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Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, tak mi připadá,
že letos matka příroda nějak
zapomněla na jaro. Toto roční
období vynechala a po zimě
převzalo vládu rovnou léto. Tolik
slunných až tropických dnů jsme
si snad dosud nikdy během dubna
či května neužili. Dle odborníků
byly tyto měsíce nejteplejší za
posledních 200 let.
Jen děti to vidí jinak, pro ně
začíná to pravé léto až s příchodem prázdnin. A dočkaly se. Vysvědčení
jsou rozdána, školní zvonění na dva měsíce utichlo. Na nás rodičích je,
abychom svým ratolestem vymysleli nějaký prázdninový program. Tábor,
kde navážou děti nová přátelství? Pobyt na chalupě, u babičky, výlety a
koupání? A co třeba zoo, hrad nebo letní kino? Je toho spousta, a je
z čeho vybírat. Ono je to koneckonců jedno, kde prázdniny strávíme,
hlavně aby byla zábava a měli jsme kolem sebe lidi, které máme rádi a je
nám s nimi dobře. Tak si honem pojďte těch prázdnin užít….
Přeji Vám krásné léto!

„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem,
který za něco stojí.”
Albert Einstein

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Od pátku 22.6. do soboty 23.6.2018 žila naše obec událostmi 45.
ročníku Štítu Albrechtic a byla hostitelem sportovců a představitelů
samospráv z dalších sedmi obcí Albrechtic z celé ČR. V pátek se
zástupci samospráva a klubů sešli dopoledne na OÚ a pak absolvovali
exkurze ve firmě TOMTON, vyrábějící designové radiátory, a na farmě
Šťastná koza paní Markéty Toběrné. Po obědě nás pan kastelán Eduard
Valeš provedl zámkem v Bílovci, který jeho zásluhou zase ožívá.
V podvečer se sešla schůze Stálého výboru Štítu a po ní následovalo
slavnostní zasedání představitelů obcí a klubů, na kterém jsme si
vyměnili zkušenosti za rok od předposledního Štítu v Albrechticích nad
Orlicí.
Dnes již známe výsledky Štítu Albrechtic 2018, a proto si dovolím
konstatovat, že jsme se pořadatelsví zhostili na výbornou. Všichni hosté
pochválili perfektně připravený sportovní areál nejen na hřišti SK, ale
slova chvály zazněla i směrem k našim dobrovolným hasičům za krásné
prostředí hasičského cvičiště a k myslivcům. Ti jako jediní pořádali
soutěže v pronajatém areálu střelnice Hubert ve Vlkovicích, protože to
s ohledem na bezpečnost ani jinak nejde. I tam však byli chváleni za
bezchybnou organizaci střeleb, hodnotné ceny a zejména super guláš.
Zde uvádím výsledky Štítu v krátkém přehledu:
Fotbal – vítězné místo patří Velkým Albrechticím, které turnaj
absolvovaly se skóre 12:0! Blahopřeji a rád bych, kdyby se jim takto
dařilo i v běžné soutěži. Poslední zápas si zde zahrál pan Petr Žídek,
který na Štítu svoji aktivní fotbalovou kariéru ukončil. Dva z našich
hráčů byli oceněni trofejí – Tomáš Nikel za nejlepšího brankáře a Hynek
Seman za nejlepšího střelce. Na dalších místech se umístili:
2. místo Albrechtice v Jizerských horách, 3. místo Albrechtice u
Lanškrouna, 4. místo Město Albrechtice, 5. místo Albrechtice u Č.Těšína
(Baník), 6. místo Lesní Albrechtice, 7. místo Albrechtice nad Vltavou, 8.
místo Albrechtice nad Orlicí.
Hasiči – zde naše družstvo dobrovolných hasičů v netradičním
požárním útoku obsadilo krásné 2. místo. Lepší byli jen hasiči z Lesních

