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2015
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
neuvěřitelně to ubíhá a my se spolu
opět setkáváme nad stránkami Hlasu
obce. Přichází čas dlouhých nocí a
krátkých dnů, příroda se chystá na
zimu, vše pomalu utichá. Už není tak
hezké počasí, abychom celé dny trávili venku. Je zapotřebí, abychom
jsme si také my lidé, jako ta příroda, odpočali. Náš organismus
přestává plýtvat energií a začíná si ji šetřit na blížící se zimu. Toto
období je nejvhodnější k návštěvě divadla, koncertu nebo se jen tak
v křesle zachumlat do deky a přečíst si zajímavou knihu. Je ten pravý
čas vydat se na kratší procházku a vnímat jak nám šustí barevné listí
pod nohama. A když začne foukat studený vítr nebo se spustí déšť,
s kapsami plnými ořechů nebo kaštanů pospícháme celí zkřehlí do
svých teploučkých domovů. Tam si dáme šálek dobrého čaje nebo
svařeného vína, k tomu kousek domácího štrúdlu, zapálíme voňavou
svíčku a budeme si užívat tepla „domácího krbu“.
Tak se zhluboka nadechněme vůně podzimu a pojďme se těšit, že
se na nás brzy začnou snášet sněhové vločky a přikryjí okolní kraj
bílou peřinou.

„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.“
Christian Morgenstern

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Své vlády se ujal měsíc listopad, a my si v těchto dnech
připomínáme čtvrt století od prvních komunálních voleb po
osamostatnění obce. Ty se konaly 23. a 24. 11. 1990 a celostátní
volební účast byla z dnešního pohledu vysoce nadprůměrná, něco přes
73 procent. Rozhodnutí o osamostatnění obce bylo učiněno
občanským výborem na základě referenda na jaře roku 1990, kdy se
z 553 zúčastněných občanů pro osamostatnění vyjádřilo 538. Tehdy
se na třech kandidátních listinách o 15 míst v zastupitelstvu ucházelo
45 kandidátů. Za uplynulých 25 let se vás v zastupitelstvu vystřídalo
několik desítek, někdo jen část volebního období. Co se od té doby
v naší obci změnilo k lepšímu či k horšímu, určitě dokážete posoudit
sami. Nějaká čísla o rozvoji obce za oněch 25 let najdete na jiném
místě tohoto zpravodaje. Osobně si pokládám za velkou čest, že jsem
po celou dobu mohl být u rozhodování o tom, co se v naší obci udělá
pro její rozvoj a pro její občany. A rád bych poděkoval všem, kteří
našli tu odvahu pracovat v zastupitelstvu a v radě a ověřili si, že
nebývá jednoduché rozhodovat o budoucnosti obce a jejích občanů, i
jak to vlastně v praxi chodí.
Měsíc listopad je pro zastupitelstvo též dobou pro vyhodnocení
činnosti od loňských komunálních voleb a dobou přípravy rozpočtu na
rok následující. O rozpočtu na rok 2016 pak rozhodne zastupitelstvo
14. prosince. Když se však jen letmo ohlédnu za těmi uplynulými 10
měsíci, musím říct, že se nám podařilo téměř vše, co jsme si loni dali
do plánu na tento rok. Větším nedodělkem je oprava místní
komunikace k domům č.p. 194 a 312. Práce provede dodavatel
Strabag, a.s. počátkem listopadu. V listopadu také převezmu od
dodavatele DAV, a.s., dokončenou stavbu rekonstrukce budovy OÚ.
Zde je zdržení jeden měsíc. To proto, že jsme se v průběhu stavby
rozhodli zadat další neplánované práce a hlavně změnili dodávku
šikmé schodišťové plošiny pro imobilní osoby na hydraulický výtah.
Ten dodá firma Výtahy Silesia s.r.o., ovšem dodávka technologické

