zpravodaj obce Velké Albrechtice
listopad, prosinec
2018
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
tak co říkáte, není ten správný
čas na zvolnění tempa a trošku
si oddychnout? Vždyť my,
obyvatelé vesnic, se celé jaro a
léto nezastavíme. Na jaře
sázíme,
sekáme
trávníky,
stříháme živé ploty. V létě
sušíme seno, plejeme a zaléváme, čistíme bazény a zavařujeme. Pak
přichází čas vyrýt brambory, obrat švestky, jablka, hrušky, posbírat
ořechy a pohrabat listí. Letos byla příroda štědrá a dopřála nám
práce až až…
A to je ten důvod, proč jsem si s odstupem času podzim oblíbila.
Pro ty nádherné barvy, pro to vznešené ticho, které podzimní příroda
přináší, pro ty klidné chvíle na gauči s hrnkem šípkového čaje
s medem nebo zázvorem. Pro ty okamžiky, kdy za oknem poletuje
pestrobarevné listí, vítr si s ním pohrává a kapky deště nám klepou
na parapet. A protože je to za oknem, a my to všechno sledujeme
z teploučka našich domovů, tak to není tak zlé…

„Nikdy nemůžeš uklidnit bouři, tak se o to přestaň snažit.
Co ovšem v bouři můžeš, je uklidnit sám sebe, pak i bouře
vlastně přejde.“

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Je za námi sedmé volební období od osamostatnění obce. Hodnotit
by se dalo jako období poměrně úspěšné, i když naše původní cíle byly
mnohem odvážnější. Dovoluji si zveřejnit zde stručný výčet toho, co
se nám v průběhu právě končícího volebního období podařilo, ale i
toho, co jsme měli v plánu, a z různých příčin se realizace odkládá.
Základem rozvoje obce je územní plán a program rozvoje obce,
přijímaný obvykle na konkrétní volební období. Hlavní směry rozvoje
obce byly projednány už na ustavujícím zasedání zastupitelstva a pod
názvem Hlavní směry rozvoje obce na období 2014 – 2018 byl
schválen na prvním zasedání zastupitelstva. Později byl upřesněn a
14.12.2015 byl schválen jako Program rozvoje obce na období let
2015-2020. Měli jsme také platný územní plán z roku 2006. Jelikož
nám to ukládal zákon, pořídili jsme nový územní plán, který se stal
účinným 6.10.2017. On zas tak nový není, většina záměrů byla
převzata z předchozího, ale jsou tam lépe definovány záměry i
omezení. Takže doufám, že se ÚP nestane brzdou rozvoje obce.
Na první pohled bývá rozvoj obce vidět na tom, co se v obci
postavilo. Ze stavebních zakázek byly největšími akcemi Výstavba
domků pro seniory, oficiálně Výstavba podporovaného bydlení, a
Rekonstrukce a nástavba budovy obecního úřadu. Dokončen byl suchý
poldr za MŠ, který chrání střed obce před přívalovými srážkami. Nad
poldrem byly vysazeny přes 4 ha porostů dřevin, které se pomalu
vzmáhají a mění tak vzhled krajiny. Ke stavebním dílům patří i oprava
části hřbitovní zdi, rekonstrukce chodníků na hřbitově a oprava dvou
historických křížů na hřbitově. Vyčistili jsme Kulův rybník a opevnili
jeho břehy kamenem. U školy jsme vybudovali nové dětské hřiště.
Byla provedena úprava prostranství po odstraněném domku č.p. 164
u hřiště a prostor hřiště byl rozšířen o tuto plochu. Provedli jsme
zpevnění povrchů některých místních komunikací, zatím recyklátem,
což bylo možné až po jejich nabytí do majetku obce. Relativně malou,
ale o to významnější byla rekonstrukce propustku na MK přes

meliorační potok u RD Zd. a S. Benešových, který zlepšil odtokové
poměry a zvýšil bezpečnost přilehlé obytné zástavby. Ve spolupráci
s SPÚ ČR je připravena realizace polních cest a dalších „společných
zařízení“ z komplexní pozemkové úpravy, správa silnic má připravenu
celkovou rekonstrukci opěrné zdi na pravém břehu Bílovky od OÚ
nahoru, Povodí Odry má vydán územní souhlas pro stavbu úpravy
koryta Bílovky od lávky u č.p. 45 po Bílovec, díky nesouhlasu jednoho
vlastníka pozemku nelze pokračovat do stavebního řízení. U všech tří
staveb, které by nešly naplánovat bez účinné spolupráce obce, se
čeká na dotace.
Nepodařilo se zajistit výstavbu parkoviště u hřiště, občané si to
nepřáli. Nepodařilo se postavit garáže za poštou. Zde nejdříve
stavební úřad konstatoval nesoulad záměru s územním plánem, po
schválení nového ÚP už zájemci o garáže ztratili zájem. Nepodařilo
se opravit vstupní schodiště na hřbitov. Bohužel dohodnutý dodavatel
nejdříve tvrdil, že nemůže sehnat subdodavatele na betonáže, a pak
od zakázky odstoupil. Teď narychlo těžko seženeme jiného.
Neprovedli jsme také opravu vstupních schodišť v budově pošty. Dvě
z nabídek byly finančně nad čtvrt milionu Kč, nejlevnější nabídka za
120 tis. Kč skončila pro nedohodnutí se na smluvních podmínkách. U
takových zakázek zde očividně schází parta místních řemeslníků,
kteří by toto dokázali realizovat s pomocí spoluobčanů.
Největší stavební záměry, které se dosud nedaří realizovat, jsou
dokončení kanalizační sítě v obci, výstavba nové tělocvičny za
základní školou a rekonstrukce dvou mostů přes Bílovku. Kanalizace
uvízla na pozdním dodání projektu pro územní řízení a územního
rozhodnutí. Nemohli jsme se proto ucházet se o dotaci z OPŽP na
stavbu. Proto jsme pozastavili i další projekční práce. Projekt
tělocvičny, který se také protáhl, sice získal stavební povolení, ale
zastupitelstvo odmítlo schválit výběr dodavatele z důvodu víc jak
dvojnásobné ceny, než byla původně zadána. Projekt rekonstrukce
mostů M2 u LUCCO a M4 ke kostelu pokračuje, zde jsou snad
překonány překážky v podobě smluv s vlastníkem kanalizace a jdeme

