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/ Blanka Drastichová

Milí
spoluobčané,
sluníčko
zvítězilo nad jarním aprílovým
počasím a pevně se ujalo své
vlády. Rtuť teploměru šplhá
strmě nahoru, dny se prodlužují
a lidé jsou veselejší. Vždyť
uznejte,
že
není
nic
krásnějšího, než se probudit do
prosluněného rána, obléknout si
na sebe jen něco lehkého a
vyrazit ven na čerstvý vzduch.
Zahrádkáři mají v tuto roční
dobu nejvíc napilno. Turisté
nedočkavě studují mapy, kam se vydají na nějaký zajímavý výlet. Sezóna
cyklistů a bruslařů je v plném proudu. Hrady a zámky otevírají své brány
a znovu vítají návštěvníky. V přírodě kolem nás se každý den objeví
nějaká novinka. K prvním jarním květinám, narcisům a tulipánům, se
přidal zlatý déšť a magnólie, pozadu nezůstaly ani stromy třešní a
jabloní, a nakonec tuto paletu krásy dokonaly pampelišky a šeříky. Jaro,
to je prostě balzám pro tělo, oko i mysl….

„Když se v životě díváš na to, co máš, vždycky můžeš mít víc.
Ale když se díváš na to, co nemáš, nikdy nebudeš mít dost.“
Oprah Winfrey

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
Většina z nás už má proveden jarní úklid na svých zahradách a
dvorech, příroda novou vegetací zakrývá zbytky loňského listí a suché
trávy kolem polních cest. A to poměrně rychle. Nástup jara byl opět
velmi překotný. Chci zde poděkovat všem našim občanům, kteří přiložili
ruku k dílu a pomohli obci s jarním úklidem veřejných ploch. Třeba jen
zametením štěrku ze zimního posypu nebo shrabáním listí. Díky tomu už
dnes obec je čistá. Obec letos zaměstnává čtyři pracovníky na veřejně
prospěšné práce, kteří budou provádět údržbu veřejných ploch. Budou
pracovat do konce října a vám mohou pomoci se štěpkováním vašich
dřevních odpadů. Objednávky přijímá obecní úřad.
Naše škola zorganizovala jarní úklid a pomohla nám vyčistit kousek
přírody od odpadků, které tam někdo nezodpovědně odhodil. A nejsou
to jen prázdné PET lahve či „hygienické“ ubrousky. V přírodě se dá najít
plastové díly z rozebraných aut, pneumatiky, kosti ze zabíjačky nebo
celý gauč. Asi nemá smysl opět nabádat k tomu, abyste odpady odkládali,
kam patří, ne do přírody. Všichni to víme. Jenže dát odpad kam patří,
stojí nemalé peníze. Pokuty také. Chtěl bych proto poděkovat našim
školákům a pracovníkům školy, kteří obětovali svůj volný čas a pomohli
naší přírodě. Potáhnou tyto příklady?
Měsíce květen a červen bývají nabité různými akcemi, kolikrát je
těžké se rozhodnout kam dřív. Každá obec v okolí pořádá nějakou
slavnost či tradiční akci. Připomenu jen ty, které pořádáme nebo se
pravidelně účastníme. Začínáme ………. Během Velkými Albrechticemi,
kde se v hlavním závodu utkají běžci na trati 10 km a místní borci na 4,5
km. Akci pořádá SK Velké Albrechtice a bývá navštěvována i víc než
stovkou startujících. Běží se ulicemi obce, start i cíl je na hřišti SK.
V sobotu 19. května pořádá paní Toběrná další ročník Dne otevřených
vrat na své farmě Šťastná koza. V rámci Regionu Poodří, jehož je obec
členem, se 12. května koná Otvírání Poodří a po dvouleté přestávce Hry
bez venkovských hranic 16. června v Šenově u Nového Jičína, kde naši
obec bude reprezentovat družstvo v novém složení. Na tuto akci bude
zajištěn autobus pro přepravu družstva i návštěvníků, podrobnosti

budou včas oznámeny. Koncem června pak v naší obci uvítáme sportovce
a občany obcí s názvem Albrechtice z celé ČR. Přihlásilo se všech osm
obcí. Program bude rozložen do dvou dnů. V pátek se uskuteční setkání
představitelů samospráv a klubů, které bude odpoledne zakončeno
schůzí Stálého výboru Štítu a slavnostním zasedáním. V sobotu ráno se
naplno rozjede již 45. ročník Štítu Albrechtic. Vy mladší možná nevíte,
že Velké Albrechtice byly zakladateli této tradice. Jsem potěšen, že se
daří ji držet a všechny to stále baví. Slavnostní zahájení provedeme na
hřišti SK a po něm se sportovci rozjedou na místa, kde srovnají svoje
síly. Kromě fotbalu na hřištích u nás a v Bílovci se bude soutěžit
v požárním sportu na hasičském cvičišti na spodním konci obce.
Albrechtičtí myslivci se už počtvrté utkají ve střelecké soutěži. Tu kvůli
bezpečnosti nelze provést někde na poli za obcí, uskuteční se na
střelnici Hubert ve Vlkovicích. Po celou sobotu bude události moderovat
Honza Gavelčík z Rádia Čas a večer se uskuteční zábava na hřišti.
Všechny vás srdečně zvu, přijďte se pobavit a podpořit naše soutěžící.
Rozjela se cykloturistická sezóna a po našich komunikacích budou
projíždět cyklisté, ale i bruslaři ze širokého okolí. Dovoluji si zde
požádat ty, kteří na místních komunikacích parkují svá auta, aby průjezd
na komunikaci neomezovali víc, než je nezbytné. Děkuji za pochopení.
Závěrem svého příspěvku bych rád připomenul, že je zakázáno plošné
vypalování suché trávy. Spalování suché trávy, listí a dřevního odpadu na
otevřených ohništích u nás zakázáno není. Chtěl bych však upozornit, že
tyto činnosti je třeba provádět s rozumem, s ohledem na sousedy a na
požární bezpečnost.

