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2016
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí čtenáři, o času většinou
říkáme, že běží, letí, utíká…
Vždyť je to nedávno, co jsme
otevírali minulé číslo Hlasu obce.
Byl konec léta, a dnes abychom už
přemýšleli, co svým blízkým
nadělit pod stromeček! Nadešel
čas Halloweenu, který si převážně
užívají děti při dlabání dýní a oblékání strašidelných kostýmů, čas
dušiček-svátku Všech svatých, kdy ozdobíme hroby květinami a
zavzpomínáme na své blízké. Čas, kdy přijede na bílém koni Svatý
Martin a my si pochutnáme na svatomartinské huse a mladém víně,
čas, který se pomalu přehoupne do času adventního. Mikuláš s
čertem nadělí dětem sladkosti a budou Vánoce. Ty pravé české se
stromečkem, kaprem, jmelím a cukrovím. Doufám, že všichni na chvíli
zapomeneme na stres kolem nás, a užijeme si tu kouzelnou atmosféru
vánočních svátků v kruhu rodiny a lidí, které máme rádi.
A protože bude naše příští setkání již v roce novém, dovolte mi,
popřát Vám, ať je toto na zážitky bohaté období plné pohody,
spokojenosti a štěstí.

„Štěstí leží okolo nás. Je třeba ho jen zvednout.“
Erich Maria Remarque

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Do konce roku zbývá pár týdnů a nás ještě čeká spousta práce.
Počátkem listopadu firma HRAS provede montáž herních prvků na
dětském hřišti za ZŠ. Rodiče dětí pak přislíbili pomoc při
dokončovacích terénních úpravách. Bude také provedeno přeložení
části dlážděných chodníků na hřbitově a v polovině prosince provede
firma VEKRA výměnu oken v objektu šaten a společenského zařízení
na hřišti. Nejisté je provedení rekonstrukce ohradní zdi kolem
hřbitova. Nedovolím si zahájit práce, dokud nebude na stole souhlas
stavebního úřadu. Jedná se o nemovitou kulturní památku a také je
to u komunikace se značným provozem, tedy je třeba brát ohled na
bezpečnost účastníků tohoto provozu.
Jako každým rokem jsme byli úspěšní v získávání dotací. Dotované
akce, jako pořízení územního plánu a dětské hřiště za ZŠ běží podle
plánu. Značné zpoždění však nabralo zhotovení projektu kanalizace,
kde stále čekáme na změnu silničního zákona. Zpoždění, a to značné,
má i nedotovaný projekt nové tělocvičny za ZŠ. Možná zde projekční
kancelář pár věcí podcenila a nyní se musí vypořádat s námitkami
sousedů i s nepřízní přírody v podobě vysoké hladiny spodní vody
v tomto prostoru. Snad se podaří
všemu vyhovět a za rok budeme
stavět.

Dokončena byla dotovaná oprava
obou křížů na hřbitově. Dotaci
poskytlo Ministerstvo pro místní
rozvoj z Programu obnovy venkova,
práci provedl pan Vítězslav Orel,
kameník
z Ostravy
–
Poruby.
Děkujeme.

Mrzí mne, že jsme nezískali dotaci
na odbahnění „Kulova rybníka“
z Ministerstva zemědělství. Jejich
podmínky jsme nedokázali splnit ve
dvou bodech, a to doložit vydatnost
stálého přítoku vody do rybníka a
dále jim nevyhověl výpočet množství
nánosu bahna. To by se zodpovědně
mělo zjistit jen geodetickým
měřením po vypuštění rybníka.
Rybáři tak budou muset vysazovat
jen dlouhé a štíhlé ryby, které si
neodřou břicho o dno, vody už tam
je velice málo. Dříve jsem zde psal,
že by vlastníci pozemků a zemědělci
se měli zamyslet, odkud se toto
bahno vzalo. A to není jen případ „Kulova rybníka“, na „Třech
rybnících“ je situace stejná.
Zastupitelstvo obce bylo letos postaveno před podivný úkol –
zařídit, aby se i po změně přestupkového zákona v této obci mohly
pořádat letní karnevaly a slavnosti, rodinné oslavy a další akce, které
nekončívají v 10 hodin večer, ale trvají dlouho do noci. Obcím bylo
doporučeno přijmout obecně závazné vyhlášky, ve kterých vyjmenují
akce, u kterých se nebude dodržovat zákonná doba nočního klidu. Jak
zjistíte z výpisu usnesení zastupitelstva dále, zastupitelstvo nakonec
takovou vyhlášku nepřijalo. To proto, že je k tomu zatím dost
nejednoznačný výklad. A také proto, že by se mohlo stát, že se
nepodaří vyjmenovat všechny akce, kde toto bude zapotřebí a
problém bude na světě. Nevěřte moc článkům v médiích, které tvrdí,
že rodinnou oslavu budete muset ohlásit na OÚ, jinak se vystavujete
postihu. Není to pravda. Pravda je taková, že postihu se dnes (i
předtím) vystavuje každý, kdo ruší noční klid, a to jakýmkoli
způsobem. Hulákáním na ulici, hlasitou hudbou, projížděním hlučným
motorovým vozidlem, sklizní kukuřice v nočních hodinách nebo i

