zpravodaj obce Velké Albrechtice
červenec, srpen
2017
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
tak jsme společně vstoupili do
nejkrásnějšího období rokuletních prázdnin. Prázdniny, to
není jen volno od školy, to je
hlavně léto, sluníčko, koupání,
dovolená a výlety. Období
nepřeberného
množství
možností. Každý z nás má
představy o tom, jak prožít
prázdniny, jiné. Někdo se
chystá projet Českou republiku
skrz na skrz na kole, jiný se
těší na chalupu, na procházky v lese, sbírání hub a borůvek, a další,
bude jen tak doma odpočívat. Na děti čekají dva měsíce slastného
volna, tábory, dobrodružství a nová přátelství.
Ať už jsou Vaše plány na prázdniny jakékoli, jedno předsevzetí si
dejme společné- prožít nejbáječnější léto na světě.

„Ten, kdo následuje dav, se obvykle dál než ostatní
nedostane. Ten, kdo chodí sám, se pravděpodobně ocitne i
v místech, kde ještě nikdo nikdy nebyl.“
Albert Einstein

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Úvodem bych rád oznámil, že jak na obecním úřadu, tak v základní
škole a v mateřské škole byly zrušeny pevné telefonní linky, které byly
nahrazeny mobilními telefony. Obecní úřad má nově telefonní čísla
734 158 831 podatelna B. Drastichová, 734 158 832 účetní R. Chudjáková, 734 158 133 starosta, 734 158 834 obecní knihovna. Ve škole
jsou čísla přidělena takto: 734 158 835 vedení ZŠ, 734 158 836 školní
družina, 734 158 837 vedení MŠ a 734 158 838 školní jídelna.
Důvodem byly zejména vysoké ceny ISDN linky a nekvalitní připojení
k internetu, na kterém jsme dnes závislí. Za případné komplikace se
omlouváme, k uzavření smlouvy došlo po uzávěrce Hlasu obce 3/2017.
V květnovém Hlasu obce jsem se také zmínil, že Moravskoslezský
kraj bude opět poskytovat dotace na výměnu stávajících kotlů na pevná
paliva. Zastupitelstva obce i kraje schválila vzájemnou dohodu o
spolupráci a obec bude přispívat všem žadatelům také z rozpočtu obce
částkou 7500 Kč. O tuto částku nemusíte žádat na OÚ, ale bude vám
proplacena souběžně s dotací OPŽP a MSK na základě jedné žádosti
podané na krajský úřad.
Letošní poměrně chladné jaro i počátek léta nebyly chudé na
dešťové srážky. Současné teplé počasí podporuje růst trávy a plevelů.
I přes vyšší počet pracovníků nestíháme sklízet veřejné pozemky, jak
by si mnozí představovali. Omlouvám se tímto za případné nepohodlí.
Současně děkuji těm, kteří nevolají na OÚ a sami se o úklid porostů ve
svém okolí přičiní.
Horké dny stále častěji provází silné přívalové lijáky, kdy během pár
minut napadne vody jako při dvoudenním dešti. Hladina vody v Bílovce
se zvedne o desítky centimetrů a za poměrně krátký čas není po dešti
ani památky. Jak kde. Když se to stane ve svažitém terénu s nepevným
povrchem, vždy to končí vodní erozí s přemístěním množství bahna na
pozemky pod svahem. Nakonec to vše končívá v Bílovce. Stalo se tak
letos již víckrát, ovšem v neděli 4. června přívalový déšť v jihozápadní
části obce opět ukázal, jak nezodpovědně se hospodaří na zemědělské
půdě. Voda zas spláchla ornici třeba ze svažitého pole nad železniční

tratí a tato masa se provalila přes nevhodně provedené propustky pod
tratí na soukromé pozemky i na obecní komunikaci. Na celé jižní části
území jsou viditelné olysalé plochy v polích, kde bahno zalilo rostlinky
kukuřice a cukrovky i pásy naplaveného bahna na polních cestách.
V rámci honby za vyšším ziskem z dotací na plochu totiž už dávno
zmizely travnaté pásy kolem cest, o příkopech nemluvě. A tak to bude
pořád, dokud se nezmění způsob hospodaření na zemědělské půdě.
Pěstuje se kukuřice na bioplyn, cukrovka a štědře dotovaná řepka.
Mrkev a brambory přitom dovážíme z Holandska. Musím v této
souvislosti skutečně poděkovat společnosti ZD Bílovec agro, která po
podobných událostech zhruba před třemi lety trvale zatravnila kus
orné půdy nad Kovářskou. A totéž bych doporučil provést i na
ostatních plochách v erozí ohrožených svazích. To, že půda je
v katastru vedena jako orná neznamená, že je povinností ji orat. Nebo
spíš - když už orat, tak by bylo lepší opravdu hlubokou orbou,
s hnojením organickým materiálem, ať se může vytvořit vrstva humózní
půdy, schopné vsakovat a podržet vodu. Dnešní způsob přípravy půdy
diskovým podmítačem do hloubky pár cm před setím, s následným
hnojením a ošetřováním porostu chemicky toto nikdy nevytvoří. Vzniklá
tenká vrstvička na technikou ubitém podkladu je po prudším dešti
nenávratně pryč. Vytvoření 1 cm ornice trvá údajně sto let. Odplavit ji
dokáže několikaminutový déšť. Jak se na vaší půdě hospodaří je v moci
vás, vlastníků půdy. A za vlastníky také mohou jít sankce za vzniklé
škody. Potěšilo by mne, kdybych v některém dalším Hlasu obce mohl
poděkovat dalším zemědělcům, kteří pochopili, že je třeba chránit tuto
půdu a nepůsobit škody sousedům, nejen vydělávat na nesmyslných
dotacích. Nebo to má být tak, že někdo bude inkasovat dotace, jiní ze
svého budou sanovat škody a obec bude budovat další suché poldry
nebo hráze?
Když už píši o vodě a Bílovce, dovolím si vás znovu požádat, abyste
nevysypávali svoje odpady na břehy Bílovky. Bohužel, stále je vás dost,
kteří posekanou trávu či spadaná jablka ze zahrady, stavební odpady
nebo zeminu po výkopu bazénu jednoduše sypete na břeh potoka. Však
to voda odplaví. Ano, odplaví, ale na jiném místě se to usadí. Nevidím
pak žádný smysl v tom, aby správce toku pokračoval v úpravách koryta

