zpravodaj obce Velké Albrechtice
březen, duben
2016
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, letošní zima, zdá se,
předala již svou vládu dalšímu ročnímu
období, které mám čím dál raději, a to
jaru. Vždy se těším, až uklidím ze
skříní všechny ty zimní bundy,
rukavice a šály. Na to, až se vše kolem
domu po zimě vysmýčí a uklidí, a my se
pustíme do práce na zahradě. Práce
kolem domu a zahrady to je činnost, kterou mnozí klidně oželí, ale pro
mnohé z nás, je to velká záliba a radost. Je to také blahodárná terapie
pro naše smysly a mysl. Všechno to snažení a úsilí je nakonec završeno
tím, že ze semínek začne rašit mrkev či jiná zelenina a z cibulek
rozkvetou krásné narcisky a tulipány. Tento zázrak přírody nás nikdy
nepřestane oslovovat. Vše se v přírodě probouzí, slunce a denního světla
přibývá, máme lepší náladu, usmíváme se a těšíme se i z maličkostí.
A já všem přeji, aby těch jarních úsměvů bylo co nejvíce……

„Během celého roku jsou pouze dva dny, kdy se nemusí
nic dělat. Jeden den se jmenuje včera a další zítra.
Takže dnešek je správný den pro to milovat, věřit, něco
dělat a převážně žít.“
Dalajláma

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
Končící zima se zatím moc neukázala a snad už ani svoji nepřívětivou
tvář neukáže. Na jednu stranu děti přišly o možnost užít si zimních
radovánek, i když zde by se dalo pochybovat, zda o ně ještě v dnešní
přetechnizované době vlastně stojí. Na druhou stranu jsme určitě
nemálo ušetřili za topení i za zimní údržbu komunikací. A snad ani
obvyklé škody na silnicích po zimě letos nebudou tak velké. Není to však
dobré pro přírodu, která je zmatená a neodpočatá, škůdci také
nevymrzli. V přírodě kriticky schází zásoby vody, běžně doplňované
z tajícího sněhu. Po loňském suchém roce se tak dá očekávat rok ještě
sušší, s možnými poklesy hladin i kvality spodních vod ve studních. Snad
to na jaře příroda napraví. Ale k dění v obci.
Zastupitelstvo obce 11. ledna schválilo zadání nového územního plánu
obce Velké Albrechtice. Zhotovitel Atelier Archplan Ostrava už pracuje
na návrhu, který bude veřejně projednáván. Proto opakovaně prosím,
sledujte úřední desku OÚ Velké Albrechtice, kde se o projednávání
jednotlivých etap dozvíte. Informace vám poskytnu i já nebo Ing.
Vavříková na MěÚ v Bílovci.
Někteří z vás se snaží získat dotaci na nový kotel k vytápění svého
domu z tzv. Kotlíkové dotace, ze současně vyhlášené výzvy v rámci
Moravskoslezského kraje. Oproti předchozím výzvám se tato výzva liší,
a to podstatně: jednak byly zjednodušeny podmínky získání dotace
(podrobnosti o podmínkách dotace získáte na stránkách kraje na odkazu
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-kotlikove-dotace-vmoravskoslezskem-kraji-62221/) a podle slov hejtmana je tentokrát
připraveno dost peněz. Takže by se neměla opakovat situace z minulosti,
kdy mnozí žadatelé přišli na podatelnu krajského úřadu a jen se
dozvěděli, že už nejsou peníze. Rada obce projednala možnost zapojení
obce do této dotace, kterou nabídl krajský úřad. Jedná se o
dofinancování zbývajících pěti procent uznatelných výdajů z rozpočtu
obce. Vzhledem k tomu, že nebylo možné pro krátký termín toto řádně
projednat v zastupitelstvu, jsme se do krajského systému nezapojili. To
však neznamená, že nechceme těm, kdy vymění starý kotel za moderní

zdroj tepla, přispět. Rada obce projednala podmínky poskytnutí dotace
z rozpočtu obce žadatelům o kotlíkovou dotaci a navrhuje
zastupitelstvu, aby je na březnovém zasedání schválilo. Úspěšní
žadatelé, kteří uspějí s žádostí o dotaci z krajského programu, tak
budou moci žádat o příspěvek z rozpočtu obce na dofinancování zbylých
5 % uznatelných nákladů. Příspěvek bude činit max. 7.500,- Kč na jeden
případ. Všem zájemcům o dotaci z rozpočtu obce proto doporučuji
sledovat úřední desku obecního úřadu, kde bude případně schválený
program vyhlášen. Všem, kteří se pro výměnu kotle za moderní rozhodli
a přispějí tak ke zlepšení stavu ovzduší nejen v naší obci, děkuji.
Bohužel si musím postesknout. Asi všichni chodíte na poštu nebo do
obchodu k paní Sommerové. Při tom vám zřejmě neuniklo, že na pozemku
kolem novostavby „Domků pro seniory“ se stále cosi kope. I stalo se, že
zhotoviteli se jaksi podařilo vyrobit netěsnou vodovodní přípojku, a ta
teče. A teče dost. Bohužel se už měsíc snaží dírečku najít, jenže se
nedaří. A voda teče. Tak to dopadá, když se tlaková zkouška potrubí
zřejmě dělá jen na papíře – ten opravdu snese vše. Nesnáším nekvalitní
práci. Omlouvám se všem za nepohodlí, zvlášť nájemcům podporovaných
bytů, a doufám, že firma Atriowood závadu rychle najde, trvale ji
odstraní a uhradí obci vzniklé škody.
Jako každým rokem byla obec podrobena auditu hospodaření za rok
2015. Zpráva KÚ MSK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké
Albrechtice s datem 2.2.2016 v závěru konstatuje, že v hospodaření
obce a kontrolovaných dokladech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti. Zpráva také vyčísluje nízké
nebo nulové podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku. Toto
kladné hodnocení je základní podmínkou pro schválení hospodaření obce
za rok 2015 v zastupitelstvu. Kompletní zpráva je zveřejněna na úřední
desce. Paní účetní Ing. R. Chudjákové děkuji za skvělou práci.
Při návštěvě obecního úřadu jste si možná všimli informačních
tabulek, upozorňujících na instalaci elektronického zabezpečovacího
systému a kamerového systému se záznamem. V budově je, kromě
bezpečnostních skel v oknech a dveřích, z důvodu bezpečnosti
instalován EZS. Ten hlídá vniknutí cizích osob do uzamčené budovy a

