zpravodaj obce Velké Albrechtice
květen, červen
2019
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
když se rozhlédneme kolem sebe, je to
hezký pohled! Zelené trávníky,
kvetoucí stromy a keře, louky plné
pampelišek…
Příroda nám však neposkytuje jen
potěchu pro oči, ale dává nám také
mnoho dobrého pro naše tělo. Také
slýcháváte o tzv. „superpotravinách“? Dle odborníků to jsou potraviny
s vysokým obsahem cenných, zdraví prospěšných látek. Jsou ze všech
koutů světa, v bio prodejnách za nemalé peníze, ale mnoho z nich nám
roste přímo pod nosem. První jarní „top“ byliny, jako mladá kopřiva,
medvědí česnek a pampeliška, nám nastartují organismus po dlouhé zimě.
Medvědí česnek–detoxikační bylina posiluje imunitu, ničí plísně,
bakterie a střevní parazity. Kopřiva-čistič krve, přispívá k pružnosti
cév, krásné pokožce a lesklým vlasům. Pampeliška-obsahuje hořčiny
podporující funkci žlučníku a trávení, chrání před rakovinou.
Tak vidíte, i když se k přírodě nechováme vždy zrovna hezky, ona
nám přesto stále poskytuje mnoho levných a zdraví prospěšných darů na
různé neduhy. Buďme ji prosím aspoň trošku vděčni, a poděkujme ji tím,
že ji nebudeme ničit, ale budeme si jí více vážit a chránit ji.

„Lékař léčí, příroda uzdravuje.“
Hippokrates

Příspěvek místostarosty

/ Marcel Svačina, místostarosta

Vážení spoluobčané, milí přátelé.
Dovolte mi, abych hned v úvodu poděkoval všem občanům, kteří se po
zimě svým přičiněním podíleli na úklidu naší obce, ať už například
zametením štěrku před svými domy nebo úklidem suchého listí a trávy
ze svých zahrad. Jarní úklid se projevil také při tradičním svozu
objemného odpadu, kdy jste měli znovu možnost zbavit se všeho
nepotřebného, co se nevejde do popelnice, nebo se nedá vytřídit
obvyklým způsobem do barevných kontejnerů rozmístěných po obci. Při
této akci firma OZO odebrala opakovaně rekordní množství objemného
odpadu. Tuto službu obec zprostředkovává občanům dvakrát ročně,
vždy na jaře a na podzim. I přesto se ale najdou takoví, kteří ať už díky
své lenosti nebo lhostejnosti vyhodí odpad do příkopu u silnice, nebo jej
odloží na jiném místě v krajině. Obec následně musí tento odpad na své
náklady pracně uklízet a likvidovat. O úklid se však nestarají pouze
zaměstnanci obce, ale i naše spolky, kdy například myslivci posbírali
odpad v polích, v lokalitě za statkem okolo bývalého „letiště“. Rybáři pak
na své jarní brigádě pracovali na údržbě a úklidu v okolí rybníku,
sportovní klub připravil areál hřiště pro letošní sezónu a hasiči začali
s pracemi na svém cvičišti v dolní části obce. Všem těmto lidem patří
veliký dík za jejich práci, které obětují svůj osobní čas. Další úpravy
veřejného prostranství se v nejbližší době zaměří na dětská hřiště. Zde
bude pod jednotlivými herními prvky postupně nahrazena původní
mulčovací kůra za vhodnější kačírek. Dále se plánuje vybudování nového
dětské hřiště, které v případě získání dotace z Ministerstva místního
rozvoje vyroste v zahradě za mateřskou školou.
Závěrem si dovolím připomenout akci oslav Dne obce, která se bude
konat 15. června, letos má organizaci společně s obcí na starost
Sportovní klub. Tímto Vás všechny srdečně zvu. O týden později 22.
června se pak naší reprezentanti zúčastní 46. ročníku Štítu Albrechtic,
tentokrát ve Městě Albrechtice. Kromě tradičního fotbalového turnaje
budeme také soutěžit v požárním sportu a ve střeleckých soutěžích
členů mysliveckých spolků. Tímto přeji našim reprezentantům hodně
úspěchu!

Veřejná vyhláška
Obec Velké Albrechtice oznamuje, že bylo zahájeno přijímání žádostí o
poskytnutí úvěrů na opravy a modernizace domů a bytů ve smyslu zásad
tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
obce Velké Albrechtice. Žádosti o poskytnutí úvěru v roce 2019 mohou
žadatelé podávat tak, aby žádost byla doručena na podatelnu Obecního
úřadu Velké Albrechtice do 9. června 2019 do 12.00 hodin na
formuláři, který žadateli vydají pracovníci OÚ Velké Albrechtice. K
později podaným žádostem nebude přihlíženo!
Podmínky pro poskytnutí úvěru:
1. Základní formou použití prostředků fondu jsou návratné účelově
vázané zápůjčky poskytované fyzickým osobám - vlastníkům
obytných domů a bytových jednotek k úhradě nákladů na jejich
opravy, údržbu a modernizaci (dále jen zápůjčky)
2. Úvěr je možno poskytnout na tyto účely:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.

