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Milí spoluobčané, prázdniny jsou tady!
Nejoblíbenější období roku všech věkových
kategorií. My dospělí dětem trošku závidíme,
ale byly doby, kdy jsme si prázdninového volna
taky užívali.
Ale kdo s tím skvělým nápadem vlastně
přišel? Již v 16. století doporučoval zavedení
školních prázdnin Jan Ámos Komenský, ale tento
nápad bohužel neprosadil. V roce 1774 zavedla
Marie Terezie povinnou školní docházku s prázdninami, které trvaly
pouhé tři týdny. Až v roce 1835 byly prázdniny prodlouženy na
současných 8 týdnů. Prázdniny v českých zemích bývaly původně v září
a říjnu. Nařízením císaře Josefa II. v roce 1786 byly přesunuty na
červenec a srpen. Důvod byl ryze praktický, děti musely pomáhat
rodičům na poli. Pokud jde o délku letních prázdnin, tak nejdelší mají
děti v jižních zemích, v Itálii, v Egyptě či Turecku a trvají 14 týdnů, ve
Španělsku a Bulharsku 13 týdnů, v Řecku 12 týdnů, v Maďarsku 11 týdnů.
V Chorvatsku a Slovinsku 10 týdnů. V Německu jen 6 týdnů.
Dovolte mi tedy, popřát Vám, abyste si těch českých 8 týdnů, všichni
krásně užili, přesně podle svých přání a představ!

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze
ukazují kam jít, ale samy nejdou.“
Jan Ámos Komenský

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Všichni už píší o nadcházejících prázdninách, dovolených, v médiích
kromě jednoho ustáleného tématu už dávno začala okurková sezóna.
Ano, začínají prázdniny a mnozí z nás počítají dny do dovolené, děti se
těší na letní tábory. Rád bych v této souvislosti poděkoval Agentuře
MAJA, což jsou naši občané, kteří svůj volný čas a dovolenou již snad
dvacet let obětují pořádání letních dětských táborů v lese u Skřipova.
A tak doufám, že jim vyjde i ten letošní, bude jim přát počasí a děti si
přivezou hodně krásných zážitků a žádná klíšťata.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se jako obec zapojíme do projektu
ministerstva ŽP, kterému se hovorově říká „kotlíková půjčka“. V
současné době probíhá 3. vlna dotací na výměnu starých kotlů za
ekologičtější vytápění, na což i my přispíváme našim občanům částkou
7500 Kč z rozpočtu na každý případ, který současně získá dotační
podporu z krajských kotlíkových dotací. Dotace se vyplácí po realizaci
výměny kotle. Ne každý má naspořeno a půjčky u bank nejsou levné. MŽP
proto 5.2.2019 vypsalo výzvu obcím k podávání žádostí o dotace na
“Pilotní program finanční pomoci domácnostem a obcím v Karlovarském,
Moravskoslezském a Ústeckém kraji“. Prostředky slouží k
předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných
domech, podpořených v rámci kotlíkových dotací. Prakticky to znamená,
že obec požádá ministerstvo o tuto dotaci, ze které pak bude poskytovat
bezúročné návratné finanční výpomoci občanům, a to až 150 tis. Kč na
kondenzační kotel a až 200 tis. Kč na tepelné čerpadlo. Občan půjčku
vrátí obci po obdržení dotace z kraje. Podrobnosti najdete na adrese
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66. Abychom
mohli požádat o tuto dotaci pro vás, potřebujeme vědět, kolik
domácností se chystá na výměnu kotle za ekologický, který plní podmínky
kotlíkových dotací. Vyzývám vás proto touto cestou, abyste do 31.7.2019
nahlásili na OÚ, že o bezúročnou půjčku budete mít zájem.
Zastupitelstvo pak rozhodne, o jak velkou dotaci požádáme. Děkuji za
pochopení a spolupráci.
Jen pro informaci uvádím, že obec poskytuje půjčky úročené 4 %