s cílem dosažení větší průtočné kapacity. A také není nutno vyhazovat
miliony za čištění nánosů, ona si příroda pomůže! Ano, příroda si
pomůže. Třeba tak, jak nám to ukázala v roce 1997.
Mnozí z vás byli obeslání sdělením, že OÚ upravuje počet nebo
objem odpadových nádob u vaší nemovitosti. Provedli jsme to po
důkladné kontrole a s cílem snížit náklady obce na odvoz netříděných
odpadů, jejichž množství neustále narůstá, místo očekávaného poklesu.
Všichni máme možnost odložit plasty, papír, sklo a vlastně všechny
obaly do kontejnerů na tříděný odpad. A mnozí to využíváme, což je
vidět na množství vytříděných odpadů. Do popelnic by pak mělo zbýt
jen to, co se nedá vytřídit k využití ani zkompostovat, např. popel.
Každý čtvrtek však vidím, jak z popelnic kolem cest čouhají tašky
s PET lahvemi, při vysypávání je slyšet cinkot skla lahví. Vážení, během
tří let se náklady na odvoz a skládkování odpadů mají zněkolikanásobit!
Zkuste se na to připravit tím, že začnete třídit své odpady i vy,
kterým tento pojem dosud nic neříká! Jsou to vaše peníze! Že má
občan odvoz odpadu v ceně daně z nemovitostí neznamená, že výnos
této zvýšené daně i v budoucnosti pokryje náklady na odvoz TKO.
Děkuji za pochopení.
V červnu jsme převzali dokončený návrh nového územního plánu
obce, určený pro veřejné projednání. Následovat bude zveřejnění
informace o způsobu a době projednání, což provádí MěÚ Bílovec.
Předpokládám, že projednání a schválení zastupitelstvem by se mohlo
uskutečnit na jeho 17. zasedání v září t.r. Pro zastupitelstvo i
veřejnost se budu snažit připravit pracovní jednání v červenci, kde by
projektant podal podrobnější vysvětlení a odpověděl na dotazy
přítomných. Sledujte proto úřední desku OÚ nebo MěÚ Bílovec, kde se
dovíte podrobnosti. Jeden výtisk ÚP je k nahlédnutí v mé kanceláři,
jsem připraven zodpovědět vaše dotazy.
Závěrem pár informací o projektech. V červnu byly zahájeny práce
na vyčištění Kulova rybníka a bude provedeno opevnění břehů. Práce
provádí LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s. Tato společnost pro obec
stavěla poldr za MŠ, který se už mnohokrát osvědčil jako ochrana
obce před vodou, a jsem přesvědčen, že i práce na rybníku odvede opět
v nejvyšší kvalitě. Opravu hřbitovní zdi by měla provést firma

UNISTAD spol. s r.o. ze Suchdola v průběhu září a října. Na hřbitově
budeme v průběhu léta pokračovat přeložením zbývajících chodníků a
na podzim zde bude provedeno doplnění zeleně. V nejbližších dnech
budou provedeny opravy výtluků a příčných překopů na místních
komunikacích, provede firma pana Baluška, která si říká Ozdravovna
silnic. Přes řadu obeslání firem se mi však nedaří sehnat dodavatele
opravy schodiště na poště a klempíře, který by našel a opravil místo
zatékání do střechy MŠ – neznáte někoho? Historie se opakuje, stejný
problém býval před třiceti lety.
V současné době, po přerušení a doplnění dokumentace, pokračuje
územní řízení na novostavbu tělocvičny za ZŠ. Pokud se vše podaří,
mohli bychom stavbu zahajovat v podzimních měsících. Předána byla i
dokumentace pro územní řízení na dokončení kanalizace, čekáme jen na
poslední doklad, opravňující nás umístit stavbu do silnice III/46419.
Na podzim se očekává vypsání dotační výzvy z OPŽP, kde pro uplatnění
našeho projektu potřebujeme pravomocné územní rozhodnutí. Zároveň
musíme začít řešit provozování. Stavba musí být uvedena do provozu
do konce roku 2020. K tématu kanalizace bych ještě rád sdělil, že
s ohledem na to, že nikdo nereagoval na moji výzvu z května, týkající se
možnosti hromadné výstavby individuálních ČOV v místech, kde
nebudeme budovat kanalizaci, rada obce definitivně rozhodla o
opuštění této možnosti. Stále však máte možnost získat individuální
dotaci na domovní ČOV z rozpočtu obce, které si budete provozovat
sami. Informace poskytne OÚ.
Nadešel čas letních prázdnin. Pro naše děti čas letních táborů a
radovánek, pro většinu čas dovolených a odpočinku. Ale také čas
požárů z horka, zaviněných mnohdy lidskou nedbalostí nebo dokonce
hloupostí. Dovolím si důrazně vás upozornit, že je celoročně zakázáno
plošné vypalování suché trávy! Že se to nevyplatí, vám může potvrdit i
jedna naše občanka - na požáru jí způsobeném zasahovaly 4 jednotky
hasičů. Opatrní však musíte být i při rozdělávání ohňů v přírodě nebo
třeba při odhození nedopalku cigarety. Oheň se nemusí projevit hned.
Suchá tráva nebo jehličí může hodiny doutnat, pak stačí závan větru a
už to jede. Rád bych, kdyby se i toto léto obešlo bez zbytečných
mimořádných událostí. Přeji vám příjemné prožití dovolených, spolku

Maja letní tábor ve Skřipově konečně bez deště a všem hodně hezkých
zážitků a získání nových sil.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing. Josef Magera, starosta
RADA OBCE dne 24.4.2017 schválila:
Uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb v rozsahu
hlasové služby + SMS pro osm mobilních telefonních čísel u operátora
T-Mobile Czech Republic a.s. Smluvní tarif „S námi síť nesíť bez dat –
Program podnikatele“, za 330,- Kč bez DPH na jedno číslo, neomezené
volání v rámci EU.
RADA OBCE dne 24.4.2017 vzala na vědomí:
- Sdělení katastrálního úřadu o zahájení obnovy katastrálního
operátu v k.ú. Velké Albrechtice, zastavěná část obce.
- Sdělení Státního pozemkového úřadu č.j. 81/2017/Ha o zahájení
zpracování PD pro stavební povolení polních cest, navržených
v rámci KPÚ.
- Sdělení Krajského úřadu MSK č.j. MSK 49981/2017 o nevyhovění
žádosti obce o dotaci z rozpočtu MSK, Programu obnovy kulturních
památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském
kraji na rok 2017na projekt Sanace hřbitovní zdi v obci Velké
Albrechtice.
- Protokol z inspekce, vykonané Českou školní inspekcí v Základní
škole a Mateřské škole Velké Albrechtice.
RADA OBCE dne 22.5.2017 schválila:
- Program jednání zastupitelstva.
- Zveřejnění záměru odprodat pozemky z majetku obce v plánované
průmyslové zóně parc.č. 995/15, 995/17, 995/21, 995/33, 995/39,
995/40, 2527 a 2527 v k.ú. Velké Albrechtice za minimální cenu
100 Kč za 1 m2.
- Neposkytnout finanční dar z rozpočtu obce organizaci Klub Radost,
Prostějov.
- Vypsání výzvy k podávání žádostí o půjčky z Fondu bydlení tak, aby
se žádosti mohly projednat nejpozději na zasedání ZO v září 2017.

-

-

-

Uzavření pachtovní smlouvy s panem Petrem Klepáčem na
zemědělský pacht pozemků parc.č.2502 a 2503 za pachtovné
3.171,- Kč za 1 ha ročně, na dobu neurčitou, s roční výpovědní
lhůtou dle zákona a s možností ukončit smlouvu z naší strany při
realizaci ÚSES na pozemcích.
Uzavření smlouvy o výprose se spolkem Sdružení dobrovolných
hasičů Velké Albrechtice na pozemky z majetku obce Velké
Albrechtice p.č. 510, 512/2, 2936/1 v k.ú. Velké Albrechtice, a to
na dobu neurčitou.
Znění vzorové smlouvy o podmínkách zřízení stavby a jejího
provozu pro stavbu Dokončení kanalizační sítě v obci Velké
Albrechtice a uzavření této smlouvy s vlastníky dotčených
nemovitostí podle přiloženého seznamu.

