zpravodaj obce Velké Albrechtice
září, říjen
2016
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí čtenáři, ať se nám to líbí nebo ne,
září a sním pomalu přicházející podzim
je tady. Rodiče školáků mi jistě dají
za pravdu, že právě tento měsíc je pro
ně nejnáročnější v roce. Pořídit
dětem vše potřebné do školy, zase je
ráno probouzet, vozit do škol a
kroužků po dvou měsících volna dá
všem zabrat. Chvíli to potrvá, než se
vše ustálí a bude mít ten správný řád.
Někdo má podzim rád, jiný ne. To
už tak u nás lidí bývá. Ale v jednom se musíme shodnout. Podzim je velmi
krásné pestrobarevné období. Že jsou dny kratší? Více si pospíme. Že
více prší? Nemusíme zalévat zahrádky a porostou houby. Že více fouká?
Budeme pouštět draky. Že je více chladno? Super, důvod koupit si něco
hezkého na sebe.
A tak to prosím v životě berme, na tom zlém hledejme vždy něco
dobrého a hlavně jako já v tomto úvodníku s humorem… ten přece
k životu patří ať je jakékoli roční období…

„Kdyby se občas počasí nezměnilo, polovina lidí by si
neměla o čem povídat.“
Jules Romains

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Na počátku prázdnin jsem svůj příspěvek zahájil větou „V naší obci je
pobočka pošty odjakživa“. Dnes dodávám, že tomu tak nemusí být
navždy. Česká pošta, státní podnik, (ČP) již vedení obce předložila
k vyjádření nabídku na převedení pobočky ČP do režimu Pošta Partner,
kdy závazky ČP převezme obec. Co to znamená? ČP nabízí nejprve obcím,
aby závazky pošty vykonávaly osoby placené obcí. Jako každá smlouva i
tato je za odměnu, která má pokrýt náklady obce s provozováním
poštovních služeb. Na zastupitelstvu obce však bude, aby zvážilo rizika
a výhody takového podniku a rozhodlo, jestli takový závazek obec na
sebe vezme. Od vás občanů uvítám názory na tuto věc, a to nejpozději
12.9.2016 na zasedání zastupitelstva. Nemám totiž dost informací, jaké
služby pošty využíváte, které se nedají zajistit jiným způsobem. Výběr
hotovosti lze zajistit třeba bankomatem, časopisy a noviny si lze
předplatit, cigarety, losy, předražené ptákoviny z plastů a jiné „důležité
životní potřeby“ si koupíte v kdejakém obchodě. Na zasedání
zastupitelstva bude přítomna manažerka ČP, obvod Ostrava 72 paní
Hana Kurajská. Chcete-li pomoci, napište nám, které poštovní služby na
pobočce ČP Velké Albrechtice nejčastěji využíváte, stačí e-mailem na
starosta@velkealbrechtice.cz , nebo přijďte vyjádřit svůj názor osobně
na zasedání zastupitelstva. Děkuji.
Oznamuji všem občanům a zejména vlastníkům nemovitostí, že je
dokončen návrh nového územního plánu pro společné jednání dle § 50
stavebního zákona. Součástí návrhu jsou dokumenty Vyhodnocení vlivů
návrhu ÚP na udržitelný rozvoj, Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na životní
prostředí a Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i
zákona o ochraně přírody a krajiny. Pořizovatel (MěÚ Bílovec) doručuje
návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na
udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou, tj. zveřejněním oznámení
na úřední desce OÚ Velké Albrechtice a MěÚ Bílovec. Sledujte proto
úřední desku. Do 30 dnů ode dne doručení (zveřejnění) může každý
uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným
připomínkám se nepřihlíží. Do návrhu můžete nahlédnout v kanceláři

starosty na OÚ Velké Albrechtice nebo u Ing. Darji Vavříkové na MěÚ
Bílovec.
Začíná školní rok a naše děti se opět usadí do školních lavic. Chtěl
bych jim, všem pedagogům i správním zaměstnancům popřát hodně sil a
elánu ke zvládání nadcházejících úkolů. A dětem hodně nových
vědomostí. Děti se však při cestě do a ze školy opět stanou účastníky
silničního provozu. Dovoluji si touto cestou požádat rodiče dětí, aby je
důkladně poučili o bezpečném přecházení silnice. Každý účastník je
povinen dodržovat pravidla provozu. Řidič musí dodržovat zejména
rychlost jízdy a dopravní značení. Také dbát, aby na přechodu umožnil
chodcům přejít vozovku. Chodec se provozu musí přizpůsobit. Absolutní
přednost před vozidly (mimo pěších zón, které zde nemáme), jak si to
mnozí po svém vykládají, chodec na přechodu ale nemá! Přechod pro
chodce je jen vyznačené místo, kde je chodci umožněno bezpečně
přecházet vozovku, řidič je povinen mu to umožnit. O to více je třeba
učit toto malé děti, kterým ještě pár týdnů vydrží hravá bezstarostnost
z prázdnin a udržet pozornost pro ně bude těžké.
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů
a v naší obci také volby do Senátu Parlamentu ČR, volební okrsek č.67.
Volby se uskuteční ve volební místnosti v budově OÚ Velké Albrechtice.
Další údaje budou zveřejněny obvyklým způsobem.

