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2017
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
v době příprav tohoto
vydání Hlasu obce stojí
v mnoha zahradách naší
obce sněhuláci a rtuť
teploměru se drží pod
nulou. Ale přesto je něco
jinak. Po ránu je slyšet
ptačí zpěv, slunečních
paprsků je o poznání víc
a dny se postupně
prodlužují.
Jaro
je
každým dnem blíž a blíž a něco nepopsatelného nás táhne ven.
Letošní zima byla zase po moha letech tou pravou zimou jak má být.
Byla mrazivá, napadl sníh, a děti se mohly dostatečně vydovádět ať už
při stavění iglú, bobování, bruslení na Kulově rybníku či cestě ze školy
po našem zmrzlém potoku. Myslím, že si všichni, malí i velcí, tuto zimu
užili. A o to jde, ať je jakékoli roční období nebo počasí, užít si to!

„Když se dítě učí chodit a spadne tisíckrát, nikdy ani
nepomyslí na to, že by to mohlo vzdát. Pamatujme na to,
až budeme chtít u třetího pokusu něco skončit.“

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
Letošní zima, která po řadě teplých zim vypadá téměř jako zimy mého
mládí, kdy kromě silných mrazů bývalo i mnohem více sněhu, se stále
pevně drží svého žezla. Jak jsem procházel naše místní komunikace,
silné mrazy se na nich docela viditelně podepsaly a obec to zřejmě bude
stát nemalé prostředky na zajištění oprav. Zpevněný povrch je místy
zvednutý až o 8 cm, vznikla také řada nových trhlin. Do těch zatéká
voda, která spolu s mrazy pomáhá dalšímu drolení povrchu. Očekávám
z toho plynoucí neplánované náklady na opravy místních komunikací a
prostředky na to musíme hledat v našich rozpočtových rezervách.
Zastupitelstvo obce se 30. ledna sešlo na mimořádném zasedání, k
jehož svolání jsem se rozhodl kvůli nutnosti uzavřít smlouvu se správcem
silnice o uložení dešťové kanalizace od nové tělocvičny do silnice. Při
tom jsme projednali rozdělení dotací spolkům na činnost v roce 2017 a
nová pravidla pro poskytování zápůjček občanům z rozpočtu obce na
opravy a modernizace domů a bytů. Prakticky bude postup obdobný
dosavadním postupům, jen jsme upravili pojmosloví do souladu s novým
občanským zákoníkem. Pro vás určitě bude zajímavé, že jsme snížili úrok
z 5 na 4 % ročně. Zápůjčky nově poskytujeme jen fyzickým osobám.
Podrobnosti zájemcům o tyto zápůjčky vám sdělí obecní úřad.
V rámci možností pracujeme na projektech kanalizace a tělocvičny,
které mají už téměř roční skluz. Ze studie zastínění pro tělocvičnu
vyplynulo, že bude vhodné posunout tělocvičnu jižněji, tedy dál od školy.
To znamená prakticky novou dokumentaci, ke které se znovu budou
vyjadřovat všichni dotčení. Termín získání stavebního povolení proto
nedovedu odhadnout. Podobně u projektu kanalizace se při konzultaci
projektované trasy v silnici III/46419 se správcem komunikace došlo
k návrhům dost podstatných změn, které znamenají totéž – nové
projednání. Možná se zeptáte, proč se se správcem silnice nejednalo
dříve. Nebylo to možné, jelikož zákon č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, byl novelizován s účinností od 14.12.2016 a do té doby
nebylo o čem jednat. Zákon totiž v roce 2016 vůbec neumožňoval uložení
stoky do silnice III. třídy.