z Fondu podpory bydlení. I z nich se dá výměna kotle hradit. Na poslední
výzvu k podávání žádostí o tuto půjčku však nikdo nereagoval.
Máme za sebou sedm měsíců od komunálních voleb a tentokrát se nové
zastupitelstvo se svou rolí srovnává opravdu opatrně. Soudím tak z toho,
že čerpání výdajů rozpočtu je necelých 10 procent a kromě drobností a
údržby se vlastně moc neděje. Naplánováno je toho dost, jenže chybí
příprava. V nejbližších dnech bychom měli získat stavební povolení na
nové mosty u LUCCO a ke kostelu a hned nato začneme vybírat
dodavatele stavby. Tato stavba se dotkne většiny obyvatel obce,
protože mosty využíváme snad všichni. A než se postaví nové, budeme
jezdit po objízdných trasách. Věc je o to závažnější, že výluka provozu
se dotkne i několika firem, zejména společnosti LUCCO a.s., protože
most je dnes jedinou vhodnou komunikací pro trvalý příjezd k podniku.
S ohledem na situaci v okolí podniku je jedinou možností vést dopravu
nákladních i osobních vozidel po místní komunikaci „Záhumení“, a to jako
obousměrnou s řízením provozu semafory. Na objížďku bude vydáno
řádné povolení a její doba bude záviset na tom, jak rychle se podaří nový
most postavit. Chci touto cestou všem občanům, kteří bydlí v sousedství
stavby a záhumení cesty, poděkovat za pochopení a trpělivost. Jinak to
skutečně nejde a ponechat most v tomto stavu by znamenalo jednou jej
zcela uzavřít. Následky by mimo jiné mohly být i skončení výroby
v LUCCO a s., což si určitě nikdo nepřejeme. Stavba druhého mostu
omezí i dopravu mezi Bílovcem a Studénkou, protože spousta lidí tuto
cestu využívá jako zkratku. Z mých zjištění plyne, že je to až 400
vozidel denně, v tom mnoho nákladních a zemědělských. Naštěstí
zásobování drůbežárny lze provádět po polní cestě přímo od ostravské
silnice, nakonec tato polní cesta k tomuto účelu vlastně byla vybudována.
Jestli obě stavby budou probíhat současně dnes nevím, to bude záležet
na vysoutěžené ceně stavby. O podrobnostech objízdných tras a době
realizace budete včas informováni.
Asi víte, že na tento rok plánovaná stavba kanalizace, která má
pravomocné územní rozhodnutí, má skluz. Vinou projektanta jsme
nestihli termín pro podání žádosti o dotaci z OPŽP na realizaci.
Zastupitelstvo obce přesto rozhodlo, že budeme pokračovat v přípravě
stavby a pořídíme kompletní dokumentaci a potřebná povolení, další

dotační výzva se očekává ve 3. čtvrtletí 2019 a další pak za rok. Snad
tu kanalizaci jednou postavíme.
Závěrem bych rád popřál všem pohodové prázdniny a dovolené.
Zkusme je jednou využít opravdu k odpočinku, ne jen k dohánění práce,
kterou jsme nestihli dosud.

Mateřská škola /Bc. Klára Jahnová, vedoucí učitelka
Těšíme se na léto!
Ani se nám nechce věřit, že je další školní rok u konce a jsou tady
vytoužené prázdniny. Rok to byl jako každý jiný – plný her, učení, práce,
ale také zábavy a legrace. Na začátku května se nejstarší děti ze třídy
Berušek zúčastnily programu Geometráček ve Světě techniky v
Ostravě. Jednalo se o program, kde děti zjišťují, z jakých
geometrických tvarů se skládají věci kolem nás. Dne 14. května se pak
uskutečnil zápis nových dětí do mateřské školy. Celkem bylo přijato 10
dětí, které od září čeká první velké odloučení od rodičů. Ve spolupráci s
paní učitelkami jistě první dny zvládnou a na nové prostředí se rychle
adaptují. V průběhu května za námi také přijelo divadlo Koloběžka s
pohádkou „Na tom našem dvoře“. Osvědčené divadélko opět nezklamalo
a děti i paní učitelky zabavilo pohádkou o kuřátku, které hledalo svou
maminku. V květnu přijel za dětmi ze třídy Berušek také pan lektor s
programem o
slunci, vzduchu
a vodě. Děti se
v tu chvíli staly
malými vědci a
výzkumníky.
Formou
lehkých pokusů
si
ověřovaly
různé přírodní
zákony.
Děti ze třídy
Berušek
pak

květen zakončily vystoupením na vítání občánků a pro jubilanty.
Začátkem června se pak paní učitelky ze třídy Berušky rozloučily s
nejstaršími dětmi, které odchází do základní školy. Paní učitelky si spolu
s dětmi pro rodiče připravily krátký program a poté malé posezení, kde
všichni zavzpomínali na školková léta svých zlatíček. Na naši základní
školu odchází celkem osm dětí. Jedno z posledních velkých nacvičování
pro celou mateřskou školu bylo ke dni obce. I přes neskutečně horké
počasí vše proběhlo dle plánu a děti zvládly vystoupení na jedničku. Ke
konci června proběhlo u nás ve školce ukončení školního roku na zahradě,
o tom už ale v příštím čísle Hlasu obce.
Pro mě je tento příspěvek na delší čas posledním, již nelze
přehlédnout, že odcházím na mateřskou dovolenou. A odcházím se
smíšenými pocity, protože ne vše, co bylo naplánováno společně se
zřizovatelem, se povedlo. Nejvíce mě mrzí nedotažená přestavba
umývárny na třídě Sluníčka. Prostory jsou již nevyhovující, protékající
toalety se neustále jen „lepí“, dlažba doslova křupe pod nohama. Mrzí
mě, že zástupci obce nebyli schopni od podzimu 2018 udělat výběrové
řízení, aby se mohla umývárna o prázdninách 2019 zrekonstruovat. Budu
věřit, že než se po mateřské dovolené vrátím, proběhne nějaká změna k
lepšímu...

