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květen, červen
2015
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Vážení spoluobčané, květen je měsíc zamilovaných,
alespoň se to tak říká. Ale s láskou se můžete
věnovat nejen svým nejbližším, ale také zahrádce,
která na to po dlouhé zimě čeká. Začalo období, kdy
naplno můžeme sázet a vysazovat, zalévat nebo
hnojit, plít či uklízet, zkrátka trávit venku v našem
kousku přírody co nejvíc volného času. Příroda se
v květnu naplno probudila a nikoho nenechává na
pochybách, že teď nastalo období bujné vegetace.
Nejkrásnější jsou v tomto období stromy a keře, které se obalily
pestrobarevnými květy, zahrádky se zase zabarvují květenstvím
tulipánů či hyacintů, tráva vytvořila hustý koberec a slunce nás příjemně
hřeje svými paprsky. Jaro je krásné období a květen je možná vůbec
nejhezčí z něj. Ale zahrada v květnu není jen o práci. Především byste
si měli udělat čas sami na sebe a tu krásnou pohodu, kterou rozkvetlá
příroda nabízí, si naplno vychutnat. Ať již posezením v altánku či na
terase, anebo grilováním s přáteli, případně jen lenošením v zahradním
lehátku. A pokud můžete, běžte se projít do lesa či na louku a naplno
vnímejte probouzející se krásu. Užívejte si přírodu a teplé počasí plnými
doušky, protože váš organismus sluneční energii skutečně potřebuje.

„Domníváme se, že jsme ovládli přírodu, ale
pravděpodobně si na nás jen zvykla.“
Waggerl

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
Tyto řádky čtete v době, kdy si celý svět připomíná sedmdesáté
výročí ukončení 2. světové války. Války, která byla nejstrašnějším
válečným konfliktem v historii lidstva. Války, která znamenala utrpení
mnoha národů. Války, která přinesla obrovské ztráty na životech a
zásadním způsobem změnila rozdělení světa. Celkové ztráty na životech
způsobené druhou světovou válkou představují více než 72 milionů lidí.
Civilní oběti představují asi 47 milionů, včetně asi 20 milionů lidí, kteří
zemřeli během války v důsledku hladu a nemocí. Vojenské ztráty
představují asi 25 milionů, včetně 5 milionů válečných zajatců.
Pro obec Velké Albrechtice skončila válka 30. dubna 1945, kdy byla
osvobozena vojáky Rudé armády, postupujícími na jihozápad v rámci
Ostravské operace. Padli zde 4 ruští vojáci a snad 1 německý. Dnes tyto
události připomíná pomník obětem 2. světové války u základní školy,
nikdo zde však není pohřben. Věnujme proto vzpomínku všem, kteří
položili své životy za naši svobodu. Přejme si, aby se takové události už
nikdy neopakovaly, i když válečné útrapy zažívají lidé i dnes, a to docela
blízko našich hranic.
K výročí konce války uspořádá obec, ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ
Velké Albrechtice, vzpomínkovou akci s lampionovým průvodem dne 8.
května. Začínáme v 19.00 hodin u Stolařství Škandera a kolem 19.30
hodin bude položen věnec k pomníku padlým u základní školy.
Máme za sebou třetinu roku 2015 a půl roku od voleb! Daří se nám
plnit naše záměry? Všímavý občan to asi posoudí sám, přesto si dovolím
pár slov. Na jaře byly dokončeny a předány dvě stavby. První byl poldr
na DVT 121, kde se prováděly již jen „kosmetické“ úpravy povrchu a
umístění pamětní tabule. Již je tam vidět zelenající se tráva a můžete
si představit, jak toto místo bude vypadat za pár let. Doporučuji
procházku, tato stavba dost výrazně změnila ráz krajiny. Doufám, že
naplní i očekávání v ochraně před záplavami v centru obce. Pokud se
podaří a Státní pozemkový úřad zajistí vybudování polní cesty kolem
tohoto poldru a navazující výsadby dřevin směrem k trati, budou tím
úpravy lokality dokončeny. Předána je i stavba bytů podporovaného

bydlení u pošty, včetně konečné terénní úpravy. Den otevřených dveří
v únoru využila řada lidí k prohlídce malometrážních bytů, určených
seniorům. Podle jejich reakcí vyjadřovali spíše spokojenost a mnozí
chválili. U obou staveb bude následovat kolaudace stavebním úřadem.
Byty budou po kolaudaci předány zájemcům, kteří podali žádost o byt na
obecní úřad. Pokud ještě váháte a máte o toto bydlení zájem, podmínky
vám rádi sdělí pracovníci OÚ. Předání bytů nájemcům předpokládám
v červnu. Pilně se pracuje i na rekonstrukci budovy OÚ. Byly provedeny
základy a pilíře, které spolu se ztužením stávajícího zdiva ocelovými
profily slouží ke zvýšení statické únosnosti stávající stavby pro
nástavbu III. podlaží. V květnu bude postupně sundána střecha a
provedena betonáž stropů nad II. podlažím, pak nástavba a nová
střecha. Kvůli stavby musela být demontována poplachová siréna a je
odpojen místní rozhlas, proto dočasně nebudeme schopni vyrozumívat
obyvatele obce o různých událostech. Doufejme, že zejména sirény
nebude třeba. V květnu předpokládám zahájení rekonstrukce propustku
na místní komunikaci k č.p. 249 (Chudjákovi) a nátěr střechy přístavby
ZŠ z pozinkovaného plechu. V červnu by se měla provést oprava
vstupního schodiště budovy pošty. Návštěvníkům i obyvatelům domu se
omlouvám za dočasné omezení vstupu, kdy budete muset chodit zadním
vchodem.
Červen tradičně bývá plný událostí, které obec pořádá, nebo se jich
účastníme. Jde o sportovní a společenské události, pořádané v rámci
dobrovolných svazků, jako je tradiční Běh Velkými Albrechticemi,
Otvírání Poodří v Bartošovicích nebo Hry bez venkovských hranic ve
Vrážném či Den obce. Tuto řadu zakončíme na již 42. ročníku Štítu
Albrechtic, letos v Albrechticích nad Vltavou. Dovoluji si pozvat vás
k hojné účasti na všech akcích, které slouží nejen k propagaci
pořádajících obcí, ale hlavně ke vzájemnému poznávání se a navazování
nových vztahů a spolupráce. Našim borcům, kteří nás budou
reprezentovat po sportovní stránce, přeji hodně úspěchů a věřím, že
zejména naši fotbalisté se na Štítu „pochlapí“.
Zřejmě jste zaregistrovali nástup čtyř zaměstnanců obce, kteří nám
pomohou s úklidem obce. Jsou to paní Hana Bergerová a Pavla Kleinová a
pánové Rudolf Fischer a Josef Gruchala, kteří u nás budou pracovat do

konce října. Mohou pomoci i vám, a to při štěpkování vašich větví a jiného
odpadu rostlinného původu, který se pak dá znovu využít. Zájemci o
štěpkování se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Z usnesení orgánů obce