Pokračujeme též na novém územním plánu. Na základě připomínek
dotčených orgánů státní správy byl upraven návrh územního plánu a byl
zaslán k opakovanému vyjádření orgánům státní správy, které dříve
vydaly negativní stanovisko k návrhu. Pokud nic nebude bránit vydání
tohoto upraveného návrhu, bude návrh vyvěšen na úřední desce a bude
veřejně projednán. Sledujte proto úřední desku, týká se to nás všech!
Mnozí se ptají kdy že se bude opravovat opěrná zeď kolem Bílovky,
kdy se bude upravovat koryto Bílovky od č.p. 34 po Bílovec. Nevím. Jsou
to dvě samostatné stavby, jednu financuje Správa silnic MSK, druhou
pak Povodí Odry. Obě mají platná povolení a čeká se jen na zajištění
financování. Letos to nebude. Stavba rekonstrukce opěrné zdi je
stavbou, kterou je vhodné zkoordinovat s naším záměrem výstavby
kanalizace. To proto, aby se obě stavby prováděly pokud možno
souběžně a povrch silnice se obnovil za jedny peníze. Ovšem ani my
nevíme, kdy se nám podaří zahájit naši stavbu kanalizace, což situaci
komplikuje. I když řada stavebníků v obci je nepřímo závislá na výstavbě
kanalizace, nemám jiné informace a nezbývá, než čekat.
Obec postupně nahrazuje staré porosty kolem cest a v zástavbě
porosty mladými, a to výhradně na pozemcích obecních. Provedli jsme
letos vykácení dvou porostů dřevin v obci, které v jarních měsících
nahradíme novou výsadbou, opět na obecních pozemcích. Sázet se bude
kolem melioračního potoka na pozemku mezi poldrem a rybníčkem za
MŠ, kde dosud leží skládka zeminy, a na pozemku za RD manželů Zdeňka
a Soni Benešových. Řada z vás má nařízeny náhradní výsadby za povolená
kácení, proto budete obecním úřadem vyzváni k účasti na výsadbách.
Samozřejmě se mohou zúčastnit i ostatní zájemci o zlepšení vzhledu
obce a přispět svojí rukou, sadbový materiál zajistíme. Budu zvlášť
potěšen, když se k těmto výsadbám přihlásí i občané, kteří bez povolení
káceli a brali palivové dříví na obecních pozemcích kolem Jamníka i jinde.
Obec nabízí občanům odprodej palivového dříví ze skácených dřevin
na obecních pozemcích. Kácení provedla firma Dvořák, lesy, sady,
zahrady z Ostravy – Petřkovic. Jedná se o dřeviny na břehu Bílovky u
posledního mostu na spodním konci obce. Měkké dříví, polena
v manipulovatelných délkách. Zájemci o odkup dříví přihlaste se na
obecním úřadě.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing. Josef Magera, starosta
RADA OBCE dne 2.1.2017 schválila:
- Udělení souhlasu Českému svazu včelařů Studénka s výsadbou
krajové odrůdy hrušní na obecních pozemcích p.č.2758 a 2808.
- Směrnici č.1/2017 o oběhu účetních dokladů.
- Podání žádosti o dotaci 275 tis. Kč z rozpočtu MSK v Programu
obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji na rok 2017, na projekt "Sanace
hřbitovní zdi v obci Velké Albrechtice".
- Vyplacení příspěvků z Fondu péče o zaměstnance na kulturní
představení.
RADA OBCE dne 2.1.2017 vzala na vědomí:
- Kolaudační souhlas č.j. MBC/32868/16/V/voj 3849/2016/6 pro
stavbu „Nástavba a stavební úpravy objektu s č.p.119 ve Velkých
Albrechticích“
RADA OBCE dne 2.1.2017 uložila:
- Členům rady vyjádřit se k dokumentu Návrh územního plánu, 1.
Textová část, zejména k textu části f) STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, a to
do týdne.
- Místostarostovi prověřit nové podmínky Eko-komu pro vyplácení
odměn za třídění odpadů v roce 2017. Termín do příštího zasedání
rady.
RADA OBCE dne 16.1.2017 schválila:
- Svolání 14. zasedání zastupitelstva obce na den 30.1.2017.
- Program jednání zastupitelstva.
- Ceník reprografických služeb poskytovaných obecním úřadem a
ceník reklamy od 17.1.2017.
- Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) přípojky
energetické sítě pro RD pana Ščuky na pozemcích p.č. 529/5, 536/1
a 1983/1 v majetku obce pro ČEZ Distribuce s.r.o.
RADA OBCE dne 16.1.2017 vzala na vědomí:
- Jednání s předsedou Rybářského spolku Velké Albrechtice o

termínech odlovení a vypuštění rybníka pro odtěžení nánosu.
Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č. NJ/439/b/2016/Ko,
týkající se zřízení věcného břemene zřízení a provozování stavby
kanalizačního odpadu dešťových vod od tělocvičny.
- Rozhodnutí SFŽP č.j. 4161/330/16, 90566/ENV/16 o ukončení
nesrovnalosti k projektu č. CZ.1.02/6.4.00/13.16676 „Poldr a úpravy
DVT č.121 Velké Albrechtice“.
- Sdělení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/004241-T ze dne
9.1.2017 k výskytu ptačí chřipky.
- Propočet výnosu odměn za třídění odpadů z obalů na rok 2017.
- Objednávku repliky dřevěného kříže v poli u Butovic z modřínového
dřeva za cenu 17.840,- Kč bez DPH.
- Informace z jednání dne 10.1.2017 s představiteli ZD Bílovec agro
panem Danem Staňkem a panem Jiřím Thiemelem.
RADA OBCE dne 13.2.2017 schválila:
- Seznam pozemků z majetku obce k zemědělskému pachtu.
- Vyplacení peněžních darů dopisovatelům Hlasu obce v úhrnné výši 10
tis. Kč.
- Nabídku DIGIS s.r.o. na aktualizaci a servis GIS obce v roce 2017.
- Podání žádosti o dotaci 385 tis. Kč ze SZIF, z Podprogramu 129 662
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na
projekt "Sanace hřbitovní zdi v obci Velké Albrechtice".
- Podání žádosti k zastupitelstvu Moravskoslezského kraje o roční
odklad lhůty pro ukončení projektové přípravy Dokončení
kanalizační sítě v obci Velké Albrechtice z důvodu legislativní
překážky.
RADA OBCE dne 13.2.2017 vzala na vědomí:
- Výzvu k podávání žádostí na program Zelená úsporám.
- Průběh pořizování územního plánu.
- Informace SVS o šíření ptačí chřipky.
- Dodání generelu bezbariérových tras v obci.
- Nabídku firmy SpiderNet na připojení OÚ, ZŠ a MŠ k internetu.
- Výsledek auditu hospodaření obce za rok 2016 bez závad.
RADA OBCE dne 13.2.2017 doporučila:
-

Zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb
pouze s jedním poskytovatelem.
- Zastupitelstvu uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene dešťové kanalizace od nové tělocvičny ve prospěch obce
s Povodím Odry s.p.
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 30.1.2017 schválilo:
- Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na rok 2017
na činnost Mysliveckému spolku Jamník Velké Albrechtice 11 700
Kč, Klubu seniorů Velké Albrechtice 23 500 Kč, Klub Zdravíčko 49
300 Kč, Sportovnímu klubu Velké Albrechtice 93 800 Kč,
Kynologickému Klubu Velké Albrechtice 21 700 Kč.
- Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene ve prospěch obce č. NJ/429/d/2016/Ko se stranami
Moravskoslezský kraj a Obec Velké Albrechtice.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 4/98 a obecně závazná vyhláška č. 1/2006.
- Zásady tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení
na území obce Velké Albrechtice.
- Rozpočtové opatření č. 1/2017, celkové příjmy ve výši 13 986 410
Kč, výdaje 23 986 410 Kč, financování 10 000 000 Kč. Závazným
ukazatelem čerpání rozpočtu je odvětvové třídění (§), neinvestiční
příspěvek na činnost ZŠ a dále neinvestiční dotace spolkům.
- Rozpočet Fondu péče o zaměstnance na rok 2017.
- Rozpočet Fondu bydlení na rok 2017.
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 30.1.2017 vzalo na vědomí:
- Kontrolu usnesení a zápisu č. 13 ze dne 12.12.2016.
- Inventarizační zprávu za rok 2016.
- Žádost Charity Studénka o příspěvek na poskytnutí pečovatelské
služby s předběžnou kalkulací nákladů.
- Hospodaření Fondu péče o zaměstnance za rok 2016.
- Hospodaření Fondu bydlení za rok 2016.
- Zprávu finančního výboru o provedené kontrole neinvestičních
dotací na projekty.
-

Pozvánka

na 15. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 13. března 2017 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích.
Hlavním bodem programu bude projednání závěrečného účtu obce za rok
2016, územně analytické podklady ORP Bílovec, poskytování sociálních
služeb v obci a smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni kanalizace
ve prospěch obce na pozemku Povodí Odry. Program jednání bude
zveřejněn obvyklým způsobem.

Ze základní školy/ Mgr. Světlana Munzarová, učitelka
Ani jsme se nenadáli a je první pololetí za námi, hlavně tedy pro prvňáčky
ta nejtěžší část roku. Po odpočinku o Vánočních svátcích se všichni
školáci pustili do práce, aby úspěšně zvládli všechny "diktáty, prověrky,
písemky a testy", které jsou povinnou součástí školní práce a dokazují,
co se všechno děti naučily během minulých měsíců. A i když tato slova
zní i pro mnohé dospělé hrůzostrašně, děti se jich vůbec nebojí! Téměř
všichni poctivě pracovali, pilně plnili domácí úkoly, připravovali se na
vyučování a věřili si, že to zvládnou a dostanou krásné známky. A
samozřejmě že ano - je důležité pilně pracovat - ale také si věřit, mít
zdravé sebevědomí - to je půlka úspěchu. A i tohle děti musíme naučit,
aby jako dospělí byli jednou úspěšní v životě a ve společnosti. Je krásné
vidět, jak jim nyní září oči a spokojeně se usmívají při svém prvním
velkém životním úspěchu - první vysvědčení a se samými jedničkami! A
rozhodně byly zasloužené! Co dětem asi běží v hlavičkách? Jak je
maminka a tatínek pochválí, jak budou mít všichni doma radost?
Dostanou nějaký dáreček, nebo bude oslava? A co budeme dělat o
jarních prázdninách? Pojedeme někam na výlet, na
zimní radovánky? Doufám, že se jim alespoň
některá očekávání splnila, děti si o pololetních a
jarních prázdninách odpočaly a mohou se znovu pustit
do práce. A jestli nemají strach? Určitě ne, teď už

vědí, že to nejtěžší mají za sebou a překážky jsou od toho, aby se
překonávaly. A je toho tolik, na co se můžeme těšit - vždyť už tu bude
brzy jaro - to magické období, které všem dodá sílu a chuť radovat se
ze života. Vždyť co je krásnějšího, než zpěv ptáčků na jaře, první
sněženky, kočičky a petrklíče, zelená travička, vůně probouzející se
přírody a teplé sluneční paprsky?