Ze základní školy/ Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Školní rok pomalu končí a před námi jsou velké prázdniny, na které se
těší nejen naše děti, ale i pedagogové. Než přijde den, kdy si rozdáme
vysvědčení a s žáky se na chvíli rozloučíme, připomeňme si, co všechno
se u nás ve škole od Velikonoc událo. Dne 2.5. žáci naší školy spolu s
dětmi ze základní školy v Kujavách navštívili Jarošův statek ve
Studénce. Autobusem jsme tam byli za malou chvilinku. Na statku nás
pěkně přivítali a seznámili nás s programem, který si pro nás připravili.
Děti se pak rozdělily do tří skupin a každá skupina prošla různými
stanovišti. Děti viděly hospodářská zvířata, dověděly se, čím je krmí,
pohladily si králíky, kozy, ovečky nebo koně. Některá zvířata mohly i
nakrmit. Děti také poznaly, že zvířátko neznamená jen mazlení a tulení,
ale potřebuje i péči. Postupně si všechny vyzkoušely hřebelcování a
dostaly se i k práci, která jim zrovna nevoněla – společnými silami
vyčistily koňský box. Děti si nakonec v malé tvořivé dílničce vyrobily
obrázek z pilin. Domů jsme se vraceli příjemně unavení a plní zajímavých
zážitků. Hned následující den k nám do školy přijela policie! Co se stalo?
Nebojte se, nepřijeli nic vyšetřovat. Pan policista z místního oddělení

v Bílovci si přišel s dětmi popovídat o různých nebezpečích, která dětem
hrozí. Vyzkoušel si je, jak by se v takové situaci zachovali. Pověděl jim,
jak poznat pravého policistu od falešného, jakou práci vykonává městská
policie a policie státní. Děti si mohly osahat obušek a policejní pouta.
Největší úspěch však sklidila prohlídka policejního vozidla. Děti je celé
prošmejdily, a tak je to zaujalo, že málem zmeškaly další výuku. Dne
21.5. žáci 3. a 4. třídy absolvovaly poslední část preventivního programu
Buď OK. Program byl zaměřen na umění komunikace a kompromisu. Děti
se opět rozdělily do skupin a každá z nich měla vymyslet plán, jak
zabránit výstavbě nákupního centra v místě, kde je rybník s chráněnými
živočichy a hezká příroda. Děti se snažily najít správné argumenty,
které měly druhou stranu přesvědčit. Ve skupinách spolu komunikovaly,
pokoušely se najít společnou řeč a často musely ustoupit ze svých
názorů. Výsledkem jejich vyjednávání byl kompromis. Spokojeni byli
ochránci rybníka i stavitelé nákupního centra. Každý musel ze svých
požadavků malinko slevit, a tak to chodí i v životě. Dne 3.-7.6. děti
konečně vyrazily do školy v přírodě, na kterou se už dlouho těšily. Cílem
byl hotel Čarták na Soláni. Ubytování se nám zalíbilo na první pohled.
Počasí se nám vyvedlo. Sice občas sprchlo, ale to nám nevadilo, alespoň
jsme se ovlažili. Tématem letošní školy byla Afrika. Děti se rozdělily na
tři různé kmeny a vymyslely si svůj taneček i pokřik. Kmeny i jednotlivci
se pak snažili nasbírat, co největší počet bodů, které získávaly plněním
úkolů. Děti se dověděly spoustu věcí o životě v Africe, o africké stravě,
zvířatech, rostlinách, bydlení a tradicích. Musely také dokázat, jak jsou
šikovné. Vyrobily si krásná trička s potiskem afrických zvířat nebo
náhrdelníky z papírových ruliček. Volný čas mohly trávit na fotbalovém,
či „pískovém“ hřišti u hotelu. A abychom se dostatečně nadýchali
čerstvého vzduchu, chodili jsme na vycházky. Na jedné z procházek
dostaly děti za úkol vybudovat domorodé obydlí z přírodního materiálu.
Děti to velmi zaujalo a daly si opravdu záležet. Důležité je, že se všem
ve škole v přírodě líbilo, že jsme všechno přežili bez úhony a vrátili se
v plném počtu. Dne 10.6 žáci 3. a 4. třídy vyrazili do Příbora na dopravní
hřiště, aby získali průkaz cyklisty. Děti si s panem instruktorem vše
důkladně zopakovali, a pak se pustily do vyplňování testů. Druhou část
zkoušky tvořily jízdy. Probíhalo to zkrátka jako v autoškole, s tím

rozdílem, že děti mohly místo řidičského průkazu získat průkaz cyklisty.
Při jízdách musely reagovat na chodce, dopravní značky a překážky na
silnici. Musíme pochválit čtvrťáky, neboť zvládli všechny nástrahy a
zkouškou úspěšně prošli. Třeťáci si to všechno vyzkoušeli nanečisto a
příští rok budou určitě stejně úspěšní. V závěru školního roku děti
čekaly závěrečné písemné práce, odevzdávání učebnic a konečně
vysvědčení. Naši školu opustili žáci 4. třídy a přejdou na jinou školu.
Přejeme jim, ať se jim daří a rychle si zvyknou na nové prostředí a nové
kamarády. My se naopak budeme těšit na nové žáčky, kteří usednou
v našich školních lavicích 2. září.
Krásné prázdniny, hezké počasí, mnoho odpočinku a spoustu nových
zážitků všem, přeje kolektiv základní školy.