statické zajištění narušených domů na základě posudku statika
opravy podlah včetně podkladových vrstev
opravy vnitřních příček domu včetně základů
opravy střešní konstrukce – výměna krovu a krytiny, vč.
klempířských prvků
opravy vnitřních omítek
opravy vnějších omítek
opravy technického vybavení domu – oprava zdravotnické
instalace, nebo elektroinstalace
rekonstrukce střechy v souvislosti s vybudováním nového
obytného prostoru, nebo s vybudováním nové samostatné BJ,
včetně klempířských prvků
odstranění zemní vlhkosti (dodatečná izolace)
výměna oken a venkovních dveří, s cílem snížit energetické
náročnosti stavby
zateplení objektu – rekonstrukce fasády, včetně klempířských
prvků, s cílem snížení energetické náročnosti stavby
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, nebo

půdní vestavbě, nebo přístavbě
m. vybudování nové přípojky ZTI
n. oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící
jednotný funkční celek s objektem k bydlení
Technickým vybavením domu se rozumí rozvody vody, plynu, kanalizace,
elektroinstalace, ústřední topení, kotle, elektrické topné panely a
elektrokotle, čerpadla a podobně.
Jednotlivé účely lze kumulovat až do max. výše 100 000 Kč na jeden
případ.
3. Úvěr lze poskytnout za těchto podmínek:
a) Na stavbu nebo stavební úpravy byl vydán příslušný doklad podle
stavebního zákona, je-li to zákonem vyžadováno.
b) Žadatel splňuje podmínky stanovené zásadami tvorby a použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce
Velké Albrechtice a doloží zajištění úvěru ručiteli do výše 100
% úvěru.
c) Úvěr nelze poskytnout na novostavby.

Pozvánka
na 4. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 17. června 2019 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích.
Program jednání bude zveřejněn obvyklým způsobem.

Zájemci o štěpkování větví se mohou přihlásit na obecním úřadě. Prosím
uveďte vždy platné telefonní číslo, na kterém se s vámi budeme moci
domluvit na termínu provedení práce. Děkujeme.
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.

Ze základní školy/Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Byla zima mezi námi a teď už je za horami! Konečně dorazilo jaro, které
ještě chvíli hrálo přetahovanou se zimou, ale nakonec zvítězila síla mládí
a jaro už je v plném proudu. Postupně jsme obměnili šatníky a ohříváme
se v prvních paprscích jarního sluníčka, které nás ráno tahá z postelí.
Sluníčko nám dodalo více energie a dobrou náladu.
I děti u nás ve škole poznaly, že mají síly a energie na rozdávání.
Zapojili jsme se do projektu Fotbalové asociace ČR Škola v pohybu,
který se zaměřuje na podporu pohybových aktivit v mateřských a
základních školách, a proto nás 4. března navštívil trenér mládeže,
kterému se podařilo dětem pěkně rozproudit krev v žilách. Děti si
zařádily, zahrály si na opičky, protáhly si ztuhlá těla trochou gymnastiky
nebo si zahrály fotbal a my dospělí jsme se inspirovali novými nápady,
které můžeme využít v hodinách tělocviku. Následující měsíc byl hodně
nabitý. 2. dubna jsme vyjeli za kulturou. Celá škola vyrazila do Příboru
na představení Divadelního centra A silly bear. S herci tohoto souboru
jsme se už jednou setkali, a tak jsme očekávali, že se opět pobavíme a
zasmějeme. Jak už název napovídá, jednalo se o anglicko-českou
pohádku o hloupém medvědovi a chytrém farmáři, kteří spolu každý rok
hospodaří, a jak už to v takových pohádkách a někdy i v životě bývá,

vyhraje ten šikovnější a chytřejší. Velkou část představení pak tvořila
hudba a veselé písničky. Představení bylo výborné a naše očekávání se
beze zbytku naplnila. Hercům se podařilo děti zaujmout, pobavit a navíc
naučit i něco z angličtiny. Byli velmi vtipní a dokázali skvěle improvizovat
na reakce dětí. Hned druhý den se na naší škole konal zápis budoucích
prvňáčků, ke kterému přišlo 8 dětí. Přišly se vší důležitostí a vážností
předvést, co všechno umí a co se naučily. Děti se ve školce pilně
připravovaly, a tak je nemohlo nic překvapit. Malovaly postavičky,
poznávaly geometrické tvary, poznávaly hlásku na počátku slov nebo
škrtaly to, co nepatřilo do určité řady. Budoucí prvňáčci byli velmi
šikovní, a proto od paní učitelky dostali svou první jedničku
s hvězdičkou, něco sladkého na zub a upomínkový list na tento významný
den. Stali se školáky čekateli a paní učitelky i jejich budoucí spolužáci
se moc těší, až přijdou v září mezi nás. Dne 5.4.2019 jsme se žáky 3. a
4. třídy vyrazili do Bílovce na Základní školu Komenského, kde se konal
Týden otevřených dveří. Chtěli jsme, aby naši čtvrťáci, kteří v září
usednou v lavicích této školy, alespoň trochu věděli, do čeho jdou. Děti
nahlédly do výuky svých budoucích kamarádů a zúčastnily se části

