zpravodaj obce Velké Albrechtice
květen, červen
2017
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, jaro je
obdobím, kdy opravdu není
čas lenošit. Pracujeme na
svých zahradách, chodíme
více na procházky, oprášili
jsme svá kola a kolečkové
brusle, studenti se pilně
připravují na maturity.
Květnový kalendář je plný
významných dnů. Některé
z těch mnoha jsem pro vás vybrala, ať již k připomenutí, zamyšlení nebo
jen tak k pousmání. 1. květen Svátek práce, 2. květen Den ptačího zpěvu,
3. květen Den Slunce, Světový den svobody tisku a Světový den alergie
a astmatu, 4. květen - Den hasičů, 5. květen Den Evropy, 8. květen Den
Matek, 15. květen Mezinárodní den rodiny, 25. květen Mezinárodní den
počítačů, 30. květen Svátek sousedů, 31. květen Světový den bez
tabáku.
No, myslím, že si každý vybere. Prostě každý den v našem životě je
co slavit! Přeji Vám mnoho takových dnů.

„Optimista je člověk, který prošlape boty a prohlásí, že
se konečně postavil na vlastní nohy.“
Zig Ziglar

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
Letošní rybářská sezóna začala pro rybářský spolek, hospodařící na
obecním rybníku zvaném „Kulův rybník“, zcela netradičně – výlovem na
počátku dubna. Rybník byl za pomoci hasičů vypuštěn, ryby odloveny.
Následovat bude vysušení nánosu bahna, kterého je tam kolem 90 cm,
odbahnění a opevnění břehů. Loni jsme nedostali dotaci z Ministerstva
zemědělství na tuto akci, protože jsme neprokázali stálý přítok vody.
Letos mám obavy, jak se zbavíme vody, která do rybníka neustále
přitéká, což je vidět na nezmenšeném množství vody z vypuštěného
rybníka stále vytékající. Práce zaberou minimálně dobu do konce roku,
pak by se dno mělo osít travinami a po ozelenění se rybník bude
napouštět. Naši místní rybáři tak sice přišli o minimálně dvě sezóny, ale
odměnou jim za to bude větší kapacita rybníka s čistší vodou.
Provedeným výlovem však předvedli veřejnosti něco ze své práce, u nás
dosud nevídaného a doufám, že i výtěžek z prodeje ryb jim přinese
uspokojení. Akce se zúčastnily desítky lidí z obce i okolí a snad si všichni
přišli na své. Rybářskému spolku děkuji.

V květnu uplyne 7 let, co byly do katastru nemovitostí zapsány nové
vlastnické vztahy k pozemkům mimo zastavěného území obce (dříve tzv.

extravilán) podle schválené komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Ta byla
pořízena na základě výzvy všech obcí dotčených stavbou dálnice D1
(D47), protože stavba rozdělila katastry obcí. Cílem KPÚ bylo zajistit
přístupy na všechny pozemky, a to z veřejných komunikací, které pak
připadly do majetku obcí nebo kraje. Na základě podrobných měření
v terénu tak vznikla nová digitální katastrální mapa nezastavěného
území (DKM), kterou mnozí znáte z veřejně dostupných zdrojů ČÚZK.
Tato digitální mapa však nenavazovala na starou mapu na hranici
zastavěného území, kde se mnohé hranice nových pozemků posunuly i o
několik metrů. To proto, že zastavěné území obce bylo digitalizováno
bez měření v terénu na podkladu původní katastrální mapy v měřítku
1:2880. Tím se stalo, že současné digitalizované pozemkové mapy (KMD), které stále vychází z vojenských map tzv. císařského mapování,
provedeného na příkaz císaře v letech 1835-1838 a byly upravovány jen
v případech geodetického zaměření nových nemovitostí, už zdaleka
nevyhovují zejména přesností současným požadavkům. Katastrální úřad
se proto rozhodl ve vybraných katastrálních územích provést obnovu
katastrálního operátu. Obnova katastrálního operátu bude spočívat
v novém zaměření hranic pozemků a staveb v zastavěném území obce
s požadovanou přesností. Následovat bude odsouhlasení hranic
s vlastníky nemovitostí a zápis těchto nových hranic do katastru
nemovitostí. Dojde ke změnám ve výměrách pozemků, číslování pozemků
má být zachováno. Dotkne se to všech vlastníků nemovitostí. Postupně
v období od června do konce roku budete vyzváni geodetickými
pracovníky ke spolupráci. V rámci této obnovy vznikne nová digitální
mapa a bude asi možné narovnat i sousedské vztahy. Samozřejmě jen
tam, kde se sousedé dohodnou na nové hranici. Dovoluji si vás touto
cestou požádat o spolupráci s geodety na díle, které podle mého názoru
mělo být pořízeno souběžně s pozemkovou úpravou.
Moravskoslezský kraj jako loni bude poskytovat dotace na výměnu
stávajících kotlů na pevná paliva za ekologické kotle na biomasu a uhlí.
Podrobnosti vám zatím nesdělím, budou uvedeny ve výzvě, která se
očekává v červnu. Po projednání věci v radě obce rada doporučila
zastupitelstvu, aby se do této akce obec zapojila a na kotle opět přispěla
ze svého rozpočtu. Chceme to však administrativně provést lépe než

loni, a to uzavřením smlouvy s MSK, na jejímž základě kraj poskytne
dotaci včetně částky poskytnuté obcí. Kraj pak obci dvakrát ročně
vyfakturuje vyplacené podíly obce na dotaci. Žadatel o dotaci
z rozpočtu kraje pak nebude muset podávat žádost k obci. Uvádím to
zde proto, že je třeba být připraven. Žádosti se mají podávat výhradně
elektronicky, a to zaregistrováním žadatele na příslušné webové
aplikaci. Tu si bude možné nanečisto odzkoušet v dostatečném
předstihu. Následně bude elektronicky zaregistrovaný žadatel povinen
ve stanovené lhůtě podat na podatelnu KÚ MSK vytištěné a podepsané
listinné doklady. Systém údajně je odzkoušen a podání elektronické
žádosti by nemělo činit potíže běžnému uživateli internetu. Zájemci o
kotlíkovou dotaci sledujte proto krajské stránky, informovat vás se
budeme snažit i my na www stránkách obce.
Jak jsem několikrát napsal, obec chystá odkanalizování pravobřežní
zástavby. Tato kanalizace však bude končit u cesty ke kravínu a ani do
budoucna neplánujeme stavět kanalizaci na spodním konci obce. Důvodem
je malý spád terénu, velké vzdálenosti mezi domy i malý počet obyvatel,
což sebou nese nepřiměřené investiční i provozní náklady. Letos se
naskytla možnost zúčastnit se dotovaného programu výstavby malých
domovních ČOV v této lokalitě. Znamenalo by to postavit ke každému RD
nebo skupině blízkých RD malou ČOV, kterou by obec musela provozovat
10 let. Připojení občané by za likvidaci svých splašků obci platili, jako se
platí stočné. Kolik? Nevím v této chvíli, ale podívejte se na tabulku
poskytnutou pracovníky SMVAK, která pro vaši orientaci uvádí průměrné
náklady na jednotlivé způsoby čištění odpadních vod:
Žumpa – 10 m