Zápis do 1. ročníku
Nastává období, kdy je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě,
které do 31. srpna 2017 dosáhne šestého roku věku, k povinné školní
docházce na školní rok 2017/2018. Dítě vstupující do prvního ročníku
základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých
potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž.
Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2017/2018 v
Základní škole ve Velkých Albrechticích proběhne ve středu
19. dubna 2017 v 15 hodin.
Naše základní škola disponuje prostornými učebnami, které jsou
vybavené stavitelným nábytkem, interaktivními tabulemi a jiným
nábytkem vhodným jak pro výuku, tak k trávení volnočasových aktivit a
novým školním hřištěm. Žákům bezplatně nabízíme různé kroužky.
Provoz školní družiny je v ranních a odpoledních hodinách. Jak se v naší
škole učí, můžete zjistit ve čtvrtek 6. dubna 2017, v Den otevřených
dveří, kdy se od 8 hodin můžete zúčastnit výuky, prohlédnout si naší
školu a v odpoledních hodinách můžete nahlédnout na činnost školní
družiny. Ve čtvrtek 30. března 2017 v 15 hodin se v naší mateřské
škole uskuteční předzápisová schůzka s rodiči předškoláků, kde se
dovíte, kdy je dítě připraveno na vstup do základní školy a co vše je
potřebné k zápisu. Na závěr mi nezbývá nic jiného než vám i vašemu
dítěti popřát, aby zápis do první třídy proběhl v příjemné atmosféře.

Mateřská škola

/Daniela Pavlorková, učitelka

Jak ten čas letí
I když se už příroda pomalu začíná probouzet ze zimního spánku, dovolím
si krátké poohlédnutí za vánočním obdobím. Předvánoční čas patří

v mateřské škole k těm nejkrásnějším. Je to čas těšení, tvoření
dárečků, zpívání koled a hlavně čas příprav na vánoční besídku. Děti se
spolu s učitelkami učí básničky, písničky, tanečky, aby v den D ukázaly,
co všechno dovedou. Tento slavnostní den patřil 13. prosince Beruškám
a 15. prosince Sluníčkům. V obou třídách se odehrála besídka vskutku
čertovská. Z andílků, které ráno rodiče přivedli do školky, se odpoledne
stali malí i velcí čertíci. Když byla třída plná rodičů, babiček a dědečků,
začal ten pravý čertí rej. A protože se čertíci snažili a jaksepatří se
čertili, vystoupení se povedlo, za co je přítomní odměnili dlouhým
potleskem. Po besídce rodiče dostali od svých čertíků vlastnoručně
vyrobené lucerničky a přáníčka. Potom jsme si pochutnali na vánočním
cukroví, které napekly maminky. Věřím, že se všem vystoupení líbilo a
užili si ho v kruhu svých nejbližších. Povánoční týden jsme s dětmi
prožili s legendou Tří králů. O mudrcích Kašparovi, Melicharovi a
Baltazarovi jsme si povídali, malovali si je a hráli hry. Starší děti si
vyrobily čepice podobné těm, které měli mudrci. Na závěr týdne děti
z Berušek prošly s koledou celou školku. Svátek Tří králů ukončil vánoční
období. Přestože v tomto roce proběhne zápis do prvních ročníků
později, naši předškoláci se na tuto, pro ně důležitou událost, připravují
už v tomto období. Paní učitelky hravou formou děti seznamují s tím, co

je ve škole čeká. Proto se už ve školce učí cíleně pracovat, soustředit
se a plnit zadané úkoly. Vstup do základní školy znamená pro děti velkou
změnu, proto je příprava důležitá. Paní učitelky s dětmi navštíví ještě
před zápisem základní školu, aby se děti podívaly, jak to chodí v 1. třídě.
Stále připravujeme aktivity, které jsou pro děti zajímavé. V naší školce
se prostě děti nemají čas nudit.

Zápis dětí do mateřské školy
Nově nastává povinnost předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce je
povinen přihlásit své dítě, které do 31. srpna 2017 dosáhne pátého roku
věku, k povinnému předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018.
Zápis k předškolnímu vzdělávání ve Velkých Albrechticích se
uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 v 15:00 hodin v 1. patře MŠ.
Žádost o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání a ostatních
dětí vyplní rodiče v MŠ v den zápisu. S sebou si donesou potvrzení o
proočkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz. O přijetí dítěte
do MŠ rozhoduje ředitelka Mgr.
Elena
Kolarovská.
Žádáme
rodiče, aby k zápisu přistupovali
zodpovědně a přihlásili své dítě
ve výše uvedeném termínu.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Ačkoli potok Bílovka i přilehlý Kulův rybník stále svírá až 20 cm silná
vrstva ledu, jaro již dává o sobě hodně znát. Ať již prodlužujícími se
dny naplněnými slunečními paprsky, nebo zpěvem našich přezimujících
ptáků. Jedná se většinou o všechny druhy sýkorek. V březnu vstupuje
do přírody nový život. Příroda se probouzí ze zimního spánku a při
procházce honitbou je hned veseleji. Začínají kvést jarní byliny, keře a
stromy. V březnu můžeme na polích spatřit ty pravé posly jara ať již
krásně zpívající skřivany, nebo mláďata zajíce polního tzv. březňáky.
Tito zajíčci se rodí do mrazivého února. Chlad jim nevadí, neboť se rodí
již osrstění. Pohromou je pro ně deštivé počasí, pak dochází