části výtahu bude provedena nejdříve v lednu 2016. Stavbu bychom
chtěli korunovat úpravou ploch a parkoviště před obecním úřadem.
Jenže stále není jasné, kdy zde provedeme podzemní stavby
kanalizací. Závisí to na možnostech dotací i na součinnosti se stavbou
rekonstrukce pravobřežní opěrné zdi, s následnou opravou silnice.
Letos do vánoc bude v naší obci provedeno ještě odtěžení nánosů
z koryta VT Bílovka. Díky malým průtokům vody i přívalovým dešťům,
a také díky provádění stavebních prací v korytě Bílovky na horním
toku v minulých letech, došlo k vytvoření nánosů i přes metr silných.
Z koryta širokého 8 metrů se stal úzký klikatý potůček, zarostlý
trávou a rákosím. Je to první větší zásah do koryta po sedmi letech
od celkové rekonstrukce, na spodním konci dokonce po více jak 15
letech, naposled se zde těžily nánosy po povodni 1997. V rámci stavby
budou provedeny i opravy zpevnění břehů od mostu u domu č.p. 98
směrem na spodní konec obce. Zde původní úpravu betonovými
zatravňovacími dlaždicemi nahradí úprava trvanlivější. Stavba je
investicí Povodí Odry, s.p. a přispěje opět ke zvýšení protipovodňové
bezpečnosti. Mějte proto strpení s malým omezením dopravy na naší
místní komunikaci a umožněte zhotoviteli, kterým je firma
Lesostavby Frýdek-Místek a.s., zdárné dokončení díla.
Stále zbývá obsadit dva byty v novostavbě bytů podporovaného
bydlení č.p. 350. 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.
Čekají nás 4 měsíce, kdy bude méně světla a tím i horší viditelnost.
Píši o tom proto, že v této době dochází k řadě dopravních nehod
s cyklisty a chodci, kteří zkrátka jen nejsou vidět. A to většinou
z vlastní viny. Nemají osvětlená svoje kola, nosí tmavé oblečení,
spěchají a nedávají pozor. Přitom stačí tak málo, a to použít na sebe
něco, co je při osvětlení reflektory auta vidět. Světlý kabát, malý

reflexní proužek na ruku, nebo za pár korun samolepku na tašku či
hůl. Takto jednoduše lze zvýšit viditelnost chodce či dítěte až na
150-200 metrů a předejít možná velmi nepříjemným následkům
dopravní nehody.
Po dobu zimních měsíců obec provádí zimní údržbu svých
komunikací. Ta spočívá především ve vyhrnování napadaného sněhu a
v případném posypu ledovky kamennou drtí. Silnice nesolíme, solení
provádí pouze firma LUCCO a.s. na kopci, kde udržet sjízdnost pro
kamiony bez soli asi není možné. Dovoluji si požádat majitele vozidel,
která parkujete podél komunikací, abyste parkovali tak, že umožníte
průjezd traktoru s radlicí a že bude zimní údržba možná. Nikdo se
nebude vracet, aby odhrnul sníh z místa po vašem autě. Děkuji za
pochopení. A vám, kteří obci s úklidem sněhu sami nezištně pomáháte,
děkuji předem.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem za spolupráci a podněty v roce
2015, popřát všem příjemné prožití vánoc a pozvat vás na Adventní
koncert v kostele sv. Jana Křtitele v neděli 20. prosince v 16 hodin.

Pozvánka
na zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice, které se
bude konat v pondělí 14 prosince 2015 v 17.00 hodin v jídelně
Základní školy ve Velkých Albrechticích. Program jednání
bude zveřejněn obvyklým způsobem:

Holčička: "Tatínku, já bych chtěla na
Vánoce pejska.
"Tatínek: "Nevymýšlej si, bude kapr jako
vždycky."

25. výročí osamostatnění naší obce

/Eva Winklerová

Dne 24.11 si připomeneme 25. let osamostatnění naší obce. A co tomu
předcházelo? V letech 1989 až 1990 cca 75% občanů obce v anketě
vyslovilo souhlas s osamostatněním obce od města Bílovce, kde jsme
patřili od roku 1976. V té době se utvořil přípravný výbor pro
osamostatnění obce ve složení Jan Škrobánek, Helmut Klein, Jan
Winkler, Ing. Josef Magera, Lubislav Lindovský, Lumír Pilch.
Tehdejší bílovečtí poslanci na zasedání pléna nechtěli odloučení obce
od města schválit. Schválení se podařilo až na třetí pokus, kdy
vyslovili souhlas s osamostatněním obce. A tak mohly začít přípravy
na volby v listopadu 1990. Velkou zásluhu na tom měl Jan Škrobánek,
který projevil velkou aktivitu. Pro volby byly podány 3 kandidátky a
bylo zvoleno 15-ti členné zastupitelstvo, starostou byl zvolen pan
Lubislav Lindovský, který v roce 1992 ze zdravotních důvodů
rezignoval a starostou byl zvolen Ing. Josef Magera. Ekonomicky
začala obec fungovat od 1.1.1991. Úkolů bylo mnoho, a protože všichni
zastupitelé byli nováčky, museli se hodně učit a čerpat vědomosti,
kde se dalo. Za těch 25 let se udělalo mnoho „ neviditelné“ práce.
Například převzetí majetku od města Bílovce, vypořádání
majetkoprávních vztahů, zavedení evidence majetku včetně
pozemků, zavést do majetku obce stavby, které nebyly zapsány do
katastru nemovitostí a další nezbytné administrativní úkoly. Přesto
všechno se nám podařilo obec zvelebovat a rozvíjet. V tabulce je
uveden přehled některých investičních akcí, které obec provedla za
25 let.

