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Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
letošní krásné, slunečné až tropické
léto
pomalu
končí.
Milovníci
opalování a koupání se ho určitě
nabažili dosyta a užívali si všech
jeho krás. Naopak odpůrci vysokých
letních teplot a neustálého zalívání
jsou rádi, že už končí, a těší se, že
pomalu přijde podzim. V kalendáři
máme měsíc září, měsíc, který patří
všem budoucím, ale i stávajícím
školákům, studentům a jejich
rodičům. Děti oprášily své aktovky, nyní plné nových sešitů, tužek a
pastelek, a po dvouměsíčním odpočinku zasedly do školních lavic. Věřím,
že většina z nich se do školy těšila, hlavně na své kamarády nebo nové
zájmové kroužky. Vždyť škola to není jen učení, ale taky přestávky plné
skotačení a breptání či družina plná hraní. Škoda, že si to děti nyní
neuvědomují, ale po zbytek svého života budou na školní a studentská
léta vzpomínat jako na ta nejkrásnější. Tak jako já…

„ Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří
někoho vychovat, je život.“
Gabriel Laub

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Končí sedmé volební období a bylo by na místě složit účet. Nechci,
aby toto někdo považoval za volební kampaň, a proto si dovolím požádat
vás o strpení. Hodnocení volebního období bude otištěno v dalším vydání
Hlasu obce. Kdo dění v obci sleduje průběžně a občas si zajde i na
zasedání zastupitelstva, je „v obraze“. Stručně řeknu jen to, že toto
volební období nebylo pro naši obec nijak výjimečné. Majetek obce se
rozrostl, daří se realizovat předsevzaté záměry. Obec byla každoročně
kontrolami hospodaření hodnocena známkami nejvyššími a obec není
zatížena žádnými dluhy.
Je po prázdninách a snad už končí i vlna tropických veder bez kapky
deště. Tropické počasí se podepsalo na stavu vegetace i na výši hladiny
spodních vod. Díky nedostatku srážek jsou poloprázdné přehrady a
v mnoha místech už vyschly studny s pitnou vodou, která se dováží.
Porosty trávy vypadají jako staveniště a listí mnoha stromů už opadalo
jako na konci října. Léto není rozmarné, jak by napsal pan Vančura, spíš
nešťastné. Keř lýkovce už podruhé nasadil nové listy a vypadá to, že
brzy i vykvete. Některé dřeviny ohrožují cizokrajní škůdci, kteří zde
nemají přirozené nepřátele, a musí nastoupit člověk s chemií. Nebo je
nevysazovat. Příroda pobláznila i jiřičky. Ty v polovině srpna vyvedly
mladé už podruhé. Stále však na tom jsme relativně dobře. V jiných
částech ČR je kritický nedostatek vody už od jara a doplácí na to nejen
zemědělci. To však nezměníme.
O změnách se bude rozhodovat za pár týdnů. Zřejmě nejdůležitější
událostí nadcházejících dnů budou volby do zastupitelstva obce 5. a 6.
října 2018, kdy bude voleno zastupitelstvo na období let 2018-2022.
Chtěl bych zde poděkovat současnému zastupitelstvu a radě za
odvedenou práci, které věnovali kus svého osobního života a pracovali ve
veřejném zájmu. Nikdo není dokonalý a nikdo nemá patent na rozum,
takže mnohé úkoly, které před toto zastupitelstvo byly postaveny,
mohly pro někoho být velkou zátěží. Nároky kladené na obce se stupňují,
v mnoha případech při rozhodování už zdaleka nestačí „selský rozum“ a
je třeba výklad práva právníkem. V dnešní době informačních

