To by spořádaná část
veřejnosti, jak pevně věřím většinová,
neměla nikdy připustit. Respektujme
proto zákony naší země, ať si o nich
myslíme cokoliv. Ty špatné požadujme změnit. Jedině to je správná cesta
rozumných občanů demokratického
státu západního stylu.
Byly všechny stavební práce kryty finančními prostředky z rozpočtu
obce?

obcí a z dotace od Královéhradeckého
kraje ve výši 894 000,– Kč. Bezdrátový rozhlas byl hrazen z rozpočtu obce
a z dotace od Fondu životního prostředí ČR ve výši cca 1,08 mil. Kč.
Mohl byste občany informovat,
z jakého důvodu rozhodlo zastupitelstvo obce nerealizovat vrchní stavbu
autobusové zastávky V Borku v rámci projektu stavby „III/3051 Albrechtice nad Orlicí – hranice okresu RK –
PA, I. etapa“?
Vrchní část autobusové zastávky
nebyla v projektu řešena. Rozhodnutí,
jakou umístíme zastávku na vybudované základy a přilehlý chodník, ponechal projektant na obci.
Zastupitelé nejprve rozhodli, že
zastávka v Borku bude vizuálně podobná té u obchodů. Na toto rozhodnutí byl zpracován projekt zastávky.
Dodavatel stavby nabídl za dodávku
zastávky cenu ve výši cca 300 tisíc Kč.
Tuto nabídku však zastupitelstvo obce
odmítlo z důvodu výše ceny a stavbu
zastávky si neobjednalo. V zastupitelstvu obce nyní nepanuje jednotný
názor, zda zde nějakou zastávku instalovat, či ponechat nástupiště bez
autobusové zastávky. O tom se bude
ještě jednat a občané mohou své názory sdělovat jak obecnímu úřadu, tak
i svým zastupitelům.
Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2021
o místním poplatku za systém odpadového hospodářství. Kolik je tedy
schválená sazba poplatku za svoz
odpadů v příštím roce? Obsahuje vyhláška nějaké změny týkající se slev
apod.?
Od příštího roku platí hned několik změn souvisejících s problematikou odpadového hospodářství. Pro
občany se však v obecním systému
likvidace odpadů z území obce nic
moc nemění. Všechny komodity bu-

stup adventu poprvé uvědomil.
Také se mi letos stává, že vzpomínám na roky dávno uplynulé. Na roky
před pandemií, kdy jsme se v tento čas
chystali na předvánoční akce. Rozsvícení vánočního stromu, mikulášskou
nadílku, na tradiční setkání s našimi
spolupracovníky, členy komisí a výborů zastupitelstva obce, na vánoční
besídku dětí naší základní a mateřské
školy a také na krásné okamžiky v re-

ný rozhlas se nedá udělat bez dopadu
na každodenní život občanů. Věřím,
že s odstupem času to pochopí i ti, co
průběh staveb nesli těžce.
Nutno také podotknout, že jen malou část staveb realizovala přímo obec.
O to bylo složitější docílit v několika
měsících souběh všech dodavatelů a investorů. To se určitě podařilo
a již dnes je prakticky vše dokončeno,
nebo se rychle dokončuje.

Chodníky v ulici Pardubická
a úpravy části silnice Na Drahách
(mezi obchody) byly hrazeny plně
z rozpočtu obce. Splaškovou kanalizaci v ulici Pardubická hradil Dobrovolný svazek obcí Křivina. Opravu silnice v ulici Pardubická, včetně dešťové
kanalizace hradil Královéhradecký
kraj. Rekonstrukci elektrické sítě - její
uložení do země hradil ČEZ Distribuce, a.s. Veřejné osvětlení bylo hrazeno

dou likvidovány stejně jako v roce
2021. Otazník je pouze nad provozem hospodářského dvora, respektive
nad způsobem přebírání objemného
odpadu od občanů. Nová legislativa
ukládá obcím, ale i všem provozovatelům skládek, zajistit roztřídění
tohoto druhu odpadu na jednotlivé
složky. V praxi to znamená, že od občanů budeme přebírat pouze nábytek,
koberce, matrace a podlahové krytiny
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z PVC. Nábytek musí být rozebrán
a musí být z něho odstraněny recyklovatelné složky (kovové prvky, plasty
a skleněné výplně).
Dlouhodobě je naší snahou provozovat systém odpadového hospodářství obce efektivně a přitom vstřícně
k potřebám občanů. Časté legislativní
změny však tento koncept v posledních letech stále více nabourávají.
Nová pravidla jsou také stanovena
pro výpočet místního poplatku. Nově
jsou zahrnuty do kalkulace všechny
náklady obce spojené s odpadovým
hospodářstvím. V našem případě to
znamená nárůst kalkulované výše
poplatku z dřívějších 529,– Kč/osobu
na nových 838,– Kč/osobu. Zastupitelstvo obce zvolilo tzv. přechodovou
výši poplatku a rozhodlo, že v roce
2022 bude poplatek za likvidaci odpadů 660,– Kč/osobu, tedy o 100,– Kč/
osobu více než v roce 2021.
Další legislativní změna, která zvyšuje tlak na růst místního poplatku je
sankce ze strany státu za překročení
limitních produkcí směsného odpadu
na občana. V roce 2021 byl tento limit stanoven na 200 kg/osobu, v roce
2022 bude 190 kg/osobu a dále pak
bude meziročně klesat o 10 kg/osobu až do roku 2029, kdy je stanovena
limitní hodnota 120 kg/osobu. Tyto
zákonné limity se dají splnit pouze
zvýšenou efektivitou třídění spojenou
s celkovou minimalizací produkce
směsných odpadů. Je to velký úkol
pro všechny občany našeho státu.
Za nedodržení nastavených limitů
budou obce platit zvýšený poplatek za
uložení směsného odpadu na skládku
takto: 300,– Kč/t v roce 2021, v roce
2022 bude poplatek 400,– Kč/t a meziročně - progresivně poroste až do
roku 2029, kdy dosáhne astronomické
výše 1 150,– Kč/t. Vedle této „sankce“
poroste ve sledovaném období i tzv.

né době produkuje cca 190 kg/osobu
směsného odpadu.
Výši místního poplatku za odpady
také ovlivňuje čistota vytříděných složek odpadů. Pokud budou například
plasty znečištěny jiným odpadem, případně jinými separovanými odpady
(papír, sklo, kovy apod.) bude každá
takto znečistěná tuna plastového odpadu zatížena sankcí cca 2 500,– Kč/t
(v průběhu roku se může měnit). Podobně tomu je i u papíru.
Je proto nezbytné, aby rostla nejen
efektivita třídění, to znamená produkovat co nejméně směsných odpadů,
ale aby se striktně dodržovala pravidla
pro třídění (důsledně dodržovat druhové třídění a vytříděný odpad ukládat do správných nádob).
Pokud se nám společně nepodaří
naplňovat platné legislativní podmínky pro nakládání s odpady, dojde v příštích letech k dynamickému
růstu místního poplatku za nakládání
s odpady.
Jaký je plán investičních akcí na
příští rok?
Po letošní investiční smršti by mělo
v příštím roce dojít k mírnému uklidnění. Dnes je jisté, že ihned v jarních
měsících budou provedeny stavební
úpravy místní komunikace v ulici Zahradní. Smlouva o dílo byla uzavřena
s dodavatelem stavby, který byl již vybrán v září letošního roku. Stala se jím
firma Stavitelství DS s. r. o., Rychnov
nad Kněžnou. Cena díla činí cca 4,938
mil. Kč. Na stavbu byla získána dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ve výši 2 698 083,– Kč.
Předmětem stavby je rekonstrukce povrchu vozovky (z betonových
panelů na asfaltový povrch), dešťové
odvodnění, nový jednostranný chodník a vjezdy do jednotlivých nemovitostí. Technické provedení stavebních
úprav schválilo zastupitelstvo obce

výstavby inženýrských sítí a komunikací pro bytový soubor Pod Strání.
Na zahájení této investice čeká množství žadatelů o pozemky na výstavbu
rodinných domů. Vlastní zahájení
stavby záleží na průběhu stavebního
řízení. Zatím jde tento proces velmi
pomalu. Žádost o stavební povolení
leží od července 2021 na stavebním
úřadě v Kostelci nad Orlicí. Stavební
řízení však nebylo dosud zahájeno.
Kromě výše uvedených staveb by
měla obec rozhodnout o rozsahu
rekonstrukce budov mateřské školy
a základní školy. V tomto případě jde
především o zvýšení kapacity tříd pro
mateřskou školu, vybudování nové
tělocvičny a dalšího zázemí pro žáky
i zaměstnance těchto zařízení. V souladu s rozhodnutím zastupitelstva by
měla obec zadat zpracování příslušné
projektové dokumentace.
V současné době je již zadáno zpracování projektové dokumentace na
stavební úpravy ulice Štěpánovská.
Obsahem úprav bude nová silnice
s dešťovým odvodněním, jednostranný chodník a stání pro kontejnery na
separovaný odpad. V příštím roce by
měla obec získat na tuto stavbu stavební povolení.
A nyní ještě v krátkosti k podzimním volbám… Jak hodnotíte výsledky
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?
Nebudu zakrývat, že jsem si přál
změnu rozložení politických sil
v zemi. Proto jsem výsledky voleb
přijal s radostí a současně i s nadějí,
že správa naší země bude vykonávána
opět ku prospěchu celé společnosti
a s odpovídající odborností. Současná vláda dovedla naši zemi na pokraj ekonomického i společenského
kolapsu. Bohužel. Možná se mnou
někdo nebude souhlasit, ale je to tak.
Někdy si říkám, že snad ani není mož-

tost, toleranci, vzájemné pochopení
a selský rozum.
Co Vás v letošním roce nejvíce potěšilo a na co se těšíte v roce
nadcházejícím?
V letošním roce máme naprosto největší radost z našeho vnoučka
Jaromíra IV. Spolu se Světlou s ním
zažíváme nádherné okamžiky a každý
den děkujeme Pánu Bohu, že jsme se
jich dožili. Hrozně bychom si přáli,
aby vyrůstal v zemi, ve které vládne
řád a pořádek, kde se dobře žije pracovitým a poctivým lidem a kde většinová společnost nepřipustí vládu
hloupým, sobeckým a nesnášenlivým
spoluobčanům.
Musím ale říci, že i po pracovní
stránce jsou věci, které mě potěšily.
Například mám informace, že naše
škola se dobře vypořádala s on-line
výukou svých žáků, že provozování
zájmového kroužku Technologický
klub Albrechtice, který obec od počátku všemožně podporuje, otevírá
jeho absolventům dveře ke studiu na
středních školách, že mám kolem sebe
nejen spořádanou rodinu, ale také
bezvadný pracovní kolektiv a osvícené zastupitele obce.
Upřímně se těším - doufám, že se
změní politická a v souvislosti s tím
i společenská situace v naší republice.
Pevně věřím a těším se na to, že se rozvinutým zemím světa podaří medicínsky zvládnout covidovou epidemii
a že i my díky nim dostaneme šanci žít
společensky i ekonomicky aktivní život. Těším se - doufám, že z odmítačů
nastavených pravidel se stanou opět
rozumně uvažující lidé, se kterými
půjdeme společně vstříc všem dalším
výzvám, které nás v budoucnu čekají.
Těším se - doufám, že každodenní život bude opět smysluplný a radostný
a přinese nám, našim dětem i vnukům štěstí.