RADA OBCE dne 22.5.2017 vzala na vědomí:
- Závěry kontrolního dne k projektům staveb Tělocvična Velké
Albrechtice – nová sportovní hala a Dokončení kanalizační sítě
v obci Velké Albrechtice.
- Nabídku kurzů HZS MSK pro odborníky ochrany obyvatelstva.
RADA OBCE dne 22.5.2017 uložila:
Starostovi získat nabídku firmy Ozdravovna silnic – Jan Balušek, na
provedení oprav poruch MK, termín do příští schůze rady.
RADA OBCE dne 5.6.2017 schválila:
- Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby
„Vodní nádrž Velké Albrechtice“ se společností GOLEM F-M s.r.o.,
DIČ CZ25899325, za cenu 1.089.016,02 Kč bez DPH. Pozn.: firma
GOLEM 13.6. písemně od soutěže odstoupila, smlouva byla uzavřena
s druhým v pořadí, společností LESOSTAVBY Frýdek.Místek za
cenu 1.290.055,19 Kč bez DPH.
- Výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na dodávku stavby
„Sanace hřbitovní zdi Velké Albrechtice“se společností UNISTAD
spol. s.r.o., DIČ CZ43961045, za cenu 362.629,01 Kč bez DPH.
- Uzavření smlouvy o výkonu technického dozoru na stavbách „Vodní
nádrž“a „Sanace hřbitovní zdi“ s Ing. Vlastimilem Suchým.

-

-

-

-

-

Vyplacení peněžních darů z rozpočtu obce rodičům šesti nově
narozených občánků v celkové výši 12.000,- Kč.
Vyplacení peněžních darů z rozpočtu obce Účastníkům závodu „Běh
Velkými Albrechticemi 2017“ v celkové výši 20.000,- Kč. Dary
budou vyplaceny podle aktuální výsledkové listiny ze dne 7.6.2017
v kategoriích podle propozic závodu.
Vyhovění žádosti společnosti Aqua Centrum Břeclav s.r.o. a vydání
souhlasu obce s prodloužením lhůty pro realizaci projektu
„Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula“, na
obecním pozemku p.č. 2902 v k.ú. Velké Albrechtice.
Vyplacení příspěvku z Fondu péče o zaměstnance obce paní Jozefě
Horklové při příležitosti životního výročí podle ust. čl 4 odst. 3
písm a) Zásad fondu.
Poskytnutí věcných darů - dárkového balíčku do 300,- Kč na osobu
seniorům pozvaným kulturní a sociální komisí na setkání s jubilanty
v roce 2017.
Zadání oprav závad na MK podle předložené cenové nabídky firmy
Grande solution s.r.o., IČ 017 67 526 (Ozdravovna silnic) za 285
tis. Kč bez DPH za podmínky přijetí navrženého rozpočtového
opatření zastupitelstvem.

RADA OBCE dne 5.6.2017 vzala na vědomí:
Informace o stavu realizace projektu „Dokončení kanalizační sítě
v obci Velké Albrechtice“.
RADA OBCE dne 5.6.2017 doporučila:
Zastupitelstvu provést úpravu znění Zásad pro tvorbu a používání
Fondu péče o zaměstnance obce Velké Albrechtice podle předloženého
návrhu.
Informace
Zájemci o štěpkování se mohou přihlásit na obecním úřadě. Prosím
uveďte vždy platné telefonní číslo, na kterém se s vámi budeme moci
domluvit na termínu provedení práce. Děkujeme.

Ze základní školy/Mgr.Světlana Munzarová, učitelka
Dne 12. května jsme navštívili výstavu muzea Žerotínského zámku
s názvem „Les známý a neznámý“, kde děti viděly různá vycpaná
zvířata, dozvěděly se zajímavosti o lese, zahrály si hry a zasoutěžily si
v právě nabytých vědomostech. Také měly možnost si prohlédnout
historické místnosti zámku s výstavou klobouků a některé klobouky si
vyzkoušet. Dne 18. května byly maminky pozvány na dlouho utajovanou
besídku ke Dni matek, na které se mohly potěšit písničkami, scénkami
z pohádek a básničkami, které si děti tentokráte nacvičily zcela sami,
bez jejich pomoci, jako překvapení. Dne 1. června jsme se vypravili na
přehradu v Bílovci, kde si pro nás hasiči připravili spoustu soutěží
s hasičskou tématikou. Po splnění soutěží se děti vydováděly na
skákacím hradě, svezly se na dětském kolotoči, dostaly jako odměnu
velkou koblihu s marmeládou, čaj a mohly si vybrat nanuk. V polovině
června přišel košík s různými druhy ovoce, včetně těch méně známých
cizokrajných kousků. Žáci si ovoce prohlédli, dozvěděli se o něm

spoustu informací a nakonec všechny druhy ochutnali. V tomto
období se děvčata připravovala na vystoupení na Den obce, na jehož
oslavu
se
všichni
samozřejmě těšili. Tak
jako vždy i letos konec
června
proběhl
ve
znamení
přípravy
na
opakovací
prověrky,
školní výlet a nakonec
zasloužený odpočinek po
celoroční práci, který by
měl být aktivní venku v
přírodě, s kamarády nebo
rodinou, ale v případě
špatného počasí třeba s
pěknou
pohádkovou
knížkou.
Přejeme dětem krásné
prázdniny
a
rodičům
klidnou dovolenou!

Mateřská škola /Daniela Pavlorková, učitelka
V naší školce se máme pořád na co těšit...
Nechce se tomu ani věřit, ale už opět končí další školní rok. Byl to rok
jako jiný, plný práce, snahy, učení, ale i zábavy. V naší školce se
snažíme dětem nabízet množství aktivit. Tak jako každým rokem i
letos jsme si připomenuli Den Země. Děti se seznamovaly s naší
planetou, povídali jsme si o tom, že je naše Země kulatá, obíhá kolem
Slunce, ale také o tom, že je Země součást našeho života a musíme se
o planetu náležitě starat. Povídali jsme si, jak a hlavně proč se třídí
odpad, na procházkách si děti upřesňovaly třídění odpadu do
kontejnerů. Děti taky přispěly ke zkrášlení školní zahrady, vysbíraly
suché větvičky a v okolí vysbíraly odpadky, které odnesly a vložily do

správného kontejneru. Uvědomily si, že každý musí pomáhat pečovat o
okolní životní prostředí, dbát na čistotu a chránit přírodu. Děti ze
třídy Berušek rozdaly konvičky nejhezčím zahrádkám. O důležitosti
ochrany přírody se děti z třídy Berušek seznámily i během návštěvy
Žerotínského zámku v Novém Jičíně, kde se zúčastnily edukačního
programu-Les známý i neznámý. Děti se dozvěděly, jak les vzniká, co
vše jej tvoří, co potřebuje ke svému růstu, proč je důležitý a jak spolu
souvisí živá a neživá příroda. Děti si odnesly hodně nových poznatků a
hezkých zážitků. Nezapomněly jsme ani na naše maminky, děti pro ně
s nadšením a láskou tvořily dárečky a přáníčka, které jim na Den matek
odevzdaly. I letos jsme se staršími dětmi absolvovali plavecký kurz.
Pod vedením zkušených plavčíků, formou her a soutěží, se děti
postupně zbavovaly strachu z vody a seznamovaly se základními
technikami plavání. Den dětí jsme letos slavili netradičně. Ráno jsme se
autobusem přesunuly do lokality bílovecké přehrady, kde sbor
dobrovolných hasičů připravil pro děti různé soutěže. Děti si na
stanovištích mohly vyzkoušet dovednosti hasičů, pomáhat zraněnému,
správně poskládat připravené obrázky a prohlédnout si hasičský vůz.
Za splněné úkoly děti dostaly sladkou odměnu. Tento den děti ukončily
jízdou na kolotoči. Můžeme konstatovat, že oslavy Dne dětí se letos
vydařily a děti byly moc spokojené. Další akcí bylo velké loučení
s našimi předškoláky. Pro děti to byl jejich velký den, kdy se rozloučily
se školkou, s kamarády a především s paní učitelkami, které se jim
s láskou věnovaly během pobytu v mateřské škole. Nám nezbývá než
popřát našim předškolákům šťastné vykročení do nové etapy jejich
života a hodně úspěchů v první třídě. Ke konci
roku patří neodmyslitelně výlet. Tento rok jsme
navštívili dětský letní park Razulák- Bílá,
s programem „ Pirátská plavba“. Školní rok jsme
zakončili slavností na zahradě MŠ s programem
Stezka Ferdy Mravence.
Co dodat na závěr? Snad jen popřát všem
krásné a pohodové prázdniny, bohaté na
zážitky, spoustu slunečných dní a klidné chvíle
prožité nejen v kruhu rodiny.