3

Domovní ČOV
Kanalizační přípojka

Investiční náklady

Provozní náklady

30 000 Kč

24 000 Kč/rok*

60 000 – 100 000 Kč

4 000 – 6 000 Kč/rok**

20 000 – 60 000 Kč

5 000 Kč/rok***

*Provozní náklady na vývoz žumpy na čistírnu odpadních vod pro čtyřčlennou rodinu se
spotřebou 90 litrů/osoba/den.
**Elektrická energie, SMS, revize, odvoz kalu, běžná údržba apod.
*** Průměrná cena pro stočné se spotřebou čtyřčlenné rodiny se spotřebou 90
litrů/osoba/den.

Rada má v této věci celkem jasno, avšak podmínkou poskytnutí dotace je
napojení min. 30 % obyvatel v zájmovém území. Zajímá mne názor vás,
zejména občanů z dotčené lokality, zda byste se do programu zapojili.
Neváhejte
a
napište
na
moji
mailovou
adresu
starosta@velkealbrechtice.cz nebo písemně na podatelnu OÚ. Nebo
přijďte osobně. Děkuji.
Závěrem si dovolím připomenout, že 23. a 24. června se naši
reprezentanti zúčastní již 44. ročníku Štítu Albrechtic, tentokrát
v obci Albrechtice nad Orlicí. Kromě tradičního fotbalového turnaje
budeme soutěžit také v požárním sportu a ve střeleckých soutěžích
členů mysliveckých spolků. Přeji našim reprezentantům hodně úspěchů
a fotbalistům návrat se štítem. To proto, že v roce 2018 pořádáme Štít
u nás! Sportu zdar!

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing. Josef Magera, starosta
RADA OBCE dne 27.2.2017 schválila:
- Uzavření smlouvy o poskytování připojení k internetu s panem
Michalem Černým, 742 82 Jistebník 311, IČ: 01990276.
- Program zasedání zastupitelstva obce dne 13.3.2017.
- Pokácení lípy u hřbitova a zadání prací Ing. Leoši Lyčkovi, Bílovec, za
cenu 5.900,- Kč bez DPH.
- Nepřijetí nabídky firmy Dvořák, lesy, sady, zahrady na provedení
kácení dvou ks jasanů na malé straně u č.p.62 za cenu 18.080,- Kč
bez DPH z důvodu vysoké ceny.
- Nepřijetí nabídky firmy Dvořák, lesy, sady, zahrady na pokácení lípy
u hřbitova za cenu 15.480,- Kč bez DPH z důvodu vysoké ceny.
- Cenu za palivové dříví z provedeného kácení 400,- Kč za m3 - měkké
dříví.
- Podání žádosti k ČEZ Distribuce a.s. o prodloužení lhůty pro splnění
povinnosti dle smlouvy o připojení nové sportovní haly ze strany
žadatele do 31.5.2018.
- Nevyužití nabídky na podání žádosti o dotaci na další kompostéry.
- Poskytnutí peněžních darů:
- 3.000,- Kč Záchranné stanici a dům přírody Bartošovice,

-

2.000,- Kč domu pro péči o matku a dítě Salus o.p.s. Kopřivnice,
2.000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., MO Bílovec.
Přijetí cenové nabídky firmy Dlažby a ploty s.r.o., V.Albrechtice 221,
na vybudování obruby kolem altánu v zahradě ZŠ za cenu 9.628,- Kč
bez DPH a zadání prací.

RADA OBCE dne 27.2.2017 vzala na vědomí:
- Územní analytické podklady ORP Bílovec.
- Stav vyřizování dotace na zřízení pracovních míst VPP.
- Zprávu starosty o možnostech poskytování sociální pomoci a jednání
na krajském úřadě dne 2.3.2017.
- Informaci KÚ MSK č.j. MSK 26872/2017 ze dne 22.2.2017 o vydání
aktualizovaného seznamu ubytoven se schváleným provozním řádem
pro využití v sociální práci s klientem.
- Informativní seznam očekávaných dotačních výzev v tomto roce.
- Cenovou nabídku Stihl Hradec nad Moravicí na prodej motorové pily
s příslušenstvím pro JSDH.
- Informaci SFŽP o schválení Závěrečného vyhodnocení akce
„Realizace prvků ÚSES kolem DVT č.121 Velké Albrechtice“.
- Poskytnutí územních studií pořízených krajským úřadem, č.j. MSK
27795/2017.
RADA OBCE dne 27.2.2017 uložila:
- Místostarostovi prověřit možnosti využití dotací na vyčištění
rybníka a na domovní ČOV. Termín do příští schůze rady.
- Starostovi zajistit konkurenční nabídku pro nákup motorové pily
s příslušenstvím pro JSDH. Termín do příští schůze rady.
- Místostarostovi zajistit další podklady k žádosti Jiřího
Kremzera pro projednání jeho žádosti o dotaci v zastupitelstvu,
termín do zasedání ZO.
RADA OBCE dne 27.2.2017 doporučila:
Zastupitelstvu obce schválit uzavření darovací smlouvy o převodu
dlouhodobého majetku, který byl pořízen z projektu „Informační
místa k zastavení v obcích Regionu Poodří“, dotovaného z rozpočtu

Moravskoslezského kraje v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje v roce 2009.
RADA OBCE dne 27.3.2017 schválila:
- Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Velké Albrechtice za rok 2016.
- Přijetí nabídky firmy Dlažby, ploty s.r.o. na dokončení rekonstrukce
chodníků na hřbitově a zadání provedení části od zadní brány po
vstup do kostela.
- Nepřijetí nabídky na zhotovení omalovánek pro děti.
- Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a o právu
provést stavbu čtyř vodovodních přípojek k novostavbám rodinných
domů na p.č.529/11 až 529/14 na pozemcích v majetku obce
p.č.529/5 a 1983/1 v k.ú. Velké Albrechtice s Bc. Michaelou
Oršulíkovou.
- Přijetí nabídky na dodávku a montáž prvků workoutového hřiště od
společnosti Workout club park s.r.o. za cenu 135.496,- Kč s DPH a
zaslání objednávky na dodávku a montáž.
- Přijetí nabídky společnosti ČEZ na dodávky zemního plynu za 565
Kč/MWh bez DPH pro odběry všech obecních budov a škol,
s uzavřením smlouvy na dobu určitou do 31.12.2018 a přechod od
Lama energy k tomuto dodavateli.
- Přijetí nabídky společnosti SKANSKA, pobočka Ostrava na opravu
povrchu místních komunikací asfaltovým recyklátem za cenu celkem
149.500,- Kč bez DPH.
RADA OBCE dne 27.3.2017 vzala na vědomí:
- Zvýšení ceny za ostatní dopravní obslužnost území obce autobusy
veřejné linkové přepravy pro rok 2017 na částku 56.547,- Kč bez
DPH.
- Žádost Charity Javorník o příspěvek na činnost.
- Sdělení SFŽP o schválení závěrečného vyhodnocení akce „Realizace
prvků ÚSES kolem DVT 121 Velké Albrechtice“.
- Termíny a organizační pokyny zaslané pořádající obcí Štítu
Albrechtic 2017 Albrechtice nad Orlicí.
- Na veřejně prospěšné práce nastoupí od 3.4.2017 4 osoby.