/ Ing. Josef Magera, starosta

Rada obce Velké Albrechtice dne 2.3.2015 usnesením č.9:
Schválila:
 Smlouvu o poskytnutí reklamní plochy firmě Sklenářství Leja.
 Smlouvu o poradenské činnosti s firmou Innova č.2015055.
 Účetní závěrku ZŠ a MŠ Velké Albrechtice za rok 2014.
 Program zasedání zastupitelstva.
 Objednání nového pasportu komunikací u Ing.Radima Holečka.
 Podání žádosti o dotaci na kanalizaci z rozpočtu MS kraje.
 Zadání výběru zhotovitele kanalizace Ing.Švancarovi.
 Pronájem části pozemku p.č.529/16 o výměře 35 m2 M.Ščukovi.
 Smnlouvu o věcném břemeni pro ČEZ Distribuce a.s. na p.č.1247/60
a 1247/71 – přípojka NN pro RD p.Vavruši.
Doporučila:
 Zastupitelstvu uzavřít dodatek smlouvy o budoucí kupní smlouvě o
prodeji pozemku p.č.1247/51.
 Zastupitelstvu zařadit do rozpočtu částku 18.502,- Kč na opravu
kanalizace ze šaten na hřišti.
Vzala na vědomí:
Žádost Mgr. Karly Sekaninové o uvolnění z funkce ředitelky školy
k 31.7.2015 z důvodu odchodu do důchodu.
Rada obce Velké Albrechtice dne 16.3.2015 usnesením č.10:
Schválila:
 Použití výtahu typu LC mini 250 kg do budovy obecního úřadu.
 Prominutí nájmu za společenský sál SDH Velké Albrechtice.
Vzala na vědomí:
 Možnosti čerpání dotací z OPŽP na snížení znečištění povrchových a
podzemních vod vodami z komunálních zdrojů.
Rada obce Velké Albrechtice dne 30.3.2015 usnesením č.11:

Schválila:
 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky
organizace Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice.
Vzala na vědomí:
 Informace z jednání o plánované opravě opěrných zdí Bílovky.
 Záměr Povodí Odry s.p. uložit zeminu z koryta Bílovky na pozemcích
obce u retenční nádrže u dálnice.
 Přípis odboru sociálních věcí k situaci pana Františka Lubojackého.
 Záměr SDH vybudovat hasičské cvičiště na pozemcích obce a soc.
zařízení v prostoru hasičárny.
 Předání dokončené stavby Poldr a úpravy DVT č.121 V.Albrechtice.
Rada obce Velké Albrechtice dne 13.4.2015 usnesením č.12:
Schválila:
 Vypořádání pozemků p.č.st.453/2 a 182/9 prodejem za 40,- Kč/m2
a úhradu nákladů řízení podle usnesení ZO z roku 2011.
 Pachtovní smlouvu se ZOD Tísek na poz. p.č.2418 za 657,- Kč/rok.
 Smlouvu se Správou státních hmotných rezerv o služebnosti stezky
a cesty na pozemku p.č.667/2 pro areál SSHR Opavan.
 Objednání 2 ks kontejnerů na posypový materiál 550 l.
 Smlouvu s Regionem Poodří o převodu dlouhodobého majetku technického zhodnocení kamenného kříže na p.č.2091 v hodnotě
125.000,- Kč do majetku obce.
 Prominutí nájmu sálu SZ kulturní komisi na papučový ples a dětský
maškarní ples.
 Podání žádosti dotaci z MS kraje na rekonstrukci propustku.
 Kalkulaci stočného a nákladů na provoz kanalizací na rok 2015.
Neschválila:
 Rozsah a cenu více a méně prací na stavbě domků pro seniory.
 Podání žádosti o dotaci z MS kraje na úpravy hasičské zbrojnice.
Vzala na vědomí:
 Záznam z jednání 8.4. se SSHR o připravovaném převodu majetku.
 Zprávu p.Vysockého o využívání a stavu zapůjčeného majetku obce.
 Protokol o odborné prohlídce výtahu v kuchyňském provozu MŠ.
Uložila:



Členům rady navrhnout propagační materiály pro obec.

Zastupitelstvo obce Velké Albrechtice 16.3.2015 usnesením č.3:
Schválilo:
 Účetní uzávěrku obce za rok 2014 s kladným výsledkem hospodaření
ve výši 5 784 002,05 Kč.
 Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Velké Albrechtice za
rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2014 bez výhrad.
 Rozpočtové opatření č. 1/2015 s celkovými příjmy ve výši 12 638 475
Kč, výdaje 19 382 475 Kč, financování 6 744 000 Kč.
 Rozpočet Fondu péče o zaměstnance obce na rok 2015.
 Rozpočet Fondu bydlení pro rok 2015.
 Zveřejnit opětovně Veřejnou vyhlášku o poskytnutí úvěru na opravy
a modernizace domů a bytů.
 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na projekt Klubový přebor a Meziklubový přebor s Kynologickým klubem Agi
Freedance Mošnov ve výši 3 600 Kč.
 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na projekt Letní stanový tábor, Agentura MAJA ve výši 26 200 Kč.
 Dodatek smlouvy o budoucí kupní smlouvě o prodeji pozemku
p.č.1247/51 v k.ú. Velké Albrechtice, kde v čl. 6, odst. 3. bude
nahrazen text „za cenu sjednanou, a to bez úroků“, textem „za cenu
obvyklou, ve které bude zohledněn aktuální stav nemovitosti včetně
jejího příslušenství k datu nabídky, a to bez úroků“.
 Záměr výstavby nové sportovní haly.
 Výsadbu keřů a ovocných stromů na pozemcích v majetku obce u
dálnice v dolní části obce, provede MS Jamník Velké Albrechtice.
Vzalo na vědomí:
a) Kontrolu usnesení a zápisu č. 2 ze dne 9.2.2015.
b) Hospodaření obce k 28.2.2015.
c) Hospodařením Fondu péče o zaměstnance za rok 2014.
d) Složení komise pro určení požadavků na novou sportovní halu.
e) Zprávu o činnosti rady obce za období od 9.2.2015 do 16.3.2015.

f) Návrh členů konkursní komise na obsazení místa ředitele/ky
organizace Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice,
příspěvkové organizace.
Pověřilo:
Radu obce přípravou žádosti na Státní pozemkový úřad o realizaci
opatření vyplývajících z KPÚ.

Ze základní školy/ Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka
Začíná květen, jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, dle básníků Máj,
lásky čas. Příroda se probouzí, kolem se všechno zelená, kvete a voní,
dospělí se konečně těší z teplých dnů a vyrážejí na zahrádky, do lesů, k
vodě. Stěny chodeb a tříd stínují paprsky sluníčka. Děti jsou veselé,
hravé, usměvavé. Některé se zapojují do různých soutěží, obětavě a
vzorně reprezentují naši malou školičku. Andrejka Pastvová, Terezka
Burčková a Natálka Langrová pilně nacvičovaly, aby se mohly zúčastnit
soutěže „O krále a královnu švihadla“ ve sportovní hale ZŠ Komenského
v Bílovci. Děti z výtvarného kroužku zase malovaly výkresy do soutěží
„Indiáni a jejich tradice“, „Požární ochrana očima dětí“, „Myslivost a
lesní zvěř“. Na téma „Školní strašidla“ zpracovala své příběhy děvčata
Natálka Langrová, Anežka Dreslerová, Terezka Burčková do literární
soutěže
„Bílovecké
záhady“
podpořenou
Městem
Bílovec.
Slavnostní vyhodnocení 4. ročníku této soutěže se uskutečnilo ve středu
8. dubna v Městské knihovně za účasti milých hostů, písničkáře Jiřího
Dědečka a starosty Bílovce Mgr. Pavla Mrvy. K přečtení nabízíme
oceněné příběhy:
NOC VE ŠKOLE Natálie Langrová
Jednoho krásného dne nám paní učitelka slíbila, že budeme spát ve škole.
Všichni jsme se na to moc těšili. Jakmile jsme dorazili do školy, vybalili
jsme si věci, roztáhli jsme si spacáky a paní učitelka objednala pizzu.
Všem nám moc chutnala. Když se setmělo a vysvitly první hvězdičky,
vyrazili jsme s celou třídou na dlouhou cestu plnou poznání do kostela,
kde už na nás čekal pan farář s povídkami o albrechtické Bílé paní.

