zpravodaj obce Velké Albrechtice
září, říjen
2015
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
také máte v sobě takový ten pocit
nostalgie, když končí léto a na
dveře pomalu klepe podzim? Věřím,
že jste si během toho letošního léta
užili koupání, teplých nocí a sluníčka
dostatečně. Myslím si, že mnozí
z nás takhle tropické prázdniny
ještě nezažili. Přesto by nám to
teplo mohlo ještě pár dní vydržet, vždyť babí léto, kdy nám pofoukává
ze strnišť, vzduchem se line vůně dozrávajících jablek a vše kolem hraje
barvami padajícího listí, je také moc fajn. Konec prázdnin sebou přináší
návrat klasického shonu, denní režim se rodičům změní na cesty do škol,
na kroužky a tréninky, dětem začnou školní povinnosti, ale také setkání
se spolužáky a kamarády, které třeba celé léto neviděli.
Sbohem letní prázdniny, budete nám zase rok chybět…

„Děti neznají ani minulost ani budoucnost a - co nám
dospělým se stává zřídka – užívají si přítomnost.“
Jean de La Bruyere

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
Letošní léto bylo, jak má být. Hodně slunečné a teplé. I když té vody
mohlo být víc a mnoha lidem vytrvalé teploty ke 40 OC určitě nesvědčily.
Podle meteorologů však má být obdobné počasí po řadu let a celkově
snad došlo ke zvýšení teploty až o 3 OC. Nedostatek vody se podepisuje
na zasychání plodů a opadávání ovoce, dochází i k usychání celých
stromů. Bohužel i v našich nových výsadbách řada keřů a dřevin zaschla
a musí být nahrazeny. Zhotovitel poskytuje záruku a má podle smlouvy
zajistit péči o dřeviny po dobu dvou let od výsadby. Léto na jedné straně
někomu přineslo pohodu, na druhé straně jiným zdravotní potíže i škody.
Nezaznamenali jsme však na našem území žádný požár. Prázdniny opět
utekly jak voda v potoce a začíná nový školní rok. Doufám, že jste si
všichni léto užili podle svých představ a zejména školní mládež nabrala
dost sil. Přeji našim školákům hodně úspěchů a získání nových znalostí a
dovedností. Ještě jednou přeji také nové paní ředitelce Mgr. Eleně
Kolarovské v nové funkci hodně energie a úspěchů a pevné nervy!
V průběhu léta jsme zkolaudovali osm bytů v novostavbě bytového
domu u pošty. Dům dostal číslo popisné 350 a po ochlazení zde ještě
bude provedena výsadba zeleně. V srpnu podepsalo nájemní smlouvu šest
nových nájemců. Věřím, že se jim zde bude bydlet dobře. Dům je
postaven jako nízkoenergetický a umístěn v blízkosti pošty, obchodů,
obecního úřadu, autobusové zastávky, sportovního areálu i hospody. Je
v centru obce, kde se nájemci mohou setkávat s mnoha lidmi, a tak se
snad nebudou cítit odstrčeni. Zbývá nám obsadit dva byty, u nichž nám
původní žadatelé vzali zpět žádost. Připomínám proto, že byty jsou
přednostně určeny pro osoby nad 70 let věku, které nemají vlastní
bydlení, tj. nevlastní byt či dům k bydlení, a to ani v jiné obci. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou. Obec může byt obsadit osobou mladší a
v tom případě se uzavírá smlouva na jeden rok. Máte-li zájem, neváhejte
a požádejte o podrobné informace na obecním úřadě. Volné byty musíme
obsadit do konce roku.
Nástavba budovy OÚ pokračuje podle dohodnutého plánu,
v současnosti se provádějí instalace a omítky uvnitř a dokončuje se

pokládka střešní krytiny. Souběžně se provádí zateplení fasády. Chtěl
bych požádat o trpělivost a pochopení sousedy, kterým určitě stavba
přináší zhoršení podmínek k bydlení zejména prašností. Zvlášť prach
z polystyrenu je větrem roznášen na jejich pozemky a nezabrání tomu
ani sítě kolem lešení. V září bychom už měli mít fasádu ze tří stran i
střechu hotovou a situace by se měla dostat do normálu.

Zasedání zastupitelstva obce
Páté zasedání Zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 14. září 2015
v 17.00 hodin v jídelně základní školy, Velké Albrechtice 116. Program
jednání bude zveřejněn obvyklým způsobem.

Ze základní školy/ Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka školy
Šťastné vykročení do nového školního roku!
Prázdniny a dovolené jsou již pro většinu z nás pryč a je tady opět nový
školní rok. Všichni přicházejí s novými zkušenostmi a zážitky, setkávají
se se spolužáky, s novými kamarády a očekávají, co nový školní rok
přinese. Největší změny přinese prvňáčkům, pro které bude škola úplně
novými zkušenostmi a povinnostmi. V naší škole přivítáme devět
prvňáčků a dvacet čtyři stávajících školáků. Přejeme jim příjemný start
do nového školního roku, hodně úspěchů, mnoho trpělivostí,
sebeovládání, pohodové zvládání povinností a radost z poznávání aby jim
vydržela co nejdéle. Rodičům přejeme hodně trpělivostí se svými dětmi
a pochopení pro jejich případné nezdary.
Konec prázdnin
Prázdniny už skoro končí, léto už se s námi loučí,
zase začne škola, budem sedět doma.
Ráno, když jdem do školy s hotovými úkoly,
sluníčko nás láká ven, ale my tam nemůžem!
Zasedneme do lavic, nejde dělat zhola nic.
Celý den se budem učit, matika nás bude mučit...
Ale když to přežijem, po škole zas půjdem ven.
Do večera máme čas na hřišti si užívat.