Pozvánka
na 20. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 4. června 2018 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích.
Program jednání bude zveřejněn obvyklým způsobem.

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.

Ze základní školy/ kolektiv ZŠ
Dne 15. března žáci 3. a 4. ročníku navštívili muzeum v Bílovci, kde se
zúčastnili programu Rozházená kancelář písaře Johanna. Paní, která nás
programem provázela, dětem povyprávěla, kdo to vlastně byl písař a jaká
byla jeho práce. Děti si mohly prohlédnout, jak taková kancelář písaře
vypadala, dověděly se, jak a z čeho se vyráběl inkoust. Nakonec si samy
zahrály na takové písaře a vyzkoušely si, jak se píše husím brkem a
inkoustem. 4. dubna jsme si s dětmi 1. a 2.ročníku připomněli nedávno
uplynulé svátky. Do školy totiž přišla návštěva z ekologického centra
Hájenka, aby dětem povyprávěla o Velikonocích v Beskydech. Dověděli
jsme se, jak se slavily Velikonoce v dřívějších dobách, jaké se peklo
pečivo a čím se barvila velikonoční vajíčka. Teď už víme, proč se říká
škaredá středa, zelený čtvrtek nebo Velký pátek a nepřekvapí nás ani
to, že zvony odlétají do Říma. Ale nebylo to jen samé povídání. My jsme
si také hráli. Děti přenášely vajíčko na lžičce, hledaly cestu z bludiště
a nakonec si ještě nakreslily krásné velikonoční vajíčko. Hned
následující den navštívily naši školu děti z MŠ. Malí předškoláci si
prohlédli školu, učebny a nahlédli do výuky prvňáků a druháků. Děti z 1.
ročníku svým budoucím kamarádům předvedly, co se během školního
roku naučily. Počítaly, četly, anglicky pojmenovávaly různé obrázky a na
závěr návštěvy si pak všichni společně zazpívaly u klavíru krásné jarní
písničky. A také nesmíme zapomenout, že děti neodcházely s prázdnou,
neboť si pro ně druháci připravili dárečky - krásné zajíčky
s čokoládovým vajíčkem. 10. dubna se škola zapojila do akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Děti i paní učitelky dostaly pracovní rukavice,
plastové pytle na odpad, a protože nám počasí přálo, mohli jsme všichni
vyrazit do terénu. Rozdělili jsme se na dvě skupinky. Prvňáci a druháci
se vydali po malé straně k dětskému hřišti. Děti se vrhaly s nadšením na
každý papírek, který našly. Moc práce jsme ale neměli, stěží jsme
nasbírali čtvrt pytle odpadků. Druhá skupinka už byla „úspěšnější“.
Třeťáci a čtvrťáci se rozhodli, že uklidí okolí fotbalového hřiště, kde
se jim podařilo posbírat několik pytlů odpadků. Prvňáci a druháci pak byli
trochu zklamaní, že toho neposbírali tolik, ale všichni jsme měli dobrý
pocit, že jsme udělali něco správného a pomohli uklidit alespoň malý

kousek Česka. Ve středu 11. dubna proběhl Zápis dětí do 1. ročníku. Paní
učitelky přivítaly v den zápisu 7 předškoláků. Děti odpovídaly na otázky,
kreslily obrázek postavy, poznávaly geometrické tvary a předváděly to,
na co se ve školce připravovaly celý rok. Budoucí prvňáci byli velmi
šikovní, úkoly zvládli beze strachu, i když nebyly jednoduché. Každé
z dětí pak bylo za svůj výkon odměněno velikánskou jedničkou s
hvězdičkou a krásným dárečkem. Paní učitelka a také děti ze školy se
už těší, že se s novými prvňáky setkají 3. září ve školních lavicích.

