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Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
opět jsme se v čase
posunuli o kus dál, a
kalendář nám ukazuje
měsíc,
jehož
název
vypovídá
o
všemlistopad. Pokud nepatříte
mezi zaryté romantiky,
nejspíš vnímáte tuto
dobu
jako
takový
deštivý, pošmourný a mlhavý, prostě „dušičkový“, měsíc. Co je ale
opravdu nádherné na listopadu, to jsou jeho barvy. Hned si
představíte krásné barevné listy, jak se jeden po druhém pomalu
snáší ze stromů, aby udělaly místo listům novým, které vyrostou na
jaře. Vítr si s nimi pohrává a převaluje z místa na místo. A až se snese
na zem ten poslední, bude ten pravý čas, aby děti pomalu začaly psát
svá přání v dopisech Ježíškovi…
A já bych ráda popřála nejen všem dětem, ale také Vám občanům,
aby se Vám o Vánocích všechny přání a sny splnily.

„Proměňte svůj život v sen, a své sny ve skutečnost“
Antoine de Saint-Exupéry

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Jedním z hlavních cílů posledních dvou let bylo pořízení nového
územního plánu (ÚP). To se podařilo a dnes už platí nový územní plán.
Veřejnost a vlastníci nemovitostí byli o všech krocích informováni
způsobem předepsaným v zákoně, mimo to jsem se snažil informovat
vás i v tomto zpravodaji. O projednávání projevili v různých fázích
zájem občané, jejichž počet se dá spočítat na prstech rukou. Důvod
proč o tom píši, je jediný: dvakrát opakované projednání žádosti o
odprodej pozemků v majetku obce, ležících v budoucí průmyslové
zóně, skončilo zamítnutím prodeje.
Po prvním projednání žádosti o prodej pozemků v červnu se
někteří zastupitelé shodli na tom, že by bylo třeba k věci uspořádat
anketu a zeptat se na názor občanů. Ano, logický postup. Bohužel
v tomto případě si myslím, že to bylo pozdě. To mělo přijít v roce
2015, kdy jsme projednávali obsah zadání nového ÚP, které bylo
zastupitelstvem schváleno 11.1.2016. S přispěním výsledků ankety byl
na zasedání v září podán protinávrh a zastupitelé odhlasovali
neprodávat. Je možné, že někomu se asi nelíbilo představení záměru
investora, firmy Panattoni Europe, které nebylo moc přesvědčivé.
Podle jeho zástupců zde mají vzniknout buď haly pro logistiku,
skladování, výrobu pro automobilový průmysl (automotive) nebo
výdejní sklady e-shopů. Nebylo řečeno, pro koho se bude stavět,
uživatel se bude teprve hledat po získání územního rozhodnutí.
Nedohodli jsme se ani na znění smlouvy o budoucí kupní smlouvě, ani
na ceně za pozemky, avšak zde investor navrhnul jednání. Své určitě
sehrál i málo otevřený přístup žadatele o odprodej Mgr. Svobody.
Někdo možná chce zabránit úbytku zemědělské půdy, která je
užívána nejvíce pro bioenergetiku a hnojena fermentačními zbytky
z bioplynových stanic. A jak to souvisí s územním plánem?
Pozemky pro průmyslovou zónu mezi železniční tratí, polní cestou
kolem Tří rybníků, silnicí na Butovice a dálnicí byly v ÚP obce
vyčleněny už před jedenácti lety. Plocha má být dopravně napojena