Mateřská škola

/ Pavlorková Daniela, učitelka Mš

Ukončení školního roku v MŠ
Poslední měsíc školního roku se nesl ve znamení různých akcí. Stejně
jako předešlé roky i letos jsme se rozloučili s předškoláky, kteří
odcházejí do základní školy. Paní učitelka Šárka Illíková popřála dětem
hodně úspěchů ve škole. Ve čtvrtek 18. června se uskutečnil celodenní
výlet do Dinoparku, z kterého si děti odnesly hodně zážitků. Dne 20.
června děti z obou tříd předvedly své taneční dovednosti na oslavách
Dne obce. Poslední týden v červnu se nesl ve znamení indiánů. Vyprávěli
jsme si o indiánech a jejích zvycích, tradicích a rituálech. Prohlíželi jsme
si knihy o indiánech, vymýšleli indiánská jména, malovali čelenky a tý-pí,
zpívali indiánské písně a tančili indiánské tance. V pátek 26. června se
zahrada školy proměnila v indiánskou osadu s indiánským totemem a týpí. Děti, které se změnily na malé indiány, s nadšením předváděly své
indiánské kostýmy. Na úvod jsme si společně zazpívali a zatančili
indiánský tanec a pak už se děti, podporovány rodiči, vrhly na soutěže.
Děti soutěžily v různých disciplínách a za splnění každé z nich dostaly
barevná indiánská pérka na
čelenku a získaly důležité
písmenko k určení tajenky, která
byla zapotřebí k získání odměny.
Malí indiáni prokázali velkou
zručnost a šikovnost v soutěžních
disciplínách. Úkolů bylo opravdu
hodně, snad nejvíce se však
dětem líbila střelba z luku na terč
a malování barvami na tvář. Děti
s pomocí rodičů vytvořili správné
slovo tajenky a získaly čelenku,
na kterou si připevnily barevná
pérka. Děti dostaly za svou snahu
malou odměnu a sladkosti. Poté
jsme si společně opekli špekáčky
a občerstvili se. Počasí nám přálo

a všichni si tak mohli užít indiánské odpoledne. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem, kteří pomáhali s organizací této akce. V neposlední
řadě také rodičům, kteří si udělali čas a nezkazili žádnou legraci.

ČČK/Františka Kleinová, předsedkyně spolku
Vážení spoluobčané, milé děti, začal nový školní rok a všem tím přibylo
mnoho nových povinností a starostí. Věřím, že budou pro všechny hlavně
příjemné. Na sobotu 5. září jsme pro rodiče s dětmi připravili sportovně
zábavné odpoledne pod již tradičním názvem „Rozloučení s prázdninami“.
Začátek akce bude ve 14.30 hod. na místním hřišti. Věříme, že nám vyjde
hezké počasí a že se dostavíte v hojném počtu. Na závěr celé akce si
všichni účastníci opečou párek u táboráku. Na 10. října připravujeme
autobusový zájezd do Kroměříže, kde navštívíme zámek, zahradu,
zámeckou věž a Arcibiskupské sklepy s prohlídkou a ochutnávkou
mešních vín. Ve čtvrtek 24. září pojedeme do Divadla Jiřího Myrona na
tajuplný krimi- muzikál, pod názvem „Fantom Londýna“, kde každá
z postav může být vrahem. V měsíci říjnu si zasoutěžíme v bowlingu a 11.
listopadu v Divadle Jiřího Myrona shlédneme operetu – muzikál „Evita“,
ve které se z chudé dívky stane ikona Argentiny. Zájemci o divadelní
představení a zájezd se mohou hlásit u paní F. Kleinové na tel. čísle
603750858.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Dovolte mi úvodem vrátiti se na konec června, kdy výprava našich
fotbalistů a myslivců, kteří nás jeli reprezentovat na Štít Albrechtic do
nejvzdálenějších Albrechtic nad Vltavou, příjemně překvapili, a
fotbalisti tento turnaj vyhráli. Chtěl bych touto cestou všem poděkovat
za vzornou reprezentaci obce. Prázdninové měsíce proběhly
v obrovském horku, to však nebránilo ve sportování třeba škole bruslení
pana Jaroše nebo přípravě žáků Bílovce a jejich přípravným zápasům.
Proběhla tradiční soutěž hasičů v požárním útoku mužů i žen „ O pohár
starosty“. Také přijelo na hřiště téměř sto veteránů, kteří zde
absolvovali jízdu zručnosti. Ve stejnou dobu probíhal na trávě turnaj

v malé kopané pod názvem „Arnyho turnaj“. Zasvěcení ví, že to byla
připomínka deseti let od úmrtí mladého talentovaného fotbalisty
Antonína Pastvy, který zemřel ve věku 23 let na zákeřnou nemoc. Co se
týká fotbalu, nastupujeme do okresního přeboru mužů v téměř stejné
sestavě. Pětici dorostenců jsme pustili na hostování do Bílovce, odkud
chceme přivést pár žáků, kteří by doplnili obměněný kádr.
Přejeme všem našim sportovcům, ať se jim v soutěžích daří.