Albrechtic. Na dalších místech se umístili hasiči z Albrechtic u
Č.Těšína, Jehnědna (m.č. Albrechtic nad Vltavou), Města Albrechtice a
Albrechtic nad Orlicí. Divákům se moc líbilo i vystoupení našich
nejmenších hasičů, kteří se předvedli mimo soutěž. Ti nejmenší měli
trošku smůlu, když se jim rozpojily hadice.
Střelecké soutěže myslivců – soutěžilo se ve třech disciplínách,
z nichž podle vyjádření ostřílených myslivců potrápila nejvíce obyčejná
vzduchovka. I zde slavily triumf Velké Albrechtice, kdy tříčlenné
soutěžní družstvo ve složení Č.Klein, J.Hanke a L.Rataj obsadili 1. místo
před myslivci z Lesních Albrechtic a myslivci z Údraže (m.č. Albrechtic
nad Vltavou). Na dalších místech 4. Jehnědno (m.č. Alb. n.Vltavou), 5.
Velké Albrechtice (bratři Tomanové a V.Ryša), 6. Velké Albrechtice
(M.Vavrečka, K.Ertel a V.Schmid), 7. Albrechtice u Č.Těšína (M.Daňhel,
F.Skotnica, R.Teper), 8. Albrechtice nad Vltavou, 9. Albrechtice u
Lanškrouna a 10. Albrechtice u Č.Těšína (A.Szvedová, A.Skotnicová,
J.Vykrut). V hodnocení jednotlivců pak na prvním místě skončil Radim
Hrabovský z Lesních Albrechtic, na druhém Miroslav Ušatý
z Albrechtic nad Vltavou a na třetím místě Jiří Hanke z MS Velké
Albrechtice.
Blahopřeji všem, kteří se umístili „na bedně“ a děkuji ostatním
účastníkům za pěkné výkony i férové sportovní chování. Jen proto mohl
další ročník Štítu skončit bez úrazu.
Velké poděkování za organizační zabezpečení Štítu, zajištění
ubytování výprav a zejména fotbalového turnaje i večerní zábavy si
zaslouží členové SK a zejména manželé Hurníkovi, kteří na hřišti byli
poslední dva měsíce snad i v noci. Za reprezentanty hasičů bych chtěl
vyzdvihnout Marcela Svačinu a za myslivce Libora Rataje. Nechci se tím
však dotknout ostatních, poděkování zaslouží všichni, kteří nějak
přiložili ruku k dílu a pomohli tak náročnou akci uskutečnit. Koordinaci
s obcí zajistil místostarosta Martin Stanečka.
Zahájení turnaje za doprovodu dechové hudby Rozmarýnka provedly
mažoretky Rebelky z Bílovce pod vedením Kristýny Luzarové. V průběhu
dne se předvedli též žáci z naší MŠ a ZŠ se svým krátkým programem.
I jim děkuji.
Poděkování patří též sponzorům, z nichž bych chtěl připomenout

Moravskoslezský kraj, který akci podpořil dotací ze svého rozpočtu.

Na závěr si dovolím vyzdvihnout profesionální moderátorský výkon
pana Honzy Gavelčíka z Rádia Čas, který nás sobotním děním provázel a
informoval o aktuální situaci.
Závěrem tohoto příspěvku si dovolím připomenout, že volby do
zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. Voleno
bude opět patnáctičlenné zastupitelstvo. Kandidátní listiny je potřeba
odevzdat registračnímu úřadu, kterým pro nás je MěÚ Bílovec, ve lhůtě
do úterka 31.7.2018.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda
Vážení občané, dne 22. května si prošli členové našeho spolku trasu s
patnácti zastaveními nové zbudované “Křížové cesty” z Bílovce do
Bílova. Nechyběla ani zastávka v tamní restauraci na malé občerstvení.
V sobotu 25.srpna pořádáme pro naše členy autobusový zájezd na hrad
Pernštejn a blízké okolí.

Ze základní školy/ Kolektiv ZŠ
Začátkem měsíce května se dvě trojice žáků 3. a 4. ročníku zúčastnily
přírodovědné soutěže s mysliveckou tématikou pod názvem „Naše
příroda“. Celá akce se uskutečnila v příjemném prostředí nádvoří zámku
a letního kina v Bílovci, kde si děti postupně procházely stanoviště
s připravenými úkoly, osvěžily si znalosti o zvířatech, rostlinách a
nerostech, plnily praktické a pohybové činnosti jako skoky v pytlích,
zatloukání hřebíků, střelbu z luků a ze vzduchovky. Dopoledne bylo
zakončeno vyhodnocením jednotlivých družstev. Naši třeťáci byli
úspěšní a z celkového počtu deseti skupin se umístili na 2. místě. Od 28.
května do 1. června jsme strávili krásný slunný týden na čistém a
voňavém vzduchu v Karlově v Jeseníkách. Děti byly rozděleny na 4
indiánské kmeny, které kdysi žily v oblasti Velkých prérií v Severní
Americe, na území dnešního USA. Cílem bylo, aby pobyly na čerstvém
vzduchu, pohrály si a zasportovaly, ale také aby se dozvěděly formou
zážitků, her a soutěží mnoho nových informací o životě původních
amerických obyvatel. Trošku se seznámily také s přírodou, se zvířaty,
která v Americe žijí, rostlinami, které se zde pěstují, a které se dostaly
po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem až k nám do Evropy. Děti si
ozdobily trika indiánským motivem, vyrobily si zmenšená indiánská
obydlí, amulety, čelenky, náhrdelníky, lapače snů a indiánský hudební
nástroj. Při hrách a soutěžích se také seznámily s názvy hor, řek a 50
států USA. Házely tomahavkem, učily se střílet z luku na bizona.
Vyprávěly jsme jim o miliónových stádech bizonů, která v Americe kdysi
žila, o indiánském způsobu jejich lovu, o využití ulovených zvířat
k obživě, k oblékání, výrobě zbraní, nářadí, nádob, ale i k topení. Večer
jsme dětem před spaním o indiánech četly pohádky, aby se jim lépe
usínalo. Děti se naučily spoustu táborových písní, mezi nimi i píseň
Vinnetou, nebo Ho, ho Watanay. Naši malí indiáni také shlédli film
Vinnetou - Rudý gentleman, který nám pomohl doladit tu správnou
atmosféru. Nakonec jsme se všichni vydali hledat poklad a byli jsme
samozřejmě úspěšní. Svůj malý poklad našel každý kmen, zlatý však našli
pouze Siouxové, kteří se jakožto nejsilnější, nejmoudřejší a nejrychlejší
stali strážci zlatého pokladu. Děti se vrátily domů nabité zážitky a