provozem dálnice… Rád bych vás proto požádal, abyste při konání
hlučných podniků, které mohou rušit noční klid sousedů, byli rozumní.
Doporučuji se se sousedem předem domluvit. Je možné, že za půl
roku či rok bude situace jasnější a pak budeme muset reagovat i my.
Tvrdím, že vydávat vyhlášku kvůli pěti – šesti akcím v létě na hřišti
nemá smysl a rodinné akce stejně nikdo dopředu naplánovat neumí.
Dodnes se zábavy pořádaly, lidé se bavili a moc stížností na ně nebylo.
A ty podané se daly vyřídit domluvou na místě. Měřit hluk vám stejně
nikdo o víkendu nepřijede. Zkusme tedy jako pořadatelé být
ohleduplní k okolí a sousedé naopak ukázat trochu tolerance. Ono by
to totiž s tou novou vyhláškou bylo asi jako s tou o zákazu hlučných
činností o svátcích a dnech volna – nesmí se řezat motorovými pilami,
sekat křovinořezy - přesto se to děje, avšak za dobu účinnosti
vyhlášky nikdo stížnost nepodal. Děkuji za pochopení.
Nastal opět čas kácení dřevin. Mnohým určitě není úplně jasné, na
co se musí žádat o povolení, na co stačí ohlášení, případně kdy
nemusíte žádat ani ohlašovat vůbec. Doporučuji proto všem, kteří
mají zájem kácet strom na svém nelesním pozemku, aby si raději
ověřili dotazem na OÚ co skutečně je možné skácet bez povolení a
kdy se povolení vyžaduje. Vyhnete se tím nepříjemnostem, které
mohou mít podobu i značné pokuty. Žádám také, abyste o povolení ke
kácení nežádali na poslední chvíli (v posledním týdnu dubna), jak tomu
bývá zvykem. Děkuji za pochopení. A samozřejmě uvítáme každého,
kdo se naopak bude chtít podílet na obcí organizovaných výsadbách
dřevin, stačí zavolat. Pokud se na podzim podaří uklidit mezideponii
zeminy po stavbě inženýrských sítí bude k výsadbě dostatečná
plocha. Potřebujeme také dosadit některé dřeviny v místech, kde
vysazené dřeviny uschly nebo byly i úmyslně zničeny. Obec také
nabízí pár suchých stromů ke skácení na palivové dříví. Zájemci z řad
občanů obce se mohou hlásit na OÚ.
Závěrem mi dovolte popřát všem krásné Vánoce, dětem hodně
vytoužených dárků pod stromečkem a všem hodně klidu a rodinné
pohody.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing. Josef Magera, starosta
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 12.9.2016 schválilo:
- Nepřistoupení obce Velké Albrechtice k projektu Pošta
Partner.
- Rozpočtové opatření č. 5/2016, navýšení příjmů i výdajů je ve
výši 62 440 Kč celkové příjmy 15 404 709 Kč, výdaje 17 003 071
Kč, financování 1 598 362 Kč.
- Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Velké Albrechtice jako
budoucí oprávněnou a ČR – Povodím Odry s.p. jako budoucím
povinným na pozemcích p.č. parc. č. 2186/1, 2186/8, 2186/10 a
569/2 pro stavbu „Kanalizační síť v obci Velké Albrechtice“.
- Nevydávat OZV o nočním klidu.
- Půjčku z Fondu bydlení ve výši 50 000 Kč paní L.T. na opravu
vnějších omítek RD.
- Půjčky z Fondu bydlení ve výši 70 000 Kč panu I.H. na opravu
vnitřních příček a omítek RD.
- Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7 500 Kč panu R.G. na výměnu
nízko emisního automatického kotle.
- Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 7 500 Kč paní K.K. na výměnu
nízko emisního automatického kotle.
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 12.9.2016 vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku obce Velké Albrechtice č. 1/2016, o
regulaci hlučných činností.
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 12.9.2016 vzalo na vědomí:
- Kontrolu usnesení a zápisu č. 11 ze dne 13.6.2016.
- Ocenění občanů obce.
- Hospodaření obce k 31.8.2016.
- Zprávu finančního výboru o provedené kontrole dotací na
projekty MAJA - letní tábor Skřipov a ARNY TURNAJ
v minikopané.
- Zprávu o činnosti rady obce za období od 14.6.2016 do 12.9.2016.

Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2015, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
- Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří z 23.6.2016.
RADA OBCE dne 29.8.2016 schválila:
- Program 12. zasedání zastupitelstva obce dne 12.9.2016.
- Nepořizovat programovou aplikaci Pepi mobile app pro komunikaci
s občany prostřednictvím mobilních telefonů podle nabídky firmy
Tripon Mobile s.r.o., Vratimov.
- Uzavřít smlouvu se společností KLAPETECH Image s.r.o., IČ
29385512, na pořízení propagačních videomateriálů a fotografií
o obci za cenu 25 tis.Kč bez DPH.
- Neuzavřít smlouvu o pořízení plánu odpadového hospodářství obce
s ENVIprojekt s.r.o.
- Finanční dar místní organizaci ČSOP ve Studénce na činnost.
- Finanční dar organizaci SALUS o.p.s., Domov pro rodiče a děti
v nouzi, Kopřivnice.
- Finanční dar občance obce M. Toběrné za 1. místo v soutěži o
nejlepší sýr na ovčáckých slavnostech Ovenálie 2016
v Liptovském Mikuláši.

