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Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí čtenáři,
z léta a prázdnin nám
zůstaly pouze nějaké fotky
a milé vzpomínky. Někteří se
teprve vrací ze svých
dovolených, děti a studenti
se vrátili do školních lavic, a
my se nacházíme v období
babího léta, které je možná
ještě příjemnější. Pomalu se k nám blíží podzim. Někdo řekne „konečně“
vysoké letní teploty mu nedělají dobře, jiný „škoda“ protože léto prostě
miluje. Ale i podzim umí být krásný. Dny jsou plné laskavého podzimního
sluníčka, které barví listy stromů do nepopsatelného barevného obrazu.
Podzimní slunce už nepálí tak jako to letní, ale potěšit dokáže úplně
stejně, možná ještě víc. Nálada okolo nás je jiná - všude je cítit klid a
hluboká podzimní nostalgie, příroda se chystá na dlouhé měsíce spánku.
To je ten pravý čas zamyslet se o životě, o souznění s přírodou - třeba
i při procházkách okolní krajinou.

„Až se vykácí poslední strom, až se zamoří všechny
vody, až uhyne poslední živočich a zůstaneme na Zemi
sami, pak poznáme, že peníze nejsou vše.“
Greenpeace

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Je konec léta, pro politiky a novináře takzvaná okurková sezóna, takže
co si také trochu orazit? Dnes proto budu málo psát a podám informace
obrazem.
Na počátku léta jsem se dozvěděl, že České dráhy provedou
rekonstrukci trati Studénka – Bílovec a v tom opraví i čekárnu ve
Velkých Albrechticích. Ta už měla více podob. Z dochovaných fotografií
vybírám dřevěnou boudu, která sloužila cestujícím za mého mládí.
Později byl na místě dřevěné boudy postaven plechový přístřešek pro
cestující. Tam pěkně foukalo i pršelo, v létě bylo horko, v zimě byla zima
a byl to vděčný objekt pro sprejery. Takto vypadala zastávka do konce
června 2017. Dnešní nová podoba čekárny odpovídá všem pravidlům pro
zajištění bezpečnosti cestujících a je řešena jako bezbariérová. Zatím
schází název obce, lavička a terénní úpravy. Vydrží nám hezká dlouho?

Vodní nádrž, zvaná od nepaměti Kulův rybník, je pozůstatek vodního
příkopu kolem středověké vodní tvrze. Ta zde podle archeologických
nálezů stávala ve 13. až 15. století, snad pro ochranu obchodní stezky
údolím kolem Bílovky. Po neúspěšných žádostech o dotace jsme se letos
rozhodli provést vyčištění od naplavenin a opevnění břehů. Stavbu
provedly Lesostavby Frýdek – Místek, a.s. Je hotovo, čeká se na
ozelenění dna travinami. Poté bude - zřejmě na jaře - rybník znovu
napuštěn. Cílem bylo kromě zvýšení kapacity zajištění břehů proti vodní
erozi, což se zřejmě podařilo. Jeden problém však zůstal - pokud
nastanou přívalové deště, splachuje se s vodou z pole a zpevněné polní
cesty nad rybníkem do rybníka bahno a zbytky rostlin. Toto bude třeba
dořešit, a to zejména ve spolupráci s uživatelem pole. A na otázku dětí,
jestli se zde bude možné koupat odpovídám: nádrž nebude určená ke
koupání, a to z hygienických i bezpečnostních důvodů. Rybářskému
spolku přeji hodně nových členů, ať se jim zde dobře hospodaří.
Pohled na stavební práce od nového stavidla

Nadešel nový školní rok a děti se vrátily do školních lavic. Zase se budu
opakovat, ale znovu žádám rodiče, aby řádně poučili své děti o
nebezpečích číhajících na ně na našich silnicích, zejména v podobě

neukázněných řidičů. Dětem přeji hodně úspěchů ve škole a radost
z dosažených výsledků. Učitelskému sboru pak hodně radosti z radosti
dětí.