do územního řízení. Je reálné začít v roce 2019, dokonce by na to
měly být vypsány dotace z MMR.
Z ostatních závazků se podařilo udržet provoz obou škol,
podporovat spolkovou činnost a kulturu, vytvářet podmínky pro
kvalitní život seniorů. Je průběžně udržován majetek obce, dbáme o
údržbu zeleně, komunikací, budov, veřejných prostranství.
Majetek obce se rozrostl nejen o realizované investice, ale také o
další pozemky. Všechny obecní stavební pozemky jsou prodány a až
na jeden na nich stojí obydlené rodinné domky. Obec nemá nesplacené
půjčky či jiné závazky. Finanční zůstatek na účtech se blíží 26 mil.
Kč. Dá se říci, že obec má dobrý základ pro další rozvoj. Nemáme se
za co stydět.
Snažili jste se i vy, naši spoluobčané. Většina obytných staveb je
po rekonstrukci a má „nový kabát“. Vyrostlo zde přes dvacet
rodinných domků „na zelené louce“, do nichž přišli noví občané.
Vzpamatovávají se i bývalé zemědělské areály, do nichž noví majitelé
investují. A tak zde, až na středisko Sugalu a bývalý kravín, nestraší
ruiny a do obecní pokladny poplynou daně, za které můžeme budovat.
Došlo i na nejodporněji vypadající vlakovou zastávku, která je díky
ČD nově vybudovaná a už zase její vzhled vadí sprejerům.
To vše by nebylo možné bez plánovité, cílevědomé a vytrvalé práce
zastupitelstva, úřadu, výborů a komisí. Úkoly, které před nás byly
postaveny, mohly pro někoho být nepřekonatelnou zátěží. Nemáme ve
svých řadách odborníky v oboru výstavby, investic, práva.
Zastupitelé jsou z podstatné části obyčejní lidé, kteří vykonávají
svoje zaměstnání v úplně jiné oblasti. Jejich sousedé jim však dali
mandát rozhodovat o věcech veřejných, a aby to dělali dobře a
kvalifikovaně, museli se mnoho naučit. Děkuji ještě jednou
odcházejícímu zastupitelstvu, radě i členům výborů a komisí za
odvedenou práci ve veřejném zájmu.
Volby do zastupitelstva obce 5. a 6. října 2018 rozhodly, kdo bude
rozhodovat o rozvoji obce v letech 2018-2022. Všech patnáct nově
zvolených zastupitelů už někdy v zastupitelstvu pracovalo, což by jim
mohlo mnohé věci usnadnit. Členství v zastupitelstvu mnozí považují

za jakousi prestižní záležitost. Lze to tak brát. Myslím však, že je to
spíš záležitost obětování části svého soukromého života veřejnému
zájmu a nezklamání důvěry dané spoluobčany. Není za to vysoká
finanční odměna, občas nadávky, také vědomí trestní odpovědnosti
za špatné rozhodnutí. Přeji všem odvahu postavit se před fórum lidí
a obhajovat svůj záměr, založený na reálných podkladech, důkladném
zdůvodnění a na zvážení, do jaké míry je návrh věcí veřejnou a co naší
obci přinese. Nově zvolenému zastupitelstvu přeji, aby se mu dařilo
ještě lépe a obec pod jeho vedením jen vzkvétala.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 2018
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Nezávislí - 2018
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Chudják Miroslav
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Nezávislí - 2018

2

Rakosová Lenka

52
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Sekaninová Karla Mgr.
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NEZÁVISLÍ-REALISTÉ

5
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NEZÁVISLÍ-REALISTÉ

1

Kozelský Eduard
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NEZÁVISLÍ-REALISTÉ

2

Miškech Antonín Ing.
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NEZÁVISLÍ-REALISTÉ

3

Hurníková Eva
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203

NEZÁVISLÍ-REALISTÉ

7

Hubená Iveta Mgr.