přímo na dálniční křižovatku pod Bílovem novou silnicí, začínající
vpravo před příjezdem do Butovic. Ta má zároveň odlehčit těžkou
dopravu přes Butovice. Záměr je v souladu s územně plánovací
dokumentací MS kraje a obce Bílov, je projednán s městem
Studénka, kde se kvůli tomu chystá změna ÚP. Probíhají příslušná
jednání s vlastníky pozemků.
Záměr byl do nového ÚP převzat beze změn a NIKDO, tedy ani
zastupitelé, nevyjádřil nějakou pochybnost nebo nepodal protinávrh
na zrušení. Naopak jsme tento záměr museli obhajovat u krajského
úřadu, který ve smyslu platných směrnic o ochraně ZPF chtěl záměr
vyřadit. Podařilo se obhájit. Cílem umístění průmyslové zóny na území
obce už kdysi bylo zajistit pro obec a vlastně celé Bílovecko vhodné
plochy pro podnikání a vytlačit tak mimo obydlené území nové záměry,
nesoucí s sebou dopravu, hluk a další negativní jevy. Myšlenka „proč
by lidé měli za prací jezdit hodiny do práce a proč mají podobné
plochy být jen u velkých měst, dejme lidem práci doma, přitáhněme
sem kvalifikované odborníky, přinese to i vedlejší efekty v podobě
rozvoje obchodu a služeb“ pro mne byla silnou motivací tuto věc dále
prosazovat i do nového ÚP. Prodej pozemků mohl přinést i nemalé
finanční zdroje do rozpočtu obce.
V průběhu let se objevilo několik potenciálních investorů, poslední
měl zájem o automotive a dokonce projednával s ČD zřízení železniční
vlečky. Vše se však zlomilo pod vlivem celosvětové ekonomické krize
po roce 2008. V současnosti, kdy ekonomika podle statistik opět sílí,
začíná být o plochu nový zájem. Otázkou je, co zde bude. O tom se
dá jednat. A také jestli nás nepřeválcuje jiná průmyslová zóna v kraji,
např. v Ostravě, Nošovicích, Mošnově, či v některé sousední obci,
která bude připravena lépe. Rád bych vám položil otázku a rád bych,
kdybyste mi na ni také odpověděli: Proč tedy máme v ÚP plochu pro
tento účel a nechceme prodat pozemky? Nemusím rozumět všemu,
ale tomu skutečně nerozumím. Co dál? Nepůsobí to zrovna
důvěryhodně.
Možná vás v uplynulém měsíci navštívili zástupci firmy, která
nabízí získání výhodných cen energií zapojením se do aukce na

dodávky energií a odvolávali se na to, že starosta o tom ví a že s tím
souhlasí, nebo dokonce že se také zúčastní. Byli u mne na OÚ, ale jen
jsem jejich přítomnost v obci vzal na vědomí. Já osobně ani obec se
do žádné aukce nezapojujeme ani nic neorganizujeme. Rozhodnutí o
účasti je jen na vás, včetně případných následků. Děkuji za
pochopení.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem za spolupráci v tomto roce a
popřát občanům obce příjemné a klidné prožití Vánoc. Bývaly to
svátky klidu, i ve válkách se na tuto dobu vyhlašovalo příměří. Takže
zkusme zvolnit a odpočinout si.
Snad nám letošní Vánoce zpříjemní koncert v kostele sv. Jana
Křtitele 27.12.2017, kde Pěvecký sbor Bílovec předvede své
nastudování České mše vánoční J. J. Ryby. Další koncert se uskuteční
14.1.2018, kdy vystoupí Dechový orchestr Hradec nad Moravicí se
svými sólisty. Jste srdečně zváni.

Pozvánka
na 18. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 11. prosince 2017 v 17.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých
Albrechticích. Hlavním bodem programu bude projednání
rozpočtu obce na rok 2018. Program jednání bude
zveřejněn obvyklým způsobem.
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.
Dovolujeme si touto cestou vyzvat vlastníky dřevin rostoucích
kolem komunikací, aby provedli ořez dřevin tak, aby jejich větve
nezasahovaly do komunikací a do vedení a zařízení veřejného
osvětlení a místního rozhlasu, kde mohou způsobit velké škody.
Děkujeme za pochopení.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve
dnech 20.a 21.října 2017 v Obci Velké Albrechtice
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Ze základní školy / Mgr. Světlana Munzarová
Začátek školního roku máme za sebou, prvňáčci už umí číst a psát
první písmenka, slabiky a dokonce některá slova. Počítají své první
malé nákupy, umí se představit nejen česky ale i anglicky. Například
se také učí anglicky napočítat do deseti a spoustu dalších věcí. Jako
vzpomínku na první školní dny jim pan fotograf udělal pěkné fotečky.
Ostatní školáci začátek roku nejprve s rozpaky, ale nakonec rovněž
úspěšně zvládli. Hned na začátku školního roku jsme si s „Tondou
obalem na cestách“ připomněli, jak chránit naši planetu. Zde se
formou vyprávění, prezentací, her a soutěží žáci dozvěděli, jak
správně třídit odpadky a co se s nimi potom děje, co se z nich nadále
vyrábí – tedy, že to má smysl třídit odpad. Na konci září jsme spolu
s dětmi z mateřské školky navštívili divadelní představení s názvem
„Matylda zasahuje“, které se dětem velmi líbilo. Se začátkem měsíce
října jsme již letos začali chodit na plaveckou výuku do Bílovce. A
poněvadž je už podzim, tak zpíváme podzimní písničky, vyrábíme
výrobky s přírodních materiálů a těšíme se z krásných dnů plných
barev, které podzim přináší.