Pozvánka
na 17. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 11. září 2017 v 17.00
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích.
Hlavním bodem programu bude opakované projednání žádosti o odprodej
pozemků z majetku obce, ležících v plánované průmyslové zóně mezi
tratí ČD, silnicí do Butovic a dálnicí. Zastupitelstvo bude projednávat
také vydání nového územního plánu obce. Program jednání bude
zveřejněn obvyklým způsobem.

Mateřská škola /Klára Jahnová, učitelka
Léto si pomalu předává vládu s podzimem a nám, učitelkám, i dětem začal
nový školní rok. Do našeho kolektivu jsme přivítali novou paní učitelku,
Mgr. Hanu Rušarovou a také asistentku pedagoga a chůvu, které budou
pracovat u malých dětí na třídě Sluníčka. O prázdninách v mateřské
škole probíhaly drobné rekonstrukce, výmalba chodeb, výměna koberce
ve třídě Berušky a také příprava výzdob a vzdělávacích dokumentů
v jednotlivých třídách.
Dovolte mi, abych se krátce vrátila k uplynulému školnímu roku,
protože měsíc červen byl, jako každým rokem, nabitý událostmi a
akcemi. Dne 1. června jsme vyrazili na bíloveckou přehradu, kde si Sbor
dobrovolných hasičů Bílovec připravil program pro mateřské a základní
školy. V průběhu dopoledne jsme s dětmi prošli devět stanovišť
s různými úkoly a na závěr nás čekala sladká odměna. Děti byly nadšené
především ze stříkání z hadice a z prohlídky hasičského auta. Dne 17.
června vystoupily děti z obou tříd na Dni obce. Letos nám počasí nepřálo
a zmokli jsme, to nám ale na elánu neubralo a vystoupení jsme si užili.
Děti nacvičený program s velkým zápalem předvedly a sklidily potlesk

od přítomných statečných návštěvníků, které nepřízeň počasí
neodradila. Dne 20. června pak předškoláci ze třídy Berušky předvedli
svým rodičům nacvičený program a zároveň byli paní učitelkami pasováni
na školáky. Veselý program vykouzlil na obličejích rodičů úsměvy, ale
slzy, které se zaleskly v očích nás všech, napovídaly, že je tato chvíle
také prvním velkým mezníkem v životě těchto dětí. Všem našim
předškolákům přejeme úspěšný start v nové životní etapě a doufáme, že
se za námi někdy přijdou podívat a pochlubit se svými výsledky na
vysvědčení. Dne 23. června nás pak spolu s dětmi ze základní školy čekal
školní výlet. Letos jsme si vybrali lanový park Bílá v Beskydech. Počasí
pro výlet bylo více než ideální a děti si tak mohly vyzkoušet všechny
atrakce. Nejdříve je celým parkem provedli instruktoři – animátoři,
s kterými děti plnily různé úkoly pod názvem „Pirátská plavba“. I
nejmenší děti vše krásně zvládly a dostaly velkou pochvalu. Po vydatné
svačině si děti ještě zaskotačily na atrakcích v areálu a vydali jsme se
na cestu domů. I přes náročné, aktivní dopoledne děti i v autobuse
brebentily a jen málokoho zmohla únava natolik, že si na chvíli zdříml.
V průběhu června jsme také vyhodnotili sběr vršků z PET lahví, peněžní
výtěžek za nasbírané víčka poputuje malé Natálce, pro kterou jsme sběr
pořádali. Děkujeme všem rodičům, rodinným příslušníkům, přátelům a
kamarádům, kteří se do této fajn akce zapojili a přispěli tak k dobré
věci. Celý školní rok pak ukončila poslední akce na zahradě mateřské
školy, kterou byla Stezka Ferdy mravence. Pro získání sladké odměny
děti musely splnit několik úkolů jako například chytání koně do lasa,
překážkovou dráhu nebo stavbu Ferdova domečku. Děti vše hravě
zvládly a spolu s rodiči si pak pochutnaly na opečených buřtech a
sladkých buchtách, které připravily paní kuchařky. Účast byla hojná a
celá akce se vydařila, věřím, že se všichni dobře bavili.
Velký dík patří rodičům našich dětí,
kteří s mateřskou školou celoročně úzce
spolupracují, aktivně se zapojují do
pořádaných akcí, tvoří s dětmi a pro děti a
nemalou mírou přispívají k dobrému chodu
celé školy. Děkujeme a zároveň se těšíme
na další spolupráci v novém školním roce.

