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2018
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí
spoluobčané,
měsíc březen je tady
a krůček po krůčku
k nám
pomaloučku
přichází jaro. Sice
ještě chvilku potrvá,
než se vše, co bylo v
zimě
zalezlé
a
schované
před
mrazem probudí a
ukáže se světu v celé
své kráse. Ale ta
trpělivost se nám vyplatí, a svou krásou nás potěší něžné sněženky,
bledule, zářivé narcisy a tulipány. Jaro je plné vůní, barev, ptačího
šveholení a dobré nálady. Probouzející se příroda, svěží zeleň a sluneční
paprsky nám dodají energii ztracenou během nekonečné a dlouhé zimy.
A tak pojďme spolu těm paprskům nastavit své tváře. A to se dá
kdekoli, na procházce nebo jen tak na lavičce doma na zahradě.
Přeji vám krásné jaro!

„Tvůj život je jako prázdná sklenice a je jen na tobě, čím
si ji naplníš, protože nakonec si to stejně vypiješ sám.“
Jirka Koběrský

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
Dny se opět prodlužují a ráno i večer už bývá slyšet zpěv ptáků, kteří
se připravují na hnízdění. Stejně jako příroda se i my připravujeme na
příchod jara, na teplejší slunečné dny. I když co se týče přírody, moc
bych na její hodiny nedal. Celé se to jaksi odlišuje od ročních období,
jak si je pamatuji z dětství. Tehdy v zimě mrzlo, až praštělo a půl metru
sněhu leželo od listopadu do března i v našich polohách. Do školy jsme
chodili po zamrzlém potoku, občas bývaly i uhelné prázdniny. Do konce
ledna bychom mrazivé dny spočítali na prstech. Bruslit na rybníku se
vůbec nedalo a kdo se za sněhem nevypravil do hor, moc si lyžování
neužil. Loni sem nepřiletěli ani havrani, snad jim zde připadalo moc teplo.
Naopak zde zůstalo pár čápů, kteří neodletěli na jih, jeden i v naší obci.
Ten „náš“ nakonec zásluhou Andrei Jakubíkové skončil v péči Stanice
pro záchranu živočichů v Bartošovicích, protože při únorových mrazech
pod -8 oC by určitě zahynul. Mrazy přišly až v únoru, a vydatné. Třeba
by už někdo měl rozhodnout, že se kalendář posune tak o měsíc či dva
dozadu, protože na Vánoce ještě bývá bláto a mrazivé počasí se sněhem
se kolikrát ukáže až v únoru a drží do dubna. Na zahradách tak kvetou
ovocné a okrasné dřeviny v prosinci, pak znovu na jaře a nakonec obvykle
úrodu definitivně zničí jarní mrazíky. Ještě že člověk má kalendář a
podle něj pozná, v jakém ročním období se vlastně nachází!
V loňském roce jsme v zastupitelstvu opakovaně a bezvýsledně
projednávali odprodej pozemků v majetku obce, které leží v ploše pro
průmysl a podnikání u dálnice. Většinu pozemků v této lokalitě už má ve
vlastnictví nebo má jejich nabytí ošetřeno smlouvami o budoucích
smlouvách jeden vlastník, který má zájem plochu připravit pro její
plánované využití. Nechci se zde moc opakovat, ale jsem stále
přesvědčen, že využití této plochy může mít zásadní vliv na pozitivní
rozvoj obce i širokého okolí. A čím později se s tím začne, tím menší
jsou naše šance na rozumné využití. Obec obdržela další žádost o
odprodej pozemků v únoru. Nemá zde být žádné zábavní centrum, jak
jsem slyšel od občanů Studénky a Bílovce, ale skladové haly pro účely
logistiky. Tak to radě obce představil zájemce. Doprava nijak nezatíží

obec, protože bude vybudována nová přípojka na dálniční křižovatku pod
Bílovem a projednáno je údajně i napojení železniční vlečky. Obecní úřad
zveřejnil předepsaným způsobem záměr tohoto prodeje a žádost
budeme projednávat v zastupitelstvu 5. března. Doufám, že se už
konečně rozhodneme pro využití pozemků podle územního plánu a pro
jejich prodej. Stojí před námi řada náročných investic a peníze za
prodej nám pomohou s financováním.
S nadcházejícím jarem se připravujeme na zahájení stavebních prací
na nové sportovní hale za základní školou. Projekt má řádný skluz.
Nakonec však bylo získáno stavební povolení, které nabylo právní moci
20.2.2018. Projektanti dokončili prováděcí dokumentaci stavby a obec
zajišťuje výběr stavebního dodavatele. Pokud vše dobře půjde, může za
rok stát nová hala. Držte palce.
Projekt nových mostů přes Bílovku se pozdržel na nových podmínkách
ze strany Policie ČR, které musí projekční kancelář zapracovat. Snad se
i tento podaří letos dovést ke stavebnímu povolení a zahájit stavbu
jednoho mostu. O projektu kanalizace vám podám zprávu v příštím
vydání, situace se od ledna vůbec nezměnila. Naopak vyvstaly další
podmínky ze strany provozovatele vodovodů, které musíme splnit. Tato
záležitost se musí rozhodnout nejpozději do května a pak bude jasno,
jestli kanalizace bude, za jakých podmínek a kdy.
Ve spolupráci s firmou OZO Ostrava organizujeme opět jarní sběr
objemných a nebezpečných odpadů. Tentokrát to bude v sobotu 7.
dubna od 12 do 15 hodin na parkovišti před obecním úřadem. Zní to
neuvěřitelně, ale každým rokem je tohoto odpadu více. A je dobře, že
jej odevzdáte, kam patří.