hlásí vznik požáru nebo únik nebezpečných plynů v kotelně. Mimo to jsou
zde čtyři kamery se záznamem. Záznam se nezveřejňuje a je po určené
lhůtě smazán. V případě potřeby však může být použit jako důkazní
materiál při trestním stíhání. Přistoupili jsme k tomu z důvodu zvýšení
bezpečnosti personálu a ochrany majetku obce. Stalo se, že se neznámé
osoby pokusily vypáčit vchodové dveře a způsobily tím škodu. I někteří
návštěvníci OÚ se při projednávání svých záležitostí projevují jako
hulváti. Děkuji za pochopení.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 11.1.2016 projednalo (zkráceno):
a)

b)
c)

d)

e)

1. Schválilo
Uzavření Kupní smlouvy č. SMPOZ33/0072 s Povodím Odry, s.p na
odkup nově odměřených pozemků p. č. 2575/2 o výměře 1098 m 2 a
p. č. 2575/3 o výměře 236 m2, a dále díl „b“ o výměře 206 m2, který
je přisloučen do nově označeného pozemku p. č. st. 717, vše v kat.
území Velké Albrechtice, se všemi součástmi a příslušenstvím.
Součásti a příslušenství jsou u prodávajícího označeny jako
dlouhodobý hmotný majetek inv. č. 7037 „Úprava bezejmenného
toku IDVT 10215694 km 0,140-1,262“.
Doplnit do výdajů 70 000 Kč na opravu podlahy v Sokolovně.
Rozpočtové opatření č. 1/2016, celkové příjmy ani výdaje nenavyšují,
jedná se o přesun mezi paragrafy a rezervou, celkové příjmy
zůstávají ve výši 12.977.730 Kč, výdaje 14.576.092 Kč, financování
1.598.362 Kč, rezerva 3.389.562,00 Kč.
Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona
zadání Územního plánu Velké Albrechtice, které je obsahem přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Velké
Albrechtice na rok 2016 na činnost ve výši:

- Mysliveckému spolek Jamník Velké Albrechtice 12 800 Kč,
- Klubu seniorů Velké Albrechtice 42 500 Kč,
- Klub „Zdravíčko“ 44 700 Kč,
- Sportovnímu klubu Velké Albrechtice 85 100 Kč,
- Kynologickému Klubu Velké Albrechtice 14 900 Kč.
f) Uzavření dohody o postoupení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ve
věci budoucího prodeje pozemku parc. č. 1247/76, který vzniká
oddělením z pozemku parc.č.1247/71 v k.ú. Velké Albrechtice na
základě geometrického plánu č. 1271-14/2013, uzavřené dne
27.3.2014. Převodce pan Josef Kremzer st., nabyvatel Josef
Kremzer ml.
a)
b)

c)

d)

2. Vzalo na vědomí
Kontrolu usnesení a zápisu č. 7 Zastupitelstva obce Velké
Albrechtice ze dne 14.12.2015.
Rozpočtové opatření č. 5/2015, příjmy po úpravě celkem
16.505.562,30 Kč, výdaje 23.249.562,30 Kč, financování 6.744.000
Kč (RO schváleno radou obce 21.12.2015).
Zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání Územního plánu
Velké Albrechtice s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským
úřadem a s veřejností a vyhodnocení stanovisek, vyjádření,
připomínek a podnětů, v rozsahu, která je obsahem přílohy č. 2
předloženého materiálu.
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z
dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové
dokumentace 2015“ (přijetí dotace schváleno radou obce 11.1.2016).

RADA OBCE dne 11.1.2016 schválila:
- Přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a
uzavření smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Velké
Albrechtice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, Programu na podporu přípravy projektové dokumentace
2015, na realizaci projektu „Dokončení kanalizační sítě v obci
Velké Albrechtice“, v maximální výši 55,56 % celkových skutečně
vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 500.000
Kč.

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o výkonu zadavatelských
činností v zastoupení obce Velké Albrechtice při výběru
zhotovitele projektu „Dokončení kanalizační sítě v obci Velké
Albrechtice“ se společností Innova Int. s.r.o. za cenu 19.800,- Kč
bez DPH.
- Vyplacení finančních darů občanům za 1. až 3. místo ve fotosoutěži
v celkové výši 2.250,- Kč.
- Dodávku a montáž kamerového systému do prostor OÚ.
RADA OBCE dne 11.1.2016 vzala na vědomí:
- Uzavření smlouvy o dílo na provádění zimní údržby místních
komunikací pluhováním s paní Marií Malou, Bílovec – Stará Ves.
RADA OBCE dne 11.1.2016 doporučila:
Zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu č. SMPOZ33/0072 o převodu
pozemků z majetku ČR ve správě Povodí Odry s.p. do majetku obce.
RADA OBCE dne 1.2.2016 schválila:
- Výzvu uchazeči o veřejnou zakázku IGEA s.r.o. k doplnění dokladů
k prokázání požadované kvalifikace.
- Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích v majetku
obce pro oprávněného SMVAK Ostrava a.s. v souvislosti s realizací
stavby „Přivaděč Záhumenice – Butovice, rekonstrukce potrubí“ za
jednorázovou finanční náhradu.
- Přijetí nabídky kopírky pro OÚ od firmy Sharp Ostrava a
zakoupení kopírky za 39.990,- Kč.
- Uzavření smlouvy na údržbu GIS obce v roce 2016 se společností
DIGIS Ostrava spol. s r.o.
- Objednání plastického nápisu Obecní úřad nad vchod do budovy OÚ
od firmy KARST.CZ Ostrava za cenu 7.300,- Kč bez DPH.
- Podání žádosti o dotaci na zřízení 4 míst veřejně prospěšných prací
v roce 2016.
- Nepořizovat venkovní systém pro dospělé na procvičování kloubů a
posilování dle nabídky firmy COLMEX s.r.o.
-