-

Finanční dar občance obce K. Kašparovské za udělení bronzové
medaile MUDr. J. Janského dárcům krve.
- Platový výměr ředitelce ZŠ a MŠ Velké Albrechtice Mgr. Eleně
Kolarovské s účinností od 1.9.2016.
RADA OBCE dne 29.8.2016 doporučila zastupitelstvu obce:
- Nepřistoupit k projektu Pošta Partner, kterým Česká pošta s.p.
chce převést provoz pobočky ČP na obec.
- Schválit dotace z rozpočtu obce na instalaci ekologického kotle.
- Schválit předložené OZV o ochraně před hlukem a o nočním klidu.
RADA OBCE dne 29.8.2016 vzala na vědomí:
- Informace ze schůzky s představiteli České pošty s.p.
k představení projektu Pošta Partner.
- Konání společného jednání o návrhu Územního plánu Velké
Albrechtice a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
dne 8.9.2016 v 9:00 hodin.

-

RADA OBCE dne 5.9.2016 schválila:
Výběr zhotovitele veřejné zakázky Dětské hřiště V. Albrechtice
a uzavření smlouvy o dílo s HRAS-zařízení hřišť, s.r.o., IČ
47666331, za cenu 396.784,- Kč bez DPH.
RADA OBCE dne 26.9.2016 schválila:
- Neuzavření smlouvy č. IV-12-8012173 o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti a o právu provést stavbu El.přípojka NN p.č.543/1 ve
verzi „změna trasy“ z 5.9.2016 na p.č.328/1, 323, 324/7 a 1970.
- Neumožnit ČEZ vstup na pozemek p.č. 1970 za účelem posílení
vedení NN v souvislosti se stavbou El.přípojka NN p.č.543/1, ve
verzi „změna trasy“ ze dne 5.9.2016.
- Nepřistoupení obce k řízení o KPÚ v katastru Studénka nad
Odrou jako řádný účastník.
- Zakoupení motorového půdního vrtáku s cenou do 7 tis.Kč.
- Výběr dodavatele projektu „Generel bezbariérových tras v obci“
UDIMO Ostrava spol. s r.o., za cenu 20 tis. Kč bez DPH.
- Provést za hrobkou Sedlnitzkých novou výsadbu thují.
RADA OBCE dne 26.9.2016 uložila:

Starostovi vyžádat si u ČEZ Distribuce stanovisko, že do
budoucna nebude vyžadovat ořezy nebo kácení vzrostlých dřevin
v trase nové přípojky.pro novostavbu RD na pozemku p.č.543/1.
- Starostovi zajistit konkurenční cenovou nabídku na výměnu
plynového kotle v bytě ZŠ.
- Starostovi uzavřít s p.Vavrušou dohodu o ukončení věcného
předkupního práva k pozemku p.č.1247/77.
- Místostarostovi připravit cenovou nabídku na výsadbu thují na
hřbitově a okrasných dřevin na pozemku u pošty.
RADA OBCE dne 26.9.2016 vzala na vědomí:
- Nabídku č. N2016/0330 na výměnu kotle v bytě ZŠ.
- Přerušení řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
tělocvičny za ZŠ a výzvu k doplnění žádosti o studii zastínění,
hlukovou studii, posouzení navrhovaného odvádění dešťových vod
a okótované situační výkresy přípojky vodovodu a plynu.
- Vytýčení uživatelské hranice p.č.2901 v k.ú.Velké Albrechtice.
- Výzvu SFŽP ze dne 14.9.2016 uhradit částku 31.804,86 Kč jako
vratku z dotace na projekt Poldr a úpravy DVT č.121 ve Velkých
Albrechticích z důvodu nedodržení termínu kolaudace stavby.
- Vysvětlení starosty k důvodům zmeškání termínu kolaudace
stavby Poldr a úpravy DVT č.121.
- Termíny voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do
Senátu Parlamentu ČR.
- Nezájem občanů o možnost výstavby kolumbária na hřbitově.
- Možnost podat návrhy do rozpočtu na rok 2017 do konce října.
RADA OBCE dne 10.10.2016 schválila:
- Předání objednávky na provedení opravy vodoinstalací ve
stravovacím provozu MŠ firmě Instop servis s.r.o. za cenu
14.616,- Kč vč.DPH.
- Uzavření smlouvy o dílo na zhotovení generelu bezbariérových
tras v obci s UDIMO Ostrava spol. s r.o.
RADA OBCE dne 10.10.2016 udělila:
- Souhlas dopravci Arriva Morava a.s. se zastavováním spojů linkové
osobní dopravy na lince 880629 Bílovec – V. Albrechtice –
-