Pozvánka

na 19. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 5. března 2018 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích
Hlavním bodem programu bude projednání prodeje pozemků z majetku
obce, dále pak smlouva o dotaci na ekologické kotle, rozpočtové opatření

a bude mi milou povinností ocenit dárce krve. Program jednání bude
zveřejněn obvyklým způsobem.

Informace

 Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice.
Telefonem na č. 734 158 831 – 734 158 833, e-mailem na
obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz.
 Zájemci o štěpkování větví 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.

Volba prezidenta republiky 2018 v obci Velké Albrechtice
Volební
Voliči
Vydané
Odevzdané Platné % platných
účast v
v seznamu obálky
obálky
hlasy
hlasů
%
1. kolo

901

553

61,38

553

553

100,00

2. kolo

898

587

65,37

587

585

99,66

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

1. kolo
hlasy

%

2. kolo
hlasy

1

Topolánek Mirek Ing.

12

2,16

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

30

5,42

3

Fischer Pavel Mgr.

35

6,32

4

Hynek Jiří RNDr.

7

1,26

5

Hannig Petr Mgr.

6

1,08

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

0

0,00

7

Zeman Miloš Ing.

314

56,78 424

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

62

11,21

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 87

15,73 161

%

72,47
27,52

Ze základní školy/ Mgr. Světlana Munzarová, učitelka
Měsíc leden uběhl velmi poklidně, děti si opakovaly učivo a uzavíraly se
známky za první pololetí tohoto školního roku. Vysvědčení byla většinou
s vyznamenáním a výrazně převládaly vysvědčení se samými
jedničkami. Za sebe mohu říci, že je děti měly rozhodně zasloužené,
udělaly opravdu mnoho práce, byly pilné a vytrvalé. Rozdaly jsme také
mnoho pochval za vzorné chování, pečlivou přípravu do školy a jiné.
Během tohoto období
nám konečně napadl
sníh, tak jsme toho
využili,
šli
jsme
postavit sněhuláky a
také jsme pak na „dva
udělali vojnu“ (jak se
zpívá v písničce Zima,
zima tu je) – tedy děti
trénovaly v hodu na cíl.
Pro radost dětí zpíváme krásné lidové i umělé písně o zimě, krmíme
ptáčky. Děti si jistě dostatečně užily v druhé polovině února jarní
prázdniny, které jak všichni doufali, byly i přes svůj název ještě plné
sněhu, a byly co nejvíce venku a neseděly doma u zábavné elektroniky,
což jejich duševnímu rozvoji a tělesnému zdraví rozhodně neprospívá.

Mateřská škola

/ Bc. Klára Jahnová, učitelka

Jak ten čas letí!
Ani jsme se nenadáli a z roku 2018 už jsou pryč dva měsíce. Ani letos
nezahálíme a dále pilně pracujeme, hrajeme si, tvoříme, zpíváme,
tančíme… prostě si užíváme! V lednu za námi opět přijelo naše oblíbené
divadlo Myška Klárka a veverka Terka s pohádkou „O vločce, která se
bála“ a jak jinak, než že u dětí sklidilo velký úspěch. V únoru jsme se pak
těšili na „Vesmírnou pohádku“. Zima ale nebyla v naší mateřské škole jen
ve znamení divadel a zábavy. Ve třídě Berušky se nejstarší děti začaly
pomalu chystat na roli žáka. Děti se pomalu připravují na zápis do

základní školy, který proběhne
v průběhu dubna. Na školu si hrály,
plnily různorodé úkoly, při kterých
si paní učitelky ověřovaly, jak jsou
děti připraveny a v čem se ještě
musí zlepšit. Děti ještě před
samotným
zápisem
navštíví
kamarády ze základní školy, aby na
vlastní oči viděly, jak to v takové
opravdové škole vlastně chodí.
Jako celý svět, ani naši mateřskou
školu neminuly olympijské hry. Děti
si
zkusily
různé
sportovní
disciplíny, např. hokej, lyžování
nebo bobování. I počasí si řeklo, že
by dětem dopřálo trochu sněhu v ten pravý čas, proto jsme se mohli
vyřádit také na školní zahradě a zkusit si sporty v reálném prostředí.
Na začátku školního roku jsme opět vyhlásili pro naše děti soutěž ve
sběru víček z PET lahví, ale budeme velmi rádi, když se do sběru
zapojíte i vy, občané obce. Víčka můžete donést kdykoliv během
všedního dne do mateřské školy.