Dívky, které rády tančí, hrají a zpívají /Marie Dlabalová
Natálka, Viktorka, Nikolka, Terezka, Maruška jsou třeťačky, Adélka
chodí do čtvrté třídy. Mají společné zájmy – rády tančí, zpívají, hrají
na flétnu. S jejich výkony se můžeme setkávat na výročních schůzích
Klubu Zdravíčko nebo při setkáních seniorů. Vždy si zaslouží potlesk.
Ráda podotýkám, že jejich výkony jsou rok od roku lepší. Zásluhu na tom
má vedoucí družiny místní základní školy Pavla Štukavcová. Působí u nás
od r. 2005.
Jak jste objevila právě tyto dívky?
Nebyla to náhoda. „Objevila“jsem je po pečlivém výběru. Tak trochu
jsem si je v družině oťukávala. A měla jsem štěstí, že právě těchto šest
patří mezi ty nadané, talentované. Že mají rády pohyb, tančí a zpívají.
Navštěvují také zájmovou uměleckou školu, jiné vystupují s
Mažoretkami. Ale nebylo tomu tak vždy. Některé roky převažovali ve
třídách chlapci a ti tak nadaní nebyli. Ne, že by se neuměli hýbat, ale se
zpěvem to bylo horší.
A jak sestavujete program na vystoupení?
Ten přizpůsobuji dětem, jejich úrovni, co by rády tančily, zpívaly,
recitovaly. S výběrem není problém, textů i hudby je dost. A dívky jsou
opravdu šikovné, je radost s nimi pracovat.

Kdo vám zajišťuje pomůcky?
Flétničky si dívky nosí sebou z domu. Klavír nebo varhánky máme ze
školy.
Jak dlouho pracujete ve školství?
Letos to je třiatřicet let.
„Kristova léta!“ Také to jsou někdy muka?
Ani ne. Tak jako v životě. Jednou je člověk nahoře, jednou dole. Chce
to trpělivost a mít děti rád. Nečekat zázraky.
A zázraky v osobním životě?
Radost, zdraví, pohoda. To bych vlastně přála nejenom sobě, ale i
svým dětem a také těm dívkám, které rády tančí, hrají i zpívají.
Co dodat? Ať jim elán a nadšení vydrží co nejdéle. Ostatně, když jsem
se jich ptala, jestli by se rády věnovaly tanci i nadále a třeba i
profesionálně, tak mi všech šest řeklo ano! Přeji tedy všem pěkné
prázdniny.

Mladí hasiči /

Zuzana Dolínková, instruktorka

Hasiči letos opět pořádali
tradiční
stavění
máje.
Myslivci
nám
postavili
výstavní
hranici.
Přilétly
hasičky-čarodějnice, přizvaly
i další kolegyně a uspořádaly
pro
děti
čarodějnické
soutěže. Za měsíc, při kácení
máje a dětském dnu, jsme se
domluvili
s
klubem
Zdravíčko. Děvčata
se
přestrojila za pohádkové
postavičky a postarala se o
program pro děti. My hasiči
jsme
zajistili
bohaté
občerstvení a pokácení májky. Spolupráce se nám zdařila. V květnu a v
červnu jsme s malými hasiči nezaháleli a zúčastnili jsme se soutěží v
Lubině, ve Fulneku, ve Slatině, v Hůrce a v Bílovci. Soutěž v Hůrce nebyla
původně
plánovaná.
Ale děti jsou
tak
zapálené, že
po soutěži ve
Slatině toho
ještě neměli
dost
a
přemluvili
vedoucí, aby
se jelo ještě
do
Hůrky.
Bohužel už
nám

