zpravodaj obce Velké Albrechtice
září, říjen
2014
Úvodník / Blanka Drastichová
Vážení spoluobčané,
ač neradi, musíme přiznat, že se
nám léto pomalu přehouplo do
podzimu. Myslím, že pěkného a
teplého léta si letos užili všichni
dostatek, a tak můžeme jen
doufat, že pěkné září a říjen
bude také stát za to. Podzim je
čas
dozrávání
a
sklizně,
zkracujících se dní a příprav na
zimu. Ptáci odlétají za teplem na
jih, podzimní příroda hraje
nádhernými barevnými odstíny,
vévodí žluté, hnědé a červené
odstíny padajícího listí. S dětmi budeme sbírat kaštany a žaludy, nebo
vyrazíme na výlov rybníku.
A tak vám, milí čtenáři, přeji, abyste si také na podzim užívali všech
barev života.

„Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom
to měli.“
Mark Rutherford

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
Dovolte mi stručnou informaci o probíhajících stavebních
činnostech v obci. Rozestavěno je 8 bytů podporovaného bydlení pro
seniory nad 70 let na pozemku za bytovkou. Hrubá stavba má být
dokončena v říjnu, dokončená stavba pak bude předána v dubnu 2015.
Zhotovitelem je společnost Atriowood, s.r.o., Ostrava. Na podzim
obecní úřad vypíše podmínky, za jakých lze tyto obecní byty získat.
Proto prosím nespěchejte s podáním žádosti. Je rozestavěn poldr za
MŠ. Zhotovitelem je firma Lesostavby Frýdek-Místek, termín předání
do 05/2015. Pokračují také práce na výsadbě 4,4 ha lesa kolem
melioračního potoka od poldru směrem k železniční trati, dokončeno
bude do konce roku. V současné době probíhá výběr dodavatele na
kanalizaci od mostu ke kostelu po dům č.p.140. Pokud vybereme, bude
stavba zahájena v září a dokončena do dubna 2015. Letos ještě
provedeme rekonstrukce topení a vstupu v budově pošty a kotelny
v MŠ. Žádám proto všechny, kteří budou zmíněnými stavbami dočasně
omezeni o trpělivost. Děkuji za pochopení.
Čas letí a jsme opět na konci volebního období. Tentokrát už šestého
po osamostatnění obce. I v tomto volebním období se mnohé podařilo,
avšak řada záměrů zůstává ve stadiu připraveného projektu, čekajícího
na vhodné financování, nebo byly zahájeny a dokončeny budou
v následujícím období. Není mým cílem zde uvést podrobný výčet
všeho, jen zmíním z mého pohledu podstatné. Také bych nerad, aby to
vypadalo jako předvolební kampaň. Podrobnou zprávu předložím na
jednání zastupitelstva obce 15.9.2014.
Důležitým impulsem pro realizaci řady záměrů po roce 2010 bylo
uskutečnění komplexní pozemkové úpravy (KPU) v r.2010. Jako každé
opatření realizované z moci úřední nemohla vyhovět všem. Obci však
umožnila realizovat opatření k zlepšení vzhledu krajiny a k ochraně
před povodněmi. Provedli jsme, ať za pomoci občanů, zejména členů
Mysliveckého sdružení Jamník, nebo dodavatelsky, výsadby tisíců
dřevin. KPÚ změnila způsob užívání polních pozemků. Dnes zde
neuvidíte jen velké lány kukuřice nebo řepky. Je to zejména proto, že

místo jediného hospodáře Sugal Bílovec zde hospodaří přibližně 14
zemědělců a velké lány se tak opět rozdělily.
Pokud jde o obnovu majetku obce, dokončena byla rekonstrukce
budovy základní školy. Tím bylo umožněno rozšířit výuku, získali jsme
prostory pro volnočasové aktivity našich dětí i dospělých a byl splněn
slib zachovat školu a školku v minimálně stejném rozsahu, přestože
očekávaný nárůst počtu dětí zatím nenastal. Děti navíc odcházejí do
jiných škol mimo obec, ať už kvůli zaměření školy nebo jen proto, že
rodiče tam jezdí za prací. To těžko ovlivnit.
Rozvoj obcí je nejvíce vidět na nové výstavbě. Za MŠ již stojí nebo
je rozestavěno 21 nových rodinných domů, které by bez investice obce
do infrastruktury zde stát nemohly. Dalších 7 RD si občané postavili
mimo tuto lokalitu. Většina starších domů je opravena a snad kromě
pěti domů jsou všechny také trvale obydleny. A že některé byly ještě
nedávno ruinami, snad nemusím připomínat. Počet obyvatel se navýšil na
1065. Je zřejmé, že naše obec má co nabízet. Lidé se sem stěhují zpět
nebo se rozhodli zde postavit nový dům a usadit se.
Jako velké mínus vidím nezajištění nového územního plánu. Ne že by
ten současný byl úplně špatný, ale ze zkušeností nejvíce svazuje právě
samu obec. Pořízení nového ÚP již bylo schváleno. Jenže zadat
odpovědně nové využití území ve stavu, kdy stát stále vlastní řadu
nemovitostí, nedokáže se o ně postarat, nemá zájem je obci převést a
neví se, jak s nimi naloží, není jednoduché. I nemovitosti po bývalém
Sugalu jsou přes rok bezvýsledně nabízeny k prodeji a kdo ví kdy, kdo
a za jakým účelem je koupí. Některé záměry, třeba průmyslová zóna u
dálnice, bude třeba přehodnotit, protože většinový vlastník pozemků
nevyvíjí žádné aktivity k získání investora. Navíc nových průmyslových
zón či opuštěných areálů je v okolí celá řada. Podporovány však opravdu
budou jen některé.
Rozvoj obce je závislý na jejích finančních možnostech. A to jak
investice, tak podpora školství, kultury, sportu, spolkové činnosti. I
přes nové rozdělení daní, kdy si malé obce pomohly k vyšším příjmům,
to není tak růžové jak bylo slibováno. Snad proto, že se některé daně
daňové správě nedaří vybrat. V našem případě nám za uplynulé 4 roky
schází v rozpočtu přes 5 milionů Kč z nevybraných daní z nemovitostí.