Rozpis utkání –OP NJ- podzim 2015-muži
zápas

kolo

den

datum

čas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
13
14

so
so
so
so
so
so
so
ne
so
so
ne
st
so
so

15.8.
22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
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odjezd

SK VA
Sokol Vražné
SK VA
Fotbal Fulnek, o.s.
SK VA
Kotouč Štramberk
SK VA
NFC Lichnov
SK VA
FC Primus příbor
Sokol Rybí
FC prosperita Bartošovice
SK VA
FC prosperita Bartošovice

-

FK Skotnice
SK VA
Fotbal Studénka
SK VA
FC Pustějov
SK VA
Sokol Kunín
SK VA
Lokomotiva Suchdol
SK VA
SK VA
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Sokol Trojanovice
SK VA
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Rozpis utkání –OP NJ- podzim 2015-žáci
zápas

kolo

den

datum

čas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
5
6
7
8
9
10
11
1

so
ne
so
so
so
ne
so
so
ne

29.8.
6.9.
12.9.
19.9.
26.9
4.10.
10.10.
18.10.
24.10.

14:00
10:00
13:30
13.00
13.00
12:00
12:30
10:00
12:30

SK VA
Jistebník
SK VA
Vražné
SK VA
Spálov
SK VA
Jeseník
Bravantice

-

Kujavy
SK VA
Jakubčovice
SK VA
Tísek
SK VA
Děrné
SK VA
SK VA

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Dva měsíce prázdnin jsou již minulostí a všichni školáci opět usedli do
školních lavic. Ještě nějaký čas si budou sdělovat zážitky z těchto dvou
krásných měsíců. I my všichni budeme na toto léto dlouho vzpomínat.
Takové horké a suché léto zde nebylo prý dvě stě let. Denní teploty
atakovaly dlouhodobé rekordy. Travnaté plochy seschly a zežloutly,
sklizená pole se pomalu změnila na vyprahlou poušť. Volně žijící zvěř se
dokáže těmto výkyvům počasí přizpůsobit. Nedokážou však zvládnout
nedostatek vody. Vždyť kojící zaječka denně potřebuje 0,5-1 litr vody.
Naše honitba má velkou přednost, a to jsou vodní toky. Teče zde Bílovka,
Jamník, a další množství vodotečů z polí. Slunce však bylo
nekompromisní a za měsíc polovina těchto vodních zdrojů vyschla úplně,
nebo zbyly jen vypařující se tůňky. Právě v těchto žhavých dnech svou
funkci na 100% splnily námi zhotovené napáječky, každá na 60-70 litrů
vody. Že byly veškerou zvěří hojně navštěvovány, svědčila nutnost je co
2-3 dny doplňovat. Ranní mlhy, krátící se den nám naznačuje, že pomalu
a jistě přebírá svou vládu podzim. Tažní ptáci využívají každou vteřinu,
aby se co nejvíce nasytili a zesílili před dalekou cestou za teplem do
svých zimovišť. Čeká je cesta přes moře a pouště. Při tomto putování
na ně čeká spousta nebezpečí a ztráty v jejich řadách jsou vysoké. Proto
jim budeme držet palce, ať se k nám zase na jaře v pořádku vrátí do
svých hnízd. Začátek podzimu sebou přináší kromě lovu srnčí zvěře také

období intenzivnější péče o zvěř. Zkontrolujeme zařízení k přikrmování
veškeré zvěře. Kde je třeba se opraví, kde již nevyhovuje, musí se
postavit nové. Srnčí zvěř začínáme již od září přikrmovat jadrným
krmivem. Právě v tomto období je jejich zažívací trakt připraven dobře
strávit a uložit energeticky bohatou potravu. Hodně papírové práce čeká
na mysliveckého hospodáře. Musí připravit organizaci společných honů
na bažanty, vede evidenci ulovené zvěře, vydaných
povolenek, plomb a lístků o původu zvěře,
a místně příslušnému orgánu státní správy
myslivosti podává hlášení o plnění plánu lovu.