Mateřská škola

/ Bc. Klára Jahnová, učitelka

Zpátky ve školce!
Po zaslouženém volnu o prázdninách naše děti opět školku rozezněly
svými hlasy a smíchem. Na třídě Beruška se děti rychle vrátily do
„zajetých kolejí“, setkaly se se svými kamarády a začaly pilně
pracovat nad úkoly, které jim připravují paní učitelky. Do třídy
Sluníčka přišel velký počet nových dětí, kdy většina z nich ještě
nedosahuje tří let věku. Začátek byl pro děti těžký, některé se na
novou skupinu adaptovaly rychle a bez problémů, jiné měly menší či
větší problémy se na určitou dobu odloučit od svých rodičů. S pomocí
paní učitelek si ale na školku hezky zvykají a začleňují se do nového
kolektivu. Den ode dne slziček ubývá a přibývá rán, kdy děti chodí do
školky s úsměvem. Dětem se snažíme začátek ve školce co nejvíce
zpříjemnit a přizpůsobit nabídku činností především jejich potřebám.
Práce s takto malými dětmi je pro nás, učitelky, něco nového a
neznámého a samy se vlastně učíme, jak s takovými mrňaty vlastně
pracovat a kolik toho zvládnou. Vzhledem k nízkému věku dětí na
třídě Sluníčka, si ještě netroufáme s nimi cestovat autobusem, proto

podzimní divadelní představení v Bílovci navštívily pouze starší děti
ze třídy Beruška. Pohádka Matylda zasahuje, děti bavila a užily si u
ní spoustu legrace. Nejstarší děti, které v příštím roce již nastoupí
do základní školy, začaly v průběhu října navštěvovat bazén v Bílovci,
kde je čeká deset lekcí plaveckého výcviku. V říjnu za námi do školky
přijela také čtyřnohá návštěva, pejsek Freny se svou paničkou. Paní
cvičitelka dětem vysvětlila, jak se k pejskům mají děti chovat, jak
pejsek v určitých situacích reaguje a co nám dává najevo svým psím
postojem. Děti zaujaly především dvě malá štěňátka, která si paní
cvičitelka přivezla s sebou. V době uzávěrky nynějšího čísla Hlasu
obce se připravujeme na první společnou akci s rodiči i dětmi. Těšíme
se a věříme, že se nám vydaří.