Zejména díky insolvenci Sugalu. Na krytí tohoto výpadku jsme museli
přijmout úvěr, a to je vidět! Hodně jsem psával o dotacích. Na všechno
však dotace nejsou a i k nim je třeba mít peníze na vlastní podíl obce.
Museli jsme proto některé záměry i několikrát odsunout.
Jak se říká, na všechno je třeba se dívat pozitivně. A nenechat se
odradit. Jde to někdy těžko, ale jde to. Rád bych, kdyby v následujícím
volebním období se obci vedlo ještě lépe, a vy občané, jste byli ještě
spokojenější.
Závěrem bych rád srdečně poděkoval všem členům zastupitelstva a
rady obce, členům výborů a komisí, ale i mnohým občanům, kteří se
podíleli na rozhodování o životě a dění v obci, a kteří přispěli k jejímu
dalšímu rozvoji. Vykonali kus dobré práce, obětovali tomu spoustu
svého času, který mohli využít jinak. Tímto děkuji také jejich rodinám,
kterým tento čas vlastně patřil. Práce ve veřejné správě je čím dál
náročnější, roste objem potřebných znalostí a s tím se zvyšuje i
odpovědnost při rozhodování ve výkonu veřejné funkce. Chce to hodně
času, než člověk nastuduje, co musí znát, rozhodování většinou nebývá
jednoduché. Toto snad může mnohé odradit. Proto předem děkuji i
těm, kteří sebrali odvahu a kandidují. V podzimních komunálních
volbách se o vaše hlasy a 15 míst v zastupitelstvu bude ucházet 27
kandidátů ze dvou volebních stran. Snad se z toho dá usuzovat na
rostoucí zájem o veřejné dění. Přeji vám dobrou volbu a novému
zastupitelstvu hodně úspěchů!

Z usnesení rady obce / Ing.Josef Magera, starosta
RADA OBCE dne 23.6.2014 schválila:
Účast starosty obce na akci Štít Albrechtic 2014.
Zadání projektu rekonstrukce kotelen MŠ a pošty panu Neužilovi.
Ponechání přeplatku na ostatní dopravní obslužnost obcí z roku
2013 na účtu ke krytí nákladů v roce 2014.
Smlouvu se společností SART – stavby a rekonstrukce a.s na
pronájem pozemků p.č.2526, 2527, 2573 a 2574 po dobu výstavby
železničního mostu na trati Studénka – Bílovec.

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene plynovodu na pozemku
p.č.1906/2 pro RWE a.s. za cenu 1000,- Kč jednorázově.
Kontrolu dodržení podmínek pro uzavření kupní smlouvy s věcným
předkupním právem a uzavření kupní smlouvy s věcným předkupním
právem na pozemky: p.č.1247/47 s manželi Neužilovými a
p.č.1247/67 s p. Chudíkem a p. Tešnarovou.
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p.248.
RADA OBCE dne 23.6.2014 neschválila:
Zadání zakázky na opravy povrchu místních komunikací firmě
Lesostavby Frýdek-Místek technologií Jetpatcher.
RADA OBCE dne 23.6.2014 vzala na vědomí:
Žádost M.Temlíka o prominutí nájemného za p.č.1247/49.
Možnost vyjádřit se k návrhu jízdních řádů ČD do 4.7.2014.
Zprávu o projednání výstavby poldru na pozemku p.č.2842 se
zástupci města Studénky a nájemcem pozemku Ing.Klečkou a zájem
města Studénky o převod pozemku do majetku města.
RADA OBCE dne 7.7.2014 schválila:
Uzavření smlouvy č.Z-S14-12-8120036690 s ČEZ Distribuce a.s. na
přeložku podpěrného sloupu vedení VN.
Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního
díla č.576/D/NJ/2014.
RADA OBCE dne 7.7.2014 vzala na vědomí:
Závěrečnou zprávu a organizaci a financování Dne obce 2014.
Policejní hlášení komunikační závady č. ČJ-2014-070706 – schází
vodorovné dopravní značení na přechodu pro chodce ke hřbitovu.
RADA OBCE dne 21.7.2014 schválila:
Výběr zhotovitele stavby Výstavba podporovaných bytů v obci
Velké Albrechtice a uzavření smlouvy o dílo s Atriowood, s.r.o., za
cenu 8.505.778,90 Kč bez DPH.
Zveřejnění záměru odprodat z majetku obce část pozemku
p.č.1247/60 o výměře 42 m2 panu Janu Dětskému.
RADA OBCE dne 21.7.2014 vzala na vědomí:

Akceptování žádosti o dotaci OPŽP na akci Oprava a odbahnění
vodní nádrže v obci Velké Albrechtice.
Zahájení zpracování projektu na úpravu koryta VT Bílovka v km
8,900-9,760, realizace 2015.
RADA OBCE dne 4.8.2014 schválila:
Uzavření Smlouvy č.13149656 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na
akci „Realizace prvků ÚSES kolem DVT 121 Velké Albrechtice“.
Provedení opravy podlahové krytiny v místnosti prodejny v č.p.248
až po výběru nového nájemce.
Poptávkového řízení na provedení rekonstrukce kotelny v MŠ a
rekonstrukce vytápění v č.p.248 podle projektu p.Ivo Neužila.
Zadání zakázky na zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce na akci Odkanalizování pravobřežní zástavby
Sběrač B od p.č.662/4 k č.p.140 s firmou Seller Moravia s.r.o., a
uzavření příkazní smlouvy č. VZ-21/2014 za cenu 35.000,- Kč bez
DPH.
Zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky Odkanalizování
pravobřežní zástavby Sběrač B od p.č.662/4 k č.p.140.
Pokračování v projektu Parkovací stání v areálu hřiště.
Přistoupení na změnu cen elektrické energie podle individuální
cenové nabídky ČEZ Prodej z 23.7.2014 na dva roky.
RADA OBCE dne 18.8.2014 schválila:
Zapojení obce do projektu ESF Investice do rozvoje vzdělávání a
uzavření Smlouvy o spolupráci se společností Eduwork o.s.
Zveřejnění záměru odprodat z majetku obce pozemek p.č.2842
v k.ú.Velké Albrechtice městu Studénka.
Podání žádosti úřadu práce o prodloužení smlouvy o dotaci na
zřízení pracovních míst VPP do konce listopadu 2014.
Zadání zakázky na skácení jasanu za bytovkou na p.č.254/2
v majetku obce firmě Slumbi s.r.o. Bílovec za 6 tis.Kč bez DPH.
RADA OBCE dne 18.8.2014 uložila:
Starostovi zajistit ihned vyčištění konce mlýnského náhonu u
vstupu do zatrubněné části a zjistit osobu odpovědnou

za provedení opravy počátku zatrubněné části – dříve majetek
ZVHS.
RADA OBCE dne 18.8.2014 vzala na vědomí:
Uznání dluhu společnosti ZD Bílovec agro a.s. za užívání pozemků
v majetku obce v roce 2013 ve výši 29.962,- Kč.
Písemné připomínky ZD Bílovec agro a.s. k návrhu pachtovní
smlouvy.
Sdělení Úřadu pro civilní letectví o vyhlášení ochranného pásma
radaru TAR LKMT na letišti Mošnov.
Oznámení Ministerstva životního prostředí pro obce o předložení
návrhu na vyhlášení rozšíření CHKO Poodří, vymezení zón ochrany
přírody v CHKO a o možnosti seznámit se s návrhem péče o CHKO,
do 90 dnů po vyhlášení (do 3.11.2014) je možno podávat připomínky.

Zasedání zastupitelstva / Ing.Josef Magera, starosta
Sedmnácté zasedání Zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 15.
září 2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti budovy obecního úřadu,
Velké Albrechtice 119. Program jednání bude zveřejněn obvyklým
způsobem.

Oznámení počtu a sídla volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 15 písm.g) zákona č.491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Pro volby do zastupitelstva obce Velké Albrechtice, konané ve
dnech 10. a 11. října 2014, a pro voliče s trvalým pobytem na území
obce Velké Albrechtice je vytvořen jeden volební okrsek s názvem
Velké Albrechtice.
2. Sídlo volebního okrsku Velké Albrechtice je v budově Obecního
úřadu Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91.
Ing.Josef Magera, starosta

Stanovení počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ustanovením § 15 písmeno d) zákona č.491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, stanovím:
1. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do
zastupitelstva obce Velké Albrechtice, konané ve dnech 10. a 11.
října 2014 ve volebním okrsku Velké Albrechtice je 5 (pět) plus
zapisovatel(ka).
2. Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována
pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do
středy 10. září 2010 jednoho člena a jednoho náhradníka do
okrskové volební komise pro volební okrsek Velké Albrechtice.
3. Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu
starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum
narození a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k
trvalému pobytu, a podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li volební
stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Doporučuji
připojit telefonické a e-mailové spojení.
Ing.Josef Magera, starosta

Informace
Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu hlaste na OÚ Velké
Albrechtice. Tel. 556 413 418 nebo 556 410 695
e-mail obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz

Vyzýváme občany, kteří dosud nemají
kompostér, aby si ho v případě zájmu
vyzvedli na Obecním úřadě.
K dispozici je pár posledních kusů.