Čertí řádění /Adéla Magerová
Jsou to už čtyři léta, co mám to štěstí a můžu být součástí dětského
letního tábora ve Skřípově pod hlavním vedením Martina Klimši a Jardy
Zoubka. Letošní ročník vycházel přímo z Pekla a tak se před příjezdem
dětí objevila v táboře pekelná brána, pekelná váha, která následně
poslala Dorotu Máchalovou tam, kam patří a novinkou byla i hůlka díky
které se mohly děti navzájem začarovat kouzly, jako „Čert tě vem“
„Chytlo ti kopyto“ nebo „Kyselo zelo“. Nesměla chybět stezka odvahy,
táborák, diskotéka, olympiáda ani závěrečná celotáborová hra či
spousta her nových. Kapitola sama pro sebe je výlet do 8 km vzdáleného
Hradce nad Moravicí, tam i ti nejmenší už dva dny napřed vymýšlejí, do
čeho investují kapesné od maminek a babiček tak, aby potěšili sebe i své
nejbližší. Oproti loňským ročníkům jel tentokrát František poprvé do
podsad, plnit úkoly spolu s ostatními dětmi čímž se stalo, že už měsíc
před konáním tábora mi nedal zapomenout a každý den se těšil na blížící
se dobrodružství. Jako každá máma, která poprvé své dítě pošle z domu,
jsem i já byla plna obav, jak to ten můj chlapec zvládne. Až nastal onen
den D a my se ocitli spolu s dalšími 42 dětmi na parkovišti. Rozloučili se
s rodiči a vydali plni očekávání do tábora nabýt nové zážitky, přátele a
zkušenosti. Letos opět posílila základna dětí z Velkých Albrechtic čímž
se mi první dny stávalo, že po place běhal malý Michal Seman alias

Martin, malý Kamil Svačina alias David nebo malá Katka Krayzlová alias
Míša – děti našich vrstevníků - než jsem poctivě pochytila všechny
jména. Pro spoustu dětí se odehrávala tato dobrodružství skutečně
poprvé. Díky tomu, že jsem měla tu příležitost se jako maminka jednoho
z táborníků zúčastnit, můžu upřímně říct, že nebylo dne, kdy by mne
nepřekvapil svou samostatností, dovednostmi, reakcí, výkonem či
odhodláním ke kterému tábor vybízí. Postupně jsem zjistila, jaké
poklady v sobě děti mají, skryty před zraky svých rodičů. Přála bych
každému z vás, aby se na jeden den mohl stát muškou a pozorovat své
dítě vysazené z rodinného prostředí, jak ráno tápe a přesto si poradí u
otevřeného kufru, jenž vidí velmi často poprvé v životě, aby viděl, jak si
bez naléhání drhne zuby u korýtka spolu s dalšími 40 ti kamarády, myje
bez řečí nádobí a že ho je hromada, jak se ochotně žene pro splnění
úkolu, aby zlepšil skóre svého družstva. Pýcha a dojetí by vás zaplavily
stejně tak jako mne. Jeden by řekl, že napočtvrté už jej nemůže nic
překvapit, ale tak jako každý rok mi i letošní Pekelné řádění otevřelo oči
dětským údivem. Martine, Járo, přátelé a děti, děkuji za krásných 14
letních dní a přeji všem, aby vám tohle slunce v duši vydrželo přes větrný
podzim i ledovou zimu.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci září oslaví své životní jubileum
Chudják Jan
50 let
Kusková Daniela
50 let
Pastvová Radmila
55 let
Szymala Václav
60 let
Oderská Jaroslava
65 let
Nosal Josef
70 let
Bodláková Eva
75 let
Kleinová Marie
75 let
Gol Jiří
76 let
Knopp Erich
76 let
Pavelková Danuše
76 let
Bodlák Jiří
77 let
Jirkovský Oleg
77 let
Červenková Otilie
81 let
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum
Jarošová Marie
60 let
Švec Ludovít
60 let
Žídková Bronislava
60 let
Kafková Iva
65 let
Dudková Věra
70 let
Arlet Oldřich
76 let
Jedličková Marie
80 let
Noví občánci: Jan Sionko, Josef Slavík, Martin Pinkava, Tomáš Vaněk
Adam Vaněk, Zuzana Szymalová, Nela Bárová
Opustili nás: paní Jarmila Miškechová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milé děti, prázdniny jsou často spojovány s cestováním. Dokážete,
třeba s pomocí rodičů, vyluštit názvy zemí z přesmyček a spojit je se
správnou vlajkou? První země je na ukázku vyřešena.
BULKA RIPE SÁČEK = ČESKÁ REPUBLIKA
SOCKAŠ VÝR =
MOC KENĚ =
OSLOPK =
SPLAŠ KONĚ =
RENIFCA =
CO ŘEK =
AUS =
KOSAMRAĎ =
KOS SLON VE =
NOSKIF =

Třetí ročník soutěže Bílovecký bochník 2015
Dne 27. června 2015 proběhla v rámci Odřivousových slavností města
Bílovce soutěž v pečení chleba. Do soutěže, která proběhla v prostředí
bíloveckého zámku, bylo přihlášeno celkem 12 chlebů z domácí trouby a
2 chleby z domácí pekárny. Ty zhodnotila porota a poté ochutnávali i
diváci. Této soutěže se také zúčastnila Markéta Šímová z Velkých
Albrechtic a získala skvělé druhé místo, gratulujeme.
Vítězové I. kategorie – chleba z trouby
1. Jiřina Hlavňová, Bílovec
2. Markéta Šímová, Velké Albrechtice
3. Anděla Wolfová, Bílovec
Celozrnný kváskový chléb
Ingredience: 250g pšeničné mouky
210g žitného kvásku
1 lžička soli
1 lžička drceného kmínu a mletého koriandru
50g vepřových škvarků
200ml vody
Kváskový chléb
Ingredience: 140g pšeničné celozrnné mouky
110g žitné celozrnné mouky
220g žitného kvásku
1 lžička soli
1 lžička drceného kmínu a mletého koriandru
40g dýňových semínek
20g drceného lněného semínka
200ml vody