Z usnesení rady obce / Ing. Josef Magera, starosta
RADA OBCE dne 20.6.2016 schválila:
- Udělení výjimky z ustanovení Čl.4 odst.1 OZV č.2/2013 o
prodloužení doby ukončení hudební produkce dne 2.7.2016 do 01.00
hodin na akci Arnyho turnaj v malé kopané.
- Udělení výjimky z ustanovení Čl.4 odst.1 OZV č.2/2013
o
prodloužení doby ukončení hudební produkce dne 9.7.2016 do
02.00 hodin SDH Velké Albrechtice na hasičskou soutěž.
- Uzavření smlouvy č. 1001991656 o bezúplatném převodu pozemků
pod komunikacemi z majetku ČR – správa SPÚ do majetku obce
- Instalaci 2 ks vysoušečů zdiva Hydropol v ZŠ na půl roku zdarma.

-

-

Licenční smlouvu s firmou TopGis s.r.o. k právu užívat
ortofotomapu 2015 v GIS obce za 900,- Kč bez DPH jednorázově.
Dodatek smlouvy s DIGIS, spol. s r.o., o vložení ortofotomapy do
GIS obce za 3.025,- Kč s DPH.
Podklady pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací MSK
v roce 2016 pro území obce.
Neuzavření smlouvy č. IV-12-80112175 s Arpex Moravia o věcném
břemeni elektrické přípojky na pozemcích p.č.529/5, 1983/1 a
536/10 v majetku obce k novostavbě RD p. Čaneckého do vyjádření
se správce el. rozvodné sítě k protinávrhu trasy vedení, podanému
starostou.
Uzavření smlouvy č. IV-12-8012549 o zřízení přípojky elektro pro
novou tělocvičnu, realizace firma Ing. Martin Barteček.

RADA OBCE dne 20.6.2016 vzala na vědomí:
- Informace ke Dni obce 2016
- Možnosti získání dotací na sociální bydlení
- Výzvu obce společnosti Atriowood k předání oprav reklamovaných
vad na stavbě podporovaného bydlení č.p.350.
- Návrhy jízdních řádů ČD k připomínkování, termín do 10.7.2016.
RADA OBCE dne 11.7.2016 schválila:
- Proplacení faktury firmy Innova Int. s.r.o. za podání žádosti o
dotaci na odbahnění rybníka ve výši 50 % fakturované ceny.
RADA OBCE dne 11.7.2016 vzala na vědomí:
- Nařízení alternativního trestu obecně prospěšných prací ve výši
300 hodin odsouz. P.Š. s výkonem na území obce V. Albrechtice.
RADA OBCE dne 1.8.2016 schválila:
- Přijetí cenové nabídky č. 16013059 od ČEZ Prodej, s.r.o., na
dodávky silové elektřiny na období 1.9.2016 - 31.8.2018.
- Podání námitky proti zařazení stavebních objektů v rozsahu výustí
č.7, 8 a 9 mezi objekty financované obcí, projekt rekonstrukce
opěrné zdi silnice III/46419.
- Přijetí dotace na Dětské hřiště u ZŠ z programu MMR ČR 11781

-

-

Podpora rozvoje regionů, Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci, ve výši 348.040,- Kč max.
Přidělení bytu č. 8 v domě č.p.350 panu Josefu Rybářovi od
1.9.2016 na dobu neurčitou.
Ukončení nájmu bytu č. 8 v domě č.p.350 paní Dáši Kopecké
k 31.8.2016 z důvodu vypršení roční nájemní smlouvy a existence
žádosti o byt od osoby z cílové skupiny nad 70 let.
Přidělení bytu č. 4 v domě č.p.152 paní Dáši Kopecké na dobu 2 let.
Prodloužení smluv o nájmu bytu panu Josefu Žídkovi a panu Karlu
Kukolovi o 1 rok do 31.8.2017.
Příspěvek z Fondu péče o zaměstnance obce podle čl. 4 odst. 2
písm. a) Zásad pro používání fondu Ing. Josefu Magerovi na
částečnou úhradu nákladů na rekreaci ve výši 50 % uhrazených
nákladů za ubytování v Piešťanech od 20. do 25.7.2016.