Klub „Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, na výroční schůzi jste projevili zájem navštívit
jarní Floru Olomouc. Tomuto přání jsme rádi vyhověli a 22. dubna jsme
zájezd uspořádali. Mrzelo nás však, že zájem nakonec nebyl tak velký,
jak se nám jevil na schůzi. Proto jsme z ekonomických důvodů museli
doplnit autobus občany z Bílovce, kteří byli naší nabídkou velmi
potěšeni. Ke Dni dětí jsme 20. května zorganizovali autobusový zájezd
do Dinoparku v Orlové a Aquaparku Bohumín. Přestože byl zájezd pro
děti zcela zdarma a pro dospělé byl zájezd cenově výhodný, opět jsme
autobus nenaplnili. Proto bychom rádi znali náměty ostatních občanů,
kterým směrem máme zájezdy směřovat nebo zda máme od nich
upustit. Nyní máme před sebou sezónu letních dovolených. Proto na
prázdniny neplánujme další činnost. Přejeme všem občanům splnění
všech prázdninových přání a načerpání nových sil do dalších dnů. Na

neděli 10. září máme zajištěny vstupenky na Galavečer v Divadle
Antonína Dvořáka, kde nás ostravští umělci seznámí s náplní sezóny
2017/2018 souborů činohry, baletu, operety, muzikálu a opery. Odjezd
autobusu bude od všech autobusových zastávek v 17.30 hod. Na konec
září plánujeme návštěvu středověkého hradu s restaurací a s
programem. Podrobnosti k této akci Vám sdělím v příštím Hlasu obce.

Ze života obce!

/Milada Hochmanová

Děkujeme, že jsme se mohli oficiálně slétnout v neděli dne 30.dubna na
dolním hřišti „u hasičů“. Slétlo se nás „krasavic“dosti, dobrých lektvarů
bylo požehnaně, počasí přálo, čarodějnice byla upálena na hranici a
májka byla zdárně postavena, co více si přát! Děkujeme za krásnou akci
hasičům, myslivcům a kulturní komisi, vaše věrné čarodějnice z ranče
„GRUWINOŠ“! Jak jinak..? , než prací oslavit 1. Květnový den (svátek
práce), řekli si naši myslivci a udělali si brigádu, výsadbou stromků a

keřů v nové
„oplocence“
za dálnicí a
nejen tam!
V pondělí
v osm ráno
měli nástup
a dali se do
práce. Jsou
to
hoši
šikovní a šlo
jim to hezky
od ruky viz.
fotografie.
Také jsem
přiložila
ruku k dílu a
doufám, že mnou zasazené stromky porostou jedna radost. Sadila jsem
s láskou, tak snad se to odrazí na vzrůstu. Díky myslivcům za jejich
práci a práci jako takové zdar! Také kácení májky dne 27. května bylo
velkolepé. Účast byla hojná! Piva dosti k plné spokojenosti. Myslivecký
gulášek „mňamka“, vaječina z kotle výborná. Na koho nezbyl guláš ani
vaječina, ten si s chutí opékal buřta. Zpívaly se písničky u táboráku
s kytarou a vzpomínkami
na mládí dlouho do noci.
A také se tancovalo,
hudba
a
písničky
roztancovaly „kdekoho“
ba i „pocestné“. Májka
se skácela díky šikovným
„klukům hasičským“, a
my všichni se těšíme na
příští rok a setkání „pod
májkou“. Ve středu dne
7.6.2017 se konal již

tradiční Běh Velkými Albrechticemi na tratích 4500m a 10000m.
Počasíčko bylo proměnlivé, ale milovníkům běhání to vůbec nevadilo.
Vybíhali jsme na trať s deštěm v zádech, ale do cíle, už nás vítalo
sluníčko. Prostě to byl zážitek na trati i v cíli, kdy jsme pak mohli
fandit běžcům na deset kilometrů, co se hnali do cíle. Můj obdiv měla
určitě nejmladší účastnice na této trati a také nejstarší účastník
Jaroslav Gaman se svou fenkou Lili. Běželi vedle sebe celý závod a v cíli
měli zasloužené ovace. Určitě mě tento senior učaroval svou
obdivuhodnou fyzičkou a proto jsem neváhala a šla mu upřímně
pogratulovat k jeho výkonu. Jedním slovem „úžasné“. Je to moc milý
pán a tak jsme se spolu dali do řeči i proto se s vámi mohu podělit o
tyto řádky. Jaroslav Gaman o sobě řekl, že je aprílové dítě, narozen
1.4.1935 a pochází z Havířova. Na mojí otázku jestli běhá od mládí mi
odpověděl, že začal běhat od svých padesáti let a má na svém kontě
150 maratónů, závodů na 50 km nepočítaně a desetikilometrové
závody zvládá pod hodinu a to má 82 let! V měsíci květnu běžel do
schodů nejvyšší budovy Česka a to na 111 metrový AZ Tower
„mrakodrap“ v Brně. Od startu do cíle 30 pater a 631 schodů a fenka
Lily samozřejmě s ním. Zvládl schody vyběhnout za 6 minut a zdaleka
nebyl poslední! Běžel také
závody do schodů ve Zlíně,
v Olomouci, Liberci, Plzni.
Takže pokud někdo hledá
motivaci k běhu, tak určitě
Jaroslav Gaman vám půjde
příkladem. Loni dokonce
zaběhl se svou vnučkou
maraton v Bruselu. Každý
rok
si
pan
Jaroslav
prostuduje
termínovku
závodů a jezdí po celé
republice. Na moji otázku
jak cestuje na závody?
Jezdí vlakem! Také k nám
na 33. ročník běhu přijel

vlakem. Je to neuvěřitelný pán s neutuchající energií, kterou mu
dodává také jeho věrný „ parťák“fenka Lily a já jsem moc ráda, že
jsem se s panem Jaroslavem mohla setkat osobně. Toto setkání a jeho
přístup k životu mě velmi obohatil a těším se na příští 34. ročník běhu.
V pátek dne 9.června od 19 hod. do 22 hodiny byl otevřen pro
veřejnost náš kostel svatého Jana Křtitele v rámci projektu Noci
kostelů. Proběhly komentované prohlídky
kostela a také komentovaná prohlídka zvonice.
Tentokrát jsem se nejvíce těšila na prohlídku
právě běžně nepřístupné věže se starými zvony,
kde jsem nikdy nebyla. Vystoupali jsme po
příkrých, starých schodech do zvonice, kde na
nás dýchla daleká historie a dva staré zvony
(jeden z roku 1505 s nápisy jmen evangelistů, P.
Marie a sv. Josefa, druhý z roku 1508.) I u nás se dříve zvonilo třikrát
za den: ráno v poledne a večer. Zvonit se muselo vždy v pravidelný čas!
Dle ranního zvonění se v mnohých statcích a chalupách vstávalo, v
poledne obědvalo a porovnávaly se nástěnné hodiny.Večerní zvonění
(klekání) bylo i pokynem pro děti, aby šly domů, protože bude chodit
klekánice, která zlobivce a opozdilce odvleče pryč. Podobný účinek
mívala i polednice, která dohlížela na včasný příchod dětí k obědu.
Samosebou, že i při úmrtí občana a jeho pohřbu se zvonilo. Děkujeme
za výklad panu
Dudkovi,
který
nám ukázal také,
kde se vstupuje na
sanktusovou vížku
a otevřel okenice
s výhledem
na
vesnici.
Počasí
bylo
krásné
a
výhled dokonalý.
Posléze
jsme
shlédli
v kostele
prezentaci,
ve