53

199

NEZÁVISLÍ-REALISTÉ

4

Dostál Petr

46

177

Ze základní školy / Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Dne 3. září začal nový školní rok. Škola ožila a lavice se zaplnily dětmi,
mezi které přibyli i 3 prvňáčci. Všichni jsme museli zapomenout na
prázdniny a pustit se opět do práce. Počasí nás sice svádělo spíše
k hrátkám na zahradě než k sezení v lavicích, ale děti vcelku rychle
překonaly první obtíže a přizpůsobily se školnímu režimu. Noví žáčci
jsou velice šikovní. Našli si nové kamarády a také se naučili zvládat
povinnosti školáka. Poznávají první písmenka, dovedou přečíst
některé slabiky a první slůvka. Pozadu nezůstávají ani v matematice
a nově se seznamují s angličtinou. Ale čas jsme netrávili pouze ve
škole. Ekologické sdružení Hájenka Kopřivnice si na 19. září připravilo
program s názvem „ Co se skrývá pod hladinou“, který byl určen pro
starší žáky. Program byl rozdělen na dvě části a vypadal velmi
zajímavě. V první teoretické části se děti seznámily s rostlinami a
živočichy, kteří se vyskytují v ekosystému voda. Poté následovala
část praktická. Děti se vypravily k potoku, a pak ke Kulově rybníku.
Na břehu potoka a ve vodě žáci chytali do sítěk a misek živočichy,
které si pak prohlédli pod lupou. Dověděli se, jak se jmenují, jaké mají
části těla, v jakém žijí prostředí. Určitě byli velmi překvapeni, kolik

života je v potoce, kolem kterého denně procházejí a voda se v něm
téměř ani nehne. Na rybníku byly lovecké podmínky poněkud ztížené,
hladinu vody totiž pokrýval zelený povlak. I přes tyto nesnáze se
nějaký úlovek povedl. Nakonec děti luštily názvy živočichů a skládaly
puzzle. Dopoledne se velmi vydařilo. Počasí nám přálo a žáci se
dověděli spoustu nových a zajímavých věcí. Třešničkou na dortu byl
pohyb na čerstvém vzduchu, kterého není nikdy dost. Dne 26. 9.
navštívili mladší žáci spolu s dětmi z mateřské školky kino v Bílovci,
kde promítali animovaný film Příběh koček. Dětem se pohádka líbila
a některé dokonce dojala k slzičkám. Na počátku října jsme s dětmi
zahájili plaveckou výuku v Bílovci, což je pro žáky určitě zpestřením
hodin tělocviku. Dne 4. 10. proběhla první podzimní školička. Budoucí
školáci (předškoláci) si prohlédli budovu školy a podívali se do
jednotlivých učeben. Děti měly možnost vyzkoušet si školní práci ve
školních lavicích. Při dalších setkáních se zábavnou formou seznámí
s tím, jak to chodí ve škole. Uvidí, jak se pracuje na interaktivní
tabuli, pohrají si v tělocvičně a v družince, budou řešit naučná, ale i
zábavná cvičení. Naším cílem je, aby děti poznaly, že škola není žádný
bubák a samé učení, ale také místem, kde si užijí spoustu zábavy.
V říjnu starší žáci navštívili dopravní hřiště v Příboře. Strávily zde
celé dopoledne. Nejprve absolvovali část teoretickou, kdy si
připomněli, kdo je účastníkem silničního provozu, jaké jsou povinnosti
chodců a cyklistů, jaké je povinné vybavení cyklisty, poznávali značky
a také zhlédli několik krátkých naučných videí. Nakonec si je pan
instruktor vyzkoušel a děti si zasoutěžily o drobné ceny. Je třeba
podotknout, že byly velmi šikovné, věděly spoustu věcí a sklidily
zaslouženou pochvalu. Poté jsme s dětmi vyrazili na dopravní hřiště,
aby prakticky předvedly, co si zapamatovaly. Vyzkoušely si jízdu na
křižovatce, na kruhovém objezdu, objížděli překážku na vozovce a při
tom všem musely správně reagovat na dopravní značky. Doufejme, že
si důležité informace zapamatovaly a uložily do hlaviček, neboť na
jaře příštího roku budou muset prokázat své vědomosti a zručnost
při plnění průkazu cyklisty. V říjnu jsme chtěli využít toho, že krásné
počasí stále trvá, a tak jsme se rozhodli, že hodinu výtvarné výchovy

a pracovních činností strávíme venku. Na trávníku před školou děti
vytvořily podzimní mandaly z přírodnin, které nasbíraly a přinesly.
Mnozí rodiče si určitě všimli, že se dětem velmi povedly. Na tomto
společném dílku vidíme, že i podzim je krásné roční období plné
barev.