Klub „Zdravíčko“ /Františka Kleinová, předsedkyně spolku
Vážení spoluobčané, v neděli 10. září jsme v Divadle A. Dvořáka
v Ostravě shlédli slavnostní Galavečer a poté v sobotu 21. října
v Divadle J. Myrona populární muzikálovou komedii „ Kiss me Kate“,
v překladu „Kačenko, pusu!“ Jednalo se o americký muzikál na motivy
„Zkrocení zlé ženy“ podle W. Shakespeaera. V sobotu 23. září jsme
uskutečnili zájezd do středověkého hradu ve Frýdku- Místku se
stylovým středověkým programem. Cestou jsme navštívili „Galerii u
foťáka“ v Jistebníku u manželů Aleny a Jana Lipinových. Pan Lipina
nás provedl Galerijní ulicí se spoustou zajímavých fotografii a pak
nás všechny pozval do své galerie s množstvím obrazů a fotografií,
které si mohou zájemci koupit. V sobotu 2. prosince se mohou hlavně
děti těšit na mikulášské odpoledne s nadílkou a bohatým programem.
Tentokrát nás navštíví „Klauni na volné noze“ z Ostravy pod vedením
kouzelnice Radany. Začátek akce bude v 15.00 hod. Všechny děti i
dospělí jsou na toto odpoledne plné her, soutěží a kouzel srdečně
zváni.
Vážení a milí spoluobčané, přejeme Vám všem krásné prožití
vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v osobním,
rodinném i pracovním životě.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Neveselý je pohled na tabulku okresního přeboru v kopané. Start do
sezóny se nám moc nepovedl a jdeme od porážky k porážce. I když
jsme tým posílili, tak na hře a výsledcích to není poznat a bodů máme
málo. Jedním z důvodů je zranění klíčových hráčů a mladí je zatím
nedokážou nahradit. Přitom platí, že co na podzim nahraješ, na jaře
jako když najdeš. Musíme věřit tomu, že se to otočí a začneme zase
vyhrávat. Nás ostatní zase čeká připravit areál a budovu na hřišti na
tradiční akci Štít Albrechtic, která se tradičně koná poslední sobotu
v červnu. Bude se malovat, natírat, opravovat lavice na hřišti,
upravovat hrací plocha, přístupová cesta do areálu a spousta jiné
práce. Doufám, že to vše nenecháte na sportovcích a najdou se
dobráci, kteří přiloží ruku k dílu, neboť je třeba si uvědomit, že je
to obecní akce. Proto už dnes pracuje přípravný výbor na organizaci
akce jako strava, ubytování účastníků, hudby, programu a jiné.
Doufejme, že se nám to zdárně podaří.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda spolku
Vážení spoluobčané, už je za námi měsíc říjen a s ním 1. říjenmezinárodní den seniorů. Svátek, který je věnován našim milým
prarodičům a praprarodičům jako poděkování a vyjádření hluboké
úcty a respektu k naší starší generaci, která si i přes svůj laskavý
úsměv nese ve svých srdcích často obtížné a neveselé životní
zkoušky. I letos uspořádala krajská rada seniorů setkání seniorů
v okresech Opava a Nový Jičín s bohatým kulturním programem.
V sobotu 26. srpna jsme uspořádali pro naše členy autobusový zájezd
na zámek Buchlovice s prohlídkou města. Poté jsme se v odpoledních
hodinách přesunuli na nedaleký hrad Buchlov. Naši členové se také
v hojném počtu účastní akcí pořádaných v naší obci, například stavění
a kácení máje spojené s pálením čarodějnic nebo otevřených dveří na
farmě „Šťastná koza“. Dne 27. října proběhlo již tradiční podzimní
setkání členů Klubu seniorů ve společenském zařízení na hřišti, které

se opět těšilo velkému zájmu. Dne 10. listopadu ve 14.00 hodin
plánujeme návštěvu kina Radost v Bílovci. Zájemci mohou shlédnout
český film autorů Jana a Zdeňka Svěrákových „Po strništi bos“.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem čtenářům Hlasu obce popřál
veselé prožití svátků vánočních a do nového roku 2018 hodně zdraví
a úspěchů jak v rodinném tak i osobním životě.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Podle lidové pranostiky přijíždí svatý Martin na bílém koni.
Skutečností je, že se v našich zeměpisných šířkách objevuje první
sněhový paprsek od středních poloh obvykle kolem poloviny listopadu.
Přestože se dlouho neudrží, je to neklamné znamení, že se podzim
překulil do své druhé poloviny a na vládu nad přírodou se připravuje
paní zima. Pole jsou již sklizená a znovu osetá ozimy, stromy a keře
se zbavují listí a chystají se k zimnímu spánku. Poslední tažní ptáci
odlétli na jih a k nám zase přilétli ptáci z dalekého severu. I naše
stálá a přezimující zvěř se připravuje na zimní období. Srnčí se