Zápis dětí do mateřské školy
Neméně důležitý akt je i zápis dětí do mateřské školy a povinného
předškolního vzdělávání dětí, které do 31. srpna 2018 dosáhnou pátého
roku věku.
Zápis k předškolnímu vzdělávání ve Velkých Albrechticích se
uskuteční v úterý 15. května 2018 v 15:00 hod. v 1. poschodí MŠ.
Žádost o přijetí dětí k povinnému předškolnímu vzdělávání a ostatních
dětí vyplní rodiče v MŠ v den zápisu. S sebou si donesou potvrzení o
proočkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz. O přijetí dítěte
do MŠ rozhoduje ředitelka Mgr. Elena Kolarovská. Žádáme rodiče, aby
k zápisu přistupovali zodpovědně a přihlásili své dítě ve výše uvedeném
termínu.

Zápis do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce je akt, kterým je „pasováno“ dítě
předškolního věku do role školáka. Zákonný zástupce je povinen přihlásit
své dítě, které do 31. srpna 2018 dosáhne šestého roku věku, k povinné
školní docházce na školní rok 2018/2019, i kdyby žádal o odklad povinné
školní docházky. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by
mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení
zvládlo její nároky a zátěž.
Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2018/2019 v
Základní škole ve Velkých Albrechticích proběhne ve středu 11.
dubna 2018 v 15 hodin v I. třídě.
Naše základní škola disponuje prostornými vybavenými učebnami,
počítačovou učebnou, učebnou volnočasových aktivit, keramickou dílnou,
tělocvičnou a školním hřištěm, které jsou vhodné jak pro výuku, tak
k trávení volnočasových aktivit. Žákům bezplatně nabízíme různé
kroužky. V letošním školním roce jsou to Dovedné ruce, Keramika,
Pohybové hry a Výtvarný kroužek. Provoz školní družiny je v ranních a
odpoledních hodinách.
Jak se v naší škole učí, můžete zjistit ve středu 7. března 2018
v Den otevřených dveří, kdy se od 8 hodin můžete zúčastnit výuky,

prohlédnout si naši školu a v odpoledních hodinách můžete nahlédnout
na činnost školní družiny.
V pondělí 26. března 2018 v 16 hodin se v naší mateřské škole
uskuteční předzápisová schůzka s rodiči předškoláků, kde se doví, kdy
je dítě připraveno na vstup do základní školy a co vše je potřebné
k zápisu.
Přeji vám, aby zápis do první třídy proběhl v příjemné atmosféře.

Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá v neděli 11. března
2018 ve společenském sále na hřišti ve Velkých Albrechticích
DĚTSKÝ PAPUČOVÝ BÁL
Začátek v 15:00 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Děti v papučích budou odměněny.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Všímaví občané, kteří chodí kolem hřiště, si jistě všimli, že se do
pozdních večerních hodin v budově SK svítí. To znamená, že jsme se už
pustili do rekonstrukce kuchyně a koupelny mezi šatnami, kde jsme
provedli opravy elektroinstalace, nových stropů a osvětlení, nových
obkladů a dlažby v kuchyni, opravu vodovodu a dalších oprav. Proběhlo
kompletní vymalování celé budovy, údržba inventáře a další práce. Vše
se muselo uklidit po ukončení všech prací najednou z důvodu broušení
sádrokartonových stropů v koupelně mezi šatnami. Práce prováděli
většinou členové výboru SK, ale našli se i brigádníci, kteří přiložili ruku
k dílu. Jim všem bych chtěl poděkovat, že věnovali zdarma svůj volný čas
a nenechali nás v tom samotné. Rovněž chci poděkovat dárcům za
materiál použitý při rekonstrukci. Nebyla to levná akce a jen SK to stálo
15.000,- Kč. Další část přípravy Štítu proběhne při teplejším počasí,
kdy bude možno provádět nátěry zábradlí, branek, železné konstrukce
lavic a dřevěných fošen. Práce bude dost už proto, že začne jarní sezóna
kopané a nám nastanou další povinnosti pořadatelů. Proto věřím, že se na

nás vy ostatní nebudete jen dívat a přiložíte ruku k dílu. Kdo bude chtít
pracovat, pro toho se vždy práce najde.