hodiny přírodovědy. Měly možnost prohlédnout si některé učebny,
tělocvičnu nebo jídelnu. Prostředí i paní učitelky byly příjemné, a tak
děti viděly, že se nové školy nemusí bát. Dne 9.4.2019 se celá škola
vypravila do muzea v Bílovci, abychom si prohlédli výstavu Tajemství
starých půd. Výstavu připravily právě děti ze ZŠ Komenského, které
prošmejdily půdy babiček, tetiček i známých a z pokladů, které tam
našly, uspořádaly výstavku těchto předmětů z každodenního života
našich předků. Děti si prohlédly třeba kočárek, ve kterém se vozily
jejich babičky, viděly, jak vypadaly sváteční šatičky dětí před půl
stoletím nebo jaké nádobí používaly hospodyňky v kuchyni. Zaujaly nás i
dobové fotografie bíloveckých domů. Většinu věcí děti poznaly, ale
takový nočník, který stával u postelí našich prababiček, byl pro ně
záhadou. Společně jsme se zasmáli, když někteří odhadovali, že se jedná
o polévkovou mísu. Ještě před Velikonocemi jsme 11.4. pořádali ve škole
jarní dílničky, které byly samozřejmě zaměřeny na blížící se Velikonoce.
Děti si mohly spolu s rodiči vyrobit krásná vajíčka, vytvořit velikonoční
přáníčka nebo vyzdobit velikonoční slepičky. A aby nám šla práce lépe
od ruky, dali jsme si něco dobrého na zub. Dětem se práce hezky dařila
a nakonec strhly k tvoření i paní učitelky, které se nedaly zahanbit a
také vyrobily pár velikonočních ozdobiček. Před námi jsou tedy
Velikonoce, ale především velikonoční prázdniny, na které se těší
všechny
děti.
Všem
chlapcům přejeme bohatou
pomlázku, děvčatům hodně
koledníků a rodinám, aby si
odpočinuly a společně
prožily sváteční dny. Snad
nám také bude přát počasí
a sluníčko nás trochu
zahřeje svými paprsky. To
by jistě uvítala všechna
děvčata,
která
budou
vydatně polévána vodou,
ale také chlapci při své
cestě za koledou.

Mateřská škola

/ Bc. Klára Jahnová, vedoucí učitelka

Jaro je tu, sláva!
Jaro je již v plném proudu, tráva se zazelenala, stromy rozkvetly,
sluníčko už umí hezky zahřát a všichni kolem jsou tak nějak příjemnější
a usměvavější než v zimě. I u nás ve školce je veselo, děti při slunečném
počasí mohou konečně využívat školní zahradu a nemusí stále chodit jen
na procházky. Vytáhli a oprášili jsme kola, koloběžky a odrážedla,
otevřeli pískoviště. Jarem nás provázelo také mnoho akcí. První z nich
byla procházka do Bíloveckého muzea na program „Ovečky pastýře
Metůdka“. Bílovecké muzejní sklepení ožilo skřítky Picmochy, kteří se
zde nastěhovali. Děti se seznámily se dvěma rodinami skřítků – rodinou
Barnabášovou a Tvořimírovou. Moc hezky udělaný program děti velmi
bavil. 15. března se pak také děti z Berušek vydaly na místní farmu paní
Toběrné - Šťastná koza. Jaro svědčí také mláďátkům, proto byla farma
plná malých kůzlátek, ale i jiných zvířat. Děti byly především z mláďat
nadšené a i přes ne úplně příznivé počasí se jim vycházka líbila. Konec

března patří každoročně loučení se zimou a vítáním jara, proto jsme i
letos vyrazili pálit Mařenu – zimu. Za zpěvu jarních písní jsme prošli část
obce až k mostu, kde jsme pak Mařenu hodili do potoka na znamení, že
si přejeme, ať dlouhá a studená zima už odejde a přijde teplé a slunečné
jaro. Ještě v březnu nás navštívilo naše oblíbené divadlo Letadlo s
pohádkou „Výprava za ledním medvědem“. Skvělé výkony herců, krásné
kulisy a především zapojení dětí přímo do děje představení nechybělo,
proto nás pohádka bavila od začátku do konce. Začátek dubna byl pro
naše nejstarší děti ve znamení zápisu do základní školy. Osm našich
předškoláků muselo prokázat před paní ředitelkou znalosti, které si z
mateřské školy odnáší do té základní. Všechny děti u zápisu uspěly,
proto mohou od září zasednout již do školních lavic. V dubnu se také děti
ze třídy Berušky vydaly na exkurzi na naše nejbližší letiště – do
Mošnova. Letadlo bohužel děti neviděly, v době exkurze žádný přílet ani
odlet neproběhl. Mohly ale projít odbavovací halou, zjistit, jak to vlastně
na takovém letišti vše funguje a co k čemu slouží a na závěr si
prohlédnout hasičská auta, která na letišti zajišťují bezpečnost.
Březen a duben byl v naší mateřské škole pestrý, nejinak tomu bude i v
květnu a červnu.
Děti všem čtenářům přejí hezké jaro a hodně sluníčka.

Ocenění dárců krve
Dne 18.3.2019 byli na zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice
oceněni občané naší obce za bezplatné dárcovství krve. Pan Tomáš
Toběrný, pan Břetislav Bajnar, paní Dagmar Hubáčková, paní Dagmar
Langrová a pan Petr Neuer. Blahopřejeme!

Má to smysl, třiďte odpad!
Komunální odpad již třídí skoro 3/4 obyvatel České republiky. To
dokazuje, že pro většinu lidí se již tato činnost stala takřka každodenní
rutinou. Zajímavé je ale zjištění, že nejvíce se o tuto problematiku
zajímají obyvatelé Jihomoravského, Moravskoslezského a Zlínského
kraje a kraje Vysočina.
Například v loňském roce bylo zachráněno 28 km2 přírody právě díky
třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo
74 % celkové produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě
nových výrobků nahradil přírodní zdroje, které se tak nemusely vytěžit.
Tím se také podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky
třídění odpadu je v atmosféře o 870 000 tun CO2 ekv. méně. Má to
smysl, třiďte odpad.

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně
snižuje. Zatímco před šesti lety jsme to měli ke kontejnerům v průměru
118 metrů, nyní je to 101 metr. K barevným nádobám nám tak průměrně
stačí pouhé 2 minuty volné chůze. Je to dáno stále se zvyšujícím počtem
kontejnerů na tříděný odpad v ulicích, kde je v současné době 241 000
sběrných nádob. Díky tomu má možnost třídit již 10,5 milionu obyvatel.
Třídit teď může opravdu každý!