nevydrželo počasí a
zastihla nás pořádná
průtrž mračen. Hasiče
ale
počasí
nezastaví.Tam jsme si
opravdu užili bahna a
vody. Děti se shodly, že
to byl super den. Místo
jedné zrušené sobotní
soutěže jsme si udělali
výlet na rozhlednu ve
Slatině. Na Den obce
jsme si připravili tři
vystoupení. 29.června
jsme pořádali dětskou hasičskou soutěž. A ani o prázdninách nebudeme
zahálet. Čeká nás soutěž o pohár starosty, soustředění pro malé hasiče
a velký hasičský den na konci prázdnin. Prostě pořád se něco děje.
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Šablatura Vlastimil
50
Velner Jaroslav
55
Dulanská Libuše
55
Kantorová Janka
55
Kantor Rostislav
60
Niklová Jarmila
65
Bohdová Marie
76
Theimer Reinhard
77
Sprosták František
77
Gardoňová Marie
84
Magerová Ludmila
86
V měsíci srpnu oslaví životní jubileum
Kořenek Petr
50
Gruchalová Jaromíra
65
Koša Karel
70
Theimerová Marie
70
Březný Lubomír
75
Balgarová Eva
75
Vlček Přemysl
75
Chudják Ján
76
Šarköziová Marta
79
Kocinec Alexander
83
Vysoká Josefa
85
Koňaříková Veronika
86
Opustili nás:
paní Jaroslava Žižková, pan Antonín Dekleva, pan Lumír Dolínek
Nový občánek: Jakub Rakos
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milé děti, někdo si myslí, že ty nej prázdniny zažijeme jen na nějaké
zahraniční dovolené. Ale právě ty nejsuprovější zážitky, které nám v
srdcích zůstanou po celý život, máme na dosah ruky, a jsou docela
obyčejné. Třeba takové letní dobrodružství při stanování na zahradě.
Opékat špekáčky, jít pozdě spát, lehnout si do trávy a pozorovat hvězdy.
Možná zahlédnete i netopýra nebo ježka.
Když obloha náhle vzplane, pak pohasne a noc nastane,
zvířátka se k spánku ukládají, jen netopýři, ti pré mají.
I my se k spánku ukládáme, spacák už nachystaný máme,
hvězdy nám dobrou noc dávají, krásné sny nás pod stanem čekají.

Pomůžete děti netopýrům najít cestu do středu bludiště?

Sportovní okénko /Eva Hurníková, předsedkyně SK
Den obce Velké
Albrechtice
2019
zahájil
úvodním
slovem
starosta
obce Ing. Josef
Magera.
Celým
dalším
bohatým
programem
již
provázela
moderátorka
Eva
Loskotová.
Jako
první nám program
zpříjemnily děti z
místní
školky
a
školy,
poté své
umění představil mistr světa v freestyle fotbalu Milan Bende a
následovalo vystoupení hasičů, kynologů, sokolníka, skupiny STYX,
Bobrůmažoretů
z
Bolatic
a
klaunů
na
volné noze. O
bohaté
občerstvení
se
postarali
fotbalisti,
rybáři
a
členky
kulturní
komise. Počasí
nám opravdu
přálo, malí i
velcí
se

vydováděli na spoustě různých atrakcí, avšak největší úspěch měla vodní
skluzavka. Kapely Rezon a Kámo se postaraly o večerní zábavu a tančilo
se do ranních hodin.
Akce proběhla za finanční podpory obce Velké Albrechtice.
Velký dík patří všem, kteří se na přípravě a průběhu celé akce
podíleli.
Dále bych ráda
pozvala občany na
POLI
VETERÁN
JÍZDU
15
ROČNÍK, která se
bude konat dne
13.7.2019 v době
9:30 - 13:30 hod.
na
hřišti
ve
Velkých
Albrechticích.
Bude se na co
dívat,
nádherná
historická auta a motorky. Akce bude komentována, takže se občané
dozvědí take mnoho o historii předváděných strojů.

Klub „Zdravíčko“/Marie Kozelská, předsedkyně
Vážení občané, dovolte mi, informovat Vás o činností Klubu Zdravíčko.
V sobotu 23. března se konala Výroční členská schůze, kde jsme shlédli
nádherné vystoupení dětí základní školy, občerstvili se, a naplánovali
program činnosti na letošní rok. V sobotu 6. dubna jsme shlédli činohru
„Maškaráda – fantom opery“ a ve středu 22. května veselohru „Šťastni
ve třech“, obě představení v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Dne 1. června
jsme uspořádali ve spolupráci s hasiči zábavné soutěžní odpoledne pro
děti k jejich svátku- Dni dětí. Pro zpestření a pobavení dětí i dospělých

jsme se my členky oblékly do pohádkových kostýmů. Celkem 53 dětí
obdrželo za splnění úkolů drobné dárečky.
Vážení spoluobčané, v našem Klubu „Zdravíčko“, došlo na přání paní
Františky Kleinové k obměně funkce předsedkyně spolku. Nově se této
funkce ujala paní Marie Kozelská. Paní Františka Kleinová tuto pozici
perfektně vykonávala od roku 2015, za což jí patří veliký dík. Ve výboru
Klubu Zdravíčko nadále zůstává, a stará se o organizaci zájezdů do
divadel. Dne 14. září
plánujeme
autobusový zájezd
do
Žďáru
nad
Sázavou,
kde
bychom
navštívili
památku
Unesco
Poutní
kostel
Svatého
Jana
Nepomuckého
na
Zelené hoře, dále
Skanzen na Veselém
Kopci a na závěr dne
pohádkové
Peklo
Čertovina s programem. Za zmínku stojí, že zde v roce 2017 natočil
Zdeněk
Troška
pohádku Čertoviny.
Zájezd je ve fázi
plánování,
bližší
informace
budou
včas
členům
sděleny.
Vážení občané,
přejeme
Vám
radostné
prožití
prázdnin
a
zasloužených
dovolených.