Mateřská škola

/ Klára Jahnová, učitelka

U nás je veselo!
Jaro již je v plném proudu, venku se vše živé probouzí ze zimního
odpočinku a i u nás ve školce je se sluníčkem hned veseleji. Ale u nás je
vlastně veselo po celý rok! K dobré náladě přispěl také karneval, který
si děti a paní učitelky uspořádaly ve třídách koncem února. Masky si děti
přinesly různorodé, tak byla k vidění různá zvířátka, pohádkové i filmové
bytosti, ale také strašidla a čarodějnice. Začátkem března jsme si pro
babičky našich dětí k MDŽ připravili krátký program a dílničky. Děti
byly šikovné a babičky prokázaly zručnost a spolu se svými vnoučaty si
vyrobily nějaké drobnosti na památku.
Březen je také měsícem knihy, proto děti ze třídy Berušky nelenily a
vydaly se na delší cestu do bílovecké knihovny, kde na ně čekal program
„Večerníčky s Makovou panenkou“. Děti si vyrobily Večerníčkovu čepici,
poskládaly pohádkové puzzle a také si poslechly čtenou pohádku.
Největší legraci však sklidil úkol psaní pomocí nohy, při kterém se nejen
děti hodně nasmály. Letos poprvé jsme v naší mateřské škole přivítali
známou autorku dětských knih, paní Zuzanu Pospíšilovou, která přišla
dětem povědět o tom, jak dlouhá cesta vede k tomu, než se kniha
dostane k nim do ruky a přečetla jim úryvky ze svých knih. Na památku
dostaly všechny děti záložku s vlastnoručním podpisem. Jaro jsme, jako
každý rok, přivítali vyháněním zimy. Vyrobenou Moranu jsme nesli
vesnicí za zvuků jarních písní a hudebních nástrojů, poté ji zapálili a
utopili v potoce. Samozřejmě ani naši mateřskou školu neminuly svátky
jara, Velikonoce. Děti pilně sázely osení, zdobily vajíčka, tvořily

velikonoční přání a za odměnu jim velikonoční zajíček nachystal
překvapení. Po cestě s různými úkoly je čekala na zahradě mateřské
školy sladká velikonoční odměna. V dubnu jsme se všichni vydali
autobusem do bíloveckého Domu kultury na pohádku „O křišťálovém
srdci“. Pohádka byla sice dlouhá, ale děti byly pozorné až do konce a moc
se jim příběh dvou sester – hodné a zlé – líbil. A jako každá pohádka, i
tato dobře dopadla. Duben byl důležitým měsícem také pro naše
nejstarší děti, které absolvovaly svůj zápis do základní školy. První velká
zkouška se povedla, děti předvedly své znalosti a dovednosti a hravě
splnily nachystané úkoly. Mohly tak být přijaty k základnímu vzdělávání.
V pátek 13. dubna děti ze třídy Berušky na smůlu nevěřily a vydaly se na
výlet k bíloveckým hasičům, kteří pořádali den otevřených dveří. Hasiči
děti provedli po prostorách hasičské stanice, ukázali jim hasičské auto
a vše, co k němu patří. Děti své nadšení hlasitě projevovaly a jistě to
pro ně byl zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Na závěr dostaly
děti drobné dárky v podobě pexesa nebo omalovánek s hasičskou
tematikou.
Milí čtenáři, děti i pracovníci mateřské školy vám přejí krásné jaro
plné sluníčka a spoustu pozitivní energie.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová, knihovnice
NOC S ANDERSENEM
Jedná se o mezinárodní akci k podpoře dětského čtení pořádanou
Klubem dětských knihoven SKIP ČR, kdy knihovny a školy otevřely i v
noci své brány. Ta letošní Noc s Andersenem proběhla v 1652 místech
celého světa a 95.000 dětí byla poskytnuta střecha nad hlavou. Kromě
České republiky také např. na Slovensku, v Polsku, Dánsku, Řecku, Itálii,
Novém Zélandě, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku,
Rakousku, Velké Británii, Francii a Španělsku. Mezi organizátory se v
průběhu let kromě knihoven zařadily také školy, skauti, hasiči, domy
dětí, nemocnice, dětské domovy, muzea, divadla i zoo.
Také v naší obecní knihovně ve Velkých Albrechticích jsme se
k tomuto 18. ročníku „Noci s Andersenem“ připojili. V pátek 23. března
přibližně kolem 17 hodiny se začaly scházet děti se svými polštářky,
spacáky a karimatkami. Některé tvářičky byly nové, ale většina dětí byli
staří známí. Celkem se noci v knihovně zúčastnilo 31 dětí (vloni 23),
nejmladší účastník měl 5 let. Letošní ročník byl věnován panu Josefu
Čapkovi a jeho knize „Povídání o pejskovi a kočičce“. V tomto duchu
probíhala celá letošní noc. S dětmi jsme si o panu Čapkovi povídali, četli
si jeho pohádky, některé jsme si v podání mluveného slova pana Hegra
také promítali. Společně jsme také tvořili. Pejskovi jsme opravdovou
jehlou s nití zašili roztrhané kalhoty a vytvořili si vlastní záložku do
knížky. Hráli jsme si se slovy, zkoušeli je říkat pozpátku, hádali
popletené pohádky a vymýšleli vlastní pohádky tak, jako opravdoví
spisovatelé. Děti zapojily svou úžasnou fantazii a vznikly úžasné a
zajímavé příběhy. Odpoledne nám tak rychle uteklo, že byl večer a
společná večeře. Povím vám, že nachystat jídlo (cca 80 toastů) pro 31
strávníků není žádná hračka. Po večeři a umytí zoubků si děti zalezly do
spacáků a začalo čtení z pohádkových knížek. Jedna pohádka za druhou
postupně uspávala dětičky a poslední hemžení ustalo kolem půlnoci. Ráno
byla pro děti zážitkem rozcvička venku před budovou obecního úřadu.
Plny energie si děti sbalili spacáky a karimatky, posnídaly, a následovalo
předávání diplomů a malých odměn- sladkostí. Všechny děti musím moc
pochválit, že byly tak hodné, plnily všechny úkoly a zapojily se do všech

her a kvízů. Povídali jsme si, hráli hry, soutěžili a četli si pohádky.
Obrovskou radost mi udělal velký zájem dětí o tuto akci, a otázky typu
“Teto, kdy tady budeme spát zase?“ Myslím, že jsme si i tuto letošní noc
v knihovně všichni moc užili. Bez mobilních telefonů, bez tabletů i
televize….
Ráda bych touto cestou poděkovala ředitelce ZŠ paní Eleně
Kolarovské, mamince Markétě Šímové a instruktorům Adrianě
Drastichové a Alexandru Vávrovi za to, že dětem nezištně věnovali svůj
volný čas.