Mateřská škola

/ Bc. Klára Jahnová, vedoucí učitelka

Vítejte zpět ve školce!
Léto jako každoročně uteklo rychleji než voda v našem potoce a opět
je tady čas červených jablíček a barevného listí, tedy podzim. I my
jsme se po prázdninách opět vrátili do školky odpočatí, svěží a plní
energie. Letos jsme přivítali v naší mateřské škole 20 nových dětí, a
ta se tak naplnila celkovým počtem 53 dětí, z čehož máme
samozřejmě radost. Září bylo především na třídě Sluníčka, kde je 17

nových dětí převážně ve věku do tří let, ve znamení seznamování se
s mateřskou školou. Období adaptace probíhalo u každého dítka
individuálně dlouhou dobu. Někdo neměl problém žádný, jiný se loučil
se svou maminkou nebo tatínkem hůře, ale musíme všechny děti
pochválit. Na svůj věk jsou velice šikovné a přiměřeně samostatné.
Časem se všechno zvládlo a k dnešnímu dni můžeme říct, že jsou děti
ve třídě spokojené a ve školce si zvykly. Ve třídě Beruška se děti po
prázdninách setkaly se svými kamarády a rychle si opět zvykly na
povinnosti se školkou spojené. Již v září všichni pilně pracovali nad
různými úkoly, ale i hrami, které je každým dnem provází. V září jely
starší děti ze třídy Beruška a část dětí ze základní školy do kina na
pohádku „Příběh koček“. Pohádka se jim moc líbila a i přesto, že byla
dlouhá, vydrželi v klidu sledovat plátno prakticky až do konce. Jedno
zářijové odpoledne jsme také poprvé v naší mateřské škole přivítali
kouzelníka se svým programem „Uspávání broučků“. Kouzelník Aleš
sklidil od dětí i jejich rodičů potlesk a myslím, že se opravdu líbil.
Hojná účast dětí i rodičů svědčí o jejich zájmu o mateřskou školu,
za což jsme samozřejmě rády. Po představení jsme si udělali táborák

a každý si dle svého opekl, co si s sebou přinesl. V říjnu jsme si pak
troufli vyrazit i s malými dětmi ze Sluníčka na výlet. Autobusem jsme
se vydali na nedaleký Jarošův statek. Ještě před samotnou návštěvou
statku jsme se posilnili v zahradě zámku ve Studénce a pak jsme se
již vydali za zvířátky. Počasí nám přálo a i to přispělo k tomu, že se
nám na statku velice líbilo. Největším zážitkem pro děti byla asi jízda
na koni, ale ani kydání hnoje nebylo k zahození. Některé děti se do
toho pustily s vervou sobě vlastní, jiné s opatrností. Krom koní jsme
viděli také kozy, ovce, králíky, koťátka, oslíka a jiná zvířátka. Rádi se
na Jarošův statek zase někdy podíváme.
Milí čtenáři, celá mateřská škola vám všem přeje krásný, slunečný
podzim plný barev a teplého sluníčka.

Ještě pár slov k volbám, ale trochu z jiné strany...
/ Marie Dlabalová

Volby do místního zastupitelstva jsou za námi. Už známe i výsledky.
Zda se nám splní očekávání v něco lepšího – uvidíme. Nic nám ale
nebrání, abychom se sami o změny k lepšímu pokusili. Napadlo mi,
zeptat se těch, kteří jsou teď sice dětmi, ale jednou budou dospělí
a budou ten svět vytvářet a možná i přetvářet. Kdo ví. Na mé otázky
odpovídají: Kuba, Barča, Anežka, Maruška, jedni z dvaapadesáti dětí
z místní mateřské školy. Do první třídy půjdou v příštím roce.
Víte, jak se jmenuje naše obec? … Zkoumavé pohledy, krčení ramen,
kroucení hlavou. A tak otázku formuluji jinak – kde bydlíte?
No přece ve Velkých Albrechticích.
Kolik tu asi žije lidí. Tipnete si?
800. Tisíc. Devatenáct set. Myslím, že osmdesát.
Znáte jméno našeho starosty,
Ne.
Co podle vás takový starosta má na práci, co asi dělá?
Chrání vesnici. Dohlíží, aby se třeba nenabourala auta. Píše něco. Čte.

A co vy rádi děláte?
Třeba chodit do hasičů. Chodit do školky a na hřiště. Mi se líbí chodit
do kroužku a do školky. Ráda se starám o svého psa.
Která budova se vám tu líbí.
Škola. Hřiště.
A co se vám v obci nelíbí?
Ta budova vedle školky. Rybník, ten „Kulák“. Škoda, že tu není žádný
„zverimex“. Nelíbí se mi ty staré domy.
Kdybyste měli možnost, co byste v naší obci změnili?
Já bych tu postavil obchod se zvířátky. Nějaký další obchod by tu
mohl být. Já bych postavila farmu, abych mohla chovat andulky,
ptáčky a krocany. Nasázela bych tu nové stromy.
Co byste rádi dělali, až budete dospělí?
Já bych chtěl být hasičem. Záchranářkou. Líbilo by se mi posuzovat
na výstavách zvířata, jak to dělá můj děda. Ráda bych byla
veterinářkou.
A starostou obce by chtěl být někdo z vás?
Vůbec ne. Ne, ne, ne.