rok
1992
1993
1993
1994
1995

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ V LETECH 1992 - 2015
vlastní investič
zdroje
ní
celkem
v tis. dotace v úvěr v v tis.
popis
Kč
tis. Kč tis. Kč
Kč
Chodník ke kostelu od Č. Kleina
136
136
Kanalizace Miškech- Richtár
498
498
ZŠ byt -nová střecha
180
180
Plynofikace-kotelny byt, ZŠ
325
325
MŠ-plynofikace kotelny
319
319

1996
19951997
1997
1997
1997
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2008
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2015
2015

Pošta-plynofikace
Plynovod. řad 1-3.etapa
Po povodni-5 lávek
Vodovod od č.p.108-245
Kanal. přípojky, šachty
Chodník u pošty, oplocení
Oprava povrchu MK po povodni od č.p.1-153
Oprava MK od č.p.63-č,p.83 po povodni
Mlýnský náhon
Oprava MK od č.p.21až po č,p,272
MK oprava po povodni Horkel Martin,
Hermann, Pavelek, Jozek - Marec
Autobusový záliv u Remíze
Nadstavba šatny na hřišti
Cesta transformátor-Babor
Prodloužení MK Kollárová- most u Magery
Pošta-rekonstrukce bytu č.1
Sokolovna-vytápění
Oprava chodníku na hřbitov kolem Zajíčka
Oprava MK k Okálům
Rekonstrukce -veřejné osvětlení
Rekonstrukce -místní rozhlas
MŠ-nástavba 8 byt. jednotek
ZŠ-stropy, svítidla
ZŠ výměna oken
Parkoviště před MŠ
Autobusová čekárna u Okálu
ZŠ-zateplení fasády
Pošta-výměna oken
Sokolovna-osvětlení
ZŠ modernizace regulace topení
Inženýrské sítě za MŠ
Oprava MK od mostu u Magery-kolem kostela
Parkoviště u hřbitova
Pošta- rekonstrukce bytu č.2
Sokolovna-vodov. přípojka, sociální zařízení
Kanal. u Patrmanna, k zastávce ČD
ZŠ- modernizace ,půdní vestavba
Revitalizace centra obce
Poldr
Byty pro seniory
celkem

78
10 357
712
735
1 159
25
1 698
1 107
210
989
754
97
4 799
109
1 016
246
199
184
198
1 657
503
1 044
1 407
823
330
50
964
236
80
69
9 588
2 215
159
730
221
512
6 073
1 147
1 117
5 663
45 771

78
3 085

13 442
712
1 635
1 159
25
1 698
1 107
210
989

900

2 500
4 400

4 500

200

1 650 11 000

7 502
5 517
3 367
4 800
31 421 18 000

754
97
4 799
109
1 016
246
199
184
198
4 157
503
9 944
1 407
823
330
50
1 164
236
80
69
22 238
2 215
159
730
221
512
13 575
6 664
4 484
10 463
95 192