Jak obra bolel zub/ Terezka Šímová, Jana Benešová, Lukáš Gilg,
Dominik Seman

Bylo, nebylo, v daleké zemi žil obr, který rád mlsal. Nejraději měl
čokoládu, bonbóny a coca-colu. Ten obr přebýval na starém rozlehlém
hradě, kterého se všichni báli, že prý tam straší. A co se nestalo, z toho
mlsání obra rozbolel zub. Jednoho dne šel kolem hradu horolezec, který
se vůbec neuměl bát a něco podivného uslyšel. Z hradu se ozývaly různé
zvuky, kvílení, nářek a pláč. Horolezec popadl lano a vylezl se podívat,

koho v tom hradě mučí. Našel obra, který seděl v koutě a naříkal.
Horolezec se obra zeptal co se děje. Obr řekl, že ho hrozně bolí zub.
Horolezci bylo obra líto, a proto se rozhodl, že mu pomůže. Obr otevřel
pusu, horolezec přivázal kolem zubu lano a skočil na laně z hradu dolů. A
zub byl venku. Obrovi se hned ulevilo. Poděkoval horolezci za pomoc, ale
ten už pospíchal dál do světa hledat nové dobrodružství.

Zlato pro zahradníka/ David Drastich, Dominik Kremzer, Radana
Laidolfová, Viktorie Madveďová, Nikolka Svačinová, Nikolas Hermann

Bylo, nebylo, v jednom zámku žil zarostlý, ale hodný zahradník jménem
Lojza. Jednoho dne mu král Pepa přikázal, aby přinesl včelí med do čaje
pro princeznu Jasmínku. Zahradník se tedy vydal pro med do nedalekého
lesa. Šel a šel, až tam došel a uviděl před sebou obrovský strom
s hnízdem včel. Jak se tak díval vzhůru, zakopl o kořen stromu.
Najednou se před zahradníkem objevil skřítek Runcajs a ten mu povídá.“
Pokud vylezeš na ten strom pro med, dám ti plný džbán zlata.“ Poté co
to dořekl, hned zmizel. Zahradník Lojza štěstím bez sebe šplhal na
strom, až vylezl úplně nahoru. Vzal med a spěchal zpátky do zámku. Když
tam dorazil, zjevil se před ním zase skřítek a předal mu džbán se zlatem.
S velkou radostí přišel ke králi a předal mu džbán s medem pro
Jasmínku. Podíval se do druhého džbánu a začal plakat, protože v něm
byl jen med. Vše řekl panu králi a ten ho utěšoval: „Nebuď smutný, vždyť
med je naše královské zlato!“

O starém námořníkovi/ Adélka Novotná, Radim Strojil, Markétka
Vašková, Viktorka Jahnová, Nikolka Neuerová

V daleké zemi Narnii žil starý fousatý námořník. Měl dlouhé šedivé vlasy
a na paži vytetovanou lebku. Jednoho dne se vydal se svým věrným psem
Tarzanem na plavbu po moři. Když se dostali na širé moře, tak se
najednou zatáhla obloha a zvedl se vítr. Velké vlny loď převrhly,
námořník se uhodil do hlavy a ztratil vědomí. Když se probral, zjistil, že
je na opuštěném ostrově. Všude byla jen slaná voda, písek a kokosové
palmy. Ale kde je Tarzan? Námořník posmutněl. Volal, hledal, ale Tarzan
nikde. Asi se utopil. K tomu všemu měl námořník velikou žízeň. Vydal se

tedy do vnitrozemí hledat vodu. Když prošel téměř celý ostrov, narazil
na veliký vodopád. Poklekl k hladině, aby se napil, a v tom ho něco zezadu
žduchlo do vody. Se strachem, že je to nějaký hladový domorodec, se
otočil, a on to byl jeho věrný pes Tarzan. Byl šťastný! Poté společně
postavili novou loď a odpluli domů.

Víla Amálka/ Terezka Longinová, Jakub a Ondřej Hazdovi, Saša
Macháčková, Katka Liberdová, Verunka Langrová

Žila, byla jedna víla jménem Amálka, která bydlela v malé jeskyni
nedaleko Velkých Albrechtic. A ta víla měla neobyčejný klobouk. Ten
klobouk byl totiž kouzelný. Vílu měla ráda všechna zvířátka v lese pro
její dobrou a milou povahu. Jednoho dne se šla víla jen tak projít lesem
a potkala svou kamarádku sovu Rozárku. Víla hned poznala, že je Rozárka
smutná a zeptala se co se děje. Rozárka pověděla víle, že špatně vidí a
do všeho naráží. Víla Amálka hned dostala nápad. Vzala svůj kouzelný
klobouk a vyčarovala sovičce brýle. Ale nebyly jen tak obyčejné, měly
také kouzelné vlastnosti. Ty brýle uměly vyčarovat každému na tváři
úsměv. Od té doby už v lese nebyl nikdo zamračený.