Klub „Zdravíčko“ /Františka Kleinová, předsedkyně spolku
Vážení spoluobčané, v neděli 9. září jsme shlédli v Divadle Antonína
Dvořáka slavnostní Galavečer, který se pořádá na úvod sezóny
2018/2019. Vždy se na jednom jevišti představí všechny divadelní
soubory NDM. Viděli jsme ukázky z připravovaných premiér, ale také
to nejlepší ze stávajícího repertoáru. V sobotu 22. září jsme pořádali
autobusový zájezd do Rakouska. Konkrétně do jeskyně Seegrotte u
Vídně a do barokního zámku Schönbrunn ve Vídni, který byl od druhé
poloviny 18. st. do roku 1918 letní rezidencí rakouských císařů.
V odpoledním volnu mnozí navštívili např. ZOO, labyrint, zámeckou
zahradu s fontánou, Glorietu, místní cukrárnu či blízké okolí zámku.
O tento zájezd byl velký zájem, počasí přálo a celkově se zájezd moc
vydařil. Ve čtvrtek 4. října jsme věnovali opět kultuře. V Divadle
Jiřího Myrona jsme shlédli poetický taneční muzikál „Kočky“, který
je jedním z realizačně nejnáročnějších divadelních děl. Všichni
přítomni obdivovali taneční a pěvecké výkony účinkujících.
Připravované zábavné odpoledne pod názvem „Krmení zvířátek“ jsme
byli nuceni z organizačních důvodů přesunout na sobotu 10. listopadu.
Děti mají delší čas, aby dosbíraly pro zvířátka žaludy, kaštany,
jeřabiny nebo jablíčka. Tato akce není jen pro rodiče s dětmi, ale pro
všechny dospělé, kteří se rádi podívají po okolí naší obce do míst, kde
třeba dlouho nebo dokonce ještě nikdy nebyli. V sobotu 1. prosince
pozveme do kulturního zařízení na hřišti Mikuláše s nůší dárků pro
děti a s bohatým programem. Zábavné odpoledne začne v 15. 00 hod.
Zveme všechny naše děti s doprovodem rodičů, prarodičů či
známých. Bude to odpoledne plné her, kouzel a zábavy. Na neděli 9.
prosince jsme naplánovali návštěvu Divadla Jiřího Myrona na
nejslavnější Shakespearovou tragédii, kterou přebásnil hvězdný
ostravský tandem Boris Urbánek s Jaromírem Nohavicou „Romeo a
Julie“. Zájemci, hlaste se u paní Františky Kleinové.
Vážení a milí spoluobčané, náš Klub „Zdravíčko“, přeje všem
krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů, jak
v osobním, rodinném tak i v pracovním životě.

Kynologický spolek Velké Albrechtice /Alena Kanková
Činnost našeho kynologického spolku, který je dobře ukryt za
automobilovým královstvím pana Kučery, tu s většími, tu s menšími
vztahovými třenicemi, aktivně kvete i tento rok. Po zimním odpočinku,
který zpravidla máme od poloviny prosince do konce ledna, jsme pak
natěšeně začali s dalším výcvikem, výchovou, socializacemi..... Plánu
brigád, který jsme nastavili na lednové členské schůzi, vévodila
hlavně kompletní výměna oplocení, jež za těch spoustu let na naší
větrné hůrce se stávalo chatrným, nejednou jsme při příchodu na
cvičiště načapali zajíce, jak využívají našich překážek a zanechávají
neviditelné, ale voňavé vzkazy pro naše psy a narychlo opouštěli
cvičák pod nedoléhajícím plotem. První megabrigáda se konala v
dubnu, další, která tuto akci dokončila, v září. Děkujeme těm členům,
kteří se k práci zodpovědně postavili a brigád se zúčastnili. V květnu
jsme s našimi pejsky, pečlivě vybranými k mazlení, navštívili
mateřskou školku ve Velkých Albrechticích. Celkem 7 členů dětem
předvedlo, jak se cvičí podle zkušebního řádu, i kousky, které
individuálně trénujeme doma pro radost. Za úmorného vedra jsme ze
sebe všichni vydali, co se dalo a snad se to i divákům líbilo. Nejlepší
přišlo nakonec a to vodění, hlazení, muchlání pejsků. Dále jsme se v
květnu již tradičně zúčastnili Staroveských šlápot v počtu 11 členů,
a jelikož kynologové jsou veskrze i sportovci, převládala 15 ti
kilometrová trasa opět skvěle připravené akce. Koncem května jsme
také účtovali- konaly se zkoušky podle národního i mezinárodního
řádu a stalo se, jak praví staré pořekadlo: „štěstí přálo připraveným“,
či „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“. V červnu jsme uspořádali další
ročník Klubového přeboru, letos se skládal ze dvou kategorií, pro psy
začátečníky a štěňata a pak pro pokročilejší poloprofíky. Celkem
spolu zápolilo 12 dvojic. Po několika loňských marných pokusech
přiblížit veřejnosti náš spolek a jeho činnost zábavnou formou a to
několika veřejnými pozváními na společnou procházku po okolí, kterou
jsme mezi obyvatele nejbližších obcí šířili intenzivně všemi možnými
komunikačními kanály, jsme toto letos nepodstoupili a procházku s