základní poplatek za uložení odpadu na skládku. V současné době činí
500,– Kč/t, od roku 2026 to bude
600,– Kč/t a od roku 2028 již bude
činit 700,– Kč. Uvedené poplatky se
v krátké budoucnosti naprosto zásadně promítnou do kalkulací místních
poplatků za odpady. Je proto naprosto nezbytné minimalizovat tvorbu
směsných odpadů a důsledně třídit.
Pro srovnání, naše obec v součas-

s přihlédnutím k požadavkům občanů žijících v této ulici. Věřím proto,
že stavba bude probíhat ke všeobecné
spokojenosti a v poklidu.
Obec by měla dokončit finální
úpravy povrchů těch chodníků, kde
letos proběhla rekonstrukce elektrické sítě a kde nebyla dosud zámková
dlažba (ulice Na Hrázce, část ulice Na
Drahách a část ulice V Borku).
Dlouhodobě se počítá se zahájením

né vršit tolik špatných rozhodnutí
z nevědomosti.
Jsem také rád, že žiju v obci, kde
má většina voličů podobný politický
názor. Doufejme, že naděje vkládané
do očekávané politické změny budou naplněny. Bez našeho přičinění
to však nepůjde. Chovejme se proto
každý den tak, abychom svými skutky
pomohli vrátit do společnosti respekt
před zákonem, občanskou sounáleži-

Děkuji Vám za rozhovor a zároveň
bych Vám chtěla spolu s mými kolegy na úřadě moc poděkovat za Vaši
usilovnou práci pro obec, které si nesmírně ceníme. Přeji Vám i celé Vaší
rodině krásně prožité Vánoce a hlavně pevné zdraví v roce příštím…
Berounská Petra
foto: Eva Králová
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LESNÍ ÚNIKOVKA
Únikové hry jsou fenoménem
posledních let. Původně to byly především místnosti plné zámků, úkolů a kódů, které šikovného luštitele
dovedly k odemčení únikové cesty – to vše se muselo navíc odehrát
v určitém časovém limitu. Postupem
času začaly vznikat i únikové hry
v krabičce, v časopisech, knihách
a dokonce puzzle. Všechny se stejným principem – vyluštění jedné
hádanky vám umožní pokračovat
dál, jinak smůla. Není tedy divu, že
se takzvané únikovky dostaly i do
venkovního prostředí. Spojení šifer
a procházky/závodu přece známe
všichni už dávno – třeba z letních
táborů.
Po zkušenostech s předchozími
procházkami s úkoly jsem tentokrát usoudila, že je na čase zacílit na
starší děti. Přece jen – malé děti se
podílejí už jen tím, že jdou s námi
a účastní se nějakého dobrodružství. Nějaký úkol jim vždycky můžeme svěřit, a že nezvládnou vše? Od
toho jsou tu rodiče, aby pomohli.
Lesní únikovku jsem naplánovala na konec června jako takovou
odměnu za vysvědčení. Začínala

na lavičce u bývalé betonárky, kde
musely děti najít ukrytý kompas
a určit správný směr. Na každé další
křižovatce čekal rébus, jehož vyřešení určilo další trasu. Takhle tedy
všichni účastníci zahnuli na úrovni
začátku fotbalového hřiště doleva,
pak doprava kolem nízkého borovicového lesíku, pak zase doleva, pak
zase… No, zamotali byste se z toho
popisu i vsedě, tak jen dodám, že
poklad byl ukrytý mezi betonárkou
a hřištěm, v bedně z posádky, za
jejíž půjčení děkuji Michalcovým,
zajištěný číselným visacím zámkem, k jehož otevření bylo zapotřebí
součtu několika výsledků získaných
cestou. Otestováno na dětech i dospělých – nic jednoduchého to nebylo. Úkoly zahrnovaly šifry, morseovku, Brailleovo písmo, japonské
křížovky, ale také odvážné lovení
předmětů ve sklenicích plných pilin
a podobně. Nutno říct, že u každého
úkolu čekaly také v obálkách a sáčku
zabalené dvě nápovědy – první jen
naťukla řešitele, kterým směrem se
má ubírat, druhá pak přímo prozradila řešení, aby všichni našli cestu
k cíli. V bedně pak čekala odmě-

na – omalovánky, bublifuky, razítka,
sladkosti… Vesměs drobnosti, ale
byl to POKLAD!
Doufám, že největší odměnou pro
každého byl samotný zážitek. I když
teď kulturní akce už úplně zakázané
nejsou, mám přesto v hlavě další
nápady na procházkové hry. Třeba

takový geocaching… Ale o tom zase
příště. Albrechtice jsou přece tak
krásné, tak proč je pořádně neprozkoumat? Vlastně i právě probíhající adventní hra je další, i když zase
trochu jinou procházkovou hrou…
Eva Králová,
předsedkyně kulturní komise

KRBOVA PLAVBA
Některé akce byly vymyšlené tak
perfektně, že není třeba je měnit, ale
někdy i perfektní akce musíte změnit
kvůli okolnostem, které nemůžete
ovlivnit.
Měli byste o mně něco vědět. Nelžu. Mám špatnou paměť i na věci,
které se skutečně staly, natož abych
si pamatovala vymyšlené konstrukce.
Nevymlouvám se, ze stejného důvodu. Prostě je jednodušší říct věci
tak, jak jsou. A tak se stalo, že jsem
někdy v červnu začala připravovat
další ročník Krbovy plavby. Domluvila jsem se s majitelem Restaurace
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u Krbů na termínu, zamluvila lodě
v Rampa Sportu a upravila plakáty.
V den, kdy jsem se chystala poslat
plakáty do tisku, volal dopoledne
rozčilený majitel Restaurace u Krbů,
že byl právě na úřadě, kde mu řekli,
že musí dodržovat noční klid, takže
musí naši akci na zahrádce zrušit.
Bylo to krátce po koncertu, který na
zahrádce začínal ve 21:00 a na který
si někteří sousedé stěžovali. Cítila
jsem, že hádat se nemá smysl, a doprošovat jsem se úplně nechtěla. Jak
ale píšu výše, plakáty byly připraveny
k tisku, bylo potřeba spustit přihláš-

ky… Volala jsem tedy starostovi (na
dovolenou) i místostarostce, abych
zjistila, co si o tom myslí oni. Navrhla jsem, že vzhledem k tomu, že už
vloni někteří vodáci navrhovali, aby
se zůstalo v Rampa Sportu i na odpolední posezení, přesunula bych letos
zakončení plavby tam. Odsouhlasili
jsme si to, ale kdo by čekal konec,
šeredně by se mýlil. Hudebníci, které jsem měla domluvené, z důvodu
piety, komornějšího domácího prostředí i lepšího ozvučení, chtěli hrát
u Krbů. Na plakátech byl ale Rampa Sport a část účastníků ke Krbům

nechtěla z různých důvodů jít. Šla
jsem tedy začátkem července, měsíc
před akcí, za majitelem Restaurace
u Krbů, abych se zeptala, jestli aspoň
muzikanti přijít můžou. Bylo mi řečeno, že jsem to špatně pochopila, že
přijít můžou všichni, ale jen do 22:00.
No, co dělat, asi jsem si větu „Musíme tu vaši akci u nás zrušit“ skutečně
jen špatně vyložila. Nemám problém
přijmout větu „Hele, byl jsem naštvanej, beru to zpět, udělejte to tady…“,
ale obviňovat mě, že si vymýšlím, to
se ve mně tak nějak všechno vzpříčí
a je konec. V den plavby tedy část
vodáků zůstala „U kulaté báby“, část
šla domů, někteří muzikanti hráli na
jednom břehu řeky, jiní na druhém.
Vlastně to dost odráželo rozdělenou
společnost nejen v Albrechticích, ale
v celé republice, a to jsme ještě netušili, kam až to rozdělení vygraduje…
Ale hezky prý bylo v obou hospodách, jen škoda, že jsme nebyli všichni pohromadě.
Nicméně plavba jako taková se
náramně povedla, voda byla mokrá,
oheň na opékání párků horký, slunce
svítilo, vyplouvali jsme z osvědčeného Kostelce… Chtěla bych proto pro
příští rok vyslovit přání, abychom si
mohli příští rok sednout všichni společně, zavzpomínat na roky minulé,
na pana Krba, který nám nepřestává
chybět, a zazpívat si pár vodáckých
písniček. Moc o to prosím…
Eva Králová
předsedkyně kulturní komise
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PSÍ DEN
Letošní psí den se měl původně
uskutečnit už 29. srpna. Měl charitativní podtext – občané mezi sebou
vybrali 4500,– Kč a předali je Zdendovi Rejzkovi, který má vzácnou
nemoc – SMA (spinální svalovou
atrofii), kvůli které musí mít svého
asistenčního pejska. Výcvik takového psa je nákladná záležitost, ale je
úžasné vidět, jak je asistenční pes
se svým pánem propojený a reaguje
i na ta nejjemnější gesta.

Velmi těžké proto bylo rozhodnutí akci přesunout kvůli počasí, protože předpověď hlásila na nedělní
odpoledne průtrž mračen. Všechny
účastníky jsme obvolali a psí den
přesunuli na 19. září. Jak se nakonec
ukázalo, dobrá volba to nebyla. Neděle nebyla, co se počasí týče, nijak
tragická, zato o tři týdny později už
bylo docela chladno a účast nebyla
taková, jako jsme si představovali…
Ale nedalo se nic dělat. I tak dorazi-

lo více než 20 psích účastníků s doprovodem a všichni se snad vyřádili
při soutěžích.
Letos si pejsci vyzkoušeli běh
s balónem, únik od mazlící čety a jejich dvounozí parťáci také kvízovou
soutěž ohledně potravin, které pejsci smějí a nesmějí. Navíc přijela s informacemi o canisterapii a se svými
pejsky Jitka Kamenická z Petrovic,
svůj um předvedl Zdenda Rejzek
s asistenčním pejskem Scoobym,

děti si mohly nechat namalovat dočasné tetování, dospělí pak nakupovali u několika prodejních stánků, radili se s veterinářkami a snad
všichni si to užili.
Pro příští rok je otázkou, jestli psí
den nepřesunout na jaro, abychom
měli prostor případně termín kvůli
počasí změnit k lepšímu. Tak zase za
rok – pac a pusu.
Eva Králová
foto: Jan Pončík

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
S nadějí jsem celé léto sledovala vývoj koronavirové situace,
abych věděla, jestli se pouštět do
příprav posvícení, nebo ne. Vše se
zdálo v pořádku, takže jsme si připomněli termín (posvícení u nás
vychází vždy na první neděli po
Václavu, ale oslavy děláme už v sobotu před tím), který letos připadl
na 2. 10. , a dali jsme se do toho.
Nutno říct, že náklady na tuhle
akci pokradmu vysoce překročily
náklady minulých let, proto jsme
moc rádi, že se na ní nejen finančně podílí i Nová Ves.
Klasický program v duchu
dobrého jídla, fotbalového derby
s Novou Vsí (která zase všechno
vyhrála), zábavy pro děti a stánků s řemeslnými výrobky, dobrým
jídlem a pitím obvykle doplňuje
také hudba, jak se říká „k tanci
a poslechu“. Letos to byl trochu
oříšek, dlouho jsme jednali s jednou kapelou, která přes veškerou
snahu nakonec účast musela odmítnout, ještě déle jsme jednali
s druhou kapelou, se kterou to taky

neklaplo, až jsme se dostali s termínem tak na hranu, že jsme brali prostě cokoliv. Pozor, teď není
řeč o novoveské kapele Croween
Rock, kterou jsem měla domluvenou už od konce prázdnin. Mám
na mysli kapelu odpolední, kterou
jsme pro letošek ulovili v Chocni.
Kapela KapKa (Kapesní Kapela) je
snad známá i z TV Šlágr, kytaristka a harmonikář hrají, jak sami říkají cover verze písní „od Bacha po
Vlacha“. Říkala jsem si, že harmonika k posvícení patří, takže proč
ne. Ohlasy ale byly různé, každého
tento hudební styl nenadchnul, já
zase byla mírně nevrlá, že začali hrát už do fotbalu, ale co už…
Croweeni potom nastoupili ve vší
parádě a i díky rychlému stmívání
se parket pěkně zaplnil.
Účast byla obrovská, na pivo se
občas stála dlouhá fronta, takže
víme, že příští rok musíme otevřít
i druhou pípu. Rozhodli jsme se,
že stejně jako vloni i letos podpoříme někoho, kdo to potřebuje. A jelikož se v létě zmínil Jirka