Kominík a drak / Eliška Dostálová, František Magera, Maruška

Magerová, Daniel Langer, Barča Hrdličková, Daniel Lindovský

Kdysi dávno za sedmi horami a sedmi potůčky byla malá vesnice. V té
vesnici žil kominík jménem Petr. Žil poblíž hradu krále Mojžíše. Král měl,
jak to tak bývá, krásnou dceru, princeznu Veroniku. Všichni by žili
spokojeně, kdyby se do jeskyně za hradem nenastěhoval tříhlavý drak.
Když byla nouze, stačily drakovi ovce, ale hlavní potravou byly princezny.
Na celé království padl smutek, za tři dny měla přijít na řadu princezna
Veronika. Král slíbil velký královský poklad za její záchranu. Kominík
Petr byl na draka také velmi naštvaný, protože mu spolkl jeho kamaráda
oslíka Piňdu. Vydal se tedy na draka s kominickou štětkou na rameni.
Králi se jeho výzbroj zdála malá, proto mu dal ještě štít a meč. Petr znal
tajný vchod do jeskyně, připlížil se zezadu k drakovi a štětkou ho lechtal
pod křídly. Nikdo totiž nevěděl, že drak je strašně lechtivý. Drak se
svalil na zem a Petr mu rozpáral břicho. Z břicha vyskočil jeho kamarád

oslík. Společně se vydali na hrad ke králi. Král chtěl dát Petrovi slíbený
královský poklad, ale ten požádal krále o ruku princezny. Tajně ji totiž
miloval. Veronice se Petr také líbil a tak souhlasila. Král vystrojil velikou
svatbu a všichni žili šťastně až do smrti.

„Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení a milí spoluobčané, naše organizace „Zdravíčko“ uspořádala
v neděli 4. března výroční členskou chůzi, na které jsme si naplánovali
následující akce. Nejprve to byla pro členy naší organizace dvě
rehabilitační cvičení pod vedením zkušené instruktorky v bazéně Modrá
Laguna v Bílovci. Dále jsme dvakrát navštívili kuželnu v Bílovci, kde jsme
si spolu v družstvech skvěle zasoutěžili. Obě akce se účastníkům moc
líbily a chtěli by je zase někdy zopakovat.
V sobotu 3. března jsme v Divadle Jiřího Myrona shlédli činohru „ Sissi
- Utěk Alžběty Rakouské“. Tato činohra popisovala život oblíbené
rakouské císařovny. V neděli 29. dubna jsme v Divadle Antonína Dvořáka
shlédli další činohru s názvem „Je úchvatná“, což je skutečností
inspirovaný příběh zpěvačky, která věřila ve svůj úžasný soprán,
přestože ve skutečnosti zpívala falešně. Na sobotu 9. 6. 2018
připravujeme zájezd do zámku Žleby v okrese Kutná Hora. Natáčely se
zde pohádky jako např. Nejkrásnější hádanka, Tři bratři, Kouzla králů,
Královský slib,…. Může to být ideální rodinný výlet. Příjemným
zpestřením je i procházka anglickým parkem podél řeky Doubravy,
obora s bílými jeleny a přehlídka chovu dravců.. Cestou zpět navštívíme
zámek Slatiňany, kde se nachází hipologické muzeum a hřebčín, který se
zabývá chovem starokladrubáků. Mimichodem se zde natáčel seriál
Dobrá voda. Jedná se přibližně o trasu 236 km, což představuje cca 3
hod cesty. Na sobotu 22.9. 2018 chystáme zájezd do podzemní jeskyně
Seegrotte u Vídně, kde se nachází největší podzemní jezero v Evropě.
Za druhé světové války zde nacisti vyráběli vojenská letadla a stíhačky.
Cestou zpět plánujeme navštívit zámek císařovny Sissi ve Vídni. Jedná
se přibližně o celkovou vzdálenost 300 km. Tyto informace o
připravovaných zájezdech sdělujeme záměrně v předstihu, aby si
zájemci o tyto akce mohli vše řádně promyslet.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, jaro je v plném proudu a léto za dveřmi. Byla by velká
škoda vysedávat doma, když na nás venku čeká tolik zábavy. Oprašte svá
kola, koloběžky nebo kolečkové brusle. Že nemáte? Nevadí. Vždyť
s kamarády a míčem lze hrát tolik báječných her.
Já sportuji hrozně rád,
s míčem jsem vždy kamarád.
Tenis, fotbal, odbíjená,
to je pro mne dovolená.

S míčem já si poradím
a jenom vám prozradím,
že hrozně rád sportuji.
Míč já prostě miluji.

Pomůžete děti vybrat klukovi správný míč na vybíjenou?