RADA OBCE dne 1.2.2016 uložila:
- Starostovi objednat roční a hlavní prohlídky mostů přes Bílovku
v majetku obce – do 29.2.2016.

Místostarostovi připravit pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu obce v souvislosti s krajskou kotlíkovou dotací – do
15.2.2016.
RADA OBCE dne 1.2.2016 vzala na vědomí:
- Třetí reklamaci vad díla na stavbě bytů podporovaného bydlení.
- Vydané opatření obecné povahy č. j. 154/2016-MZE-15120
z 12.1.2016 o vyhlášení národních plánů povodí.
- Zahájení územního řízení na umístění stavby „Bílovka – Velké
Albrechtice km 8,900 – 9,760“.
- Vydání integrovaného povolení pro zařízení „Chov slepic – Farma
Ostravská, Velké Albrechtice“ žadateli Schrom Farms s.r.o.
- Nemožnost čerpání dotací na rekonstrukci hasičské zbrojnice
z důvodu nevyhovujících rozměrů zbrojnice.
- Vypsanou výzvu MZE k podávání žádostí o dotace na odbahnění
rybníků v majetku obcí.
RADA OBCE dne 8.2.2016 schválila:
- Pořadí nabídek podaných v soutěži na zhotovitele projektu
„Dokončení kanalizační sítě v obci Velké Albrechtice“ a výběr
zhotovitele projektu IGEA s.r.o. Ostrava.
RADA OBCE dne 15.2.2016 schválila:
- Smlouvu o poradenské činnosti s Innova Int. s.r.o. s cílem
zpracování žádosti o dotaci na odbahnění rybníka v majetku obce.
- Přihlášení rekonstruované budovy OÚ do soutěže časopisu
Moravské hospodářství s názvem Nejkrásnější obecní úřad.
- Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce občanům
na výměnu kotlů.
- Zvýšení pracovních úvazků a platů paní Jozefě Horklové z 20 na 25
hodin týdně v souvislosti s nárůstem výměry podlahových ploch
k úklidu a paní Blance Drastichové z 20 na 25 hodin týdně na
rozšíření úvazku o pracovní místo knihovnice.
RADA OBCE dne 15.2.2016 uložila:
- Starostovi jednat s IGEA s.r.o. o uzavření dodatku SOD
v souvislosti se zákazem ukládání inženýrských sítí do vozovek
silnic II. A III. třídy.
- Starostovi vytvořit podrobné zadání pro výběr poskytovatele
-

telekomunikačních služeb, a tyto zaslat poskytovatelům k podání
nových a porovnatelných nabídek.
- Starostovi zajistit GP pro oddělení části pozemku po komunikací
ke kravínu k převodu do majetku obce.
RADA OBCE dne 15.2.2016 vzala na vědomí:
- Aktuální znění zákona č.13/1997 Sb. a s účinností od 31.12.2015
zákaz ukládání inženýrských sítí do komunikací, kromě komunikací
místních.
- Zprávu o provedené kontrole hospodaření obce za rok 2015.
- Nabídky T-mobile a O2 na poskytování telekomunikačních služeb.
- Návrh Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce občanům
na výměnu kotlů.
- Sdělení pana D. Skoumala o ustoupení od záměru stavby RD na
pozemku p.č.1247/49 a nabídku pozemku k prodeji.
- Písemné stanovisko Státního pozemkového úřadu k převodům
pozemků pod komunikacemi do majetku obce.

POZVÁNKA
na 9. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které svolávám na pondělí 14. března 2016 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých
Albrechticích. Program jednání bude zveřejněn obvyklým
způsobem.
Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu 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.
Obec nabízí k odprodeji dvoje plechová vrata z garáží hasičů, rozměry
cca 3100 x 3000 mm, bez rámu (zárubní). Cena cca 2000 Kč za vrata
(dvě křídla). Zájemci hlaste se na OÚ.

Ze základní školy/ Mgr. Pavlína Hajchelová, učitelka
Poselství křesťanských Vánoc
V úterý 22. prosince proběhl na naší základní škole výukový program
Poselství křesťanských Vánoc. Realizovaný program měl název Betlém –
dům chleba. Žáci si formou dialogu a jednoduché dramatizace vyzkoušeli
a pojmenovali, že je dobré mít místo, kde mají vše, co potřebují, a že
„mít chléb“ znamená mít vše potřebné k životu. Poté se zaposlouchali do
vyprávění biblického příběhu o narození Ježíše z Nazareta. Na závěr
vyučovací hodiny bylo poselství Vánoc upevněno vytvářením
jednoduchého vánočního věnce s přáním, aby lidé na Zemi měli vše, co
potřebují k životu.
Tři králové
Ve středu 6. ledna do naší základní a mateřské školy (i na obecní úřad)
připutovali tři koledníci – Tři králové. Na vytvoření kolednické skupinky
bylo více zájemců z řad dětí 3. a 4. ročníku, ale dostalo se pouze na tři
vybrané jedince. V konkurzu ve zpěvu uspěla Eliška, Adélka a Terezka.
Tři králové zazpívali, popřáli vše dobré v novém roce, podarovali cukřík,
kalendář i něco dobrého. S sebou přinesli také pokladničku Charity, do