Kamš, který za Albrechtice hrával někdo nedonesl ani jednu lahev
fotbal, že by potřeboval handbike, vína zakoupenou do zásoby? Na to
občané vybrali prakticky na koru- se historie neptá…
Eva Králová,
nu přesně stejně jako vloni a částpředsedkyně kulturní komise
ka ve výši 7500 Kč byla panu Kafoto: Petr Šebela
mšovi následně předána. Snad ho
brzy budeme potkávat, jak brázdí
cyklostezky a cyklotrasy v okolí
a bude nás hřát, že i občané z Albrechtic nebyli lhostejní a přispěli.
Akce se nakonec rozjela takovým způsobem, že na ni mnoho
z nás bude ještě dlouho vzpomínat. Jak už to tak bývá, vedly se
důležité rozhovory, jejichž obsah
si nikdo z účastníků nepamatuje,
potykali si tam lidi, kteří se druhý
den na ulici ani nepoznali, a cesty
domů? Kdo nevymetl aspoň pár
stromů, nebo komu se před očima nezvedl asfalt, jako by nebyl…
tedy nepil… Když jsme se další
dny scházeli v hospůdce na hřišti, ať už kvůli fotbalovému utkání
našeho Áčka, nebo kvůli pondělnímu tréninku dětí, všichni jsme se
pořád ještě usmívali, a to je hlavní.
A že si někdo něco nepamatuje, že
7
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14. ROČNÍK ČIŠTĚNÍ ŘEK V PŘÍRODNÍM PARKU ORLICE - ZHODNOCENÍ AKCE

Vyvrcholením ekologických aktivit Klubu dětí a mládeže Hradec
Králové, z. s. v letošním roce bylo
uspořádání již 14. ročníku čištění
řek v Přírodním parku Orlice ve
dnech 9. 10.–10. 10. 2021. Dobrovolná, veřejná akce byla slavnostně
zahájena v sobotu 9. 10. 2021 v Kostelci nad Orlicí.
Během víkendu byla vyčištěna
řeka Divoká Orlice z Kostelce nad
Orlicí do Hradce Králové - Malšovic a také Tichá Orlice z Nové Vsi
do Albrechtic nad Orlicí, což představuje dohromady zhruba 67 km.
Akce se zúčastnilo přes 225 dobrovolníků z řad dětí a dospívající
mládeže a široké vodácké veřejnosti.
Z přibližně 67 km čištěného koryta
a přilehlých břehů řeky Orlice bylo
odvezeno na cca 2,3 t civilizačního
odpadu. Všem dobrovolníkům, kteří se ve svém volném víkendovém
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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 kusů 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, či 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 ci-

vilizačního 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 nasbíraný 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 které 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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ADVENT TAK TROCHU JINAK
Dlouho jsme připravovali adventní jarmark, který se měl konat hned
první adventní neděli, 28. 11. 2021.
Děti a učitelky ze školy a školky
nacvičovaly besídku, stánkaři, kterých mělo být téměř 20, vyráběli své
prodejní artikly, na vše se připravoval i zvukař, domluvena byla hudební vystoupení i otevření kostela.
S adventním jarmarkem jsme navíc
chtěli rozsvítit vánoční strom, který
jsme se letos rozhodli koupit živý,
rostlý, zasadit ho a zahájit tak novou
tradici…
A nakonec, přesně deset dní před
termínem, vláda zpřísnila podmínky konání kulturních akcí kvůli
epidemii covid-19 tak, že jsme se
rozhodli akci zrušit. Obvolali jsme
proto všechny účastníky, prodejcům
nabídli možnost prodat své výrobky
přes náš facebook. Do toho mi volali

i hasiči, že ruší plánovaný čertovský
průvod. Náladu jsem měla pod bodem mrazu. Říkala jsem si, že zahodím telefon, správu obecního facebooku přenechám místostarostce
nejmíň do Vánoc a dám si detox…
Jenže pak jsem na facebook mrkla
ještě jednou, v pátek večer, a zobrazil
se mi příspěvek ilustrátorky Venduly Hegerové, která maluje především pro dětské knihy a časopisy.
Psala o jedné známé, která pořádá
adventní hru a u paní Hegerové si
nechala vyrobit omalovánku – adventní vesničku. Okamžitě jsem se
pro ten nápad nadchla, rozhodla se
hru uspořádat i u nás, dala příspěvek
na náš facebook a ještě ten večer mi
začaly chodit zprávy od lidí, kteří se
rozhodli jít do toho se mnou… Nová
energie mi prolétla žilami a bylo
jasné, že telefon do Vánoc odložit

nemůžu.
Co to je, ta adventní hra? 24 dobrovolníků si rozebralo čísla od 1 do
24, která podle svého uvážení ztvárnili do okna mířícího do ulice. Vše
začalo 1. prosince a další okna se postupně přidávala. První den dostali
všichni nápovědu č. 1 – na facebooku
a v knihobudkách. Rodiče nápovědu
vyluštili a vyrazili s dětmi prvního
prosince hledat jedničku, která se ten
den se setměním rozsvítila, jako by
se otevřelo první okénko adventního
kalendáře – vždy první den, kdy každé číslo svítilo, připravili obyvatelé
domu pro děti překvapení – dobrůtky, ovoce nebo malou pozornost.
Ani jsem nečekala, jaké nadšení
hra vyvolá. Děti tahají každé odpoledne rodiče ven na procházku hledat další číslo, někteří se kvůli tomu
do své rodné obce vracejí z okolních

měst, někdo denně obchází všechna
už rozsvícená čísla… A už se hlásí i další dobrovolníci na příští rok.
Mám z toho opravdu velkou radost.
Rodina Altmannových se navíc
rozhodla dětem zážitek ještě zesílit,
dostali číslo 4, a tak trochu v předstihu k ohništi na zahradě posadili
čerty a na plot umístili cedulku „Kdo
chce čerta viděti, musí hodně křičeti:
„Čertééé!“ Jakmile jste takhle zavolali, přiběhli od ohně dva čerti, přeskočili plot a už brali zlobivce do pytlů.
Většinou se děti vykoupily básničkou, takže nakonec snad nikoho do
pekla neodnesli. A jak jsme vyřešili
výběr okna pro Štědrý den? Nakoukněte 23. prosince do jedné z knihobudek a vězte, že to bude kouzelná
procházka…
Eva Králová,
předsedkyně kulturní komise

SPOZ
Komise SPOZ pracovala ve stejném složení jako v roce 2020. Ani
letos nebyly prováděny návštěvy
v rodinách, gratulace s poukázkou
byly předávány pouze do schránky,
nebo u domu. V roce 2021 obdrželo gratulaci celkem 40 jubilantů,
gratulace byla předána také ke zlaté svatbě. Předsedkyně SPOZ paní
Červinková se zúčastnila slavnostního ukončení docházky dětí v MŠ
a zahájení školního roku v ZŠ pouze

v jednotlivých třídách za přítomnosti místostarostky paní Mylerové. Uvítali jsme 10 nových občánků
v naší obci.
Tímto bych chtěla pozdravit
všechny občany obce a pracovníky
obecního úřadu a děkuji za spolupráci a pochopení.
V nastávajícím roce 2022 přeji
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jindra Červinková,
předsedkyně SPOZ

Vítání občánků se
uskutečnilo v sobotu
25. 9. 2021

VÝMĚNA KOTLŮ
lů na tuhá paliva) provozovaných
v rodinných domech, bytech a stavbách pro rekreaci, nebo v nemovitostech určených pro podnikání:
Jedná se o stacionární zdroje na
pevná paliva o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroje tepla
pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění.
Zdroj musíte mít řádně nainstalován v souladu s pokyny výrobce
zdroje.
Pokud je v návodu ke zdroji
předepsaná výrobcem akumulačPovinnosti provozovatelů spalo- ní nádrž, musíte mít tuto nádrž
vacích stacionárních zdrojů (kot- nainstalovanou.
Od září 2022 se nebudou moci
využívat teplovodní kotle na pevná
paliva 1. a 2. emisní třídy a kotle
bez emisní třídy. Bude nutné vyměnit tyto staré teplovodní kotle na
pevná paliva za kotle s emisní třídou
3 a vyšší. Emisní třídu lze nalézt na
štítku zdroje nebo v technické dokumentaci ke zdroji. Cílem tohoto zákonného opatření je snížit množství
plynných a pevných znečišťujících
látek v ovzduší z domácností, rekreačních objektů a objektů určených
pro podnikání.

Spalujte ve zdroji pouze paliva, která jsou stanovena výrobcem
zdroje.
Spalujte ve zdrojích na tuhá paliva, která jsou v suchém stavu (vyšší
výhřevnost paliva, nižší tvorba sazí
a tím i nižší požární riziko).
Nespalujte ve zdroji odpad.
Pravidelně nechejte provést čištění
a kontrolu spalinových cest odborně
způsobilou osobou se živnostenským
oprávněním v oboru kominictví.
Zákonem stanovených případech
nechejte provést revizi spalinových
cest revizním technikem spalinových
cest.
Jednou za tři roky proveďte revizi

kotle prostřednictvím fyzické osoby,
která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má
od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě u spalovacích zdrojů (odborně způsobilá
osoba).
Doklad o kontrole stacionárního
zdroje odborně způsobilou osobou
předložte na vyžádání obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností.
V případě kontroly kotle, paliva
a dokladů ke kotli zaměstnancem
orgánu ochrany ovzduší disponujícího pověřením ke kontrole, vytvořte
podmínky pro kontrolu a poskytněte
potřebnou součinnost.
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TÉKÁČKO ALBRECHTICE NAD ORLICÍ INFORMUJE
DOŽÍNKY V HRADCI KRÁLOVÉ
V sobotu 18. 9. 2021 se v Šimkových sadech v Hradci Králové konaly Královéhradecké krajské dožínky,
pořádané Regionální agrární komorou. Přilákaly tisíce návštěvníků
a Tékáčko mělo tu čest prezentovat
se vlastním stánkem pod patronací
Místní akční skupiny Nad Orlicí,
o.p.s.

O náš stánek byl opravdu velký
zájem a my jsme zde mohli ukázat
vybrané výsledky naší práce i předvést, co vše v Tékáčku děláme. Návštěvníci si mohli vyzkoušet práci
na 3D tiskárně, s 3D pery, soutěžit
s ozoboty, zkusit robotická auta
nebo robotickou soutěž Sumo.

SOUTĚŽ TALENTY PRO FIRMY
V pátek 1. října se v Rychnově nad
Kněžnou konalo okresní kolo soutěže "Talenty pro firmy“. Jde o odbornou technickou soutěž v sestavování
polytechnické stavebnice, kterou
pořádá Hospodářská komora České
republiky. Koncept odborné soutěže
je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, technické zručnosti a kreativity
přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti
průmyslové výroby. Soutěž probíhá
v celé České republice a má i mezinárodní přesah.

Odborná porota hodnotila nejen
přesnost montáže a dodržení všech
stanovených technických parametrů,
ale i čas, kvalitu a předepsané technické detaily.