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci květnu oslaví životní jubileum
Zajíčková Ivana
Kocincová Božena
Fógelová Zdenka
Kolčavová Věra
Macháček Jan
Peschel Rudolf
Žižková Jaroslava
Žůrková Antonie

55
60
65
65
76
85
86
90

V měsíci červnu oslaví životní jubileum
Babor Petr
Rataj Libor
Klein Pavel
Schmidová Karla
Stonišová Miroslava
Rybář Josef
Broschová Marie
Vítková Uršula
Arletová Drahomíra
Krayzlová Hilda

50
55
55
70
70
75
75
76
77
77

Opustili nás:
pan Štefan Kubík, paní Jiřina Peschlová, pan Dušan Kantor
Noví občánci: Ludmila Niklová, Eliška Stanečková, Ella Kudělová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Zvířata jsou můj svět/Marie Dlabalová
Ten statek znám ještě z dětství, tedy spíše z let dospívání. Mívali jsme
tam setkání a tzv. dýchánky včele s Olinou, stejně naladěnými přáteli, a
hlavně s jejím bratrancem Vlastíkem, který vlastnil i malý kvér, co by
voják z povolání....Ty krávy asi moc mléka nedaly, když se jim u uší
ozývaly rány do vrat, ale my jsme byli spokojeni. Vždyť, kdo si mohl a
vlastně může i teď zastřílet jenom tak, samozřejmě ne do těch krav! To
je moje malá vzpomínka na statek, který jsem po letech navštívila letos
v dubnu. Přivedla mně tam zmínka z posledního vydání Hlasu obce, kde
se mimo jiné píše, že Andrea Jakubíková (1973) zachránila čápa. O ní se
ale ví, že má navíc vztah ke koním a také k jiným zvířatům. Takže mohlo
by to být zajímavé setkání?
Posuďte sami.
Není to jednoduché dostat se k
vám, ten pták tak řve a nechce mně
pustit dál. To je horší, než pes.
To je „Káně Harrisova,“ pochází
původem z Mexika.
A jak se dostalo k vám?
V naší republice se hojně chovají,
není to problém. A tak jsem si ho
koupila.
Co vás to napadlo?
Ani přesně nevím. Kdysi jsem měla
sovu, tenkrát mně ale kamarádi sokolníci přemluvili, že si mám pořídit
něco živějšího. Třeba toho harrisáka. A tak ho mám a je to paráda.
Já vám věřím, i když po mně stále řve.
Ale to je ono, mně chrání.
To vidím a slyším. A vedle v té kleci?
Straka. Ta spadla z hnízda, dala jsem ji do košíčku, a je tu.
To chce ale mimo jiné také krmení, starost a péči. Věděla jste si rady?
No musela. Dnes to není problém díky internetu.

To máte pravdu. Ale prý straky kradou. Kradou i u vás?
Jistě, všechno, je jim to jedno, jestli to je šperk nebo lžička, kus salámu
nebo chleba.
No dobře, příště se přijdu zeptat, kde máte své šperky. Ale teď by mně
zajímalo, jak to bylo s čápem, kterého jste zachránila.
Viděla jsem ho na našem poli ve sněhu, nevím, odkud se tu dostal. Ale
věděla jsem, že čápi reagují na maso. Tak jsem zkusila zamávat kusem
masa na dálku, jestli zareaguje. A on šel. Později i ke mně. Krmila jsem
ho, představte si, že každý den sežral celé kuře. Každé ráno už čekal,
až přijdu. Řekla jsem si, dost. Otevřela dvířka do voliéry, nalákala ho na
kuře, on přišel a byl v kleci. Pak jsem zavolala do Záchranné stanice pro
živočichy v Bartošovicích, přijeli si pro něj a byli velice překvapeni, že
je u mě doma v kleci. Oni se totiž snažili ho odchytit už několik dní, ale
nepodařilo se jim to.
Bodejť, neměli ta kuřata. Máte nějaké informace o něm?
Ano, prý ho vypustili do přírody.
Třeba se opět k vám vrátí, když mu tu bylo tak dobře.
Člověk nikdy neví.
Andreo, láska ke zvířatům, ať je to jakýkoliv druh, se nerodí jenom tak.
Kde jsou její kořeny?
Asi po dědovi. To mám třeba ty koně. Ale kdysi mně chytly sovy.
Zachránila jsem puštíka. Kdybyste viděla ty oči. Nádherné, milé. A ten
jejich klid, klidný výraz, postoj.
A navíc je sova symbol moudrosti. Moudré bylo i to, že jste se začala
věnovat také koním?
To víte, že ano. První kůň byla Anetka.
Jaké to bylo, když jste si na svého prvního koně sedla, jak jste tam
vůbec vylezla?
No tak na prvního koně v mém životě mně vysadil už můj otec, to mi byly
asi tři roky.
Můžete stručně říct, o čem to asi je, ten váš vztah ke zvířatům?
O kamarádství, o lásce, o porozumění, o ochotě pomoci – prostě o úctě k
životu. To není málo, že?