ČČK/Františka Kleinová
Milí spoluobčané. Jsou za námi nejkrásnější letní měsíce. Věřím, že
jste si všichni užili dostatečně teplého počasí, krásných výletů a
dovolených. Na poslední prázdninový pátek 29. srpna jsme na
sportovním hřišti připravili pro děti a jejich rodiče odpoledne plné her
a soutěží pod názvem ‚‚Rozloučení s prázdninami‘‘. Akci jsme zakončili
opékáním buřtů. O skvělý hudební doprovod se postarali pan Aleš a
Ondra Hubáčkovi. V neděli 7. září se vypravíme do Divadla Antonína
Dvořáka na slavnostní Galavečer, který je věnován zahájení nové
divadelní sezóny 2014/2015. Ostravské divadlo letos slaví už 120
výročí svého vzniku. Ve středu 29. října Vás zveme opět do Divadla
Antonína Dvořáka na činohru od skotské autorky Liz Lochheady pod
názvem ‚‚PERFECT DAYS‘‘, která je důkazem toho, že i když si
myslíme, že máme dokonale naplánovanou budoucnost, život dokáže
udělat pěknou čáru přes rozpočet. Věřím, že se Vám bude představení
líbit. Vážení spoluobčané, s předstihem Vás chci pozvat na sobotu a
neděli 22. a 23. listopadu do zasedací místnosti obecního úřadu, kde
vám děvčata z Těškovic přijedou představit svou velmi bohatou sbírku
panenek Barbie, My Scene, v historických háčkovaných šatech
s velkým množstvím
doplňků, šperků, nábytků atd.. Věříme, že
využijete této příležitosti a přijdete se na tuto zajímavou výstavu
podívat. Diakonie Broumov Vám upřímně děkuje za všechny dary, které
jim věnujete, a prosí vás, abyste jim zachovali nadále svou přízeň a
nadále jim zasílali použité avšak zachovalé oblečení, přikrývky, hračky.
Jelikož v posledních dvou letech vzrostl počet komerčních firem,
které se zabývají prodejem použitého textilu, důsledkem čehož je
stále větší nedostatek sbírek pro lidi, kteří to nejvíce potřebují.
Diakonie také nabízí těmto lidem práci, právě při třídění a rozvozu
těchto sbírek. V naší obci budeme tuto sbírku pořádat ve dnech 29. –
31. října ve sklepních prostorách místní pošty. Seznam požadovaného
zboží bude uveden na vývěskách. V podzimních měsících se můžete
opět těšit na besedu s MUDr. Petrem Fojtíkem, který Vám povypráví
mnoho zajímavého o našem zdraví. Termín besedy se dovíte z místního
rozhlasu a z vývěsek.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Čas léta, prázdnin a dovolených, dva toto symbolizující měsíce
červenec a srpen jsou již minulostí. Těchto 60 dní uteklo jako voda
v našem potoce. Školáci jsou ještě plni dojmů z proběhlých dnů volna, a
již se určitě těší na ty příští. Je to neustále se opakující kolorit, tak
jako v naší přírodě, kdy střídající se roční období přesně řídí běh
života naší divoké zvěře. Symbolem léta jsou určitě žně. Letošní určitě
neproběhly tak, jak by si zemědělci přáli. Časté bouřky a přívalové
lijáky letošní sklizni obilovin nezvykle protáhly. Díky těmto nuceným
přestávkám měla zvěř dostatek času se aklimatizovat a netrpěla
stresem při velkoplošné ztrátě krytiny. Stále se vymýšlejí dokonalejší,
výkonnější stroje s obrovským pracovním záběrem. To co kdysi trvalo
týden, jsou tyto stroje schopny udělat za jeden den. Zvěř si žije svým
životem tisíce let. Neumí se prostě přizpůsobit novým technologiím
během několika let jako člověk. Je prokázáno, že srnčí mámě trvá 24
hodin, než odvede své mládě z louky, která se má pokosit. Při dnešní
rychlosti záběru stroje nemá šanci přežít. Proto je tak důležité
zakládat různé remízky, biopásy a neobdělávané kousky ploch nechávat
ležet ladem. Konec prázdnin znamená, že vládu pomalu ale jistě přebírá
podzim. Tažní ptáci se připravují k odletu do teplých krajin. První
odlétá rorýs, pak naši dobří známí čápi, pak následují vlaštovky a
jiřičky a nakonec letí všudypřítomní špačci. Začátek podzimu sebou
přináší kromě lovu období intenzivnější péče o zvěř. V honitbách
zkontrolujeme stav zařízení k přikrmování zvěře, eventuelně zvážíme
jejich přemístění či vybudování nových. Bažantům plníme zásypy
obilným odpadem. Zvyknou si, že tam najdou vždy něco na zub a lehčeji
přežijí dobu nouze, kdy krajinu pokryje sníh. Srnčí zvěř není potřeba
zatím přikrmovat, všude dosud nachází dostatek potravy. Doplňujeme
však do solníků sůl. Ať zajíc nebo srnčí sůl potřebuje ke své látkové
výměně a správné funkci vnitřních orgánů. Pokračujeme ve vyžínání
oplocenky. Díky deštivému létu je tato práce, jak se zdá, nekonečná.
Dále se věnujeme plánovanému odlovu srnců. Tato spárkatá zvěř se loví
individuálně na čekané, ráno nebo večer. Tento čas také využíváme

k pozorování zvěře a získání přehledu o jejich počtech a zdravotním
stavu.

Rozhovor/Marie Dlabalová

Odpočívat moc neumím…
Jan Krayzel
narozen: 17.4. 1938
stav: ženatý
manželka: Hilda
děti: dvě,
vnoučata: dvě
zaměstnání: důchodce
bývalé zaměstnání: 42
let
kovář
v tehdejší
Vagónce Studénka
Tak by mohl vypadat
stručný dotazník našeho
občana. Koho by snad zajímalo něco více, co přináší každodenní život se
všemi cestičkami, pro toho je určen následující rozhovor.

Viděla jsem vás u sousedů, jak provádíte odborný řez jejich meruňky.
Docela jste si s tím pohrál.
Je její čas, meruňky a broskve se stříhají v srpnu.

A jak jste na to přišel, nebo přesněji řečeno, jak se kovář dostane ke
svému koníčku, zahradničení?
Já jsem jen amatér, i děda byl velký zahrádkář. Nechal mi nějaké
knížky, staré – z nich jsem něco pochytil. Také si kupuji knížky nové,
pročítám je a dovídám se stále něco nového, zajímavého. A něco přináší
život sám. Když něco děláte padesát let, tak se naučíte.

Někteří zahradníci preferují řez letní, jiní zase zimní neboli předjarní.
Čemu dáváte přednost vy?

U broskví a meruněk letní, u peckovin po sběru, u jádrovin pak na jaře.
To už vidím, jaký pupen je na květ, jaký na listy.

Správný zahradník to pozná…

Jistě, na květ jsou pupeny kulaté, na list - to jsou jenom takové kozí
bobky, tenké.

Když to tak všechno ovládáte, jaká byla letos vaše úroda?

Jak u které odrůdy. Některých bylo hodně, některé jsem musel
likvidovat. Mírná zima, žádné jaro, teď hodně prší, jsou plísně, mšice.
Při bouřce se mi zlomila větev broskve, tak půjde pryč a vysadím
novou. Pro naše podmínky je nejlepší odrůda Redhaven. Včera jsem
musel zlikvidovat hroznové víno, ale už mám nové. Já už fušuju i do
vína. To jsem nikdy nezkoušel, ale učit se člověk musí pořád. A když
chodím zabíjet králíky po těch chalupách ve vesnici, tak občas něco
uvidím, co by se mi hodilo. Odnesl jsem si i révky vína a už mám
metrové výhonky několika odrůd. Uvidíme, jak se bude dařit. Jinak
jabloně jsem musel podložit, podepřít větve, protože mi ta letošní
úroda láme haluze.