Dozvěděli jsme se, že krásná Bílá paní hlídá školu, školku, zdejší kostel
a celé Velké Albrechtice. Celou cestu zpátky jsme si vykládali
strašidelné historky o duších, vlkodlacích a upírech. Když jsme přišli do
školy, vytáhli jsme hry, které jsme si přinesli z domu a rozbalili plno
sladkostí s popcornem. Jakmile jsme dohráli hry, tak nám paní učitelka
řekla, že už je pozdě a měli bychom jít spát. Tak jsme si vyčistili zoubky
a zachumlali se do teplých spacáků. Další den ráno po probuzení nás
čekalo velké překvapení. Na učitelském stole byla obrovská nutella se
vzkazem od albrechtické Bílé paní. Na vzkazu bylo napsáno: „Tahle
nutella je pro žáky čtvrté třídy, kteří jsou hodní, milí, přátelští a budou
dávat ve škole pozor.“ Všichni byli moc rádi a vrhli se se lžičkami na
dobrý hnědý krém. Postupně začali do školy přicházet další děti a začal
normální školní život.
STRAŠIDÝLKO FANFULÍNEK Anežka Dreslerová
Jmenuji se Anežka, chodím do třetí třídy a chtěla bych vám vyprávět o
našem strašidýlku. Každá škola, má svého ducha, skřítka nebo strašidlo.
I ta u nás ve Velkých Albrechticích. No a jaké je to naše strašidlo? Jako
děti v naší škole. Trošku hodné, trošku zlobivé. A co vlastně dělá? Čmárá
dětem do sešitu, když se nedívají. Vyměňuje svačiny, schovává věci,
napovídá při prověrkách. Večer, když už ve škole nikdo není, hraje si v
tělocvičně nebo v družině. Ale je pořád smutné, protože nemá jméno.
Zatím mu ho nikdo nedal. Jednoho dne přestoupila na naši školu holčička
z Bílovce. Jmenovala se Bětuška. Byla nová a nikdo se s ní nebavil. Chodila
po chodbách pořád sama. V družině seděla v koutě a s nikým si nehrála.
Strašidlu jí bylo líto. A tak jednou, když zůstala v šatně úplně sama, tak
se jí ukázalo. Bětuška se nejprve lekla, ale když viděla, že strašidýlko je
smutné, začala si s ním povídat. Od té doby si spolu hráli a povídali.
Nikdo jiný strašidýlko neviděl, jen Bětuška. Bětušce bylo divné, proč je
strašidýlko pořád tak smutné. Zeptalo se ho a odpověď ji zaskočila. Bylo
smutné, protože mu ještě nikdo nedal jméno. Bětuška začala přemýšlet.
Přemýšlela jeden den, druhý den, týden, měsíc a pořád nemohla přijít na
to pravé jméno. Až jednou, před spaním ji to pravé jméno napadlo. Budu
mu říkat staršidýlko Famfulínek. Moc se těšila, až druhý den to jméno

řekne strašidýlku. Těšila se tak moc, že nemohla usnout a druhý den
zaspala do školy. Přišla pozdě, a všichni se jí smáli. Bětušce to ale
nevadilo. Moc se těšila, až bude přestávka, aby se mohla sejít se
strašidýlkem na chodbě. Stašidýlko ale nikde nebylo. „Asi taky
zaspalo,“ pomyslela si Bětuška. O to větší radost pak měla, když se
setkali v odpolední družině. Bětuška řekla: „Mám pro tebe
překvapení.“ ,,A jaké,“ řeklo strašidýlko. „Vymyslela jsem ti jméno.
Budeš se jmenovat Famfulínek.“ Stašidýlko se nejprve zamračilo,
zamyslelo a pak se zaradovalo. Nakonec vykřiklo: „To je ale krásné jméno
Bětuško. Moc ti za něj děkuji. Jsem teď nejšťastnější strašidýlko na
světě.“ Od té doby už strašidýlko nikdy nebylo smutné. A tak jako se
radovalo strašidýlko, radovala se i Bětuška, že mohla udělat strašidýlku
radost.
TAJEMNÝ DUCH Tereza Burčková
Jednou o přestávce na školní zahradě se kluci Honza a Tomáš vsadili, že
kdo nepřeskočí pařez, tak musí zajít do nejvyššího patra ve škole a tam
má otevřít tajemnou truhlu, kde je prý duch. A právě kvůli tomu duchovi
zrušili informatiku, která se vyučovala v nejvyšším patře. Honza měl
smůlu, prohrál a tak se dohodli, že to má Honza udělat ve čtvrtek kdy
budou mít noc ve škole. Nastal den, kdy se mělo spát ve škole. Za pár
hodin už jsme si přinesli věci a šli jsme nejdříve na hřbitov. Byla tam
černo černá tma a my jsme měli jen baterky. Najednou všechny baterky
zhasly. Uslyšeli jsme výkřik a pak ticho. Po chvíli nám začaly zase
baterky svítit a zjistili jsme, že nám chybí Monika. Rychle jsme utíkali
a u brány hřbitova jsme spatřili mokrou a špinavou Moniku. Zeptali jsme
se: ,,Co se ti stalo?“ Monika řekla, že ani neví, prý si nic nepamatuje.
Kromě toho, že ucítila mráz a spadla do příkopu, kde byla voda a
odkutálela se až sem. Tak jsme všichni šli do školy. Po hodině všichni
usnuli, až na Honzu a Tomáše. Honza se postavil a vyšel až nahoru. A už
to slyší. „Hůůůůůůůůůů, hůůůůůůůůůůů.“ Vešel a uviděl tu tajemnou
truhlu, pomalu se přiblížil a otevřel ji. Naráz vyletěl duch a řekl: „Hůůůů,
díky, že jsi mě vysvobodil z té truhly.“ A za pár dní byli nejlepší kamarádi
všichni tři: Honza, Tomáš a duch.

A které programy jsme pro děti připravili? Mezi zdařilé akce patřily
„Drumbeny“ Janise Švagery s povídáním o plavbě do Afriky, hrami a
rytmickým bubnováním všech přítomných a hudebně – národopisný pořad
„Stařenka Morava vypráví aneb Příběhy psané písněmi“ Mgr. Petra
Drkuly, PhD., který nejen představil, ale i zahrál na v minulosti používané
hudební nástroje kobzu, grumle, koncovku. Návštěva Bc. Lukáše Smudy
z oddělení Policie ČR v Bílovci nadchla děti jako obvykle, když k nám
zajde policista pobesedovat a hlavně když s sebou donese ty správné
věci. Po jeho výkladu a zodpovězení otázek k dopravní kázni, bezpečnosti
a prevenci kolovaly na všech hlavách policejní čepice, na drobných
tělíčkách záchranné vesty, z ruky do ruky šly obušky, pouta, album
s fotografiemi nalezených nábojnic, min a pancéřových pěstí z druhé
světové války. A sedět za volantem auta, které pomáhá a chrání, to byl
opravdu veliký zážitek. Ekologický program slečny Chovancové
z Občanského sdružení Hájenka Kopřivnice „Jarní dílnička“ zase
připomněl dětem ochranu životního prostředí, nakládání s odpadovými
surovinami, jejich přeměnu v praktické i dekorativní věci. Ve třídě se
povídalo, vyrábělo, zdobilo, vznikala váza z PET lahve, veselý zajíček
z ponožky a obilí, květina z pruhů kartonu. Do letních prázdnin nás ještě
čekají Den Země, Pálení čarodějnic, Sokolníci s dravými ptáky, Pohádka
ze starého mlýna, Mrazík, Planetárium, III. blok prevence Renarkonu
Ostrava a školní výlet.
Zpříjemnění mezi učením prostě musí být - už kvůli rozhledu dětí.