Myslivecké sdružení Jamník

/ Čestmír Klein

Jsme na začátku dvou nejkrásnějších měsíců v roce. Určitě není nikdo,
komu by květen neučaroval. Po dlouhé šedivé zimě si my lidé i zvířata
naplno užíváme slunečních paprsků. Příroda všude kolem nás hýří
nepřeberným množstvím barev a vůní. Jako by se každý strom a každá
rostlina předháněla v co nejsytější barevnosti svých květů. Z teplých
krajin přiletěli poslové jara a to švitořivé vlaštovky, jiřičky a čápi. Ti
svůj návrat hlasitě oznamovali klapotem zobáků. Tito tvorové však
nemají čas se kochat jarem. Po dlouhé a strastiplné cestě přes půl světa
se okamžitě dali do staveb a oprav svých hnízd. Je třeba vyvést
potomstvo, tak jak jim velí prastarý zákon o zachování rodu. I naše
drobné přezimující ptactvo obsazuje ptačí budky a vhodné stromové
dutiny a budují hnízda. Ráno i večer můžeme slyšet tokat bažantí
kohouty, kteří jsou nádherně vybarveni a každý má v hejnku několik
slepic, které bedlivě střeží před každým vetřelcem. Při jejich ochraně
dokáže zaútočit i na dotěrného dravce, za což mnohdy zaplatí životem.
Tlupy srnčí zvěře se po zimě rozpadají a každý člen si jde svou vlastní
cestou. Srny i srnci mění hustou šedou srst za letní načervenalou.
Příchod jara znamená pro nás myslivce začátek práce v honitbě. Je
třeba vyčistit a vydesinfikovat veškerá krmná zařízení. Likvidací
starého krmiva předejdeme zbytečným onemocněním volně žijící zvěře.
Napáječky se vyčistí a naplní čistou vodou. Čeká nás příprava a osetí
všech mysliveckých políček vhodnou skladbou rostlin. Jaro, to je
především zrod nového života. Ať již vidíme, jak se rostliny usilovně
derou přes překážky ze země za sluncem, tak je každá matka ve zvířecí
říši vedena vrozenými instinkty k péči a ochraně svých mláďat. Bylo by
od nás lidí fér, umožnit těmto tvorům, splnit jejich poslání a v klidu
nechat vychovat své potomstvo. Snažme se hlavně v tomto období
nepouštět naše čtyřnohé kamarády běhat volně po polích. Při nálezu
zajíčka nebo srnčete na něj nesahat a raději se vzdálit. I když se zdá,
nejsou tato mláďat opuštěná. Jejich matka se vždy nachází opodál a
skrytě nás pozoruje. Stačí jenom náš dotek a matka ucítí neznámý pach
a ze strachu toto mládě opustí. Dopřejme těmto tvorům trochu klidu při
svém poslání a příroda nám to bohatě vrátí ve formě krásných zážitků.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Ananas Comosus - ananas
Čeleď: bromeliovité. Pochází z Brazílie. Šlechtěné odrůdy ananasovníku
netvoří semena, a nebo jen velmi vzácně. Chceme-li si ananasovník
vypěstovat sami doma, můžeme ho množit listovou růžicí na horní části
plodenství. Řeznou rámu listové růžice ihned zasypeme dřevěným nebo
živočišným uhlím a necháme asi 5 dní zaschnout na teplém, suchém
místě. Pokud tak neučiníme, riskujeme zahnívání růžice. Po zaschnutí
vložíme do propustného substrátu s pískem v poměru 1:1. Pozor na
přelévání, rostlina by mohla zahnívat. Ananas pěstujeme v kyselé půdě.
Velikost květináče pro dospělou rostlinu je 20-25 cm. Ananas, jako
jediná rostlina z čeledi bromeliovitých neroste na stromě, ale koření v
půdě. Protože však kořenový systém není dostatečně rozvinut, ve veliké
nádobě bychom rostlinu přemokřovali a došlo by k jejímu uhynutí. U
menšího květináče toto nehrozí. Ananas vyžaduje co nejvíce světla a
tepla. Ideální pro pěstování je jižní okno. Rostlině nevadí ani polední úpal,
roste ještě i kolem 400C, kdy už většina tropických rostlin zpomaluje
nebo zastavuje růst. Ananasu nevadí ani suchý a teplý vzduch v blízkosti
ústředního topení. Zaléváme vždy až po krátkém vyschnutí substrátu.
Během vegetace, kdy má rostlina vyšší teploty nad 250C, zaléváme a
hnojíme i do listové růžice. K hnojení používáme tekutá hnojiva. Tyto se
dají přesněji ředit a nevytváří solnou usazeninu na okraji květináče, jako
například tyčinkové hnojivo. Hnojíme od března do konce září a to 1x za
2 týdny. Ananas má jednu velikou výhodu, že se dá ke kvetení donutit
uměle. Toto se běžně využívá na ananasových plantážích, které se už v
dnešní době většinou sklízí kombajnem. Zajistí se tím stejnoměrná doba
dozrávání plodů pro sklizeň. Pokud máme dostatečně velikou rostlinu,
můžeme se o umělé donucení ke kvetení pokusit pomocí nejběžnějšího
typu prodávaného práškového stimulátoru AS 1, který obsahuje kyselinu
naftyloctovou, používanou i na plantážích. Stimulátor, smíchaný s vodou
v poměru 1:1, nalijeme do listové růžice. Podmínkou kvetení je kromě
stimulátoru ještě vyšší teplota 25 – 30°C. Ke kvetení se dá ananas
přinutit i přisušením. Pokud máme skleník nebo fóliovník, můžeme ho v
jarních a letních měsících využít. Při teplotách kolem 30°C ananas kvete