technologií však není nemožné získat potřebné informace a na základě
toho se pak rozhodovat. Kromě členství v zastupitelstvu téměř všichni
pracovali ve výborech, které jsou stanoveny zákonem a mají svoje
specifické úkoly. V komisi sociální, kulturní a školské a v komisi bytové
pak pracovali i nečlenové zastupitelstva, kterým také děkuji za skvělou
práci. Všem přeji do dalších let hodně osobní pohody a pevné zdraví a
kandidujícím úspěch ve volbách.
Registračnímu úřadu odevzdaly kandidátní listiny čtyři volební strany:
Nezávislí – 2018, NEZÁVISLÍ-REALISTÉ, Občané občanům a Sdružení
nezávislých kandidátů. Napsáno jak bylo zveřejněno. O patnáct míst
v zastupitelstvu se tedy může ucházet až 60 kandidátů. Hlasovací lístky
vám budou doručeny nejpozději v úterý 2. října. Vaším právem je tyto
hlasovací lístky využít k volbě těch, kdo budou o dění v obci rozhodovat
příští čtyři roky a zvu vás k hojné účasti.
Dovolím si zde informovat, jakým způsobem je možné volit. Každý
volič má možnost přidělit svůj hlas patnácti kandidátům:
• Nejjednodušší je přidělit hlasy patnácti vybraným kandidátům
z celého hlasovacího lístku, a to označením v okénku u jejich jména.
Neoznačovat přitom žádnou volební stranu. Tím volič dal své hlasy
15 označeným kandidátům.
• Své hlasy můžete dát také jedné volební straně zaškrtnutím políčka
u jména strany, čímž každý člen této volební strany získává 1 hlas.
• Můžete označit jednu volební stranu a k tomu vámi preferované
kandidáty z ostatních volebních stran. V tom případě dostávají po
jednom hlase kandidáti, jejichž jména byla označena a zbytek
do vašich patnácti hlasů je přidělen kandidátům z označené volební
strany v pořadí na volebním lístku. Nelze označit volební stranu a ve
stejné volební straně dávat preferenční hlasy jednotlivým
kandidátům! Takový lístek sice je platný, ale v tomto případě se
počítá označení u názvu strany, k preferenčním hlasům jednotlivých
kandidátů této označené volební strany se nepřihlíží!
Ještě uvedu kdy je odevzdaný hlas neplatný: jestliže je hlasovací lístek
přetržen, jsou na něm provedeny nepovolené úpravy (škrtání, dopsané
texty), je označena více než jedna volební strana, je označeno více

kandidátů než 15 nebo není označen žádný kandidát ani žádná volební
strana, nebo lístek není vložen do úřední obálky.
Úkolem okrskové volební komise, jejíž zapisovatelkou bude paní
Blanka Drastichová, je správně sečíst odevzdané hlasy a výsledek
formou zápisu předat registračnímu úřadu. Po převzetí zápisu o
výsledku voleb mohu zveřejnit předběžné výsledky voleb, definitivní
výsledky však vyhlásí až Státní volební komise. Průběh lze sledovat „online“ na serveru www.volby.cz, kde by se výsledky za jednotlivé obce
měly objevit po odevzdání zápisů registračním úřadům.
Dnem voleb končí mandát členům stávajícího zastupitelstva. Ve
funkcích až do zvolení nových orgánů obce na ustavujícím zasedání
zastupitelstva zůstávají starosta a členové rady obce. To může být
svoláno nejdříve na den 30. 10. 2018, a to za předpokladu, že nebude
soudu podán návrh na neplatnost voleb. Přeji vám šťastnou volbu.
V říjnu si všichni připomeneme sté výročí vzniku České republiky jako
samostatného státu. Nejsem oprávněn zde
provádět nějaká hodnocení typu „co by bylo,
kdyby…“, jaká se objevují v různých médiích. Rád
bych jen, abychom si všichni tento významný
okamžik v našich dějinách připomněli a vzpomněli
těch, kteří se o to zasloužili.

Pozvánka

na 21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 3. září 2018 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích.
Informace

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.
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.

Mateřská škola /Bc. Klára Jahnová, učitelka
Krásné a slunečné léto se pomalu přehoupne v podzim a nastává nám nový
školní rok! Ten je časem nového očekávání jak ze strany rodičů, dětí,
tak i učitelek. Po volnějších a bezstarostných dnech dovolených a
prázdnin nastává čas povinností a řádu. Pro některé rodiče je to vůbec
poprvé, kdy jejich děti nastupují do mateřské školy. Věříme, že mají
především pozitivní očekávání a těší se na novou zkušenost. I my se
s velkým napětím těšíme na nové děti, ale také na děti, které se do
mateřské školy vrací po prázdninách. Začátek školního roku bývá často
velmi hektický, plný příprav a stresu. Milí rodiče, neberte vše smrtelně
vážně, ono se to během prvních dnů v mateřské škole vždy dostane do
správných kolejí a vše si sedne, jak má. Novým dětem budeme chtít
maximálně zpříjemnit a usnadnit adaptaci na nové prostředí a věříme, že
s pomocí rodičů se nám to brzy povede. Těšíme se odpočaté a plné
energie na nový školní rok!