-

-

Výzvu krajského vojenského velitelství v Ostravě k účasti škol na
programu POKOS.
Informaci starosty o podání páté zprávy o udržitelnosti projektu
„Revitalizace centra obce“ ve stanovené lhůtě.
Zprávu Krajského úřadu MSK z provedené kontroly hospodaření
obce za rok 2016 bez závad.
Sdělení SFŽP o přijetí závěrečného vyhodnocení akce „Poldr a
úpravy DVT 121 Velké Albrechtice“.
Sdělení ČEZ Distribuce o prodloužení lhůty k připojení nové
tělocvičny k distribuční soustavě do 31.5.2018.
Sdělení stavebního úřadu č.j. MBC/8153/17/V/Sta 2151/2017 o
přerušení řízení o vydání ÚR pro stavbu tělocvičny a výzvu k doplnění
dokladů do 30.4.2017.
Oznámení Eko-Kom o množství vytříděných surovin z odpadů z obalů
(plasty, papír, sklo).
Protokol č.j. 61674/ENV/15/2048/C20/15 o schválení plánu péče o
CHKO.
Provedení revizí a ročních prohlídek na dětských hřištích firmou
REVO.

RADA OBCE dne 10.4.2017 schválila:
- Uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově
č.p.248 s organizací Česká pošta, s.p., s účinností od 1.7.2017.
- Přijetí nabídky p.Petra Žurka a zadání stavby na terénní úpravy,
demontáž starého a zhotovení nového oplocení pozemku u hřiště za
cenu 121.574,80 Kč s DPH.
- Na základě usnesení zastupitelstva obce č.13 schvaluje vyplácení
příspěvku 2.000,- Kč rodičům dětí, kteří budou zapsáni pro školní
rok 2017/2018 do 1. třídy povinné školní docházky do Základní školy
Velké Albrechtice. Příspěvek bude vyplacen obecním úřadem
v polovině září 2017.
RADA OBCE dne 10.4.2017 vzala na vědomí:
- Upozornění SMVAK Ostrava na možnost zapojit se do dotačního
programu na pořízení malých domovních ČOV pro RD, kde se nebude
stavět kanalizace a nabídku SMVAK ke spolupráci.

-

Výkaz OZO Ostrava o množství objemných a nebezpečných odpadů
odevzdaných občany při sobotním mobilní sběru.
Výměr pokuty udělení ČIŽP společnosti ZD Bílovec agro za porušení
povinností na úseku odpadového hospodářství.
Sdělení Krajského úřadu MSK o zveřejnění instrukcí pro výkon
sociální péče a poradenství, poskytované občanům.
Připravované změny v předškolním vzdělávání v souvislosti
s povinností přijímat dvouleté děti.

RADA OBCE dne 10.4.2017 doporučila:
- Zastupitelstvu obce vyplatit z rozpočtu obce p. Janě Oderské
příspěvek na částečnou úhradu pohřbu pana T. Šenka.
- Zapojit se jako obec do programu „Kotlíkové dotace – 2. etapa“ a
přistoupit k nabídce Moravskoslezského kraje na zapojení obce do
dotačního programu.
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 13.3.2017 schválilo:
- Poskytnutí příspěvku ve výši 33 000 Kč Charitě Studénka na
poskytování terénních služeb sociální péče ve Velkých Albrechticích
na rok 2017.
- Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a
o právu provést stavbu č. SMPOZ27/1120/17 se stranami Povodí
Odry, státní podnik, jako budoucí povinný a Obec Velké Albrechtice
jako budoucí oprávněná.
- Uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast
Bílovecko s Moravskoslezským krajem.
- Uzavření Darovací smlouvy s DSO Region Poodří na převod
dlouhodobého majetku - cyklistického zastavení, skládajícího se z
vlastního zastavení - přístřešku, odpadkového koše, stojanu na kola
a informačního stojanu s tabulí, nacházejícího se na parcele č. 311/2,
katastrálního území obce Velké Albrechtice.
- Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na projekt Letní stanový tábor
Agentuře MAJA ve výši 25 500 Kč.
- Smlouvu o poskytnutí dotace panu Jiřímu Kremzerovi na výměnu
nízko emisního automatického kotle.

-

-

Rozpočtové opatření č. 2/2017 s celkovými příjmy po úpravě ve výši
14 431 907,00 Kč, výdaji 24 431 907,00 Kč, financování 10 000 000
Kč.
Požadavek o doplnění informace o nepříznivém vlivu hluku z provozu
dálnice na území Velkých Albrechtic do dokumentace Územně
analytické podklady pro spádový obvod obce s rozšířenou působností
Bílovec.

ZASTUPITELSTVO OBCE dne 13.3.2017 vzalo na vědomí:
- Kontrolu usnesení a zápisu č. 14 Zastupitelstva obce Velké
Albrechtice ze dne 30.1.2017.
- Protokol finančního výboru o provedené kontrole neinvestiční dotace
na projekt Nohejbalový turnaj 2016.
- Hospodaření obce Velké Albrechtice ke dni 28.2.2017.
- Obsah úplné aktualizace Územně analytických podkladů ORP Bílovec
2016 dle § 29 odst. 1 a § 6 odst. 5 písmene f) zákona 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
- Zprávu o činnosti rady obce za období od 12.12.2016 do 13.3.2017.
- Stanovisko starostů spádového území ORP Bílovec a spádového
regionu Bílovecké nemocnice k informacím o rušení akutní
chirurgické péče v Bílovecké nemocnici, a.s. od 1. 3. 2017.
- Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří konaného dne
19.12.2016.
- Stav projektu „Kraje očima dětí“.
- Výsledky Tříkrálové sbírky 2017.

Pozvánka

na 16. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 12. června 2017 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích.
Hlavním bodem programu bude projednání závěrečného účtu obce za
rok 2016. Program jednání bude zveřejněn obvyklým způsobem.