Odpady v domácnosti

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále
správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli
nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život
odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. Když například
vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému
obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady
už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život
v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 185/2001
Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký
je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v obecní či
městské vyhlášce.

Jak s odpady nakládat?

Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve
vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc
dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil,
hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. Ze
zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje
papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro
odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je
nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně
s plastem. Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný
odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš.
Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To
ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co
nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce
propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová, knihovnice
Velkolepou oslavu výročí narození Hanse Christiana Andersena připravili
v knihovnách, školách, na radnicích, např. v Hôtel de Ville v Montceau, v
Českých školách bez hranic, v klubech dětí, divadlech, muzeích, domech
dětí i dětských domovech, u skautů a pionýrů, u hasičů, ochránců
přírody, na hradech i zámcích, v rodinných i mateřských centrech.
Nocovaly děti v Centru pro dětský sluch Tam Tam hned na třech
místech, na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu, ve francouzské mediatéce,
zapomenout nesmíme na společné setkání dětí na české ambasádě v
saúdskoarabském Rijádu, na nocování dětí v uherskohradišťské
nemocnici či v domově pro seniory, noc připravil Dům kněžny Emy v
Neratovicích... 19. pohádková Noc s Andersenem proběhla v letošním
roce v pátek 29. března 2019 na 1775 místech. V Čechách, na
Moravě, ve Slezsku, ale také na Slovensku či v Polsku, ve Slovinsku, v
USA, Chorvatsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku,
Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, na Novém Zélandu či na Maltě, v
Austrálii, Francii, Bulharsku i Rakousku, ve Španělsku a Portugalsku tedy v 21 zemích světa zažilo pohádkové dobrodružství mezi knížkami
98.853 malých i velkých účastníků. Těšíme se zase za rok, při jubilejní,
v pořadí dvacáté, pohádkové Noci s Andersenem v pátek 27. března
2020! Společnou akci k podpoře dětského čtenářství pořádá Klub
dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Také v naší obecní knihovně ve Velkých Albrechticích jsme se
k tomuto 19. ročníku „Noci s Andersenem“ připojili. V páteční odpoledne
dne 29. března se do knihovny
dostavilo celkem 27 dětí ve věku 6-12
let. Některé již po třetí, některé
úplně poprvé. Letošní ročník jsme
věnovali
českému
výtvarníkovi
animovaných filmů pro děti panu
Zdeňku Milerovi a jeho příběhům „O
Krtkovi“. S dětmi jsme si o panu
Milerovi povídali, četli si jeho další

pohádky, a několik pohádek jsme si
také promítali. Hráli jsme spoustu
her, tvořili krtečka z krepových
kuliček, řešili pohádkové kvízy,
procvičovali slovní zásobu i fantazii
při tradičním tvoření pohádek. Děti
se ve všem zapojily a odpoledne nám
uběhlo jako voda. Přišel večer a
společná večeře. Povím vám, že
nachystat jídlo (cca 80 toastů) pro
30 strávníků byla fuška. Tentokrát
byly některé
děti do příprav
pokrmů
zapojeny. Pak
na děti čekalo
překvapenídiskotéka.
Pouštěli jsme
si
písničky,
tancovali,

soutěžili. Pak přišlo na mytí zoubků a šup do spacáků. Začalo čtení
z pohádkových knížek, které postupně uspalo všechny nocležníky včetně
některých dospělých. Kolem půlnoci spali všichni jako miminka. Ráno
nechyběla tradiční rozcvička venku před budovou obecního úřadu. Pak si
děti sbalily spacáky a karimatky, posnídaly, a následovalo předávání
diplomů a malých odměn- sladkostí. Všechny děti musím pochválit, byly
moc hodné, plnily všechny úkoly a zapojily se s nadšením do všech her a

kvízů. Velmi mne potěšilo, když si jedna maminka přišla svou holčičku
vyzvednout a zeptala se jí, jak se jí v knihovně spinkalo. Ta jí pohotově
odpověděla „moc se mi tady maminko líbilo, já tady budu chodit spinkat
každý týden“. A právě tohle mne motivuje. Myslím, že jsme si i tuto noc
v knihovně všichni moc užili. Bez mobilních telefonů, tabletů a televize…
Ráda bych touto cestou poděkovala ředitelce ZŠ paní Eleně
Kolarovské a studentce Adrianě Drastichové za to, že dětem nezištně
věnovaly svůj volný čas.
Děti dostaly za úkol vymyslet pohádku, ale měly to ztíženo tím, že
musely v textu použít šest náhodně vylosovaných slov. No posuďte sami,
jak se jim to vydařilo…

Soví víla/ František Magera, Markétka Vašková, Daniel Lindovský, Filip
Šenk

Kdysi dávno a dávno žila soví víla a ta měla magický prsten, díky kterému
uměla kouzlit. Uměla vykouzlit, co jí napadlo. Například stáj pro
jednorožce a pandy. Jednoho dne se rozhodla vykouzlit vílí vesnici s
dobrými lidmi, a s vinohradem. Tam si soví víla koupila víno. Ale co se
nestalo, do láhve s vínem jí spadl prsten. Soví víla se zmenšila, vytáhla
prsten ven a dostala nápad vyčarovat stáje pro mazlíčky, kteří neměli
domov a o které se nikdo nestaral. Soví víla si mezi nimi našla spoustu
věrných kamarádů.