Ze základní školy/Mgr. Elena Kolarovská, ředitelka
Nový školní rok
Odstartoval nový školní rok 2018/2019 po době zaslouženého
odpočinku, příjemných zážitků na dovolených a výletech nebo pěkných
chvil strávených s těmi nejbližšími. Žáci se vrátili zpět do školních lavic.
Prázdninovou pohodu vystřídaly nové školní povinnosti a školáci si
postupně zvykají na vytvořená třídní pravidla chování. Činnost naší
základní školy směřuje k tomu, aby se naši žáci cítili ve škole svobodně,
aby do ní chodili rádi, aby i doma o škole ochotně a rádi povídali se svými
rodiči, aby zde vládla spravedlnost, pochopení, uznání, tolerance, snaha
pomoci, zdravý rozum a láska. Pak zvládání školních povinností nebude
tak těžké. Od října se ve škole opět
otevřou kroužky nejen pro žáky naší školy
ale i pro ostatní děti z obce. Nabídka
kroužků bude zveřejněna na našich
webových stránkách. Pro předškoláky
máme opět připravenou podzimní školu,

kde si děti budou moct vyzkoušet školní práci přímo ve školních lavicích.
V tomto školním roce naše žáky čekají krom školních povinností různé
akce, projekty, soutěže, zábava a proto všem dětem, rodičům a
zaměstnancům školy přeji hodně úspěchů, pohody ale hlavně zdraví.

Klub „Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, v neděli 9. září uskutečníme zájezd do Divadla A.
Dvořáka na slavnostní „Galavečer“. V sobotu 22. září pořádáme zájezd
do jeskyní v Seegrotte u Vídně, kde se nachází největší podzemní jezero
v Evropě. V těchto prostorách nacisté za 2. světové války vyráběli
vojenská letadla a stíhačky. Při zpáteční cestě navštívíme zámek
císařovny Sissi ve Vídni. Ve čtvrtek 4. října v Divadle J. Myrona
shlédneme nový muzikál s názvem „Kočky“ od A. L. Webera. Další
zábavné odpoledne připravujeme pro děti ve spolupráci s Mysliveckým
sdružením pod názvem „Krmení zvířátek“. Tato akce se uskuteční
v sobotu 20. října od 14 hod. Proto žádáme děti, aby nasbíraly kaštany,
žaludy, ovoce,…a přinesly je zvířátkům na společné krmení. Na závěr si
v remízku opečeme párky a pan myslivec Čestmír Klein všem povypráví
zajímavosti o naší přírodě. Na tuto akci zveme s dětmi i jejich rodiče.
Zájemci o divadelní představení se mohou hlásit u paní F.Kleinové tel.
603750858.

Skřipovské „Putování vesmírem“/

Martin Klimša

Stejně jako každý rok, jsme se i letos vydali na 14 dnů
doprostřed krásných lesů Oderských vrchů, abychom
zde, pro děti školou povinné, připravili další letní tábor.
Vždycky se snažíme vybrat celotáborové téma, které
ještě nebylo, a které děti zaujme. Z těch minulých např.
Divoký západ, Ostrov pokladů, Čerti, Indiáni, Pravěk,
Asterix a Obelix, Egypt atd. atd. Letos jsme vybrali
„Putování vesmírem“. Převlékli jsme se tedy do různých kosmických a
mimozemských obleků a vyrazili vstříc novým zážitkům při běhání po
lese, spaní ve spacáku, stezce odvahy, olympiády, nočních hlídkách a
všech těch hrách, které společně s dětmi hrajeme. I letos jsme měli

početnou skupinu
albrechtických
dětí,
některé
nováčky a některé
„staré
ostřílené
táborníky“ – Frantu
Mageru, Marušku
Magerovou,
Martina Ledvinku,
Davida Ledvinku, Natálku Kuběnskou, Kubu Heju, Dominika Semana,
Martina Semana, Andrejku Pastvovou, Míšu Kašparovskou, Denisku
Kašparovskou, Tomáše Řeháčka, Adélku Novotnou a Barču Hrdličkovou.
Stanový tábor, a náš není výjimkou, je vždycky z největší míry ovlivněn
počasím, které po jeho dobu vládne. To letošní nám vyšlo opravdu skvěle,
a až na hodně studené noci ze začátku tábora, kdy teplota klesla na 4°C,
jsme si užívali sluníčka a mohli si tak projít vším, co bylo naplánováno a
něco se snad i naučit, např. jak poskytnout první pomoc, jak se rozdělává
oheň, jaké máme na letní obloze hvězdy a souhvězdí atd. Letos se nám
podařilo zorganizovat návštěvu pracovníků Lesů ČR, kteří s dětmi