intenzivně paství a připravuje si tukové zásoby na zimní strádání.
Z toho důvodu je nutno již předkládat do krmelců dostatek vhodného
krmiva pro tuto zvěř. Neméně důležitá je sůl, která této zvěři
napomáhá ke správné látkové výměně. Bažanti se stahují do míst, kde
zůstala zachovaná krytina (keře, půda ležící ladem, myslivecká
políčka). Zde najdou úkryt před dravci a jsou tady umístěná zařízení
zvaná zásypy, která jsou pravidelně doplňovaná krmivy. Většina savců
např. zajíc, srnčí zvěř, lišky atd. vyměnila svou letní srst za zimní,
která je hustší a chrání tyto zvířata před mrazem a zimní nepohodou.
Tyto zimní kožešiny, hlavně lišek a kun byly před 30-40 lety velmi
ceněny. Staří myslivečtí praktici říkávali, že když dozrají šípky, je
tato kožešina kvalitní, hustá a lišky byly loveny. Jako každý rok jsme
naplánovali v naší honitbě tři hony. Pamětníci, kteří pamatují 70 léta
vzpomínají na tyto hony jako velkou událost v celé vesnici. Vůz, ať již
tažen koňmi nebo traktorem byl obsypán ulovenou zvěří. Zajíců a
bažantů byla hojnost a nebylo vyjímkou, že se na jednom honě ulovilo
300-400 zajíců. Dnes je to o setkání s kamarády a udržování
bohatých tradic myslivosti. Zajíce kvůli nízkým kmenovým stavům
lovit nebudeme. Podobně to asi dopadne i s bažanty. I přes neustálou
práci na zlepšování úživnosti honitby se nám nedaří stavy drobné
zvěře zvednout. Problém je ve skladbě plodin pěstovaných na našich
polích. Kukuřici a řepku zde kdysi nikdo neznal. Dnes je to hlavní
zemědělská plodina. Tím vzniká ideální prostor pro největšího
likvidátora drobné zvěře a to je divoké prase. Bechyně s mláďaty se
na jaře nastěhují do řepky a po její sklizni se přesunou do lánu
kukuřice Zde mají půl roku klid. Divoké prase má výborný čich a jsou
neustále v pohybu. Pak taková tlupa o 25 kusech dokáže spolehlivě
zlikvidovat hnízda bažantů, mladé zajíčky i čerstvě narozené srnčata
v širokém okolí. Během sklizně a po sklizni kukuřice bylo zatím v naší
honitbě uloveno sedm kusů divočáků a jeden byl nalezen sražen autem
u čističky odpadních vod. Takový počet zde nikdo nepamatuje.
Poněvadž se pomalu ale jistě blíží nejkrásnější svátky roku,
dovolte mi popřát jménem M.S.Jamník všem bohatého Ježíška a
klidné a radostné Vánoce.

Albrechtické maminky /Marika Vítková
Dobré ráno, dobrý den,
den se krátí s podzimem.
Venku fouká vítr, prší,
připravte si děti uši.
Dobré ráno, dobrý den,
hrajeme si s podzimem.

Budeme si s knížkou hrát,
předčítat a povídat.
Ať jsi holka nebo kluk,
tedˇuž ticho, ani muk.
Listí zlátne, padá dolů,
bude nám tu dobře spolu.

Sem
tam
se
náhodně potkat. V
obchodě, na hřišti,
na pískovišti....To
nám
nestačí!
Proto vznikl nápad
albrechtických
maminek, že tomu
pomůžeme
a
budeme se scházet
pravidelně jednou
týdně. Někde v
teploučku a útulnu, kde si
mohou děti hrát a
skotačit. V tomhle nám
vyšel vstříc pan starosta
a nabídl nám prostor
klubovny přímo v budově
obecního úřadu. Děti
budou moci poznávat
nové prostředí, navzájem
se skamarádit, hrát si.
Maminky si zároveň vyměňovat rodičovské zkušenosti a trochu
zapomenout na denní starosti a povinnosti co mají doma. Snad se to
dětem bude líbit a také nám maminkám. Budeme se o to snažit!!!

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, mnoho zvířat se již brzy uloží k zimnímu spánku. Mezi

nimi je také ježek. Pokud to včas nestihne, a vy ho najdete,
zaneste ho do záchranné stanice, kde se o něj postarají.
Myslíte, že zvládnete vyluštit mou křížovku?
Ježek v lese
Ježek píchá do všech stran,
Leze ježek, leze v lese,
já se chytit nenechám.
jablíčka si domů nese.
Do listí se zahrabal,
Děti kolem běhají,
stočil se a potom spal.
ježka všude hledají.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Co nosí ježek na zádech?
2. Co sbíráme v lesích na podzim?
3. Jaký je symbol Heloweenu?
4. Co padá na podzim ze stromů?
5. Roční období.
6. Co nám přinese sv. Martin?
7. Plody dubu.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci listopadu oslaví životní jubileum
Patrmannová Renáta
Gebel Milán
Štanclová Věra
Sobek Jan