které děti mohly přispět drobný finanční dar. Celkem vybrali 2 958 Kč,
za což patří velké poděkování všem štědrým dárcům. Přispěli tak i sami
sobě, neboť část vybraných
peněz
z této
oficiální
každoroční
sbírky
Charity
České republiky bude využito na
finanční podporu volnočasových
aktivit dětí z obcí, kde se sbírka
realizovala. Konečný výtěžek
z Tříkrálové sbírky pro rok
2016 činí 74 103 030 Kč.
Z toho
se
ve
Velkých
Albrechticích,
kde
druhá
pokladnička byla v kostele,
vybralo 5 333 Kč.

Mateřská škola

/Daniela Pavlorková, učitelka

Ohlédnutí za vánočním časem
Přestože na okno ťukají jarní paprsky, dovolím si připomenutí vánočního
času. Prosinec v mateřské škole je již tradičně obdobím, plným
adventních zvyků, vánočních příprav a očekáváním toho nejkrásnějšího
času v roce Vánoc. V tomto čase je vždy mnoho práce: výroba přáníček
a dárků pro rodiče, strojení stromečku, vánoční výzdoba školy a
v neposlední řadě příprava pásma na vánoční besídku. V úterý 15. a ve
čtvrtek 17. prosince jsme v naší školce přivítali naše blízké – rodiče,
prarodiče, sourozence. Děti předvedly, co se ve školce naučily. Jako
každý rok, tak i letos jsme připravili pásmo písní, básní, tanečků, ve třídě
Berušek potěšila dramatizace pohádky a nechybělo ani zpívání koled. Pro
rodiče vystupujících dětí jsou to nezapomenutelné chvíle. Děti při
zpívání hledají ve třídě své příbuzné, aby se pohledem na tetelící tváře
přesvědčily, že se jejich vystoupení líbí. Potlesk na závěr byl pro děti i
pro paní učitelky tou pravou odměnou. Nechyběly slova uznání a pochvaly
k práci učitelek. Vánoční besídka byla příjemným kulturním zážitkem.

Všichni přítomní odcházeli dobře naladěni. Dne 18. prosince k nám do
školky přijelo divadlo s pohádkou Myška Klárka, veverka Terka a
kouzelná vánočka. Představení se nám moc líbilo a těšíme se na další
divadelní návštěvu v naší školce. Ale nejkrásnějším okamžikem
v předvánočním čase, na který se děti před prázdninami těšily, byla
nadílka od Ježíška. Děti našly pod stromečkem plno dárečků, ze kterých
měly velikou radost. Potom se již děti těšily na den, kdy Ježíšek přijde
i k nim domů a školka se uložila na několik dnů k „zimnímu spánku“.
V prvním lednovém týdnu se děti věnovaly tříkrálovému tématu,
které uzavřelo vánoční svátky. Ve středu 6. ledna jsme slavili svátek Tří
králů. Ve třídách nás navštívili Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří nám
popřáli mnoho štěstí v novém roce. Děti viděly, jak takoví tři králové
vypadají a jaké nesli dary. A jejich jména jistě nezapomenou.
20. leden byl pro mnohé předškoláky dnem svátečním. V doprovodu
svých rodičů přišli k zápisu do první třídy. Zatímco rodiče „úřadovali“,
děti kreslily a pak plnily drobné úkoly. Paní učitelce ukázaly, co všechno
už ovládají. Potvrdilo se, že předškoláci jsou šikovní a na první třídu se
těší. Čas nám rychle letí, tak proto s ním nesmíme marnit a naopak stále
něco dělat. Už se těšíme na další společné zážitky v roce 2016.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Dva měsíce nového roku jsou za námi, ovšem v přírodě je to s počasím
jako na houpačce. Jeden týden klesne teplota až k -15°C, další týden
máme málem + 15° C. Skoro 30°C rozdíly teplot určitě nepůsobí pozitivně
na volně žijící zvěř a už vůbec ne na zdraví nás lidí. Vše naznačuje tomu,
že změna podnebí je již nezvratná a jen čas ukáže, co nás ještě čeká.
Nicméně prodlužující se světelná část dne s sebou přináší jasné indicie
příchodu jara a sním nového života do přírody. Právě délka světlé části
dne řídí celou řadu pochodů probíhajících v těle živočichů. Ať již u
našeho drobného ptactva, kdy hlavně sýkorky pějí své trylky jako o
život. Také více denního světla má vliv na růst paroží u srnců, kde již
můžeme tyto rostoucí parůžky vidět ještě obaleny kůží, nazývané lýčí.
Toto lýčí rostoucí parůžky chrání a vyživuje. V březnu a dubnu se tohoto
lýčí srnci zbavují odíráním o větve stromů a keřů. Tato činnost se nazývá
vytloukání. Jinak se dá říci, že byl pro zvěř průběh této zimy příznivý.
Srnčí navštěvovala krmelce jen sporadicky a to jen na oves a ječmen.
Seno tato zvěř nebrala, neboť nebyla sněhová pokrývka, a tudíž netrpěla
nouzí. Bažanti zásypy navštěvovali nepravidelně, neboť také nacházeli
dostatek potravy na polích. Nepříznivé počasí mělo vliv na těžce
zkoušeného zajíce polního. Časté deště v únoru si určitě vybraly svou
daň na malých zajíčcích, neboť ti se rodí již v únoru. Mráz a sníh jim
nevadí, ale deště jsou pro ně vražedné, dojde k jejich promočení a
uhynou chladem. Jak to vidím za své třicetileté myslivecké praxe, tak
našim ušákům zvoní hrana. Zajíce zde nelovíme již několik let, ale jeho
stavy neustále klesají. Myslím si, že náš zajíc prohraje bitvu
s velkoplošným průmyslovým zemědělstvím. Jsou to vlastně průmyslníci,
kteří vyrábějí proud z kukuřice, naftu z řepky a benzín z pšenice. Jak
může zvěř přežít v obrovském lánu řepky, která se táhne od gigantu na
konci obce až po trať do Studénky. Je to prosté sterilní prostředí
nesčetněkrát otráveno různými chemickými postřiky. Je smutné, že za
posledních 25 let jsme přišli, a ke škodě nás všech, o 50% motýlů a 40%
zpěvného polního ptactva. Přijde ta doba, kdy nás naši potomci pěkně
proklejí. Ale co, však po nás potopa! Dne 29. ledna proběhl ve
společenském sále na hřišti v naší obci Myslivecký ples. Bylo prodáno 111