Ze základní školy/ Mgr. Světlana Munzarová, učitelka
V tomto krásném jarním období naši školu navštívili dva herci se svým
divadélkem pro děti základní i mateřské školy a velmi profesionálně jim
zahráli "Africkou pohádku", kde jim zábavnou formou přiblížili radosti a
trápení života divokých zvířátek v Africe. Dne 28. března se předškoláci
spolu s paní učitelkou Šárkou z MŠ přišli podívat na výuku v I. třídě.
Chvíli se dívali, jak se děti učí, chvíli si hráli na koberci a plnili drobné
úkoly, vyzkoušeli si, jak se sedí ve školních lavicích, a nakonec obdarovali
letošní prvňáčky krásným dárečkem, který si pro ně vyrobili. 6. duben
byl Den otevřených dveří, kdy měli rodiče, ale i ostatní veřejnost
možnost nahlédnout do výuky jednotlivých tříd a na činnost ve školní
družině. V odpoledních hodinách poté proběhly v obou třídách základní
školy pohovory s rodiči o školních výsledcích a chování jejich dětí. Dne
10. dubna jsme se jeli autobusem podívat do Záchranné stanice
Bartošovice na zachráněná a dále chovaná zvířátka, která se již většinou
nemohou kvůli svým zraněním vrátit do přírody. Děti se krom jiného
dozvěděly především důležité informace o chování k mláďatům divokých
zvířat nyní na jaře - uvidí-li malé zajíčky či srnče v trávě, jejich
maminka je neopustila, vrátí se. Nezachraňovat a především nesahat!

Mateřská škola

/ Daniela Pavlorková, učitelka

Polovina školního roku v mateřské škole se překlenula a my jsme vstoupili
do její druhé části. Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku, všude
je plno barev, stromy získávají svěží zeleň a ptáci krásně zpívají. I když
se začínáme těšit na jaro a s ním přicházející teplo, ještě se
poohlédněme do období zimy. Únor, nejkratší měsíc v roku, nám přinesl
spoustu zážitků. Je to taky měsíc karnevalů, a ani nás ve školce neminul.
Karnevalu v mateřské škole vždy předchází mnohé přípravy. Je potřeba
vyrobit pestrobarevné řetězy, ozdobné girlandy, aby byl karneval
pestrobarevný a hlavně veselý. V pátek 24. 2. přicházely děti do školky
vybaveny maskami. Navštívili nás princezny, víly, kovbojové, spidermani,
rytíři, berušky a další pohádkové a zvířecí postavičky. Děti s nadšením
předváděly své kostýmy a zároveň obdivovaly kostýmy svých kamarádů.
Po promenádě všech masek následovaly různé karnevalové soutěže, při
kterých jsme se zabavili i zasmáli. Zábava byla výborná, moc jsme si
tento den užili. Sluníčko začalo častěji nakukovat do tříd a děti se
začaly těšit na první jarní den, kdy již tradičně vynášíme Morenu a
vítáme jaro. Konečně přišel ten toužebně očekávaný den. Průvod dětí se
za doprovodu hudebních nástrojů a v čele s Morenou, vydal k potoku.
Cestou se děti střídaly v nesení Moreny. Za doprovodu písní a říkanek
jsme se s Morenou rozloučili, spálili, vhodili do vody a pozorovali, jak jí
unáší proud. Cestou zpět do školky jsme společně nesli „ létečko“větvičky zdobené barevnými stuhami, jako poselství jara a nového
života. V březnu nás v MŠ navštívilo loutkové divadlo Koloběžka
s pohádkou „Na návštěvě v Broučkově“. Dětem se vystoupení moc líbilo.
V měsíci knihy děti z Berušek navštívily místní knihovnu, kde se děti
seznámily s prostory, s nabídkou knih a možností půjčovat si knihy spolu
s rodiči. Nejočekávanějším dnem pro předškoláky byla návštěva
základní školy. Děti se podívaly, jak to chodí v první třídě, vyzkoušely si,
jak se sedí ve školních lavicích, jak zní školní zvonek, zapojily se do
hodiny. Děti zjistily, jak hodné jsou paní učitelky a už teď se do školy
těší. V dubnu jsme se začali připravovat na svátky jara – Velikonoce.
Děti barvily vajíčka, vyráběly jarní a velikonoční dekorace, povídali jsme
si o zvycích a tradicích Velikonoc. V tomto období děti z Berušek

navštívily ekofarmu Šťastná koza. Děti si prohlédly farmu s kozami a
kůzlaty a poslechly si zajímavé povídání paní farmářky o životě zvířat.
Ve školce se snažíme vymýšlet různé aktivity, nadále sbíráme vršky od
PET láhví pro nemocnou Natálku, které děti nosí do školky. Do tohoto
sběru se můžete zapojit i vy, stačí přinést nasbírané vršky do mateřské
školy. Fotografie ze všech akcí s dětmi si můžete prohlédnout na
webových stránkách a FCB mateřské školy. V dalších měsících nás čeká
ještě mnoho akcí, na které se všichni těšíme. Závěrem musím
připomenout – nezapomeňte na zápis do naší mateřské školy. Děti se
tady nenudí. Užívejte si krásných jarních chvil.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Zima konečně skončila a pustila příznivce kulatého nesmyslu na přírodní
trávu. V týmu mužů se nic podstatného nezměnilo a žádná vysněná posila
není na obzoru. Z novu začínají hrát kluci, kteří prošli naším žákovským
týmem. Odehráli jsme několik přípravných zápasů na umělé trávě

v Bílovci a kromě zápasu s týmem Skřípova jsme vše prohráli. Ani vstup
do jarní části soutěže se nám moc nepovedl, a tak budou muset hoši
zabrat. Jsou však před námi další akce a zejména měsíc červen je
doslova nabitý. Začínáme ve středu 7.6.2017 tradičním již 33. ročníkem
Běhu Velkými Albrechticemi. Zde bych chtěl vyzvat širokou veřejnost
k aktivní účasti v kategorii místních borců, a ty kteří z různých důvodů
sportovat nemohou, chci pozvat do areálu SK, aby pomohli vytvořit
důstojnou kulisu akce. Další akcí bude Den obce, letos pořádaný našimi
hasiči. My sportovci ho budeme pořádat v příštím roce, kdy se u nás
bude konat Štít Albrechtic. Poslední sobotu v červnu pak pojedeme na
Štít Albrechtic do Orlických hor, a kdo má zájem se zúčastnit, ať
kontaktuje paní Evu Hurníkovou a ta mu podá další informace.

„Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, 2. března 2017 jsme v kině Radost v Bílovci shlédli
českou filmovou komedii s názvem „Bába z ledu“, ve kterém otužilec
Pavel Nový se Zuzanou Kronerovou pozvolně měnili svůj stereotypní
život zaměřený především na své děti a rodinu. Dne 12. března jsme
v Divadle Jiřího Myrona shlédli činohru „Veselé paničky Windsdorské“
od W. Shakespeara. Jednalo se o taškařici o milostných nástrahách. 7.
dubna jsme opět v tomtéž divadle shlédli velice úspěšnou a líbivou
operetu – muzikál „Rebecca“ Toto představení se ostravským tvůrcům a
hercům mimořádně podařilo. Bylo tam mimo jiné velmi úžasné zobrazení
závěrečné scény, ve kterém jsme sledovali dílo zkázy šlechtického sídla
Manderley, kde na jevišti šlehaly skutečné plameny. Byly zde vkusně
využity světelné a pyrotechnické efekty. Celé dílo bylo diváky
hodnoceno dlouhotrvajícím potleskem ve stoji. Na výroční členské
schůzi naši členové projevili zájem navštívit jarní „Floru Olomouc“. Přání
jsme vyhověli a 22. dubna jsme uspořádali zájezd, který jsme doplnili o
návštěvu výrobny tvarůžků v Lošticích. Další připravovanou akcí pro naše
nejmenší ke Dni dětí bude dne 20. května autobusový zájezd do
Dinoparku a Aquaparku Orlová. Odjez od všech zastávek v 8.30 hod.
Přihlásit se můžete u paní Drastichové tel:776026317 nebo u paní
Kleinové tel:603750858.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, příroda hraje všemi barvami a veškerá zvířata již přivedla
na svět svá mláďata. I v naší obci můžete zahlédnout malá kůzlátka,
jehňátka, koťátka a na potoku kachnu s káčátky.
Chodí, chodí zvířátka, vodí s sebou mláďátka.
Jejich jména dobře známe, proto na ně zavoláme.
Kačka, Kačka, naše malá, stále se jen kolébala.
Kolébala sem a tam, houpala se do všech stran.
Nepozorná jednou byla a celá se překulila.

Uhádnete děti, jaké mláďata se zobrazí, když spojíte ve správném
pořadí všechna písmena a číslice?

Velká dávka štěstí - po roce

/ Marie Dlabalová

Michal, Martin, Marek – narodili se Adélce a Alešovi Hermannovým před
rokem. Informovali jsme o tom nejen v našem Hlasu obce, také měla
zájem i televize. Není divu, vždyť trojčata se nerodí každým dnem a v
naší obci se to vlastně stalo poprvé. Pro rodinu to byla velká radost,
ovšem také spousta starostí, vždyť s malým Nikolaskem jich bylo
najednou doma šest. Krmení, koupání, přebalování, praní, hraní..., to si z
nás nikdo nedovede ani představit. I když vypomáhala sociální
pracovnice, i když teď pomáhá neteř Deniska, i když pomůže i švagrová
Dáša nebo babičky. A samozřejmě táta Aleš, který se stará navíc o
malého Nikolase – chodí s ním na procházky, jezdí na kole, jezdí na
bazén, na dovolenou, na výlety... Prostě a výstižně řečeno - když se
chce, všechno jde. Ale jak? O tom náš rozhovor s mámou Adélkou.
Zhruba před rokem jsem se Vás ptala, co se ve Vašem životě změnilo,
když se Vám narodila trojčátka. Smím se zeptat i teď?
Já bych řekla, že jsme teď už sehraný tým, zvykli jsme si na sebe,
na jakousi dělbu práce. Už je ten den lepší a lepší. Přesto kluci potřebují
soustavnou péči, trochu povyrostli, pohybují se, jsou jako mravenečci,
chvíli neposedí, nepoleží, občas tu jsou drobné úrazy, pády – ale mám
radost, že jsou veselí a komunikují. Prostě každé období má to své,
jedinečné, neopakovatelné. Jsou úžasní a zdraví, to musím zaklepat.
Všechny kontroly jsou v pořádku.
Byli také očkováni? Ptám se proto, protože se v poslední době dost
hovoří o škodlivosti očkování, názory se různí...
Probírali jsme to s pediatrem i s neurologem. Po půlroce jsme mohli
trojčátka nechat naočkovat, ale pouze hexavakcínou, tím základním
očkováním. Kluci to snášejí dobře. Ale žádné další očkování nám
prozatím doporučeno nebylo. Uvidíme. Jsem ráda, že ten první rok,
který je vždy nejtěžší, máme za sebou. Ještě máme pár kontrol u lékařů
před sebou, ale doufám, že vše bude bez problémů.
Vidím, že k vaší rodině patří i psík. Nehrozí žádné nebezpečí? Mně třeba
v dětství pes kousl do tváře, když jsem si s ním hrála.

Maxík je tak trochu jako naše páté dítě. Je antialergický, takže z
alergií strach nemám, ale je pravda, že si na děti těžko zvyká a člověk
nikdy neví, co se může stát. Děti máme v ohrádce, tam za nimi nemůže.
Jinak je většinou na chodbě, netroufám si ho nechat s dětmi jenom tak,
i když je velice hodný. Jsem opatrná matka.
Adélko, jak to vše, tu svoji velkou rodinu zvládáte?
Na to se mně ptají všichni. Já vlastně ani nevím. Vše přišlo samo,
nastartovala jsem se a jedu. Nedokážu sama posoudit, jaká jsem matka,
co dělám dobře, co špatně – to by asi mělo posoudit okolí. Anebo ty děti.
Ale asi to zvládám, jen se na ně podívejte. I když jsem určitě někdy
protivná, nemám čas se najíst, napít...Ty děti mají v sobě nejen tolik
energie, ale především hodně lásky. Vidíte ty pokroky, každý den je něco
zajímavého, nového. Je to prostě zrcadlo. Nevím, jak bych to stručně a
srozumitelně vyjádřila. Ve svých dětech vidím světlo, smysl svého
života. Pro mne vždy byla velká rodina snem. Povedlo se to. A za to děkuji
bohu. No, mluvím, mluvím a mám slzy v očích.
Vždyť to jsou slzy radosti, Adélko!