ochotněji. Pokud chceme vypěstovat plodenství o váze 1kg a více, musíme
mít rostlinu o průměru listové růžice alespoň 80 cm. Plodenství
vypěstované v bytě jsou daleko chutnější než kupované, neboť dozrávají
přímo na rostlině. Takové plodenství má krásně žlutou barvu a v době
dozrávání nádherně provoní prostor. Velkou výhodou ananasu je, že není
napadán žádnými škůdci. I proto je jeho pěstování v bytech tak oblíbené
a rozšířené.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Je před námi krásné období jara a měsíce květen a zejména červen jsou
pro nás nejnáročnější. V úplném proudu je soutěž v kopané, kde se
nalézáme ve druhé polovině tabulky a proto jsme trochu tým posílili.
Největší posilu vidíme v Petru Žídkovi, který se vrátil ze svých
fotbalových štací jako Nová huť, Bílovec a jiné, do oddílu, kde začínal
ukončit svou úspěšnou kariéru Štítem Albrechtic 2018. V měsíci červnu
máme dvě stěžejní akce a tou první je tradiční Běh Velkými
Albrechticemi, který se koná dne 6.6.2018. Start hlavního závodu bude
v 18.00 hodin a součástí bude tradiční běh místních borců. Zde bych
chtěl upozornit, že uvažuji o závodu dětí v areálu hřiště, protože malé
děti chtějí běžet a závod místních borců se mi zdá pro děti příliš
náročný. Protože jeden den zvládnout vše je náročné, rád bych závody
dětí udělal v úterý 5.6.2018 den před hlavním závodem. Oslovím školu a
školku a podle zájmu budu konat. Tím ovšem nikomu nezabraňuji
zúčastnit se běhu místních borců společně s běžci hlavního závodu ve
středu 6.6.2018. Druhou akcí a hlavní akcí tohoto roku je další ročník
Štítu Albrechtic, který se po letech opět koná u nás. Pro pořadatele
začala akce hned začátkem roku opravami a rekonstrukcí budovy na
hřišti. Byly opraveny elektrické sítě a osvětlení v budově, voda a odpady,
kompletně opravená kuchyně v bufetu a výmalba celé budovy. Teď nás
čekají opravy a nátěr laviček, zábradlí a zábran se sítěmi, vymalování
venkovních toalet a pódia a další práce, abychom se před ostatními
návštěvníky nemuseli stydět. Chci poděkovat všem, kteří dosud přišli
pomoci a všem, kteří příjdou pomoci a nenechají vše na členech SK,
neboť tato akce není jen akcí fotbalu, ale celé obce Velké Albrechtice.

Srdečně Vás zveme na setkání obcí „Albrechtic“

23.6.2018
ve Velkých Albrechticích

FOTBALOVÝ TURNAJ

Skupina „A“ hřiště Velké Albrechtice
1. Velké Albrechtice
2. Lesní Albrechtice
3. Město Albrechtice
4. Albrechtice nad Vltavou

Skupina „B“ hřiště Bílovec
1. Albrechtice u Českého Těšína
2. Albrechtice nad Orlicí
3. Albrechtice v Jizerských horách
4. Albrechtice u Lanškrouna

HASIČSKÁ SOUTĚŽ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
v hasičském areálu ve Velkých Albrechticích

PROGRAM:

STŘELECKÁ SOUTĚŽ ČLENŮ MYSLIVECKÝCH SPOLKŮ
na střelnici Hubert ve Vlkovicích

7:30 – Sraz všech účastníků na hřišti
8:00 – Slavnostní zahájení 45. ročníku Štítu Albrechtic 2018
8:30 – Odjezd fotbalistů skupiny B, myslivců a hasičů na jednotlivá sportoviště
9:00 – Zahájení všech soutěží
13:00 – Vystoupení dětí z Velkých Albrechtic
16:00 – Zápas o třetí místo na hřišti ve Velkých Albrechticích
17:00 – Finálový zápas o putovní pohár Štítu Albrechtic 2018 na hřišti ve Velkých
Albrechticích
18:00 – 18:30 Slavnostní vyhlášení fotbalového turnaje, vyhodnocení 45. ročníku
Štítu Albrechtic 2018, předání putovní standarty

OD 20:00 VEČERNÍ ZÁBAVA S DJ LOJZOU A KAPELOU KÁMO, VSTUPNÉ 100 KČ

DOPROVODNÝ PROGRAM: mažoretky, Rozmarýnka, vystoupení dětí, skákací hrad,
fotbalové šipky, vodní skluzavka, prodej regionálních prodejců bio potravin a
výrobků našeho kraje, jídlo, pivo a jiné pochutiny.

CELÝM DNEM BUDE PROVÁZET KOMENTÁTOR
HONZA GAVELČÍK Z RÁDIA ČAS

POZVÁNKA
Dne 5. května 2018 se koná v zasedací místnosti
obecního úřadu slavnostní vítání nových občánků.
Začátek v od 15.00 hodin. Poté, od 16.00 hodin se
bude konat posezení s jubilanty.
Těší se na Vás členky kulturní komise.

KOMINICTVÍ HUBÁČEK
kontrola a čistění spalinových cest, revize,
vložkování, rekonstrukce, stavba komínů pro
všechny druhy paliv, frézování, opravy komínů
a kouřovodů, cenové nabídky, poradenství
email:hubaceko@seznam.cz tel: 604 380 649

Kalendář akcí
Datum

Akce

5.května
12.května
15.května
19.května
4.června
6.června
9.června
16.června
23.června

KK/vítání občánků a posezení s jubilanty
16. ročník Otevírání Poodří a Pooderské koštování
MŠ/Zápis dětí do mateřské školy
Den otevřených dveří Ekofarma „Šťastná koza“
Zasedání Zastupitelstva obce
Běh Velkými Albrechticemi
Zdravíčko/zájezd zámek Žleby a hřebčín Slatiňany
Hry bez venkovských hranic v Šenově u Nového Jičína
Štít Albrechtic
Hlas obce č.93 - 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 domácnosti v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo:01.05.2018
Uzávěrka příštího čísla: 15.06.2018