k prochlazení a následnému úhynu. Prodlužující se den je také
spouštěcím mechanismem pro růst a vývoj paroží u srnců. Zatím je toto
paroží kryto kůží, která se nazývá líčí a slouží k ochraně a výživě paroží.
V březnu a v dubnu se pak tito srnci tohoto lýčí zbavují odíráním o větve
stromů a keřů. Tato činnost se nazývá vytloukáním. Když pak v přírodě
uvidíte větvičky nebo malé stromky odřené a bez kůry, tak je to práce
vytloukajících srnců. Uplynulý leden co se týče teplot, byl prý
nejstudenější za posledních sedmdesát let. Něco na tom bude, sice
nejsem pamětník, ale teplota skoro celý měsíc nepřekročila 0°C. Krmiva
jsme měli dostatečnou zásobu. Jenom plev do zásypu pro bažanty jsme
měli dvě vlečky. Všechno toto krmivo bylo průběžně rozvezeno do
zásypů a zkrmeno. Volně žijící zvěř v naší honitbě nouzí určitě netrpěla.
Také bych se chtěl zmínit o odlovu zvěře dravé, a to lišek. Od jara
loňského roku do dnešních dnů jich bylo v naší honitbě uloveno celkem
devatenáct. V sousední bravantické honitbě dokonce dvacet devět
těchto predátorů. Díky této činnosti našich členů byl zachráněn nemalý
počet zajíců a bažantů. Liška je šelma, dravec a prostě loví a neptá se,
jestli je trvalý úbytek již zmíněných bažantů a zajíců. Liška je na
vrcholu potravního řetězce a v naší přírodě nemá přirozeného nepřítele.
Pak tuto funkci musí převzít člověk a postarat se o regulaci tohoto
tvora. Dne 10. února proběhl v obecním sále na hřišti myslivecký večírek.
K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela Vize. Chtěl bych
touto cestou poděkovat vám všem za vytvoření skvělé
atmosféry. Zábava se protáhla skoro až do ranních
hodin, kdy dobře se bavící hosté odcházeli do svých
domovů. Z finančního zisku tohoto večírku bude
financována další výsadba ovocných stromů a keřů v naší
honitbě. Tak ještě jednou díky Vám všem!

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Právě probíhající zima nám starším připomněla a mladším ukázala jak má
taková zima vypadat. Někdo ji má rád, protože si rád zabruslí či
zalyžuje, další ji rád nemá, protože ho omezí v letních sportech. To platí
i pro fotbalisty, které zima zahnala do sokolovny. V kádru mužů se nic

nezměnilo a tak naši hráči vyběhnou na jaře ve stejné sestavě jako na
podzim. Pokud se týče dětí, pokusíme se na jaře provést nábor. Pokud
se podaří sehnat prostředky, rádi bychom vyčlenili jeden den v týdnu
pro pohyb dětí, třeba cvičení či sportovní hry jako vybíjená atd. Všichni
neumí pořádně kopnout do balónu, a já mezi ně patřím, ale třeba při běhu
Velkými Albrechticemi někteří příjemně překvapili. Zimní přestávka je
vhodná i na různé údržby v budově, tak i na ploše areálu. Všímaví lidé, a
že je jich u nás dost, vidí překopané hřiště a výkopy kolem čar na hřišti.
Pokračujeme ve stavbě zavlažování, abychom mohli časem zavlažovat
automaticky. Zatím budou v provozu tři prostřední postřikovače a další
se budou podle možností dokupovat. Jeden kus však stojí 6500 Kč a
celkem jich bude třináct. V minulém čísle jsem psal, že nebude hezký
pohled na vyúčtování roku 2016. Pro výpadky sponzorů, dotace a jiných
příjmů jsme skončili se ztrátou 63000 Kč. Sotva začal rok 2017 museli
jsme uhradit poplatky Fačru ve výši 12000 Kč. Takže ještě nic nemáme
a už platíme. Uvidíme, jak dlouho to vydržíme.