Výlov Kulova rybníka /

Milada Hochmannová

V sobotu dne 1. 4. 2017 se konal
od brzkých ranních hodin výlov
našeho rybníčku, který nese
název „Kulův rybník“. Rybáři se
sešli v šest hodin ráno, aby
odpustili zbylou vodu v rybníku.
Nachystali vše potřebné a
vyrazili s loďkou a podběráky
lovit ryby, které dávali do
barelů a kádí. Po výlovu se
prodávali kapři, štiky, amuři,
karasi, tolstolobik a úhoř. Ryb
bylo dostatek, a co se
neprodalo, tak se odvezlo na tři
rybníky, kde si rybičky počkají
na svoje nové obydlí, aby se
mohli navrátit zpět, protože se
bude provádět na rybníku

odbahnění, rekonstrukce břehů
a hráze rybníka. Výlov byl
úspěšný, účast byla hojná a jídla
a pití dostatek pro všechny.
Tuto sobotu si užili nejen
dospělí, ale hlavně děti. Počasí
rybářům také přálo, takže
mohou být s výlovem spokojení.
Určitě bych chtěla poděkovat
všem rybářům a jejich rodinám
za krásnou sobotní akci, která
se vryje do paměti každého
z nás.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci květnu oslaví životní jubileum
Neužil Ivo
50
Fabiánová Alena
50
Zajíček Jan
55
Stixová Kateřina
55
Horklová Jozefa
60
Schaumannová Anna
60
Mičaníková Marie
65
Horáková Anna
65
Kühnelová Anna
70
Macháček Jan
75
Peschel Rudolf
84
Žižková Jaroslava
85
Solnická Miluše
87
Žůrková Antonie
89
V měsíci červnu oslaví životní jubileum
Pavlásek Jaromír
50
Klein Čestmír
50
Nekoranec Miroslav
55
Kukol Karel
55
Sprostáková Ludmila
65
Vítková Ursula
75
Krayzlová Hilda
76
Arletová Drahomíra
76
Malena Bohuslav
80
Opustili nás: pan Petr Šenk
paní Zdeňka Lindovská
Noví občánci: Tomáš Jankovič
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Kamarád
Když zemře člověk, je to vždy smutné. Když ale
zemře mladý člověk, je to mnohem, mnohem smutnější.
Zvláště když po sobě zanechá malého syna, vlastníma
rukama zrekonstruovaný domek a ještě řadu nenaplněných cílů.
Kdo znal Lukáše Svačinu, určitě si ho vážil pro jeho klidnou a
dobrosrdečnou povahu. I proto měl spoustu kamarádů. Nejen mezi
hasiči, kde byl dlouholetým členem, ale i mezi ostatními obyvateli
naší obce. I proto na něho, po roce od chvíle, kdy jsme ho ztratilis úctou vzpomínáme.
Kamarádi

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová, knihovnice
NOC S ANDERSENEM
Jedná se o mezinárodní akci k podpoře dětského čtení pořádanou
Klubem dětských knihoven SKIP ČR, kdy knihovny a školy otevřely i v
noci své brány a pozvaly děti vybavené polštářky a spacáky na noční
čtení pohádek, na které v dnešní uspěchané době není doma tolik času...
Ta letošní Noc s Andersenem proběhla v 1695 místech celého světa.
Kromě České republiky také např. na Slovensku, v Polsku, Dánsku, Řecku,
Itálii, Novém Zélandě, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku,
Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, Francii a Španělsku. Mezi
organizátory se v průběhu let kromě knihoven zařadily také školy,
skauti, hasiči, domy dětí, nemocnice, dětské domovy, muzea, divadla i
zoo.
Také naše obecní knihovna ve Velkých Albrechticích se k této akci
„Noc s Andersenem“ připojila. V pátek v 17.00 hodin jsme se my tři
dospělí a jedna studentka spolu s 21 dětmi sešli v knihovně obecního
úřadu. Nejdříve jsme se posadili do kruhu, a jak se sluší a patří,
vzájemně se představili. Poté jsem já knihovnice dětem představila také
pána, kvůli kterému jsme se vlastně vůbec sešli, a tím byl pan Hans
Christian Andersen. Děti pozorně poslouchaly povídání o jeho životě, a
představili jsme si také jeho knihu pohádek. Děti, vždy s jedním

dospělým, sestavily čtyři družstva, mix malých, velkých, holek i kluků, a
vyzkoušely si, jaké to je být takovým autorem pohádek-spisovatelem.
Děti si vylosovaly 5 náhodných slov, a ty musely použít při tvorbě
pohádky. Vzhledem ke krátkému času a věku některých dětiček, vznikly
úžasné a zajímavé příběhy, kde děti zapojily svou úžasnou fantazii. Bylo
by škoda nepodělit se o tyto příběhy s Vámi. Zbytek odpoledne jsme
soutěžili, povídali si, promítali Andersenovu animovanou pohádku Malá
mořská víla. Po večeři a umytí zoubků si děti zalezly do spacáků a začalo
čtení z Knihy pohádek Hanse Christiana Andersena. Jedna pohádka za
druhou postupně uspávala dětičky a poslední hemžení ustalo půl hodiny
před půlnocí. Ráno byla pro děti velkým překvapením rozcvička venku
před budovou obecního úřadu. Nejvíce však byli překvapení místní
občané, kteří jeli kolem, a viděli v půl osmé ráno před obecním úřadem
23 cvičících postaviček. Plny energie si děti sbalili spacáky a karimatky,
posnídaly, a následovalo předávání diplomů a malých odměn- sladkostí.
Všechny děti musím moc pochválit, že byly tak hodné, plnily všechny
úkoly a zapojily se do všech her a kvízů. Povídali jsme si, hráli hry,
soutěžili a četli si pohádky. Myslím, že jsme si noc v knihovně všichni
moc užili. A ani mobily a tablety nám nikomu nescházely.

Ráda bych touto cestou poděkovala ředitelce základní školy paní Eleně
Kolarovské, mamince Adéle Magerové a studentce Adrianě Drastichové
za to, že svůj volný čas nezištně investovaly do této akce.

„Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také
příznakem fantazie.“
Jan Werich

O smutném poníkovi/ Vaneska Blažková, Deniska Kašparovská,

Daneček Langer, Markétka Vašková, Nikolka Svačinová

Žil byl jednou jeden malý poník a jmenoval se Blesk. Byl stále smutný, že
je malý a nemá žádné kamarády. Jednoho dne se rozhodl, že půjde za
skřítkem, aby mu poradil nějaké kouzlo, kterým by stal větším a měl
hodně kamarádů. Skřítek mu poradil, aby šel kolem potoka, černého lesa
a přes hluboké bažiny, tam prý dojde k vysokým skálám. V těch skalách
najde otvor, který vede do pekla. Poník udělal vše, jak mu skřítek poradil.
Když se plazil malým otvorem, po chvíli se dostal do jeskyně, kde žil
Lucifer a další čerti. Blesk požádal Lucifera o nějaké to kouzlo, aby se
stal velkým koněm. Lucifer mu přikázal splnit tři úkoly. První úkol byl
zatopit pod kotlem, ve kterém byla smůla, druhým úkolem bylo natřít
tou smůlou celou čertí jeskyni, a třetím úkolem bylo přivést do pekla
hříšníka. Blesk všechny úkoly splnil a Lucifer ho proměnil ve velkého
koně. Blesk byl šťastný, ale zjistil, že se tím malým otvorem ve skále

nemůže dostat ven. Blesk tedy znovu poprosil Lucifera, aby ho proměnil
zase v malého poníka. Lucifer mu vyhověl a Blesk byl moc šťastný, že je
zase malý a může se dostat z pekla zpět na zem. A už nikdy nebyl
smutný, že je malý poník.