novými vědomostmi, ale co je nejdůležitější, vrátily se zdravé a šťastné.
V červnu čekalo starší žáky plnění druhé části úkolů z dopravní výchovy
a jízda zručnosti na kole za účelem získání Průkazu cyklisty. Po
zopakování základních dopravních pravidel následovala zmíněná jízda
zručnosti na dopravním hřišti ve městě Příbor. Bohužel někteří žáci
přišli i o policistou přidělené žetony, když při své jízdě chybovali nebo
přehlédli dopravní značku. O průkaz cyklisty se znovu pokusí příští rok.

Mateřská škola /Bc. Klára Jahnová, učitelka
Jdeme do finále!
Ani jsme se nenadáli, a už jsou tu prázdniny! Uteklo to rychlostí blesku,
a my už jsme se v mateřské škole rozloučili s dalším školním rokem.
Dovolte mi ale vás ještě seznámit s tím, co jsme dělali v květnu a
v červnu. Květen pro nás začal návštěvou pejsků z místního
kynologického spolku, kdy nám jeho členové se svými čtyřnohými
kamarády ukázali, co jejich pejsci dovedou. I přes značné rozptylování
a stresovému prostředí plného pištících dětí, pejsci ukázali, co vše se
naučili a nakonec si s dětmi také pohráli. Děkujeme kynologickému

spolku za návštěvu a těšíme se zase příští rok. V květnu také oslavily
svátek naše maminky. Děti si pro ně s radostí připravily krátkou besídku,
aby jim ukázaly, jak moc je mají rády. Besídka se povedla někomu více,
jinému méně, ale vlhké oči našich maminek prozrazovaly, jak jsou na své
děti pyšné a mají z přání k svátku velkou radost. Děti ze třídy Berušky
měly v květnu a v červnu opravdu nabitý program. Krom klasických
témat a činností běžných pro mateřskou školu, nacvičovaly jeden
program za druhým. V květnu je totiž čekalo mimo jiné vystoupení na
vítání občánků, kde krátkým pásmem básniček a písniček přivítaly do
naší obce pět malých holčiček a ihned poté ještě krátké vystoupení pro
naše jubilanty. V době uzávěrky vydání tohoto čísla Hlasu obce vrcholily
přípravy na vystoupení na Štítu Velkých Albrechtic. Vy, při čtení těchto
řádků, můžete sami posoudit, jak se jim vydařilo. Dne 15. května se
uskutečnil v mateřské škole zápis dětí do nadcházejícího školního roku.
Dětí přišlo opravdu hodně nejen z Velkých Albrechtic, ale i z okolí.
Bohužel z kapacitních důvodů jsme nemohli vyhovět všem. Přijato bylo
nakonec 18 nových dětí, na které se v září budeme těšit. Červen začal
pro naše děti výletem do Bílovce do areálu Na Střelnici, kde město
Bílovec spolu se Sborem dobrovolných hasičů pro děti nejen z Bílovce
pořádalo dětský den. Akce plná různých stanovišť, kde se děti dozvěděly
užitečné informace o přírodě, ze zdravovědy nebo o hasičské technice,
měla úspěch jak u dětí, tak i u paní učitelek. Děti ze třídy Sluníčka