RADA OBCE dne 1.8.2016 vzala na vědomí:
- Předání dokončeného Návrhu územního plánu pro společné jednání
zhotovitelem.
- Nabídku Obce Sokolské připojit se k akci Noc Sokoloven.
- Zahájení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby na novou
sportovní halu za ZŠ.
- Nabídku SPÚ na pronájem pozemků p.č.1806/4 a 1806/1.
- Ukončení prac. poměru VPP sl. Annou Kleinovou k 31.7.2016
z důvodu nástupu ke studiu a nástup p. Josefa Gruchaly na stejné
místo od 1.8.2016.
RADA OBCE dne 15.8.2016 schválila:
- Poptání zpracování Generelu bezbariérových tras v obci.
- Ponechání přebytku prostředků ke krytí ztrát z ostatní dopravní
obslužnosti z roku 2015 na účtu sdružených prostředků pro snížení
ztráty obcí v roce 2016.
- Udělení výjimky z ustanovení Čl. 4 odst. 1 OZV č.2/2013 o
prodloužení doby ukončení hudební produkce dne 19.8.2016 do
02.00 hodin SK Velké Albrechtice na letní diskotéku.

-

-

-

Zastavování autobusů linky 900678 Ostrava – Klimkovice – Bílovec
Fulnek dopravce TQM - Holding s.r.o., Opava na zastávkách
v územním obvodu obce.
Zastavování autobusů linky 900231 Vítkov – Bílovec – Ostrava
dopravce TQM - Holding s.r.o., Opava na zastávkách v územním
obvodu obce.
Přijetí nové cenové nabídky č.16013290 od ČEZ Prodej, s.r.o., na
dodávky silové elektřiny na období 1.9.2016 - 31.8.2018. Současně
zrušila usnesení rady obce o přijetí cenové nabídky č.16013059 ze
dne 1.8.2016.

RADA OBCE dne 15.8.2016 vzala na vědomí:
- Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Velké Albrechtice k 30.6.2016.
- Výzvu MZe na doložení dokladů k žádosti o dotaci na odbahnění
rybníka v rozsahu geodetického zaměření sedimentu a
hydrogeologického posudku na vydatnost zdroje vody do
25.8.2016, při nedoložení bude žádost vyřazena.
- Podání námitek proti vydání ÚR na umístění stavby nové sportovní
haly vlastníky sousedních pozemků a informace projektanta
k řešení výsledků hydrogeologického posudku (vyvolá změnu ve
způsobu likvidace srážkových vod).
- Česká pošta, s.p., vyvolala jednání k zapojení obce do projektu
Pošta Partner. Jednání se uskuteční 22.8.2016, zúčastní se
starosta a M.Klimša.

Pozvánka

na 12. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí
12. září 2016 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích.
Program jednání bude zveřejněn obvyklým způsobem.

Ze základní školy/Mgr.Elena Kolarovská, ředitelka
Začíná nový školní rok 2016/2017 po dvou měsících zaslouženého klidu,
příjemného odpočinku, pěkných zážitků na dovolených a výletech plné
pohody i nepohody. I letos přivítáme devět nových prvňáčků, pro které
nastává nové období školních povinností, různých zajímavých činností,
akcí, soutěží, ale i seznámení s novými kamarády v nově sestavených
třídních kolektivech. Od září na nás čeká spousta novinek. Jedna z nich
je výuka anglického jazyka už od 1. ročníku, různé připravované projekty
a jiné. Naším hlavním cílem bude především kvalitní výuka a žáci, kteří
rádi chodí do školy a jsou otevřeni pro nové poznávání, ale samozřejmě
i spokojení rodiče, kteří se školou úzce spolupracují. Proto se jak
v základní škole, tak v mateřské škole opravuje, maluje, uklízí, chystají
se učebnice, školní potřeby, zkrátka se připravuje škola na Váš příchod
a doufáme, že se v pěkném a přátelském
prostředí budete cítit příjemně.
Ráda bych popřála žákům, rodičům,
učitelům i všem pracovníkům úspěšný nový
školní rok plný zdraví, pohody a
inspirativních nápadů. Těšíme se na Vás.

Mateřská škola /Daniela Pavlorková, učitelka
Jaký byl červen v mateřské škole
Tak jako každý měsíc i červen byl v naší mateřské škole ve znamení
různých akcí a hlavně radosti z blížícího se konce školního roku. Učitelky
připravily dětem ještě mnoho činností, při kterých se vydováděly a
prožily krásné chvíle. Dne 15. června jsme s dětmi vyrazili na celodenní
výlet. Cíl naší cesty směřoval do letního parku Razulák ve Velkých
Karlovicích, kde se děti zábavnou formou dověděly nové informace o
valašských bájných postavách a strašidýlkách. Překonávaly drobné
nástrahy, které jim strašidýlka připravila, a vyrobily si vlastní
strašidelnou postavičku. Přestože nám počasí moc nepřálo, děti se ani
chvilku nenudily a domů se vrátily s novými zážitky a spokojené. Stalo se
již tradicí, že rozloučení s předškoláky a jejich rodiči probíhá