Studénka a na lince 910678 Ostrava– Bílovec – Fulnek – Odry na
zastávkách v územním obvodu obce.
RADA OBCE dne 10.10.2016 uložila:
- Starostovi odeslat nesouhlasné stanovisko obce s trasou
přípojky.pro novostavbu RD na pozemku p.č.543/1.
- Starostovi zajistit konkurenční cenovou nabídku na ořezy dřevin
kolem VO a kácení stromů.
- Starostovi ihned řešit se Zd.Škanderou kluzký nátěr podlahy
v tělocvičně Sokolovna.
RADA OBCE dne 10.10.2016 vzala na vědomí:
- Jmenování komise pro posouzení nabídek veřejné zakázky na
stavební práce „Výměna oken a dveří na společenském a
sportovním zařízení Velké Albrechtice“.
- Informaci starosty o zatékání do střechy bytové nástavby MŠ,
byt. p. Martinské a o postupu prací na odstraňování vady.
- Negativní vyjádření ČEZ Distribuce k obcí požadovanému
budoucímu závazku provozovatele distribuční soustavy
neprovádět ořezy a kácení dřevin v trase elektropřípojky pro
novostavbu na p.č.543/1.
- Sdělení Ministerstva zemědělství zn.15AVD1615/2016-15151 ze
dne 6.10.2016, že naši žádost o dotaci na akci Vodní nádrž Velké
Albrechtice nezařazuje do programu 129 290.
- Sdělení stavebního úřadu k naší žádosti o souhlas s ohlášením
udržovacích prací na stavbě oprav opěrné zdi hřbitova.
RADA OBCE dne 17.10.2016 schválila:
- Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce a uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby Výměna oken
a dveří – společenské a sportovní zařízení Velké Albrechtice
Window Holding a.s., IČ 28436024, za cenu 270.085,- Kč bez
DPH s dobou realizace od 12.12. do 15.12.2016.
RADA OBCE dne 17.10.2016 vzala na vědomí:
- Ostatní podané nabídky do výběru dodavatele stavby Výměna
oken a dveří – společenské zařízení Velké Albrechtice.

Pozvánka

na 13. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 12. prosince 2016 v 17.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých
Albrechticích. Hlavním bodem programu bude projednání
rozpočtu obce na rok 2017. Program jednání bude zveřejněn
obvyklým způsobem.

Ze základní školy / Mgr. Světlana Munzarová
V letošním školním roce jsme spolu s panem starostou Ing. Josefem
Magerou přivítali nového pedagogického pracovníka, tentokráte muže
- Mgr. Jiřího Gawlase. Také do naší školy nastoupilo devět prvňáčků.
Všichni jsou velmi šikovní, dobře se zapojili do třídního kolektivu
první třídy, po namáhavém začátku již s přehledem zvládají základní
povinnosti školáků - připravit si věci na hodinu, rozeznat, které
učebnice a sešity na kterou hodinu potřebují, nalistovat si správnou
stránku, hlídat si svoje věci, připravit si pomůcky na výtvarnou
výchovu a pracovní činnosti, uklidit po sobě své místo, uklidit hračky
ve třídě a školní družině, plnit si domácí úkoly za pečlivého a
obětavého dohledu jejich rodičů... ale především už zvládají sčítat a

odčítat do 4, přečtou 8 písmen abecedy, skládají první slabiky a
slova, čtou jednoduché věty z těchto 8 písmen, píšou první psací
písmena. Rovněž se naučili spolu s druháky několik anglických slovíček
a českých i anglickýh písniček. Dělají rodičům a nám učitelům radost
a přeji jim, ale i ostatním našim dětem, aby se jim dařilo i nadále.

Mateřská škola

/ Pavlorková Daniela, učitelka

Po prázdninách opět ve školce
Začátek nového školního roku jsme zahájili dobrou náladou, novou
výzdobou a společnými pravidly, aby nám bylo ve školce spolu hezky.
Starší děti se do školky těšily, protože se po prázdninách opět
setkaly se svými kamarády. Do mateřské školy přišly poprvé i děti,
pro které bylo prostředí školky nové. Některé tuto změnu snášely
snadno, jiným přineslo nové prostředí velké problémy. Rozloučení
s maminkou a tatínkem se neobešlo bez pláče. Toto chování je u
malých dětí běžné a paní učitelky se s ním potkávají na začátku
každého školního roku. Zvykání na nové prostředí a kamarády nebývá
dlouhé a postupně se slzičky objevují zcela náhodou. Děti se ve školce
rychle adaptují. V záplavě nabídnutých činností, které pro ně
připravují paní učitelky, zapomínají na stesk po mamince a svých

nejbližších a také se především hravou formou učí mnoho nového.

V tomto školním roku nás čeká mnoho akci. Hned v září nás
navštívila Myška Klárka a Veverka Terka s pohádkou První den
ve školce. Děti se zapojily do děje, proto se jim pohádka moc
líbila. Podzim je krásné roční období, které nabízí spoustu
možností pro tvoření. 29. září se uskutečnila první společná
akce pro rodiče a děti pod názvem „ Mámo, táto, pojď si se
mnou hrát“. Rodiče jsme pozvali na školní zahradu, aby společně
s dětmi prožili krásné odpoledne. Děti měly možnost ozdobit
šátek bramborovými razítky, ochutnaly brambory na loupačku,
ale nejzajímavější činností bylo společné tvoření panáčků –
bramboráčků. Bylo nádherné pozorovat to pracovní úsilí, kdy
děti pomáhaly rodičům. Rodiče si zavzpomínali na dětská léta a
děti byly spokojené a na své šikovné rodiče pyšné. Rodiče
naplno využili své fantazie a během chvíle jsme měli na zahradě
plno různých panáčků, které si děti se zájmem prohlížely. Na
závěr jsme si zasedli kolem ohniště, které nám připravili a
zapálili šikovní tatínkové. Protože jsme měli po tvoření hlad a
připravené buřtíky voněly, pustili jsme se do opékání. Příjemná
atmosféra nás provázela po celé slunečné odpoledne. Usměvavé
tváře dětí nás
přesvědčily,
že se akce
vydařila. Již
teď
plánujeme
akce, které
se
určitě
budou
líbit
dětem
i
rodičům.