A tak to všechno začalo…/ Eva Hurníková, předsedkyně SK
Stěžejní náplní Štítu Albrechtic je fotbalový turnaj, za 44. ročníků
jsme poznali šest vítězů a to:
15 krát Město Albrechtice
14 krát Albrechtice u Českého Těšína
7 krát Albrechtice nad Orlicí
4 krát Velké Albrechtice
2 krát Lesní Albrechtice a Albrechtice nad Vltavou
Bylo sehráno 587 utkání, padlo v nich 1354 branek, v dlouhodobé tabulce
vedou Město Albrechtice s 239 body před Albrechticemi u Českého
Těšína s 228 body. Nejlepším Top střelcem je Jaroslav Goj z Albrechtic
u Českého Těšína s 31 brankami. Výraznou součástí Štítu Albrechtic je
od počátku účast vrcholných představitelů veřejného a politického
života z jednotlivých obcí. Přítomnost současných starostů a
místostarostů jednotlivých obcí výrazně přispívá k posilování
společenského významu a věhlasu konání Štítu Albrechtic i mimo region.
V roce 2011 se turnaje zúčastnila obec Olbrachcice z Polska a turnaj
tak dostal punc mezinárodní akce. Štít Albrechtic organizuje stálý
výbor Štítu. Stovky občanů jednotlivých obcí s názvem Albrechtice si
přejí, aby nadšení, chuť i zájem o tuto akci vydržel co nejdéle.
Čerpáno z archívu Stálého výboru Štítu Albrechtic (admin-maro)
Více zde: http://www.stitalbrechtic.cz/historie/
Dne 30.12.2017 zorganizoval Radim Novotný Silvestrovský
nohejbalový turnaj. Tento turnaj je tradiční a je o něj velký zájem.
Zúčastnilo se deset dvojic z Velkých Albrechtic. Začátek turnaje byl
ve 14.00 hod. a do večerních hodin se odehrálo hodně zajímavých
zápasů . Vítězný tým Tomáš Pastva a Radek Šatava byli oceněni darem
a plaketou. Tomáš Pastva byl vybrán porotou jako nejlepší hráč turnaje.
Organizátorům děkujeme za zpestření vánočních svátků. A Obci Velké
Albrechtice za finanční podporu.

Rozhovor/Marie Dlabalová
Z očí do očí
Antoine de Saint - Exupéry kdysi napsal ve své známé knize, že „správně
vidíme jedině srdcem.“ Je to pravda. Ovšem mít oči, které se umějí dívat
optimisticky kolem sebe, to není každému dáno. Markétu Šímovou (1975)
jsem viděla jen jednou na Dni naší obce. Víš, to je ta, co se tu
přistěhovala a žije s tím ..., bylo mi řečeno. Pomyslela jsem si, no
obyčejná holka. Až setkání s ní mi otevřelo oči. Možná rozhovor s ní
napoví i vám...
Od kdy nosíte brýle?
Asi od deseti, dvanácti let.
Myslíte si, že tato skutečnost hrála roli při výběru vašeho povolání?
Určitě ano. Kamarádka také nosila brýle, často jsme chodily do optiky,
jestli tam neuvidíme něco pěkného. Tenkrát nebyl takový výběr jako je
dnes, bylo to celkem omezené. I když třeba kulaté obroučky jsou dnes
zase v módě a z těch, které jsem tehdy nosila, mám krásné sluneční
brýle. Ty brýle nás tak fascinovaly, že jsme se jim chtěly věnovat
profesionálně. Kamarádka si to rozmyslela, šla na vysokou školu do
Ostravy. Já jsem vystudovala obor oční optik v Brně, pak optometrii
v Olomouci a zůstala jsem tomuto povolání věrná.
Dojíždíte do Opavy, je to trochu z ruky – vadí, nevadí?
Nevadí. Autem je to něco přes půl hodiny. Dá se to.
Jak jsem si na internetu všimla, jste vedoucí optiky. Co to obnáší?
Vlastně, co to obnáší být optičkou?
U nás je to tak, že děláme všechno. Od komunikace se zákazníky po práci
v dílně a v kanceláři. Umíme brousit, opravovat a upravovat brýle,
musíme vědět všechno o brýlových obrubách, brýlových čočkách, o
nejmodernějších trendech v oboru. Není to být jen prodejcem, ale
vyžaduje se po nás odpovědný přístup, vždyť se jedná o nejdůležitější
ze všech smyslů, které člověk má – o zrak. Nad úrovní vzdělávání bdí i
odborný cech očních optiků a optometristů. Někdy musíte tak trochu
myslet i za lékaře. Lékař řeší spoustu věcí a nemůže se klientovi věnovat