Soutěžní týmy tvoří vždy 1 zástupce firmy – vedoucí týmu, 3 žáci
5. ročníku základní školy, 3 žáci 2.
ročníku střední školy a 1 pedagog.
Týmy sestavují model ze součástek
polytechnické stavebnice připravené
speciálně pro tuto soutěž. V daném
časovém limitu musí tým sestavit
funkční a pohyblivý model zařízení s důrazem na přesnost montáže
a dodržení všech stanovených technických parametrů. Odborná porota hodnotí čas, kvalitu a předepsané
Bronzový tým pod vedením SV
technické detaily. Důraz je kladen
na přesnost a dodržování technické- metal spol. s r.o., s našimi kluky Marho návod. Důležitá je rovněž schop- tinem Palánem, Danielem Kudláčnost práce v týmu, rozdělení úkolů kem a Lukášem Řičařem.
a jejich plnění.
Tékáčko vyslalo do soutěže 3 soutěžní týmy pod vedením zástupců
firem SV metal spol. s r.o. z Hradec
Králové, Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. z Týniště nad Orlicí a Bühler CZ s.r.o. ze Žamberka.
Týmy našich dětí doplnili studenti
ze Střední školy - Podorlické vzdělávací centrum Dobruška a Vyšší
odborné školy a Střední průmyslové
školy v Rychnově nad Kněžnou.
Stříbrný tým Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. a naši kluci
Petr Brič, Matyáš Kunc a Jáchym
Lejp.

Zadání nebylo vůbec jednoduché
a všechny týmy „jely naplno“.

Vítězný tým okresního kola pod vedením Bühler CZ, ve kterém byli David Zábranský, Rudolf Černík a Jan
Palán. Budeme jim držet palce aby
Důležitá byla týmová práce napříč uspěli i v pátek 12. 11. 2021 na Krajském kole v Aldisu v Hradci Králové!
generacemi…
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TÉKÁČKO ALBRECHTICE NAD ORLICÍ INFORMUJE
KRAJSKÉ KOLO
SOUTĚŽE TALENTY PRO FIRMY
Naše vítězné družstvo z okresního kola se v pátek
12. 11. 2021 zúčastnilo v Aldisu v Hradci Králové krajského kola. Konkurence byla opravdu veliká, zúčastnila se i družstva z Polska.
Naši kluci se rozhodně neztratili a obsadili skvělé 3.
místo! Moc jim blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci!
Bronzové družstvo ve složení:



Vlevo kapitán družstva Aleš Dytrt z firmy Bühler CZ
Žamberk, studenti Střední školy – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška (PVC) Milan Pinkava, Jakub
Stránský a Dominik Vošlajer, vpravo pedagog PVC Petr
Brandejs.
Vepředu kluci z Tékáčka:
Rudolf Černík, Matyáš Kunc a David Zábranský.

TÉKAČKO OČIMA MAMINKY
Chci se s Vámi podělit o zkušenost maminky vycházejícího žáka
se zájmem, který mají všichni kluci
v jeho věku.
V současné době začínáme vybírat školu, kam bychom toho našeho
chlapce umístili tak, aby vystudoval
nebo se vyučil něčemu, co by ho bavilo a hlavně uživilo!
V roce 2018 vznikl v Albrechticích nad Orlicí v prostorách budovy obecního úřadu Technologický
klub. Syn tam začal ze zajímavosti
docházet, neboť se tento klub prezentoval novými možnostmi nejen
pro kluky (řezací plotr, 3D tiskárny,
grafické programy, statický 3D sca-

nner, CNC frézka, laserová gravírka
a mnoho dalších). Zaujaly ho velké
LEGO stavebnice, z kterých postavili s ostatními členy klubu velkou
železnici, která má i několik kolejí,
křížících se navzájem. Domů nosí
drobné výrobky z 3D tiskáren nebo
z laserové gravírky. Prostě je zapálen
do věcí, které se v tomto kroužku učí
a při výběru škol, které jsme i fyzicky navštívili v našem okolí, má tento
Technologický klub velmi dobrou
pověst a o jeho členy je zájem.
V jedné ze škol, které mají 3D tiskárny a grafické programy se náš syn
zastavil a student mu vysvětloval, jak
se tiskne a on ho zastavil a říká, že již

tiskne na lepší 3D tiskárně zn. Průša
a ty věci, co mají vystavené, dělal tak
před 3 roky, když začínal. Dnes už
má vypracovanější kousky poskládané z několika dílů. Dále jsme byli
na návštěvě školy s robotickou učebnou, a to si hned vzal robota a začal
ho bez problémů ovládat. Měli tam
i auto, které snímá laserem čáru a je
naprogramováno tak, že po ní jezdí.
Tak tuto zkušenost už z TÉKÁČKA
také mají, v soutěži AUTO JEDE se
umisťují na předních místech.
Pokud máte doma chlapce nebo
dívku, které zajímají tyto věci, tak
Vám mohu technologický klub doporučit z vlastní zkušenosti. Naučí

se tam spoustu nových věci, a pak
se mohou rozhodnout, čím by vlastně chtěli být, co jít studovat nebo se
vyučit.
Při návštěvách středních škol technického rázu jsme byli ještě s jednou
maminkou, která má taktéž vycházejícího syna, který navštěvuje TÉKÁČKO, upozorněny, že jsme jedni
z mála, kde hoši již tyto základní
technologie znají a ovládají je.
Myslím si, že na základních školách je toto velmi podceněno!
TÉKÁČKU bych chtěla popřát
mnoho spokojených členů a dík za
to, že jste tu.
Ivona Voborníková
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ZÁSADY PRO LIKVIDACI ODPADŮ NA ÚZEMÍ OBCE ALBRECHTICE NAD ORLICÍ V ROCE 2022
Vážení spoluobčané,
dovolte mi nejprve poděkovat naprosté většině z vás za zodpovědný
přístup při plnění povinností vyplývajících z obecně závazných vyhlášek
upravujících nakládání s odpady na
území obce a včasnou úhradu nákladů za likvidaci komunálních odpadů
v roce 2021.
Výše místního poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
(dále jen „místní poplatek“) v roce
2022 se stanovuje následovně:
1. Fyzická
osoba
přihlášená
v obci…660,– Kč/osobu/rok.
2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví nemovitou věc zahrnující byt
nebo rodinný dům, nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba… 660,– Kč/objekt/rok.
Osvobození a úlevy.
1. Od poplatku je osvobozena osoba,
které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která je
a. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci v jiné obci a má
v této jiné obci bydliště,
b. umístěna do dětského domova
pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c.umístěna do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
d. umístěna v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném
bydlení, nebo
e.na základě zákona omezena na
osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího
vězení.
2. Od poplatku se osvobozuje osoba,
které poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení v obci a která
se zdržuje déle než 11 měsíců v příslušném kalendářním roce, za který
se poplatek odvádí, mimo území
obce.
3. Od poplatku se osvobozuje osoba,
které poplatková povinnost vznikla
z důvodu vlastnictví nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášená žádná fyzická
osoba a která se nachází na území
této obce, a která
a. tuto nemovitou věc využívá k rekreaci nebo bydlení po dobu
kratší než 1 měsíc v příslušném
kalendářním roce,
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b. je poplatníkem podle čl. 2 odst.
1 písm. a) vyhlášky a zároveň
poplatníkem podle čl. 2 odst. 1
písm. b) vyhlášky. Tato osoba se
osvobozuje od poplatku podle čl.
2 odst. 1 písm. b) vyhlášky.
4. Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a. dovrší v příslušném kalendářním roce 76 a více let věku, a to
ve výši 100,– Kč. Sazba poplatku
po úlevě činí 560,– Kč/rok,
b. pobírá invalidní důchod, a to ve
výši 100,– Kč. Sazba poplatku po
úlevě činí 560,– Kč/rok,
c.studuje v denní či prezenční formě studia a je ubytována mimo
území obce, a to ve výši 250,– Kč.
Sazba poplatku po úlevě činí
410,– Kč/rok.
5. Nároky na úlevu podle odst. 4 tohoto článku lze uplatnit současně.
6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo
zákonem, nárok na osvobození
nebo úlevu zaniká.
Více informací o místním poplatku najdete v obecně závazné vyhlášce
obce č. 3/2021 o místním poplatku,
která je k nahlédnutí na obecním úřadě, nebo na internetových stránkách
obce: www.albrechtice-nad-orlici.cz.
Místní poplatek je splatný buď
jednorázově do 15. 2. , nebo ve dvou
stejně velkých splátkách v termínech
do 15. 2. a 31. 8. kalendářního roku,
buď v hotovosti na obecním úřadě,
nebo na účet obce vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Týniště nad
Orlicí, číslo účtu 21220571/0100.
Jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné domu, kde jsou poplatníci
přihlášeni k trvalému pobytu, nebo
za který je poplatek placen. Do zprávy
pro příjemce uveďte požadovaný počet známek na Vaše popelnice (Pokud
platíte více poplatků najednou, uveďte
do popisu platby výše hrazených poplatků, například: Odpady1320pes300MZ100znamka1).
Evidenční
známky na popelnice Vám budou po
připsání platby na účet obce zaslány. Popelnice, které nebudou označeny evidenční známkou, nebudou
vyváženy.
Sběr směsného odpadu bude probíhat celoročně jednou za 2 týdny,
podle přiloženého kalendáře svozu.
Svozovým dnem je středa. Nádoby
přistavujte k vyvezení do 6. hodiny
ranní, kdy začíná svozový den. Pokud Vaše popelnice není v den svozu
vyvezena, nechte ji umístěnou před
domem a volejte OÚ Albrechtice n.
O., telefonní číslo 494 371 425.
Sběr biologického odpadu bude
probíhat od dubna do listopadu jed-

nou za 2 týdny podle přiloženého
kalendáře svozu. Svozovým dnem je
středa. Nádoby přistavujte k vyvezení
do 6. hodiny ranní, kdy začíná svozový den. Individuálně lze předat bezplatně biologický odpad na Překládací stanici a sběrném dvoře odpadů
společnosti ODEKO, s. r. o. Týniště n.
O. v Albrechticích n. O. (dále jen „překládací stanice ODEKO“).
Biologický odpad můžete likvidovat také sami kompostováním, čímž
snížíte náklady obce a navíc získáte
zdarma kvalitní kompost.
V období od 1. prosince do
31. března lze biologické odpady rostlinného původu odevzdat do velkoobjemového kontejneru umístěného na
prostranství před kostelem. Do tohoto kontejneru lze v jarních měsících
odevzdat i větve. Je zakázáno ukládání
jiného odpadu. Větve zkracujte, budou se vám lépe přepravovat a vejde
se jich do kontejneru více. Provazy,
dráty a pytle do kontejneru nepatří.
V žádném případě neukládejte odpad mimo kontejner. Je-li kontejner
plný, vyčkejte, až bude vyvezen. Větve
lze také odevzdávat v hospodářském
dvoře 1. Máje 348 (vjezd z návsi).
Papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovy – odkládejte průběžně do
kontejnerů na stanovištích pro sběr
tříděného odpadu v obci. DODRŽUJTE PROSÍM SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ! Nápojové kartony (čisté)
odkládejte do kontejnerů na plasty. Na třídících linkách budou opět
odděleny. Tabulové sklo patří do zeleného kontejneru. Plastové lahve sešlapujte, papírové krabice rozkládejte,
pak se do kontejneru vejde mnohem
více odpadu. Návod jak správně třídit
najdete na internetových stránkách
obce.
Nesprávné třídění, nebo dokonce
vhazování směsného komunálního
odpadu do kontejnerů na tříděný odpad je mrhání snahou ostatních občanů a zvyšují se tak náklady obce na
likvidaci odpadu, které následně zvýší
místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Textil a obuv lze odevzdat do označeného kontejneru u samoobsluhy.
Odevzdávaný textil musí být čistý
a suchý, obuv rovněž. Textil znečištěný chemikáliemi musí být likvidován
jako nebezpečný odpad.
Jedlé oleje a tuky lze odevzdat do
označeného kontejneru u samoobsluhy. Do tohoto kontejneru můžete
odkládat jedlé oleje a tuky vždy v nepropustných pevně uzavřených plastových obalech. Nepatří sem syntetické oleje a tuky jako jsou motorové,
převodové a hydraulické oleje, vazelína a další, které jsou nebezpečným
odpadem.
Nebezpečné odpady občané obce
mohou průběžně a bezplatně ode-