Nedokážeme ještě poručit větru a dešti, dá se vůbec najít nějaký fígl,
aby byla úroda podle našeho gusta?
Starat se o zahradu a být optimista.

A to vy jste.

Maximální a pořád něco dělám. Ráno už v pět hodin přemýšlím, co budu
přes den dělat. Když je škaredě, tak dělám metly. Dneska budu ještě
přebírat brambory, dostal jsem je pro králíky a už jsem vybral bednu
pro nás na jídlo.

Takže, zahrada, metly, králíci, co ještě zvládnete?
Klepu kosy, srpy, to hned tak někdo neumí.

Zřejmě máte dar od pána boha, na co sáhnete, to se daří?

Odkoukal jsem něco od jiných „starých mistrů“ a také jde o léta praxe.
To by byla ostuda, kdybych něco neuměl.

A zdravíčko slouží?

Vloni mně trošku trápila krční páteř, ale přešlo to. Letošní rok je lepší.
Byl jsem u očního, protože mi něco lítalo v levém oku a oni nenašli moji
kartu. No bodejť, vždyť jsem tam ještě nebyl!

Takže byste si s chutí ještě i zatancoval?

No jistě, když jsem byl v lázních, tak jsem musel. I hodinu v kuse. To
byly tanečky. A nejen tam, i u nás na zábavách v kulturním domě. To si
dnešní mladí nedovedou ani představit. Vystačí si s pohybováním do
rytmu. A ta strašná hudba, je slyšet jen dunění bubnů.

Jaký je váš vkus?

Pěkné melodické písničky, které hrál Karel Vlach, zpěváci Milan Chladil,
Yveta Simonová, to mi připomíná mládí.

Určitě bylo krásné. Co se vám vybaví, když se řekne mládí…
Vojna.

No to nemyslíte vážně!

Nejkrásnější léta jsem tam prožil, od devatenácti až do jednadvaceti.
U dělostřelců. V Českém ráji. Moje zamilované město je Turnov. Jezdil
jsem tam kolem do lázní a představ si, že z mých kasáren udělali
internát. Vždycky byly šedé a teď jsou růžové.

Časy se mění. Vojenská základní služba už neexistuje.

Velká chyba, hodně mladých by potřebovalo naučit se disciplíně. Také
se tam člověk mohl přiučit i jiným profesím. Polovička kovářů se
nevrátila, šli k šoférům.

Když jsme u těch kovářů, co říkáte na to, že z „vagónky“ zůstala jen ta
kovárna a kdoví, jak vlastně přežívá.

Ale žije, i můj buchar ještě žije. Jenom je špinavý - my jsme to
pravidelně čistili, to pak líp chodilo. Kovařina je nejkrásnější řemeslo.
Já to těm mladým pořád říkám a oni to nemohou pochopit.

No, málokdo by tu dřinu a horko asi vydržel.

A taky by těžko zvládal takové věci, jako my jsme dělali.

Máte na mysli uměleckou kovařinu?

To ne, bylo tam pár takových „umělců“, třeba můj parťák. Ale já jsem
byl spíš na sekery, motyky. Dělávalo se to jen ze šrotu. Vykované,

vybroušené, zakalené, taková motyka mně přežije. Jo, kovařina. A
ještě ti musím říct, že každý kovář byl nejen i řezník, ale uměl trhat i
zuby.

Tak to se ještě budete muset naučit.
To už ne, ale vzpomínky mám krásné.

Ze základní školy/ Mgr.Karla Sekaninová
Po letních prázdninách se většina dětí do školy už těší. Najdou v ní
totiž své paní učitelky a přiučí se zase něco nového, setkají se se
spolužáky a kamarády, které během prázdninového volna třeba ani na
vesnici nepotkávaly. A na začátku září je přece co probírat! Zážitků z
volných dnů je skutečně hodně a každý se chce tak trošku pochválit,
která místa navštívil, co prožil u babičky a dědy, co vymyslel a vyvedl
venku na zahradě, s kým se setkal, o čem si povídali, na co si hráli. Obě
školy překonaly dvouměsíční klid a ticho a nyní již netrpělivě čekají na
děti, aby je mohly přivítat, pochlubit se novou výzdobou, učebnicemi,
potřebami na lavicích. Začátkem října, až se trochu všichni rozkoukají,
zopakují si učivo z předchozího ročníku a skamarádí v nově
sestavených třídních kolektivech, začnou pracovat zájmové kroužky.
Po celý rok budou organizovány oblíbené sportovní, matematické,
vlastivědné a výtvarné soutěže, návštěvy kin, divadel, vycházky a
výlety do dosud nepoznaného okolí, besedy se zajímavými lidmi,
preventivní a bezpečnostní akce, plavecký výcvik. A pak, paní učitelky
ze základní a mateřské školy budou mít jistě další dobré nápady, jak
děti pobavit, rozveselit a předat nové poznatky
a vědomosti. 1. září zahájí výuku v základní
škole 32 žáků. V prvním ročníku přivítáme 6
nových prvňáčků, ve druhém osm, ve třetím
dvanáct a ve čtvrtém 6 stávajících školáků.
Mateřskou školu bude celodenně navštěvovat
celkem 50 dětí.
Všem školákům přejeme příjemný start do
nového školního období, hodně štěstí a úspěchů!