strávili celé dopoledne a připravili si pro ně nejen krásné povídání o
přírodě a lese, ale i různé soutěže, které nakonec vyhodnotili a ty
nejlepší obdarovali krásnými dárky. Na závěr bych rád touto cestou
poděkoval všem sponzorům a lidem, kteří nám každoročně s táborem
pomáhali jak finančně, tak materiálně a věříme, že i pro další roky nám
v tomto zůstanou věrni. Největší dík však patří všem těm „dospělákům“,
kteří se o děti 14 dnů starají, protože najít si v dnešní uspěchané době
čas, vzít si dovolenou, není nic jednoduchého. Děkuji, velice si toho
vážím. Také bych Vás rád pozval na naše webové stránky www.taborskripov.cz a facebook www.facebook.com/taborskripov/.

Arnyho turnaj /

Eva Hurníková, předsedkyně SK

Dne 28.7.2018 proběhl na hřišti SK Velké Albrechtice fotbalový turnaj
Arnyho a bratranců Kleinových. Byla podpořena dotací z rozpočtu obce
Velké Albrechtice, za což velice děkujeme. Tento turnaj se hraje na
čtyřech hřištích, jako malá kopaná. Stačí přihlásit šest hráčů, nemusí
hrát profi, prostě bandu, která si chce zasportovat, pro příště jste
všichni srdečně zváni.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Prázdniny za námi, podzim před námi, tak lze zhodnotit minulost i
současnost. Provoz v areálu SK po červnových akcích přešel do
prázdninových měsíců turnajem v malé kopané, či už tradiční jízdou
veteránů a školou bruslení Honzy Jaroše konče. Teď je před námi úkol
úspěšně reprezentovat klub i obec v okresním přeboru v kopané. Tým až
na vyjímky zůstal skoro stejný, ale byli jsme posíleni hráči z vyšších
soutěží, takže nemáme malé cíle. Ten kdo viděl naši úspěšnou jízdu
štítem, viděl, co udělá úspěšné posílení. Výbor SK zkusí v měsíci září
oslovit školu a školku a uspořádat každou středu sportovní odpoledne,
kde by se hrály různé míčové hry či soutěže družstev, třeba ve
vybíjené, ať mají děti pohyb a nejsou svazovány tréninky třeba fotbalu.
Podle zájmu je možno pokračovat třeba v zimních měsících v sokolovně.
Všímaví lidé ví, že zavlažováním trávníku máme hřiště v dobrém stavu.
Stará se o to osm postřikovačů, ale my jich potřebujeme třináct, aby
pokryly celou hrací plochu. K tomu bychom potřebovali ještě jeden
zásobník vody jehož cena je 30000 Kč. Současný zásobník nám stačí na
48 minut provozu, což je zrovna těch osm postřikovačů. Doufejme, že
v říjnových komunálních volbách budou zvoleni lidé, kteří fandí sportu, a
ví, co sport obnáší. Přeji vám šťastnou ruku.
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Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein, předseda spolku