pozvaly své tatínky ke dni otců do mateřské školy, aby si tam s nimi
mohly během dopoledne pohrát a ukázat jim své oblíbené hračky. I pro
nás učitelky bylo milé pozorovat, kterak se tatínci vrátili do dětských
let a s radostí si nejen se svými dětmi pohráli. Na některých bylo vidět,
že se jim ani nechce domů. Konec června je v mateřské škole nejen
časem těšení se na prázdniny, ale také časem loučení. Loučení s našimi
nejstaršími dětmi, budoucími školáky, kteří od září namíří své kroky do
jiné budovy a zasednou do školních lavic. Jako každým rokem i letos si
paní učitelky ze třídy Berušky nacvičily s dětmi program pro rodiče a
poté naše školáčky pasovaly na velké školáky. Do základní školy odchází
celkem devět dětí. Přejeme jim, ať se mají ve škole dobře, jsou pilní a
svědomitě se připravují do hodin, ať pak mají radost ze svých výsledků.
A jaký ten letošní rok vlastně byl? Byl to rok plný aktivit, učení,
činností, malování, sportování, ale i radosti a legrace s našimi dětmi. Byl
to také rok zvláštní a něčím nový z pohledu nástupu malinkých,
dvouletých dětí do mateřské školy. Začátek byl opravdu těžký, jak pro
děti, tak i pro paní učitelky. Pak jsme se ale všichni navzájem poznali a
sehráli, a i tyto malé dětičky si mateřskou školu oblíbily a chodí do ní
rády. A co popřát závěrem? Samozřejmě krásné prázdniny plné sluníčka
dětem i rodičům, hodně odpočinku a načerpání energie a budeme se těšit
zase na další školní rok.

Klub „Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení a milí spoluobčané, naše organizace „Zdravíčko“ uspořádala
v sobotu 9. června autobusový zájezd do zámku Žleby v okrese Kutná
hora. Mnohé překvapilo, kolik úspěšných českých pohádek se na tomto
poměrně malém zámku nafilmovalo. Příjemným zpestřením byla
procházka anglickým parkem a návštěva obory s krmením bílých jelenů.
Asi největší úspěch měla u malých i velkých, přehlídka chovu a výcviku
dravců. Mnozí využili možnost vzít si takového dravce na ruku a
vyfotografovat se s ním. Další zastávka byla v nedalekých Slatiňanech,
kde jsme navštívili zámek a národní hřebčín. I přes malé potíže
s klimatizací v autobuse a krátkou bouřku s krupobitím jsme si tento
zájezd všichni užili a zase poznali kousek naší krásné vlasti. V neděli 9.

září
pojedeme
na
slavnostní Galavečer do
Divadla
Antonína
Dvořáka, kde se nám
představí na jednom
jevišti všechny čtyři
divadelní soubory NDM.
Na sobotu 22. září
připravujeme zájezd do
podzemní
jeskyně
Seegrotte u Vídně, kde
se
nachází
největší
podzemní
jezero
v Evropě. Pro informaci,
zde nacisté za 2. světové
války vyráběli vojenská
letadla
a
stíhačky.
Cestou
zpět
ještě
navštívíme zámek císařovny Sissi ve Vídni. V sobotu 1. září plánujeme ve
spolupráci se sportovci pro děti akci s názvem „Loučení s prázdninami“
a v září ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Velké Albrechtice
vycházku do přírody, na které se děti spolu s rodiči doví spoustu
zajímavých věcí. Přejeme Vám všem krásné a slunné prázdniny,
příjemnou dovolenou a načerpání nové energie.

Obec Velké Albrechtice vyhlašuje soutěž o
nejhezčí fotografii z léta 2018.
Vyfoťte a doručte do 15. 9. 2018 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.

Domácí ošetřovatelská péče /Marie Dlabalová
Není sestra jako sestra. V této souvislosti však nemám na mysli třeba
sestru svoji, ale tu, která nám přináší určitou úlevu vzhledem ke
zdravotním potížím. A je to sestra nejen útlá, milá, vstřícná a výřečná.
Je to i sestra velice erudovaná. Vystudovala totiž obor Všeobecná
zdravotní setra v Ostravě - Vítkovicích, pak vyšší sociálně právní školu,
k tomu ještě vysokou školu ekonomickou, a jakoby toho ještě bylo málo,
tak v současné době jezdí do Brna, kde studuje komunitní péči. Myslím,
že nejen ona sama, ale především její poslání stojí za to, abychom se
dověděli více. Představují vám Bc. Šárku Komarovou (1983).
Ze všeho nejdříve vás poprosím o stručnou definici pojmu domácí
ošetřovatelská péče.
Je to odborná činnost poskytovaná registrovanou sestrou v domácím
prostředí klientů - tedy pacientů. Jedná se o celou škálu výkonů.
Můžete se zmínit alespoň o některých?
Odběry biologického materiálu, tedy krve, moče, výtěry, převazy
různých defektů, proleženin, ošetření ran, cévkování, aplikace injekcí,
ošetřovatelská rehabilitace např. po mozkových příhodách, edukace
diabetiků vzhledem k používání inzulínu…
No, je toho dost. Kdo má na takovou péči nárok?
Rozhoduje ošetřující lékař, ať už lékař praktický nebo lékař z
nemocnice. Rozhodující je věk a mobilita pacienta. Ta péče by měla být
na tři měsíce. O všem informuji praktického lékaře, který rozhodne, zda
péči prodlouží.
Poděkoval vám už někdo za vaši nevšední péči?
Každý den. Pacienti jsou velice vděční, a když vidím, jak se některé
defekty hojí, i já mám z toho radost. Je sice pravda, že někteří klienti
nespolupracují zrovna tak, jak bych si to přála a jak by se mělo. Ale je
to velice individuální.
A váš rajón?
Mám smlouvy se zdravotními pojišťovnami, to znamená, že tuto péči
si pacient nehradí. Od pojišťovny mám nasmlouvaný rajón, tedy