Ze základní školy / Mgr. P. Hajchelová a Mgr. S. Munzarová
19. září „Ukliďme svět“!
Potkali jste 18. a 22. září naše školáky s velkým množstvím odpadků?
Tak to se naše základní škola zapojila do mezinárodní kampaně
„Ukliďme svět!“ (v originále Clean Up the World!), kterou již řadu let
organizuje Český svaz ochránců přírody. Přidali jsme se proto, že
chceme mít Velké Albrechtice bez odpadků a přispět tak ke zlepšení
životního prostředí. Děti byly opravdu nadšené do úklidu a divily se,
co všechno
lidé vyhodí
do přírody
místo
do
popelnic.
Samy
si
vybraly
místa, která
jsou nejvíce
znečištěná
odpady
a
mají
negativní
vliv
na
životní prostředí. Proto jsme se vydali společně odpadky uklidit a
zároveň jsme žáky motivovali i k úklidovým činnostem doma,
k přemýšlení o množství a druzích odpadů používaných
v domácnostech.
Z tvorby našich dětí
Vybrali jsme se k rybníku uklízet odpadky. Bylo to k neuvěření a
hrozné, kolik jsme jich tam našli. Paní učitelka nám rozdala rukavice
a pytle a mohli jsme se do toho pustit… Měli bychom se snažit uklízet,
aby v budoucnosti naše děti nebyly nemocné a aby se naše země
neutopila v odpadcích. (Markétka Kleinová)

S paní učitelkou jsme se domluvili, že půjdeme uklízet „Kulův rybník“.
Měli jsme rukavice, abychom neměli špinavé ruce. Já s Janou jsme
našli záclonu, plechovku a papírky. Byla jsem ráda, že vím, že mám
udržovat pořádek v přírodě. (Eliška Dostálová)

Mateřská škola

/ Šárka Illíková, vedoucí učitelka

Po prázdninách nás čekalo sladké překvapení…
V červnu si děti na melounu pochutnaly, pecky na zem vyplivaly. Co,
že se to stalo posléze, v srpnu koukáme - v dlažbě něco leze. Rostliny
zelené rozrostly se, zaplodily a malé melounky nám ukázaly. Počasí
přálo nejen na koupání, melounky před očima rostou, " páni ".

A je to tady přátelé, narodily se na zahradě ve školce, jsou po taťkovi
i mamce. Baculaté, proužkované, krásňoučké. Vyrostly a děti je
posbíraly, v říjnu vyfotily a Vám všem se pochlubily.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Ranní mlhy, brzká tma, žloutnoucí a padající listí. Podzim definitivně
převzal vládu nad naší přírodou. Určitě se nám všem zastesklo po
sluníčku, kterého jsme si užili toto léto až moc. Poněvadž se rok
v našich zeměpisných šířkách skládá ze čtyř ročních období, musíme
přijmout podzim jako stále se opakující kolorit. Prostě toto období
patří do naší přírody a nezbývá než to respektovat. Je nutné se proto
radovat z každého nového dne, ať je již deštivý a sychravý a na
náladě nám nepřidá. V přírodě všude finišují přípravy na zimu. Dozrály
plody stromů a keřů, vydatná potrava pro všechna zvířata. Srnčí se
ve dne v noci intenzivně paství a připravuje si tukové zásoby na
období strádání. Přípravu přírody na zimní období můžeme pozorovat
prakticky všude. Naši přezimující ptáci se houfují do hejnek a stahují
se k vesnicím. Srnčí a zaječí zvěř mění svůj letní šat na hustší zimní.
Myslivecky řečeno přebarvuje. Bažanti se pomalu stahují do remízků
a k zásypům, kde najdou potravu a úkryt. Volně žijící zvěř vycítí lépe
změny počasí než lidé, a proto se usilovně připravuje na období nouze.
Na polích stále hledá potravu a přikrmováním se jim lidé snaží ulehčit
přežití zimního období. Je samozřejmostí, že naše myslivecké
sdružení má dostatečnou zásobu krmiva pro všechny druhy volně
žijící zvěře. Péče o zvěř v zimním období patří k základům a
nejdůležitějším povinnostem všech myslivců. Podzim je také dobou
honů na drobnou zvěř. Dříve se tomu říkalo myslivecké žně a byla to
událost. Nesmíme zapomínat, že bažantů a zajíců bylo všude dost a
podle pamětníků nebyl u nás před 40 lety problém ulovit za jeden hon
až 300 zajíců. Tyhle doby jsou dávno pryč a již se nevrátí. Zajíci,
kdysi tak hojní obyvatelé našich polí, podlehli velkoplošnému
hospodaření a byli otráveni neustále se zvyšujícími dávkami různých
jedů a pesticidů. Dnes jsou tyto hony hlavně o setkání s kamarády,
projít se společně přírodou, a na poslední leči posedět a povyprávět
si. Jistě, taky se loví, ale vždy s rozvahou a rozumným počtem.
Nebylo by myslivecké ani lidské všechno vybít. To by vůči naší těžce
zkoušené přírodě nebylo fér.