každoročně na zahradě mateřské školy. Dne 16. června jsme se sešli,
abychom se rozloučili s našimi předškoláky, kteří odcházejí do prvních
tříd. Děti krátkým vystoupením dokázaly rodičům i paní učitelkám, že už
jsou opravdu „velcí“. Programem nás provázela Myška Klárka a Veverka
Terka a odpoledne s nimi bylo plné písniček, tancování a zábavných
soutěží. Dojímavý okamžik přišel s nástupem dětí při slavnostní fanfáře
„v pasovacích čepicích“ a hlavně samotné pasování každého předškoláka
paní učitelkou. Ve tvářích některých rodičů byl vidět smutek, to asi
proto, že čas her a bezstarostného života končí jak jejich dětem, tak
jim. Paní učitelky předaly dětem upomínkový list a popřály mnoho
úspěchů ve škole a rodičům hodně radosti ze svých dětí a co nejméně
starostí. Dne 18. června děti z mateřské školy svým tanečním
vystoupením zahájily oslavy Dne obce. Dětem se povedlo roztleskat
všechny přítomné a po vystoupení pyšně odběhly za svými rodiči. V pátek
24. června se za krásného slunečného odpoledne konala závěrečná
zábavná akce školky pro všechny rodiče a děti tématicky nazvaná "Kniha
džunglí." Během dopoledne se paní učitelkám podařilo proměnit školní
zahradu na džungli s domečkem Mauglího, opicemi, hady, krokodýly a
slony. Odpoledne se zaplnila džungle různými zvířátky, ve které se
proměnily nejen děti, ale i paní učitelky. Všechny přítomné přivítala paní
učitelka Šárka převlečena za Bagíru a zahájila zahradní slavnost
společným opičím tancem. Protože v džungli bydlí hodně zvířat, čekaly
na děti úkoly na
různých
stanovištích.
Vyzkoušely
si
jaké je to být na
chvíli opičkou a
trhat ze stromu
banány, přenášet
„chobotem“ vodu
pro sloníka, hrát
si z Balú a házet
kokosy do koše
nebo
zdolat

stezku hada Ká. Odměnou za splněné úkoly byl malý dáreček. Závěr
celého horkého odpoledne patřil opékání špekáčků a sladkému
pohoštění, které pro všechny přichystaly paní kuchařky.
Prázdniny jsou za námi. Některé děti jdou do první třídy, jiné
zůstávají ve školce a budou si ještě užívat bezstarostné dětství. Začal
nový školní rok, a už se všichni těšíme, co hezkého nám přinese.

Tři krát za tři minuty a jsou tu tři /Marie Dlabalová
Michael
Marek
Martin

nar. 28. 04. 2016, 14:01, 1240 g, 39 cm
nar. 28. 04. 2016, 14:02, 1490 g, 39cm
nar. 28. 04. 2016, 14:03, 1440 g, 38 cm

To jsou počty, viďte. Nemusíte si lámat hlavu, milí čtenáři našeho Hlasu
obce. Ta čísla jsou totiž úplně o něčem jiném. Nevím, jestli je někdo
nahradí čísly jinými, o pravděpodobnosti v tuto chvíli nemusí být řeč.
Chci vám totiž představit rodinu, která je v naší obci výjimečná. Nemá
zámek, hrad, nevlastní noční podnik, akcie, aby si mohla koupit půl
republiky..., jsou to jen obyčejní lidé. A přesto se těm obyčejným lidem
najednou změnil svět nebo život? Kdo ví. Ale v každém případě je tu
prostor pro pár otázek.

Adélka – máma
Co se změnilo ve vašem životě kromě toho, že vám přibyly tři děti.?
Všechno. To moje zrychlení tipuji tak na 100 procent. Kromě toho
zrychlení a náročnosti se tu ale objevilo v rodině mnohem více citu.
Máme najednou k sobě mnohem blíž. Stručně řečeno, je to náročné, ale
krásné.
Můžete mi říci, jak vypadá váš den, alespoň to nejdůležitější?
Ten den je prozatím moc hektický. Nemáme den, nemáme noc. Totiž,
co je ve dne, to musí být i v noci. Krmení co tři hodiny, přebalování... k
tomu jiné práce. Pořád dokolečka.
Na sebe tedy moc času nemáte, že byste si jen tak sedla a nedělala
vůbec nic?
Zrovna včera jsem si zažila ten zázrak a sedla si ke kávě. Byla tu
totiž neteř Deniska, která hlídala. A já si mohla to kafe konečně vypít
celé. Ale většinou je to tak, že když mi vybude čtvrthodinka volného
času, tak nevím, jestli se mám jít najíst, napít nebo zajít na WC.
Asi vám nikdo závidět nebude, ale vy překypujete radostí z narození
trojčat. Co byste jim přála? Nebo lépe řečeno, co byste z nich chtěla v
budoucnu mít?
Samozřejmě doktory, právníky... proč ne. Ale hlavně, aby byli hodní,
chytří a zdraví. Ať se ve svém životě nasměrují tak, aby byli šťastni.
Nedá mi to, abych se nezeptala, proč jste si vybrala všechna jména
vašich trojčat na M?
Začala jsem od Michaela, co by archanděla – aby nás všechny
ochraňoval. A pak už to šlo samo, všechno na M. Ale musím přiznat, že
se mi to trochu i plete. Tak se někdy držím toho nemocničního označení
A, B, C.
Aleš – otec
Jak pomáháš své ženě?
Od rána do večera. Kočárek, krmení, také se starat o Nikolase.
A co žehlení?
Žehlení a praní – všechno.
Stal se tedy z tebe vzorný manžel?