Mateřská škola / Šárka Illíková, vedoucí učitelka
Dnes je svátek, velký bál, děti mají karneval...
Tato slova nás provázela celý poslední únorový týden, během kterého
se děti seznamovaly s tradicí Masopustu a jeho zvyky. Naučili jsme se
písničky, básničky, tanečky, připomněli si staré pranostiky a vyzdobili
školku. Karneval začal promenádou a představením masek, následovaly
hry, soutěže a nakonec malá diskotéka. K dávným lidovým tradicím patří
rovněž „vyhánění zimy", vlastně takové ukončení její vlády v přírodě. Ve
školce jsme si vytvořili 2 ošklivé "Moreny" z papíru, jak děti na malém

oddělení tak i
předškoláci.
Byly opravdu
ošklivé, proto
jsme si vzali
hudební
nástroje
a
vyrazili
k
potoku,
abychom je
zapálili
a
hodili do vody
a
tím
se
zbavili všeho našeho strachu a posledního závanu zimy. Za zpěvu jarních
písni jsme přivítali jaro a s májkou se vraceli do školky. V březnu nás
navštívil p. J. Švagera s netradičními hudebními nástroji "Drumbeny".
Dětem se hra na nástroje tak líbila, že jsme si ho znovu pozvali, aby s
námi oslavil 1. června v MŠ Den dětí. Tak to vše rychle uteklo a už tady
byly Velikonoce. Malovali jsme vajíčka, sadili obilí, připravovali přáníčka
pro rodiče a těšili se na svátky jara. Děkujeme rodičům, kteří si udělali
chvilku volného času a vytvořili společně s dětmi velikonoční ozdoby,

kterými jsme si vyzdobili školku. Po Velikonocích nás ještě čeká akce
pro děti a rodiče „ Velký slet čarodějnic na zahradě MŠ, beseda s
policistou, vystoupení na schůzi pro seniory, vítání novorozeňat a
jubilanti.
Dne 6. května v 15.00 hodin proběhne zápis dětí do MŠ pro školní rok
2015/2016.
Všem přejeme krásné jaro, hodně sluníčka a pohody.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od ŠKOLníhO rOKu 2015/2016
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková
organizace oznamuje rodičům, kteří mají zájem zapsat své dítě do
Mateřské školy ve Velkých Albrechticích od 1. září 2015, že zápis se bude
konat

ve středu 6. května 2015 v 15,00 hodin
v 1. poschodí MŠ Velké Albrechtice.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní rodiče v MŠ v den
zápisu pro dítě, které MŠ ještě nenavštěvuje. S sebou si donesou potvrzení
o proočkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz. O přijetí dítěte do
MŠ rozhoduje ředitelka Mgr. Karla Sekaninová. Žádáme rodiče, aby
k zápisu přistupovali zodpovědně a přihlásili své dítě ve výše uvedeném
termínu.
Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace
742 91 Velké Albrechtice 116, tel: 556 410 697

email: zs.velkealbrechtice@seznam.cz

Myslivecké sdružení Jamník

/ Čestmír Klein

Věčný koloběh střídajících se ročních období
v naší zeměpisné šířce se zastavil pro většinu
z nás na tom nejkrásnějším, na jaru. Vždyť
od nepaměti jsou svátky jara velikonoce
symbolem nového života. Prodlužující se den, stoupající teplota je
signálem pro přírodu dohnat vše po zimním spánku. Drobné zpěvné
ptactvo obsazuje budky a vhodné stromové dutiny. Budují hnízda a
pečlivě střeží svá teritoria. Vracejí se všechny druhy tažných ptáků. Je
neuvěřitelné, že tito tvorečkové urazí tisíce kilometrů, překonávají
různé nástrahy, které jim do cesty postavila lidská civilizace. Neomylně
se vracejí na místo svého zrození. Příchodem jara končí krmné období.
Matka příroda jakoby se chtěla volně žijící zvěři revanžovat za prožité
období strádání a nabízí širokou paletu potravy. Je potřeba všechny
krmelce a zásypy vyčistit a desinfikovat. Opravit nebo zbudovat tyto
zařízení nové, kde už dosloužily. Čeká nás obnova mysliveckých políček.
Všechna budou oseta plodinami vhodnými pro všechny druhy zvěře.
S příchodem teplého počasí je třeba vyčistit napáječky a naplnit je
čistou vodou. V naší honitbě těchto napáječek máme dvanáct. Velmi se
osvědčily, jsou hodně navštěvovány veškerou zvěří v období sucha. Zde
platí staré moudro, kde není voda, není života. Po dohodě s obcí jsme
provedli během jednoho víkendu na obecním pozemku v lokalitě „za
Gigantem“ na dolním konci obce směrem na Studénku výsadbu stromů a
keřů. Bylo vysázeno na 200 stromů (jabloň, hrušeň divoká, jeřabina) a na
600 keřů. Stromy byly opatřeny chráničkou proti ohryzu a keře byly
ošetřeny speciálním nátěrem. Tyto stromy a keře byly částečně hrazeny
z dotace obce a částečně z peněžního daru místního honebního
společenstva. Naší snahou je takto získané prostředky vrátit zpět do
přírody. Jak obci Velké Albrechtice tak honebnímu společenstvu patří
náš dík. Z hlediska péče o zvěř je důležité postarat se v květnu
především o klid v honitbě. Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, hnízdí
bažanti, zajíci mají druhé vrhy. Divoké kachny na našem potoce již rodí
mladé. Hlavně v tomto období bychom my lidé měli těmto drobečkům
dopřát trochu klidu. Nepouštět v poli psy a trošku omezit další aktivity.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci květnu oslaví životní jubileum
Mášová Jana
Honová Hana
Lodňanová Helena
Vlčková Ladislava
Hutník Jan
Krayzel Emil
Kasprzyk Jindřich
Peschel Rudolf
Žižková Jaroslava
Solnická Miluše
Žůrková Antonie

50
60
60
60
65
65
70
82
83
85
87

V měsíci červnu oslaví životní jubileum
Rybář Josef
Thiel Zdeněk
Lazecký Otmar
Lodňan Dušan
Malena Bohuslav

50
50
60
60
78

Noví občánci: Valerie Jahnová
Vanesa Bartošová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.

POZVÁNKA
Dne 23.5.2015 se od 15.00 hodin koná již tradiční vítání nových
občánků ve společenském sále na hřišti.
Od 16.00 hod bude posezení s jubilanty, kterým popřeje u malého
pohoštění všechno nejlepší do dalších let starosta obce.
Těší se na vás členky kulturní komise.