ČČK /Františka Kleinová, předsedkyně spolku
Vážení spoluobčané, dovolte mi informovat Vás o činnosti naší
organizace v měsíci září a říjnu. Konec prázdnin jsme podle naší
tradice chtěli našim dětem zpestřit drobnými soutěžemi a
táborákem s opékáním párků. Do příprav jsme zapojili mnoho
dobrovolníků i sil, ale účast dětí s rodiči byla nízká. Soutěžilo pouze
31 dětí z celé naší obce. Proto rádi uvítáme nové náměty a podněty
na obměnu této akce, která by přilákala více dětí a rodičů. Dne 24.
září jsme shlédli v divadle Jiřího Myrona tajuplný krimi-muzikál
„Fantom Londýna“. Muzikál byl účastníky vřele přijat, což ukázal
závěrečný potlesk ve stoje. V sobotu 10. října jsme uspořádali
autobusový zájezd do Kroměříže. O tuto akci byl velký zájem, což
nás velmi potěšilo. Navštívili jsme zámek, expozice na výstavišti
Floria a Arcibiskupské sklepy s ochutnávkou vína. Podle zájmů jsme
všem nabídli možnost navštívit komentovanou prohlídku Květné
zahrady, expozici Karla Kryla, zrcadlové bludiště a spoustu útulných
cukráren či kavárniček. Co chystáme na měsíc listopad? Ve dnech 4
- 6. 11. 2015 budeme u manželů Dvorských odebírat darované
oblečení, povlečení, obuv, knihy, domácí funkční nádobí a další
výrobky pro Diakonii Broumov. Za každý dar děkujeme. Ve středu 11.

listopadu navštívíme v Divadle Jiřího Myrona operetu – muzikál
„Evita“. V pátek 20. listopadu od 17.00 do 19.00 hod. máme v Bílovci
pro členy ČČK a jejich rodinné příslušníky objednán bowling. Těšíme
se na hojnou účast a sportovní zápolení. Na sobotu 29. 11. 2015
připravujeme v kulturním zařízení na hřišti Mikulášské odpoledne
s nadílkou, na kterou zveme všechny děti z naší obce spolu s rodiči či
prarodiči. Jelikož do konce kalendářního roku je to poslední vydání
Hlasu obce, tak Vám všem přejeme bohatou mikulášskou i vánoční
nadílku a hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Dny se nám začínají krátit a pomalu zahánějí sportovce do sokolovny.
Trénovat potmě se nedá, a tak bude sokolovna brzy praskat ve švech.
Začátky soutěžních utkání se posunují k patnácté hodině a u
předzápasů žáků ještě dřív. Družstvo mužů se po delší době
prezentuje dobrou hrou i výsledky, které nás řadí do horních pater
tabulky. Výbor SK v letní přestávce zapracoval na posilách a díky
trenérům se zlepšila i tréninková účast. Problémy máme v obraně,
kde je hodně dlouhodobě zraněných. Zima je dlouhá, a tak je dost
času, aby se hráči dali dohromady. Nebyly jen příchody, ale i
odchody. Umožnili jsme hostování hráčům, kteří u nás nechtěli hrát,
ve Studénce či Bítově. Tým žáků nám omládl a i po posílení se
pohybuje uprostřed tabulky. Tohle je osud všech týmů, kde vám
odejdou hráči do dorostu. Doufejme, že ti co zbyli, vydrží a neskončí
tak, jako benjamínci, kterých začínalo šestnáct, a zůstali jen dva.
Sledujeme i dorostence, kteří odešli na hostování do mladšího
dorostu FC Bílovec a patří tam k nejlepším. Fotbal má i stinné
stránky, což poznalo mužstvo Tísku tím, že jim nějaký dobrák zapálil
šatny. Shořelo jim všechno od kopaček po budovu. Jako výraz
solidarity jsme Tísku nabídli možnost odehrát soutěž u nás a s naším
vybavením, ale Tísek toho nevyužil. Proto jsme na jejich účet poslali
1000 Kč. Částku tvořilo vstupné z utkání s Kunínem a sbírka mezi
diváky.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda spolku
Vážení čtenáři Hlasu obce, dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s činností našeho klubu během uplynulých letních měsíců.
Naši členové se v malé míře podíleli na organizačním zajištění Běhu
Velkými Albrechticemi a také na Dne obce, kde zajistili po jeho
skončení úklid areálu. Dne 29. srpna jsme uspořádali pro své členy
jednodenní autobusový zájezd do Znojma. Za velmi krásného letního
počasí jsme navštívili Znojemské podzemí. Zde nám průvodkyně
pověděla mnoho zajímavého o historii výstavby těchto chodeb, které
vedou až na Znojemský hrad a do Rakouska. Odpoledne následovala
prohlídka města s průvodcem, který nás seznámil s historií Znojma
a kulturními památkami. Ve večerních hodinách jsme se vrátili do
svých domovů. Dne 23.října proběhlo naše tradiční podzimní setkání
Klubu seniorů ve společenském sále na hřišti. Vždy jsme velmi
potěšeni hojnou účasti našich členů na této akci. Hezkým zpestřením
bylo vystoupení dětí z naší místní základní školy. Moc děkujeme. Rád
bych poděkoval všem našim členům a jejich rodinným příslušníkům za
účast a doufám, že i nadále budou naše připravované akce hojně
navštěvovat jako doposud.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milé děti, venku už není moc hezké počasí, ale přesto se dá na podzim
užít spoustu zábavy. Můžeme třeba pouštět draka, vyrobit
postavičky z kaštanů a žaludů, anebo vytvořit náhrdelník z jeřabin a
šípků pro babičku.