delší dobu, protože v čekárně je spousta dalších pacientů, kteří čekají
na vyšetření. Nemůže řešit pracovní prostředí pacienta, kolik hodin se
věnuje počítači, jak dlouho čte, luští křížovky, zda jezdí autem v noci a
podobně. U nás je běžné měření zraku, kdy si zákazníka „vyzpovídáme“,
vyměříme a podle toho mu navrhneme ideální brýle pro něj. Nicméně
když zjistíme, že něco není v pořádku, tak klienta stejně pošleme k
lékaři.
Co říkáte na brýle, tzv. čtecí, které se prodávají za pár desítek korun a
dostanete je skoro všude?
No, když si je vezmete do kapsy a jdete do obchodu, tam si díky nim
přečtete návody, cenovky – tak si tím oči nezkazíte. Ale jsou to brýle
zhotovované sériově, které neberou ohled na individuálnost každého
člověka. Někomu to vyhovuje, někdo si stěžuje, že ho po krátké době
pálí oči, slzí. Také je nutné brát v úvahu, že spousta lidí potřebuje na
každé oko jinou dioptrii.
A co sluneční brýle. Dnes jsem ráno potkala kluka, který si nasadil
sluneční brýle, i když slunce vidět nebylo. Prý mu vadí ten bílý sníh.
Ano, od sněhu se odráží světlo, to někomu vadí. Někomu zase vadí vysoký
jas od televizní obrazovky, takže používá mírně tónované brýlové skla i
v místnosti. Každý jsme jiný, každý jsme citlivý na něco jiného.
Bohužel jsme dnes závislí na televizní obrazovce, na monitoru počítače,
na tabletech, na mobilech. Dokážeme si tak svůj zrak zatěžovat celé
hodiny. Především mladá generace. Co s tím?
To je velké dilema. Vždyť i ve škole nutí žáky, aby některé domácí úkoly
dělali na počítačích. A nemůžete pak dítěti zakázat, aby si po úkolech
nezahrálo i nějaké hry, aby se odreagovalo. Dcera třeba dělá
prezentace, s tím stráví spoustu času, pracuje na počítači intenzivně i
dvě, tři hodiny. To se pak nedivím, že ji bolí oči, že jsou unavené.
Co při únavě očí doporučujete?
Ideální by bylo co půl hodinky prostě od počítače na chvilku odejít,
kouknout se z okna, provádět oční gymnastiku – kroužit očima, dívat se
všemi směry. Je to zase individuální, někdo se věnuje počítači deset
hodin, přijde domů a opět si k němu zasedne a nemá pocit, že by ho to

nějak zatěžovalo. Ale kdo ví, co ta počítačová mánie udělá s našimi
dětmi, zda nebudou potřebovat brýle na čtení už mnohem dříve, než
jejich rodiče nebo prarodiče.
Povídáme si o vaší profesi, ale zapomněli jsme na to, že nejen brýlemi je
člověk živ. K vaším koníčkům patří mimo jiné aerobik, ovšem zpěv vede.
Začala jsem zpívat v mých rodných Stěbořicích na Opavsku už jako dítě
školou povinné. V místním pěveckém sboru nás tenkrát bylo z naší rodiny
dvanáct. Maminka, sestra, babička, sestřenice, tety, strýčkové. Při
studiích v Brně jsem zpívala ve sboru Vox Juvenalis, dokonce zvažovala,
zda nejít na JAMU. Ale optika vyhrála.
A zpíváte dodnes.
Nejenom doma při práci, ale v Pěveckém sboru v Bílovci. Zpíváme
všechno a všude, skladby českých i zahraničních skladatelů, od B.
Smetany přes W. A. Mozarta po L. Cohena a jeho Hallelujah... Snažíme
se dostat do repertoáru i muzikálové písně, modernější repertoár.
Jste altistka?
Zpívám tenor. Ve sborech totiž všeobecně chybí pánové. Mám celkem
slušný hlasový rozsah, takže, když je potřeba, jsem „chlap“.

A doma?
To víte, že žena. Doma je to o tom, že se vždy domluvíme. Já jsem ta
živější, on klidnější. Já jsem sice lev, ale takový umírněný.
Čili Janáček nejste. Dá se říci, že jste si ve Velkých Albrechticích bez
problémů zvykla?
Nemám se zvykáním problémy. Jde také o to, jak moc se na té vesnici
vyskytujete. Já trávím většinu dne v práci, domů se vracím k večeru. Ale
když jdu mezi lidi, bavím se ráda a s každým. Když máte dobrého
partnera, rodinu, setkáváte se s příjemnými lidmi, je snazší si zvyknout
a vůbec žít bez problémů.
Takže, co je pro vás v životě to nejdůležitější.
Být v pohodě. Být optimistou. A trochu nadhledu neuškodí. Vlastně i to
zlé je k něčemu dobré. Posiluje vás to.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová
Nové tituly pro dospělé
Elena Ferrante -Geniální přítelkyně 3 - Příběh těch, co
odcházejí, a těch, kteří zůstanou
Daniel Cole -Hadrový panák 1
Jennifer Nivenová -Všechny malé zázraky
David Bilton -Německá armáda na západní frontě 1917–
1918 Sutherland Jon -Němečtí parašutisté za druhé
světové války
Nové tituly pro děti a mládež
Jeff Kinney- Deník malého poseroutky 11 - Všechna sláva
Straffi Iginio -Regal Academy 1 - Pohádková škola
Jess Blacková -Strážkyně krystalů - Poslední drak
Pohádky pro sladké sny
Hugh Lofting-Příběhy doktora Dolittla / The Story of Dr. Dolittle
Maletić Gordana -Zlatý klíček
Petr Šiška -Když draka bolí hlava