Co by ne. Chodím do práce. A když mám volno, tak se snažím pomoci, kde
to je zapotřebí.
Nikolas – syn
Byl jsi rád, že máš najednou tři brášky?
Jo, byl jsem rád, úplně, hodně.
A jsi ještě rád, nebo toho máš už někdy dost?
Už toho mám někdy i dost, ale pořád jsem rád.
Už se těšíš, až si s nimi budeš hrát, jezdit na kole, bruslit... ovšem ty
jako nejstarší se o ně budeš muset také starat, a to není žádná sranda?
Já to vím.

Poděkování:
Jménem celé naší rodiny bych chtěla poděkovat panu Zajíčkovi, který
nám pomohl zajistit pečovatelku o naše děti. Pak starostovi obce
panu Magerovi, který vyřídil dotace na krajském úřadě. Náš vřelý
dík patří i zastupitelstvu obce, které poskytlo finanční dar.
Adéla Hermannová

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci září oslaví životní jubileum
Rojíčková Jolana
50 let
Honajzrová Táňa
60 let
Dvorský Radoslav
65 let
Mravcová Zdenka
75 let
Bodláková Eva
76 let
Kleinová Marie
76 let
Knopp Erich
77 let
Pavelková Danuše
77 let
Bodlák Jiří
78 let
Jirkovský Oleg
78 let
Červenková Otilie
82 let
V měsíci říjnu oslaví životní jubileum
Stix Petr
60 let
Ševčíková Eva
60 let
Ševčík Miroslav
60 let
Langer Rudolf
65 let
Dlabal Jiří
70 let
Jedličková Marie
81 let
Noví občánci: Valerie Zavadská
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda
Prázdniny a doba dovolených skončily, žáci a studenti opět usedli do
školních lavic. Náš Klub seniorů se rozloučil s tímto krásným obdobím
zájezdem do Bruntálu, kde jsme navštívili zámek a prohlídli si město,
projeli se parním vlakem po osoblažské úzkokolejce a navštívili
Třemešnou. Jako další akci připravujeme slavnostní podzimní setkání
našich členů, které se uskuteční v pátek 21. října, tradičně ve
společenském sále na hřišti. Všichni členové jsou tímto srdečně zváni.
Málokdo ví, že i my senioři máme svůj svátek. Jedná se o Mezinárodní
den seniorů, který se ve světě slaví od roku 1998 a připadá na 1. října. U
této příležitosti pořádá krajská rada seniorů v tento den setkání
seniorů v Bruntálském okrese, na které jsou srdečně zváni zástupci
seniorských organizací. Zastavte se v tento den na chvilku, vzpomeňte
na své blízké a udělejte radost rodičům, babičkám a dědečkům.
Navštivte je, zajděte spolu třeba na kávu, udělejte si spolu výjimečný
den, na který budete všichni rádi vzpomínat. Buďte součástí budování
tradice oslav svátku seniorů a podpořte dobrou myšlenku, vždyť senioři
si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro společnost,
rodinu a blízké.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová
Nové tituly pro dospělé
Nicholas Sparks - Nezapomenutelná cesta, Nejdelší jízda
Joy Fieldingová - Teď neplač, Nic mi neprozrazuj
John Irving - Ulice Záhadných tajemství
Nicholas Sparks - Volba
Peter May - Sál smrti
Petr Vopěnka - Hádání v hospodě
Třeštíková Radka-Dobře mi tak
Jojo Moyesová- Jeden plus jedna
Paula Hawkins - Dívka ve vlaku
Haruki Murakami - Muži, kteří nemají ženy
Philip Roth -Klam

Lars Kepler -Stalker
Karl Ove Knausgard -Můj boj 1: Smrt v rodině
Renée Knight-Dokonalý cizinec
Sophie Hannah - Bludná sdělení
Fionnuala Kearneyová -Ty, já a ti druzí
Dawson Lucy- Ten, kdo odešel, Milenka mého muže
Sandra Brown -Reportér
Michael Cunningham -Sněhová královna
Nové tituly pro děti a mládež
Jeff Kinney -Deník malého poseroutky 4 -10
Walt Disney- Ledové království, Zootropolis, Pohádky na dobrou noc
Peyo -Šmoulové - Kam jsme se to prošmoulili?