Kaštan
Už je podzim, listí žloutne,
ve větru se kaštan zhoupne.
Chvilinku se pohoupe,
pak se ze slupky vyloupne.

Padá dolů volným pádem,
letí dolů, padá na zem.
Naštěstí se nerozbije,
z trávy kousek vyčuhuje.

Najdete děti cestičku, kudy se tento kaštan po vyloupnutí ze své
slupky odkutálel?

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci listopadu oslaví životní jubileum
Princová Anna
Martinský Miroslav
Svobodová Anna
Štanclová Věra
Sobek Jan

60
65
65
77
82

V měsíci prosinci oslaví životní jubileum
Botur Pavel
Gol Miloslav
Solnický Jaroslav
Solnický Josef
Schmid Rudolf
Rulíček František
Sprosták Štefan
Bárta Richard
Peschlová Jiřina
Stixová Jiřina
Štepánková Božena
Klein Otto

50
50
50
60
70
70
75
79
80
82
82
85

Opustil nás pan Oldřich Arlet

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

Kam kráčíme, aneb ohlédnutí za létem/ Marie Dlabalová
Někomu stačí pár kroků z pokoje do pokoje, jiný ujde kroků
nepočítaně během dne, když kulturní svou zahradu, další ujde přes
deset kilometrů v rámci turistického pochodu a někdo se odváží i letu
přes moře do jiných zemí a za poznáním...
Istanbul, Bursa, Selcuk, Priene, Milétos, Efes, Pergamon, Pamukkale,
Troja - to je jen pár míst, které jsme mohli navštívit v rámci zájezdu,
jenž nám měl přiblížit antické poklady Malé Asie, čili Turecka. A
přiblížil dokonale, toto největší přírodní muzeum na světě bylo pro
svoji unikátní polohu v historii svědkem života různých civilizací, z
nichž některé jen prošly, ale i tak zanechaly viditelné stopy.
Turecko - „Obří most“ spojující východ a západ, sever a jih,
Evropu a Asii je jednou z nejzajímavějších zemí na světě, kolébkou
civilizace, v níž osídlení sahá do paleolitu, tedy do 8.000 l. př. n. l.
Představuje se nám dnes nekonečným množstvím nálezů, objevených
při archeologických vykopávkách a množstvím historických lokalit,
jež zvou k návštěvě. Například: vydáte-li se z rodné země Alexandra
Velikého směrem na východ, dostanete se do Thrákie. Na cestě do
Asie překonáte třpytivé vody Dardanely a možná zahlédnete Leandra
plavajícího každý večer za svou vyvolenou. O kus dále stloukají
Akájové Trojského koně. Paris a Hektor pozorují přes hradby
zakotvené loďstvo krále Agamemnona. A hned vedle bojuje královna
Amazonek s hrdinným Achillem. Můžete si poslechnout Herakleita,
řečnícího v Odeonu. Možná k vám dolehne kázání apoštola Pavla,
snažícího se o rozšíření křesťanství. Navštívíte Pannu Marii na
Slavičí hoře, kam se prý uchýlila po smrti Krista. Zastavíte se v Efesu
u apoštola Jana, kde psal své Evangelium. V Milétu, centru pozitivních
věd, se seznámíte s filosofy Thalesem, Pythagorem, Anaximenesem.
V Priene se poprvé setkáte s městem plánovaným Hipodamem, v
chrámu si poslechnete bohyni Athénu. Bůh Apollón vám možná odpoví
na otázku, kterou mu položíte v Didymě – bude někdy světový mír? …
Není tohle ráj na zemi? Možná proto tu trávil zimu Alexandr Veliký,