Ze základní školy/Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka
Nový školní rok
Čas příjemného odpočinku, dovolených je nenávratně pryč. Začal nový
školní rok, pro některé začátek něčeho nového. Jak se na něj těší
školáci? Jsou plni očekávání, které v nich vyvolává příjemné šimrání
v břiše? Nebo převládají obavy opředené nepříjemnými pocity
z neznáma? Věřím, že převažují pocity libé a po letních měsících jsou
nabití pozitivní energií. Nejenom děti, ale i rodiče čeká změna režimu.
Bude potřeba začít lépe organizovat svůj čas. Pokud totiž člověk stojí
pevně na zemi, má jasně nastavené hodnoty a
priority, zvládne každou novou situaci a dokáže
z ní vytěžit maximum. První zářijové dny bývají
plné povinností, příprav a možná i stresu, proto
bych ráda popřála žákům, rodičům a všem
pracovníkům úspěšný nový školní rok plný zdraví,
pohody a inspirativních nápadů. Těšíme se na vás.

Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein

Čas léta prázdnin a dovolených je již za námi a léto pomalu ale jistě
spěje ke svému konci. Počasí je ještě stále přívětivé a sluníčko příjemně
hřeje. Pofukující vítr, krátící se den a ranní mlhy. To bývají neklamná
znamení, že vládu v přírodě pomalu ale jistě přebírá podzim. Je to vidět
všude kolem nás, pole jsou sklizená a tažní ptáci se chystají na svou
dlouhou pouť do teplých krajin. Nejdříve odlétají nejrychlejší letci a to
jsou rorýsi. Po nich následuje majestátný čáp. Ještě se posilují lovem
hmyzu a hlodavci na poli při orbě. To jich můžeme najednou spatřit i
několik desítek kusů. Vlaštovky a jiřičky po vyvedení dvojích mláďat a
po neustálém shánění potravy se sdružují do hejn, odpočívají na drátech
a nabírají sílu před tou dlouhou cestou. Změny probíhají i v přírodě
v našem okolí. Zvěři ubylo krytu i potravní nabídky, na polích probíhají
podzimní práce. Zbývá sice kukuřice, sója, řepa, ale i tyto plodiny budou
co nevidět sklizeny. Volně žijící zvěř se začne stahovat k vesnici a
hledat potravu a úkryt. Proto jsou vděčně zvěří přijímány vysazené

remízky, keře a myslivecká políčka. V těchto políčkách zůstávají vyseté
plodiny nesklizeny a slouží jako potravní nabídka zvěři přes celou zimu.
Tyto ostrůvky zeleně uprostřed rozlehlých lánů polí působí jako oázy
uprostřed pouště. Letošní léto bylo na vláhu stejně jako vloni dosti
skoupé. Opět se plně osvědčily námi zbudované napáječky. Tímto bych
chtěl poděkovat našim dobrovolným hasičům, kteří v rámci kondičních
jízd nám tyto napáječky pravidelně doplňovali z jejich cisterny. Ulehčili
nám v této práci, neboť každá napáječka má obsah vody 50-70 litrů.
Pokračuje odlov srnců, ale hlavní cesta z Bílovce do Klimkovic nás
myslivce určitě předčí. Jen v týdnu od 14.8 do 20.8 bylo na této silnici
od Bílovce po Josefovice sraženo 5 kusů srnčí zvěře z toho dva srnci,
dvě srny, po kterých zůstala mláďata a jedno letošní srnče. Je to
strašná daň vzrůstající automobilové dopravě. Při těchto večerních a
ranních lovech se daří tlumit hlavního predátora drobné zvěře a to lišku.
Ale tlak dalších šelem stále roste. Byli zde spatřeni další dravci, kteří
se zde kdysi nevyskytovali, a to je mývalovec a ve vedlejší honitbě
v Bravanticích byl spatřen dokonce šakal. Jeho domovem jsou maďarské
stepi a se změnami podnebí se šíří dále na sever. Jedině intenzivním
odstřelem těchto predátorů můžeme zachránit zbytky divoké populace
bažantů, koroptví a zajíců.