Běh Velkými Albrechticemi 2019/

Stanislav Bierský

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – ZÁVOD PRO DĚTI 11.6.2019
Kategorie Mateřská škola-mladší 50m
1.
2.
3.
4.

Vanesa Semanová
Karolína Šatavová
Barbora Richtárová
Ema Škrobáková

0:12
0:15
0:17
0:20

Kategorie Mateřská škola-starší 50m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jakub Hazda
Jan Nikel
Radek Miškech
Viktor Čegan
Krystýna Hulová
Tereza Pastvová
Marie Dostálová
Vendula Kašparovská

0:07
0:72
0:74
0:78
0:82
0:85
0:88
0:09

Kategorie dívky 1.-2.třída 400m
1. Eliška Jankovičová
2. Barbora Dreslerová

1:30
1:36

Kategorie chlapci 1.-2.třída 400m
1.
2.
3.
4.

Nikolas Hermann
Filip Šenk
Petr Neuer
Dalibor Šrámek

1:17
1:22
1:23
1:27

Kategorie dívky 3.-5.třída 800m
1.
2.
3.
4.

Viktorie Jahnová
Barbora Hrdličková
Adéla Novotná
Marie Magerová

2:48
2:54
2:55
3:14

Kategorie chlapci 3.-5.třída 800m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Daniel Langer
František Magera
Daniel Lindovský
Nikolas Hermann
Dominik Seman
Radek Macháček
Matyas Klapetek
Štěpán Kühnel

2:25
2:33
2:34
2:35
2:44
3:01
3:01
3:24

Kategorie dívky 6.-9.třída 800m
1.
2.
3.
4.

Tereza Šímová
Adéla Bierská
Denisa Kašparovská
Anežka Dreslerová

2:29
2:32
2:33
4:10

HLAVNÍ ZÁVOD –MÍSTNÍ BORCI 5.6.2019
Kategorie chlapci do 17ti let 4 500 m
1. Tomáš Šenk

2006

19:58

Kategorie muži nad 18 let
4 500 m
1. Michal Slovík
2000
17:57
2. Patrik Kolarovský
1990
18:42
3. Radek Šatava
1986
20:27
4. Stanislav Horák
1993
20:39
5. Radim Novotný
1983
21:19
6. Michal Bierský
1994
22:16
7. Jakub Thiel
1990
23:18
8. Kamil Smejkal
1984
23:55
Kategorie ženy nad 18 let
4 500 m
1. Vendula Marcová
1993
24:55
2. Barbora Rybářová
1999
25:16
3. Zuzana Valečková
1984
26:52
4. Klára Horáčková
1991
26:52

Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein, předseda spolku

Rok se nám překulil do své druhé poloviny. Za námi je letní slunovrat, kdy
jsme si užívali nejdelších dnů v roce. Ale jaké pak nářky, vždyť léto
teprve začíná. Také v naší přírodě vládne shon. Všude můžeme potkat
mláďata všech zvířecích druhů. Né nadarmo je již spoustu let
vyhlašován červen jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. Právě v
tomto období tato mláďata potřebují naší ochranu. Nejvíce ztrát
způsobuje moderní zemědělská technika. Tyto stroje jsou stále
rychlejší a s větším záběrem. Třeba taková senoseč. Srny velice rády
vyhledávají ke kladení svých mláďat vojtěšku a jiné druhy travních
porostů. Čerstvě narozeným srnčatům velí vrozený pud při nebezpečí se
co nejvíce přitlačit k zemi a splynout s okolím. Stejně tak mláďata
zajíce nebo snůšky vajec od bažantů nemají při sečení trav žádnou šanci
na přežití. Srnčí mámě trvá 24.hodin než toto čerstvě narozené mládě
dokáže odvést do bezpečí. Také toto jaro jsme provedli osetí
mysliveckých políček. Díky vstřícnosti Obce Velké Albrechtice nám bylo
umožněno obhospodaření dalších obecních pozemků. Každé z těchto
políček bylo oseto různou směsí rostlin (kukuřice, hrách, proso,
slunečnice, oves, pohanka). Tyto plodiny zůstanou nesklizeny až do
příštího jara. Na těchto políčkách najde volně žijící zvěř potravu a