Bílovecko – tzn. Bítov, Lubojaty, Výškovice, Slatina, Ohrada, Bílovec,
Velké Albrechtice… tedy asi deset kilometrů od Bílovce je vlastně
rozsah mé péče.
Kolik pacientů za den „zvládnete“?
Ráno začínám odběry, pak následují inzulíny, pak převazy, injekce, asi
je to tak dvacet pět lidí.
A časová náročnost?
Jsou tam dopolední, někdy i večerní návštěvy. Od pondělí do neděle,
také, když mi někdo zavolá a jedná se o akutní stav, musím pomoci.
Smím se zeptat na některé osobní věci? Jste vdaná a máte rodinu?
Jsem vdaná a mám šestiletou holčičku..
Manžel vaše povolání toleruje?
Stará se. On i moje rodina mi moc pomáhají. Bez nich by to asi nešlo.
Já tu práci totiž mám ráda, naplňuje mně. Je to asi i můj koníček.
Málokomu se to podaří, že? Jsem ráda, že vám se to podařilo. A děkuji
za všechny vaše pacienty.

Ze života obce!

/Milada Hochmanová

Místní čarodějnice děkují kulturní komisi, myslivcům a hasičům, že
mohly vytáhnout svá košťátka dne 29.4.2018 v odpoledních hodinách a
zase po roce si užít „pálení čarodějnic“ a stavění májky … za super akci
děkují místní krasavice…Krasava a spol.
A také kácení májky proběhlo za bujarého veselí. Pivo teklo proudem
a gulášek byl výborný! … jen tak dál a příští rok „naviděnou“.

Sportu a zábavě hurááá …
Tak znělo oficiální heslo letošních her bez venkovských hranic z Šenova
u Nového Jičína, které se konaly odpoledne v sobotu dne 16.6. 2018 na
místním „Šenovském oválu“. Soutěžních družstev z regionu Poodří bylo
jedenáct. Celkem bylo sedm disciplín. Našim borcům se dařilo
v disciplíně č. 2. “Cimrmanovy lyže”, kde skončili čtvrtí, tak jako
v disciplíně č. 5. “S gumou bezpečně”. Soutěžní disciplína č. 1, 4 a 6 tak
úspěšné nebyly, zato 3. “Chytřejší vyhrává” …tak tam jsme zabodovali,
jde vidět, že máme chytré hlavy! V disciplíně číslo 7. “Nečekané
překvapení” se sčítal věk družstva a to nejstarší družstvo dostalo
nejvíce bodů. Tím, že jsme družstvo omladili, tak jsme moc bodů
nezískali, ale v tom je ta recese a krása těchto her, že nejde o vítězství,
ale o účast a zasoutěžit si. Nakonec jsme obsadili krásné desáté místo
a tímto bych chtěla poděkovat našemu družstvu za vzornou
reprezentaci. Soutěžili za nás: Monika Slovíková, Šárka Rybková, Tomáš
Knopp, Sebastián Hochman, Marek Ošmera a Michal Slovík. Letošní hry
byly plné změn a tak uvidíme co nám přinese rok 2019 a hry by se měly

přesunout do Hladkých Životic, tak snad to vyjde, a my se potkáme na
dalších hrách plných recese a zábavy. Děkuji tímto také „skalním
fanouškům z naší obce“. Díky moc …..

Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein, předseda spolku

Rok se přehoupl do své druhé poloviny a opět tu máme červenec a srpen.
Dva měsíce horkých slunných dnů, prázdnin a dovolených. Opět se člověk
nestačí podivovat, jak ten čas neuvěřitelně běží. Je to jako včera, kdy
školáci nastupovali do školy a už jsou tady prázdniny. Zeměkoule se
určitě netočí rychleji, akorát my lidé se stále za něčím honíme. V tomto
vydání hlasu obce budeme velebit přicházející léto, ale když si tak
uvědomuji, tak léto již tady máme skoro dva měsíce. Jaro jsme prakticky
nezažili a ze zimy příroda proskočila přímo do letních teplot. V měsíci
květnu padaly teplotní rekordy a vláhový deficit byl značný. Asi opravdu
musíme dát za pravdu vědcům, že za tyto extrémy počasí můžeme my
lidé svým životním stylem a potřebou mít všechno. Na druhé straně se
toto teplé počasí příznivě podepsalo na prvních snůškách bažantů a
kladení srnčat. Pokud si vzpomenete, tak před pěti lety v době rození
mláďat byl květen a červen studený a deštivý, takže přežilo velice málo
bažantích kuřátek a srnčat. Dnes můžeme na okolních polích a remízcích
potkat krásná hejnka malých bažantíků. Také letos jsme provedli osetí
tzv. mysliveckých políček. Tyto kousky obecních pozemků nejsou vhodné
pro zemědělskou výrobu a tak se osejí vhodnými plodinami. Tyto políčka
zůstávají nesklizena až do jara a slouží zvěři jako úkryt a potrava v době
nouze. Nesmíme zapomínat v tomto teplém počasí na napáječky. Bez
vody není života a mláďata ji v těchto vedrech potřebují velké množství.
Díky našim hasičům a jejich cisterně má zvěř vody vždy dostatek. V
polovině července začíná v naší oblasti srnčí říje. Je nádherné a zárověň
dojemné pozorovat tento každoroční zápas dospělých srnců o přízeň
srn. V přírodě vždy vítězí ten nejsilnější a vítěz bere vše. Jen ten může
zajistit pokračování rodu předáním svých genů budoucím potomkům.
Moudře to zařídila matka příroda. Ovšem nepočítala s rozvojem
motorismu a tak každý rok mnoho těchto nádherných a silných srnců a
srn končí pod koly automobilů, hlavně na cestě z Bílovce do Klimkovic.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci červenci oslaví životní jubileum
Baborová Hana
Novák Josef
Pavlásková Lenka
Marcová Anna
Bzonek Vladimír
Červenka Jaromír
Burček Jan
Bohdová Marie
Sprosták František
Theimer Reinhard
Gardoňová Marie
Magerová Ludmila

50
50
50
50
55
60
70
75
76
76
83
85

V měsíci srpnu oslaví životní jubileum
Longin Milan
Machala Jozef
Pekarová Daša
Hurníková Eva
Klečal Miroslav
Nikel Stanislav
Gruchala Pavel
Chudják Ján
Šarköziová Marta
Kocinec Alexander
Vysoká Josefa
Koňaříková Veronika

50
50
55
55
55
55
65
75
78
82
84
85

Noví občánci: Patricie Kremzerová, Tereza Slavíková,
Natálie Šarköziová, Anna Kubová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky a rodinné pohody.

Vážení občané, dle Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů, označované jako GDPR, máte právo nesouhlasit se
zveřejněním vašeho životního jubilea v naší společenské
rubrice. V tomto případě nám to sdělte a my vám vyhovíme.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Hance Honové za velmi
chutné dortíčky, které darovala našim dětem na akci "Stavění máje".
Bylo to velké a milé překvapení a zároveň sladká tečka. Ještě jednou
moc děkujeme a přejeme hodně skvělých nápadů při pečení a spokojené
zákazníky. Nám moc chutnalo.
Děkují pořadatelé a všechny děti.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Jsou před námi dva krásné letní prázdninové měsíce a to je známka, že
nám skončila další sezóna fotbalistů. Po podprůměrném podzimu jsme
tým posílili, a jarní sezóna od začátku náš tým vedla od vítězství k
vítězství až po dobu, kdy jsme měli dost bodů k záchraně. Pak nastalo
to, co bývá,že u některých hráčů převládly jiné zájmy než fotbal a to se
na hře a výsledcích projevilo. Navíc někteří hráči oznámili konec kariéry
účastí na Štítu Albrechtic a výboru SK nezbývá než hledat posily. Málo
platné, hráči okresního přeboru už musí mít nějakou kvalitu a vychovat
si je sami je téměř nemožné, protože se našim mladým moc nechce.
Říkalo se, že nám posbírá mládež Komenského škola či FC Bílovec. Pátral
jsem, kolik dětí hraje v Bílovci, a číslo činí celé 3 děti či mládež. Další
hrají třeba volejbal, ale to už je jiný sport. Zde znovu zopakuji, že pokud
rodiče nebudou vést ke sportu své děti, sport zahyne na úbytě. Akcí,
která je naopak stale populárnější, byl 34. Ročník Běhu Velkými
Albrechticemi, kterého se zúčastnilo 162 běžců. Ukázkou toho, jak by
to mělo vypadat, byl dětský běh, který jsme uskutečnili den před
hlavním během. Písemně jsme oslovili rodiče dětí ze školy a školky a
výsledkem byla účast 42 dětí, pro které jsme připravili nenáročné tratě
a za jejich výkony jsme je odměnili věcnými cenami a medailemi. Hlavní
běh byl opět bezchybný a po páté zvítězil časem 33.44 min Tomáš Bláha

z Kroměříže. V následujících dvou měsících proběhne v areálu SK
veteránská jízda, memorial Antonína Pastvy a bratranců Kleinových v
male kopané a nově branný závod družstev.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ZÁVOD PRO DĚTI 5.6.2018
Kategorie dívky Mateřská škola 150 m
1. Bára Dreslerová
0:31
2. Kristýna Hulová
0:32
3. Vendula Kašparovská 0:34
4. Valerie Jahnová
0:50
Kategorie chlapci Mateřská škola 150 m
1. Filip Šenk