vstupenek. Hrála nám známá kapela Vize, která nás bavila téměř do páté
hodiny ranní. Nálada byla výborná a výtěžek z této akce mile překvapil.
Tímto bychom chtěli poděkovat Vám všem přítomným za toto
„sponzorství“, a ujišťujeme Vás všechny, že takto získané peníze
vrátíme zpět do naší těžce zkoušené přírody. A to rozšířením políček,
nákupem nových stromů a keřů a jejich následné výsadby na obecních
pozemcích.

Rozhovor/Marie Dlabalová
Chodím, chodíš, chodíme...
Někdo více, někdo méně. Ale v každém případě dáváme našim nohám
zabrat. Ať už chůzí, nadváhou, špatnou obuví, nedostatečnou péčí. Není
divu, že se nám pak objeví otlaky, kuří oka, zarůstající nehty, zatvrdlá i
popraskaná kůže, což pak vede k deformaci a následně i ke zdravotním
problémům. Není lepší si naše nohy hýčkat? O tom ví své Lenka
Zimčíková (24). Prozradila mi, že se z Brna přestěhovala s rodinou do
Ostravy, no a z ní pak vedla cesta do naší obce. Jak jinak, než přes lásku.
Mezi Lenčiny koníčky patří hra na kytaru, ale teď už prý hraje jen svým
dvěma dcerám nebo u táboráku. Koníček číslo jedna je ovšem pedikúra.
Tu
provozuje
nejen v salonu v
Ostravě,
ale
pokud jí zbude čas
i u nás v obci na
telefonickou
objednávku.
Možná
vás
rozhovor s Lenkou
zaujme natolik, že
se budete svým
nohám
více
věnovat.

Jak pedikúra vlastně probíhá?
To je různé. Já to řeknu tak, jak to děláme v naší provozovně. Klienta
přivítám, usadím ho do křesla, nachystám vodu do vaničky a mezitím, co
si namáčí chodidla, tak si vyplním jeho osobní kartu, kde mám uveden
zdravotní stav – tedy, zda klient má cukrovku nebo vysoký krevní tlak.
Takoví lidé mají totiž špatnou citlivost, takže jim nemohu dát vodu s
vyšší teplotou, než je teplota těla. Pak vytáhnu jednu nožičku, ostříhám
nehty, zapravím kůžičku, pak skalpelem ztvrdlou kůži postupně oškrabu.
Vždy určitou plochu promazávám. Totéž se provádí i na druhém chodidle.
Nehty ještě přebrousím jemným pilníkem a na závěr nožky promažu
speciálním krémem nebo balzámem a provedu masáž.
To je tedy standardní postup, existuje i něco speciálního?
Např. tzv. SPA pedikúra, kde je lázeň, peeling, mokrá či suchá pedikúra,
masáž olejem, k tomu zapálíme voňavou svíčku, pustíme hudbu, ztlumíme
světlo, čili vlastně i relaxace. Také v péči o nehty je několik možností.
A jak se provádí peeling?
Speciální emulze se špachtlí nanese na nožičku, nechá se působit,
provede se masáž, totéž děláme i při masce, přiložíme sáček, navlečeme
ponožky a necháme dvacet minut v klidu. To teplo dělá na nožičkách divy.
Mě se líbí, jak používáte výraz nožička, nožičky. Představuji si, jak k
vám přijde muž se dvaačtyřicítkou a s hlubokými prasklinami...
No tak vždycky je to lepší, než nazvat nohu nožiskem nebo hnátou, ne?
Pro mně je to klient, já si ho vážím a pro mě je to tedy jeho nožička.
Co je v péči o chodila či naše nožičky nejdůležitější?
Mazat, mazat a mazat. Vždycky to klientům zdůrazňuji, že by si měli
doma chodidla mazat krémem tak 3x do týdne. Málokterý to ovšem dělá.
Možná tak 2x, 3x po návštěvě u mne a potom už ne. A je jedno, jestli si
chodidla promažeme krémem za tisíc korun nebo obyčejným sádlem.
A co tzv. kuří oka?
Péče o ně je docela složitá. Někteří lidé jsou spokojeni s kapkami, které
se dostanou koupit v lékárně, jiní volí speciální náplasti, ale v žádném
případě bychom si do kuřího oka neměli „dloubat“, hrozí totiž infekce a
jiné defekty, například u diabetiků.