50
70
79
84

V měsíci prosinci oslaví životní jubileum
Maivaldová Dana
Peschlová Jiřina
Štěpánková Božena
Stixová Jiřina

65
82
84
84

Opustil nás pan Jindřich Kasprzyk
Noví občánci: Lukáš Danel, Vojtěch Demo
Mikuláš Jozek
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zesnulým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

POZVÁNKA
Kulturní komise naší obce si Vás dovoluje pozvat dne 11. listopadu
2017 na podzimní vítání nových občánků a k posezení s našimi
jubilanty. Akce se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu.
V 15.00 hodin bude vítání občánků a v 16.00 hodin posezení s
jubilanty. Srdečně zvou členky komise.
ADVENTNÍ TVOŘENÍ
Vážení občané přijměte srdečné pozvání k adventnímu
tvoření s posezením u předvánočního punče. Tato akce
je pro dospělé, a koná se ve čtvrtek 30. listopadu od
16.00 hodin v klubovně obecního úřadu.

Ta naše hospoda / Marie Dlabalová
Už dávno nejsem hospodský typ. Přesto mně zaujalo, jak se mění naše
hospoda v bývalé sokolovně. Jako dítě si pamatuji, že se jí říkalo „U
Garguláka“, kterýžto pan ji
provozoval. Tam chodili naši
tatínkové především po nedělní
mši
poklábosit,
zatímco
maminky šly vařit oběd. Po
letech jsem se tam vypravila i
já, přece si nenechám ujít
grilovaná uzená žebra. Bylo to
výborné, i to malé pivo, k tomu
pak popovídání se známými...
Ing. Miroslav Svarožič (1974)
ze slovenské Čadce, který tu
naši hospůdku už dva roky
provozuje, zřejmě ví, jak na to,
aby hosté přišli nejenom na
pivo nebo štamprličku. I když
kdo ví, podnikat v tomto oboru
totiž není zrovna jednoduché.
Ale když se člověk řídí krédem
„všude je chleba o dvou kůrkách, ale chci dělat to, co mně naplňuje, “
tak to zní natolik sympaticky, že mohu nabídnout tento rozhovor.
Proč zrovna Velké Albrechtice?
Přistěhovali jsme se na Moravu tehdy ještě s mojí manželkou. Oba
jsme chtěli žít právě tady, byla to oblast, která nás už dlouho lákala.
Dalo by se říci, že to byla jakási srdcová záležitost. No a já jsem si
tu chtěl otevřít restauraci, to byl vždy můj sen. V úvahu připadalo
„Údolí mladých“ v Bílovci, jednali jsme o tom s tehdejším majitelem,
postupem času onen majitel začal dávat takové podmínky, které jsem
už nemohl splnit. Kamarád mi pak řekl, že právě ve Velkých

Albrechticích je volná hospoda. Přišel jsem se podívat, no a stal jsem
se hospodským. Bral jsem to jako šanci něco dělat, uplatnit se v
oboru. Jsem kuchař, a tak proto jsem začal lákat hosty právě na
nějaké speciality.
Vrátím se k té srdcové záležitosti. To je pěkné a ušlechtilé, ale hodně
lidí si podnikání spojuje se zlatým dolem.
Chápu, peníze člověk potřebuje k životu, ale tato oblast podnikání
není zrovna zlatým dolem, kde se dají těžit peníze. Já hledám
uspokojení v mé profesi, kontakt s lidmi, peníze jsou až druhořadé.
No, nevím, nevím, v dnešní době, kdy je zákaz kouření v restauracích,
kdy je povinné EET... tak to musí být opravdu široké srdce
podnikatele, aby přežil.
Víte, každý člověk se nějak vyvíjí. Já jsem časem přišel na to, že
mně nebaví chodit do práce, která člověka moc nenaplňuje. Uvědomil
jsem si, že život je moc krátký na to, aby člověk otročil a dělal to, co
ho nebaví. A tak jsem se rozhodl jít za svým snem a hledat uplatnění
v životě. To, co mně uspokojí a naplní zároveň. Snažím se lidem
předávat svým určitým způsobem to dobré.
Vy máte tuto hospodu v nájmu. Vyplatí se to?
Hospoda už není to, co bývalo. Lidé kdysi přicházeli, aby si
popovídali, odpočinuli po práci. Dnes velké společnosti propagují své
výrobky v supermarketech, kde se dá koupit pivo mnohem levněji, než
v hospodě. Čili lidé si raději koupí pivo tam a vypijí si ho doma, na
zahradě, u televize... Tím se už vytrácí onen smysl jít do hospody a
popovídat i s někým a dát si pivko. Ta sociální integrace je už pryč. A
co se týče toho EET, chápu, že stát potřebuje peníze, s tím nic
nenaděláme. Pro nás je to trošku zdržení, než se vyjede účtenka –
ale lidé si na budou muset zvyknout, že to pivo nedostanou hned.
Zaznamenal jste nějaký odliv „štamgastů“ vzhledem k zákazu
kouření?
Je to ještě krátká doba, abych to mohl nějak zhodnotit. To víte,
že zákazníků ubylo, ale zeptejte se začátkem roku, až už uvidím plus
a mínus na účtu.