0:27

2. Petr Neuer

0:29

3. Matyáš Pilař

0:30

4. Dalibor Šrámek

0:32

5. Jakub Hazda

0:34

6. Matouš Mrva

0:36

7. Radek Miškech

0:38

8. Martin Balok

0:39

Kategorie dívky 1.-2.třída 400m
1. Viktorie Jahnová

1:20

2. Natálka Kuběnská

1:23

3. Eliška Čončková

1:30

4. Maruška Magerová 1:34
5. Markéta Vašková

1:50

Kategorie chlapci 1.-2.třída 400m
1. Nikolas Hermann

1:18

2. Matyáš Klapetek

1:21

3. Dominik Seman

1:24

4. Ondřej Hazda

1:38

Kategorie dívky 3.-5.třída 400m
1. Kateřina Liberdová 1:21
2. Veronika Langrová

1:30

3. Radana Laidolfová

1:33

4. Agáta Žídková

1:41

5. Adéla Novotná

1:45

6. Barbora Hrdličková 1:52
Kategorie chlapci 3.-5.třída 800m
1. Dominik Kremzer 2:21
2. Petr Vavrečka

2:28

3. Martin Seman

2:35

4. František Magera 2:38
5. Daniel Lindovský

2:45

6. Radek Macháček 3:01
7. David Drastich

3:45

Kategorie dívky 6.-9.třída 800m
1. Tereza Šímová

2:42

2. Markéta Kleinová

2:51

3. Alexandra Macháčková 2:58
4. Barbora Macháčková

3:30

Kategorie chlapci 6.-9.třída 800m
1. Tomáš Šenk
2. Martin Klapetek

2:34
3:03

HLAVNÍ ZÁVOD –
MÍSTNÍ BORCI 6.6.2018
Kategorie chlapci do 12ti let 4 500 m
1. Martin Seman

2006

22:37

2. David Svačina

2006

24:09

3. Daniel Lindovský

2008

25:25

4. František Magera

2008

26:32

Kategorie dívky do 12ti let
1. Dostálová Eliška

4 500 m

2006

22:36

Kategorie chlapci do 17ti let 4 500 m
1. Marek Šikula

2002

19:40

2. Daniel Gardoň

2001

20:33

3. František Ošmera

2004

20:48

4. Michal Gilg

2005

27:01

Kategorie muži nad 18 let

4 500 m

1. Tomáš Bierský

1972

16:56

2. Patrik Kolarovský

1990

17:22

3. Lukáš Kolarovský

1991

17:35

4. Michal Slovík

2000

17:44

5. Pavel Kubánek

1968

18:39

6. Radim Novotný

1983

20:45

7. Michal Bierský

1994

21:02

8. Michal Richtár

1987

21:39

9. Kamil Smejkal

1984

21:57

10. Jindřich Kozelský

1991

21:58

11. Tomáš Jahn

1986

23:33

Kategorie ženy nad 18 let

4 500 m

1. Vendula Marcová

1993

22:24

2. Pavla Lindovská

2000

29:52

Děkuji všem za pomoc na přípravách 45. ročníku Štítu
Albrechtic.
Hurníková Eva, SK Velké Albrechtice

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milé děti, tak jsme se dočkali. Jsou tady prázdniny, dovolená s rodiči a
cestování. Možná, že někteří v vás navšíví i cizí zemi. A aby jste
nevypydali nevychovaně, naučím vás, jak se kde lidé zdraví. Třeba v
německu “guten tag” , ve francii "bon-žúr", v itálii "čáo", v portugalsku
a španělsku “olá”, v rusku “zdravstvujte”, v turecku “merhaba”, v řecku
kaliméra a v nedalekém polsku "czešč." Tak “ahoj” po prázdninách…
Haló, děti, pojďte sem!
Objevíme spolu zem.
Navštívíme v malé chvíli
všechny zemské světadíly.
Bez letadel, bez vlaků…
čeká na nás svět zázraků,
dobrodružství, cesty v čase…
zkrátka země v celé kráse.
Vezměte i táty, mámy,
ať na cestě nejsme sami.
Vyrážíme – 3, 2, …hned,
poznávat ten náš modrý svět.