Jen kousek za poznáním /Marie Dlabalová
Rozhovor s občanem naší obce, byť předem domluvený, nevyšel z
časových důvodů. Ne ovšem z mých, pán se slušně omluvil, že nemá čas.
I mne tlačil čas, protože článek musím odevzdat za několik dnů. Takže
vezmete místo rozhovoru následující fejeton na téma cestování? Snad
vás to navnadí prožít něco neobyčejného i ve všední den, byť kousek dál
od domova.
Už jako dívce v posledním ročníku základní školy mně lákalo
cestování. Školu v Karlových Varech, kde se tenkrát studovala
ekonomika cestovního ruchu a lázeňství, jsem ovšem musela hodit za
hlavu. „Půjdeš na SVVŠ a pak na vysokou zemědělskou, jsi přece ze
zemědělské rodiny,“ zněl ortel zemědělské komise. Na tu vysokou jsem

nakonec nešla, ale k cestování jsem se jakž takž dostala. Žádné velké
dálky, nejdříve dovolená v Maďarsku, Rusku, Rumunsku, Bulharsku,
později Jugoslávie, Španělsko, Mallorka, Řecko, ještě později cesty za
poznáním do Francie, Itálie, Anglie, Německa...
Letos jsem se vydala na řecký Rhodos. Překvapil mne. Hodně zeleně,
hory, skály, smaragdové čisté moře, až kýčovitě modré nebe. Také
množství historických památek, ať už v samotném hlavním městě
Rhodosu, kde si návštěvník nemůže nechat ujít procházku po Ulici rytířů
(v budovách žijí a pracují i teď lidé stejně jako před šesti staletími
rytíři sv. Jana, jedná se o živou památku z mála takového druhu, které
existují nejen v Evropě, ale na celém světě). Uchvátí vás zcela jistě Palác
velmistrů, rytířská akropole Kastello, starobylé hradby, tržiště, přístav
Mandraki, u jeho vchodu dominují dva bronzoví jeleni, kteří jsou
symbolem starobylého Rhodu a kteří vítají návštěvníky ostrova. Za
jeden den vše spatřit je málo. A to nás čeká ještě malý ostrůvek Simi,
kde se kdysi vyráběly lodě a padly na to všechny stromy, které na
ostrově rostly a do dneška je už těžké svahy zalesnit, protože tu chybí
to nejdůležitější – voda. Ta se dováží z Kosu a také ze Rhodosu. Přesto
je ostrůvek jako malovaný, lidé se živí prodejem mořských hub a
kořením.
A co Lindos? Jen půl hodiny jízdy autobusem od našeho hotelu –
autobusová spojení tu mají vskutku dobře organizovaná a samotné
autobusy bychom jim mohli závidět. Lindos - to je na jedné straně
Akropoli (záviděli ji kdysi Athéňanům a tak si postavili svoji), na straně
druhé přístav,
pláž a mezi tím
na
stráních
půvabné
bílé
domy – něco jak
v
Santorini.
Úžasné, pastva
pro oči a pro
fotoaparáty.
Úžasná byla i
má cesta na