Poděkování/Mgr. Světlana Munzarová
Děkuji za pomoc
při
úklidu
hraček paní Daně
Langrové. Rovněž
za
pomoc
při
malbě obrazu na
zeď
ve
třídě
prvního a druhého
ročníku Natálce

Langrové, Terezce Burčkové,
Veronice Langrové a žákyni 4.
ročníku Vanesce Blažkové.
Děvčata byla velmi šikovná,
snaživá.
Všechna
jsou
výtvarně nadaná a dokázala
obětovat
svůj
volný
prázdninový čas, aby pomohla
při zkrášlení prostředí I. třídy
naší školy.

Klub „Zdravíčko“ /Františka Kleinová, předsedkyně spolku
Vážení spoluobčané, ráda Vám připomenu proběhlé akce organizované
našim klubem. V neděli 4. září jsme uspořádali zájezd do Divadla A.
Dvořáka na Galavečer, kde jsme byli seznámeni s tím, co nám na novou
sezonu 2016/2017 připravili
umělci ze souborů činohry, opery,
operety – muzikálu a baletu NDM.
V sobotu 10. září jsme u
příležitosti zahájení nového
školního roku uspořádali pro děti
zájezd do ZOO a zámku Lešná.
Zájezdu se zúčastnilo 23 dětí a
26
dospělých.
Vyšlo
nám
nádherné slunné počasí. Úžasným
zážitkem pro děti byla třeba
Lachtaní show nebo prohlídka
zámku, kde nás provázely
postavičky z českých pohádek
jako Bob a Bobek nebo Křemílek
s Vochomůrkou. Tento zájezd se moc vydařil a se všemi účastníky
zájezdu jsme se shodli, že Zoo Lešná patří k těm nejhezčím u nás.
V sobotu 15. října jsme v Divadle Jiřího Myrona shlédli operetu –
muzikál „Ples v opeře“.
Ve čtvrtek 27. října
jsme
zavítali
do
vinného sklepa Ambrož
v Ostravě - Koblově.
Zde na nás čekala
ochutnávka
vín
s odborným výkladem o
jeho
pěstování
a
uchovávání a příjemné
posezení u vínka a

malého občerstvení. V pátek 2.prosince připravujeme pro naše
nejmenší Mikulášské odpoledne s nadílkou, kterým nás budou
provázet „Klauni na volné noze“ z Ostravy. Všechny děti
s doprovodem jsou srdečně vítány. Začátek akce je v 16.00 hodin.
Jelikož se pomalu blíží konec kalendářního roku, přeji Vám všem,
aby na Vás Ježíšek nezapomněl a přinesl Vám spoustu dárků a hlavně
pohodu, a do nového roku Vám všem za klub „Zdravíčko“ přeji hlavně
pevné zdraví.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Ať už podle kalendáře nebo při pobytu v přírodě či zahradě je nám
všem jasné, že podzim definitivně převzal vládu nad naší přírodou.
Ale není důvod, abychom propadali podzimnímu splínu. Vždyť takový
listnatý les, oděný v pestrých barvách žloutnoucího listí a zalit
sluncem, má své kouzlo. Podzim také přináší dostatek potravy pro
všechnu volně žijící zvěř. Dozrávají plody žaludů a kaštanů, na polích
zůstává plno potravy po sklizni, keře jsou plné různých bobulí. Srnčí
se ve dne v noci intenzivně paství a vytváří si tukové zásoby na
období strádání. Naši přezimující ptáčci se sdružují do hejnek a
stahují se k vesnicím do zahrad. Bažanti vyhledávají úkryt
v remízcích a v travinách, kde u zásypů najdou dostatek potravy.
Letos se nám podařilo zajistit dvě vlečky obilních plev pro bažantí
zvěř. Tyto plevy obsahují dostatek malých a zlomových obilních zrn
a semen různých trav. Takže až přijde paní zima, nouzí bažanti trpět
nebudou. Zaječí a srnčí zvěř mění svou letní srst za zimní. Je
podstatně hustší a tmavě zbarvená. Dostatečně chrání před chladem
a tmavší barva srsti zajistí dokonalé splynutí s okolní krajinou.
Koncem září skončila doba lovu srnců. Podařilo se odlovit 7 ks této
zvěře. Skoro třetinu nám však bohužel ulovila hlavní silnice vedoucí
z Bílovce do Klimkovic. Tato silnice a hustší doprava si vybírá stále
větší daň v podobě sražené zvěře, ať již se jedná o zvěř srnčí, zaječí
nebo bažantí. Našim členům se podařilo, ať už na čekané nebo při

pochůzkách v honitbě, ulovit 12 ks lišek. Z toho je patrné, že při
stoupajících stavech bažantí zvěře, se tyto šelmy tady stahují ze
širokého okolí. Z důvodu ochrany drobné zvěře je nutná regulace
počtu lišek jejich odlovem. Listopadem začíná doba honů. Máme
naplánovány celkem 3 takové hony. Lovit se bude jen bažantí kohout
a zákonem povolená zvěř dravá, což je již zmiňovaná liška obecná a
kuna skalní. Zajíce lovit nebudeme. Stále se nedaří zvýšit jejich
počet, což je bohužel zapříčiněno neustálou chemizací polí.
Na závěr mi dovolte, jménem Mysliveckého spolku Jamník, popřát
vám všem krásné prožití Vánočních svátků a šťastné vykročení do
nového roku 2017.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda spolku
Krásné letní dny jsou za námi a s přicházejícím podzimem, který je
letos poměrně deštivý, jsme i my členové klubu seniorů rozjeli svou
činnost podle plánu práce, který jsme si vytýčili na jarní slavnostní
schůzi dne 29. dubna. Jednalo se o přípravu jednodenního zájezdu
dne 27. srpna do Bruntálu s návštěvou zámku a prohlídkou města.
V odpoledních hodinách jsme se přemístili do Osoblahy, kde jsme se
parním vlakem a nádhernou krajinou po osoblažské úzkokolejce
dopravili do Třemešné, kde na nás čekal autobus, a za krásného
slunečného počasí jsme se ve večerních hodinách vrátili domů. Další
akcí klubu byla dne 11. října zdravotní přednáška „ O bylinách a
mastičkách
na
potlačení
bolesti
pohybového
ústrojí
člověka“,
která
proběhla
v klubovně
obecního
úřadu.
Přednášejícím
byl
lázeňský
lektor
a
bylinář
Ing.
Karel
Štenbaur. Přednáška