Čas prázdnin, čas dovolených a příjemného lenošení je již minulostí.
Měsícem září léto pomalu ale jistě spěje ke svému konci. Vždyť 21. září
nám začíná astronomický podzim. Den se rapidně zkracuje a v přírodě
je to pomalu znát. Postupně odlétají do svých zimovišť tažní ptáci. Jako
první odlétá rorýs, jeho excelentní letecké umění budeme moci
obdivovat až za půl roku. Po rorýsech odlétají čápi a v září letí na svou
dalekou pouť vlaštovky a jiřičky. Jako poslední odlétají špačci a divocí
holubi. Ti se však stěhují jenom „ za humna“ do Itálie a Španělska. I naše
krajina doznala velkých změn. Pole jsou sklizená a oseta novými
plodinami. Volně žijící zvěři ubylo krytu i potravní nabídky. Tato zvěř se
stahuje do různých remízků, mysliveckých políček a míst, kde je půda
ponechána ladem a porostlá plevelem. Zde máme umístěno dostatek
zásypů, které jsme již naplnili vhodným krmivem. Pro bažanta to jsou
obilné plevy se zlomky zrn různých plodin. Bažanti si rychle zvyknou, že
zde najdou vždy dostatek potravy, a celou zimu se zde budou vracet.
Tak jim usnadníme přežít dobu nouze a nedostatků. Máme za sebou
horké a suché léto. Opět padaly teplotní rekordy a v médiích se všichni
přeli, kdo za to může. Naše malá a ve světovém měřítku bezvýznamná
zemička uprostřed Evropy zásadní vliv na světové klima určitě nemá, ale
nedostatek vody je již znát. Za posledních 70 let bylo vysušeno a
odvodněno 1 400 000 ha mokřadů, napřímeny byly vodní toky, meliorace.
Voda z naší krajiny odteče jako při dešti ze střechy. Zde máme co
napravovat. Teplý červen se příznivě projevil na stavech bažantů.
Bažantím slepicím se povedlo odchovat první snůšky bažantích kuřátek,
takže bažantí hejnka můžeme spatřit všude kolem naší vesnice. Dařilo
se i dnes vzácným koroptvím. V polích dnes máme 3-4 nádherná hejnka
těchto kdysi běžných obyvatel našich polí. Zvedají se i početní stavy
zajíců. Snad naše práce na zlepšování životního prostředí přináší
konečně své plody. Velikou roli na úspěšnosti odchovaných mláďat mají
zbudované napáječky. Vždyť v těchto vedrech co panovaly, bylo nutno
tyto zásobárny vody doplňovat co tři dny. Zde patří velký dík za pomoc
místním hasičům, kteří nám svojí cisternou tyto napáječky čistili a plnili.
Bez vody není života a letošní léto tuto moudrost splnilo do puntíku.

Při pochůzkách naší honitbou, která kopíruje katastr naší obce, jsem
narazil na skládku stavebního materiálu, jak je vidět na přiložené
fotografii. Sám sebe se ptám, že by zvířátka pochopila a chtěla přečkat
zimu a nepohodu v teple svého zbudovaného příbytku? Zatím však žádný
zajíc ani srnec o stavební povolení nezažádal, tak nevím….

Financování sportu /

Eva Winklerová

Vážení spoluobčané, poslední dobou se šíří zprávy o tom, že naše obec
investuje málo peněz do sportu. S tím však nemůžu souhlasit, a proto
jsem se rozhodla zmapovat, kolik peněz za dobu osamostatnění obce
sportovní klub obdržel. Od roku 1991 do roku 2017 to činí 4 154 672,Kč. Tato částka zahrnuje dotace na činnost ve výši 1 755 679,- Kč,
které slouží na úhradu energií v budově „Šatny na hřišti“, úhradu
autobusů na utkání, platba rozhodčím a jiné materiálové náklady. Od
roku 1991 do roku 2004 byly finance na sport cca od 16 tisíc do 115 tisíc
Kč ročně. Od roku 2005 se finance na sport podstatně zvýšily a v roce

2008 byly dokonce ve výši cca 648 tisíc Kč. Rozpočet na rok 2018 do
sportu činí 176 800,- Kč.
Do oprav a provozu sokolovny se od roku 1998 investovalo 1 762 887,Kč a vybralo se za pronájem cca 339 tis. Kč. Sokolovna také patří do
kategorie sportu.
Na druhou stranu nám není známo, kolik financí svým přičiněním si
sportovci získají např. výběrem členských příspěvků, když operují tím,
že mají 200 členů. Tyto prostředky by přinesly posílení jejich rozpočtu
a sloužily by pro sportovní klub.
tab. Rozpis financování sportu od roku 1991 do roku 2017, v Kč

rok

Běh VA

energie

revize,
služby

příspěvek
TJ,
dotace

materiál

odměna
správce
areálu

1991
1 334
1 367
1 848
20 000
1992
33 445
1 910
1 500 18 478
1993
19 087
1 020
1994
500 20 831
1995
19 976
1996
16 725
1997
22 950
6 120
1998
50 480 70 055
1 811
1999
34 890
8 595
8 930
2000 11 490 18 980 32 458
2001
8 694
1 629
36 000
2 525
2002
10 811
35 000
4 791
2003
35 000
2004
92 000
4 011
2005
95 000 66 408
2006
23 537
157 000 46 363
2007
27 861
157 000
3 241
540
2008
21 892
184 745 39 897
2009 20 000
25 285
140 000
9 800
2010 20 000
10 560
150 000 45 248 20 000
2011 20 000
21 210
95 000 13 379 28 000
2012 20 000
87 000 16 410 10 000
2013 20 000
30 819
86 834
5 307 20 000
2014 20 000
40 967
98 600 24 905 20 000
2015 20 000
35 007
95 800 27 002 20 000
2016 20 000
34 217
85 100 29 539 20 000
2017 20 000
91 693
104 100 26 173 20 000
suma 202 018 238 731 497 493 1 755 679 377 101 175 656

opravy

924
64 732

143 272
396 122
24 692
10 500
16 616
12 424
52 462
140 951
45 300
907 995

Celkem

24 548
55 333
20 107
21 331
19 976
16 725
29 070
122 346
52 415
62 928
49 772
115 334
35 000
96 011
161 408
226 900
331 914
642 656
219 777
245 808
188 089
150 026
175 384
204 472
250 271
329 807
307 266
4 154 673