Klub „Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, po období letních dovolených nastupujeme spolu
s žáky a studenty opět do pracovního tempa a začínáme hned v neděli 4.
září zájezdem do Divadla A. Dvořáka na slavnostní pořad připravený
k úvodu divadelní sezóny 2016/2017 se zapojením umělců ze souborů
činohry, opery, operety – muzikálu a baletu NDM pod názvem Galavečer.
V sobotu 10. září pojedeme do ZOO Lešná s možností navštívit tamější
zámek. Odjezd autobusu bude v 8.00 hod. od všech autobusových
zastávek. Děti budou mít cestu i vstupy zdarma, dospělí si hradí autobus
100 Kč a vstupné do ZOO. To činí 130 Kč, snížené 110 Kč. Do zámku je
vstupné 50 Kč, snížené 40 Kč. Zájezd do vinného sklepa Ambrož
v Ostravě– Koblově je z technických důvodů přesunut na čtvrtek 27.
října. Odjezd autobusu bude od všech zastávek v 17.00 hod. Cena
zájezdu je 230 Kč. Tato cena zahrnuje ochutnávku vín v výkladem,
občerstvení a dopravu. Zájemci o oba zájezdy se mohou hlásit u paní
Blanky Drastichové tel. 776026317. V sobotu 15. října pojedeme do
Divadla Jiřího Myrona na operetu – muzikál „Ples v opeře“. Tato opereta
je jedním ze skutečných skvostů klasické operety. Hudebně je ojedinělá
svým spojením vídeňských a pařížských tradic.
Na všech akcích Vám přeji hodně pohody a spoustu kulturních
zážitků.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Netradiční zelenina

Mezi běžnou zeleninou se čas od času objeví i nové či netradiční druhy.
Nejedná se vysloveně o novinky vzniklé v laboratořích šlechtitelů, ale o
druhy, které tak trochu zabloudily do našeho klimatického i
geografického pásma z jiných míst, kde se pěstují a využívají běžně. U
nás mají tyto netradiční zeleninové druhy sice nádech rarity, zavedené
pořádky ale nijak výrazně nemění. Vyzkoušet je však můžete, zejména
při pěstování na menších zahrádkách mohou být zajímavým zpestřením
sortimentu. Jejich výhodou je fakt, že patří obvykle k botanickým
druhům. Nejsou tedy prošlechtěné a bývají dost odolné, i když na úkor
výnosu.
Topinambur: Ze všech netradičních zelenin je
asi nejznámější topinambur (Helianthus
tuberosus). Už před lety zahájil úspěšný přesun
z kategorie zeleniny pro králíky a zimního
příkrmu pro lesní zvěř mezi Batáty vytvářejí
robustní pnoucí rostliny. Zeleninové druhy s
pozoruhodnými dietetickými hodnotami, které
jsou vhodné pro člověka. K nejcennějším látkám
topinamburových hlíz patří inulin, což je
zásobní sacharid, který nahrazuje škrob, a je proto vhodný pro
diabetiky. Topinambur náleží do čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae)
společně se slunečnicí, salátem či černým kořenem. Jde o robustní, až
2,5 metru vysokou rostlinu, která se vysazuje na okraj pozemku, kde
výborně funguje i jako ochrana před větrem. Potřebuje dost místa a
lehčí vlhkou půdu, v suché vytváří drobné a tuhé hlízy. Topinambur je
vytrvalá rostlina a udržuje se na místě díky podzemním oddenkům sám.
Nejvyšší úrody dosáhnete ovšem při klasickém zelinářském pěstování,
při němž topinambury na jaře vysadíte a od podzimu postupně sklízíte.
Pozor ale, hlízy topinamburu nelze na rozdíl od brambor skladovat jen
tak volně uložené. Nemají totiž silnou slupku, a proto po sklizni brzy
vysychají. Dobře se skladují například v kyblíku zasypané vrstvou půdy
nebo písku, ve venkovním krechtu nebo zahrabané v pařeništi pod listím.