Snažíte se získat to plus právě nabídkou specialit?
Jistě. Když si někdo dá uzená žebra, dá si k tomu i to pivo. Přijdou
celé rodiny, dají si i něco sladkého. Ale samozřejmě záleží na počasí.
To letošní nebylo moc příznivé, což se jistě projevilo na tržbách.
No a co zima?
Uvidíme.
Nedá mi to, abych se nezeptala, co říkáte na pivo, které je v současné
době plné bublinek, tedy kysličníku uhličitého a pak vám to bublá v
žaludku?
Vše záleží na tom, kdo a jak pivo načepuje. Ono i to je věda. Ale
to už je tajemství každého dobrého hospodského.
Co zbývá, než vám popřát kromě toho piva se smetanovou čepicí
hodně spokojených lidí, kteří k vám přijdou posedět.
Děkuji. Budu se snažit.
A ještě maličkost, zbývá čas i na relaxaci, koníčka?
Nedá se říci, že by to byla zrovna relaxace, jsem členem Sboru
dobrovolných hasičů v Bílovci. I to mně naplňuje.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Sad po sezoně
Koloběh přírody říká, že sklizní vlastně nic nekončí a vše se už skrytě
chystá na novou sezonu. Jak můžete ovocným stromkům či sadu
pomoci se na ni připravit? Každý správný pěstitel či zahrádkář, který
rozumí přírodě, se pouze přizpůsobuje jejímu rytmu a využívá její
zákonitosti. Všechny zásahy, které v sadu provádíte, by tak měly jen
lehce korigovat směr, kterým přírodní procesy samovolně kráčejí. To
platí jak pro řez nebo hnojení, tak třeba pro kompostování.
Zásady posklizňové péče
1. Nic neodkládat – když vidíte, že stromu praskla větev, nebo při
sklizni objevíte v koruně větev suchou, snažte se zasáhnout
neodkladně. Místo po čerstvě zlomené větvi čistě seřízněte podle

aktuální situace buď na čípek, nebo větevní kroužek a zamázněte
stromovým balzámem. Suchou větev odřízněte a hned vytáhněte z
koruny ven. Až totiž opadají za pár týdnů listy, už ze země
nerozeznáte, která větev je suchá a která živá.
2. Hlídat zdravotní stav – na podzim už samozřejmě nejsou ochranné
postřiky třeba, něco pro zdraví stromků ale udělat můžete.
Odstranění nakažených plodů je posklizňový evergreen, ale je čas i
na sběr a likvidaci lepicích destiček a pásů lepenky. Stromkům
prospěje i důkladné vyhrabání prostoru pod korunami ostrými
hráběmi. Zničíte tak spoustu škodlivých larev zakuklených v zemi i v
opadaném listí.
3. Pravidelně udržovat – kůly, drátěnky, úvazky a tvarovací závaží
pomáhají udržet stromky v požadovaném tvaru, případně jim
umožňují dobře zakořenit. Právě po sezoně, než přijdou mrazy, je
vhodná chvíle i jim věnovat trochu pozornosti, opravit je, odstranit
nebo je vyměnit.
4. Uklízet – vysoká tráva je útočištěm hrabošů. Pokud máte sad,
snažte se trávu na podzim posekat a odvézt. I v kupkách posekané
trávy si myši rády dělají hnízda. V této době už není vhodné trávu
používat na mulčování v okolí kmenů.
5. Hnojit – podzimní termín hnojení se týká především vápnění.
Zaměřte se hlavně na druhy, které měly potíže s jeho nedostatkem –
u jádrovin je jasným příznakem deficitu hořká pihovitost plodů, u
broskvoní a meruněk chloróza listů a klejotok. Dávka vápenného
hnojiva se řídí jeho typem, u dolomitického vápence, který dodá do
půdy i hořčík, se pohybuje mezi 50 až 70 g/m². Interval hnojení je
nejčastěji tříletý.
6. Vysazovat – na podzim se vysazuje většina ovocných stromů.
Nejvhodnější je výsadba jádrovin, třešní a švestek, malé omezení
mají jen teplomilné druhy, jako jsou meruňky a broskvoně. Ve vyšších
polohách, kde přichází zima přece jen dříve, odložte proto jejich
výsadbu až na teplé jaro. Jarní termín více vyhovuje i ořešákům.