které byl přiblížen život v Ostravsko-opavské diecézi a naši farnosti.
Poté jsme zapálili svíci, napsali své prosby, ztišili se a zavzpomínali na
své blízké. Bylo to velmi poučné a zase jsem se dozvěděla mnoho
nových poznatků. Děkuji všem, kteří se podíleli na této „Noci kostelů“.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci červenci oslaví životní jubileum
Solnická Taťána
Winklerová Eva
Sprostáková Miroslava
Sprosták František
Theimer Reinhard
Gardoňová Marie
Magerová Ludmila

55
65
70
75
75
82
84

V měsíci srpnu oslaví životní jubileum
Kollárová Lenka
Kanko Jaroslav
Dulanský Luboš
Jozková Libuše
Magera Jan
Rulíčková Anna
Martinská Anna
Liberdová Jarmila
Šarköziová Marta
Šiplák Emil
Kocinec Alexander
Vysoká Josefa
Koňaříková Veronika

50
55
55
60
60
65
65
70
77
78
81
83
84

Noví občánci: Barbora Poledníková
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky a rodinné pohody.

Sladké mámení/Marie Dlabalová
Povídali jsme si spolu o Paříži, o těch světoznámých monumentech –
o Versaille, o Louvru, o Vítězném oblouku, o Eifelovce... I já si
nostalgicky zavzpomínala, vždyť jsem do této atraktivní země - do
Francie - zavítala už podesáté. Jenomže zatímco já tam byla co
by turistka, ona to poznávání zažila trošku jinak. Jako budoucí
cukrářka byla natolik dobrá, že byla vybrána, aby ukázala, co umí.
Také v Dobrém ránu ČT 2 už dvakrát předvedla své umění. Asi to
není jen tak... Asi musí být dobrá... Asi umí... Posuďte sami.
Představuji vám Zuzanu Dolínkovou (18) z naší obce.
V době, kdy si spolu povídáme, se pilně učíš na závěrečné zkoušky. Už
vše umíš?
No, připravuji se.
Zkoušky mají dvě
části – písemné a
praktické.
K
těm
praktickým jsem už
musela
odevzdat
závěrečnou
práci.
Největší strach mám
ale z těch písemných
zkoušek, že třeba
nenapíšu ani čárku, u
ústních se to dá nějak
umluvit.
Co vše se cukráři učí?
Mezi
odborné
předměty
patří:
suroviny, technologie,
ekonomika podnikání,
odborné
kreslení,
výživa...
Praktické
zkoušky se skládají ze

dvou částí. Jeden den upeču si svůj specifický dort a dezert. Další den
pak upeču třeba věnečky, trubičky nebo jiné zákusky.
Prozradíš jaký to bude dort?
Při losování jsem si vylosovala svatební dort. Se smetanovým krémem a
zdobený ovocem, bílou čokoládou a uprostřed budou dvě srdíčka.
Kdybych si mohla vybrat, zdobení bych udělala raději z marcipánu, tam
se dá více uplatnit fantazie.
Ty prý už pečeš od svých třinácti let. Jak se to stalo? Ve třinácti se
dívky věnují obyčejně něčemu jinému.
Asi za to může moje teta, ta je vyučená cukrářka a pekla výborně a
krásně. Takže u ní jsem to odkoukala. Když měla kamarádka čtrnácté
narozeniny, tak jsem se rozhodla, že jako dárek jí upeču dort. Teta mi
s tím pomohla, byl to dortík ve tvaru sýra s myškami. Asi ten můj první
dort nebyl moc dokonalý... No ale po té už to bylo jen lepší a lepší.
A pečeš i pro lidi z
vesnice? Přiznám se, že
já jsem se o tobě
dověděla náhodou a jen
samou chválu.
Peču, peču. Ale už toho
je občas až moc, takže
musím i odmítat. Zvláště
teď
před
zkouškami.
Mám
několik
stálých
zákazníků a těší mně, že
jim chutná.
A drobné zákusky?
Dělám špičky, věnečky,
větrníky, rolády, řezy,
podle přání zákazníka.
Předpokládám,
že
po
přečtení článku v našem
Hlasu obce se u tebe

dveře netrhnou. Ale přála bych ti, abys zdárně zvládla nejen závěrečné
zkoušky, ale i potom další školu. Čekají tě ještě čtyři roky studia
Hotelového a restauračního provozu. Takže ať to pečení je opravdu
jen pro radost.
Hodně lidí se mně ptá, proč si neotevřu svoji vlastní cukrárnu nebo
výrobnu. Ale ono je to dost složité, nejde jen o pečení, ale jde také o
hygienu výroby a prostředí. Je to krásný sen, založit si vlastní
cukrárnu, ale není to tak jednoduché, jak se to jeví nebo jak by si
člověk přál.
I když říká se, „nikdy neříkej nikdy“! Uvidíme. Povídáme si stále o
pečení, ale co ten jiný život osmnáctileté dívky. Máš kluka?
Ne. Ne že bych nechtěla, ale mám málo času. Škola, pečení, také
vypomáhám v místním hostinci...
Čekáš třeba na prince z pohádky? Jaký by měl být ten pravý?
Určitě milý, hodný a aby mně měl rád takovou, jaká jsem – pohádkový
princ to určitě být nemusí.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda
Vážení čtenáři, letošní činnost našeho klubu začala dne 28.dubna
slavnostní jarní schůzí, která se tradičně konala ve společenském
zařízení na hřišti v naší obci. Kulturní program nám předvedly děti z
naší mateřské školy pod vedením paní učitelky Šatavové a Jahnové.
Tímto bych jim rád za toto vystoupení poděkoval. Po tomto velmi
hezkém programu, rozdaly děti kytky přítomným ženám ke Dni matek.
Touto cestou bych chtěl poděkovat také panu starostovi Ing. Josefu
Magerovi, za to, že se našeho setkání zůčastnil, a odpověděl našim
členům na spoustu dotazů.
Na sobotu 26.srpna jsme naplánovali autobusový zájezd do státního
zámku Buchlovice. Odjezd je v 7.00 hodin od všech autobusových
zastávek v naší obci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál hezkou letní dovolenou
a dětem krásné a slunné prázdniny.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Je za námi polovina roku 2017 a je třeba
bilancovat, co se nám povedlo a co ne. Pokud
se týče fotbalu, podařilo se nám utéct
hrobníkovi z lopaty a nesestoupit. Byli jsme
nuceni vyměnit trenéra, což bývá impulsem ke
zlepšené hře i tréningové morálce. Funkce se
ujal pan Kula a vystřídal tak pana
Martinského, kterému bych chtěl jménem SK
poděkovat za odvedenou práci. Pokud se nechceme plácat neustále v
pásmu sestupu, pak musíme tým posílit mladými hráči, neboť generační
problém se zastavit nedá. Problémem je také organizace jménem
FAČR, která místo aby nám pomohla finančně zvládat soutěže, tak jen
natahuje ruku. Zde si vzpomenu na pohádku Pyšná princezna a postavu
kancléře v podání Miloše Kopeckého, který výběrčímu daní říká:”Ať si
poddaní nadávají, ale ať platí.”
Počátkem června proběhl již 33. ročník Běhu Velkými
Albrechticemi. Na start se postavilo 140 běžců a vítězem se opět stal
Tomáš Bláha z Kroměříže v čase 33:12 min., mezi ženami letošní
mistryně republiky v maratonu Petra Pastorová z Ostravy v čase
38:49 min. V kategorii příchozích byl nejrychlejší Michal Poledník z
Otic časem 14:24 min., čímž vytvořil nový rekord. Kategorii zvanou
Místní borci ovládli Michal Slovik, Tomáš Bierský a Tomáš Šenk.
Celkkem startovalo 43 obyvatel Velkých Albrechtic, za což jim patří
velké uznání. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na průběhu této
akce podíleli a pomohli tak organizačně náročnou akci zvládnout. Pro
příští ročník chystáme nějaké změny, které akci zatraktivní a bude
třeba spravedlnější.
Pozorní občané si jistě všimli, že se nám podařilo dokončit
podstatnou část zavlažování hřiště. Nechal jsem si předložit nabídku
firmy Zelený pažit s.r.o. na objem zakázky, kterou v současné době
máme dokončenou. Cena rozvodu vody po ploše, tří postřikovačů
uprostřed hřiště a čerpadla činila 250 000 Kč. Za finanční pdpory
obce Velké Albrechtice a vlastní práce se nám to samé podařilo za