Česnekopažitka: Správné jméno této aromatické vytrvalé zeleniny
je pažitka čínská (Allium tuberosum). Nejde o křížence, ale o
botanický druh pažitky s plochými, nikoli dutými listy, které mají
výrazné česnekové aroma a sklízejí se postupným seřezáváním. Rostlina
dorůstá do výšky asi 40 centimetrů a má vysoký obsah vitaminu C. Listy
se zatahují mnohem později než u běžné pažitky a při mírných zimách
mohou být zelené ještě v prosinci. Květy čínské pažitky jsou pohledné,
v Evropě se proto často pěstuje i jako okrasná rostlina.
Jakon: Do hledáčku diabetiků se dostala i další hlíznatá rostlina – jakon
(Polymnia sonchifolia). Patří do čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae) a
bývá označována také jako plodina Inků. Ve své domovině roste Jakon
jako vytrvalá rostlina, u nás jako jednoletá. Podobně jako u topinamburu
obsahují hlízy jakonu inulin. Na rostlině najdete ale dva druhy hlíz –
oddenkové slouží k množení (vypadají podobně jako topinambury),
kořenové vyrůstají v trsech a právě ty se využívají v kuchyni. Jíst se
dají syrové i vařené. Jakon se na zahradách pěstuje podobně jako jiřinky
– hlízy se vysazují v polovině května a sklízejí po prvních mrazících.
Oddenkové hlízy se uschovávají k dalšímu množení napřesrok.
Batáty:Také exotické batáty si můžete vypěstovat v domácích
podmínkách. Říká se jim „sladké brambory“ a pocházejí z Mexika. Jejich
hlízy mohou být někdy skutečně obří, váží i několik kilogramů. Latinské
jméno Ipomea batatas vypovídá o příbuznosti s okrasnou povíjnicí
(Ipomea sp.), která se podobá svlačci. Pěstování této plodiny se blíží
našim bramborám – vysazuje se na slunná místa s hlinitopísčitou půdou
bohatou na organické látky. Sazenice batátů se sázejí hluboko do dobře
prohřáté půdy a stejně jako u brambor se u nich vytvářejí hrůbky.
Sklízejí se od září.
Nezapomeňte to nejdůležitější:
Topinambury snadno zaplevelí pozemek, je proto nezbytné je pečlivě
sklízet. Batáty a Jakon potřebují hodně tepla. Vysazují se až do
prohřáté půdy, na chladných místech je nepěstujte. Sazenice
některých netradičních zeleninových druhů bývají drahé, rozmyslete si
tedy dobře, jestli opravdu máte pro pěstování exotických plodin
vhodné podmínky.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
V jedné písni zpívá Karel Gott o tom, že čas letí jako bláznivý. Proto je
před námi začátek nového ročníku fotbalových soutěží. Ta jarní nám
moc nevyšla a jen díky výtečnému loňskému podzimu jsme neměli
sestupové starosti. Proto jsme i díky novému přestupnímu řádu, který
neumožňuje hostování, ale hráč musí být váš, přivedli několik nových
hráčů a s jinými jsme se rozloučili. Věřme, že se u nás bude hrát hezký
fotbal, který bude bavit jak hráče, tak diváky. Že fotbal hrát umíme,
jsme dokázali na Štítu v Albrechticích u Lanškrouna, kde jsme celý
turnaj neprohráli a skončili na krásném druhém místě. Se smutkem
musím oznámit, že jsme po deseti letech nepřihlásili do soutěže naše
žáky. Důvodem je absolutní nezájem dětí. Před časem jsem šel tůru přes
Bílov a na hřišti trénovalo dvacet benjamínků. Jak je možné, že obec,
která má polovinu obyvatel než Velké Albrechtice, dokáže přitáhnout
děti ke sportu a u nás je takový nezájem. Možná je to tím, že u hřiště
v Bílově je hospoda a rodiče se od piva na děti dívají. U nás je hospoda
od hřiště dále a tam už málokterý rodič s dětmi dojde. Možná by viděli,
že se nám podařilo zprovoznit zavlažování zatím přenosnými
postřikovači. Další práce na automatickém zavlažování jsou závislé na
penězích, ale věříme, že postupně to s pomocí Obce Velké Albrechtice
doděláme.
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NFC Lichnov
SK Velké Albrechtice
Sokol Bordovice
TJ Sokol Rybí
SK Velké Albrechtice
SK Velké Albrechtice

-

Lokomotiva Suchdol n/O
SK Velké Albrechtice
TJ Slavia Stachovice
SK Velké Albrechtice
Sokol Kunín
SK Velké Albrechtice
TJ Sokol Vražné
SK Velké Albrechtice
SK Velké Albrechtice
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SK Velké Albrechtice
FK Pustějov
Kotouč Štramberk
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Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein

Až vyjde toto číslo Hlasu obce, budou již prázdniny a s nimi hlavní část
léta minulostí. Děti opět zasednou do školních lavic, kde budou ještě
plny dojmů a zážitků z tohoto končícího léta. No a my dospělí budeme
pomalu přemýšlet kde strávit zaslouženou dovolenou příští rok. Stále
člověk přemýšlí o moudrosti našich předků. Jak dovedli z přírody vše
odpozorovat a vytvořit přísloví, které platí dodnes. Třeba přísloví “Anna
chladná z rána“. Zde toto přísloví platí úplně přesně. Každý den po
tomto datu začne pofoukávat ze sklizených polí a rána nás vítají někdy
pěkným chladem. Také příroda se připravuje na příchod podzimu. Začíná
odlet tažných ptáků. Nejdříve odlétají rorýsi, čápi a nakonec naše milé
vlaštovky a jiřičky. S koncem žní v naší přírodě dochází k velkým
změnám. Dnešní moderní a velkozáběrové stroje dokáží sklidit pole
během několika dní. Tak během chvíle se změní úplně ráz krajiny. Zvěř
příjde o přirozený kryt a potravu. Proto díky za každý kousek louky,
každý keř a každý obnovený remízek. Návrat těchto remízků je však
běh na dlouhou trať, ale že tato cesta je správná nám ukazuje stoupající
stavy zajíců. V naší honitbě dokonce toto léto úspěšně vyhnízdily a
vyvedly mláďata, kdysi hojné dnes vzácné koroptvičky. Když to člověk
vidí má radost, že tato práce má opravdu smysl. Vzrůstající stavy této
drobné zvěře však jako magnet přitahuje všechny predátory z okolí. Ať
je to liška, kuna nebo v poslední době problematický mývalovec. Do
dnešních dnů se nám podařilo ulovit devět lišek, což je pro zajíce
bažanty i koroptve velká úleva. Ke tlumení těchto predátorů jsme
zakoupili devět lapacích zařízení tzv. sklopců, které slouží k jejímu
odchytu. Není to levná záležitost a již jak je dobrým zvykem v této
zemi byl jeden sklopec instalován na konci obce za gigantem zcizen. Asi
se někdo inspiroval filmy z divokého západu a chce
se živit jako lovec kožešin. Jak mizí přirozená
potrava z polí, tak je třeba již míti zakrmeno ve
všech zásypech. Zvěř sice hlady netrpí, ale bude
vědět, kde v době nouze najde dostatek potravy.
Krmiva se nám podařilo zajistit dostatek, tak až
příjde paní zima volně žijící zvěř hladovět nebude.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, prázdniny nám skončily a je tady opět škola. Určitě se
jako já těšíte na své kamarády a na spoustu legrace, kterou s nimi
zažijete.
Škola
Děti, děti, přidejte se,
Volám, volám všechny třídy,
ve škole všichni zasmějte se.
pera, sešity i bílé křídy.
Otvíráme klíčem naši školu
Písmena, háčky, čárky, křížky,
a už jsme zase všichni spolu!
všechno co už čteme z knížky.
Schází se v ní dětičky,
Jedničky, dvojky, trojky, nuly,
co chtějí získat jedničky.
které píšeme na tabuli.

Pomůžete najít pouzdru cestu do aktovky?

Topení a komíny
Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by
se měli snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů způsobených
komíny. Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou
Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která
nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá
technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a
bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny
a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených
spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím
vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých
předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty
vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem
nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé
kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného
druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost
spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly
spalinové cesty,
• po komínovém požáru,

při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na
výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači
jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné
výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
•

Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně
nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

čištění spalinové
cesty

pevné

kapalné

celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční sezónní
provoz
provoz

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok

kontrola spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou.
Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně
nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to
možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové
klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i
starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k
ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu
spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič
určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání
se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové
cestě.
nprap. Dagmar Benešová Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci
nadzemních nebo podzemních sítí"

Stavíte, nebo rekonstruujete dům? Kopete na zahradě bazén, nebo
studnu? Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku? Plánujete
výkopové nebo zemní práce? Chystáte se na hlubokou orbu na
zemědělských pozemcích?
POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné
síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti. Dovolujeme si
proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci,
kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni
provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To
se týká í provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních
prací a terénních úprav. Mezi tato opatření patří především povinnost si
před začátkem prací vyžádat "vyjádření o existenci nadzemních nebo
podzemních sítí". Společnost CETIN je připravena toto vyjádření
poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci „Naše
síť".
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) www.cetin.cz

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

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad
Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se
uskuteční v sobotu 17. září 2016 od 07.00 do 10.00 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. 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.

Obec Velké Albrechtice vyhlašuje soutěž o
nejhezčí fotografii z léta 2016.
Vyfoťte a doručte do 15. 9. 2016 na obecní úřad
foto z tohoto léta. Vyfotografujte zákoutí své
zahrady, košík plný hub nebo letní bouřku. Všechny
doručené příspěvky posoudí hodnotící komise a tři
nejhezčí a nejzajímavější fotografie oceníme.
Informace
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.

Kalendář akcí
Datum
4.září
10.září
12.září
17.září
7.- 8. říjen
14. – 15.říjen
15.říjen
21.říjen
27.říjen

Akce
Klub Zdravíčko/ Divadlo A. Dvořáka- „Galavečer“
Klub Zdravíčko/Zájezd ZOO Lešná
Zasedání zastupitelstva obce č.12
Svoz objemného odpadu
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
Volby do Senátu Parlamentu ČR II kolo
Klub Zdravíčko/ Divadla J. Myrona –„Ples v opeře“
Klub seniorů/Slavnostní podzimní setkání členů
Klub Zdravíčko/Zájezd Vinařství Ambrož Ostrava-Koblov

Hlas obce č.83 - 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
Vyšlo:01.09.2016
Uzávěrka příštího čísla: 15.10.2016