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, září je měsíc, kdy pomalounku léto předává svou vládu
podzimu. To je nejvyšší čas vymyslet nějakou podzimní zábavu.
Chodíváte s rodiči sbírat houby nebo kaštany a žaludy pro zvířátka na
zimu? A co třeba takové pouštění draků?
Dráček
Vítr fičí, vítr duje, copak to v něm poletuje?
Papírový dráček, má barevný fráček.
Na každém knoflíčku, má barevnou pentličku.
Už se na obloze objevili draci.
Tak zas končí léto, podzim se k nám vrací.
Přiletěli z chalup, z paneláků,
létají vysoko až do oblaků.

Klukovi uletěl drak, pomůžete mu děti najít cestu, aby ho našel?

Mladí hasiči /

Zuzana Dolínková, instruktorka

Ve dnech 17. -19. 8. 2018 jsme malým hasičům připravili soustředění na
místním fotbalovém hřišti. V pátek jsme postavili stany a soustředění
zahájili velkou balónkovou bitvou. Když se setmělo, snažili jsme se
prověřit statečnost našich dětí při stezce odvahy. Naivně jsme je chtěli
šetřit, ale hasiči se nebojí. V sobotu po snídani jsme vyrazili na výlet do
Studénky na Jarošův Statek. Děti cestou plnily různé úkoly, které je
dovedly k pokladu. V polních podmínkách jsme zvládly oběd a za odměnu
zmrzlinu. Odpoledne následoval trénink na hasičském areálu. Den jsme
zakončili posezením u táboráku s kytarou a tradiční kotlíkovou
vaječinou. V neděli byl pro děti připraven malý branný závod, při kterém
plnily úkoly požární všestrannosti jako je střelba ze vzduchovky,
zdravověda, a podobně. Nejúspěšnější tým vyhrál putovní pohár. Po
obědě jsme mněli vzácnou návštěvu, překvapil nás pan starosta. Přišel
dětem poděkovat za účast na Štítu Albrechtic. Chtěli bychom
poděkovat všem rodičům, členům SDH a všem, kteří nám vydatně
pomáhali se zásobováním a organizací, a také sportovcům za poskytnutí
zázemí. Doufáme, že děti byly spokojené a společný víkend se jim líbil.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci září oslaví životní jubileum
Kubánek Pavel
Pavlíková Marcela
Vidláková Eva
Kalický Václav
Buršová Irena
Horklová Ludmila
Žůrek Miroslav
Pravdová Zdeňka
Bučková Libuše
Kleinová Mária
Šteberlová Arnoštka
Stanečka František
Mravcová Zdenka
Kleinová Marie
Bodláková Eva
Pavelková Danuše
Knopp Erich
Bodlák Jiří
Jirkovský Oleg
Červenková Otilie

Opustili nás:
pan Milan Jozek

50
50
55
55
55
70
70
75
75
76
76
76
77
78
78
79
79
80
80
84

V měsíci říjnu oslaví životní
jubileum
Hurník Vlastimil
Rakos Jaroslav
Lubojacký František
Scheffler Marie
Jermář Josef
Timošová Marta
Ciompa Daniel
Bartoníčková Dagmar
Jedličková Marie