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci březnu oslaví životní jubileum
Polášek František
Boturová Lenka
Chudják Miroslav
Březná Jana
Polášková Vlasta
Jermářová Zdeňka
Jirkovská Jarmila
Pilchová Miroslava
Návedla František
Sprostáková Emilie
Štěpánek Josef
Starečková Vlastislava
Jedlička Jaromír

50
50
50
65
65
70
70
70
75
75
85
87
88

V měsíci dubnu oslaví životní jubileum
Zoubek Jaroslav
Lazecká Věra
Burčková Jana
Dostálová Anna
Horák Stanislav
Bohda Oldřich
Krayzel Jan

55
60
65
65
70
77
80

Nový občánek: Mariana Chudíková
Opustili nás: paní Miluška Solnická, pan Bohuslav Malena
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, zimu už pomalu střídá jaro a venku se to zase začne
hemžit všelijakými tvorečky, kteří byli celou zimu schovaní ve svých
příbytcích nebo tuto zimu strávili v teplejších krajinách. Opět uvidíme
vlaštovky, včelky a motýlky. Taky se vám po nich stýskalo?
Na větvičce kukla a ta kukla pukla,
vyletěl z ní v širý svět, motýl krásný jako květ.
První letěl bělásek, druhý letěl modrásek a poslední žluťásek.
Za chviličku, za chvilku, to vám bylo motýlků.

Pomůžete děti najít motýlovi tu správnou cestu ke květině?

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein, předseda spolku
Na Nový rok o slepičí krok na Hromnice o hodinu více – říká staré
pořekadlo. Nejen tato moudra našich předků ale i větší intenzita
slunečního svitu a zpěv našich přezimujících ptáků nám říká, že jaro se
nezadržitelně blíží. Právě délka světelné části dne ovlivňuje celou řadu
pochodů probíhajících v těle živočichů. Takovým případem může být
páření zajíců, které se v myslivecké mluvě nazývá honcování. Jindy
samotářští živočichové se sdružují do skupin a přivádějí na svět první
vrhy mláďat. Také na růst a tvorbu paroží u srnčí zvěře má vliv
stoupající síla slunečních paprsků. Již v únoru můžete pozorovat jejich
intenzivní růst. I když se jaro blíží, stále intenzivně přikrmujeme,
korýtka a zásypy musí být zásobeny vhodným krmivem, neboť volně
žijící zvěři pomalu docházejí tukové zásoby a proto nesmíme připustit,
aby tato zvěř strádala. V měsíci lednu jsme provedli otevření a
zpřístupnění námi zhotovené první oplocenky. Pět let uteklo jako voda a
stovky odpracovaných hodin při její údržbě přineslo své plody. Na ploše
kolem 2 hektarů se nachází nádherný remíz, který mnoha živočichům
poskytne úkryt, potravu a místo k hnízdění. Při procházce Vás určitě
překvapí, kolik drobných ptáků obývá tento remíz a kolik hnízd na jaře
vznikne skrytých uprostřed hustých keřů. A ve vás, kteří jste se
zúčastnili výsadby, určitě zůstane příjemný pocit, že jste udělali
úžasnou věc pro přírodu. Měsíce leden a únor jsou ve znamení klidu
v přírodě. Zvěř by neměla být rušena, ať zbytečně neplýtvá energií.
Tyto měsíce jsou ideální pro lov naší největší šelmy, lišky. Na sněhové
pokrývce lehce zjistíme, který meliorační kanál nebo nora je obsazená
a pak pomocí psů norníků je liška vypuzena a odlovena. Také v nočních
hodinách je liška na sněhu dobře viditelná a může být úspěšně ulovená.
Do letošního února se nám podařilo ulovit 20
těchto lišek. Je to zatím největší počet
v historii místního mysliveckého spolku. Snad
se toto naše úsilí projeví zvýšením počtu zajíců,
bažantů a koroptví. Také chovatelé slepic v naší
obci ocení, že ubyde krádeží drůbeže, které
mají na svědomí právě tyto rezavé kmotry.

Hasiči…
Zpráva o činnosti SDH Velké Albrechtice za rok 2017
Činnost sboru jsme zahájili jako tradičně dne 6. ledna výroční valnou
hromadou. Na této schůzi jsme zhodnotili činnost za rok 2016 a
schválili plán práce na rok 2017. První akcí roku 2017 byl již tradiční
hasičský ples, jako jiná léta do posledního místa vyprodaný. A to také
díky tomu, že si hasiči na každý ples připraví zajímavou humornou
scénku. Další akcí byla pomoc při výlovu Kulova rybníka, kde se chystala
rozsáhlá rekonstrukce. Místní rybáři nás požádali, zda bychom
nezajistili vodu pro vylovené ryby a na očištění použitého nářadí. Akce
jsme se zhostili k plné spokojenosti rybářů, o čemž svědčí jejich
písemné poděkování v Hlasu obce. Koncem dubna jsme se společně
s Kulturní komisí pustili do příprav stavění májky spojené s pálením
čarodějnic. Kulturní komise se postarala o kulturní program včetně
průvodu masek, který šel od obecního úřadu k hasičskému areálu.
Kolegové myslivci se postarali o postavení velké hranice a o výborný
srnčí guláš, po kterém se jen zaprášilo. My hasiči jsme se postarali o
pokácení vhodného stromu na májku a jeho dovoz na areál. O vyzdobení
májky se postarala naše děvčata. Májku se nám podařilo postavit na
první pokus. Další akcí roku 2017 bylo kácení máje spojené se smažením
vaječiny.
Nechyběla
soutěž
o
ulovení vlajky
z
vrcholu
májky, kde byl
vítěz odměněn
tradiční
hodnotnou
tekutou cenou.
Nejvíce času a
energie však
bylo potřeba k
přípravě Dne