Čili lepší je svěřit se odborníkovi. Jak často bychom měli vyhledat
pedikéra či pedikérku.
Jak kdo. Někteří klienti se ztvrdlou kůží chodí co tři týdny, jiní co šest
týdnů, co dva měsíce. To už si každý určí sám.
Další problémem je zarostlý nehet.
To je opravdu problém. Někteří si jej zastřihávají až do krve. To je
špatně. Mám zvláštní pilník, kterým nehet klientům zapiluji, také
odborně zastřihnu. Tady je dobré chodit k pedikérce co měsíc.
Jsou i takoví, kteří si myslí, že vše zvládnou doma sami. Jakých zásad
by se měli držet?
Stříhání nehtů podle potřeby, to už si každý určí sám. Pak je nezbytné
si nehty pilníkem opilovat a pěkně svrchu dolů do obloučku, aby se nehet
netřepil. Na chodidla bychom měli používat pemzu nebo pilník (včetně
těch elektrických strojků), ale pozor - používat na sucho a jedním
směrem. Zleva doprava. Pak nožku pěkně a pořádně promazat.
Co našim nohám prospívá.
Masáž a relaxace. Stačí, když si manžel s manželkou vyjdou navzájem
vstříc, promasírují si nohy, pustí si muziku, zapálí vonné tyčinky.
Také bychom měli v létě chodit po zahradě bosí, říkávala má maminka...
Jistě. Nemáme-li zahradu, seženeme si oblázky, dáme je do krabice a
chodíme po nich. Na nohách, tak jako na rukách, jsou určité body, které
si takto masírujeme. Je to příjemné a prospěšné.
Prozradíte, proč jste si vybrala zrovna toto povolání.
Začalo to vlastně díky mamince. Firma, kde pracovala, přestala existovat
a maminka, která ráda pracuje s lidmi, se rozhodla založit si firmu –
pedikúru a manikúru. No a já jí pomáhám. Samozřejmě jsem musela
absolvovat odborné kurzy. Baví mně na tom to, že svým způsobem
pomáhám lidem od bolesti, například u těch zarostlých nehtů nebo
popraskané kůže. A když některé klienty potkám a oni mně s úsměvem
pozdraví, poděkují a přijdou zase, tak z toho mám dobrý pocit. Ta práce
mně totiž naplňuje.
A to není v životě málo! Ať se daří.
Děkuji.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Jsou před námi jarní měsíce, a to znamená, že začne druhá půle sezóny
2015 až 2016. Na to se sportovci musí připravit, neboť se říká, že štěstí
přeje připraveným. V lednu jsme sehráli na umělé trávě v Bílovci
přípravný zápas s týmem Bílova s výsledkem 7:2. Každý čtvrtek se
v sokolovně koná trénink mužů i žáků. Zatím co účast mužů je vysoká, o
žácích se totéž říci nedá. Snad se to zlepší, až se bude trénovat na
trávě. Protože se první kolo předehrálo na podzim, tak muži
začínají doma 2. dubna s týmem Fulneku a žáci jedou na první
utkání 10. dubna do Jakubčovic. Držme našim borcům palce.

Rozpis utkání –OP NJ- jaro 2016-muži
zápas kolo den datum

1
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9
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19
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22
23
24
25
26
17
16
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so
so
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so
so
so
so
so
so
so
so
So

2.4.
9.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
21.5.
28.5.
4.6.
11.6.
18.6.

čas

15:30
12:30
16:00
10.00
16:30
16:30
17:00
14:00
17:00
10:00
17:00
17:00

odjezd

SK VA
FC Pustějov
SK VA
Sokol Kunín
SK VA
Lokomotiva Suchdol
SK VA
SK VA
Sokol Trojanovice
Fotbal Studénka
SK VA
FK Skotnice

-

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

-

SK VA
Sokol Vražné
SK VA
Sokol Spálov
SK VA
Sokol Bravantice
SK VA
Slavoj Jeseník
TJ Jistebník

Rozpis utkání –OS žáků NJ- jaro 2016
zápas kolo

1
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4
5
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7
8
9

15
16
17
18
13
12
11
10
14

den

datum

čas

ne
so
so
so
so
so
ne
so
so

10.4.
16.4.
23.4.
30.4.
7.5.
14.5.
22.5.
28.5.
4.6.

10:00
13:30
10.00
14:00
14:30
14:30
15:00
14:30
14:30

Tatran Jakubčovice
SK VA
FK Tísek
SK VA
Sokol Kujavy
SK VA
Sokol Děrné
SK VA
SK VA

11:30
9:00
15:30

15:30
9:15
16:00

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, zima už je snad za námi a nás čekají jen samé příjemné
aktivity venku. Oprášíme kolečkové brusle, kola, koloběžky a hurá ven.
A pro zahnání dlouhé chvíle jsem si pro vás připravila trošku matematiky.
Matika je zrádná věda,
spát mi velmi často nedá!
Čísla, zlomky, rovnice,
to mě trápí nejvíce.

Dokážete spočítat tyhle matematické pyramidy? Číslice nahoře je
součtem dvou dolních. Pokud si neporadíte, poproste o pomoc své rodiče.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci březnu oslaví životní jubileum
Burša Jiří
Dluhoš Petr
Mantheeová Jana
Máša Petr
Pavlík Zdeněk
Milasová Marie
Peschelová Marta
Balgar František
Cicáková Helena
Petrošová Alenka
Štancel Josef
Štěpánek Josef
Starečková Vlastislava
Jedlička Jaromír

50 let
50 let
50 let
50 let
50 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
80 let
83 let
85 let
86 let

V měsíci dubnu oslaví životní jubileum
Niklová Miluše
Strojil Pavel
Uhliariková Božena
Bohda Oldřich
Krayzel Jan