Lásky čas /Marie Dlabalová
Jelikož se mi nepodařilo popovídat si s jedním občanem naší obce (prý
až napříště), tak jsem si vypomohla tímto fejetonem na téma láska. Že
je to téma už nic neobjevující a otřepané zrovna tak jako štěstí? Je to
možné. Přesto si na začátku roku posíláme PF, kde je to štěstí obsaženo
už v názvu – felicité. Přesto si lásku přejí milenci a potažmo i my, když
jim jdeme gratulovat ke sňatku. Přesto se s dojetím díváme na obrázky
našich rodičů či prarodičů, kteří se s láskou i v požehnaném věku drželi
za ruce a usmívali se na sebe. S láskou pečujeme o zvířata, o květiny,
pečeme narozeninový dort, předáváme kytku... Troufám si tvrdit, že bez
lásky by to nešlo ani v tomto ani v dalších
stoletích, byť se citová pouta poněkud vytrácejí.
Píšu tyto řádky zrovna 14. února, v den svátku sv.
Valentýna. Tento svátek našel své příznivce i u
nás, i když ne takovou měrou jako Mezinárodní
den žen, 1. máj nebo Den matek. Snad neuškodí si
o láskyplných dnech, které nás čekají, něco říci.

Sv. Valentýn
Slaví se vždy 14. února. Římský vládce Claudius II. zakazoval svým
vojákům sňatky, dokonce i zásnuby. Obával se totiž, že by pak neradi šli
do boje. Kněz Valentýn mladé páry tajně oddával. Byl zatčen a popraven
14. února. Svátek sv. Valentýna k nám přišel z anglosaských zemí, kde si
mladí lidé posílají dárky, květiny, pohlednice i cukrovinky ve tvaru
srdíčka. U nás prozatím tento svátek moc nezdomácněl, ani obchodníci
moc nebohatnou. V jeho propagaci jde spíše o komerční důvody. Ale kdo
ví...
Mezinárodní den žen
Slaví se 8. března. V roce 1908 v New Yorku stávkovaly švadleny za
volební právo žen. Na jejich počest pak byl slaven svátek žen poprvé 28.
února, pak 8. března – to totiž souviselo s aspekty juliánského a
gregoriánského kalendáře vzhledem k revoluci v Rusku. My dříve
narozeni si na tyto oslavy vzpomínáme v souvislosti s kytkami karafiátů
– jiné květiny totiž k dostání nebyly. No a také si na své přišli pánové,
kteří popřáli, předali květiny, dáreček, pojedli, popili – prostě bylo jim
veselo a nám možná také.
1. máj
Nejen svátek práce a průvody a mávátka a demonstrace skvělých
výsledků z jakékoli lidské činnosti. Také si vzpomínám na posezení s
přáteli, na koncerty v bíloveckém letním kině, kolotoče a především na
párek s hořčicí. Nevím, čím to bylo a je, ale už nikdy a nikde jsem lepší
nejedla. K tomu si přidejme studentské majálesy, májky v obcích a
především polibek. Polibek pod rozkvetlou třešní musí být, ale on a ona
se mohou políbit i pod jiným rozkvetlým stromem. Jde totiž o to, aby
vztah vydržel po celý rok. I z toho důvodu bychom si tento polibek
neměli nechat ujít a těšit se tak opět na příští první máj. No řekněte,
nenavnadí vás už teď i několik veršů Karla Hynka Máchy:
„Byl pozdní večer, první máj
večerní máj byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

O lásce šeptal tichý mech,
kvetoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech...“

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci březnu oslaví životní jubileum
Macháček Pavel
Tomeček Jaroslav
Viktorin Jiří
Hošová Milada
Štěpánek Josef
Starečková Vlastislava
Jedlička Jaromír

50
60
65
70
84
86
87

V měsíci dubnu oslaví životní jubileum
Gebauerová Eva
Holoubková Šárka
Starečková Eva
Kašparovská Vlasta
Niklová Anna
Bohda Oldřich
Krayzel Jan

50
50
60
65
70
76
79

Noví občánci: Martin Michálek a Tobiáš Regent
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.

Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá dne
12. března 2017 ve společenském sále na hřišti
ve Velkých Albrechticích

DĚTSKÝ PAPUČOVÝ BÁL
Začátek v 15:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Děti v papučích budou odměněny.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milé děti, tak se opět setkáváme po dlouhé zimě a už mám spoustu
nápadů, co se tak dá na jaře dělat. Mnoho zábavy na nás čeká venku, ale
když na jaře často prší, můžeme se pomalu připravovat na Velikonoce,
zasít obilí na travičku nebo zdobit a malovat vajíčka.
Běží bílý zajíček, v tlapičce má košíček.
V něm barevná vajíčka co mu dala slepička.
Koho potká, tomu praví, že mu přeje štěstí zdraví.
Hezky se na něj usměje, srdíčko mu zahřeje.

Pomůžete děti najít cestu ztracenému kuřátku k mamince kvočně?