výcvikem v terénu s následnou grilovačkou na cvičáku jsme si užili v
počtu 13 členů a několika rodinných příslušníků. Zatím poslední akcí,
kterou jsme letos podnikli, byla 11. září již třetí návštěva Domova pro
seniory v Bílovci. Natěšeným divákům jsme na zahradě předvedli v
podstatě stejné představení jako v mateřské školce včetně
následného mazlení se s pejsky a navzdory hrozbě vysokých pokut za
absenci náhubků na veřejnosti, jsme jim je, paradoxně kvůli možnému
zranění klepnutím kovovým košem, nenasazovali. Z návštěvy jsme
odcházeli spokojení, starouškům se naše vystoupení, soudě podle
dlouhého závěrečného potlesku, velice líbilo.
A nyní pár čísel, fakt a statistiky: začátek roku 2018 jsme
začínali s 36 členy, převážně z Bílovce, Velkých Albrechtic, ale také
z Tísku, Bravantic, Kujav, Jistebníku a Ostravy. Členek je mezi námi
20 a členů 16. Průměrný věk je 45 let, takže už o „životě se psy“ něco
víme. V současnosti k nám dochází 10 zájemců o členství. Pokud
můžeme potencionálním zájemcům o výchovu a výcvik psa obecně něco
poradit, pak je to: začněte s výchovou a socializací důsledně ihned po
příchodu miminka k vám domů, nedbejte rad typu „nechte jim dětství,
stačí začít kolem roku“. Takových ročků, kteří své majitele patami
rozrývajícími asfalt dovlekli na cvičák, už jsme zažili spousty, a v
lepším případě se jejich mazlíčci netvářili jako bohové pomsty a naše
již poměrně socializované psy nechtěli bez váhání napadat. Pokud
uvažujete rozšířit vaši rodinu i o čtyřnohého kamaráda a chcete jemu
i vám připravit pohodový život, určitě se k nám přidejte:
http://www.kynologie-va.estranky.cz/

Jaký člověk, taková krajina… / Mgr. Martin Jermář
V titulku parafrázuji název díla známého geologa Václava Cílka, který
se dlouhodobě věnuje krajině. Jeho kniha Krajiny vnitřní a vnější
popisuje vztah člověka a přírody, který nemusí být nutně v rozporu,
ale bohužel čím dál častěji v rozporu je. Je patrné, že dnes selhávají
všechny mechanizmy státu, které by měly ochránit harmonickou
krajinu a její duši. Preferuje se zisk, musí ustoupit rostliny i volně

žijící zvěř. Jsme svědky stále většího záběru zemědělské půdy a
růstu asfaltových a betonových ploch. Je krátkozraké vidět
slibované benefity developerů v horizontu deseti, či patnácti let.
Investoři tady totiž nemusí být už následující rok po výstavbě
obludných skladových či výrobních prostor. Všechen ekonomický
užitek se náhle vytratí a zbyde jen vzpomínka na harmonickou
krajinu. Velmi špatně se bude našim dětem vysvětlovat, proč jsme
toto dopustili. Tímto oslovuji občany Velkých Albrechtic a současné
zastupitele, aby minimálně omezili takovéto zásahy do katastru obce.
Sebekriticky dodávám omluvu, že jsem jako zastupitel obce hlasoval
pro schválení územního plánu Velkých Albrechtic, ve kterém je
zanesena průmyslová zóna. Sám jsem si v tu dobu neuvědomoval
celkový dopad případné realizace stavebních záměrů. Domnívám se
také, že argumenty, že daný stavební záměr je na hranici katastru
obce, a proto nás nijak neomezuje a neohrožuje, je mylný – krajina a
příroda nezná hranice…
Pohled na zmíněnou lokalitu z rozhledny Bílov….

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, podzim je v plném proudu a zvířátka mají v tento čas
nejvíce práce, aby si nasbírala zásoby potravy na celou dlouhou zimu.
Některým z nich ale můžeme trošku pomoci. Třeba tím, že nasbíráme
cestou ze školy nebo na procházce kaštany, žaludy nebo jařabiny, a
ty pak zaneseme do krmelce.

Veverka

Obloha je šedivá, jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu schovávají šišky.
Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází: “Tak, tady mě máte!”

Pomůžete děti veverce najít cestu k hříbkům?