ČČK /Františka Kleinová
Vážení spoluobčané, v měsíci březnu jsme zorganizovali dvě návštěvy
wellness centra Laguna Bílovec, kde s námi instruktorka paní Boháčová
vedla rehabilitační cvičení ve vodě. Po cvičení jsme využili saunu a volné
plavání v bazénu. Všichni účastníci těchto akcí byli návštěvou wellness
centra nadšení a v podzimních měsících tato cvičení budeme opakovat.
Ve dnech 22.–24.4.2015 jsme prováděli sběr obnošeného šatstva,
lůžkovin, obuvi a dalších domácích potřeb v garážových prostorách
manželů Dvorských. Děkujeme všem za bohaté dary.
O návštěvu činohry ‚‚Postřižiny‘‘ Bohumila Hrabala byl velký zájem.
Nemohli jsme ani uspokojit všechny zájemce. Věřím, že na příští zájezd
do divadla, na operetu – muzikál ‚‚Sunset Boulevard‘‘ což je velkolepý
muzikál skladatel Andrewa Lioyda Webbera, který navštívíme v pátek
12.6.2015, upřednostníme zájemce, na které se v dubnu nedostalo.
Plánovaný autobusový zájezd do Polska, kde navštívíme
koncentrační tábor v Osvětimi a botanickou zahradu v Gliwicích je zcela
obsazen. Uskuteční se v sobotu 16.5.2015, odjezd bude v 7:00 hod. od
všech autobusových zastávek. Věříme, že nám počasí bude příznivě
nakloněné a zájezd se bude všem líbit.
Na sobotu 30. května plánujeme oslavu ‚‚Dětského dne‘‘. Bude se
jednat o procházku obcí s plněním různých disciplín. Akce začne v 15:00
hod. na sportovním hřišti SK. Žádáme rodiče, aby své děti doprovázeli a
mohli jim tak radit při plnění úkolů. Rodinné skupinky budou vycházet ze
sportovního hřiště v pětiminutových intervalech. Na hřišti obdrží plánek
cesty a instrukce. Na každé za šesti zastávek obdrží děti drobné dárky
a pití. Procházka bude končit opět na sportovním hřišti SK, kde všichni
účastníci obdrží párek a ten si budou moci na
ohništi opéci. Věříme, že nám počasí bude přát
a děti budou mít příjemné zážitky. Dne
20.6.2015 na Den obce budeme asistovat při
soutěžích pro děti.
Všem dětem přejeme krásné vysvědčení a
příjemné prožití prázdninových dnů.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Letošní zima ukázala svou sílu a nechtěla sportovce pustit ze Sokolovny
ven. Dlouhotrvající sněžení znemožnilo většině fotbalových oddílů
odehrát první jarní zápasy, neboť trávníky byly podmočené a hrozilo
jejich zničení i případná zranění hráčů. Tým mužů zůstal téměř ve
stejné sestavě jako na podzim, spíše od nás chtěli někteří odejít. Po
skončení jarní sezóny bude nutno zamysleti se nad dalším pokračováním
družstva mužů. Tým žáků trochu posílil a benjamínci rovněž.
Připravovaný tým dorostu dostává skutečné obrysy, vracejí se nám do
týmu hoši, kteří hráli v době, kdy jsme založili žáky a z různých důvodů
přestali hrát. V měsíci květnu proto bude hlavní náplní sportu kopaná.
Následující měsíc červen je nejvíce proložen sportem. Dne 3.června
proběhne již 31. ročník Běhu Velkými Albrechticemi. Vloni jsem chtěl
při 30. ročníku tento běh ukončit, ale byl jsem osloven spoustou běžců
o pokračování této sportovní tradice. Také pan starosta přislíbil pomoc
se zajištěním pořadatelských povinností. Nejvíce mě však potěšilo 26
místních borců různého věku, a to je důvod, proč jsem se rozhodl
pokračovat. Připravil jsem některé změny v kategoriích mužů i žen, a
uvidíme, jak se ujmou.
Další akcí bude tradiční Den obce, který spolupořádáme. Vymýšlíme
program, který by se přiblížil skvělému programu z loňského roku. Ten
bude těžké překonat, kaskadéři byli skvělí. V žertu říkám, že by je mohla
překonat jen tenisová exhibice Adama Pavláska. Chci pozvat všechny
místní, ať nás příjdou podpořit svou účastí a příjdou se pobavit.
Poslední sobota v červnu je již tradičně
věnována Štítu Albrechtic, který se bude
letos konat v Albrechticích nad Vltavou a
součástí bude turnaj v kopané, hasičská
soutěž, a soutěž v myslivosti. Hlavní náplní je
však setkání občanů, kteří mají bydliště
v Albrechticích, ať už v jakýchkoliv. Autobus
odjíždí v pátek a vrátí se v neděli. Přejme
výpravě šťastný návrat.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milé děti, jaro je v plném proudu, všechno krásně kvete a
venku je nádherně. Dokážete spočítat kolik druhů květin je
v básničce?
Květiny
Čekanka u cesty čeká.
Leknín se zas sucha leká.
Pomněnka se připomíná.
Zimostrázu není zima.

Svlačec se prý pořád svléká.
Mlíčí není vůbec z mléka.
Zvonek nechce zazvonit
a petrklíč nemá byt.

Divizna se tuze diví,
že libeček se všem líbí.
Brambořík brambory nemá.
Sněženka je sněhu žena.

Pivoňka? Ta pivo hledá.
Hřebíček se zatlouct nedá.
Hadinec - to není had.
Macešku neslyšet lhát.

Slunečnice nechce svítit
a koniklec koně chytit.
Tulipán je cizí pán.
Kaktus starý veterán.

Jitrocel je ranní pusa,
co ji dala huse husa.
Květiny jsou pěkná cháska.
Nejhezčí je - sedmikráska.

Dokážete žabkám najít cestu k jejich leknínu?

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Pěstování brambor v trávě
Brambory je možné pěstovat i jinak než
zažitým způsobem, a to v posečené trávě. Tato
téměř zapomenutá technologie pěstování je
hodně stará a hodí se i pro horské oblasti.
Určitě stojí za to dostat ji opět do povědomí
zahrádkářů. Hlízy brambor lze v posečené trávě bez problémů pěstovat
i v nadmořské výšce 1000 metrů. Na horách nejsou žádnou zvláštností
ranní mrazíky i na začátku června, brambory se zde proto sázejí mezi
20. až 25. květnem.
Rozkladný proces: Výhodou tohoto pěstování je nulová příprava
půdy, posečenou trávu stačí pouze navážet na holou zem a připravovat
si tak budoucí řádky pro příští rok. Čerstvě posečená tráva uložená do
řádků širokých jeden metr a vysokých 1,2 metru se začne okamžitě
zahřívat. Teplota v ní dosahuje 70 až 80 °C, ničí se při ní většina semen
plevelů a začíná proces rozkladu. Do příštího jara se tráva tepelně
ustálí, slehne a je připravená k sázení. Další obrovskou výhodou je, že
odpadají i veškeré práce v průběhu růstu hlíz, v bramborách totiž
neroste plevel.
Pěstební záhon a sázení: Sadební substrát se i po jednom roce
stále mírně zahřívá, což vyhovuje hlízám, které jsou uloženy nad
studenou zemí a lépe přirůstají. Vyvýšený záhon je vždy teplejší než
půda a chrání sadbu před jarním mrazíkem. Organická hmota se stále
rozkládá, uvolňuje živiny a velice nepatrné množství metanu, oxidu
uhličitého a uhelnatého. Rozkladný proces, vyšší teplotu a uvolněné plyny
nesnášejí hlodavci, zvláště hryzec. Záhonů si zatím nevšímá ani černá
zvěř. Před výsadbou hlíz načechrejte uleželou trávu. Rukou vytvořte
důlky asi deset centimetrů hluboké a opatrně do nich vkládejte již mírně
naklíčené brambory. Poté je zasypte hrstí loňské trávy. To je vše. Do
jednoho metr širokého řádku ukládejte vedle sebe dvě řady
bramborových hlíz „cik cak“ v odstupu 30 centimetrů. Vytváříte tak
vlastně rovnostranné trojúhelníky. Po vzejití natě přihrňte novou