úkryt. Že je tato naše činnost prospěšná, svědčí vzrůstající počty dnes
už vzácných zajíců a koroptví. Myslivci se proto každoročně, nejen v
červnu měsíci mylivosti, obrací na všechny spoluobčany, važme si
přírody, chraňme její obyvatele. Chovatelé psů, nepouštějte své
čtyřnohé miláčky volně pobíhat po honitbě. Uvědomte si, že stačí, aby
pes vyrušil hnízdící bažantí slepici nebo divokou kachnu, a celá snůška je
zničena.Bažantí slípka nebo kachna se na hnízdo více nevrátí. Narazíteli při toulkách přírodou na malé srnčátko, nebo malé zajíčky, nejsou
opuštěni. Nezachraňujte je nošením domů nebo do záchranných stanic.
Takové mládě zpravidla přes veškerou péči uhyne. Nechme to na
přírodě, ona si poradí sama, a pak se nám odmění nezapomenutelnými
zážitky.

Klub seniorů /

Eva Winklerová

Mnozí z nás se zúčastnili 18.5. Dne otevřených dveří na Ekofarmě
„Šťastná koza“. Počasí bylo přívětivé a k vidění toho bylo opravdu hodně.
Různé druhy slepic, králíci, malé jehňata, kozy všech velikostí, krávy,
pštrosi, kačeny. Děvčata předvedla králičí "hip-hop". Vystavena byla i
zemědělská technika. Mohli jsme si nakoupit kozí sýry, pomazánky,
jogurty, k jídlu byl připraven guláš, k pití se čepovalo pivo. Děti se
vyřádily na skákacím hradu. Cukrovou vatu točil prodávající v dobovém
oblečení a k tomu nám zahrál na flašinet. Kolem to vonělo různým
kořením. Dobrou atmosféru navodila také country kapela Na Pohodu. Z
mého pohledu to byla určitě povedená akce. Děkujeme paní Toběrné a
jejím blízkým za uspořádání tak náročné akce.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Vinařův červen: réva v květu, prosvětlení a houbové choroby
V červnu probíhá jeden z nejdůležitějších jevů v životě révy vinné,
kvetení. Je čas pro zelené práce na vinici a také ochranu révy proti
houbovým chorobám. Kvetení, důležitá součást reprodukčního cyklu trvá
poměrně krátkou dobu a závisí na odrůdě, klimatických podmínkách a
stanovišti. V našich vinohradnických podoblastech kvete réva kolem 20.
června. Při kvetení je důležité, aby bylo dostatečně teplo a sucho – za

těchto podmínek réva vinná odkvete již za pět dnů. Naopak při vlhkém
počasí mohou sprchávat bobule a tím být následně nižší úroda. Jestliže
totiž neustále prší, nemůže pyl ulpět na blizně. Réva je rostlinou
samosprašnou a hmyz navštěvuje její květenství jen zřídka, proto jeho
úloha při opylení je nepatrná, stejně tak není při opylení rozhodující vítr.
Vlastnímu kvetení předchází již v minulém roce iniciace neboli zakládání
nových květenství v takzvaném zimním očku. To vzniká, jakmile se oddělí
první list ze souboru listů na letorostu. Následuje základní diferenciace
květenství, tj. vznik květní laty, zárodků listů a dalších orgánů. V roce,
kdy réva kvete, nastává dodatečná diferenciace květenství, vývoj
květních orgánů a na závěr vlastní kvetení a oplodnění. Výše zmíněná
iniciace – zakládání květenství – probíhá v největší míře právě v červnu.
Je podmíněna tepelnými a světelnými nároky révy vinné. Tepelné
podmínky lze těžko ovlivnit, zato osvětlení letorostů ano. Pro vinaře to
v červnu všeobecně znamená důsledně provádět zelené práce. Zejména
letorosty, které budou pro příští rok plodonosné (u tažňových tvarů jsou
to ty uprostřed kmínku), musí být v tomto období maximálně osvětleny.
V červnu mohou ve vinicích propuknout houbové choroby, které trápí
všechny vinaře. Zejména plíseň révová, révové padlí, plíseň šedá, červená
spála a bílá hniloba nadělají rok co rok vinařům značné problémy. Plíseň
révová (Peronospora) je jednou z nejvýznamnějších chorob révy vinné.
Její příznaky jsou olejovité, žlutozelené skvrny na povrchu a bělavý
spodek listu, květenství hnědnou. Ochrana spočívá především v použití
měďnatých přípravků, jako jsou Champion, Cuproxat, Kuprikol a dále
Folpan, Acrobat a Melody Combi. Pro zahrádkáře jsou vhodné zejména
Acrobat. Při malé znalosti příznaků choroby se všeobecně první ošetření
provádí před květem a druhé po odkvětu. Jedním z nejstarších přípravků
proti peronospoře byla tzv. Bordóská jícha, směs síranu měďnatého a
vápna. Používala se nejdříve v krajních řádcích vinic na ochranu proti
zlodějům ve vinařské oblasti kolem města Bordeaux. Následně se
zjistilo, že je i dobrou ochranou proti peronospoře. Dnes se však již
Bordóská jícha nepoužívá. Padlí révovému se na Slovácku a na Slovensku
říká též múčnatka, protože napadené listy i bobule vypadají, jako by byly
posypané moukou. Bobule napadené padlím praskají a objevuje se
takzvaná semenná průtrž, při které se vylije obsah bobule ven a veškerá

úroda může přijít vniveč. Jako ochranné prostředky lze použít Discus,
Falcon, Hattrick a Cumulus, pro zahrádkáře jsou nejvhodnější Discus a
Falcon, které jsou běžně k dostání včetně návodu na ředění vodou.