možná proto se zrovna zde setkával Marcus Antonius s krásnou
Kleopatrou...
Nedá se v několika řádcích popsat celou obrovskou historii, která
na vás promlouvá, když kráčíte po kamenitých cestách, vystupujete
po schodech, postojíte ve stínu tří pinií v Akropoli, kde kdysi stával
Diův oltář. Jisté je, že si odnesete nejen stovky fotografií, ale i
nemenší množství zážitků. Jeden z nich: v padesátistupňovém
poledním vedru na chvíli usedáme na starobylé obrovské kvádry,
pozůstatky města Pergamon, který v roce 334 př. n. l. dobyl Alexandr
Veliký. Právě zde byl vynalezen pergamen, ve zdejší knihovně se pak
nacházelo na 200 tisíc svazků a spisů. A právě zde, v divadle, kde se
kdysi také rokovalo o věcech světských, začala zajímavá debata na
téma dnešní školství. Náš průvodce, původem Turek, který žije
dvacet let v Česku, je sice vystudovaný lékař, ale jeho koníčkem je
filosofie a další vědy, které bychom mohli nazvat „mezi nebem a
zemí“. Například tajemství kruhu, čísel, symbol kohouta, vajec apod.
Mezi jinými myšlenkami
nám zdůraznil, „pochvalte
své děti i za maličkosti,
nikdy jim neříkejte, že jsou
hloupí,
nebo
se
pak
doopravdy
hloupými
stanou.“ V naší skupině bylo
několik učitelů, někteří
souhlasili,
jiní
začali
debatovat o tom, že děti
jsou
čím
dál
horší,
neukázněné, rodiče jim vše
dovolí, a nemají na výchovu
čas... Nejsem učitel, také
děti už mám odrostlé, tak
mi
nepřináleží
činit
odborné závěry. Jen jsem
si tak na tom kameni, který

pamatuje tisíciletí, pomyslela, jak se vlastně minulost prolíná s
dneškem. Protože zcela určitě zde pánové mudrci kdysi dávno také
rokovali o tom, jaká je s tou mládeží potíž a jaké metody při výchově
použít. Jenom jde o to, co po sobě dnešní děti zanechají, zda se i naši
pra pra pra potomci budou moci obdivovat jejich výtvorům, jako se
obdivujeme dílům našich pra pra pra předků.
Tak se milí žáčkové a také rodičové nebojte školy, ani té naší obecní,
protože co kdyby...

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Zmarlika Jidášova
Dřevina, která zaujme neobvyklým názvem, má rozhodně co
nabídnout a díky menším kultivarům ji lze pěstovat i v zahradách.
Zmarliky (Cercis) pocházejí z jižní Evropy, z Číny a Kanady, kde
rostou jako nenáročné keře nebo malé stromy. Dříve se řadily mezi
bobovité (Leguminosae), dnes patří do čeledi sapanovitých
(Caesalpiniaceae) – i takhle se projevuje vědecké bádání. Mají krásné
tmavě zelené listy, na rubu až modrozelené. Některé odrůdy se
vyznačují tmavě purpurovými listy (‚Forest Pansy‘). Na podzim se
vybarvují dožluta. U určitých druhů jsou listy srdčité (C.
canadensis), u zmarliky Jidášovy (C. siliquastrum) jsou spíše
okrouhlé.
Nejkrásnější jsou na
zmarlikách
jejich
sytě růžové květy.
Každého
pozorovatele
jistě
zaujme, že vyrůstají
ze starých větviček,
někdy dokonce i ze
silných
kosterních
větví. Tento jev se