byla pro všechny velmi zajímavá a poučná. V pátek 21. října proběhlo
slavnostní podzimní setkání členů Klubu seniorů ve společenském
sále na hřišti. Zde jsme se opět sešli v hojném počtu a děti ze
základní školy nám toto odpoledne zpříjemnily svým hezkým
vystoupením. Další připravovanou akcí bude dne 18.listopadu v 16.00
hodin promítání českého romantického filmu „ Pohádky pro Emu“.
Závěrem mého příspěvku bych rád popřál všem členům Klubu
seniorů i čtenářům Hlasu obce hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Pomalu se blíží konec podzimní sezóny v kopané a naši fotbalisti se
pohybují ve středu tabulky, ovšem od konce je dělí jen tři body.
Jedním z důvodů je ukončení možnosti hostování z jiného týmu, ale
často i přísloví můj dům-můj hrad, kdy si domácí týmy záhadným
způsobem zajistí přízeň rozhodčích. Na to se ve Velkých
Albrechticích nehraje a ať vyhraje lepší. Museli jsme hráče, kteří u

nás hostovali, buď koupit a to za tabulkové ceny určené svazem, nebo
se vrátili do svých mateřských oddílů, nebo také hráče prodat.
V loňské sezóně jsme za podzim uhráli 24 bodů, což nám zajistilo
klidné jaro. Letos to bude o poznání horší. Je doba, kdy se podávají
žádosti o dotace buď na činnost klubu nebo na opravy či dovybavení
areálu SK. Požádali jsme třeba o další prostředky na pokračování
prací na zavlažování nebo prostředky na vypracování studie
víceúčelového hřiště na trávě za asfaltovou plochou. Pokud bude
studie přijata, bude zhotoven projekt, který musíme mít připravený
pro případnou žádost o dotaci.

Přírodní medicína /

Marie Dlabalová

Místní organizace Klubu seniorů v naší obci uspořádala v říjnu
zajímavou zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na
potlačení bolesti pohybového aparátu. Od lektora Karla
Štenbaura jsme se sice nedověděli nic převratného na téma
přírodní medicína, ale pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, i tak
zopakuji několik zajímavostí o sběru bylin. Například:
- sbíráme jen ty rostliny, které dobře známe
- sbíráme pouze jeden druh, aby se nám rostliny nepomíchaly
- nesbíráme mokré rostliny po dešti nebo za rosy, nejvhodnější
je k poledni
- sbíráme šetrně, vždy jen potřebnou část rostliny
- natě i listy jsou nejúčinnější, trháme-li je v době květu
- nesbíráme do sáčku z umělé hmoty, rostliny by se zapařily
- rostliny sušíme rozprostřené v tenké vrstvě na papíru v dobře
větratelné místnosti nebo v sušičce...
Blíží se konec roku, to už je na sběr bylin pozdě, ale neuškodí
se na jaro připravit a něco se o zázračných darech přírody
dovědět. Existuje dostatek literatury na toto téma, také se
mnohé dovíme na internetových stránkách. Někteří mají to

štěstí, že mnohé vědí naše maminky nebo babičky, které si
zkušenosti s léčbou nemocí pomocí bylin předávaly z generace
na generaci. Kdysi přece nebyla antibiotika, analgetika, aspirin...
Z jara se sbírala prvosenka jarní (petrklíč), podběl, pampeliška,
sedmikráska, později pak kontryhel, jahodník, maliník,
ostružiník, rybíz, bříza, řepík, měsíček, přeslička rolní,
jitrocel, hloh, vlaštovičník a samozřejmě kopřiva a květy bezu
černého. Před nimi si má prý člověk pokleknout, protože jsou
opravdu všestranně využitelné. Odvary či čaje a kombinace
různých léčivek povzbuzují náš organismus k mobilizaci
tělesných obranných sil a tělo se tak snadněji vypořádává s
nemocí. Ovšem ne na každou nemoc a ne pro každého člověka je
léčba bylinkami vhodná. To už se musí něco vědět, přečíst...
Dějiny nauky o léčivých rostlinách jsou staré jako lidstvo
samo. Rostliny se nesbíraly jen k jídlu, ale lidé získávali
zkušenost, že rostliny mají i jinou funkci. Už staří Egypťané
využívali účinky léčivých rostlin ke svému prospěchu. Jedním z
nejstarších popisů svědčících o znalosti rostlin je Ebersův
papyrus. Toto dílo bylo sepsáno asi 1500 let př. n. l. Dnes je
uloženo v Universitní knihovně v Lipsku. Dílo měří 20 m a
obsahuje informace o více než 500 přírodních látkách ve více
než 800 recepturách. Lze se dočíst např., že mořská cibule se
používala na vodnatelnost, ředkev na dýchací potíže, a že
česnek i cibule už tenkrát patřily mezi přírodní „antibiotika“.
Léčivé byliny byly přimíchávány do jídel dělníků, kteří se
podíleli na stavbě pyramid, aby je chránily před epidemiemi. V
antickém Řecku zažila nauka o léčivých rostlinách svůj rozkvět
za časů Hippokrata (460-370 př. n. l.), který ve své učebnici
Corpus Hippocration popsal přes 230 léčivých rostlin.
Botanikou se zabýval také Aristoteles (384-322 př. n. l.). Další
Řek, Claudius Galenos z Pergamonu, zvaný Galén (129-199 př.n.