50 let
50 let
55 let
75 let
78 let

Opustili nás: pan Štefan Sprosták a paní Miloslava Buršová

Noví občánci: Magda Kyselá, Karolína Šatavová
Jakub Jermář, Daniel Hurník

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

Klub „Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, přijměte prosím informace o činnosti naší
organizace a o našich plánech na nejbližší období.
V sobotu 23. ledna jsme na výroční členské schůzi schválili změnu
názvu naší organizace. Po úvaze z loňské výroční schůze jsme podali
žádost o ukončení členství v centrálním registru ČČK a to z důvodů
vysokých poplatků za každého člena bez jakýchkoliv výhod. Podle stanov
ČČK proto nesmíme nadále užívat dosavadní název. Nyní má naše
organizace 71 členů a jako nový název naší organizace byl vybrán název
Klub „Zdravíčko“.
Nyní k připravované činnosti. V pátek 4. března pojedeme do divadla
Jiřího Myrona na operetu – muzikál „Funny Girl“ a v úterý 24. května
opět na operetu – muzikál „Jesus Christ Superstar“. V sobotu 23. dubna
pojedeme do Bobycentra Brno na muzikál s hudbou Michala Davida „Děti
ráje“. Začátek představení je ve 14.00 hod. Odjezd z obce bude v 10.00
hod. od všech autobusových zastávek. Návrat plánujeme kolem 21.00
hod. Další zájezd plánujeme na sobotu 21. května do Likérky Rudolf
Jelínek a zámku ve Vizovicích. V zámku se nachází také cukrárna, kde se
dají koupit výrobky vizovické čokoládovny. Návštěva likérky je zajištěna
na 9.00 hod.. Odjezd z obce bude v 7.00 hod., návrat kolem 19.00 hod..
Zájemci se mohou hlásit u paní F. Kleinové na číslo 603 750 858 nebo u
paní Drastichové, tel. 556 410 695 nebo 776 026 317. Přednost budou
mít členové z Klubu „Zdravíčko“.
Vážení spoluobčané, jménem organizace i jménem Diakonie Broumov
Vás chci informovat, že ve dnech 24. – 26. března v odpoledních
hodinách (14 – 18 hod) organizujeme další sběr obnošeného šatstva,
lůžkovin, látek, domácích potřeb –
nádobí, (skleničky, polštáře, přikrývky,
deky, hračky, knihy) vše v přijatelném
stavu. Sběr bude probíhat v garáži u
manželů Dvorských č. p. 262 (dům
naproti samoobsluhy Coop) na Malé
straně. Předem všem děkujeme.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Řez meruněk a broskvoní
Mnozí zahrádkáři si nevědí rady s řezem slivoní, třešní, broskvoní a
meruněk. Často při něm proto dochází k opakovaným chybám, které se
podepisují na snížení plodnosti, krátkověkosti a celkovém zhoršení
zdravotního stavu a vitality ovocného stromu. Pojďme se tedy blíže
seznámit s tím, jak o tyto bujně rostoucí druhy pečovat, aby se vám
odvděčily bohatou sklizní.
Řez dřevin patří mezi méně oblíbené zahradnické práce, protože
vyžaduje znalosti daného rostlinného druhu, techniky řezu a jisté
zkušenosti s péčí o dřeviny. Každoroční řez je zvláště důležitý u bujně
rostoucích dřevin, které jsou známé tvorbou dlouhých výhonů. Pokud
byste u nich řez neprováděli, dočkali byste se zahuštěných korun plných
změti postupně odumírajících větviček. Stromy by sice plodily, ale
kvalita plodů by nebyla valná. Vynechání nebo špatné provedení řezu je
znatelné především u meruněk a broskvoní, u kterých řez ovlivňuje také
dobu nakvétání a tím i případné namrznutí květů.
Charakteristika řezu:
Technika řezu se liší v závislosti na druhu a pěstebním tvaru stromu.
Trochu jinak se zachází se zákrskem a zcela jinak zase se čtvrtkmenem
nebo kotlovitou korunou u broskvoně. Přesto se vždy zaměřujte na
redukci množství a někdy i zkrácení bujných výhonů, kterými se všechny
uvedené dřeviny vyznačují. U všech pěstebních tvarů se snažte o
zapěstování kvalitních kosterních větví, které musejí být rozloženy do
prostoru. Vždy řežte na pupen nebo výhon směřující ven z koruny. Pokud
zachováte opačně orientovaný pupen, podpoříte zahuštění střední části
koruny. Abyste se dočkali bohaté úrody, je nutné provádět řez každý
rok.
Šittův řez u meruněk
Meruňky v bujnosti růstu mnohdy předčí švestky i broskvoně.
Nejčastěji se pěstují meruňkové zákrsky s kotlovitou korunou stejně

jako u broskvoní. Během jednoho roku
vytváří strom velké množství dlouhých
prutů, které značně zahušťují korunu.
Kromě
odstraňování
tenkých
neplodných výhonů se zaměřte na
zkracování plodných prutů. Ty řežte v
době rašení asi na desátý pupen. Šittův
řez počítá také s letním zaštipováním
výhonů, které díky tomuto zásahu do
konce sezony založí další květní
pupeny. Řez udržuje meruňky v dobré kondici a plodnosti. Pokud byste
ho neprováděli každý rok, dřevina by vytvářela velké množství dlouhých
prutů, které by neplodily, a navíc by silně destabilizovaly korunu.
Dlouhý řez broskvoní
Broskvoně se všeobecně vyznačují poměrně bujným růstem. Jednoleté
výhony mohou dorůst do více než metrové délky, proto je nutné každý
rok, nejlépe během března a dubna, provést řez. Nejčastěji se používá
poměrně pracný krátký řez, který počítá se zakracováním letorostů. My
si však ukážeme americký řez označovaný také jako dlouhý, který je v
porovnání s předchozím typem mnohem jednodušší. U broskvoní (a někdy
také meruněk) postupně zapěstovávejte otevřenou neboli kotlovitou
korunu, kterou tvoří nejčastěji čtveřice nebo pětice silných kosterních
větví. Tento typ koruny je dobře přístupný pro světlo a vzduch. Po
několik let do této zapěstované struktury nezasahujte, zmlazení
kosterních větví se provádí až po mnoha
letech, kdy starou odplozenou větev
nahradíte mladým výhonem rostoucím
poblíž. Každý rok odstraňte všechny
výhony rostoucí uvnitř kotlovité koruny.
Stejně tak vystříhejte všechny slabé
neplodné výhony, na nichž se neobjevují
květní pupeny. Podobně postupujte u
mechanicky poškozených nebo chorobami