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Tak a je po prázdninách. Pro dospělé skončila doba dovolených a pro
děti šťastná doba, kdy nemají školní povinnosti a prázdniny tráví každý
po svém. Tyhle prázdniny nemá výbor SK, neboť čas mezi ukončenou
jarní sezónou a začátkem podzimní části soutěže je krátký, a je třeba
konsolidovat kádr týmu. Družstvo žáků tvoří 8 hráčů, což znamená, že
trenérovi není k dispozici žádný náhradník. U mužů jsme prodloužili
hostování hráčů z Bílovce. Ze Studénky k nám přišli dva hráči, kteří
skončili v dorostu a v týmu mužů by nehráli. Našim cílem v okresním
přeboru je hrát atraktivní fotbal a pohybovat se v horní polovině
tabulky. Na všechna venkovní utkání bude přistaven autobus a naši
fanoušci budou mít možnost jet povzbudit naše hráče. Nejen fotbalem
se ale využíval náš areál. Opět zde probíhala škola bruslení Honzy
Jaroše, který kromě bruslení naučil děti také jak se správně na brusle
vybavit, aby bylo bruslení bezpečné. Proběhl také další ročník hasičské
soutěže v požárním útoku „O pohár starosty“ a jízda zručnosti „ Poli
veterán jízda“, kdy k nám přijelo téměř sto krasavců a byla zde také
vystavena soutěžní Tatra, která jezdí rallye Dakar. Jako obvykle
chyběla větší divácká kulisa, což v Albrechticích není žádné překvapení.

Rozpis mistrovských utkání SK Velké Albrechtice: podzim 2014
zápas kolo den datum čas
1
2
ne 17.8. 17:00
2
3
so 23.8. 17:00
3
4
ne 30.8. 15:00
4
5
so
6.9. 16.30
5
6
so 13.9. 16:30
6
7
so 20.9. 16:00
7
8
so 27.9. 16:00
8
9
so 4.10. 15:30
9
10 ne 12.10. 15:30
10
11 so 18.10. 15:00
11
12 so 25.10. 14:00
12
13
so 28.10. 14:00
13
13 so 6.11. 14:00

NFC Lichnov
SK VA
FK Tísek
SK VA
Sokol Skotnice
SK VA
Kotouč Štramberk
SK VA
TJ Odry B
SK VA
Fotbal Fulnek o.s.
TJ Mořkov
SK VA

-

SK VA
FK Pustějov
SK VA
Fotbal Studénka o.s.
SK VA
TJ Trojanovice 1
SK VA
FK Prosperita Bartošovice
SK VA
Sokol Kunín
SK VA
SK VA
FK Primus Příbor o.s.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci září oslaví životní jubileum
Žůrková Růžena
Lindovská Milena
Kremzerová Jana
Hermannová Miroslava
Kuděla Václav
Havelková Marie
Gol Jiří
Knopp Erich
Pavelková Danuše
Bodlák Jiří
Jirkovský Oleg
Červenková Otilie

50 let
55 let
60 let
65 let
65 let
70 let
75 let
75 let
75 let
76 let
76 let
80 let

V měsíci říjnu oslaví životní jubileum
Gruchala Josef
Lindovský Luboš
Dvorská Eliška
Pospíšil Jaroslav
Hruzíková Anna
Arlet Oldřich
Jedličková Marie

Noví občánci

Adéla Kremzerová
Tobiáš Ticháček

55 let
55 let
65 let
65 let
70 let
75 let
79 let

Opustili nás

pan Roman Kudela
pan Josef Tomášek
pan Ján Uhliarik
paní Marie Kulová
pan Rudolf Pastva

Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti! / Adriana Drastichová
Ahoj děti, prázdniny jsou za námi, škola a školka jsou tady, a
začíná podzim. Zvládneš vybarvit dýni podle anglických barev?

Stalo se to v Podivíně:
k dýňovi se pěkná dýně
jednou v máji přikulila
a hned z toho svatba byla.

Měli dvacet dýňátek,
pět jich spalo u vrátek,
patnáct jich leželo líně
na zahrádce v mokré hlíně
a dvacátý dyn dyn dyn
vyšlápl si na Petřín.

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
Exotické ARTYČOKY

Na výstavě nebo u souseda jste už možná viděli zeleninu
netradičních tvarů, zbarvení či velikosti. Jsou to druhy sice
známé, ale přece jen méně pěstované. Vždyť i vaše zahrádka může
mít letos trochu exotický nádech.
Artyčok zeleninový (Cynara scolymus)
Byl vypěstován z artyčoku kardového.
Postupně se z Malé Asie rozšířil do
celého
světa.
V
celé
oblasti
Středozemního moře je dodnes běžnou
zeleninou. Je to trvalá teplomilná bylina,
která se vnější stavbou podobá bodláku.
Konzumní
částí
jsou
mohutné
nerozvinuté květní úbory s průměrem až
10 cm. Jsou složeny z jednotlivých
kvítků se širokými dužnatými listeny a dužnatého lůžka. Obsahují
inulin, draslík, vápník, fosfor, hořčík, vitaminy skupiny B, C a PP –
niacin. Rostlina vyžaduje hlubší lehčí humózní půdu s vysokým obsahem
přístupných živin. Semena vyséváme do zakořeňovačů v únoru a v
březnu, ve druhé polovině května sázíme sazenice na záhon do sponu
100 x 150 cm. Během vegetace okopáváme a pravidelně zaléváme. Od
konce června sklízíme dobře vyvinuté nerozvinuté květní úbory. Lze je
vařit, dusit či plnit zeleninovými i masovými náplněmi. Také artyčok
zeleninový můžeme před příchodem mrazů vykopat i s kořeny a uložit
do sklepa.
Artyčok kardový (Cynara cardunculus)
Jako lahůdkovou zeleninu ho znali už ve starověku. Dnes se nejvíce
pěstuje ve Španělsku, Francii a Itálii. Podobá se velkému bodláku,
stonek je vysoký 1,5 m, úzké listy mají ostny. Květní úbory jsou docela
malé a na rozdíl do artyčoku zeleninového se nejedí. Konzumní částí
jsou vybělené řapíky listů. Nejkvalitnější a nejchutnější jsou řapíky
vnitřních mladých listů, které mají jemně nahořklou chuť. Obsahují