obce, jehož jsme byli pořadatelé. Tyto přípravy začínaly již od počátku
roku zajišťováním kolotočů, hudby, sestavováním kulturního programu.
Myslím si, že se den obce vydařil i přes nepříznivé deštivé počasí,
kterému přikládáme i menší návštěvnost než v předchozích letech. Dle
názorů občanů bylo vystoupení sokolníků zlatým hřebem celého
odpoledne. Většinu roku se sbor zabýval úpravou hasičského areálu, na

kterém jsme odpracovali nepočítaně brigádnických hodin. Stihli jsme
udělat na unimobuňkách střechu, pergolu, předělali jsme okna a dveře a
začali s obkladem podhledu palubkami. Také se nám podařilo vydláždit
zámkovou dlažbou prostor budoucí základny pro dráhu na požární útok.
Ještě chceme provést zateplení a nějaké vnitřní úpravy buněk a
stihnout to do letošního června, kdy se bude konat jubilejní 45. ročník
Štítu Albrechtic. Tato akce už není jen turnaj v kopané, ale zároveň
probíhá soutěž hasičů v požárním útoku a soutěž myslivců ve střelbě.
Doufám, že se nám naše plány vydaří a hasičům z Albrechtic celé
republiky se u nás bude líbit. Na práci v hasičském areálu se podíleli
nejen hasiči, ale i naši přátelé, kterým bych chtěl touto cestou
poděkovat. Poslední akcí loňského roku, na které jsme se podíleli, bylo
rozsvícení vánočního stromu před budovou obecního úřadu spojené
s besídkou dětí z naší mateřské a základní školy. Kulturní komise obce
připravila pro děti nadílku a my hasiči jsme se postarali o občerstvení.
Pod vedením pana Čončky byl připraven již vyhlášený hasičský svařák,
který všem chutnal, a proto byl velmi rychle vyprodán. Bylo to také
proto, že tak velkou účast nikdo nečekal. Proto doufáme, že tento první
ročník nebyl posledním.

Trošku statistiky…/ Blanka Drastichová
Vážení občané, v naší obci žije k 20. 2. 2018 celkem 1128 obyvatel.
Z toho je 560 mužů a 568 žen.
Z celkového počtu obyvatel je 904 dospělých a 224 dětí do 18ti let.
Z počtu 224 dětí do 18ti let je 107 dívek a 117chlapců.
Průměrný věk našich obyvatel 39.44 let.
V loňském roce to bylo 39,05 let.
V roce 2017 se v naší obci narodilo 11 dětí z toho 8 chlapců a 3 dívky.
Zemřelo 6 obyvatel z toho 5 mužů a 1 žena.
Přistěhovalo se celkem 32 obyvatel z toho 14 mužů a 18 žen.
Odstěhovalo se 20 obyvatel z toho 14 mužů a 6 žen.
Statistika za posledních pět let uvádí, že nejvíce dětí se v naší obci
rodí v měsíci dubnu. (pozn.redakce-9 měsíců po letních prázdninách).

Klub „Zdravíčko“ /Františka Kleinová, předsedkyně spolku
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi informovat vás o činnosti Klubu
Zdravíčko. V pátek 26. ledna jsme v kině Radost v Bílovci shlédli film
s názvem „Špindl“. Jednalo se o novou českou komedii, ve které si tři
sestry užívaly týdenní pobyt se spoustou milostných a životních
zápletek. Tohoto představení se zúčastnilo 45 našich členů. V sobotu
dne 3. března chystáme autobusový zájezd do Divadla Jiřího Myrona na
činohru „Sissi – útěk Alžběty Rakouské“ a v neděli 29. dubna pojedeme
na další činohru opět do Divadla Jiřího Myrona s názvem „Je úchvatná“
Věříme, že se obě představení budou účastníkům líbit. V neděli 4. března
od 15.00 hodin se bude konat ve společenském zařízení na hřišti výroční
členská schůze. Všichni členové jsou srdečně zváni.