Kdo to uklidí? /

Ing. Jana Falharová Krystková

Vážení spoluobčané, na základě zoufalého stavu chodníků a travnatých
ploch kolem domů a cest v obci Velké Albrechtice jsem požádala vedení
naší obce o řešení problému s psími výkaly Situace je vážná a je třeba ji
řešit nejen vzhledem k bezohlednosti některých majitelů psů, ale také
vzhledem ke zdravotním rizikům, které je třeba eliminovat, aby
nedocházelo k ohrožování zdraví, života nebo bezpečnosti občanů a k
narušování občanských a sousedských vztahů.
Majitelé psů je nechají kálet kdekoli, aniž by po nich uklidili. Sběr
psích výkalů by mělo být lidskou slušností, bohužel se tak v naší obci
neděje. Sousedy nesmíme obtěžovat hlukem, plyny, prachem, pachy,
tekutými či pevnými odpady. Stejně tak bychom své sousedy neměli
obtěžovat psími výkaly. Psí výkaly na chodnících, cestách a následně na
pneumatikách aut, botách či dětských botičkách není nic příjemného.
Děti je třeba hlídat na každém kroku, aby náhodou do něčeho nešláply.
Problémem je také, že téměř většina majitelů nemá své psy na vodítku a
psi se tedy mohou volně pohybovat a vykonat svou potřebu téměř
kdekoli.
Nebezpečí psích výkalů potvrzují také parazitologové a hygienické
stanice. Psi jsou především zdrojem nákazy škrkavkou psí. Člověk se
nakazí vajíčky, které přežívají v půdě a v písku. V půdě vydrží vajíčka
životaschopná až tři roky. Larvy jsou v krevním oběhu roznášeny do
různých orgánů, kde vyvolávají zánětlivou reakci. Larvy u člověka se
mohou lokalizovat v játrech, plicích, očích nebo mozku. Larvy přítomné
v oku mohou narušit sítnici a ta vede až ke ztrátě zraku. Rovněž prach
suchých výkalů vířených například při sekání zelených ploch mohou být
rizikové. Kontaminace půdy je tedy závažným problémem. Pro potvrzení
je možné nechat si udělat odběr vzorku půdy s cílem zjistit přítomnost
vajíček.
V souvislosti s tímto problémem by bylo vhodné zřídit koše na sběr

psích výkalů. V současné době je poplatek za psa v obci 100 Kč. Bylo by
vhodné zvýšit tyto poplatky a z těch pak zřídit potřebné koše. To v
případě, pokud se v rozpočtu obce nenajdou peníze na jejich zřízení.
Ačkoli nejsme majitelé psů, musíme si kupovat drahé postřiky na
odpuzování psů, protože spoustu psů má plotové sloupky jako záchod.
Proto by „pejskaři“ měli přispět k tomu, aby byly zřízeny tyto koše a
výkaly jejich psů neobtěžovaly ostatní občany.
Doufám v rozumný postoj všech majitelů psů v naší obci.
Problém týkající se zejména lokality nové výstavby za školkou,
byl projednán na červnovém Zasedání zastupitelstva obce.
Informujeme tedy občany obce, že záležitosti znečišťování
veřejného prostranství řeší přestupkový zákon.
Je v zájmu všech, abychom měli obec čistou. Vyzýváme tedy všechny
majitele psů v obci, aby se chovali ohleduplně, a po svých mazlíčcích si
uklízeli (nebo to své pejsky naučte). Společně tím předejdeme
nedůstojnému úřednímu jednání a ukládání pokut.
V této souvislosti vyzýváme majitelé psů, kteří dosud neuhradili
polatek za psa pro rok 2019, aby tak neprodleně učinili. Splatnost tohoto
poplatku byla 31.3.2019. Tato výzva se týká stále stejných osob !!!

Renomovaná stavební společnost s provozovnou v
Jistebníku

přijm e do pracovního pom ěru:

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
Kalendář akcí
Datum
13. července
27. července
31. srpna
31.srpna

Akce
Jízda veteránů-areál SK
SDH/ Soutěž v požárním sportu
Klub seniorů/ Zájezd do Telče
SDH/ Ukončení léta s hasiči
Hlas obce č.100 - 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 domácností v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 734158831, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo: 01.07.2019
Uzávěrka příštího čísla: 15.8.2019