posečenou trávu na úpatí řádku. Nové trávy nesmí být moc, ale tolik, aby
se zahřívala a unikající teplo ochránilo citlivou bramborovou nať od
případného nočního mrazíku.
Péče během vegetace: V určitém období růstu se bramborová nať
začne rozvalovat ke krajům řádku a obnažuje se střed záhonu. V ten
moment je třeba řádně zamulčovat středovou osu záhonu skoro suchou
trávou. Hlízy to mají rády, jsou chráněny před ostrým letním sluncem,
nezelenají a nově vytvářené hlízy se rozlezou pod tento mulč. V
bramborách neroste plevel, ale mezi řádky brambor se podle potřeby
seče tráva, která se hned přihrnuje k jejich úpatí.
Čistá sklizeň: V horských podmínkách se sklízí kolem 15. září, kdy
ranní mrazík sežehne nať. Záhony zbavte natě a poté opatrně již hodně
rozloženou trávu rozhrnujte. Těsně pod jejím povrchem nejdete krásné
a čisté hlízy brambor.
Při uvedeném způsobu pěstování brambor nebývají problémy s plísní
bramborovou a je výrazně omezeno i poškození hlíz hlodavci, ochrana
proti mandelince bramborové se provádí standardně. Sklizené hlízy
nechte jedno odpoledne prosušit a poté je podle velikosti roztřiďte k
uskladnění. Po vyjmutí hlíz je na záhonu vše trošku rozcuchané a
neučesané. Veškerou zbylou organickou hmotu využijte do nově
zakládaných záhonů. Přidejte k ní 20 % písku a máte připravený substrát
na další vegetační období pro veškerou zeleninu, a to bez použití půdy.

Kronika /

Milada Hochmannová

Státní svátek 8. květen - Den vítězství! Konec 2. světové války.
Ještě neoschly podpisy evropských appeaserů Chamberlaina a Daladiera
pod mnichovským diktátem a již dal Hitler příkaz k přípravě likvidace
okleštěné Československé republiky. Akce měla dostat krycí plášť
záchrany míru a pořádku v Evropě. Likvidace Československa byla opět
připravována v obou směrech: vojensko - politickém a policejně represivním. Operace „Märzwirbel“ (březnový vítr) ukončila 15. března
1939 samostatnost Československé republiky. (Akce mříže), jež
provázela likvidaci Československa, prováděná nacistickými policejními

orgány od 15. března 1939 do poloviny května, přivedla do nacistických
věznic 5 800 až 6 400 antifašistů, mezi nimiž bylo 747 německých
emigrantů. První bestiální vražda na českém národě byla provedena
popravou devíti představitelů studentských vysokoškolských spolků,
k níž došlo 17. listopadu 1939. Další popravy následovaly v 1. stanném
právu v období od 28. září 1941 do 20. ledna 1942 to bylo 486 osob, v 2.
stanném právu v období od 28. května do 3. července 1942 to bylo 1 585
osob. V koncentračních táborech zahynulo 235 000 československých
občanů, z toho na 15 500 dětí. Celkové ztráty na lidských životech za
dobu od března 1939 do května 1945 v různých formách boje za národní
svobodu činily v Československu 365 000 osob včetně rasové perzekuce.
Z nacistických věznic se vrátilo na 75 000 osob, z nich mnozí s vážně
poškozeným zdravím. Obětí německého fašismu a války v letech 193845, se stal také Benedikt Dluhosch, narozený 5. června 1886 ve Velkých
Albrechticích, zahynul 16. listopadu 1942 v plynové komoře v Osvětimi.
Správa obce po roce 1945: V prvých květnových dnech 1945 bylo
v obci velmi málo obyvatel. Zůstaly zde jen některé německé ženy a
postupně přicházeli do vsi první osídlenci ze Skřípova, z Tísku,
z Čavisova a z Velké Polomi. Nebylo lze čekat na konsolidaci poměrů a
pak teprve ustavit místní národní výbor, a proto okresní národní výbor
v Bílovci jmenoval v obci komisařem Josefa Stoklasu, č. 237. Úkolů,
které bylo nutno okamžitě plnit, nebylo málo. První starostí byla výživa
obyvatelstva a hygiena. Chléb dovážel z Bílovce Jiří Biroš a u kanceláře
se rozděloval. Byl pochytán dobytek, který před příchodem fronty byl
puštěn ze chlévů, pokud ještě některé kusy zbyly. K obsluze se
přidělovali lidé, kteří zachraňovali také polní úrodu. Do obce přicházeli
noví osídlenci z vypálených domů v okolí a pro ně se shánělo ošacení a
nutná výbava. Okamžitě bylo nutno pochovat padlé vojáky, kteří porůznu
se nacházeli po polích. Ještě ve žních se našla mrtvola ve vzrostlém obilí.
Zápach ze zcepenělého dobytka zamořoval ovzduší, bylo potřebné
pečovat o čistotu studní, aby nevznikly epidemie. Přesto zemřeli v tomto
roce v obci 2 obyvatelé na tyfus z několika onemocnění. (20. října 5
onemocnění). O bezpečnost obyvatel a o ochranu národního majetku
pečovala v obci národní milice. Sklizeň pomáhali zajišťovat studenti ze

Vsetína, kteří byli o prázdninách ubytováni ve škole. S příchodem
podzimu nastávaly vážnější starosti s opatřením tabulí okenního skla do
nouzově opravených oken. Nedostatek uhlí si vynutil uspořádání brigády
občanů do šachty. Dne 8. září 1945 došlo ve správní komisi k vytýčení
referátů, aby jmenované a další úkoly se mohly zvládnout. Ve schůzích
místního národního výboru bylo často jednáno o hospodářských
záležitostech, byly přidělovány domky, když nastala změna v osídlení,
byl zaměňován dobytek a často bylo diskutováno o majetku, na který
přicházeli volyňští Češi. Jejich osídlení naráželo na některé těžkosti,
poněvadž statky již byly osídleny a k výměnám dřívější správcové
přistupovali neradi. Dne 26. května 1946 se konaly v obci první české
volby. Za předsedu MNV byl zvolen Bohumil Tvarůžka a za I. náměstka
Arnošt Vícha, ostatní členové rady: Alois Konvička, Alois Klein, Vilém
Jedlička, Jan Blaheta. Národní výbor se na svých schůzích zabýval
vyjádřením k žádostem o udělování státního občanství, nadále řešil
přidělování nemovitostí, řešil otázky finanční v obci, převáděl život do
normálních kolejí. Vyvstala otázka umístění mateřské školy od září 1946,
do té doby umístěné ve škole. Byl obnoven dne 13. října 1946 sbor
dobrovolných hasičů. Na právním základě počala pracovat komise pro
příděl rodinných domků a to od 13. února 1947 a místní rolnická komise
pro příděl rodinných domků a to od 13. února 1947 a také místní rolnická
komise pro příděl zemědělských usedlostí do vlastnictví. Dvouletý plán
obnovy byl projednán na schůzi místního národního výboru dne 2.
listopadu 1946. MNV měl stále na zřeteli zřízení obecního rozhlasu a
dne 27. října 1947 poprvé bylo jím vysíláno. Zároveň byly konány sbírky
pro postavení památníku padlým obětem války. Národní výbor pořádával
dožínkové slavnosti, jejichž výnos byl věnován k těmto dvěma účelům.