Klub „Zdravíčko“ /Františka Kleinová, předsedkyně spolku
Vážení spoluobčané, opět se setkáváme na stránkách Hlasu obce.
Chceme Vás pozvat do Divadla Jiřího Myrona na činohru „Veselé paničky
windsorské“. Akce se uskuteční v neděli 12. 3. 2017. Odjezd autobusu
bude ve 14 hod od všech autobusových zastávek. Traduje se, že tuto
komedii napsal William Shakespeare na přání samotné královny Alžběty,
neboť první dáma Anglie toužila vidět svého oblíbeného hrdinu,
korpulentního rytíře Falstaffa, zamilovaného. Ve hře má ale rytíř ke
skutečné lásce daleko – napsal totiž stejná milostná psaníčka hned
dvěma dámám současně. Krásky si to ovšem řeknou a přichystají
mohutnému rytíři nejedno škodolibé překvapení. Obdobné veselé
vystoupení ale s kriminálním příběhem můžete v tomtéž divadle vidět
v pátek 7. 4. 2017 pod názvem „Rebecca“. Jedná se o mysteriózní hit
muzikálové sezóny. Odjezd autobusu bude v 17.30 hod od všech
zastávek. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a včas si zakoupíte
vstupenky u paní Františky Kleinové, tel. 603 750 858.
Drazí přátelé Diakonie Broumov, dovolte nám prosím touto cestou
vyjádřit naše upřímné poděkování za spolupráci a pomoc v roce 2016 a
děkujeme za sbírku, kterou jste uspořádali v měsíci říjnu. Pouze díky
Vám můžeme pomáhat lidem v sociální tísni a naplňovat tak naše cíle a
poslání „Pomáhat potřebným.“ Jsme šťastni, že jste právě do nás vložili
svou důvěru a věříme, že i nadále společně s námi budete pomáhat
potřebným. Za celý tým Diakonie Broumov ještě jednou upřímné díky.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Jarní ochrana ovocných stromů. Jak začít?
Na začátku jara se probouzejí nejen ovocné stromy, ale i škůdci a
choroby, které je napadají. Abyste ochránili budoucí úrodu, je potřeba
se s prevencí proti těmto ničitelům zabývat už teď. Víte, která opatření
se provádějí jako první? Nejen škůdci a choroby dokážou zničit velkou
část úrody ovocných stromů. Pozor byste měli dávat i na počasí, a to
zvlášť v době kvetení. Jestliže jsou v tomto čase hlášeny teploty

klesající pod nulu, je to pro stromy devastující, což platí hlavně pro dříve
kvetoucí peckoviny. I proti mrazům však existují speciální postřiky.
Kadeřavost broskvoní:
Kadeřavost patří k nejvážnějším onemocněním broskvoní, a tak ochraně
proti ní se prostě nevyhnete, ať chcete nebo ne. Může za to houba
Taphrina deformans, která každoročně způsobuje veliké škody v
zahrádkách i velkých sadech. Neošetřené nebo špatně ošetřené stromy
zaostávají v růstu, deformují se výhonky i listy, kondice broskvoní se
razantně oslabuje a úroda se snižuje, jestli se vůbec nějaké dočkáte.
Toto onemocnění často vede až k úhynu stromů, bez ohledu na jejich
skutečné stáří. Šíření houby podporuje deštivé počasí před a v čase
rašení. Přesný termín ošetření se všeobecně určit nedá, protože to je
závislé na klimatickém typu dané oblasti a často se tedy liší.
Nejvhodnějším jarním termínem pro zásah je období nalévání pupenů,
kdy houba přechází ze šupin pupenů do vyvíjejících se listů. Fenologicky
se nazývá období mezi naléváním pupenů a takzvaným myším ouškem,
který je hraničním termínem, kdy je ještě choroba velmi citlivá na
postřik. Ten proto musíte provést o trošku dříve. Doba vhodná pro zásah
trvá deset až čtrnáct dní. Tento zákrok lze provést i na podzim, po
opadu listí. Vhodné jsou přípravky s obsahem mědi nebo síry, na trhu
jich najdete dostatek. Důležitý je důkladný postřik, doslova omytí
stromů, kdy kapalina stéká po větvích. Jen tak se dostane do každého
pupenu. V případě deštivého počasí v době rašení se doporučuje
nejpozději do počátku kvetení postřik ještě jednou zopakovat, aby byl
účinek zaručen. V tomto termínu se ale používají pouze organické
fungicidy.
Přezimující škůdci:
Typickým jarním zásahem je také postřik proti přezimujícím škůdcům,
což jsou nejčastěji mšice, štítenky, puklice, píďalky a další škodlivý
hmyz. Pokud jste v předchozí sezoně zvládli ochranu dobře a přes zimu
jste se poctivě starali o sýkorky, můžete na devadesát procent toto
ošetření vynechat. Jestliže si ale nejste zcela jistí, nechcete riskovat
nebo byste rádi škůdce maximálně omezili, pořiďte se přípravek
kombinující insekticidní a olejové složky. Pro co nejlepší účinek je