vzdávat na překládací stanici ODEKO.
Náklady hradí obec. Nelze odevzdávat
odpad z podnikatelské činnosti.
Objemný odpad – nábytek, koberce, matrace a podlahové krytiny
z PVC. Nábytek musí být rozebrán
a musí být odstraněny recyklovatelné
složky (kovové prvky, plasty a skleněné výplně). Za těchto podmínek mohou občané Albrechtic n. O. bezplatně
odevzdat objemný odpad v hospodářském dvoře 1. Máje 348 (vjezd
z návsi).
Elektroodpad – vysloužilé elektrospotřebiče a baterie můžete odevzdat
u prodejce. V přízemí Obecního úřadu Albrechtice n. O. je umístěn sběrný box REMA Systému, do kterého
je možno odevzdávat drobné elektrospotřebiče (musí se do boxu vejít),
baterie, kompaktní zářivky a tonery
(je nutno zabalit, aby nedošlo k jejich
rozbití), nosiče dat CD a DVD.
Elektrospotřebiče mohou občané
Albrechtic n. O. bezplatně odevzdávat
v hospodářském dvoře 1. Máje 348
(vjezd z návsi). Při odevzdání odpadu je nutno se prokázat občanským
průkazem.
Odevzdávané elektrospotřebiče
musejí být kompletní!
Stavební a demoliční odpad – po
vytřídění recyklovatelných složek
(kovy, plasty, sklo) mohou občané
obce stavební a demoliční odpad odevzdat na překládací stanici ODEKO
za poplatek podle aktuálního ceníku
společnosti ODEKO. Nelze odevzdávat odpad z podnikatelské činnosti.
UPOZORNĚNÍ: Odkládání odpadu mimo nádoby a místa k tomu
určená se posuzuje jako přestupek, za
který může být uložena pokuta!
Kontakty:
Obec Albrechtice n. O., Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O.,
tel. 494 371 425, e-mail: albrechtice@
nadorlici.cz, úřední hodiny: pondělí,
středa 8 - 12, 13 - 17 hod,
úterý, čtvrtek 8 – 12 hod.
Hospodářský dvůr 1. Máje 348
(vjezd z návsi)
provozní doba:
duben – listopad, sobota 9 - 12 hod
(mimo státní svátky).
ODEKO, s. r. o., Smetanova 395,
517 21 Týniště n. O., tel. 494 371 003,
Překládací stanice a sběrný dvůr odpadů Albrechtice n. O. tel. 494 372 182.
Provozní doba překládací stanice
a sběrného dvora:
pondělí - středa 7 – 15 hod,
čtvrtek 7 – 16 hod,
pátek 7 – 14 hod.
Jaromír Kratěna
starosta obce

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU 2022
5. 1.

SMĚSNÝ ODPAD

19. 1.

SMĚSNÝ ODPAD

2. 2.

SMĚSNÝ ODPAD

16. 2.

SMĚSNÝ ODPAD

2. 3.

SMĚSNÝ ODPAD

16. 3.

SMĚSNÝ ODPAD

30. 3.

SMĚSNÝ ODPAD

6. 4.

BIOODPAD

13. 4.

SMĚSNÝ ODPAD

20. 4.

BIOODPAD

27. 4.

SMĚSNÝ ODPAD

4. 5.

BIOODPAD

11. 5.

SMĚSNÝ ODPAD

18. 5.

BIOODPAD

25. 5.

SMĚSNÝ ODPAD

1. 6.

BIOODPAD

8. 6.

SMĚSNÝ ODPAD

15. 6.

BIOODPAD

22. 6.

SMĚSNÝ ODPAD

29. 6.

BIOODPAD

6. 7.

SMĚSNÝ ODPAD

13. 7.

BIOODPAD

20. 7.

SMĚSNÝ ODPAD

27. 7.

BIOODPAD

3. 8.

SMĚSNÝ ODPAD

10. 8.

BIOODPAD

17. 8.

SMĚSNÝ ODPAD

24. 8.

BIOODPAD

31. 8.

SMĚSNÝ ODPAD

7. 9.

BIOODPAD

14. 9.

SMĚSNÝ ODPAD

21. 9.

BIOODPAD

28. 9.

SMĚSNÝ ODPAD

5. 10.

BIOODPAD

12. 10.

SMĚSNÝ ODPAD

19. 10.

BIOODPAD

26. 10.

SMĚSNÝ ODPAD

2. 11.

BIOODPAD

9. 11.

SMĚSNÝ ODPAD

16. 11.

BIOODPAD

23. 11.

SMĚSNÝ ODPAD

30. 11.

BIOODPAD

7. 12.

SMĚSNÝ ODPAD

21. 12.

SMĚSNÝ ODPAD
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Albrechtice n. O.

Albrechtice nad Orlicí

Děti ze ZŠ a MŠ Albrechtice nad
Orlicí se druhý týden v září zúčastnily celorepublikové akce s názvem
„Běh pro Sárinku“. A kdo vůbec je,
nebo lépe řečeno byla Sárinka? Její
život začal před více než 5 lety. Narodila se jako „zdravé“ dítě. Po čase
přišli lékaři na to, že je vážně nemocná. I přes veškerou odbornou pomoc
11. 09. 2020 zemřela. Milovala běh,

BĚH PRO SÁRINKU
a proto se její maminka rozhodla
uspořádat tuto akci. Hlavním cílem
bylo naběhat 1 000 km.
Děti se s tímto příběhem i cílem
seznámily. Povídání o Sárince bylo
pro všechny velmi dojemné a silné.
Bez váhání se všichni do běhu zapojili. Děti ze třídy Beruška běhaly v parku a děti ze třídy Motýlek chodily
naplňovat cíl na plochu za místní so-

kolovnu a běhaly též v lese. Za tři dny
jsme společnými silami naběhali přes
12 km. Běhu se zúčastnili i žáci ze
ZŠ a byla překonána námi stanovená
meta 100 km. Celkem jsme naběhali
114,5 km. Počet všech účastníků akce
byl 95 žáků, pedagogů a rodičů.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
a pomohli nám udělat dobrý skutek
pro Sárinku, ale i pro všechny děti,

které trpí nejrůznějšími srdečními
vadami. Velký dík patří i za finanční
příspěvek od rodičů na transparentní
účet Srdíčkářů.
Milá Sárinko, věříme, že jsi dohlížela na to, aby vše proběhlo fair play,
a běžela jsi s námi tak, jak bylo Tvým
zvykem: krásná v každé situaci.
ZŠ a MŠ - Jana Říhová, DiS.
a lic. Kateřina Klímová

UKLIĎME ČESKO
Ve čtvrtek 17. 09. 2021 se děti ze
Základní školy a mateřské školy
v Albrechticích nad Orlicí zúčastnily
akce „Ukliďme Česko.“ Stali jsme se
tak součástí největší dobrovolnické
akce na světě. První úklid proběhl
už v roce 2018 a od té doby se do
těchto iniciativ zapojilo celkem 50
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milionů dobrovolníků ze 180 zemí
světa. Dobrovolníci mají úctyhodné
výsledky. Povedlo se jim totiž z přírody odstranit na 280 tisíc tun odpadů.
V rámci akce „Ukliďme Česko“ děti
dostaly pracovní rukavice a pytle na
odpadky. Naše nejmenší děti ze třídy
Beruška uklízely okolí školy. Třída

Motýlků se vydala uklízet na „Sokolák“. Děti byly tak natěšené, že měly
snahu uklízet už po cestě na hřiště.
Za úklidem odpadků se vydaly i do
místního lesa, kde jim paní učitelky
vysvětlovaly, co to jsou odpadky, co
do přírody patří, a co ne. Žáci základní školy zamířili na náves, uklízeli

park a některé části obce Albrechtice
nad Orlicí. Nejvíce odpadků bylo nalezeno poblíž řeky Orlice. Jsme rádi,
že jsme svojí prací přispěli k úklidu
naší krásné vesnice.
ZŠ a MŠ - lic. Kateřina
Klímová, Denisa Jandová

ZŠ A MŠ ZPRAVODAJSTVÍ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 25. 09. 2021 se děti z naší
mateřské školy po roční pauze opět zúčastnily malé slavnosti na Obecním úřadě v Albrechticích nad Orlicí. S paní
učitelkou Romanou Švikruhovou přišly
přivítat nové občánky naší obce do života. Děti potěšily všechny přítomné svým
milým vystoupením. Společně s paní
místostarostkou Alenou Mylerovou popřály šťastným rodičům a předaly malé
dárečky a květiny jako vzpomínku na tuto
slavnost.
MŠ - Romana Švikruhová

ETICKÁ VÝCHOVA V MŠ
na rozvoj etické výchovy v MŠ s názvem „Probouzíme etické a hudební
cítění u dětí“. Dětem jsme již zprostředkovali zážitkový program Rytmy
sběrného dvora, kde si mohly vyzkoušet hru na recyklované hudební
V letošním roce jsme získali dotaci nástroje. Logopedickými pohádkami
Královéhradeckého kraje zaměřenou „Žirafy Žofky“ byly děti motivované

ke společenskému chování, ke správnému postavení mluvidel a zároveň
si procvičovaly komunikační dovednosti. Zakoupením elektronického
pianina máme možnost více rozvíjet
hudební nadání, etickou výchovu dětí
a radost ze zpěvu. Pro rozvíjení učení, poznání a osvojování dovedností

ještě zakoupíme interaktivní výukové
programy z edice Barevný kamínek,
které dětem objasní souvislosti mezi
ročními obdobími a rozšíří povědomí
o lidových tradicích. Získáním dotace
plníme přání našim dětem a zlepšujeme tak prostředí MŠ.
MŠ - Iva Pecháčková

HLÁSKY Z LESA

Dne 01. 10. 2021 děti z mateřské
školy shlédly logopedickou pohádku od „Žirafky Žofky“ s názvem
„Hlásky z lesa“. Pohádku zahrála

logopedka s hravou duší Mgr. Ilona
Víznerová.
Celou pohádkou provázela luční víla Íla a holčička Anička (panenka), která nemluvila. Díky
pohádkovému kouzlu ale porozuměla řeči zvířat a spolu s vílou se učila od přírody, zvířátek
a pohádkových bytostí jednotlivé
hlásky řeči. Děti pohádku nejen se

zájmem sledovaly, ale byly i aktivně
zapojovány. Mohly si zahrát různé
pohádkové bytosti či zvířátka. Dětem se pohádka velice líbila, nejvíce možnost zapojení do pohádky.
Domů si děti odnesly krásný zážitek,
pěknou omalovánku a pro rodiče
povídání o vývoji řeči.
Cílem této pohádky bylo osvětlit
a přiblížit nejrůznější logopedická

témata a motivovat všechny ke spolupráci při rozvíjení komunikačních
schopností. Pohádka byla hrazena
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z Grantu Etické výchovy v MŠ s názvem Probouzíme
etické a hudební cítění u dětí.
MŠ - Jana Říhová, DiS.

AŤ TO TU MÁME JEŠTĚ HEZČÍ
Pracovat a učit se v příjemném
prostředí je velmi důležité jak pro
zaměstnance, tak pro děti. Dvě pondělní brigády zkrášlily okolí školy

a vnitřní prostory budovy. Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ přiložili
ruku k dílu a upravili prostranství
školního dvora, zahrady a půdy.