Postup: Příprava je u obou chlebů stejná. Vypracujeme středně tuhé
těsto, které vložíme do zapékací misky (vymazané a vysypané
polohrubou moukou), tam necháme 2 hodiny kynout. Pak dáme do trouby
vyhřáté na 220oC, pečeme přikryté půl hodiny, odkryté deset minut
(ztlumíme teplotu na 200oC). Vyndáme z trouby, můžeme potřít
rozpuštěným sádlem.

Kynologický klub/ Ing. Petra Šimečková, předsedkyně klubu
Vážení čtenáři Hlasu obce, dovolte mi
přiblížit činnost našeho (nyní nově
přeregistrovaného názvu) Kynologického
spolku Velké Albrechtice za první pololetí
roku 2015. Se svými čtyřnohými
kamarády prožíváme krásné chvíle, kdy
nás obšťastňují svou přítomností, jsou s
námi v dobách dobrých i zlých. Někteří
reprezentují své plemeno na výstavách,
soutěžích
a
jiných
různorodých
aktivitách společně se svým pánem, ale
všichni
jsou
hlavně
velikými
a
nezapomenutelnými kamarády. Členy
Kynologického spolku Velké Albrechtice
spojuje především zájem o sportovní vyžití v chovu a výcviku psů. Během
prvního pololetí roku 2015 se naši členové zúčastnili různých akcí.
Stěžejní akcí se stal klubový závod, který je tradičně určen všem našim
členům a jejich psům. Tento oficiálně nazývaný závod jako „Klubový
přebor“ je mezi členy velmi oblíbený, právě i tím, že podmínky závodu
jsou přizpůsobeny s ohledem na účastníky, a to od úplných začátečníků
až po pokročilé. Ale vezmu to od úplného začátku. Ke konci měsíce
března se vydali naši tři členové Kanková A., Svoboda J. a Svobodová A.
na XII. Ročník memoriálu Bruna Sochora do Příbora, kde soutěžili v
kategorii „Poslušnost dle ZVV1 bez střelby“ s dalšími 8 účastníky. Naše
ostřílená Alena Kanková obsadila se svým psem Akimem 2. místo,
gratulujeme, ostatní účastníky chválíme. Na jaře se také začínají
ukazovat i nově narozená štěňátka se svými páníčky, kteří chtějí
socializovat své psy a mají buď krátkodobý, nebo dlouhodobý zájem o
výcvik v rámci sportovní kynologie. Není to totiž jen o výcviku, ale
především o nácviku, jak si se svým psem co nejlépe rozumět, aby
rozuměl nejen pes páníčkovi, ale také páníček psovi. Máj bývá v
Kynologickém spolku spojen s nějakou společnou procházkou do okolních
krajin Bílovecka. Na začátku měsíce května jsme se zúčastnili akce

Staroveské šlápoty v
rámci interní klubové
akce Májové toulavé
tlapky a jako poctiví
pejskaři jsme zvolili
nejdelší možnou trasu, a
to 15 km. I když den se
vyvíjel různorodě, kromě
patnáctiminutové spršky,
která nás zastihla za
Lukavcem, se počasí
nadmíru vydařilo. Sraz byl ve 13:00 hodin na hřišti ve Staré Vsi, někteří
se sice opozdili, ale nakonec dorazili, a tak jsme se všichni na záchytném
bodě v hospůdce na Požaze sešli a rychle zapomněli i na krátký májový
deštíček, který nás zastihl. Všichni účastníci této akce dorazili i do cíle
kolem 17 – 18 hodiny v pohodě a příjemně unaveni…. no… a někteří, kteří
to neustáli, druhý den na výcviku brblali, že nemůžou chodit a příště
půjdou jen 5 km. Poslední květnovou sobotu se konal již výše zmiňovaný
Klubový přebor 2015. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 14 psovodů
s 16 psy v kategoriích ZZO a ZVV1 Speciál. První tři místa v uvedených
kategoriích obsadili:
KATEGORI ZZO: KATEGORI ZVV1 Speciál:
1. Nikel R. a Maty 1. Svoboda J. a Sára
2. Kanková A. a Bart 2. Kanková A. a Akim
3. Prokopová M. a Cila 3. Horák S. a Anndy
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto závodu a především i
za finanční podporu obci Velké Albrechtice, která naši zájmovou činnost
dlouhodobě podporuje a i letos jí naše činnost nebyla lhostejná. Zároveň
jsme zmiňovaný den po závodu oslavili i 25. let fungování klubu. Dne 20.
6. 2015 jsme ukázali část prvků našeho výcviku na Dni obce Velké
Albrechtice. Na hřiště jsme nastoupili přesně v 16:30 hodin, náš
Kynologický spolek reprezentovalo s ukázkou svých výkonů 7 psovodů se
svými psy. Předvedení obsahovalo následujících 5 bodů: základní
poslušnost a ovladatelnost, obrana, dogfrisbee, předvedení speciálních