O zakleté Miladě / Anna Lalíková, Nikolka Neuerová, Viktorka

Jahnová, Eliška Dostálová, Jakub Hazda , Nikolas Hermann

Před dávnými časy žila ve starém mlýně dívka jménem Milada. Když šla
Milada na trh, narazila na jabloň, o které nevěděla, že je prokletá.
Utrhla si jablko a kousla do něj. Miladě se udělalo špatně, klekla si a
proměnila se v žábu. V tu chvíli jel kolem princ s ostrým mečem. Zahlédl,
co se stalo, a pokusil se Miladu vysvobodit. Zkusil to polibkem, ale Milada
se opět v dívku neproměnila. Pohlédl na prokletou jabloň, dostal nápad a
rozsekl jabloň na půl. Naštěstí se tohle podařilo. Milada se z žáby
proměnila zpátky v krásnou dívku a ihned se s princem do sebe
zamilovali. Žili spolu šťastně až do smrti.

Kouzelný sokol/ David Drastich, Adélka Novotná, Elenka Chlebovská,

Nikolka Svačinová, Maruška Dostálová

Byl jednou jeden princ, a ten si vyjel jednou odpoledne na koni. Zahlédl
na nebi sokola, který mu dával znamení, aby jej pronásledoval. Sokol
dovedl prince do veliké jeskyně, kde se vyčerpaný princ rozhodl
přenocovat. Po probuzení princ zjistil, že je v pekle s čerty. Čerti ho
zavřeli do velké klece. Když se z té klece rozhlížel kolem sebe, všiml si,
že na velkém kameni před ním stojí velká truhla s pokladem. Vzpomněl si
na to, že před časem byl královský hrad přepaden a lupiči unesli
princeznu Drahomíru i s královským pokladem. Princ si domyslel, že
někde tady musí být i princezna. Princ se dostal z klece, přemohl zlého
draka a princeznu vysvobodil. Princ s princeznou měli svatbu a princezna
měla krásný dlouhý bílý závoj.

O myšce ze statku „Podkova“/ Barča Hrdličková, Natálka Kuběnská,
Eliška Volná, Viktorie Madveďová

Kdysi dávno žila, byla jedna myší rodina, která žila na statku s názvem
Podkova. Takto se statek jmenoval proto, že se tam chovalo mnoho koní.
Jedna myš z té rodiny se vydala do světa. Jak tak putovala, dostala hlad.
Poblíž byl strom třešní, tak na něj myška vylezla a jednu slupla jako by
nic. Myška si řekla „mmmm, ta je jako med“. V tom šel kolem lovec, tak
se rychle schovala. Pak došla myška k jezeru, kde se napila a řekla
„mmmm, to je ale osvěžující“. Pak zjistila, že se jí stýská po domově a
tak se vrátila na rodný statek.

Kohout ze skal/ Daniel Langer, Radana Laidolfová, Petr Neuer, Dominik
Seman, Maruška Magerová

Byl jednou jeden zámek a v něm žil král, který byl velmi bohatý. Měl
truhlu plnou zlata. Také měl dceru, která byla sice krásná, ale pyšná a
namyšlená. Princezna a král jeli do skal na vyjížďku, kde princezna
zahlédla překrásného kohouta. A tak si usmyslela, že chce k obědu
tohoto kohouta ze skal. Pověděla to tatínkovi a ten poručil kuchaři ho
připravit. Ten kohouta chytil a přivezl na zámek. Poprosil ale princeznu,

aby si to ještě rozmyslela. Princezně bylo kohouta líto, a tak ho nechala
žít v královském kurníku jako vrchního kohouta.

Obecní knihovna ve Velkých Albrechticích
pořádá dne 17. 5. 2019 od 16.00 hodin
BESEDU SE SPISOVATELKOU
MARTINOU BITTNEROVOU
Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění
o naší nejslavnější spisovatelce.
Všichni jsou srdečně zváni.

Obecní kolo koštování

/ Blanka Drastichová

Ve čtvrtek 4. dubna odpoledne to na obecním úřadě vonělo ovocem.
Devět členů poroty mělo těžký úkol, ohodnotit 22 vzorků slivovice, 12
vzorků jablkovice a 4 vzorky hruškovice od místních občanů. Aby chuť
nebyla ovlivněna, zapíjí se každá ochutnávka vodou, někdo si dá kousek
chleba, jiný zase sýr nebo uzeninu. Vítěz z každé kategorie se zúčastní

koštu při Otevírání Poodří v Bartošovicích dne 18.5.2019. Všem, kteří
vzorky do této soutěže dodali, děkujeme, a vítězům srdečně
blahopřejeme.

Vítězové letošního ročníku obecního koštování:
Slivovice:
1. místo:Ing. Martin Stanečka
2. místo: Luboš Řeháček
3. místo: Libor Rataj
Jablkovice:
1. místo: Oleg Jirkovský
2. místo: Libor Rataj
3. místo: Petr Škrobák
Hruškovice:
1. místo: Václav Dostál
2. místo:Ing. Martin Stanečka
3. místo: Stanislav Nikel

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, máme tady poslední jarní měsíc. Měsíc plný květů, ptačího
štěbetání a sluníčka. Při procházce venku s rodiči si můžete zahrát hru
na poznávání. Poznáte druhy stromů, květin či bylinek? O jedné léčivé
bylince je básnička a je také ukryta mé v tajence. Uhádnete ji?
"Řekněte mi, babičko má, cože rány svírá,
po čem člověk těžce raněn přece neumírá?"
"Rány hojí otevřené na tom lidském těle
jenom čarodějná jarní šťáva z ……………."