Výsledky soutěže o nejhezčí fotografii léto 2017
Této soutěže se zúčastnilo 15 soutěžících. Bylo dodáno celkem 39
opravdu krásných a zajímavých fotografií. Všem velmi děkujeme. Porotci
hodnotící komise byli: slečna Zuzana Janeczková, slečna Veronika
Kleinová, paní Anna Niklová a Ing. Martin Stanečka. Výhercům srdečně
gratulujeme.
1.místo: Pavla Lindovská
2.místo: Adriana Drastichová
3.místo: Alena Kanková

1.

2.

3.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Léčivý rýmovník
Mexický eukalyptus, kubánské oregano, rýmovník – to vše jsou lidové
názvy pro Plectranthus argentatus. Tuto rostlinu oceníte při
počátečních příznacích rýmy – stačí jen odlomit a pomačkat její lístek
a čichat k němu. Rýmovník pochází z Austrálie a patří do široké čeledi
hluchavkovitých, kterou poznáte především podle duté čtyřhranné
lodyhy a jemně ochmýřených listů. Ačkoli v jeho původní domovině jde o
venkovní keř, u nás se pěstuje výhradně jako hrnková rostlina. Nesnáší

totiž mrazivé zimy. Listy rýmovníku jsou sytě světlezelené, dužnaté a
mírně ochmýřené. Díky nejrůznějším silicím má výraznou vůni.
Pěstování v bytě:
Rýmovník se pěstuje velmi snadno. Potřebuje
místo s rozptýleným světlem, nikdy jej
nestavte na jižní okno. Patří k teplomilným
druhům, může tedy stát v kuchyni či obývacím
pokoji. Roste dobře a tvoří dlouhé šlahouny.
Ty pravidelně zaštipujte, aby se rozkošatil.
Stačí mu chudší propustný substrát s vyšším
podílem písku a spíš střídmější zálivka. Pokud
ho přelijete, začne vadnout a podehnívat. V
létě jej můžete přenést na balkon či terasu,
ale pozor – nesnáší přímé slunce. Podobně jako třeba okrasné kopřivě
(Coleus) nebo begoniím mu vyhovuje rozptýlené světlo, dařit se mu bude
pod stromy, na balkonech orientovaných na východ, severovýchod nebo
severozápad. Množí se snadno vrcholovými řízky, zakoření i ve vodě.
Pomáhá nejen při rýmě:
Zlepšit si zdraví rýmovníkem je jednoduché – při počátečních příznacích
rýmy stačí jen odlomit a pomačkat lístek a čichat k němu. Dlouho drží
svoji svěžest, používat ho tedy můžete několik hodin. Pomáhá nejen při
rýmě, ale rovněž usnadňuje život astmatikům. Obsahuje vonné silice,
omega-6 mastné kyseliny a vitaminy A a C. Uplatnění najde v kuchyni
jako koření – lístky se používají všude tam, kde se hodí šalvěj, tedy
k jehněčímu, hovězímu či grilovanému masu, do marinád či pro přípravu
domácích paštik.
Čaj:
Čaj se připravuje pouze z čerstvých dužnatých lístků, protože rýmovník
není možné dostatečně vysušit. Na jeden šálek potřebujete jeden až
dva lístky. Natrhejte je na menší kousky a zalijte horkou vodou. Nechte
deset minut louhovat v zakrytém hrnečku, poté sceďte. Užívejte ho při
bolestech hlavy z nastydnutí, spouští rýmu a oslazený medem pomáhá
také proti kašli a chrapotu.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

/ obecní úřad

Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v
sobotu 7. dubna 2018 od 12.00 do 14.00 hodin na parkovišti
před obecním úřadem.
Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás
bezplatně odeberou např. starý nábytek,
koberce a podlahové krytiny, televizory a
lednice, pneumatiky (od osobních vozidel a
motocyklů) a autobaterie, barvy, oleje, ředidla, žíraviny, asfaltové
lepenky a podobně. Nelze zde předat stavební odpad a odpad, který
patří do popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad. Tato služba je
poskytována bezplatně občanům obce Velké Albrechtice, kteří jsou
zapojeni do systému sběru, třídění, svozu a nezávadné likvidace odpadů
obce Velké Albrechtice, tj. mají u obce objednán odvoz odpadů od svých
domácností. Není určena pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, kteří jsou povinni zajistit si likvidaci odpadů ve vlastní režii.

Kalendář akcí
Datum

Akce

3.března
4.března
5.března
10.března
11.března
23.března
7.dubna
27.dubna
29.dubna

Klub „Zdravíčko“/ „Sissi – útěk Alžběty Rakouské“
Klub „Zdravíčko“/ Výroční členská schůze
Zasedání zastupitelstva obce č.19
KK/Papučový ples
KK/Dětský papučový bál
Knihovna/Noc s Andersenem
Svoz objemného odpadu
Výroční setkání Klubu seniorů
Klub „Zdravíčko“/ „Je úchvatná“
Hlas obce č.92 - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne
12.6.2000. Vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jako
dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí ztotožňovat
s obsahem článků. Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní a neetické reakce a
příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácností v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo: 01.03.2018
Uzávěrka příštího čísla: 15.4.2018