cviků a na závěr překonání základních překážek agility. Pro některé
pejsky to bylo první veřejné vystoupení v cizím prostředí, a tak z šoku v
některých chvílích nechtěli spolupracovat, ale zvládli to a posunuli se
touto zkušeností zase o kousek dál. Po Dni obce Velké Albrechtice jsme
byli požádáni ZŠ Komenského v Bílovci, zda bychom dětem do družiny
nepřivedli ukázat pejsky. A tak jsme 26. 6. 2015 navštívili školáky, děti
byly úžasným obecenstvem, představili jsme jednotlivá zastoupená
plemena, popovídali jsme si, co pejsci dělají, co mají a nemají rádi, jak
se jednotlivá plemena cvičí a jaké pejsky mají samotné děti doma.
Pochlubili jsme se základním výcvikem, ale i jednotlivými speciálními
cviky, každou chvíli jsme byli odměněni velikým potleskem. Byla jsem s
vystupujícími členy moc spokojená a pejskové také. K dětem do
mateřských a základních škol chodím moc ráda. Připomenu si tak úžasnou
povahu našich pejsků, oddanost a radost, kterou nám naši pejsci každý
den dávají. Na závěr si každé z dětí mohlo na vodítku provést pejska,
kterého chtělo. Na pamlsky si s pejskem zkusit jednotlivé povely,
pomazlit se a popovídat si s psovody. Všechny děti slíbily, že vezmou
nejen svého pejska, ale i své příbuzné s jejich pejsky, a přijdou si k nám
určitě zacvičit. Budu tedy doufat, že do volnočasových aktivit v obci se
pomalu bude vracet i mládež a děti tak svých slibů dostojí.

Summer Acoustic Festival

/Verča Břicháčková

Již potřetí se na hřišti ve Velkých Albrechticích konal Summer Acoustic
Festival, tentokrát 14. 8. 2015. Malý hudební festival pořádaný partou
přátel z Velkých Albrechtic a Bílovce je netradiční tím, že interpreti
zde hrají pouze akusticky. V areálu tak panuje naprosto výjimečná
atmosféra, pohoda a přátelskost.
Letos pořadatelé sáhli mimo české interprety i pro slovenské –
z Banské Bystrice přijeli Cascabel a ze Stránske Daša fon Flaša. Z Brna
dorazili Shipwreck a Rattle Bucket, kteří posluchače roztančili, z Prahy
přijel zahrát Thom Artway, jehož vystoupení dodalo festivalu naprosto
magickou a romantickou tvář. Ptakustik z Valašského Meziříčí zase mezi
fanoušky rozproudil mega pozitivní a přátelskou náladu. Summer
Acoustic Festival navštívilo okolo 250 lidí všech věkových kategorií a
mimo jiné mohli ochutnat domácí nanuky nebo si vyzkoušet tradiční
japonskou hračku, Kendama.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Ovocný sad po sezoně
Koloběh přírody říká, že sklizní vlastně
nic nekončí a vše se už skrytě chystá na
novou sezonu. Jak můžete ovocným
stromkům či sadu pomoci se na ni
připravit? Každý správný pěstitel či
zahrádkář, který rozumí přírodě, se
pouze přizpůsobuje jejímu rytmu a
využívá její zákonitosti. Všechny zásahy,
které v sadu provádíte, by tak měly jen
lehce korigovat směr, kterým přírodní procesy samovolně kráčejí. To
platí jak pro řez nebo hnojení, tak třeba pro kompostování.
Zásady posklizňové péče
1. Nic neodkládat – když vidíte, že stromu praskla větev, nebo při
sklizni objevíte v koruně větev suchou, snažte se zasáhnout neodkladně.
Místo po čerstvě zlomené větvi čistě seřízněte podle aktuální situace
buď na čípek, nebo větevní kroužek a zamázněte stromovým balzámem.
Suchou větev odřízněte a hned vytáhněte z koruny ven. Až totiž opadají
za pár týdnů listy, už ze země nerozeznáte, která větev je suchá a která
živá.
2. Hlídat zdravotní stav – na podzim už samozřejmě nejsou ochranné
postřiky třeba, něco pro zdraví stromků ale udělat můžete. Odstranění
nakažených plodů je posklizňový evergreen, ale je čas i na sběr a
likvidaci lepicích destiček a pásů lepenky. Stromkům prospěje i důkladné
vyhrabání prostoru pod korunami ostrými hráběmi. Zničíte tak spoustu
škodlivých larev zakuklených v zemi i v opadaném listí.
3. Pravidelně udržovat – kůly, drátěnky, úvazky a tvarovací závaží
pomáhají udržet stromky v požadovaném tvaru, případně jim umožňují
dobře zakořenit. Právě po sezoně, než přijdou mrazy, je vhodná chvíle i
jim věnovat trochu pozornosti, opravit je, odstranit nebo je vyměnit.