vápník a fosfor, vitaminy skupiny B a vitamin C. Artyčok kardový je
trvalá rostlina, náročná na teplo a světlo. Vyžaduje hlubší, úrodnou a
živinami bohatě zásobenou půdu. Pěstujeme ho ze sazenic, které si
předpěstujeme ve skleníku nebo fóliovníku. Semena vyséváme do
zakořeňovačů v březnu. Dobře vyvinuté sazenice sázíme na záhon do
sponu 100 x 100 cm až ve druhé polovině května, kdy je počasí teplotně
ustálené. Během vegetace musíme pravidelně zalévat a okopávat – při
tom půdu mírně nahrneme k rostlině. Zvyšuje se tak její stabilita a
zlepšuje se čerpání živin. Asi tři týdny před sklizní listy svážeme a
obalíme černou fólii, kartonem nebo slámou, špičky listů však nesmějí
být zastíněné. Tím se řapíky etiolizují – bělí. Listy s vybělenými řapíky
sklízíme v srpnu či v září. Mají lahodnou chuť připomínající chřest.
Používají se k přípravě salátů s různými nálevy nebo se dusí a servírují
jako příloha k masu. Pokud před příchodem mrazů celou rostlinu i s
kořeny vykopeme a uložíme do písku ve sklepě, vybělené řapíky můžeme
konzumovat celou zimu.

Vzpomínáme
pan Hubert ŠULA
Narodil se 4.března 1924 v Kopřivnici. Na kněžství se připravoval
během 2.světové války v kněžském semináři ve Vidnavě. Po válce
dokončil studia v Olomouci, kde byl také 29. června 1948 vysvěcen na
kněze. Jeho prvním krátkým kněžským působištěm byla rodná
Kopřivnice a do roku 1951 Hořejší Kunčice. Tři roky sloužil u PTP. Od
roku 1954 působil ve farnosti Velké Albrechtice s excurrendem
v Bílově. Od 1.listopadu 1965 žil a působil ve farnosti Hladké Životice.
Do roku 2009 působil také jako administrátor excurrendo ve
farnostech Pustějov a Kujavy. Mezi lety 1990 až 2005 byl děkanem
děkanátu Bílovec. Zemřel dne 19. srpna 2014 v Krnově ve věku 90 let.

Veřejná vyhláška
Obecní úřad Velké Albrechtice oznamuje, že zahájil příjímání žádostí o
poskytnutí úvěrů na opravy a modernizace domů a bytů ve smyslu
obecně závazné vyhlášky č.4/98, o vytvoření a použití účelového fondu

obce k poskytování úvěrů vlastníkům obytných domů a bytů na opravy a
modernizace domů a bytů. Žádosti o poskytnutí úvěru v roce 2014
mohou žadatelé podávat do

středy 10.září 2014 do 12.00

hodin

na formuláři, který žadateli vydají pracovníci OÚ Velké
Albrechtice. K později podaným žádostem nebude přihlíženo!
Podmínky pro poskytnutí úvěru:
1. Úvěry je možno poskytnout vlastníkům obytných domů a bytů
nacházejících se v obci a k.ú.Velké Albrechtice, přednostně na
opravu domů a bytů poškozených živelnou pohromou - povodní a
mimo to na modernizaci a opravy obytných domů a bytů.
2. Úvěr je možno poskytnout na tyto účely:
a. statické zajištění narušených domů
b. opravy podlah
c. opravy vnitřních příček domu
d. opravy střešní konstrukce
e. opravy vnitřních omítek domu
f. opravy vnějších omítek
g. oprava technického vybavení domu
3. Na stavbu nebo stavební úpravy byl vydán příslušný doklad
podle stavebního zákona, je-li to zákonem vyžadováno.
4. Žadatel splňuje podmínky stanovené vyhláškou č.4/98 a doloží
zajištění úvěru ručiteli do výše 100 % úvěru.
5. Úvěr nelze poskytnout na novostavby.
Žádosti na předepsaném formuláři doložené požadovanými doklady
podávejte doporučenou zásilkou na adresu Obecní úřad Velké
Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 nebo osobně v kanceláři
OÚ Velké Albrechtice v úředních hodinách (pondělí a středa od 8.00
do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin).

Obecní knihovna Velké Albrechtice / Radka Chudjáková
Výpůjční doba: Pondělí
14,00 - 17,00 hodin
Středa
15,00 - 17,00 hodin
Roční poplatky za vypůjčené knihy činí:
Děti, Studenti
10,- Kč
Dospělí
20,- Kč
Veřejný internet v knihovně je možno bezplatně využít v PO – ČT
během úředních hodin OÚ.
Výběr nejzajímavějších knižních novinek v naší knihovně:
pro děti a mládež:
Deník malého poseroutky 8 – Fakt smůla (Jeff Kinney)
Bart Simpson – Průvodce životem (Matt Groening)
Doktor Proktor a velká loupež zlata (Jo Nesbo)
Ostrov v Ptačí ulici (Orlev Uri)
pro dospělé:
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (Jonas Jonasson)
Analfabetka, která uměla počítat (Jonas Jonasson)
Poslední Aristokratka a Aristokratka ve varu (Evžen Boček)
Ztracený symbol (Dan Brown)
Než jsem tě poznala (Moyesová Jojo)
Hvězdy nám nepřály (John Green)
Za soumraku (Michael Cunningham)
Žítkovské bohyně (Tučková Kateřina)
O čem ženy mlčí (Tučková Kateřina, Šabach Petr a kolektiv)
Snídaně u Tiffanyho (Truman Capote)
Písečný muž (Kepler Lars)
Hrůzy lásky a nenávisti (Zdena Frýbová)
Můj život po životě (Michal Viewegh)
Poslední dopis od milence (Moyesová Jojo)
Volání minulosti (Barbara Woodová)
Zvěstovatel (Chalíl Džibráni)
Ceny (Segal Erich)
Rok v Provenci (Mayle Peter)