Akropoli, pěšky je to dost do
kopce a po vychozených
kamenech to klouže. Co takhle
vzít si oslíka - tomu se podle
nápisů říká anglicky Donkey a
stojí 6 euro. Nevím, proč se
říká oslovi, že je to hloupé
zvíře... už po dvou metrech
chůze pochopil, že veze uřvanou
paní s bolavými zády, která by
nejraději a kdyby to uměla, tak
by vyskočila na pevnou zemi. No, došli jsme, ale dolů už jsem to vzala
pěšky. Za to, že jsem přežila, jsem si v místních uličkách koupila ubrus
za usmlouvanou cenu 20 eur a CD s řeckými melodiemi z filmu Řek Zorba.
Píšu o městech, ale nesmím se nezmínit o pobytu jako takovém. Byli
jsme ubytováni v hotelu Kabanari Bay, malém hotýlku s bazénem,
lehátky, restaurací i barem. Vše čisté, upravené. K moři to bylo asi pět
minut. Pláž oblázková, voda zářivě čistá, za námi maják – tedy
restaurace a bar s příjemným Achileusem, který už uměl i pár slov
česky. A lidí nic moc, červen ještě asi není ta pravá sezóna. A klid.
Všude. Oáza pro nervy. A usměvaví lidé kolem, tedy myslím jak
návštěvníky, tak personál hotelu. Sjezdila jsem toho dost, ale nikde
jinde jsem si nepřipadala jako mezi přáteli, se kterými se znám léta.
Každý se usmíval, pozdravil, popovídal si, poradil... Není divu, že někteří
hosté tu jezdí už několik let po sobě.
A na závěr jedno krátké zastavení: na pláži si povídáme s jednou
manželskou dvojicí o tom, jaké je počasí u nás doma. A pak se ptám
odkud jste: „Z Albrechtic u Českého Těšína,“ řekla paní Eva. „No a my
zase z Velkých Albrechtic u Bílovce,“ říkám já. To víte, že přišla řeč i
na Štít Albrechtic, výměna telefonu i e-mailových adres. Takže možná,
že příště, za rok? Uvidíme.
Jo a pokud se ptáte, co slovutný Kolos Rhodský, sedmý div světa?
Tak už tato, podle legend 31 metrová bronzová socha, kterou měly
proplouvat lodě do přístavu, neexistuje. Ale Rhodos jako takový žije a
je tam hezky.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Celkem živo bylo přes prázdniny v areálu sportovního klubu. Začali jsme
dne 8. července memoriálem Helmuta a Oty Kleinových a Arnyho v malé
kopané. Zúčastnilo se 10 týmů dospělých a 3 týmy dětí, a to i přes to,
že nám nepřálo počasí a několikrát nás řádně slilo. Z tohoto důvodu se
ani nekonala večerní diskotéka. Tato akce byla za podpory obce Velké
Albrechtice a tímto, děkujeme.
VÝSLEDKY:
1 . BARI Tým
2. Olbramice
3. FC Karpaty
Lvov
4. Galaktikos
5. Omezenci
6. B.CH.Š.ml.
7. Stará Ves
8. Varani
9. B.CH.Š. st.
10. Dřeváci
Žáci:
1. Klimkovice
2. Bílovec
3. Klimkovice 2
Nejlepší hráč:
Jaroslav Kupka
Olbramice
Nejlepší
střelec: Jan
Huška
Nejlepší
brankář:
Alexandr
Klychuk

Další akcí byl dne 15.
července již 13. ročník
POLI veterán jízdy
historických vozidel.
Tentokrát nám počasí
vyšlo a tak do areálu SK
najela
stovka
naleštěných krasavců.
Pan Antonín Šeuer s
naším komentátorem
Rudou Langrem vše
okomentovali,
takže
jsme o každém autíčku
věděli
i
historii.
Nejvíce pozornosti se
těšil automobil Ford
z roku 1924, ale i ostatní motocykly i automobily vystavené na ploše byly
obleženy davem diváků. Soutěžící splnili drobné soutěžní úkoly a pak
následovala jízda zručnosti všech strojů. Pro všeobecnou spokojenost
jsme se domluvili na dalším ročníku.

Sportovní klub již existuje 70 let. Za tu dobu prošlo našim týmem velké
množství hráčů a tak vznikl nápad uspořádat dne 29. července setkání
bývalých hráčů "Legendy se vrací". Vzpomenout si na všechny je
nemožné, ale i tak jsme poslali 90 pozvánek. Dostavilo se 50 bývalých
aktivních hráčů, pro které byl připraven program, jehož součástí bylo i
fotbalové utkání mezi nimi a soutěž v kopání penalt. Setkání mělo veliký
ohlas, takže příští rok dne 23.6.2018 akci zopakujeme. Takže sportu
zdar a fotbalu zvlášť!