objevuje právě na zmarlice Jidášově, u níž chomáčky květů vyrůstají
ze starého dřeva. Zmarliky rozkvétají před olistěním, intenzivní
barva květů tak ještě více vynikne. Z květů se vyvinou zelené ploché
lusky, dlouhé asi deset centimetrů. Jižní národy je přidávají do
salátů, kterým dodají nejen chuť, ale i vůni. V kanadských kuchyních
se využívají i květy zmarliky.
Co potřebuje: Zmarliky jsou teplomilné, ve své domovině někdy
rostou i na vysloveně suchých skalnatých místech, pěstovat je lze ale
i u nás. Jejich citlivost na mrazy se snižuje s věkem – mladé stromky
potřebují ochranu, starší už nikoli. Vždy by se ale měly vysazovat na
teplá chráněná místa stranou mrazových kotlin nebo proluk, v nichž
vane chladný vítr. Na zimu je třeba chránit kořeny vrstvou listí.
Pokud zmarlika Jidášova namrzne, výborně zregeneruje. Nesnáší
však přesazování a špatně se také množí.
Kam se hodí: Nejlepší je pro zmarliku humózní propustná půda s
dostatkem vápníku. Dobře tedy poroste v každé kvalitnější zahradní
půdě, neměla by však být jílovitá a studená. Zmarlika vynikne jako
solitéra, často se ale vysazuje do popředí živých plotů nebo vyšších
jehličnanů, které ji z návětrné strany chrání před chladným větrem
a vytvoří tak pro ni příznivé mikroklima. Vhodná je i výsadba před
dlouho osluněnou (J, JZ) stěnou domu.

V roce 2005 přišel do naší albrechtické farnosti pan Ing. Mgr.
Lumír Tkáč, který také po více než deset let spravuje celý
bílovecký děkanát. Koncem září tohoto roku oslavil své narozeniny.
Jménem všech farníků naší obce za jeho doprovázení, povzbuzení
a slova naděje v našich životech mu přejeme hodně zdraví pro
jeho mnohdy obtížnou přesto hlubokou službu, společně
vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
Farníci z Velkých Albrechtic

Zprávy a oznámení, reklamy
POZVÁNKA
Kulturní a sociální komise naší obce si Vás dovoluje
pozvat dne 7. listopadu 2015 na podzimní vítání
nových občánků a k malému posezení s našimi
jubilanty ve společenském sále na hřišti. V 15.00
hodin přivítáme naše nejmenší a v 16.00 hodin začne
posezení s jubilanty. Srdečně zvou členky komise.

ADVENTNÍ KONCERT
Milí spoluobčané, přijďte dne 20.prosince 2015
načerpat adventní atmosféru prostřednictvím koncertu
instrumentálního tria pana Mariáše z Jistebníku, který
se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých
Albrechticích. Začátek v 16.00 hodin. Všichni jsou
srdečně zváni.

Oznamujeme občanům, že z důvodu rekonstrukce
obecního úřadu se v tomto roce nebude konat
tradiční vázání adventních věnců.

Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice.
Telefonem na č. 556 413 418 nebo 556 410 695, e-mailem na
obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@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.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU PRÁCE
Do konce roku 2015 si musí držitelé dočasných průkazů osob se
zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod tyto
průkazy vyměnit za nový průkaz osob zdravotně postižených. V případě,
že tak neučiní, nebudou moci po 1.1.2016 využívat žádné benefity a
nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Ekofarma Šťastná koza přijme dojiče a ošetřovatele
zvířat na poloviční úvazek. Požadavky: pracovní zkušenosti
se zvířaty, dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost,
bezúhonnost.
Praxe v ekologickém zemědělství výhodou.
Ekofarma Šťastná koza hledá brigádníka pro pravidelné rozvozy
zboží. Jedná se o stálou práci 2 - 3 x týdně v dopoledních hodinách.
Informace na tel. 737171512 nebo e-mailu info@stastnakoza.cz

Kalendář akcí
Datum
4-6. listopadu
7. listopadu
11. listopadu
20. listopadu
29. listopadu
14. prosince
20. prosince
10. ledna 2016

Akce
ČČK/Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov
KK/Posezení s jubilanty, Vítání občánků
ČČK/ Divadlo Jiřího Myrona – muzikál „Evita“
ČČK/Bowling
ČČK/Mikulášské odpoledne pro děti
Zasedání zastupitelstva obce
Adventní koncert

Novoroční koncert
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