třetinu ceny. Velkou zásluhu na díle má Michal Slovik, který pomáhal v
zemních pracích a rozvodu elektro po ploše, dále Filip Dostál, který
proved sváry potrubí a tlakovou zkoušku a také Michal Bierský, který
projektu dal život po stránce elektřiny. Teď už budeme doplňovat
chybějící postřikovače po stranách hřiště. Zde bych chtěl požádat
občany nebo podnikatele o menší finanční výpomoc, třeba sbírkou, ať
můžeme projekt dokončit. Financovat to z prostředků SK nelze, neboť
náš rozpočet stěží pokrývá provozní náklady SK.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Místní borci 4500 m
Kategorie do 12ti let
1. Tomáš Šenk 20:45
2. Martin Seman 22:14
3. Eliška Dostálová 22:18
4. Nikolas Herman 24:29
5. Daniel Lindovský 25:03
6. František Magera 25:29
7. Matyáš Klapetek 25:53
8. Denisa Kašparovská 26:37
9. Radek Macháček 28:29
10. Markéta Kleinová 31:50
11. Tereza Šimová 31:51
12. Rebeka Schubertová 32:49
13. Alexandra Macháčková 32:50
14. Adéla Novotná 32:54
15. Adéla Šikulová 33:34
16. Tomáš Řeháček 33:47
17. Radana Laidolfová 34:08
18. Anežka Dreslerová 35:17
19. Marie Magerová 35:28
20. Markéta Vašková 40:55

Kategorie do 18ti let
1. Michal Slovik 16:55
2. František Ošmera 21:18
3. Daniel Dobrovoda 21:28
4. Marek Šikula 22:03
5. Maxmiliána Kubánková 23:33
6. Tereza Burčková 23:35
7. Filip Beneš 24:22
8. Magdaléna Kubánková 26:05
9. Martin Klapetek 29:58
10. Nikola Gelnarová 31:04

Kategorie nad 18 let
1. Tomáš Bierský 17:03
2. Dominik Rybář 17:24
3. Lukáš Kolarovský 17:42
4. Pavel Kubánek 17:55
5. Miroslav Chudják 18:05
6. Patrik Kolarovský 18:39
7. Jaromír Jozek 20:29
8. Michal Bierský 21:13
9. Jindřich Kozelský 21:20
10. Milada Hochmanová 22:34
11. Michaela Kubánková 22:55
12. Adéla Magerová 25:30

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Ahoj kamarádi, o prázdninách se toho dá zažít opravdu spoustu. U nás
doma je ale jedna tradice. Navštívit aspoň jeden český hrad či zámek.
A těch teda je! Můžeme si aspoň na chvíli představit, jak tady před
staletími žili rytíři, králové a princezny.A co vy, také se někam s rodiči
chystáte? Že né, tak to vašim nenápadně poraďte!

Uhádnete děti, který turista se k hradu dostane jako první?

Sbor dobrovolných hasičů / Marcel Svačina, velitel

jednotky

Vážení čtenáři, opět po roce jsme jako dobrovolní hasiči měli tu
možnost uspořádat v sobotu dne 17. června tradiční Den Obce.
Bohužel nám letos nepřálo počasí a téměř celý den nám propršel, což
bylo samozřejmě také poznat na návštěvnosti, která byla velice malá.
Nicméně i přes nepřízeň počasí celý program proběhl podle plánu a ti
z Vás, kteří tuto
akci navštívili, si
mohli prohlédnout
nejrůznější
vystoupení,
jako
například
vystoupení dětí ze
základní a mateřské
školy,
ukázku
kynologického
klubu,
vystoupení
mažoretek z Bílovce nebo „Sokolnictví“ - drezůru dravců. Tradičně byl
připraven také bohatý doprovodný program, kolotoče, skákací hrad,
obří nafukovací skákací koule (Wipeout). Bohužel kvůli nepřízni počasí
nemohla škola připravit soutěže pro děti a myslivci střelbu ze
vzduchovky. S občerstvením nám pomáhal spolek rybářů, který griloval

ryby a kulturní
komise
měla
nahoře
v sále
připraven bohatý
výběr
nejrůznějších
dobrot. Letos se
poprvé
zapojili také
myslivci,
kteří
uvařili kančí guláš.
Nakonec jsme celý den zakončili večerním karnevalem s kapelou
REZON. Závěrem bych rád jménem dobrovolných hasičů poděkoval
všem účinkujícím, pořadatelům a ostatním lidem, kteří přispěli
k přípravě a organizaci této akce.

Kroužek mladých hasičů /

Veronika Kleinová

Dne 25. 5. 2017 se v hasičárně v budově Obecního úřadu uskutečnil
nábor do kroužku mladých hasičů. Mnozí z nás, se na tento den
těšili, ale panoval i strach a nejistota, jak vše dopadne. Nikdo neměl
ponětí, kolik dětí dorazí, jaké budou jejich reakce a co na to

rodiče. Naše technika děti však zaujala natolik, že s nimi nebyl
sebemenší problém. Také na Den Dětí jsme našim budoucím hasičům
zajistili malou opékačku špekáčků a něco na zub. Mimo to máme

s dětmi velké plány, chtěli bychom je naučit vše o požární ochraně,
prevenci a dovednostem správného mladého hasiče. A v neposlední
řadě je i přihlásit do soutěží v požárním sportu, Momentální stav je
26 dětí a další přibývají což je jen dobře. Jsme rádi, že všechno
šlape podle plánů a snad i děti jsou šťastné, spokojené a na každý
další čtvrtek se těší.

Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein

Rok se přehoupl do své druhé poloviny, a opět tady máme červenec.
Měsíc horkých slunných dní, prázdnin, dovolených a všeho, co ke
správnému létu patří. Avšak volně žijící zvířata mají v naší přírodě jiné
starosti. Jsou vedeny prastarými pudy o zachování rodu, což můžeme
spatřit všude kolem nás. Bažantí slípky vodí vylíhnutá kuřátka. Bude
trvat 10 týdnů než jim matka předá veškeré své zkušenosti o přežití ve
volné přírodě a osamostatní se. Zajíci mají další vrhy mladých zajíčků.
Srny pečlivě střeží svá srnčata tak, jak to dělaly generace před nimi.
Mláďata zpěvných ptáků se rychle učí od svých rodičů, aby se co
nejdříve osamostatnila a rodiče mohli začít s druhou snůškou. Vše je
v přírodě naplánováno tak, aby se vše stihlo do podzimu. Tento čas od
nás myslivců vyžaduje větší úsilí v péči o honitbu. Při parných dnech je
potřeba neustále doplňovat napáječky vodou. Bez vody není život.
Vždyť taková kojící zaječí matka denně potřebuje až 2 litry vody!
Vodu potřebují všichni živočichové. Když bude muset bažantí slepice
vodit svá kuřátka daleko k vodě, mohou se stát na otevřených plochách
snadnějším cílem predátorů. Blíží se doba žní, kdy se během několika
dnů radikálně změní ráz krajiny. Proto každým rokem připravujeme tzv.
zvěřní políčka. Tyto pozemky patřící obci jsou osety směskou (oves,
slunečnice, hrách, peluška atd.) a budou sloužit jako úkryt a zlepšení
potravní nabídky pro zvěř. Protože nikdo z nás myslivců není
zemědělský odborník, požádali jsme proto místního zemědělce p. Štixe
o spolupráci. Jím byla tato políčka připravena, oseta a ošetřena proti
plevelu. Za tuto práci p. Štixovi patří náš dík! Dobou žní přicházejí
starosti o zajištění krmiva. Neboť jak říká staré myslivecké přísloví
„Poslední klas z pole, první zrno do zásypu“. Červenec je také měsícem
srnčí říje. Srnci bojují mezi sebou o srny a ztrácejí plachost. Toto je
nejvhodnější doba na vytipování přestárlých a defektních srnců a
jejich následné odlovení. Při pozorování této srnčí zvěře dochází
často k ulovení naší největší šelmy – lišky obecné. Toto zvíře nemá
v civilizované krajině přirozeného nepřítele a z důvodu škod na stavech
drobné zvěře musí být její stavy regulovány. My myslivci se snažíme
vždy pečlivě vybírat každý kus srnčí zvěře, který bude uloven avšak

hlavní silnice vedoucí z Bílovce do Klimkovic a silný provoz na ní zabíjí
vše bez výběru. Za pět měsíců bylo sraženo na této silnici 5 kusů srnčí
zvěře. Je to smutná bilance, bohužel je to daň civilizaci.
Závěrem bych rád všem obyvatelům naší obce popřál krásnou
dovolenou a prázdniny!

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Jahodové léto:
První sklizeň jahod už na
zahradách pomalu končí, ale i
tak můžete sklízet jahody až
do října. Jaké odrůdy si
vysadit?
Kromě
jednorázových
odrůd, které plodí v červnu,
jsou na trhu i tzv. remontantní
neboli stále plodící odrůdy. Plodí ve dvou výrazných vlnách – nejprve v
červnu, podruhé na konci prázdnin. Na dobrém místě mohou plodit ale
třeba i v říjnu. Někdo na remontantní odrůdy nedá dopustit, jiní tvrdí,
že chuťově přece jen za běžnými jahodníky trochu zaostávají. Pokud
máte na zahradě místo, určitě jim pár řádků věnujte, ať je můžete
sami vyzkoušet a porovnat. Jejich sortiment je oproti klasickým
odrůdám výrazně střídmější, i tak je ale možné vybírat z poměrně
velké skupiny. Navíc se každoročně objevují nové zajímavé odrůdy.
Zcela stranou stojí typově trochu odlišný měsíční jahodník.
Stále plodící odrůdy
Pěstování jahodníku stále plodícího typu se nijak neliší od jednou
plodících odrůd. Rostliny potřebují spíše lehčí záhřevnou půdu,
kyselejší pH jim nevadí. Remontantní jahodníky nebývají tak vzrůstné a
také méně odnožují, proto je můžete vysazovat do užšího sponu (kolem
30 x 30 cm). Začínají plodit o trochu později než klasické jahodníky –
první dozrálé plody sklidíte nejčastěji na konci června.

‚Lidka‘ – tato česká odrůda je vyšlechtěná ze starší odrůdy ‚Ostara‘.
První úroda bývá menší, ale druhá, na konci prázdnin, je velká. Odrůda
se hodí i pro vyšší polohy.
‚Aromas‘ – původem německá odrůda vyniká velikými plody. Jejich chuť
a vůně se ale rozvine jen v ideálních podmínkách teplých oblastí, v
chladnějších lokalitách je chuť nevýrazná.
‚Selva‘ – odrůda má menší vzrůst a nevytváří příliš husté porosty. Její
úroda je bohatá a jahody jsou středněvelké, pevné, pěkně vybarvené a
dobře se transportují. Je ale potřeba je nechat plně dozrát, jinak je
jejich chuť mdlá.
‚Ostara‘ – i tato odrůda je vhodná do teplých poloh, vyžaduje slunná
místa s půdami dobře zásobenými živinami a vláhou, nesnáší zamokřené
půdy. Poskytuje velké výnosy a její kulaté plody mají sladkou a
aromatickou chuť.
‚Evita‘ – odrůda původem z Anglie je zdravá, vitální a málo odnožuje.
Tvoří pěkné velké plody typické sladké chutě. Mezi jednotlivými
sklizněmi není žádný rozdíl, v našich podmínkách však tento jahodník
hůře přezimuje.
Měsíční jahody:
Mezi pěstiteli klasických zahradních odrůd jsou měsíční jahody trochu
v opovržení. Není k němu ale důvod. Co jim chybí na velikosti, to
nahradí vůní. Jejich aroma je totiž mnohem silnější, blíží se lesním
jahodám – ty ale předčí velikostí plodů – a třeba mléčný koktejl je z
nich nepřekonatelný. Výhodou je určitě také délka jejich sklizně. Tyto
jahůdky můžete totiž sklízet opravdu až do mrazů, poslední plody
sklidíte v říjnu. Další pozitivní vlastností je charakter jejich růstu.
Tento druh jahodníku neodnožuje, což z něho činí adepta k chatám a
chalupám, kde se jinak z běžného jahodníku bez průběžné péče brzy
stává hustá džungle sužovaná plísní šedou a skvrnitostí listů. Z
měsíčního jahodníku naopak můžete vysázet krásné úhledné lemy kolem
užitkových záhonů a vydrží vám plodit dlouhé roky. Problém je ovšem
trochu s množením měsíčních jahod – množí se pouze ze semínek,

vegetativní množení díky absenci šlahounů není možné. Semena lze
vysévat i doma, sazenice bývají ale k dostání v každém zahradním
centru. Termín výsevu je na jaře a první jahůdky můžete sklidit ještě v
téže sezoně. Pokud jahodníky vysejete později (máte čas zhruba do
června), pochutnáte si na jahodách až další rok. Kromě již klasické
odrůdy ‚Rujana‘ nabízí firma Semo i novou odrůdu se žlutými plody
‚Yellow Wonder‘.