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Staví se 1. května

5. Má žlutý zobáček

2. Mají hnízda na komínech

6. Plody ovocných stromů

3. Jsou jich plné stromy na jaře

7. První jarní měsíc

4. Dřevina

8. Dávají nám med

Společenská kronika
V měsíci květnu oslaví životní jubileum
Burša Vladimír
Červenková Jarmila
Kremzerová Vlasta
Jozek Jaromír
Patyková Jana
Macháček Jan
Peschel Rudolf
Žižková Jaroslava
Žůrková Antonie

50
55
60
65
65
77
86
87
91

V měsíci červnu oslaví životní jubileum
Liberda Jiří
Hruzíková Miroslava
Jaroš Milan
Vašková Anna
Vejrostek Ladislav
Broschová Marie
Rybář Josef
Vítková Ursula
Krayzlová Hilda
Arletová Drahomíra

50
50
65
65
70
76
76
77
78
78

Opustili nás: pan Erich Knopp
pan Josef Štěpánek
Noví občánci: Dominik Strašek, Marie Můčková
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Mladí hasiči /

Zuzana Dolínková, instruktorka

Radana Laidolfová
Dobrý den, na podzim roku 2017 jsem začala chodit do kroužku SDH.
Chodíme trénovat do sokolovny i ven. Učíme se značky, první pomoc a
vše co má vědět malý požárník. Ráda soutěžím, i když skončíme poslední.
Myslím si, že hlavní je se zúčastnit.
Matěj Mojžíšek
Líbí se mi, že děláme útoky a že můžu dělat sací koš. Taky rád jezdím
hasičským autem.
Eliška Dostálová
Co se mi líbí na hasičích? Asi to, že jezdíme s kamarády na soutěže, díky
kterým se neustále zlepšujeme.
Eliška Jankovičová
Nejvíc mě baví hry a taky běhat útok. Taky mě bavilo vyrábění na vánoční
stromeček. Z vedoucích mám nejradši Zuzku.
David Drastich
Na hasičích mám nejraději soutěže. Já dělám béčka, které mě strašně
baví. Taky se naučím hodně nových věcí a mám tam spoustu kamarádů. V
létě a na jaře jsme na areálu a zase na podzim a v zimě v sokolovně.
Nejvíc mě to baví venku.
Jak můžete vidět, děti hasič baví a za to jsme moc rádi. Náplň kroužku
je obsáhlá, ale můžeme si uvést několik příkladů. Děti se jako mladí
hasiči učí základům požární ochrany (například jaké jsou druhy
hasebních látek, jak se používají a k čemu, uzly apod.). Tyto základy by
v nich měly vypěstovat trvalé návyky k požární bezpečnosti. Získané
znalosti pak mohou šířit dál. Mladí hasiči jsou také vedeni k poznávání a
ochraně přírody, k poznávání sebe sama, svých kamarádů a získávání
kamarádů nových. Pravidelnými tréninky, které máme každý čtvrtek od
17 hodin a víkendovými soutěžemi si mladí hasiči také postupně zvyšují
svoji fyzickou a psychickou odolnost.
Ale hasič nemusí bavit jen mládež, což dokazuje také to, že v
posledním roce se naše hasičská soutěžní družstva (dva týmy dětí a

muži) rozrostla také o tým žen. Tímto bychom chtěli pozvat všechny
dobré lidi mezi nás. Máte strach, že to nezvládnete? Nebo nevíte co od
toho čekat? Nevadí, máme každou středu v 17 hodin trénink a tam vám
rádi vše ukážeme a vysvětlíme. Srdečně se těšíme na všechny nové
zájemce.

Kynologický spolek Velké Albrechtice

/ Alena Kanková

Závěr kynologického roku 2018 a Kynologického spolku Velké
Albrechtice se odehrával v duchu her a zábav.
Dne 10.11.2018 se konal již 5. ročník sranda závodu Obedience rallye,
kterého se ve dvou kategoriích zúčastnilo 19 závodících dvojic. Tento
závod je již tradičně považován za „veselou akci“, kdy psi předvádějí
takové to „domácí cvičení“- dej pac, skoč do náruče, udělej
kotrmelec...po přivolání přes zákeřné minové pole z rozházených hraček
a míčků, kolem misek s voňavým pokušením. Bavíme se, bez ohledu na věk
a pohlaví všichni, včetně řádně delegované paní rozhodčí, která v
posuzování rozhodně nemá lehkou roli! Koncem listopadu se také konal
již 3. ročník Bowlingového klání v Bílově, kterého se zúčastnilo 22
závodníků, vesměs páníčků a dalších členů smeček, kteří na tento večer
dostali „volno“ a i tato zábava má dobře nakročeno k tradici…Začátkem
prosince jsme se v hojném počtu sešli naposledy v roce 2018 na cvičáku,
krátké pocvičení, společné focení na PF se stylovými vánočními doplňky,
ochutnávka donesených moučníků a cukroví, inventura klubového baru.
Poslední kynologickou aktivitou roku 2018 byla dne 29.12.2018
předsilvestrovská procházka. Základní počet přátel psů na výchozím
bodě u Obecního úřadu ve Velkých Albrechticích bylo 17, ale toto číslo
se průběžně měnilo, někdo se cestou přidal, někdo dříve odešel...trasa
vedla do Studénky, kolem zámku do restaurace Dělnický dům na malé
občerstvení. Poté jsme v cca 9ti km trase pokračovali zpět na základnu,
ti co mohli řídit pak odjeli, ti co nemohli, byli odvezeni, nebo došli po
vlastní ose. Začátkem roku 2019 jsme na Výroční členské schůzi zvolili
nového předsedu, stal se jím dosavadní člen Honza Gebauer a věříme, že
i pod jeho vedením bude náš klub vzkvétat tak, jak ho před 4mi lety
nastavila nyní odstupující předsedkyně Petra Šimečková. A proč tato