Přidali se s chutí i malí pracanti.
Obzvláště, když jim bude zahrada a dvůr sloužit k venkovní výuce
a relaxaci.

Kolektiv zaměstnanců
ZŠ a MŠ Albrechtice n. O.
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MOTÝLI
Dne 6. 10. 2021 v naší mateřské
škole proběhl projektový den s názvem „Motýlci a jejich život“, během
kterého nás provázela zkušená lektorka paní Hana Adamcová. Cílem
tohoto projektového dne bylo zaměření na rozvoj environmentální

výchovy a jejího začlenění do života
dětí MŠ. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých informací o vývoji motýla, nechyběly ani různé zábavné
aktivity, pracovní listy, oblečky pro
děti, modely vývojového stádia motýlů, listy s básněmi a pohádkou.

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro
základní i mateřské školy. Lektoři Zdravé 5 seznamují děti a žáky
zábavnou a interaktivní formou
se zásadami zdravého stravování.
Cílem projektu je motivovat děti
k automatickému přijetí zásad
zdravé výživy a jejich přirozené

implementaci do životního stylu.
Nadační fond Albert poskytuje
školám vzdělávací program zcela
zdarma.
I naše ZŠ a MŠ využila této příležitosti a pozvala dne 13. 10. 2021
lektorku paní Radku Drobnou,
která s dětmi MŠ a žáky 1. a 2.
ročníku ZŠ pracovala. Děti se se-

Děti měly možnost poznat různé
druhy motýlů, hledaly shodné dvojice a tančily svatební motýlí tanec.
Paní lektorka měla připravené nejen
oblečky pro děti: kuklu, housenku,
motýlí křídla, ale i sosáčky a barevné květy.

Projektový den byl velmi zábavný,
přínosný a všem dětem se moc líbil.
Byl hrazen z fondů EU z operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod záštitou MŠMT.
MŠ - Jolana Medková Faltysová

ZDRAVÁ PĚTKA
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známily s tím, jaké potraviny jsou
pro naše tělo, jeho zdraví a růst
prospěšné a důležité. Třídily textilní makety potravin na zdravé
a nezdravé, přiřazovaly je k obrázkům lidského těla, nakupovaly
a ukládaly do molitanové ledničky. Jako dárek dostaly děti
na ochutnání čerstvou zeleninu

a ovoce, plakátek výživového talíře, knihu pohádek a zpěvník Zdravé 5. Domů si děti na památku
odnesly samolepky nebo reflexní
nálepky. Akce se vydařila a dětem
se líbila. Byl to první krůček ke
zdravému životnímu stylu.
ZŠ a MŠ - Romana Švikruhová

ZŠ A MŠ ZPRAVODAJSTVÍ
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RYTMY SBĚRNÉHO DVORA

Dne 22. 10. 2021 nás navštívil pan
David Andrš se svými „bubny“. Jeho
bubenická dílna nesla tentokrát název „Rytmy sběrného dvora“ a usku-

tečnila se na školní zahradě. Děti si
mohly vyzkoušet, co všechno okolo
nás i na našem těle může vydávat
zvuky a jak je každý zvuk jiný. Hrály
na své tělo (např. ruce, dlaně, tváře,
břicho…), tleskaly, dupaly, pleskaly. Ale také hrály na bubny, hrnce
a chrastítka. Vše bylo vytvořeno
z recyklovaného materiálu – velké
plastové sudy, staré hrnce, plastové
nádobky od nápojů. Na bubny hrály

pomocí paliček z tenisových míčků. Děti se během celého programu
naučily pracovat s rytmem, hlasem
a s tím, jak to vše spojit dohromady
s hudbou či písní.
Bylo nádherné pozorovat radost
u dětí, jejich osobitost a přístup ke
společné hře. Program byl pro děti
velice zábavný a moc se jim líbil. Vše
bylo podáváno vhodnou motivací
(děti si hrály na piráty, zpívaly zná-

mé písničky: Skákal pes, Pec nám
spadla a jiné) a vlídným, osobitým
a vtipným přístupem pana Andrše.
Tento program byl hrazen z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z Grantu Etické výchovy
v MŠ s názvem Probouzíme etické
a hudební cítění u dětí.
MŠ - Jana Říhová, DiS.

DIGIHRANÍ A BESEDA S JANEM KRŠŇÁKEM
Dne 4. června 2021 jsme na naší
škole měli vzácnou návštěvu z Brna.
Přijel za námi Jan Kršňák, který se
věnuje intuitivní pedagogice a inovativnímu vzdělávání. Založil stránky www.digideti.cz, kde rodičům
nabízí rady a inspirace, jak postupo-

vat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou.
Jan vedl besedy napříč všemi
ročníky během celého dopoledne,
které probíhaly na zahradě školy.
Děti byly od samého začátku vedeny k zamyšlení se nad vlivem digi-

tálních technologií na jejich každodenní život. Nabídl dětem i mnoho
aktivit, her, které je vracely k pozornosti nad prožíváním vlastního
těla a pocitů na hraně osobnějších
témat jako jsou strach, nejistota či
pocity ohrožení. Děti si živé setkání

s Janem užily, spolupracovaly, měly
spoustu postřehů a otázek. Bylo vidět, že jim jejich hlavy pěkně „šrotují“ a že celé dění má veliký smysl
pro jejich vnímání rizik spojených
se světem technologií v 21. století.
ZŠ – Bc. Kateřina Kroupová, DiS.

ŠABLONY III. ZŠ A MŠ
Naše základní a mateřská škola
se úspěšně zapojila do programu
Šablony III., které jsou hrazené
z fondů EU z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, pod
záštitou MŠMT. Získali jsme tak pro
naši ZŠ a MŠ finanční prostředky ve

výši 531.282,– Kč. Zakoupili jsme již
10 tabletů pro žáky ZŠ a 10 pro děti
MŠ pro rozvoj digitální gramotnosti
a využití ICT ve výuce a vzdělávání.
Budeme
navštěvovat
okolní MŠ i ZŠ pro inspiraci
a sdílení zkušeností pedagogů. Pro

rodiče budeme pořádat odborně
zaměřená tematická setkávání za
účasti externího odborníka na témata související s modernizací škol
a vzdělávacího systému. Pro děti
MŠ a žáky ZŠ připravíme projektové dny zaměřené na polytechnické

a environmentální vzdělávání, kreativitu a logické myšlení.
Zapojení do programu Šablony III. je pro naši ZŠ a MŠ velkým
přínosem, a to nejen pro děti, žáky
a pedagogy, ale i pro jejich rodiče.
ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
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ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY
Loučení a přespávání ve škole
Dne 23. 06. jsme měli rozloučení
se školou. Dostali jsme tam pamětní listy a moc moc dobrý dort. Šli
jsme domů a v 19:00 jsme měli přijít na večerní přespávačku. Hráli
jsme s paní ředitelkou a s paní učitelkou fotbal a k večeři jsme měli
pizzu. Pak jsme se koukali na film,
a když to skončilo, tak jsme
šli spát. Další den jsme vstali
a měli jsme zase normální den
ve škole. Moc jsme si to užili a učitelkám za to moc děkujeme.
Klára Orságová –
bývalá žákyně 5. ročníku

dnem pro všechny žáky pátého
ročníku naší školy. K vyřazování
byla přizvána paní ředitelka Simona Baláčková. Pozvání přijala
také paní místostarostka Alena
Mylerová. Shlédli jsme vystoupení mažoretky Klárky Orságové,
taneční kreace Elišky Policarové,
Karolínky Vlkové a Nikolky Říhové. Následovalo slavnostní předávání pamětních listů a občerstvení
v podobě ovocného dortu.
Tentýž den, letos poprvé, proběhlo společné přespávání ve škole. Zážitky z tohoto významného
dne žáci zaznamenali při hodině
informatiky. Dávám k nahlédnutí
pocity Klárky a Vítka.
Slavnostní vyřazování 5.
ZŠ - Mgr. Iveta Pokorná,
ročníku a přespávání ve škole
třídní učitelka
23. červen byl významným

Vyřazování pátého ročníku
Dne 23. 06. nás čekalo vyřazování celého pátého ročníku. Také
paní místostarostka Alena Mylerová přijala pozvání a přišla se
s námi rozloučit. Bylo to super.
Měli jsme výborný ovocný dort,
na kterém byla čokoláda, maliny,
borůvky a jahody. Dostali jsme
pamětní listy. Čekalo nás taneční představení. Klárka Orságová
nám předvedla neuvěřitelné představení jako jedinečná mažoretka
na světě, je to naše jednička. Její
nejlepší kamarádky Eliška Policarová, Kajka Vlková a Nikolka Říhová předvedly také skvělé taneční
představení. Bylo to super.

Přespávání ve škole
Stejný den byl super, protože
jsme zůstali ve škole. Objednali
jsme si s paní učitelkou Ivetou Pokornou a paní ředitelkou Simonou
Baláčkovou osm pizz. Také jsme
hráli fotbal. Tým paní ředitelky vyhrál, skóre bylo 0-2. Tým paní učitelky sice prohrál, ale bojoval silně
až do konce. Pak jsme šli do naší
třídy, kde jsme hráli deskové hry,
dívali jsme se na filmy, které jsme si
sami vybrali. Všichni jsme se bavili.
Pak jsme šli spát do školní tělocvičny. Bylo to super, naplno jsme si to
užili. Vzkaz paní ředitelce a paní
učitelce od nás: děkujeme Vám,
moc, moc a moc Vám děkujeme.
Vít Zeman,
bývalý žák 5. ročníku

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022
Po letních prázdninách se žáci naší
školy opět navrátili do školních lavic.
1. září bylo významným dnem hlavně
pro prvňáčky a jejich rodiče. Na slavnostním zahájení přivítala všechny
přítomné paní učitelka Mgr. Iveta Pokorná a zároveň omluvila paní ředitelku školy, Mgr. Simonu Baláčkovou,
která v tento den také vedla svého

syna do první třídy. Poté představila
lic. Kateřinu Klímovou, třídní učitelku
stávajících prvňáčků. Pozvání přijaly
místostarostka Alena Mylerová a zástupkyně Sboru pro občanské záležitosti paní Červinková. Následovalo
vystoupení žáků 2. ročníku pod vedením paní Ivety Syrové a jejich pohádka
„O Koblížkovi“. Již tento den prvňáčci

plnili úkoly - hádali jména svých spolužáků dle popisu a potěšili zpěvem
písní za doprovodu kytary paní učitelky MŠ Romany Švikruhové.
Na závěr zaznělo přání, aby se dětem ve škole líbilo a do školy chodily
rády, našly hodně nových kamarádů
a prožily zde chvíle, na které budou
vzpomínat celý život. Také nechyběla

PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Ze čtvrtka 21. 10. na pátek jsme všichni zúčastnění ze ŠD přespávali v tělocvičně ZŠ. Přes den jsme společně s rodiči vyráběli indiánské posezení. Vzniklo krásné zázemí pro komunitní kruh, ale i pro učení venku.
K večeři jsme měli domácí pizzu, kterou si děti samy upekly, a to od přípravy
těsta až po zdobení přísadami. Díky veliké pomoci maminek se vše perfektně
časově zvládlo a všichni jsme si to společně užili. Noc proběhla skvěle, děti si
celou akci moc užily. Doufáme, že bude možnost ji v budoucnu opět zopakovat.
ŠD - Denisa Jandová
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prosba k rodičům, a to o trpělivost
se svými prvňáčky při zvládání úkolů a nabídnutí vzájemné spolupráce
s pedagogy školy.
Našim žáčkům přejeme radost
z nového poznávání, paním učitelkám
a všem zaměstnancům školy hodně sil
a pevné zdraví.
ZŠ - Albrechtice nad Orlicí
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY PŘI ZAPOJENÍ DO PROJEKTU VÝTVARNÉ PŘEHLÍDKY „BOJ S PANDEMIÍ“
V loňském školním roce se naše
škola během distanční výuky zapojila do projektu výtvarné přehlídky „Boj s pandemií“. Žáci vytvořili
velmi zdařilá, výstižná díla. I přes
složité podmínky se zapojilo velké množství škol, žáků a studentů.
O to náročnější byl výběr děl postupujících do československého kola

a dále výběr pro výstavu děl.
Výtvarná přehlídka měla tři etapy:
regionální etapu – výstavy krajské,
městské či ve svazcích obcí, československou výstavu v Praze spojenou, podle bezpečnostní situace, i se
sympoziem BOJ S PANDEMIÍ a zahraniční výstavy. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. V první

kategorii (do 10 let) bylo do užšího
výběru pro celostátní přehlídku Boj
s pandemií vybráno dvacet dva děl
žáků z různých škol. Mezi nimi bylo
oceněno dílo žákyně naší školy Barbory Kopecké a zároveň uděleno
Čestné uznání za postup na československé kolo výtvarné přehlídky
BOJ S PANDEMIÍ. Dalším úspě-

chem byl výběr díla Karolíny Vlkové
k ocenění na krajskou výstavu BOJ
S PANDEMIÍ Královéhradeckého
kraje pod názvem „Moje emoce
v době pandemie“.
Oběma děvčatům patří velká
gratulace, hodně dalších úspěchů
a chuť kreslit i nadále.
ZŠ - Mgr. Iveta Pokorná

„S COUNTRY TANCI DO STODOLY“
Program trval 90 minut včetně i paní učitelky, které si také s chutí
desetiminutové přestávky. Všichni zatancovaly.
žáci si tancování užili a naučili se
kroky country tanců. Akce bavila
ZŠ - žáci a pedagogové školy

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 se konala školní akce „S country tanci
do stodoly“ s vedoucím tanečního klubu Šumáček, panem Mírou

Procházkou. Žáci byli rozděleni
na dvě skupiny. V první skupině
si zatancovali žáci 1.-3. ročníku
a poté je vystřídal 4. a 5. ročník.

Dne 23. září proběhl již tradiční
„Běh o posvícenský koláč“ v krásném parku v Albrechticích, tentokrát v novém kabátě. Nově se ho

účastnily děti z mateřské školy, pe- věc, spoluprací, vůní koláčů a pedagogové i rodiče. Celý běh prová- čených medailí – vše podpořeno
zela příjemná atmosféra, naplněna příjemným slunečným počasím.
dětskou radostí, nadšením pro

BĚH O POSVÍCENSKÝ KOLÁČ
Kolektiv zaměstnanců
ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
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POSELSTVÍ MALÉHO PRINCE V NETRADIČNÍ PODOBĚ
Na začátku měsíce září nás oslovilo s nabídkou Hudební divadlo
dětem z Hradce Králové. Netradiční
zpracování nejznámějšího literárního díla francouzského spisovatele
Antoine de Saint-Exupéry – Malý
princ si získalo naši pozornost,
a proto dnes máme možnost zhlédnout toto představení formou online
v prostorách Obecního úřadu v Albrechticích nad Orlicí.
Jedná se o velmi netradiční alternativu, kdy z důvodu vládních
opatření nebylo možné si takzvaně
„užít“ kulturu v prostorách Pelclova
divadla v Rychnově nad Kněžnou.

Poselství filozofické pohádky je
v této době natolik silné, že díky kolegialitě, spolupráci a chuti předávat
jinak našim dětem hodnoty, které
v dnešní době zapadávají, vznikl nápad si dopřát kulturní zážitek i přes
nepřízeň osudu.
Malý princ nám v této chvíli přišel sdělit, jak důležitá je upřímnost,
lidskost, nezáludnost, opravdovost.
Jak důležitá je pro nás příroda, láska, přátelství a lidská solidarita. Uvidíme, zda toto zpracování nás i děti
dovede k zamyšlení nad pravými
hodnotami lidského světa.
ZŠ - lic. Kateřina Klímová

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TUČ A ŇÁK
Dne 5. 11. 2021 nás navštívila
paní Jarmila Vlčková, zakladatelka
Divadla U staré herečky. Dorazila
k nám s loutkovým divadelním

představením Tuč a Ňák. Příběh
děti zaujal. Dozvěděly se něco
o zvířátkách, která žijí na severním
pólu a na jižním pólu. Tuč a Ňák

jsou dva tučňáci, kteří zlobí svého jižním pólu, kde žijí tučňáci, lední
učitele přírodopisu. Pan učitel je medvědice nejsou…
straší tím, že je sní lední medvědice! Ale pan učitel dobře ví, že na
Kolektiv zaměstnanců školy

PROJEKT ZŠ „ŘEMESLO A BUDOUCNOST“
Oživení tradic a důraz na manuální zručnost dětí jsou v současné době
velmi důležitou součástí polytechnické výchovy. K realizaci projektů spojených s těmito aktivitami přispělo
schválení žádosti o poskytnutí dotací
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
v celkové výši 46 250,– Kč. V rámci
dotace projektu byly zakoupeny prostředky k tvůrčí práci v keramické dílně, polytechnické stavebnice, zahradnické potřeby a pařeniště, metodický
materiál, kreativní materiál pro propagaci projektu a fotoaparát nezbytný
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k pravidelné dokumentaci všech školních aktivit.
Žáci naší školy si tradice každoročně
připomínají a zapojují se do řady projektů spojených s řemeslnickou činností. Tímto způsobem se seznamují
s řemesly dnešními i bývalými, a to
především z našeho regionu. Společně
si mohou vyzkoušet různé techniky
a radovat se z tvůrčí práce. Adventní
výzdoba školy, vánoční jarmark, velikonoční výstava jsou výzvou k vyzkoušení různých řemeslnických prací a k výrobě dárků z keramiky, dřeva

a přírodního materiálu. Svou tvůrčí
prací se žáci prezentují při různých
příležitostech, obdarovávají své blízké
i občany obce, zejména seniory.
Školní zahrada je podnětným místem k efektivnímu učení ve zdravém
venkovním prostředí. Žáci se podílejí
na její údržbě. Při zahradničení využívají zahradnické dovednosti k objevování, zkoumání vývoje rostlin
v závislosti na různých podmínkách.
Na vyvýšených záhonech pěstují zeleninu, pozorují růst plodin a bylin.
Využívají zahradnické nářadí, osivo,

sadbu, pařeniště. Při pracovních činnostech je nezbytné rozvíjet jemnou
motoriku potřebnou pro zvládnutí
některých manuálních dovedností.
Zde jsou přínosem polytechnické
stavebnice.
Výsledkem tohoto projektu je celkový rozvoj dětí, všeobecné vzdělání
včetně manuálních činností, motivace pro další vzdělávání, komunikaci
mezi lidmi a motivace pro uplatnění
v profesním životě.
ZŠ - Mgr. Iveta Pokorná
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Z ČINNOSTI HASIČŮ
Život hasičů v Albrechticích je
v dnešní době jak na houpačce. Chvíli se scházíme, pak zase nějaký čas ne,
začínáme si být vzácní a vždy, když se
po nějaké době opět můžeme sejít,
nebo se musíme sejít třeba z důvodu
nějakého zásahu, říkáme si, jak jsme
zase krásně poporostli. Někteří z nás
jsou trošku prostorově výraznější. Ale
to bude věkem, neboť věkový průměr
členů stoupá a časem bude třeba do
jednotky vnést nový, svěží vítr. Přesto jsme udělali během tohoto roku
celkem dost práce. V loňském roce
jsme dostali od Ježíška nové zásahové vozidlo, a bylo třeba ho doladit
k obrazu svému. Takže to znamenalo
pár úprav, dokoupení nářadí, nástrojů a dalšího vybavení potřebného
pro zásah. A stále je co upravovat.
V současné době vzniká v dílně pana
Jambory nový přívěs na přepravu
protipovodňových prostředků, koňky, ale zejména zásahového člunu,

který jsme v letošním roce použili
dvakrát. Poprvé při záchraně topící
se srny ze zamrzlého rybníka, a následně při výcviku na řece Orlici,
kde jsme si společně kolegy z HZS
Rychnov a SDH Týniště procvičili záchranu osob z vodní hladiny. Zúčastnili jsme se také cvičného zásahu na
požár nízké budovy spojený s vyhledáním a evakuací osob. Samozřejmě
jsme se museli i odborně připravovat. Každoročně se velitelé jednotek
SDH musí účastnit velitelských dnů
a cyklických školení. V letošním roce
vyrazili naši tři velitelé do Dobrušky
a do Kostelce nad Orlicí, kde probíhala školení na téma hydrantové
sítě v obcích, záchrana tonoucího,
základy první pomoci, spojení u zásahu a seznámení s novými předpisy.
Ani naši řidiči-strojníci nezaháleli.
Mimo kondičních jízd, při kterých
musí ze zákona najezdit minimálně
deset kilometrů měsíčně, si opako-

vali i obsluhu čerpadel a agregátů.
Tři z našich členů se zúčastnili kurzu
strojníků v Bílých Poličanech, z nichž
dva obnovovali oprávnění po pěti letech, a jeden se stal nováčkem v naší
strojnické skupině. Takže k dnešnímu dni máme celkem deset strojníků
a jednoho čekatele. Přibyl nám také
jeden nový člen, který bude proškolen, vybaven osobní výstrojí a v dohledné době odeslán na kurz nositelů
dýchací techniky. Máme tedy celkem
19 členů, což se zdá jako velmi slušné
číslo, ale problém nastává při vyhlášení poplachu v pracovní době, kdy
je většina členů v zaměstnání, a pak
nastává okamžik hrůzy z toho, zda
se vůbec sejdeme a vyjedeme. Musím zaklepat na dřevo, ale zatím jsme
vždy vyjeli. Občas v minimálním
možném počtu, ale vyjeli. A kam že
jsme to letos vyjížděli? Když nepočítám práce pro obec, údržbové práce
kolem protipovodňové hráze a asi-

stence při různých akcích, tak naše
jednotka vyjížděla k celkem osmi
událostem. Z toho byly dva plané poplachy, dva požáry a čtyři technické
pomoci, kde se jednalo o spadlé stromy na komunikacích a likvidace sršní
v areálu domova důchodců. Ani na
děti ze školky jsme letos nezapomněli
a po ukázce naší hasičské zbrojnice
a techniky jsme jim připravili velmi
vlhké a osvěžující dopoledne v parku
u elektrárny. Určitě bych si vzpomněl
na spoustu dalších událostí a činností
naší jednotky, ale to by bylo na více
stránek a zpravodaj by se nemusel vejít do vašich schránek.
Teď už mi nezbývá, než Vám všem
za celou jednotku albrechtických hasičů popřát hlavně zdraví, pohodu
a lásku jak na Vánoce, tak i v příštím
roce, který bude zase o něco lepší. Mějte se krásně a buďte na sebe
hodní.
Vaši hasiči Albrechtice nad Orlicí

KNIHOVNA – NABÍDKA PRO ČTENÁŘE
Vítám
vás
v
knihovně
v této dnešní, pro nás všechny,
nelehké době. Pro zlepšení vašich
chvil nabízím řešení: vypněte TV
zpravodajství a otevřete si raději
knihu. Rozprostře se před vámi
zcela nový svět. Může to být svět
plný dobrodružství, lásky, cestování… zkrátka takový, podle toho
jakou knihu začnete číst…
„První dotek“ – Jaroslav Dušek,
Pavlína Brzáková
Představme si, že existuje určitá
energetická mohoucnost obrovského kvantového pole, Vesmíru, který
je propojený na mnoha úrovních.
Pozoruhodná kniha, která nabízí
vysvětlení a může odhalovat příčinu, proč tolik lidí prožívá svůj život
v obavách a strachu. Zvyknou si
totiž, že musí všemu, co se jim nakuká, věřit…

a oceňované knihy Želary, nabízí
čtyři příběhy sebrané v této knize,
které stojí na samé hranici detektivního žánru. Mají společného
hrdinu, mladého rozpačitého vyšetřovatele, který se postupně dobírá přesvědčení, že nic není tak
prosté, jak se zpočátku zdá, a že
pravda se skrývá mnohem hlouběji,
než zpravidla naznačuje první pohled. Čtenář se pak při jejich četbě
může znovu přesvědčit o autorčině
mimořádném citu pro psychologii
dialogu a o jejím smyslu pro zvláštní dramatické, někdy i absurdní situace, jež mezi lidmi vznikají.