VZPOMÍNKA
Teprve až nad smrtí blízkého člověka si vždy uvědomíme ty
pravé hodnoty života a doceníme charakterní kvality, kterými
Ruda oplýval. V osobě Rudy ztrácí SK a celá obec osobnost
mimořádného formátu a člověka, jež za sebou zanechal
obrovské dílo. Za vše co jsi pro nás a všechny kamarády
vykonával, Ti patří velký obdiv a dík.
Kamarádi SK Velké Albrechtice
Kdo ho znal, měl ho rád,
uměl pomoci, potěšit i rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.
Odešel, jak si to osud přál,
v našich srdcích, ale zůstává dál.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, po dvou měsících krásného volna nám opět nastaly školní
povinnosti. Ve škole se budeme učit spoustu nových věcí. Těm z vás,
které čeká učivo slovní druhy, by mohla pomoci tahle básnička.
1. Máma, táta, Véna
jsou podstatná jména. (chlapec, škola)
2. Jaký, který, čí se ptáš?
Už přídavná jména znáš. (zelený, Petrův)
3. Nová jsou však zájmena,
zaskakují za jména. (já, oni, náš, kdo, ten)
4. Chcete něco spočítat?
Číslovky musíte znát. (jeden, první, troje)
5. Slovesa už poznáme,
pracovat je necháme. (kreslím, cvičí, píšeme)
6. Kdy a kde a jak se ptej,
příslovce si vyhledej! (zítra, venku, dobře)
7. Předložky před jmény stojí,
samy bez nich neobstojí. (před, za, na, do, v, ke)
8. Slova, věty spojit máme?
Spojky k tomu zavoláme! (a, ale, aby, když, že)
9. Částice se mají k světu,
často uvozují větu. (ať, kéž, prý)
10. Ach, to nejlepší nakonec,
citoslovce – to je věc! (ouvej, ach, au, jé, haf)

Že Vás přece jen baví více matematika? Zkuste pomocí logiky
vypočítat tento příklad?

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci září oslaví životní jubileum
Ratajová Zdeňka
Jozek Milan
Kopcová Zdeňka
Ráčková Anna
Schaumannová Marie
Břežný Václav
Kleinová Mária
Šteberlová Arnoštka
Mravcová Zdenka
Kleinová Marie
Bodláková Eva
Pavelková Danuše
Knopp Erich
Bodlák Jiří
Jirkovský Oleg
Červenková Otilie

55
60
65
70
70
70
75
75
76
77
77
78
78
79
79
83

V měsíci říjnu oslaví životní jubileum
Koulák Petr
Dekleva Ivan
Patrmann Aleš
Schmid Milan
Hon Václav
Gunčagová Terezie
Návedlová Zdenka
Ciompa Daniel
Bartoničková Dagmar
Jedličková Marie

50
50
50
50
70
70
70
75
75
82

Noví občánci: Teodor Šproch
Opustili nás: pan Karel Kukol
pan Emil Šiplák
pan Rudolf Langer

Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Klub „Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, v neděli 10.září pojedeme do divadla Antonína
Dvořáka na „Galavečer“. Tento slavnostní galavečer je každoročním
otevíráním divadelní sezóny, je to jediný večer, kdy máte možnost vidět
všechny čtyři divadelní soubory na jednom jevišti. Můžete se těšit na
ochutnávku z nových premiér divadelní sezóny, ale také na to nejlepší
z repertoáru souboru opery, baletu, činohry i operety/muzikálu.
V sobotu 23.září jsme pro Vás připravili zájezd do středověkého hradu
ve Frýdku-Místku se zajímavým dobovým programem a možností večeře.
Součástí programu je vystoupení skupiny historického šermu Viator a
závěrečná ohňová show. Cestou tam obohatíme náš zájezd návštěvou
Galerie u Foťáka v Jistebníku. Odjezd autobusu bude od všech zastávek
v obci v 16.00 hodin. Cena zájezdu je 150 Kč. Zájemci se mohou hlásit u
paní Drastichové tel:776026317. V sobotu 21. října navštívíme v divadle
Jiřího Myrona populární muzikálovou komedii “Kiss me Kate“(Kačenko
pusu). Jedná se o klasický americký muzikál Zkrocení zlé ženy podle
Williama Shakespeara. Můžete se těšit na velká sborová taneční a
pěvecká čísla, step a strhující písně jazzového génia Colea Portera.
Těšíme se na vaši účast na našich akcích.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Jak to vlastně je se sloupovitými druhy a odrůdami ovoce:
Sloupovité tvary ovocných dřevin jsou rok od roku
oblíbenější. Nejen proto v zahradních centrech objevíte
jejich širší sortiment. Ovšem pozor, ne všechny odrůdy,
které jsou tak označené, lze mezi sloupovité skutečně
zařadit. Ať tedy zbytečně neplatíte více peněz za ty
falešné…
Jediný ovocný druh, u něhož lze mluvit o pravých
sloupovitých odrůdách, jsou jabloně. Jako jediné mají tento
typ růstu zakotven v genetické výbavě. Pokud tedy v nabídce
zahradních center či katalozích objevíte i jiné stromky s
tímto označením, pozor na ně. Stát se vám to může u

angreštů ‚Invicta‘, ‚Remarka‘, ‚Mucurines’ či rybízů ‚Titania‘ a ‚Rovada‘.
Pozorného zákazníka napadne, kde se najednou takové odrůdy vzaly,
když se dlouhá léta prodávaly mezi běžnými. Jestliže to přijmete jako
hodnověrnou informaci, budete samozřejmě zklamaní. A proč obchodníci
takto klamou? Sloupovité stromky bývají daleko dražší než odrůdy s
klasickým růstem. Je pravda, že uvedené odrůdy se dají pěstovat ve
formě kordonu nebo štíhlého vřetene, to ale není důvod k jejich vyšší
ceně.
Podobné nepravdy lze objevit i u dalších ovocných stromů. Některé
jsou vhodné pro prostorově úsporný způsob pěstování, ale opět nejde o
geneticky podmíněný rys, nýbrž jen o vertikálně rostoucí nebo zakrslé
odrůdy či spur typy, které dosahují zhruba poloviční až dvoutřetinové
velikosti standardních stromů. Často se pro tento způsob pěstování
využívají slabě rostoucí odrůdy naroubované na podnožích se stejnými
vlastnostmi. Pak není problém vypěstovat z nich jakýsi tvar podobný
tomu sloupovitému. To ale vyžaduje značné dovednosti, zručnost a
zejména znalosti ohledně růstu a tvarování ovocných dřevin. A zde je
ten zásadní rozdíl – geneticky podmíněný sloupovitý růst se obejde bez
tvarování. Proto se také tyto stromky začaly pěstovat a majitelé jsou
za ně ochotni si připlatit. Nikoli tedy úspora místa, jak se někteří mylně
domnívají.
Chcete-li si vytvořit falešný sloupovitý tvar, musíte ovládat komplex
zásahů, při kterých se kombinují letní a zimní řezy. Základem je udržení
dominantního středníku. Dále byste měli zabránit tvorbě silných
kosterních a polo kosterních větví. Ty se odstraňují na větevní kroužek
nebo na čípek, pokud chcete založit plodonosný obrost. Naopak krátké
plodné kolcové větévky a kratší horizontálně položené výhony se
ponechávají bez řezu. Jejich zkrácení by vedlo k rozvětvení a zesílení,
což není žádoucí. Pokud je ponecháte, založí květní pupeny. Pokud si
chcete zjednodušit práci, dbejte na to, aby byly odrůdy vždy
naroubovány na slabě rostoucích podnožích, u nichž se snižuje riziko, že
vyrostou do nežádoucího tvaru či výšky. U pravých sloupovitých odrůd
tato práce odpadá, i když také u nich se občas vyskytne určitý podíl
výhonů, které se prodlužují, a vznikají tak silné výhony, které vybočují
z daného tvaru. Rostou obvykle vertikálně a měli byste je uříznout.