změna? Z důvodu stále přetrvávajícího nedostatku členů v kategorii
junior začala sama intenzivně pracovat na navýšení členské základny v
této kategorii. Pravidelný výcvik jsme zahájili v polovině února a hned
zkraje nového kynologického roku si k nám i přes velké problémy
s přístupem k našemu cvičišti ze strany majitele autobazaru, se kterým
námi pronajatý pozemek sousedí, našlo cestu několik nových zájemců o
výcvik či socializaci. Jarní sezona nezačala vůbec špatně, vyrazili jsme
po několika letech v počtu tří dvojic reprezentovat klub na závodech
XVI. Ročníku Memoriálu Bruno Sochora v Příboře, kde jsme se umístili
na prvních třech místech. V seznamu jarních plánů je společná
procházka s výcvikem v terénu 19.4.2019, účast na Staroveských
šlápotách 4.5.2019, zkoušky z výkonu 25.5.2019, předvedení výcviku na
DDM v Bílovci a v družině ZŠ Komenského v Bílovci. V červnu pak
tradiční Klubový přebor. Pokud byste chtěli mít ze svého štěňátka
parťáka, který vás bude respektovat, poslouchat a chovat se vychovaně,
neváhejte se k nám přidat a nezaváhejte ani při hledání našeho cvičiště,
opravdu se skrývá za všemi těmi autovraky směrem do polí. Rozhodně
se vám budeme věnovat a dle vašich časových možností, které jsou to
nejdůležitější ve výchově i výcviku se vám budeme snažit vysvětlit
základy pochopení chování a jednání psa. Pes se totiž nebude učit řeči a
chování člověka, my se musíme naladit na komunikaci se psem.
Naše stránky: http://www.kynologie-va.estranky.cz/,
jsme i na fb: https://www.facebook.com/kynologie.va/
kontaktní email: kynologie.va@email.cz

Sportovní okénko / Eva Hurníková, předsedkyně SK
Zakládáme mládežnické družstvo
Své první jarní góly vystřelili v úterý 19. 3. 2019 mladí fotbalisti ve
Velkých Albrechticích. Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak se první
náborové akce zúčastnilo 7 mladých nadějných fotbalistek a fotbalistů.
Během náborové akce si všichni vyzkoušeli základní dovednosti s míčem,
obratnost, ale hlavně střelbu a samotnou hru. S trenéry jsme dětem
umožnili prožít první radost, emoce a nadšení ze svého prvního

vystřeleného gólu a hry. Tréninky budou probíhat každé úterý 16:30 a
to i za špatného počasí. A vítáme každého nového mladého člena.

Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany na
14. Den obce Velké Albrechtice v sobotu
15. června 2019 od 13.00 hodin v areálu
hřiště SK ve Velkých Albrechticích.
Těšit se můžete na taneční skupinu Styx, na mistra světa oboru
Footbagu a Freestyle fotbalu Milana Bendu, na show pro děti
„Klauni na volné noze“, na tradiční vystoupení dětí z Mš a Zš naší
obce a jiné atrakce, kolotoče, sokolníky,
večerní program skupin Kámo a Rezon.
PROSTĚ VELKÉ ALBRECHTICE SE BUDOU BAVIT!

Velikonoční tvoření

/ Bronislava Magerová

Dne 17. dubna uspořádaly členky Kulturní komise Velikonoční tvoření pro
rodiče a děti za účelem obnovení velikonočních tradic v naší obci.
Přesto, že byla Škaredá středa, dětem se podařilo vytvořit mnoho
krásných
vajíček
různými technikami.
Velký úspěch mělo
také
malování
perníčků. Při čaji a
kávě jsme si povídali o
velikonočních zvycích.
V příštím
roce
bychom tuto akci rádi
zopakovali a obohatili
vernisáží
velikonočních výzdob,
které doma připravují
šikovné ruce maminek
i tatínků.

Brambory naše vezdejší /

Marie Dlabalová

V polovině dubna se cena jednoho kilogramu brambor přiblížila ke třiceti
korunám. Nevěřila jsem svým očím, cena opravdu za jeden kilogram?
Vzpomněla jsem si, jak jsem kdysi prodávala brambory za 3,50 Kč. Od
té doby uplynulo několik let, vše podražilo, ani brambory tedy nebyly
ušetřeny. Ale třicet korun, to už je jako když si
koupíte banány. A ty se dovážejí, takže tam
bych to pochopila, stejně jako u citronů,
pomerančů, jižních plodů vůbec. No jo, jenomže
to došlo tak daleko, že se už i ty brambory
dovážejí, české totiž došly. Pochutnáváme si na
bramborách z Nizozemí, z Francie, na tržištích
pak z Polska. Že se z nich polovina vyhodí, za to