potřeba vydatná dávka a co nejvyšší teplota v době ošetření, dosahovat
by měla patnácti stupňů. Stromy by už v každém případě měly být
narašené, tedy mezi fází myšího ouška a kvetením. Tento ochranný
zásah účinkuje proti vajíčkům a mladým vývojovým stadiím škůdců.
Moniliová spála:
Samostatnou kapitolou je moniliová spála květů a výhonků, a to zejména
u meruněk a višní. Onemocnění se projevuje v době květu nebo krátce
po něm jako velmi rychlé usychání celých kvetoucích výhonů, které
odumřou doslova v několika dnech a vypadají jako spálené. V případě
deštivého a chladného počasí, kdy se teplota pohybuje pod dvanácti
stupni, tato houba dokáže zlikvidovat i celou úrodu. Za takových
podmínek je totiž doba kvetení velmi dlouhá, čímž se zvyšuje riziko
napadení. Často dochází také k velmi vážnému poškození stromů, ve
výjimečných případech i k jejich úhynu. Houba přezimuje na opadaném
listí a napadených plodech. Jejich vyhrabání na podzim a dezinfekční
postřik v téže době znamenají významnou prevenci, která dokáže
zabránit jarní infekci. K napadení houbou dochází právě v době kvetení,
kdy se dostává prostřednictvím květů do výhonů. Ochranný zásah musí
přijít těsně před kvetením. Stromy se ošetří pečlivým postřikem a
vhodným přípravkem. Během následujícího období kvetení se s ohledem
na včely další zásahy zpravidla neprovádějí. V případě nepříznivého
počasí lze postřik provést i v době kvetení, ale pouze v noci, kdy včely
nelétají.
Ochrana proti mrazíkům:
Poškodit úrodu dokážou nejen houby a choroby, ale o mrazíky. I před
nimi je tedy nutné stromy chránit, zásah se tedy provádí v případě, kdy
jsou v době kvetení hlášeny teploty klesající pod nulu. To je pro kvetoucí
stromy devastující, což platí hlavně pro dříve plodící peckoviny. Rozsah
škod závisí na délce chladné periody, ale i na kondici stromů, vlhkosti
půdy a dalších podmínkách. Nejjednodušším způsobem ochrany je
zvýšení teploty vzduchu. To se kdysi provádělo třeba pálením pneumatik
nebo jiných materiálů, což je dnes z ekologických důvodů nemožné.
Alternativou jsou také chráněné ohniště nebo kotle, v nichž se celou noc
udržuje oheň. V tomto případě je potřeba dávat velký pozor, aby

plameny nepoškodily přímo ošetřované stromy. Mrazy se rády vracejí,
proto je třeba být v pohotovosti i dvě tři noci po sobě. Dalším
protimrazovým opatřením je postřik. Tento způsob zvolte v případě, kdy
k poklesu teploty dojde náhle. V sadech se provádí pomocí speciální
soustavy protimrazové závlahy, v zahradách si vystačíte s obyčejnou
hadicí s jemným rozptylem a vodou. Ta začne na ošetřovaných stromech
postupně zamrzat a vytvořený led přikryje rozvinuté květy, což je
žádoucí. Led totiž vytvoří skupenské teplo a teplota uvnitř se pohybuje
těsně pod nulou. To květům neublíží, naopak námraza je chrání před
nižšími teplotami, které jsou v okolí. S postřikem se pokračuje do doby,
kdy bude opět nad nulou a led začne odtávat. Další možností je také
protimrazový postřik přípravkem Cropaid, kterým se snižuje u rostlin
bod mrazu až na mínus sedm stupňů.

Tříkrálová sbírka 2017/ Petr Dostál
Dne 7. ledna 2017 proběhla ve Velkých Albrechticích, opět po delší
době, Tříkrálová sbírka, která zřejmě navštívila i Váš domov. Po obci
koledovaly tři skupinky koledníků, které tvořili vedoucí – Martina
Dostálová, Petr Dostál a Jaromír Jozek s dětmi - Tereza Šímová, Adéla
Šikulová, Markéta Kleinová, Eliška Dostálová, Markéta Vašková, Barbora
Hrdličková a Denisa Kašparovská. Velký obdiv patří dětem, které i přes
velký mráz koledovaly s chutí a radostí, a snad Vám i trochu pozitivní
energie
předaly.
Po
rozpečetění pokladniček na
obecním úřadě a sečtení
obsahu,
se
celkově
vykoledovaná
částka
vyšplhala
na
krásných
19.263,-Kč. Ještě jednou
moc děkujeme koledníkům a
všem, kteří nám otevřeli své
dveře, nechali si koledou
popřát do nového roku a
přispěli na správnou věc.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

/ obecní úřad

Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v
sobotu 8. dubna 2017 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
11.března
12.března
12.března
13.března
7.dubna
8.dubna
28.dubna

Akce
KK/Papučový ples
KK/Dětský papučový bál
Klub „Zdravíčko“/ „Veselé paničky windsorské“
Zasedání zastupitelstva obce č.15
Klub „Zdravíčko“ „Rebecca“
Svoz objemného odpadu
Výroční setkání Klubu seniorů
Hlas obce č.86 - 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 domácností v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo: 01.03.2017
Uzávěrka příštího čísla: 15.4.2017