PS: Miluju tě – brož. (Cecelia Ahernová)
Unesená (Mo Hayder)
Strom noci a jiné povídky/A Tree of Night and Other Stories
Zrcadlová četba (Truman Capote)
Dr Jekyll & Mr Hyde – Zrcadlová četba (Robert Louis Stevenson)
Jane Eyre/Jana Eyrová – Zrcadlová četba (Bronte Charlotte)
Nenávidět je snadné, milovat krásnější (Černá Jaroslava)
Bílý tygr (Adiga Aravind)
Turecký gambit (Boris Akunin)
Případ Azazel (Boris Akunin)
Leviatan (Boris Akunin)
Sebemilenec (Simona Monyová)

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad
Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční
v sobotu 20. září 2014 od 7.00 do 10.00 hodin
na parkovišti před obecním úřadem.
Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás bezplatně odeberou to, co
je domovním odpadem a nevejde se pro svoje rozměry do popelnic nebo
se nedalo vytřídit do separovaných odpadů. Např. starý nábytek,
koberce a podlahové krytiny, televizory a lednice, pneumatiky od
osobních vozidel a motocyklů a autobaterie, barvy, oleje, ředidla,
žíraviny, v malém množství i asfaltové lepenky. Nelze zde předat
stavební odpad. Využijte této příležitosti a zbavte se starých „krámů“,
které doma překáží! Nevyhazujte je na různých místech v obci nebo do
kontejnerů na tříděný papír, plasty nebo sklo! Tato služba je
poskytována bezplatně občanům obce Velké Albrechtice, kteří jsou
zapojeni do systému sběru, třídění, svozu a nezávadné likvidace odpadů
obce Velké Albrechtice, tj. mají u obce objednán
odvoz odpadů od svých domácností. Není určena pro
právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele, kteří
jsou povinni zajistit si likvidaci odpadů ve vlastní režii.

Ve spolupráci s organizací Eduwork o.s. jsme pro občany naší obce
připravili sérii vzdělávacích seminářů, které proběhnou v prostorách
obecního úřadu.

Vzdělávání pro moderní venkov
Zúčastněte se bezplatných seminářů a získejte nové znalosti a
dovednosti pro lepší uplatnění na trhu práce.
Témata seminářů:
1. Základy práce s počítačem – osvojení základních operací s PC,
internetem a emailem.
2. Práce s textem – správné využívání textového editoru Microsoft Word
jako založení dokumentu, základy formátování, vkládání tabulek a
obrázků, záhlaví a zápatí, export do PDF, tisk a další.
3. Práce s tabulkami – správné využívání tabulkového editoru Microsoft
Office jako vytvoření a formátování tabulek, tvorba funkcí a vzorců,
filtrování dat, tvorba grafů, tisk a jiné.
4. Práce s fotografií, obrázky a videem – zvládnutí základních operací
pro převod foto a videa do PC, základy editace foto a videa a jejich
příprava pro vložení do webu, dokumentů nebo DVD. Práce se
zvukem a další.
5. Finanční gramotnost – praktické informace jak hospodařit v
domácnosti a vést osobní rozpočet, majetek a závazky, hotovostní a
bezhotovostní placení, jak bezpečně ukládat a zhodnocovat peníze,
kam je uložit a kde si je vypůjčit nejvýhodněji, jak zvýšit své příjmy,
finanční plánování, jak řešit dluhy domácnosti a řada dalších.
------------------------------------------------------------------------------Můžete se zúčastnit libovolného počtu seminářů podle vlastního zájmu.
Kapacita 1 semináře je 10 osob (6 vyučovacích hodin). Proto neváhejte
s přihlášením, aby na vás zůstalo volné místo. Termíny seminářů budou
listopad 2014 – květen 2015 (přesné termíny budou včas upřesněny).
Kde se přihlásit: Ing. Eva Kurtinová, tel.: 733 193 807,
e-mail: modernivenkov@eduwork.cz, web: www.modernivenkov.cz

Vážení spoluobčané, pokud byste měli zájem o pravidelné
zasílání informací, novinek a tištěného obsahu hlášení
v obecním rozhlase zašlete svůj e-mail na adresu
obec@velkealbrechtice.cz

Soutěž o nejhezčí fotografii z léta 2014.
Vyfoťte a doručte do 15.9.2014 na
obecní úřad foto z tohoto léta.
Vyfotografujte zákoutí své zahrady,
košík plný hub nebo letní bouřku.
Všechny doručené příspěvky posoudí
hodnotící komise a tři nejhezčí a
nejzajímavější fotografie oceníme.

Kalendář akcí
Datum

Akce

7.září
15. září
20. září
10-11. října
17. října
29.října
29.-31.října

ČČK/Divadlo A. Dvořáka „Galavečer“
Zasedání zastupitelstva obce
Svoz objemného odpadu
Volby do zastupitelstev obcí 2014
Výroční setkání Klubu seniorů
ČČK/Divadlo A. Dvořáka ‚‚PERFECT DAYS‘‘
ČČK/Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov

Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 12.6.2000.
Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.
Nevyžádané
příspěvky se nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí
ztotožňovat s obsahem článků. Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní a neetické
reakce a příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz
Vyšlo: 01.09.2014
Uzávěrka příštího čísla: 15.10.2014