55
55
60
65
70
75
76
76
83

paní Marta Peschelová
Jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Voda nad zlato/Marie Dlabalová
Jistě je vám povědomé pohádkové rčení „sůl nad zlato“, už
méně pohádkově znělo „uhlí – naše černé zlato“. V současné
době se ke zlatu přirovnává voda. Není divu, příroda je sice
mocná čarodějka, ale s nehospodárným zacházením s vodou
si poradit nedokáže. Ledovce tají, zásobárny se ztenčují,
řeky a potoky vysychají, ryby v rybnících hynou... Jen se
podívejte na potůček v naší obci. Ty tam jsou doby, kdy se tu dalo i
koupat, kdy tu žily ryby. Pravda, regulace snad pomůže proti případným
povodním, ale pohled na tu ubohou stružku zarostlou trávou, není zrovna
dechberoucí. Takže, co si tak připomenout alespoň stručně onu
životadárnou tekutinu, možná pak budeme mít k ní o něco více úcty.
Co je voda: voda je sloučenina vodíku a kyslíku – H2O. Spolu se vzduchem
tedy zemskou atmosférou tvoří základní podmínku pro existenci života
na Zemi. Výskyt vody je na naší planetě mnohem vyšší, než na ostatních
planetách sluneční soustavy. Při pohledu z vesmíru vypadá tak Země jako
modrobílá planeta – bílá od vodní páry, modrá od vody. Všechny formy
života závisejí na vodě. Většinu povrchu Země (71%) pokrývá slaná voda
z moří a oceánů. Ta obsahuje v průměru 35 g soli na 1 litr. Z toho 77,8%
chloridu sodného, 10,9% chloridu hořečnatého, také síran draselný,
hořečnatý, vápenatý... Sladká voda tvoří jen 3% hydrosféry, přičemž
69% této vody je v ledovcích. Dalších 30% je voda podzemní a jen necelé
1% tvoří voda povrchová a atmosférická. Koloběh vody na kontinentech
začíná srážkami. Jakmile dopadnou z mraků na povrch, putují třemi
cestami: - 50% (někdy je to až 100%) se znovu vypaří
- méně než 30% steče do potoků a řek
- asi 10% (někdy i nic) se vsákne do půdy.
Voda a člověk: voda je pro lidský organismus nezbytná. Je
rozpouštědlem většiny živin, pomáhá regulovat tělesnou teplotu,
umožňuje trávicí procesy. Bez vody dokážeme žít 7 až 10 dní. Denně
bychom měli vypít 2 – 3 l vody. Nedoporučuje se pít po jídle nebo
bezprostředně po něm, aby se nesnižovala účinnost trávení. Denně
ztrácíme vodu v podobě moči (1,5 – 2 litry), pocením, dýcháním a stolicí.

Voda a rostliny: voda tu není jen rozpouštědlem živin, pomáhá
dopravovat látky v rostlinách, je zdrojem vodíku při fotosyntéze.
Funguje jako termoregulace, udržuje buněčné napětí. Že je životodárná,
je patrné i z toho, že mnohé rostliny dokáží žít jen ve vodě.
Vodní hospodaření v České republice: zajišťuje racionální využití
vodních zdrojů, jedná se o dodávku pitné vody (vodní zdroj, vodárna,
vodojem, vodovod, vodovodní přípojka) a nakládání s odpadními vodami,
čištění vody, apod.
Pitná voda: vzniká úpravou surové vody (podzemní nebo z povrchových
zdrojů). Ke shromažďování povrchové vody slouží přehrady. Voda se pak
složitými cestami upravuje, zbavuje nečistot, nežádoucích prvků.
Alarmující je, že jedna pětina lidstva na Zemi nemá přístup k nezávadné
vodě. K pitné vodě se nedostane více než 1 miliarda lidí, nejvíce v Africe
a v Indii. 3 miliony lidí ročně umírají na choroby způsobené
kontaminovanou vodou a špatnou hygienou. Zásoby pitné vody se snižují.
Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesly zásoby vody v
Evropě o 1/3, v Asii o 3/4 a v Africe o 2/3. Pitná voda se tak stává
strategickou surovinou.
Jak to vypadá u nás v Moravskoslezském kraji: V třetím červencovém
týdnu v Beskydech intenzivně pršelo, takže situace v kraji je lepší než
ve zbytku republiky. „Naplnily se tak nádrže ve správě státního podniku
Povodí Odry v Beskydech a Podbeskydí, které slouží pro výrobu pitné
vody nebo pro dodávky průmyslové vody pro velké podniky jako je
například ArcelorMittal Ostrava, Biocel, OKD, Třinecké železárny“, mi
sdělil tiskový mluvčí SVAK Ostrava Mgr. Marek Sibrt. Podle něj není v
současné době s dodávkami pitné vody problém. Vzhledem k aktuálnímu
objemu vody zadržovanému v údolních nádržích, z nichž se vyrábí 95%
pitné vody (kaskáda Slezská Harta, Kružberk, Morávka, Šance) se tento
problém ani neočekává. Přesto je zapotřebí vodou šetřit. „Od
osmdesátých let minulého století spotřeba pitné vody na jednoho
obyvatele a den výrazně klesla zhruba k devadesáti litrům“, pokračuje
Mgr. Marek Sibrt. „Je to dáno změnou myšlení lidí vzhledem k životnímu
prostředí, úspornějšími spotřebiči, ale také cenou vody, která přestala
být pro domácnosti dotována. Úspor lze dosáhnout například tím, že