Hasiči /

Zuzana Dolínková, instruktor

Na úvod bychom rádi poděkovali
našim sponzorům za nové dresy,
které naše děti dostaly na podzimní
sezónu a díky nim je vždy na
soutěžích šlo poznat a mohli hrdě
reprezentovat naši obec. I když
jsme se na podzim zúčastnili jen
dvou soutěží, tak už jdou vidět
pokroky, snaha a píle dětí. Ty se
z nepovedené soutěže v Butovicích
poučili a z Bítova si mladší dovezli
pohár za krásné třetí místo a starší
se umístili na pátém místě. Děti
mohly být ale rychlejší nebýt našeho starého stroje. Dřív už jsme o
tom přemýšleli a tímto se to potvrdilo. A proto jsme se rozhodli dát
síly dohromady a přes zimu jim ten stroj zrenovovat, aby zase na jaře
mohly začít na plný plyn. Budeme rádi za každou pomocnou ruku,

která se nabídne a pomůže nám. Kvůli chladnému počasí jsme
přesunuli naše tréninky do místní sokolovny, kde děti trénují rychlé
skládání základny a spojování hadic. A abychom je přes tu zimu i
trochu rozhýbali, tak běháme různé štafety a hrajeme míčové hry. I
nedostatky v teorii se trénují hlavně přes zimu, tak se máme pořád
co učit a nudit se určitě nebudeme. Za pomocí mužů se nám povedlo
letos v červnu znovu obnovit i ženské družstvo, za což jim moc
děkujeme. Sešlo se nás devět a začaly jsme zdárně trénovat,
abychom se připravily na naši první soutěž. Na tu první soutěž jsme
se vydaly na „noční“ do Tísku, kde jsme se sice neumístily na bedně,
ale úspěšně jsme dokončily. Další soutěž byla v Bítově, kde jsme
zabojovaly a skončily třetí. Taktéž jako naši mladí hasiči jsme se
pustili do zimní přípravy a na jaře to snad půjde poznat na výsledcích
soutěží. Naši muži se letos zúčastnili také mnoha soutěží. Některé
byly povedenější a pár jich bylo horších. Mají obrovské zásluhy o
rozšíření hasičského sboru o ženy, děti a zvelebování našeho
hasičského areálu, na němž jde poctivá práce vidět. Letos se nám na

něm podařilo také úspěšně zorganizovat tradiční soutěž „O pohár
starosty obce“.
Tímto všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a doufáme,
že příští rok bude ještě lepší než ten letošní. Přejí Albrechtičtí
hasiči.

Ocenění mažoretek z Velkých Albrechtic
Na zářijovém zastupitelstvu obce Velké Albrechtice ocenil starosta
obce Ing. Josef Magera slečny z naší obce Veroniku Langrovou,
Natálii Langrovou, Vanesu Blažkovou, Natálii Kuběnskou, Maxmiliánu
Kubánkovou, Adélu Šikulovou a Natálii Michálkovou za velice úspěšnou
reprezentaci na Mistrovství Evropy v Opatiji v Chorvatsku, kde 22. 26. 8. 2018 se souborem TK mažoretky Bílovec z.s., pod vedením
cvičitelek Drahomíry a Veroniky Gilgových, vybojovaly titul mistryň
Evropy, 3x titul 1. vícemistryň Evropy a dále pak 4. a 6. místo.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci listopadu oslaví životní jubileum
Klein Radomír
Škrobáková Lenka
Mozgová Olga
Sekaninová Karla
Krischková Antonie
Dolínková Vlasta
Golová Pavla
Štanclová Věra
Sobek Jan

55
55
65
65
70
70
75
80
85

V měsíci prosinci oslaví životní jubileum
Gazda Karel
Malenová Vlasta
Schaumannová Ulla
Štěpánková Božena
Stixová Jiřina

65
75
75
85
85

Opustil nás pan Petr Kula
Noví občánci: Josef Magera, Maxim Horáček
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zesnulým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

POZVÁNKA
Kulturní komise obce si Vás co nejsrdečněji dovoluje
pozvat dne 24. listopadu 2018 na podzimní vítání
nových občánků a posezení s našimi jubilanty. Od 15.00
hodin bude vítání občánků a od 16.00 hodin posezení
s jubilanty v zasedací místnosti obecního úřadu.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda spolku
Dne 16. října 2018 jsme se v hojném počtu sta hostů sešli ve
společenském sále na hřišti ve Velkých Albrechticích. Hudební duo
“Piňakoláda“, známé z TV Šlágr, přijalo naše pozvání, a svým bohatým
repertoárem nás téměř dvě hodiny bavilo. Mnohé hosty melodie
dokonce zvedly ze židlí a zatancovali si. Dle hodnocení přítomných se
toto odpoledne moc líbilo. Další naší již tradiční akcí bylo v pátek 26.
října podzimní setkání našich členů. Při malém pohoštění a zpestření
vystoupením dětí ze základní školy jsme strávili v těchto sychravých
dnech příjemné odpoledne.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein, předseda
Pestrobarevný koberec spadaného listí, krátící se den a klesající
teploty nám připomenuly, že vlády nad naší přírodou se ujal sám
podzim. Ty tam jsou dny plné slunce a tepla, dny triček a letních
šatů. Dnes vyrážíme ze svých domovů chráněni proti chladu teplým
oblečením. Také volně žijící zvěř, přezimující v naší krajině, se již
připravila na zimu. Ptákům zhoustlo peří, zajíci vyměnili letní kožíšek