4. Uklízet – vysoká tráva je útočištěm hrabošů. Pokud máte sad, snažte
se trávu na podzim posekat a odvézt. I v kupkách posekané trávy si myši
rády dělají hnízda. V této době už není vhodné trávu používat na
mulčování v okolí kmenů.
5. Hnojit – podzimní termín hnojení se týká především vápnění. Zaměřte
se hlavně na druhy, které měly potíže s jeho nedostatkem – u jádrovin
je jasným příznakem deficitu hořká pihovitost plodů, u broskvoní a
meruněk chloróza listů a klejotok. Dávka vápenného hnojiva se řídí jeho
typem, u dolomitického vápence, který dodá do půdy i hořčík, se
pohybuje mezi 50 až 70 g/m². Interval hnojení je nejčastěji tříletý.
6. Správně prořezávat – po sklizni se mohou prořezat peckoviny, tedy
nejčastěji meruňky a broskvoně. Velmi pozdní broskvoně, které se
sklízejí koncem září, můžete prosvětlit až na jaře. Jádroviny se taktéž
ošetřují většinou až v předjaří. Výjimkou jsou letní odrůdy jabloní a
hrušní, které se mohou po sklizni rovněž prosvětlit.
7. Vysazovat – na podzim se vysazuje většina ovocných stromů.
Nejvhodnější je výsadba jádrovin, třešní a švestek, malé omezení mají
jen teplomilné druhy, jako jsou meruňky a broskvoně. Ve vyšších
polohách, kde přichází zima přece jen dříve, odložte proto jejich
výsadbu až na teplé jaro. Jarní termín více vyhovuje i ořešákům.
8. Doplňovat – sortiment ovocných druhů se každou sezonu trochu mění,
je tedy vhodné si občas projít aktuální nabídku školek ve vašem okolí.
Zkuste si vysadit mimo plán i nějakou novinku, třeba vás překvapí. I
objevování k zahrádkaření patří.
Víte to?
Větevní kroužek se nachází v místě napojení větve na kmen či silnější
větev. Jsou zde nahloučeny velice drobné spící pupeny, a místo tak
vypadá jako kroužek nebo prstýnek. Pokud chcete, aby ze zbytku po
uříznuté větvi nevyrůstaly žádné nové výhony neboli výmladky, musíte
vést řez právě tudy. Řez na čípek má za cíl naopak povzbudit růst nových
výmladků, a proto by měl být veden nad větevním kroužkem, lépe řečeno
nad prvním očkem nad větevním kroužkem. Tímto způsobem se

povzbuzují k zahuštění korunky takové druhy ovocných stromků, které
mají sklon k vyholování, např. višně.

Poděkování/ Petr Dostál, předseda rybářského spolku
Chtěl bych touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Velké
Albrechtice, za zapůjčení kalového čerpadla a příslušenství, se kterým
jsme ve dnech 8. a 9.7.2015 prováděli okysličování vody na „Kulovém“
rybníku. Zde vlivem velkých veder a tím pádem poklesem kyslíku ve vodě,
docházelo k úhynu ryb a to především dravců jako jsou candáti a štiky.
Prováděným okysličováním vody se jistě podařilo zabránit ještě větším
škodám na rybách. Ta dosáhla v tržní hodnotě ryb sice několik tisíc
korun, ale z hlediska hodnoty pro sportovní rybolov je bohužel mnohem
větší. Ještě jednou proto děkuji za zapůjčení zařízení veliteli jednotky
p. Marcelovi Svačinovi. Dále pak p. Lukáši Hruzíkovi, který byl po celou
dobu přítomen a pomáhal s obsluhou a také členům spolku, kteří se této
akce účastnili. Věříme, že se v nejbližší době podaří najít dotační titul
a tím pádem i finanční prostředky, se kterými by
bylo možno provést odbahnění a celkovou
revitalizaci tohoto rybníka, což by mělo velmi
pozitivní vliv na výše uvedené problémy.

Soutěž o nejhezčí fotografii z léta 2015.
Vyfoťte a doručte do 15. září 2015 na
obecní úřad fotografie 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.

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
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
Zájemci o štěpkování se mohou přihlásit na obecním úřadě. Prosím
uveďte vždy platné telefonní číslo, na kterém se s vámi budeme moci
domluvit na termínu provedení práce. Děkujeme.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

/ obecní úřad

Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční
v sobotu 19. září 2015 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.