l.) - osobní lékař císaře Marka Aurelia, popsal nejen léčivé
rostliny známé v té době, ale i detailní návody na jejich použití,
které se považovaly za závazné. Nauka o léčivých rostlinách se
v době velkého stěhování národů vytrácela. Nemocní byli
zavrhováni, protože lidé věřili, že nemoc je trest bohů.
Narůstajícím šířením křesťanství se postoj k nemocem změnil.
Podle Ježíšova vzoru by měl dobrý člověk pomáhat chudým,
slabým a nemocným. Často se péči o nemocné věnovaly církevní
řády. Kromě toho bylo v klášterech vědění o léčebných účincích
rostlin shromažďováno a zaznamenáváno. Mniši a jeptišky byli
vzdělaní lidé, uměli číst a psát. Vědění starých Řeků spojili s
moudrostí lidí žijících kolem nich a rozvíjeli samostatnou
lékařskou vědu. Abatyše Hildegarda z Bingenu žila za doby
Friedricha Barbarosy, kterému nejednou posloužila radou
ohledně zdraví. Podle ní potřebuje léčbu tělo i duše, ne jen
samotný nemocný orgán. Zdravý způsob života, výživa a také
léčivé rostliny hrají důležitou roli. Za zakladatele moderní
rostlinné medicíny je pokládán Paracelsus, lékař, farmaceut,
přírodovědec a teolog (1493-1541), který se mimo jiné pokoušel
destilací oddělit esence rostlin. Nesmíme zapomenout na
faráře Sebastiana Kneippa (1821-1897), také on bral v úvahu v
přírodním léčebném postupu celé lidské tělo. Vedle
systematického využití světla, vzduchu, vody a pohybu,
pročištění a přírodní stravy má zvláštní význam i uvědomělý
způsob života.
Tak jsme se dostali ve stručném výletu do minulosti až k
dnešním dnům, kdy vám dobrý lékař neordinuje jen léky proti
bolesti, z nich můžete dostat žaludeční vředy, ale podívá se na
vás jako na subjekt s tělem i duší. A pokud si v tomto období
sami naordinujete šípkový čaj s listy černého rybízu nebo
šťávu z rakytníku řešetlákového uděláte jen dobře.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, máte rádi strašidla, bojíte se rádi? Halloween je ten
pravý svátek užít si to! Vyrobit si střašidelný kostým a změnit se
třeba na mumii, kostru nebo na upíra, a tak trošku někoho postrašit.

Jednou venku při setmění, děti v strašidla se mění.
V okně dýně, uvnitř svíčka, Halloweenská mají trička.
Od domu k domu běhají a koledu všem říkají.
Dejte nám sladkou koledu, nebo vám něco provedu.

Myslíte děti, že se Vám podaří najít názvy obrázků v tabulce?

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci listopadu oslaví životní jubileum
Krayzel Čestmír
Šatava Maxmilián
Patyk Oldřich
Horkel Jaroslav
Krischke Jaroslav
Žídek Miroslav
Dostál Petr
Štanclová Věra
Sobek Jan

50 let
55 let
60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
78 let
83 let

V měsíci prosinci oslaví životní jubileum
Kanková Alena
Kolarovská Elena
Čanecká Hana
Košová Marie
Vejrostková Miroslava
Malurová Anna
Peschlová Jiřina
Štěpánková Božena
Stixová Jiřina