nebude v domácnostech docházet ke ztrátám“. To znamená, že se
nepřestaneme mýt, ale že budeme pravidelně kontrolovat, zda nám
nekape baterie, neprotéká hadice u sprchy nebo splachování na WC. Při
zalévání zahrádek bychom měli mnohem více využívat dešťovou vodu,
kterou shromažďujeme v rezervoárech... No a také se trochu modlit a
prosit za déšť.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Nový a velmi rychle se šířící škůdce všech Zimostrázů (Buxusů)
Zavíječ zimostrázový (Cydalima perspectalis) je druh motýla z čeledi
travaříkovitých (Crambidae). V České republice se stal známějším kvůli
své populační explozi počínaje přibližně
rokem 2016 v rámci postupného šíření
tohoto nepůvodního druhu napříč teplejšími
oblastmi Evropy. Housenky tohoto motýlka
východoasijského původu konzumují listy i
čerstvé letorosty zimostrázu až na silnější větve. V ČR napadá keře
zimostrázu, jiné rostliny nepoškozuje. Housenka oplétá rostlinu
zámotkem podobně jako předivky, zpravidla však nevytváří celistvý
pokryv. Nakousané listy odumírají a schnou, rostlina často působí zcela
odumřelým dojmem, po čase ale obrůstá. Primární poškození je
estetické, v případě výrazného přemnožení může docházet k holožíru a
tím k odumření dřevin. Světle zelené, řídce ochlupené housenky mají na
hřbetě černé pruhy, hlava je černá a lesklá. Vzrostlé housenky dosahují
délky až 4 cm. V Evropě mívá druh tři generace za rok, v původní vlasti
je to mnoho generací ročně. Dospělec má obvykle bílá křídla s hnědým
lemem, samičky žijí přibližně osm dní a vajíčka kladou na listy
zimostrázu. Housenky z poslední generace přezimují mezi listy
v kokonech. Svůj žír začínají na jaře kolem poloviny dubna uvnitř keře,
pokud tedy nechcete o svůj Buxus přijít, pravidelně ho prohlížejte od
konce března do října. Zavíječ v našich podmínkách nemá přirozené
nepřátele a ptactvo se housenkami neživí, mají velký obsah toxických
látek. Ochrana: Při menším množství můžete housenky posbírat ručně,
většinou ale budete potřebovat chemickou ochranu. Klasické přípravky

moc nefungují (Mospilan, Decis, Karate …) Zatím ověřené v praxi jsou
dva přípravky, a to Reldan a Spintor. Ochranu provádějte při zjištění
napadení, ve večerních hodinách, dle návodu na etiketě. Napadenou
rostlinu důkladně postříkejte postřikovačem.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad
Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v
sobotu 15. září 2018 od 08.00 do 11.00 hodin na parkovišti před obecním
úřadem. Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás odeberou např. starý
nábytek, koberce a podlahové krytiny, televizory a lednice, pneumatiky
(od osobních vozidel a motocyklů) a autobaterie, barvy, oleje, ředidla,
žíraviny, asfaltové lepenky a podobně. Nelze zde předat stavební odpad
a odpad, který patří do popelnic nebo
kontejnerů na tříděný odpad. Tato služba je
poskytována bezplatně občanům obce Velké
Albrechtice. Není určena pro podnikatele, kteří
jsou povinni zajistit si likvidaci odpadů sami.

Kalendář akcí
Datum
3.září
9.září
15.září
22.září
4.říjen
5-6. říjen
16.říjen

Akce
Zasedání zastupitelstva obce č.21
Klub Zdravíčko/ Divadlo A. Dvořáka- „Galavečer“
Svoz objemného odpadu
Klub Zdravíčko/ Zájezd podzemní jeskyně Seegrotte
Klub Zdravíčko/ Divadlo J.Myrona-„Kočky“
Volby do Zastupitelstev obcí
Klub seniorů/Hudební vystoupení –„Piňakoláda“

20.říjen

Klub Zdravíčko/ „Krmení zvířátek“

26.říjen

Klub seniorů/Slavnostní podzimní setkání členů
Hlas obce č.95 - 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.
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