přece nikdo nemůže. Tak jako nikdo nemůže za současný stav, za to, že
české brambory na trhu už od března nejsou.
Jak je známo vše souvisí se vším. Podle názoru odborníků, se na
úrodě i cenách podepsalo loňské sucho. Řekla bych, že nejen ono. Kromě
prohřešků z dob minulých, jako je meliorace, likvidace remízků,
scelování pozemků do velkých lánů, regulace potoků a řek, se tu
podepisuje i špatné hospodaření se zemědělskou půdou. Ta je z velké
části zdevastovaná, obdělávaná těžkou technikou, projevuje se eroze,
neschopnost propouštět, pohlcovat vodu. Stavíme pozemní komunikace,
sklady, domy a byty bez ohledu na to, že se takto děje na zelené louce
– tedy na půdě. A té ubývá, na jednoho obyvatele připadne 0,2 ha orné
půdy. Přidám ještě několik čísel: loni se sklidilo 583,5 tisíc tun brambor,
což je meziroční pokles o 15%; zemědělské podniky v ČR měly loni
zasazeny brambory na necelých 23.000 ha, z toho na jídlo 14.000 ha a
zahrádkáři obsadili 6.000 ha. Když se projíždíte krajinou, uvidíte lány
řádků brambor? Nikoliv, samá řepka, kukuřice, obilí, sem tam řepa,
cukrovka. Jistě, seje se to, co přináší zisk. Staří sedláci by se spolehli
na svůj sedlácký rozum a na ty dnešní hospodáře šli určitě s vidlemi.
Navíc, všimli jste si, že nám ubývá hmyz, ptactvo, vážky, motýli – kdy
jste uviděli chrousta? Nemají kde žít, nemají co jíst. Jedy vpravované
do půdy je ničí. Neničí náhodu i nás – lidi?
A pár informací na téma brambory – naší nejzdravější potraviny.
Jsou užitečnější než zelí, banány, ořechy. Obsahují komplex vitamínů a
stopových prvků v kombinaci, která je nejvyváženější pro člověka. Je tu
vitamín A, C, B, fosfor, vápník, železo, draslík, vláknina, bílkoviny,
sacharidy. Nejzdravější jsou vařené ve slupce. A jaké účinky má
bramborová šťáva? Doslova zázračné. Šťáva je zásaditá, detoxikuje náš
organismus, má protizánětlivé účinky, snižuje hladinu cholesterolu,
odplavuje kyselinu močovou, uklidňuje kůži, pomáhá od bolesti kloubů a
zad, uzdravuje ledviny, zabraňuje tvorbě vápenatých kamenů v
močových cestách, uklidňuje trávicí trakt. A v neposlední řadě, pijemeli šťávu 3x denně, napomáhá nám i k hubnutí.
Co dodat? Brambory k nám do Čech byly přivezeny za tzv.
Bramborové války o dědictví bavorské v letech 1778 – 1779. Doufám, že
přežijí a že kvůli nim žádná válka nevypukne.

Výsledky soutěže o nejhezčí fotografii léto 2018
Soutěže se zúčastnilo 10 soutěžících. Bylo dodáno celkem 28 krásných
a zajímavých fotografií. Všem velmi děkujeme. Porotci hodnotící komise
byli: paní Pavla Kleinová, paní Bronislava Magerová a pan Marcel Svačina.
Výhercům srdečně gratulujeme.
1.místo: Jaroslav Kanko
2.místo: Adriana Drastichová
3.místo: Miroslav Chudják

2.

1.

3.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Zajímavosti a zvláštnosti ze světa rostlin.
Největší jedlé plody rodí Chlebovník, jehož
plody mají průměr 50 cm a hmotnost kolem
40 kg.

Rakytník
(Hippophae
rhamnoides) u nás běžně pěstovaný pro
velké množství vitaminů, má u nás
poloviční obsah vitaminů než v Mongolsku.

Amazonský žlutý lotos kvete pouze 30
minut, zatímco nejdéle vydrží květy
orchidejí, a to 60 až 80 dní.

Bambus má interval kvetení 32 až 60 roků.

Lilkovité
rostliny, které jsou většinou prudce
jedovaté, nejsou v Anglii vůbec jedovaté,
způsobuje to pravděpodobně tamní vlhké podnebí.

Renomovaná stavební společnost s provozovnou v

Jistebníku

přijme do pracovního poměru:

DĚLNÍKY A ZEDNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ
Požadujeme:
aktivní přístup k práci, znalosti základních stavebních
postupů,
časová flexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:

výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně

nástup ihned, dlouhodobě stabilní pracovní zázemí

Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo
602 774 776

POZVÁNKA

Dne 11. května 2019 se koná v zasedací místnosti
obecního úřadu slavnostní vítání nových občánků.
Začátek v 15.00 hodin. Poté, od 16.00 hodin se
bude konat posezení s jubilanty.
Těší se na Vás členky kulturní komise.

POZVÁNKA

Dne 5.6.2019 se v naší obci bude konat tradiční
již 35. ročník BĚHU VELKÝMI

ALBRECHTICEMI

Přijďte se zúčastnit anebo fandit jako divák.
Start hlavního závodu bude v 18.00 hodin.

Kalendář akcí
Datum

Akce

11.května
17.května
18.května
18.května
24.-25.května
1.června
5.června
15.června
17.června
22.června
29.června

KK/vítání občánků a posezení s jubilanty
Knihovna/Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
Den otevřených dveří Ekofarma „Šťastná koza“
Otevírání Poodří a Pooderské koštování
Volby do Evropského parlamentu
Zdravíčko/ Smaženice u Tří rybníků
Běh Velkými Albrechticemi
Den obce Velké Albrechtice
Zasedání Zastupitelstva obce
Štít Albrechtic
SDH/ 1.ročník pohárové soutěže mladých hasičů

Hlas obce č.99 - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 12.6.2000.
Vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jako dvouměsíčník. Texty
neprošly přímou jazykovou úpravou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Texty mohou být
redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků.
Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní a neetické reakce a příspěvky, které by
vedly k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
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