50 let
50 let
60 let
65 let
70 let
75 let
81 let
83 let
83 let

Opustil nás pan Josef Štancl
Noví občánci: Tom Zbořil
Alexandra Horáčková
Ivana Langrová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Jeřáb oskeruše - Sorbus domestica
Jeřáb oskeruše roste ve střední a jižní
Evropě, zasahuje až k Černému moři a
do Malé Asie. Ojediněle se vyskytuje
také na severu Afriky. U nás se s ním
jako se solitérou můžete setkat na
Zlínsku. V České republice byl tento
strom vzácný již před dvěma sty lety.
Daleko častěji se ale pěstuje na
sousedním Slovensku. Jeřáb oskeruše
patří mezi vysoké a dlouhověké druhy stromů. Je-li vysazen
osamoceně, dorůstá výšky okolo 15 metrů, v lesním porostu však
dosahuje výšky až 30 metrů. V lese se dožívá okolo 140 let, volně
stojící více než 200 let, ve výjimečných případech i 400 let. Tvarem
své koruny i kůrou se jeřáb oskeruše podobá hrušni. Listy pro změnu
napodobuje jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Při rozvíjení jsou bílé
chlupaté, později olysají. Na rozdíl od jeřábu ptačího jsou o něco
méně zašpičatělé, šedozeleně zbarvené a pupeny jsou lysé a lepkavé.
Jeřáb oskeruše patří mezi náročné druhy dřevin. Roste v teplejších
oblastech a vyžaduje humózní půdu na vápencovém podkladu. Je
celkem odolný proti nízkým zimním teplotám. Květy jsou citlivé na
pozdní jarní mrazíky. Plody jsou často napadány houbovými
chorobami, především strupovitostí. Strom není třeba, po základním
výchovném řezu, příliš prořezávat. Provádí se jen průklest.
Oskeruše kvete v květnu bílými květenstvími, širokými 6-10 cm. Plody
připomínají malá jablíčka nebo hruštičky žlutozelené, ale v některých
případech i žlutooranžové až hnědozelené barvy. Na povrchu jsou
tyto plody pokryty početnými rezavě hnědými tečkami. Sklízejí se od
poloviny září do listopadu, kdy postupně opadávají. Dají se i česat. V
takovém případě je ale třeba je na několik dní uložit a nechat dozrát.
Sladké a chutné plody jeřábu oskeruše obsahují velké množství
vitamínů, především B2, provitamin A, vitamin C, ale také minerálů.

Mezi ty patří vápník, fosfor, hořčík, draslík, bór a železo. Obsaženy
jsou zde i organické kyseliny, cukry, bílkoviny, pektiny, vláknina a
tanin. Plody byly od nepaměti využívány v lidovém léčitelství, kde se
usušené a rozemleté užívaly při žaludečních potížích. Široké využití
mají i v potravinářství. Suší se, připravují se z nich marmelády,
ovocné šťávy a vína. Na Moravě a Slovensku patří mezi tradiční
úpravy plodů oskerušová pálenka, která je považována za náš
nejvzácnější ovocný destilát.

Výsledky soutěže o nejhezčí fotografii léto 2016
Letošní soutěže se zúčastnilo 17 soutěžících. Bylo dodáno celkem 53
opravdu krásných a zajímavých fotografií. Všem velmi děkujeme.
Porotci hodnotící komise byli: paní Pavla Kleinová, pan Rudolf Fischer,
paní Eva Winklerová, paní Lenka Rakosová a Ing. Martin Stanečka.
Výhercům srdečně gratulujeme.

1.místo: Věra Jaškeová

2.místo: Alena Kanková

3.místo: Adriana Drastichová

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová
Čtěte dětem!
Chtěla bych poděkovat těm, kteří předčítáte dětem! Jste to právě
vy, kteří nevěříte, že vám děti vychová televize, nějaká instituce
nebo prázdný byt. Stačí udělat si chvilku času pro děti večer v
postýlce, kdy den končí, a už se nic nemusí. Čtením a vyprávěním jim
váš hlas vyčaruje jiné, tajné světy, kde se dějí kouzla a všechno
vždycky dobře dopadne… Nikdy později to už nedoženeme. Tak hezké
čtení přeju, a ať vám to ty děti jednou v dobrém vrátí!”
Nové tituly pro dospělé
Alfred Hitchcock-Recept na vraždu a další
Radka Třeštíková-Bábovky
Oscar Wilde- Lady Fuckingham
Jane Johnson-Desátý dar
Nové tituly pro děti a mládež
Jana Strýčková-Draci v hrnci
Svatava Šenková-Jogínci
Ivona Březinová-Dárek pro Sáru
Eduard Štorch-Zastavený příval
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
moudrost však znamená stávat se hlupákem.“

Nemilovat

Jan Amos Komenský

Zprávy a oznámení, reklamy
POZVÁNKA
Kulturní komise naší obce si Vás dovoluje pozvat dne 12. listopadu
2016 na podzimní vítání nových občánků a k posezení
s našimi jubilanty. Akce se bude konat v zasedací místnosti
obecního úřadu. V 15.00 hodin bude vítání občánků a v 16.00
hodin posezení s jubilanty. Srdečně zvou členky komise.

Kulturní komise obce Vás srdečně zve
k adventnímu
tvoření
s posezením
u
předvánočního punče. Tato akce je pro
dospělé, a koná se ve čtvrtek 24. listopadu od
16.00 hodin v klubovně obecního úřadu. Pro
zajištění
dostatečné
kapacity
prosíme
zájemce, aby se přihlásili na obecní úřad, a
to e-mailem obec@velkealbrechtice.cz, nebo tel:556410695.

ADVENTNÍ KONCERT

Milí spoluobčané, přijměte srdečné pozvání na adventní koncert
„AVE MARIA, souboru Musica Braunensis. Koncert se
uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých
Albrechticích dne 18. prosince 2016 od 16.00 hodin.
Učinkují: Aleš Bárta –varhany, Zdeňka Grossovámezzosoprán, Jakub Hrubý-baryton. Všichni jsou
srdečně zváni.

Kalendář akcí
Datum
12. listopadu
18.listopadu
24.listopadu
2. prosince
12. prosince
18. prosince

Akce
KK/Posezení s jubilanty, Vítání občánků
Klub seniorů/Kino Pohádky pro Emu
KK/Adventní tvoření
ČČK/Mikulášské odpoledne pro děti
Zasedání zastupitelstva obce
Adventní koncert

Hlas obce č.84 - 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: 1.11.2016
Uzávěrka příštího čísla : 15.12.2016