Postupujte tak jako v případě klasických odrůd, tedy zimním či letním
řezem na krátké čípky nebo na větevní kroužek.
Pokud se rozhodujete, zda se pro tento moderní způsob pěstování
rozhodnout či ne, zde je seznam pozitiv i negativ. Mezi klady patří nižší
nároky na řez i tvarování. Při použití středně silně rostoucích podnoží
odpadá i budování drátěnek, které je náročné na čas i peníze. Lépe si
také poradí s vláhou. Hustý spon dovoluje pěstovat více stromků a širší
sortiment odrůd na menší ploše. Mezi negativa patří především jejich
vyšší cena, která logicky ještě roste u celoroční nabídky stromků v
kontejnerech. Většina sloupovitých odrůd má také sklon ke střídavé
plodnosti.
Pravých sloupovitých jabloní už koupíte desítky. Jako základ
posloužila šlechtitelům odrůda ‚McIntosh Wijcik‘, z níž vznikly ‚Bolero‘,
‚Waltz‘, ‚Polka‘ či ‚Flamenco‘, které se dnes už prodávají naprosto běžně.
Původně měly sloužit hlavně jako jabloně okrasné, ovšem protože chuť
jablek byla bezprostředně po sklizni velmi dobrá, konzumovaly se. Tyto
odrůdy ale ještě velkou revoluci v pěstování nepřinesly. To se stalo
přibližně před deseti lety, kdy se začaly prodávat odrůdy vzniklé z
německého šlechtění ze skupiny CATS, což je zkratka pro Columnar
Apple Tree System. Mezi ně patří ‚Redcats‘, ‚Suncats‘ či ‚Greencats‘.
Krátce po nich se objevila celá řada odrůd z českého šlechtění, které
byly stále lepší a lepší, až se svou chutí přibližovaly jablkům z klasicky
pěstovaných stromů. Patří mezi ně ‚Rondo‘, ‚Sonet‘, ‚Redlane‘, ‚Red
Spring‘, ‚Cordona‘ či ‚Moonlight´, z těch nejnovějších například
‚Lambada‘ či ‚Rumba‘.

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.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad
Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných
odpadů se uskuteční v sobotu 16. září 2017 od
08.00 do 11.00 hodin na parkovišti před
obecním úřadem. Pracovníci firmy OZO Ostrava
zde od vás odeberou např. starý nábytek, koberce a
podlahové krytiny, televizory a lednice, pneumatiky (od osobních vozidel
a motocyklů) a autobaterie, barvy, oleje, ředidla, žíraviny, asfaltové
lepenky a podobně. Nelze zde předat stavební odpad a odpad, který
patří do popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad. Tato služba je
poskytována bezplatně občanům obce Velké Albrechtice. Není určena
pro podnikatele, kteří jsou povinni zajistit si likvidaci odpadů sami.
Soukromá inzerce: Hledáme tanečního partnera ve věku 10-13 let
pro svou 10 letou dceru, která tančí standartní a latinskoamerické
tance v Dance studiu v Ostravě-Porubě. Špičkoví lektoři, příjemné
zázemí, soutěže, vystoupení. Tel: Ivana Laidolfová 777551097.

Kalendář akcí
Datum
10.září
11.září
16.září
23.září
20-21. říjen
21.říjen
27.říjen

Akce
Klub Zdravíčko/ Divadlo A. Dvořáka- „Galavečer“
Zasedání zastupitelstva obce č.17
Svoz objemného odpadu
Klub Zdravíčko/ Zájezd středověký hrad s programem
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Klub Zdravíčko/ Divadla J. Myrona –“Kiss me Kate“
Klub seniorů/Slavnostní podzimní setkání členů
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