Nalezený poklad / Dominik Kremzer, František Magera, Natálka
Kuběnská, Maruška Magerová a Terezka Šímová

V jednom království žila krásná a chytrá víla jménem Amálka. Ta měla
kamarádku veverku jménem Terka. Dlouho se neviděly, a tak se víla
Amálka rozhodla veverku Terku navštívit. Cestou uviděla v dálce
blýskavé světlo. Šla za tím světlem a na kopci uviděla hrad. Amálka se
nebála a do hradu vstoupila. Po sto schodech vystoupala až do té
nejvyšší komnaty, kde uviděla mapu a klíč k pokladu. Když se pořádně
rozhlédla z hradní věže, uviděla jezero, které bylo zakresleno na mapě.
Podle mapy byla na dně jezera jeskyně a v ní ukrytý poklad. Amálka
požádala veverku Terku jestli by jí s tím pokladem vypomohla. Přišly
k jezeru a kouzlem chtěly vodní hladinu odčarovat. Ale Víla si nemohla
na kouzlo, které se naučila ve vílí škole, ani za nic vzpomenout. Chvíli to
trvalo a nakonec si vzpomněla. Voda se z jezera vypařila a ony mohly
vstoupit do jeskyně ukryté pod hladinou. Poklad byl objeven. Za peníze
z pokladu koupila veverka Terka a Víla Amálka všem dětem v království
koloběžky a hračky.

Trpaslíci / Radim Strojil, Barča Hrdličková, Lukáš Gilg, Verunka

Langrová, Eliška Dostálová

Byl jednou jeden temný les, ve kterém žila zlá čarodějnice. Nosila
dlouhé černé roztrhané šaty, na hlavě měla černý klobouk a na rameně
černou kočku. Ve sklepě měla vězení a vněm šest zajatých trpaslíků. Ten
první trpaslík měl sako, červenou čepici a rukavice a byl velice pracovitý.
Druhý trpaslík byl kuchař, měl bílou čepici, bílé boty a bílou zástěru.
Třetí trpaslík měl vojenskou vestu, černé kalhoty a velmi rád četl knihy.
Čtvrtý trpaslík nosil modrou čepici, červené tričko, zelené montérky a
byl zahradník. Pátý trpaslík měl na hlavě pyramidu z knih, dlouhé vousy
z prasečích chlupů a nos dlouhý jako slon. Šestý trpaslík bylo ještě

trpasličí miminko, pořád plakalo a pořád mělo hlad. Už dlouho měla
čarodějnice trpaslíky pouze na úklid, vaření a péči o zahradu. Jednoho
dne šla čarodějnice sbírat přísady do lektvarů a nakázala trpaslíkovi
kuchaři, aby jí než se vrátí, uvařil dobrou polévku. Napadlo ho, že
čarodějnici otráví a zachrání sebe i ostatní kamarády. Čarodějnice přišla
z lesa unavená, snědla polévku a navždy usnula. Kuchař osvobodil ostatní
trpaslíky a společně se vrátili do trpasličí vesnice.

O ztraceném prstenu / Martin Seman, David Svačina, David Drastich,

Adélka Novotná, Radanka Laidolfová, Terezka Longinová

Byl jeden zámek a u něj byl rybník, ve kterém žil vodník a měl kouzelný
prsten. Když s tím prstenem na prstu otočil, stal se neviditelným. Vodník
byl velký mlsoun a tak se v noci proměnil v neviditelného, a chodil tajně
do královské kuchyně jíst buchty. Jednou mlsal a mlsal, a prsten mu
sklouzl z prstu do hrnce plného buchet. Svolal na pomoc zvířátka a
poprosil je, aby mu ten prstem pomohly najít. Hledali všichni, veverka,
zmije, liška, mravenci, kočky i ježci několik dní. Až jednoho dne ho našel
mlsný mravenec Tonda. Když s tím nalezeným prstenem utíkal
k vodníkovi, potkala ho princezna, a s tím, pro mravenečka těžkým
prstenem, mu pomohla. Když se vodník a princezna uviděli, okamžitě se
do sebe zamilovali. The End.

Nové tituly pro děti a mládež

Bob a Bobek králíci z klobouku-Vladimír Jiránek
Gigantosaurus- Jonny Duddle
Strážkyně krystalů - Ohnivý Fénix- Jess Blacková
Fredy. Největší strašpytel zachraňuje svět- Georgia Pritchettová
Medovníček detektivem- Jan Lebeda
Hans Christian Andersen - Velká kniha pohádek
Strašidelná knihovna - Ztracený duch- Dori Hillestad Butlerová
Robinson Crusoe- Daniel Defoe
Psí poslání- Bruce W. Cameron
Mluvící hora - Lopour František, Vrána Jaroslav
Země příběhů - Návrat Kouzelnice- Chris Colfer

Nové tituly pro dospělé

Země odpoledního slunce- Barbara Woodová
Lovec králíků- Lars Kepler
Skryté zlo- Sandra Brown
Zápisník jedné lásky - Nicholas Sparks
Svatba - Nicholas Sparks
Ještě jeden den- David Levithan
Levhart- Jo Nesbo
Červenka- Jo Nesbo
Dívka, již jsi tu zanechal- Jojo Moyesová

Myslivecké sdružení Jamník

/ Čestmír Klein

Není pochyb o tom, že každá roční doba je krásná a má své
neopakovatelné půvaby. Ale nenajde se snad nikdo, kdo by jako
nejkrásnější období roku nezvolil jaro. Po šedivé a studené zimě působí
sluneční paprsky jako balzám. Člověk s pokorou sleduje ten každoročně
opakující se koloběh zrození nového života. Kolem dokola různobarevná
záplava květů – ať už stromů, keřů či rostlin, lákající včely a hmyz k
opylení. Z jižních krajů se vrátily všechny druhy tažných ptáků a
společně s přezimujícími se pustili do budování hnízd, aby co nejrychleji
zasedli na snůšky snesených vajíček. Zajíci mají další vrhy mláďat a srny
kladou srnčata. Každý tvor je hnán pradávným pudem zachováním svého
rodu. Také proto je měsíc duben považován za první měsíc nového
mysliveckého roku. Jaro je také časem na zvelebování honitby.
Vyčištění a vydezinfikování krmných zařízení je povinností každého
myslivce. Nutné je také zkontrolovat a opravit posedy, abychom předešli
případným úrazům všech, kteří je využívají ať již k lovu nebo pozorování
zvěře. Každý rok touto dobou musíme zajistit osetí všech mysliveckých
políček. Skladba plodin se volí tak, aby zajistila zvěři úkryt a potravu,
když jsou okolní pole již sklizena a pro zvěř tak nastává doba nouze.
Máme radost, že díky pozitivním změnám v naší honitbě (oplocenky,
výsadba keřů a stromů) letošní tuhou zimu přežily dnes již vzácné
koroptvičky. Dnes jsou již spárkovány a při troše štěstí tyto krásné