a škůdci napadených výhonů. Tento typ řezu dostal jméno podle
dlouhých výhonů, které se na kosterních větvích nechávají a ani zčásti
se nezkracují. Někdy se může zdát, že výhony rostou příliš prudce
vzhůru, ale během léta se sehnou pod tíhou plodů. Na kosterních větvích
ponechte hned několik takto nezkrácených prutů.

Pozvánka do Bílovce - Velikonoční hrkání
Během velikonočních svátků se připomínáme událost umučení Ježíše
Krista: na Zelený čtvrtek byl Pán Ježíš zrazen a zajat, na Velký pátek
byl za nás mučen, ukřižován a pohřben. V hrobě odpočíval po celou Bílou
sobotu. Z tohoto důvodu nezvoní po tyto tři dny zvony (říká se, že "zvony
odletěly do Říma"), ale ozývá se smutný zvuk dřevěných hrkaček.
V Bílovci se můžete letos s hrkáním setkat na Velký pátek 25. března
v 15 hodin, kdy hrkáči projdou městem. Na Bílou sobotu 26. března
průvod hrkačů vyjde v 10 hodin od kostela, zastaví se na náměstí a
budou sehrány pašije - příběh o ukřižování Ježíše. Všichni jste zváni.
Děti si můžou přinést různé hrkačky a řehtačky.
Bohoslužby ve svatém týdnu a o velikonocích
Zelený čtvrtek

24.3.2016 16:30 hod. Velké Albrechtice, mše na
památku Večeře Páně
Velký pátek
25.3.2016 16:30 hod. Velké Albrechtice, obřady na
památku umučení Páně
Bílá sobota
26.3.2016 8:00 hod. Bílovec, modlitba ranních
chval a růžence
Po celý den je otevřen kostel sv. Mikuláše pro
soukromou modlitbu u Kristova hrobu.
20:00 hod. Bílovec,
obřady
vzkříšení
–
velikonoční vigilie
Velikonoční neděle 27.3.2016 7:30 hod. Velké Albrechtice,
mše svatá
Radostné Velikonoce prožívané v přítomnosti
Vzkříšeného Krista přeje Lumír Tkáč, farář

Trocha historie /Milada Hochmannová
DEN SLAVENÍ VELIKONOC
Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara. Před přibližně 3500
lety dali Židé tomuto svátku zcela nový význam svým svátkem Pesach
(uchránění, ušetření), ten je oslavou vyvedení a osvobození židovského
národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce
dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. Svátek
Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, jde o nejdůležitější křesťanský
svátek. Květná neděle je připomínka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma.
Modré pondělí je nenáboženský tradiční název
 Žluté úterý je nenáboženský tradiční název
 Sazometná (škaredá) středa je lidová připomínka Popeleční středy
(nenáboženská tradice)
 Zelený čtvrtek je památka poslední večeře Ježíše
 Velký pátek je den umučení Ježíše
 Bílá sobota je dnem jeho pohřbení, v noci na neděli pak vstal Ježíš z
mrtvých
 Boží hod velikonoční (Velikonoční neděle) je dnem vzkříšení
 Na Červené pondělí je tradiční pomlázka (nenáboženská tradice)
 Bílá neděle je druhá neděle velikonoční, nově pokřtění toho dne nosili
bílé roucho
Velikonoce jsou „pohyblivé“ svátky. Nemají pevné místo, pevné datum
v kalendáři. Velikonoční neděle v roce 2016 vyjde na 27. březen. A
pánové se vydají na pomlázku o den později na velikonoční pondělí. A tak
popřeji Vám všem veselé velikonoce.


Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá dne
6. března 2016 ve společenském sále na hřišti
ve Velkých Albrechticích

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Začátek v 15:00 hod. Vstupné dobrovolné.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

/ obecní úřad

Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v

sobotu 16. dubna 2016 od 12.00 do 15.00 hodin
na parkovišti před obecním úřadem.
Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás bezplatně
odeberou např. starý nábytek, koberce a podlahové krytiny,
televizory a lednice, pneumatiky (od osobních vozidel a
motocyklů) a autobaterie, barvy, oleje, ředidla, žíraviny, asfaltové
lepenky a podobně. Nelze zde předat stavební odpad a odpad, který
patří do popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad. 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.

Kalendář akcí
Datum
3.března
4.března
5.března
6.března
14.března
23-24. března
16.dubna
23.dubna
29.dubna

Akce
Klub seniorů/vystoupení Duo Jamaha
Klub „Zdravíčko“/ muzikál „Funny Girl“
KK/Papučový ples
KK/Dětský maškarní ples
Zasedání zastupitelstva obce č.9
Klub „Zdravíčko“/Sběr obnošeného šatstva
Svoz objemného odpadu
Klub „Zdravíčko“/ muzikál „Děti ráje“
Výroční setkání Klubu seniorů

Hlas obce č.80 - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne
12.6.2000. Vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku. 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, IČO:600679
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