7. Doplňovat – sortiment ovocných druhů se každou sezonu trochu
mění, je tedy vhodné si občas projít aktuální nabídku školek ve vašem
okolí. Zkuste si vysadit mimo plán i nějakou novinku, třeba vás
překvapí. I objevování k zahrádkaření patří.
A nakonec jedna dobrá ovocnická rada:
Větevní kroužek se nachází v místě napojení větve na kmen či silnější
větev. Jsou zde nahloučeny velice drobné spící pupeny, a místo tak
vypadá jako kroužek nebo prstýnek. Pokud chcete, aby ze zbytku po
uříznuté větvi nevyrůstaly žádné nové výhony neboli výmladky, musíte
vést řez právě tudy. Řez na čípek má za cíl naopak povzbudit růst
nových výmladků, a proto by měl být veden nad větevním kroužkem,
lépe řečeno nad prvním očkem nad větevním kroužkem. Tímto
způsobem se povzbuzují k zahuštění korunky takové druhy ovocných
stromků, které mají sklon k vyholování, např. višně.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová
Nové tituly pro dospělé
J. P. Delaney -Ta přede mnou
David Lagercrantz -Muž, který hledal svůj stín
Lone Theilsová -Dívky z trajektu
Malin Persson Giolito -Tekutý písek
Hannah McKinnonová -Léto u jezera
Angela Marsonsová -Případy Kim Stoneové: Němý křik, Ďábelské
hry, Tichá modlitba
Mark Hill -Půlnoční kluk
Rafel Nadal -Prokletý rod Palmisanů
Liane Moriarty - Poslední výročí
Clare Swatmanová -Než odejdeš
Nora Robertsová -Pošetilý sen, Poslední interview, Pavučina z
hedvábí
Lucy Hollidayová -Noc s Marilyn Monroe, Noc s Audrey
Hepburnovou

Robyn Carrová -Thunder Point
Stephanie Storey -Mramor a plátno
Irena Obermannová - Dobré duše
Michael Connelly -Odvrácená strana konce
Colleen Oakleyová -Stačí jen dotyk
Johannes Mario Simmel -Svůj kalich hořkosti
Hanya Yanagihara -Malý život
Tillie Coleová -Tisíc polibků
Karl Ove Knausgard Zamilovaný muž
Nové tituly pro děti a mládež
Overdeck Laura- Zábavná matematika pod polštář 1 a 2
Henning Mankell -Kocourek, který měl rád déšť
Roald Dahl -Velké myší spiknutí, Danny, mistr světa
Oznamujeme občanům, že je k dispozici volný byt v domku pro
seniory č.p.350. Tento byt je určen pro osoby ve věku nad 70.
let. Případní zájemci se mohou hlásit na obecní úřad.

Kalendář akcí
Datum
10.listopadu
11. listopadu
30. listopadu
2. prosince
11. prosince
27. prosince

Akce
Klub seniorů/ Po strništi bos
KK/ Posezení s jubilanty, Vítání občánků
KK/Adventní tvoření
Klub Zdravíčko/Mikulášské odpoledne pro děti
Zasedání zastupitelstva obce
Adventní koncert
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