KANADA

ITÁLIE
ŘECKO

SLOVENSKO

VELKÁ BRITÁNIE

ČESKÁ REPUBLIKA

Poznáte děti, ke které zemi patří ta správná vlajka?

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Více vitaminů než citron
S citronečníkem trojlistým se na zahradě
potkáte spíš výjimečně. Patří k méně
pěstovaným ovocným druhům. Pokud už si
ho někdo vysadí, považuje ho spíš za
okrasný keř. Přitom jeho plody jsou
doslova plné vitaminů a mohou nahradit i
citrony.
Citronečník trojlistý (Poncirus trifoliata,) patří mezi subtropické
rostliny, které lze pěstovat i v tuzemských podmínkách. Na rozdíl od
ostatních citrusů nepochází ze Středomoří, ale ze střední či severní
Číny, odkud se už v osmém století začal šířit do dalších zemí světa. V
tuzemsku se nejčastěji využívá jen jako spolehlivá podnož, na niž se
roubují některé známé druhy kulturních citroníků. Má totiž schopnost
srůstat s téměř všemi druhy, které se díky tomu – ve srovnání s jiným
podnožím. Daleko méně je citronečník známý jako druh, jehož plody jsou
určené k jídlu a dalšímu zpracování. Možná proto, že zhruba
dvoumetrové opadavé keře mají větve plné dlouhých a ostrých trnů. I
když se na trhu můžete setkat také s beztrnnou formou, stále je zájem
o tuto dřevinu mnohem menší, než by si zasloužila. Keře jsou velmi husté,
proto se s dalšími trnitými druhy využívají také pro výsadbu prakticky
neprostupných živých plotů. Citronečník se ale daleko častěji pěstuje
jako solitéra, neboť zaujme svým trochu exotickým a velmi zajímavým
vzhledem, ale také na jaře překrásnými květy a na podzim pěkně
vybarvenými plody. Kromě trnů najdete na keřích trojčetné listy, podle
kterých rostlina dostala i svůj druhový název. Bílé květy citronečníku
krásně voní, mají v průměru tři až pět centimetrů a skládají se z pěti
okvětních lístků stejně jako u ostatních citrusů. Nejprve z nich vzniknou
kulovité plody zelené barvy, ta se po dozrání mění na zářivě žlutou.
Jejich velikost se pohybuje kolem pěti centimetrů, povrch je plstnatý a
hrbolatý. Sklízejí se postupně, na keři drží i v době, kdy už opadá listí.
Pak je můžete snadno setřást, čímž se vyhnete popíchání trny, které
hrozí při trhání. Dužnina příjemně voní, sama o sobě je však za syrova

nejedlá, neboť má hořkokyselou chuť, obsahuje veliké množství silic a
plod je i plný drobných semen. Citronečník se tedy přidává do
nejrůznějších ovocných směsí pro přípravu marmelád. Můžete z něj
vymačkat čerstvou šťávu, díky množství hořčin a olejů dodává nápoji
zajímavou chuť, na kterou si bez problémů zvyknete. Používá se proto
na dochucení čajů, vody i koktejlů. Plody se docela dobře skladují, dlouho
vydrží, a tak je lze dlouho využívat čerstvé. V kuchyni se dají využít i
listy, které se po usušení a pomletí používají jako koření v asijské
kuchyni. Citronečník se snadno pěstuje i rozmnožuje, a to jak semeny,
tak se dá i úspěšně řízkovat. Rostlinám vyhovují vzdušné, dostatečně
výživné substráty s mírně kyselou půdní reakcí, ideální je pH 5,5 až 6.
Bez problémů ale snesou i těžší zeminy, dokonce vám porostou v jílovité
půdě. Přivítají světlé a slunné místo, nevadí jim ani přímé slunce. Lépe
jim vyhovují místa spíš sušší než trvale vlhká. Díky jejich vysoké
mrazuvzdornosti je nezničí ani mrazy hluboko pod minus dvaceti stupni,
jde o jediného zástupce ze skupiny citrusů, jehož lze u nás pěstovat bez
ochrany i venku ve volné půdě. Citronečník sice roste přirozeně jako keř,
ale snadno z něj vytvarujete i nízké stromky. Tvoří velké množství
postranních výhonů, proto je potřeba pravidelně provádět prosvětlovací
řez – tak udržíte dřevinu vzdušnou a zároveň si zjednodušíte sklizeň
plodů na podzim.

Kalendář akcí
Datum
7.července
14. července
28. července
25. srpna

Akce
Soutěž v požárním sportu “O pohár starosty”
Jízda veteránů-areál SK
SK/Fotbalový turnaj na počest Arnyho a bratranců Kleinových
Klub seniorů/Zájezd hrad Pernštejn
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