za tmavší zimní a srnčí zvěř také změnila svou letní srst za kvalitní
zimní šat. Tato srst je svou hustotou tak dokonalá, že jí neprojde
sebevětší mráz. Matka příroda je zkrátka dokonale připravila na
zimní období. I my myslivci máme zájem v tomto období strádání
volně žijící zvěři ulehčit. Proto jsme nově do naší honitby zakoupili
tři samodávkující krmítka pro srnčí zvěř, která mají tu výhodu, že
když srnčí odebere jakékoliv množství krmiva, vždy je samo
automaticky doplní. Zkrátka nepřijdou ani bažanti, kteří mají svá
zařízení pravidelně doplňována. Letošní jaro bylo příznivé pro přežití
mláďat drobné zvěře, ať bažantů nebo zajíců. Proto členové našeho
mysliveckého spolku se intenzivně věnují lovu zvěře dravé, hlavně
lišek. Na pohled působí liška jako milé zvířátko. Ale v přírodě je to
nemilosrdný predátor. Je dokázáno, že až padesát procent ztrát na
bažantí a zaječí zvěři působí právě liška. Od května tohoto roku naši
členové ulovili 12 těchto zrzavých kmoter. Naší snahou je neustále
zlepšovat životní podmínky volně žijící zvěře. Proto nás nemile
překvapilo, že z důvodu zemědělské činnosti došlo k pomulčování
travnaté plochy zvané letiště. Tato plocha ležící ladem poskytla úkryt
bažantům a koroptvím. Tato zvěř, která tímto ztratila svůj úkryt,
odešla hledat nový domov někde jinde. Chápeme, že i zemědělci mají
své úkoly a postupy. Snad v budoucnu najdeme řešení, které budou
vyhovovat všem.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Pěstování japonských slivoní
Že neznáte japonské slivoně? Mýlíte se. Určitě jste je už
v obchodech viděli a možná patří k oblíbeným druhům ovoce na vašem
stole. Akorát jim říkáte blumy. Zhruba desítku odrůd lze pěstovat i
v tuzemských podmínkách.
Japonské slivoně se řadí nejčastěji do rodiny slivoní. Nároky na
jejich pěstování jsou srovnatelné s požadavky tuzemských druhů.
Potřebují jen více tepla, čemuž musíte podřídit výběr stanoviště.
Vyhovují jim zejména teplé chráněné lokality, stejně jako třeba

meruňkám. Brzy totiž raší, proto při
špatné volbě místa snadno dojde
k poškození květů jarními mrazíky.
Vyhněte se také podmáčeným a těžkým
půdám, příliš větrným místům a
mrazivým kotlinám. Ideální je lehce
zvlněný terén uprostřed výstavby.
Japonské
slivoně
patří
mezi
cizosprašné
ovocné
druhy,
což
znamená, že musíte vysadit vždy
minimálně dvě odrůdy, protože se
neopylují našimi domácími. Literatura
sice takové případy popisuje, informací
a zkušeností je ale ještě málo. Velmi dobrým opylovačem však bývá
myrobalán, který je jim botanicky velmi blízko. Pokud tedy nemáte na
svojí zahradě prostor pro vysazení dvou stromů japonských slivoní,
naroubujte na jednu větev – klidně i na domácí odrůdy švestky –
myrobalán. Z hlediska výživy a ochrany se japonské slivoně pěstují
podobně jako naše původní druhy, jsou citlivé zejména na moniliózu a
šarku švestek. Při volbě vhodné odrůdy se také vyhněte přísně
tvarovaným formám, lépe jim vyhovují ty volnější, jako je například
dutá koruna. Japonské slivoně totiž nemají rády řez a tvarování. Při
termínu řezu je třeba zohlednit jejich přirozené nároky a typ růstu.
Abyste se vyhnuli namrznutí, pusťte se do něj raději později, ideálně
až po odkvětu. Plody japonských slivoní jsou velké, vzhledem
připomínají renklódy. V sortimentu najdete celou barevnou paletu –
mohou být zelené, žluté, růžové, červené, dokonce téměř černé.
Některé odrůdy mají barevnou i dužninu. Chuť plodů se ale s
domácími švestkami nedá porovnat, je většinou průměrná. Na druhé
straně mají jiné výborné vlastnosti, mezi něž patří výrazné aroma a
šťavnatost. Další velkou předností je jejich pevnost, proto se velmi
dobře přepravují a dají se i poměrně dlouho skladovat, aniž by hrozilo
otlačení či zahnívání. Pecky mají drobné, nejčastěji přirostlé
k dužnině. Japonské slivoně se ve velkém pěstují hlavně v zemích

východní Asie, ale také v Severní Americe či v jižní Evropě. Ve světě
najdete stovky odrůd, u nás se dá pěstovat přibližně deset z nich.
Jsou už odzkoušené a s jejich pěstováním i dostupností stromků pro
výsadbu nebývá až tak velký problém. Tyto slivoně se zkoušely ve
výsadbách už před 30 lety na jižní Moravě v areálu Vysoké školy
v Lednici.
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.

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
10. listopadu
24. listopadu
1. prosince
28. prosince

Akce
Klub Zdravíčko/ Krmení zvířátek
KK/ Posezení s jubilanty, Vítání občánků
Klub Zdravíčko/Mikulášské odpoledne pro děti
Vánoční koncert /Collegium Bonum
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