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ???
Firma LUCCO a.s., Velké Albrechtice hledá nové zaměstnance na pozice:
Směnový mistr - nástup možný ihned
Požadované vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez výučního listu)
Odborné způsobilosti:
 minimálně 3 roky praxe na obdobné pozici
 ŘP. B
Jiné požadavky:
 orientace v technických výkresech
 smysl pro přesnost a technické myšlení
 znalost strojírenských norem
 organizační schopnosti
 schopnost samostatného rozhodování a zkušenosti při vedení skupiny
zaměstnanců
 odolnost vůči stresu
Operátor CNC stroje (plazma/laser) - nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Odborné způsobilosti:
 praxe na CNC strojích 2 roky
Jiné požadavky:
 orientace v řezných plánech
 schopnost analytického myšlen
 znalost a respektování platných směrnic
Elektromechanik - nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Požadavky:
 znalost vyhlášky 50/1978 Sb.
 praxe 2 roky se zaměřením na slaboproud
Jiné požadavky:
 základní znalost práce na počítači
 praxe s prací se stroji CNC vítána
Obsluha CNC strojů (horizontka) – nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Požadavky:
 praxe 5 let na CNC obráběcích strojích
 znalost řídících systému Heidenhain a znalost programování
Jiné požadavky:
 orientace v technických výkresech
 samostatnost, pečlivost a fyzická zdatnost
KONTAKT: LUCCO a.s., Marta Jedličková, 742 91 Velké Albrechtice 242, personální
oddělení, tel.: 556 455 140, e-mail: jedlickova@lucco.cz, www.lucco.cz

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ???
Firma LUCCO a.s., Velké Albrechtice hledá nové zaměstnance na pozice:
Obsluha CNC obráběcího centra - nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Odborné způsobilosti:
 znalost programovacího jazyku Heidenhain
 praxe na CNC obráběcích strojích 2 roky
Jiné požadavky:
 orientace v technických výkresech
 samostatnost, pečlivost a fyzická zdatnost
Soustružník - nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Odborné způsobilosti:
 vyučen obráběč kovů
 praxe 2 roky
Jiné požadavky:
 znalost výkresové dokumentace
Zámečník - rovnač (finální výrobky) - nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Požadavky:
 zkouška ZK 311 (autogen)
 platný průkaz jeřábník, vazač
Obsluha ohraňovacího lisu (lisař) – nástup možný ihned
Požadované vzdělání:
střední odborné vzdělání s výučním listem
Požadavky:
 platný průkaz jeřábník - vazač
Jiné požadavky:
 orientace v technických výkresech
 schopnost samostatného měření tvarových výpalků
 schopnost analytického myšlení a rozhodování, fyzická zdatnost
Brusič (finální výrobky) – nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem / základní vzdělání
Požadavky:
platný průkaz jeřábník – vazač
Jiné požadavky:
 samostatnost, pečlivost, schopnost přesné práce
 fyzická zdatnost
 ZK 135 - výhoda
KONTAKT: LUCCO a.s., Marta Jedličková, 742 91 Velké Albrechtice 242, personální
oddělení, tel.: 556 455 140, e-mail: jedlickova@lucco.cz, www.lucco.cz

HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ???
Firma LUCCO a.s., Velké Albrechtice hledá nové zaměstnance na pozice:
Operátor CNC stroje (plazma/laser) - nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Odborné způsobilosti:
 praxe na CNC strojích 2 roky
Jiné požadavky:
 orientace v řezných plánech
 schopnost analytického myšlení
 znalost a respektování platných směrnic
Svářeč - nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Odborné způsobilosti:
 svářečský průkaz: svařování dle ČSN EN 287-1 135 P FW 1.3 S t 12, 0 PD ml
(MAG)
 svářečský průkaz: svařování dle ČSN EN 287-1 135 P BW 1.3 S t 12, 5 PF ss nb
(MAG)
 praxe ve svařování metodou 135 minimálně 3 roky
Jiné požadavky:
 orientace v technických výkresech
 samostatnost, pečlivost a fyzická zdatnost
 zkouška ZK 311 (autogen)- výhodou
Zámečník - svářeč - nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Požadavky:
 svářečský průkaz: dle ČSN EN 287-1 135 P FW 1.3 S t 12, 0 PD ml (MAG)
 praxe ve svařování metodou 135 minimálně 3 roky
 zkouška ZK 311(autogen) výhodou
Jiné požadavky:
 orientace v technických výkresech
 samostatnost, pečlivost a fyzická zdatnost
Strojní zámečník – nástup možný ihned
Požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem
Požadavky:
 2 roky praxe ve strojírenství nebo údržbě
Jiné požadavky:
 praxe s autogenem, jeřábem a motorovým vozíkem vítána (není podmínkou)
KONTAKT: LUCCO a.s., Marta Jedličková, 742 91 Velké Albrechtice 242, personální
oddělení, tel.: 556 455 140, e-mail: jedlickova@lucco.cz, www.lucco.cz

Hledáme komunikativní lidi, kteří si chtějí řídit svůj čas a mít
nadstandartní příjem. Využijte nabídky dne otevřených dveří v České
pojišťovně 15.9.2015 v 9,00 hod. Masarykovo nám. 40, Nový Jičín, II.
poschodí, prostory České pojišťovny. Těší se na Vás tým profesionálních
obchodníků. Předběžné rezervace na tel: 721 992 993

Kalendář akcí
Datum

Akce

5. září
14. září
19. září
24. září
10. října

ČČK/Rozloučení s prázdninami
Zasedání zastupitelstva obce
Svoz objemného odpadu
ČČK/Zájezd do divadla Jiřího Myrona „Fantom Londýna“
ČČK/Zájezd do Kroměříže a Arcibiskupských sklepů

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: 01.09.2015
Uzávěrka příštího čísla: 15.10.2015