Fejeton/Marie Dlabalová
Jaro budiž pochváleno
„Duben, to je ten pravý a požehnaný měsíc zahradníkův. Ať si jdou do
háje milenci se svým velebením máje, v máji stromy a květiny kvetou, ale
v dubnu vyrážejí. Vězte, že toto klíčení a rašení, ty puky a pupence a
klíčky jsou největším divem přírody. Seďte sami na bobku a hrabejte

se prstem v kypré zemi, se zatajeným dechem, neboť řečený prst se
dotýká křehkého a plného puku. To nelze líčit, tak jako nelze líčit slovy
polibky“. Karel Čapek, Zahradníkův rok.
V době, kdy píšu tyto řádky, je právě polovina měsíce dubna. Takže jaro
už podle kalendáře máme téměř měsíc v nás, v našich zahradách, lukách,
polích i v našich příbytcích. Občas se to zvrtne a teploměr nám vyskočí
pod bod mrazu, jak se to stalo i o velikonočních svátcích. No ale co,
příroda je přece všemocná a může si dělat, co chce. To jen my, přesněji
řečeno někteří naší předkové, si přáli poručit větru a dešti. Bez
úspěchu, což je dobře. A tak nás příroda po svém a v hojné míře na jaře
obdařuje zelenou trávou, sněženkami, narcisy, tulipány, fialkami,
petrklíči, sedmikráskami, krokusy, pampeliškami, těm náročnějším
kvete zlatý déšť, kalina....
A co teprve stromy, ty pučí ze dne na den, meruňky, broskve, třešně,
jabloně, švestky, ryngle, u někoho i moruše, kivi, aronie, fíkovník...
Jaká to nádhera.
A co teprve ptáci. Ta rána, kdy už vás kolem čtvrté začnou budit
jejich postupné ódy na radost...
A spaní při otevřeném okně, kdy dýcháte ten pravý svěží jarní ozón...
Je to nádhera.
Nicméně je nutno vykořenit plevel z trávníku (pokud vám vadí), a tak
plejeme a plejeme a nejen na trávníku, ale i na záhoncích, v okrasné
zahradě. Pak je ještě zapotřebí přesazovat, sázet, okopávat, zalévat,
kropit... Ta nádhera je už o něco menší, je to vlastně lopota, ale kdo z
nás to nedělá rád. I když je možné, že i takoví se najdou. Já tu lopotu
podstupuji ráda. Vedla mně k tomu máma – nenechat ani kousek země
ladem, starat se o ni a mít z ní užitek i potěchu. Starám se. Dnes k
večeru (trvá to asi tři roky) se na zahradě opět nedalo dýchat. Štiplavý
nažloutlý a načernalý kouř se linul po zahradě a mířil si to s chutí na náš
dům, kde už jsou následky viditelné. Chvilku se s tím smradem dá bojovat
a nedýchat z plných plic, nakonec to ale vzdáte, jdete zavřít okna a
přemýšlíte, co udělat, aby … Mohlo by mně sice těšit pomyšlení, že
nejsem sama, stačí se k večeru projet naší obcí. Ale netěší mne to.

A tak i proto vítám jaro a následující léto, kdy už si budeme zatápět jen
v našich srdcích nebo na zahradních grilech.
Tak mi napadá, co by asi o tom mém radostném zahradničení napsal
pan Karel Čapek.
Jen pro informaci:
- Kyslík (oxygenium) je plynný prvek tvořící druhou hlavní složku zemské
atmosféry. Jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých
organismů na této planetě.
- Oxid uhelnatý je vzhledem k jedovatosti jednou z významných
znečišťovatelných látek, vzniká při nedokonalém spalování uhlíku a
organických látek.
- Problematiku obtěžování zápachem či kouřem z malých zdrojů řeší
zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., a také občanský zákoník č.
89/2012.

Kynologický klub/ Alena Kanková
Náš kynologický klub byl založen ustavující schůzí 12. 5.1990 jako
odbornost kynologie při tehdejší organizaci Svazarmu ve Velkých
Albrechticích a jeho prvním předsedou byl Jan Hutník. Od 17. 2. 1991
jsme přešli jako základní organizace číslo 20411 k nově vzniklému
Moravskoslezskému kynologickému svazu se sídlem v Brně, kde jsme
registrováni dodnes. Na výroční členské schůzi 13. 12. 1991 byla
předsedkyní klubu zvolena Anna Svobodová, která v této funkci
dlouhodobě působila až do voleb 18. 1. 2015, kdy na funkci již
nekandidovala. Novou předsedkyní se stala ing. Petra Šimečková. Od
samého založení klubu jsme se věnovali služebnímu výcviku psů. Podle
tehdy platného zkušebního řádu jsme kromě poslušnosti učili psy
sledovat stopy a nacvičovali prvky obrany, abychom mohli pořádat
všestranné zkoušky z výkonu. Psi, kteří tehdy se svými
psovody začali navštěvovat cvičiště, byli všichni služebních plemen.
Nejvíce bylo německých ovčáků a jejich kříženců, po jednom velký a
střední knírač a německý boxer. První všestranné zkoušky z výkonu dle
ZM a ZVV1 se konaly 23. 5. 1992. V témže roce jsme založili tradici
klubového závodu pro naše členy. První ročník závodu O putovní vázu se

konal 26. 4. 1992. V roce 1994 po změně národního zkušebního řádu ze
služebního na sportovní výcvik psů se změnilo i zastoupení jednotlivých
psích plemen na našem cvičišti. Dnes je navštěvují psi plemen služebních,
pasteveckých, loveckých i společenských: např. erdelteriér, barzoj,
beauceron, bernský salašnický pes, bernardýn, cane corso, chodský pes,
labrador, hovawart, německý ovčák, rotvajler, střední knírač a
také různí kříženci. Všichni psi zvládnou základní poslušnost a záleží jen
na jejich psovodech, jestli složí základní nebo i vyšší zkoušky z výkonu.
Za dobu existence klubu jsme prošli taky několika krizemi a velkou
zásluhu na tom, že je klub přežil, má předsedkyně A. Svobodová, její
manžel a hrstka věrných, která klub v té chvíli neopustila. V roce 1994
jsme dostali výpověď z našeho prvotního působiště za fotbalovým
hřištěm ve V. Albrechticích. Nezbylo, než hledat, nalézt a pak budovat
nové cvičiště na soukromém pozemku vedle autobazaru u Bílovce. Po
necelých 10 letech působení jsme v roce 2004 dostali výpověď
z pozemku od nového majitele pana Smítala a celý kolotoč kolem
pracného hledání a vybudování cvičiště jsme absolvovali znovu. Nakonec
jsme vzali zavděk menší částí původního cvičiště a uzavřeli jsme nájemní
smlouvy s vlastníky pozemků. Znovu jsme rozebírali a přemisťovali
klubovnu, instalovali překážky a opět oplotili a zprovoznili
cvičiště. Členská základna se tehdy téměř rozpadla a výcviková
činnost stagnovala. Pár nadšenců ale klub a cvičiště nakonec zachránilo.
Začali se hlásit noví zájemci a výcvik se znovu obnovil. Členové našeho
klubu
byli
a
jsou
většinou
začátečníci,
kteří
teprve
získávají zkušenosti ve výcviku psů. Mnozí z nich nás zase brzy
opouštějí, ale někteří se opět vrátí s dalším mladým pejskem. Časem
odešli i všichni zakládající členové. Jedinou stálicí vždy
byla předsedkyně, která měla v těžkých dobách oporu v několika
aktivních členech a ve své rodině. Poměrnou část členské základny vždy
tvořili mládežníci. Největšího úspěchu dosáhla Iveta Stanovská, která
se v roce 1996 umístila na 4. svazovém přeboru mládeže na pěkném 4.
místě. Od té doby stále čekáme, že se zase najde mládežník,
který v klubu setrvá a na její úspěch naváže. Dne 12. 5. 2015 oslavíme
25. výročí od založení našeho zájmového kynologického sdružení, nově
spolku, za dobu jeho trvání jsme uspořádali:

- zkoušky z výkonu podle národního, mezinárodního a zkušebního řádu
KJČR Brno, tyto zkoušky každoročně úspěšně absolvuje několik našich
členů se psy
- kromě sportovního výcviku jsme se několik let věnovali výcviku
záchranných psů a zajistili základní výcvik pro zájemce o agility
- v roce 2010 jsme obnovili tradici klubového přeboru
- pořádali jsme všestranné Jarní závody se zápisem zkoušky, kterých se
účastnili psovodi z celé Moravy
- účastnili jsme se mnoha akcí pro veřejnost s ukázkou výcviku
našich psů, např. Hubertovy jízdy v Butovicích, Dne obce Velké
Albrechtice, Dne obce Bravantice, Dne dětí v Bravinném, Půlení léta
v Lubojatech. V poslední době to byly ukázky výcviku
na požádání pro mateřské a základní školy ve V. Albrechticích
a Bílovci,pro seniory v Bílovci a některé soukromé subjekty
- pro naše členy pořádáme společné výlety se psy do okolí pod názvem
Toulavé Tlapky. Na společném výletu se psy jsme byli nejdál na Velkém
Javorníku
- už několik let v měsíci září otevíráme cvičiště pro zájemce o kynologii
z řad veřejnosti a pro naše členy akci Loučení s létem s grilováním
- v roce 2011 proběhl 1. ročník meziklubového závodu v KK Mošnov, se
kterým jsme navázali spolupráci
- v poslední době naši členové úspěšně vyjíždějí na závody do jiných
klubů. Účastnili se závodů v kynologických klubech Štramberk, Příbor a
Veřovice a absolvují zkoušky a soutěže i v jiných klubech okresu a kraje
Našimi sponzory jsou Obec Velké Albrechtice a město Bílovec, MVDr.
Miroslav Dvořák ze Staré Vsi a Florauna Bílovec p. Richtera, Hladový
pes.com, Faraon Pet Food Ostrava.
Dne 30. května se na našem cvičišti bude konat 12. ročník Klubového
přeboru O putovní vázu a při této příležitosti zavzpomínáme na historii
klubu, probereme současnost, nahlédneme do budoucna, něco
ugrilujeme…pokud jste někdy byli členy našeho KK, zastavte se na kus
řeči…
Podrobnější info o KK na http://www.pejskari-va.estranky.cz/, dotazy
na pejskari.va@seznam.cz

Změny v přistavení nádob na odvoz odpadů
Vážení občané, v nejbližší době dojde v naší obci k úpravám v přistavení
nádob na odvoz odpadů. Tyto úpravy se řídí vyhláškou OZV č. 1/2015
schválená ZO dne 9.2.2015 a nabyla účinnosti dne 1.4.2015. V této
vyhlášce je stanoven počet a druh nádoby odpovídající počtu trvale
hlášených osob v domácnosti v dané nemovitosti. Jednotlivé požadavky
vlastníků RD a bytů mohou být obecním úřadem sloučeny za účelem
přistavení ekonomicky nejvýhodnější sběrné nádoby. Obecní úřad může
na základě žádosti vlastníka RD nebo bytu v odůvodněných případech
dočasně přistavit sběrnou nádobu většího objemu nebo s častějším
odvozem, např. pro velké množství hygienických plen. Pro vaši představu
jaká nádoba vám bude přistavena, přikládáme tabulku, jenž je součástí
zmíněné vyhlášky. Ta je k nahlédnutí na stránkách naší obce
http://www.velkealbrechtice.cz/. V případě zájmu navýšení četnosti
odvozu odpadů nad rámec této vyhlášky je možno si rozdíl doplatit.
Počet osob
do 3 osob
od 4 do 6 osob
od 7 do 8 osob
nad 8 osob

Typ sběrné nádoby (popelnice)
1 popelnice objemu 70 litrů
1 popelnice objemu 110 litrů
1 popelnice objemu 110 litrů
1 popelnice o objemu 240 litrů

Výsledky ankety – tělocvična

Četnost odvozu sběrné nádoby
vývoz 1 x za 14 dnů
vývoz 1 x za 14 dnů
vývoz 1x za týden
vývoz 1 x za 14 dnů

/Ing. Martin Stanečka

Děkujeme všem občanům Velkých Albrechtic, kteří se zúčastnili ankety
ohledně výstavby nové tělocvičny, nebo opravy stávající sokolovny.
K datu 16.3.2015 přišlo na adresu Obecního úřadu celkem 239 platných
hlasů, což je čtvrtina všech obyvatel Velkých Albrechtic. Výsledek
ankety je takový, že 170 hlasů se vyjádřilo pro výstavbu nové tělocvičny,
68 hlasů chtělo zachovat a opravit stávající sokolovnu a jeden hlas se
nechtěl k problematice vyjadřovat. Tyto výsledky byly předloženy na
březnovém zastupitelstvu, které se konalo 15.3.2015. Zastupitelé obce
ustanovili komisi pro výstavbu nové tělocvičny z řad zastupitelů i občanů
obce. Tato komise bude dále zpracovávat podklady a názory na výstavbu
nové tělocvičny v naší obci.

Veřejná vyhláška
Obecní úřad Velké Albrechtice oznamuje, že zahájil přijímání 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 2015 mohou žadatelé podávat do
pondělí 2.června 2015 do 12.00 hodin na formuláři, který žadateli
vydají pracovníci OÚ Velké Albrechtice. K později podaným žádostem
nebude přihlíženo!
Podmínky pro poskytnutí úvěru:
2. 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.
3. 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
4. Na stavbu nebo stavební úpravy byl vydán příslušný doklad podle
stavebního zákona, je-li to zákonem vyžadováno.
5. Žadatel splňuje podmínky stanovené vyhláškou č.4/98 a doloží
zajištění úvěru ručiteli do výše 100 % úvěru.
6. 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).

Upozornění-poplatek za psa 2015
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za
psa na rok 2015, jenž byl splatný do 31.3.2015, aby tak
bezodkladně učinili. Platby provádějte v pokladně obecního
úřadu, nebo zasláním na účet obce č. 1771539359/0800, kde variabilní
symbol je 1341xxx, kde xxx - nahraďte číslem popisným Vašeho domu.

Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany na 11. Den obce
Velké Albrechtice, který se koná dne 20. června
2015 od 13.00 hodin.
Kalendář akcí
Datum
6.května
8. května
16.května
16.května
23.května
30.května
3.června
6.června
12.června
15.června
20.června
27.června

Akce
MŠ/Zápis dětí do mateřské školy
Lampionový průvod
ČČK/zájezd do Osvětimi a botanické zahrady v Gliwicích
14. ročník Otevírání Poodří a Pooderské koštování
KK/vítání občánků a posezení s jubilanty
ČČK/Dětský den
Běh Velkými Albrechticemi
Hry bez venkovských hranic/Vražné
ČČK/Zájezd do divadla- muzikál ‚‚Sunset Boulevard‘‘
Zasedání Zastupitelstva obce
Den obce Velké Albrechtice
Štít Albrechtic/ Albrechtice nad Vltavou

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:01.05.2015
Uzávěrka příštího čísla: 15.06.2015