KUCHYŇSKÝ BIOODPAD DO POPELNICE NEPATŘÍ!
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ano, stačí popelnici dát do
stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský
bioodpad.
Nejefektivnějším
způsobem
nakládání
s biologicky
rozložitelným odpadem především odpadem z kuchyně (včetně
plesnivého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v
kompostérech
vznikají vhodné
podmínky
pro
řadu organismů,
které
právě
tento
odpad
zpracovávají.
Jinak
řečeno,
když se dodrží
správné postupy
pro
kompostování,
bioodpad přímo mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí
ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku uchopit a raději hodí
bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda a
v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet
základní podmínky:
1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad je

bohatý na dusík a vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na uhlík
(např. suché listí). Pozor ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré
kombinovat například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy na sebe
nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém steče veškerá voda,
jádro kompostu vyschne a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší
ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost spolu s trávou.
Smíchat trávu s listím můžeme také jednoduše poházením listí na
trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, můžeme použít popel
ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).
2. správná vlhkost kompostu
Dodržování
správné
vlhkosti kompostu je
velice
důležité,
protože jakmile je
v kompostu více vody,
než má být (tzn. po
zmáčknutí kompostu
v dlani z něj vytéká
voda
(viz.
první
obrázek),
začne
kompost hnít a tím
pádem
zapáchat.
Velkému
množství
vody se dá předejít
přidáním
suchého
bioodpadu
(např.
piliny, suché listí, nebo
nerecyklovatelný papír
– papírové utěrky,
proložka od vajíček,
atd.).
Když
je
v kompostéru
málo
vody
(tzn.
po
zmáčknutí v dlani se sype (viz. druhý obrázek), organismům se přestává

dařit, v kompostéru se
mohou
objevovat
mravenci
a
odpad
neubývá.
Poté
stačí
kompost
zalít
vodou.
Pokud
kompost
zmáčknete
v dlani,
nevytéká z něj žádná
voda a hmota drží při
sobě, máte vyhráno (viz.
třetí obrázek).
3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za
čas kompost „překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale také
budou mít organismy k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne pouze
ze spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady platí známé
pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho! A opravdu to funguje.
Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
•

•
•

•
•

Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od
času přidejte zeminu.Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad,
po každém vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost zalejte.
Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.
Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich
na kompost přijít příliš mnoho zároveň.
Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé pečivo a také
pečící papír. Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat
v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kompostu vysbírat.
Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou
po celou dobu kompostování.
Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti
organismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a také
jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li s kompostem
něco špatně, žížaly jej opouštějí.

•

Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí
například u větví. Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může si
pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na volně ploše, na
starém hnojišti nebo v nádobě přímo určené ke kompostování (v
kompostéru). Třetí varianta je v dnešní době nejvýhodnější, protože
esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně
chrání kompost před promáčením a vysušením.
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu
především toho kuchyňského do kompostérů, předejdete zápachu ve
vašich popelnicích se směsným komunálním odpadem, a navíc se
zbavíte složky odpadu, za kterou obec/město potažmo i vaše
domácnost zbytečně platí nemalé peníze.

Bezpečně doma, venku i u vody - prázdniny plné pohody!
Blíží se období letních prázdnin a s tím spojené také volené dny pro
děti, které je mohou trávit také bez dozoru dospělých. Není tedy zcela
od věci připomenout si několik základních pravidel ohledně bezpečného
chování, které mohou přispět k pohodovému a ničím nerušenému prožití
tohoto období. Rozdělit je můžeme do několika následujících kapitol.
Bez rodičů doma
V ideálním případě by měly být děti v době, kdy jsou doma bez rodičů
zaměstnány činnostmi, které je neohrožují. Děti by měly být také
poučeny o tom, jak se v této době chovat. Přístup k telefonu společně
s telefonními čísly na policii, hasiče a záchranáře je v dnešní době již
standardem. Také by neměly nikomu cizímu otevírat dveře, naopak
vždy by měly děti využívat bytové kukátko a bezpečnostní řetízek na
dveřích k tomu, aby se přesvědčily, kdo se za dveřmi nachází. Určitě
by neměly skutečnosti o tom, že jsou doma samy sdělovat nikomu na
sociálních sítích. Své kamarády si zvát domu pouze se svolením rodičů.
Rodiče by se měli vždy přesvědčit, že dítě porozumělo možným
rizikům, která je mohou potkat.

Pohyb dětí venku (hřiště, ulice, cyklostezky…)
Klíče od domu či bytu by děti neměly nosit viditelně případně je
odkládat například u hřiště nebo na jiném místě, kde by se jich mohl
zmocnit někdo jiný. Vhodný je pohyb dětí ve skupinách. Při jízdě na
kole není od věci připomenout povinnost cyklisty do osmnácti let věku
mít na hlavně řádně připevněnou bezpečnostní přilbu. Do deseti let
věku nesmí cyklista užít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu
osoby starší patnácti let. Samozřejmosti by mělo být již také poučení
dětí, které se pohybují venku bez doprovodu rodičů, ohledně
komunikace s cizími lidmi případně přebírání jakýchkoliv dárků od
neznámých osob. Pro všechny děti, ale především pro ty starší platí,
že by neměly experimentovat s žádnou návykovou látkou, alkoholem či
cigaretami. Rodiče by měly být ze strany dětí vždy informovány o tom,
co mají v plánu, kde a s kým se budou venku nacházet. Plány by měli
děti měnit jen s jejich svolením.
Pobyt u vody
Pokud budeme hovořit o pobytu samotných dětí u vody, hovoříme už o
náctiletých dětech. Menší děti by k vodě chodit samotné vůbec neměly
a to ani v přítomnosti jen o několik málo let starších sourozenců či
kamarádů. Velký důraz by zde měl být kladen již na samostatnost.
Pokud jako rodiče dovolíme dítěti návštěvu koupaliště nebo jiné vodní
plochy měli bychom si být jistí, že jsou dobří plavci, dokážou přivolat
sobě nebo jinému případnou pomoc. Neměly by mít také sklony
k rizikovému chování, jako jsou skoky do neznámé vody, vyhledávání
silných proudů na řekách nebo přeceňování svých sil při plavání na
delších tratích. Opět se doporučuje návštěva vodních ploch ve větších
skupinkách dětí.
Rodiče by měli mít vždy na paměti, že bezpečí jejich dětí v době
prázdninového období je v jejich rukou. Dobrá a srozumitelná
komunikace na obou stranách je vždy přínosem. Odbourá u dětí možný
pocit ukřivdění, že jim nebylo ze strany rodičů něco dovoleno a u
dospělých napomůže k upevnění důvěry ve schopnosti a dovednosti dětí.
Komunikujte tedy s dětmi, zajímejte se o jejich plány a časový
harmonogram volných chvil a také jim bedlivě naslouchejte.

Obec Velké Albrechtice vyhlašuje soutěž o
nejhezčí fotografii z léta 2017.
Vyfoťte a doručte do 15. 9. 2017 na obecní
úřad foto z tohoto léta. Vyfotografujte
zákoutí své zahrady, košík plný hub nebo letní
bouřku. Všechny doručené příspěvky posoudí
hodnotící
komise
a
tři
nejhezčí
a
nejzajímavější fotografie oceníme.
UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili daň z nemovitostí na
rok 2017, aby tak neprodleně u činili. Tato daň byla splatná do 31. 5.
2017. Občané mohou uhradit daň složenkou, která jim byla zaslána (bez
poštovného) na poště, dále na pokladně Územního pracoviště v Novém
Jičíně v pondělí a středu v době 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00. Dále
převodem z účtu na Č.Ú: 7755– 77621761/0710, variabilní symbol je
vaše rodné číslo. V případě nejasností volejte na tel:
556788111. V případě neuhrazení daně jsou občané
vystaveni možnosti vymáhání exekucí.

Kalendář akcí
Datum
8. července
15. července
26. srpna

Akce
SK/Fotbalový turnaj- na počest Arnyho a bratranců Kleinových
Jízda veteránů-areál SK
Klub seniorů/Zájezd zámek Buchlovice
Hlas obce č.88 - 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: 01.07.2017
Uzávěrka příštího čísla: 15.8.2017