„Pláž v Chorvatsku“ – Julie
Caplinová
S touto knihou doplujete do
krásného Chorvatska za letním
sluncem, třpytivě tyrkysovým mořem a romantickým příběhem, který nedokážete odložit, dokud ho
„Nic není tak prosté“ – Květa nedočtete.
Legátové
„Kůň, který si mě vybral“ – SuAutorka známé, zfilmované

san Richardsová
Kniha vypráví neobyčejně silný
a dojímavý příběh. Příběh o obětavosti, nesmírné síle, o smrti a o lásce. Přestože tentokrát nejde o lásku
mezi dvěma lidmi, ale o cit mezi týranou kobylkou a dospělou ženou.
Jistě zaujme všechny milovníky
koní, kteří mají s podobnými věcmi vlastní zkušenosti, ale právě tak
přinese mnoho podnětů k zamyšlení i těm, kdo tato nádherná zvířata
znají jen zpovzdálí.

ticky, že se děj před očima čtenáře
mnohdy mění na film zaznamenávající i to, co donedávna zůstávalo
skryto ve třinácté komnatě české
historie.
„Jak jsem sebrala odvahu“ –
Barbora Šťastná
Sama autorka o své knize říká:
tato kniha není návod, jak se přestat
bát. Já se například bojím spousty věcí. Bojím se otevírat dopisy
s modrým pruhem, bojím se pavouků, zubaře, předjíždění na okresce.
Přišla jsem ale na to, že i když se
strachu nezbavím, nemusím ho za
všech okolností poslouchat. I se
strachem můžu sebrat odvahu a dělat věci, které bych od sebe nečekala.

„Šikmý kostel“ – Karin
Lednická
Kniha začíná obrovským důlním
neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této kniSnad jsem Tě milý čtenáři aleshy, jejichž pohnuté osudy můžeme
po následující čtvrtstoletí sledovat. poň trochu inspirovala. Pokud ano,
Příběh je vystaven na skutečných tak na shledanou v knihovně každý
událostech, z nichž mnohé nebyly pátek od 17 – 19 hodin se těší
doposud v české románové tvorbě
Vaše knihovnice –
zpracovány. Vyprávění ubíhá v draHana Svobodová
matickém tempu a natolik auten-
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víme, že příští rok musíme otevřít
i druhou pípu. Rozhodli jsme se, že
stejně jako vloni i letos podpoříme
někoho, kdo to potřebuje. A jelikož
se v létě zmínil Jirka Kamš, který za
Albrechtice hrával fotbal, že by potřeboval handbike, občané vybrali
prakticky na korunu přesně stejně
jako vloni a částka ve výši 7500 Kč
byla panu Kamšovi následně předána. Snad ho brzy budeme potkávat,
jak brázdí cyklostezky a cyklotrasy
v okolí a bude nás hřát, že i občané z Albrechtic nebyli lhostejní
a přispěli.
Akce se nakonec rozjela takovým
způsobem, že na ni mnoho z nás
bude ještě dlouho vzpomínat. Jak
už to tak bývá, vedly se důležité
rozhovory, jejichž obsah si nikdo

S nadějí jsem celé léto sledovala
vývoj koronavirové situace, abych
věděla, jestli se pouštět do příprav
posvícení, nebo ne. Vše se zdálo
v pořádku, takže jsme si připomněli termín (posvícení u nás vychází
vždy na první neděli po Václavu,
ale oslavy děláme už v sobotu před
tím), který letos připadl na 2. 10. ,
a dali jsme se do toho. Nutno říct,
že náklady na tuhle akci pokradmu
vysoce překročily náklady minulých let, proto jsme moc rádi, že se
na ní nejen finančně podílí i Nová
Ves.
Klasický program v duchu dobrého jídla, fotbalového derby s Novou
Vsí (která zase všechno vyhrála),
zábavy pro děti a stánků s řemeslnými výrobky, dobrým jídlem a pitím obvykle doplňuje také hudba,
jak se říká „k tanci a poslechu“.
Letos to byl trochu oříšek, dlouho
jsme jednali s jednou kapelou, která
přes veškerou snahu nakonec účast
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musela odmítnout, ještě déle jsme
jednali s druhou kapelou, se kterou
to taky neklaplo, až jsme se dostali
s termínem tak na hranu, že jsme
brali prostě cokoliv. Pozor, teď není
řeč o novoveské kapele Croween
Rock, kterou jsem měla domluvenou už od konce prázdnin. Mám
na mysli kapelu odpolední, kterou
jsme pro letošek ulovili v Chocni.
Kapela KapKa (Kapesní Kapela) je
snad známá i z TV Šlágr, kytaristka
a harmonikář hrají, jak sami říkají cover verze písní „od Bacha po
Vlacha“. Říkala jsem si, že harmonika k posvícení patří, takže proč
ne. Ohlasy ale byly různé, každého
tento hudební styl nenadchnul, já
zase byla mírně nevrlá, že začali
hrát už do fotbalu, ale co už… Croweeni potom nastoupili ve vší parádě a i díky rychlému stmívání se
parket pěkně zaplnil.
Účast byla obrovská, na pivo se
občas stála dlouhá fronta, takže

z účastníků nepamatuje, potykali si
tam lidi, kteří se druhý den na ulici
ani nepoznali, a cesty domů? Kdo
nevymetl aspoň pár stromů, nebo
komu se před očima nezvedl asfalt,
jako by nebyl… tedy nepil… Když
jsme se další dny scházeli v hospůdce na hřišti, ať už kvůli fotbalovému utkání našeho Áčka, nebo
kvůli pondělnímu tréninku dětí,
všichni jsme se pořád ještě usmívali, a to je hlavní. A že si někdo něco
nepamatuje, že někdo nedonesl ani
jednu lahev vína zakoupenou do
zásoby? Na to se historie neptá…
Eva Králová
předsedkyně kulturní komise
foto: Radek Horký
a Hana Marková
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KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Tak jako v loňském roce jsme
i letos vyrazili s dětmi na již třetí
čtyřdenní ročník minitábora. Tentokrát jsme se rozhodli podpořit
oblíbené rekreační zařízení chata
Juráška v Olešnici v Orlických horách, kde nám bylo umožněno ubytování v chatkách a zajištěno stravování během celého pobytu přímo
na chalupě. K dispozici jsme měli

celý areál včetně umělého hřiště
s večerním osvětlením, velké ohniště, kde jsme se každý večer scházeli, opékali buřty a povídali si.
Děti se díky společnému táboráku
naučily připravit ohniště, rozdělávat oheň křesadlem, řezat dřevo
nejen pilou, ale i strunou a nakonec ohniště i správně uhasit. Během našeho pobytu jsme měli milou návštěvu v podobě Policie ČR.
Ochotní policisté nám předvedli
vybavení policejního automobilu, vybavení pořádkové jednotky
a policejní čtyřkolky, kterou nám
přivezl ukázat policista z obvodního
oddělení Dobruška.
Na našem táboře nechyběly

klasické ranní rozcvičky, kontrola pořádku v chatkách ani večerní stezka odvahy, která vedla přes
přilehlou sjezdovku a okraj lesa.
Děti si vyzkoušely střelbu z luku
a ze vzduchovky a podnikli jsme
také horskou túru o délce 10 km
s výšlapem na rozhlednu Feistův kopec a také jsme v Olešnici navštívili
místní sbor dobrovolných hasičů,
kde nám byla představena technika.
Všichni, včetně instruktorů,
jsme si tábor užili, počasí nám vyšlo na výbornou a již teď se těšíme
na další ročník minitábora. Na závěr
nám dovolte velice poděkovat Královéhradeckému kraji, Městu Týniště nad Orlicí a Obci Albrechtice nad

Orlicí za nemalou finanční podporu, bez které bychom nemohli tábor
a různé aktivity uskutečnit. Dále děkujeme našim sponzorům, zejména
paní Evě Duhové (Hospůdka Na
Hřišti v Albrechticích nad Orlicí)
za její ochotu a finanční podporu
při pořádaných akcích.
V současné době nám situace
opět nedovoluje uspořádat vánoční
rozloučení s hasičaty a osobně popřát klidné prožití vánočních svátků. Přijměte tedy alespoň touto cestou přání krásných Vánoc, prožitých
s těmi nejbližšími, hodně zdraví
a šťastný nový rok 2022.
Za tým instruktorů
David Chaloupka
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HALLOWEENSKÉ OTEVŘENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ NA NÁVSI
V sobotu 30. 10. 2021 jsme slavnostně otevřeli dětské hřiště na návsi, jehož součástí je i odpočinková
zóna v podobě nových laviček.
Při otevření se mohly děti zapojit
do různých soutěží a dospělí příjemně posedět. Děti přišly v kostýmech
a kostýmy jsme mohli vidět i na několika dospělých.
Velké díky patří nadšeným sousedům, kteří si v tomto hektickém čase
našli čas a pomohli s realizací celého

projektu. Bez jejich pomoci by nebyl
naplněn cíl projektu, kterým nebylo
jen vybudovat toto hezké místo pro
setkávání, ale i poznat se navzájem
a navázat sousedské vztahy.
Práce nám trvala několik sobot.
Na pomoc nám přišli nejen rodiče
malých dětí, ale i prarodiče. Ještě že
všichni byli tak šikovní a věděli si
rady, protože jsme museli zaměřovat, bagrovat, navážet štěrk, betonovat, pokládat dlažbu, založit a osázet
záhonek. Práce bylo dost.
Velké díky samozřejmě patří
i České spořitelně a Nadaci VIA,
která poskytla na projekt „Osamě-

lá houpačka“ finanční prostředky
v celkové výši 97.000,– Kč. Díky
České spořitelně, Nadaci VIA a nadšeným maminkám, které na slavnostní otevření napekly, jsme měli
občerstvení zdarma. Občerstvení
bylo také ve znamení Halloweenu.
Mohli jsme ochutnat nejen helloweenské sladkosti, ale i strašidelné
muffiny, pavučiny z tyčinek a čokolády, „uříznuté“ prsty v podobě párku v těstíčku a další dobroty.
Za sebe musím říci, že tato aktivita měla smysl, nejen že jsme se blíže poznali, ale ta radost v dětských
očích mluvila za vše. Budu končit

zážitkem, který se mně stal, když
jsem jela jednou navečer nafotit, co
jsme ten den udělali. Jela jsem později, protože jsem si myslela, že už
na hřišti nikdo neubude, ale na kolotoči bylo asi 10 dětí. Jeden hošíček
ke mně přiběhl a říkal: „Paní, vy jste
tohle všechno vymyslela? To je taková paráda, my vám tak děkujeme“
a s poděkováním se přidaly i další
děti…
Doufám, že tato radost vydrží a že
se k novým věcem budeme chovat
tak, aby nám co nejdéle posloužili
a měli jsme z nich radost všichni.
Markéta Vanická Žabová
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