obyvatele našich polí můžeme i spatřit na vlastní oči. Nejen
koroptvičkám bude sloužit další právě zhotovená oplocenka u lagun. Díky
vstřícnosti majitelů pozemku Agro Bílovec byl tento kousek nevyužité
zemědělské půdy poskytnut na již zmiňovanou oplocenku. Bude osazena
jednou řadou jeřabin a zbytek budou tvořit plodonosné keře. V tomto
ročním období při procházkách po okolí naší obce se můžeme setkat
s mláďaty různých druhů zvěře. Zde stále platí jedno pravidlo: v žádném
případě se mláďat nedotýkat, neboť je tímto můžete odsoudit k smrti.
Děkuji všem, kteří při svých procházkách respektují zásady chování
v přírodě.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Co dělat, aby pilatky nezničily celou úrodu švestek?
Pilatky jsou poměrně nový agresivní druh hmyzu, který dokáže napáchat
v zahradách nemalou škodu. Na peckovinách škodí pilatka švestková a
pilatka žlutá. Jestliže zanedbáte ochranu stromů proti těmto škůdcům,
ztráty na úrodě mohou být obrovské, dokonce můžete o celou přijít.
Proto je velmi důležité zvolit nejen vhodný způsob ochrany, ale také
jeho správné načasování. Pilatka švestková a pilatka žlutá nalétávají na
slivoně v době jejich kvetení, jako spolehlivé vodítko jim slouží bílá
barva květů. Tuto jejich citlivost lze využít při sledování prvních
výskytů. Stačí na stromy slivoní krátce před rozkvětem zavěsit bílé
lepové desky a vidíte, zda je váš sad, a tím i úroda v ohrožení nebo ne.
Ačkoli v oblastech, kde se pilatky vyskytují každoročně, je to zbytečné.
Postřik je tady třeba provádět vždy. Pilatky mají za sezonu pouze jednu
generaci dospělých jedinců a na jejich počtu se projevuje povětrnost,
přičemž jim svědčí teplé a slunečné počasí. Pilatky jsou drobné mouchy,
které přezimují ve stadiu dospělých larev v půdě pod stromy. Na jaře se
kuklí a líhnou se v době kvetení. Samičky prakticky okamžitě po vylíhnutí
začnou s kladením vajíček do kališních lístků odkvétajících květů. Z těch
se v průběhu dalších dní vylíhnou drobné housenky, které mladé plody
vyžírají zevnitř a způsobují takzvanou ranou červivost švestek, které
pak předčasně opadávají, což radikálně snižuje úrodu. V oblastech
pravidelného výskytu tohoto škůdce může být zničená celá sklizeň.

Ochranné zásahy je proto nejlepší provádět v době nejsilnějšího náletu
pilatek, tedy v čase kvetení. Zasáhnout proti nim můžete klasickými
insekticidními výrobky, jejichž širokou nabídku najdete v prodejnách s
potřebami pro zahrádkáře. Tyto postřiky ale často zasáhnou – ačkoli
jsou na trhu jak ty klasické, tak alternativní – i ostatní skupiny
organismů. A v době kvetení jsou stromy plné včel, které je opylují.
Přípravky by tak mohly zničit i tento užitečný hmyz, což nikdo nechce.
Proto odborníci doporučují posunout čas ošetření o několik dnů, ideálně
na počátek odkvétání stromů. Většina květů už je opylena a v korunách
stromů už létá včel méně. Odhadnout správný okamžik ale nemusí být
zrovna jednoduché. Je to doba, kdy se pod stromy objevují první
opadané korunní plátky. V momentě, kdy už jich dole bude plno, je na
zákrok pozdě a napadených mladých plodů bude každým dnem víc a více.
Právě proto je potřeba přesně vystihnout termín ošetření, aby nebylo
nutné zásah opakovat. Je také velmi vhodné postřik používat v
podvečerních hodinách, kdy už v korunách včely tolik nebývají.
Ze skupiny insekticidů se proti pilatkám úspěšně používá přípravek
Calypso. Působí na pilatky dotykově i požerově a má vynikající účinek. V
zasaženém organismu způsobuje disfunkci nervového systému a
následně smrt. Přípravek by měl být neškodný pro včely i užitečný hmyz.
Podle výrobce se dá dokonce aplikovat i v době kvetení, tomu se ale na
zahrádkách raději vyhýbejte. Kromě pilatek úspěšně hubí i mšice. Z
alternativních postřiků lze použít například Spintor. Jeho účinná látka
spinosad se získává z půdních mikroorganismů, které hmyz přitahují.
Účinkuje na larvy i dospělé jedince pilatek, působí požerově i dotykově.
Kromě pilatek ho lze použít na celou řasu dalších škůdců, například na
květopasa jabloňového, vrtuli třešňovou, podkopníčky, žlabatky či
obaleče. Ačkoli jde o přípravek alternativní, na rozdíl od toho klasického
je bohužel toxický pro včely. Mezi biologické alternativy pro ochranu
proti pilatkám patří i výrobek NeemAzal T/S založený na olejové bázi,
který se vyrábí ze semen tropické rostliny Azaditrachta (zederach
indický). Hmyz přímo nezabíjí, ale zabraňuje mu požírat mladé plody,
takže za několik dnů uhyne hladem. Také tento výrobek účinkuje na
celou řadu savého a žravého hmyzu, který škodí na různých ovocných
dřevinách.

Pozvánka

Srdečně zveme všechny občany na
13. Den obce Velké Albrechtice, který se
koná v sobotu 17. června 2017 od 13.00 hodin
v areálu hřiště ve Velkých Albrechticích.
POZVÁNKA
Dne 20. května 2017 se od 15.00 hodin koná
v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní
vítání nových občánků. Poté od 16.00 hodin
posezení s jubilanty.
Těší se na Vás členky kulturní komise.

Kalendář akcí
Datum

Akce

4.května
13.května
20.května
20.května
20.května
7.června
12.června
17.června
25.června

MŠ/Zápis dětí do mateřské školy
15. ročník Otevírání Poodří a Pooderské koštování
KK/vítání občánků a posezení s jubilanty
Den otevřených dveří Ekofarma „Šťastná koza“
Zdravíčko/zájezd Dinopark a Aquapark Orlová
Běh Velkými Albrechticemi
Zasedání Zastupitelstva obce
Den obce Velké Albrechtice
Štít Albrechtic/ Albrechtice na Orlicí
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