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Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, nic neletí rychleji
než čas o prázdninách. Párkrát se
vyspíme a jsou za námi. Dvouměsíční
klid, přerušen jen příjemnými chvílemi
v podobě dovolené, výletů, grilování
nebo koupání je tatam. Nastává doba,
kdy všechno tohle vystřídá ranní
vyhánění spáčů z postelí, domácí úkoly
nebo třídní schůzky. Pro všechny
rodiče
je
asi
nejnáročnější
přeprogramovat děti, a s nimi i celou
rodinu, z prázdninového režimu do
toho školního, a s obdržením rozvrhu
vybrat a časově skloubit všechny aktivity a kroužky.
Možná zní tyhle řádky trochu děsivě, ale vlastně vůbec nejsou. S
koncem prázdnin se svět nepřestává točit. Pořád je kolem nás spousta
věcí, z kterých se můžeme radovat a na které se můžeme těšit.
Užívejme si sluneční paprsky babího léta, kochejme se barevným
podzimním listím. Jásejme z každé jedničky, které naše děti ve škole
dostanou. Přeji Vám krásný podzim!
„Kdokoliv se přestane učit, je starý, ať už ve dvaceti nebo v
osmdesáti. Kdokoliv se stále učí, je mladý. Nejskvělejší věc v
životě je udržovat mladou mysl.“
Henry Ford

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Na začátku nového školního roku bych rád popřál našim školákům
hodně úspěchů a dobrých známek. Těm, kteří letos začali docházet do
5. třídy v Bílovci, pak přeji rychlé přizpůsobení se novému režimu a aby
ukázali, že umí! Pedagogům a ostatním zaměstnancům naší školy přeji
pevné nervy a hodně chytrých a zvídavých dětí.
Minule jsem psal, že zastupitelstvo obce rozhodlo zapojení obce do
projektu ministerstva ŽP, kterému se hovorově říká „kotlíková půjčka“.
Na tuto informaci reagovali tři naši občané, kteří by o kotlíkovou půjčku
měli zájem. Z informací KÚ MSK, který přijímal žádosti ve třetí výzvě
kotlíkových dotací, vyplývá, že o dotaci požádalo celkem 9 našich
občanů, z toho jeden na kotel na biomasu s ručním přikládáním, jeden na
tepelné čerpadlo a sedm na kondenzační kotel na ZP. V původní alokaci
aktuální výzvy 500 mil. Kč budou zřejmě uspokojeny dvě žádosti na kotle
na ZP č pořadovými čísly do 3350. Pokud bude alokace navýšena o dalších
500 mil.Kč, pak další dvě žádosti na kotle na ZP a žádost o dotaci na
tepelné čerpadlo s pořadovými čísly od 3351 do 7499. Ostatní žádosti
s pořadovými čísly nad 7500 jsou zařazeny do zásobníku. S ohledem na
tyto informace bude zastupitelstvu 16.9. navrženo požádat Ministerstvo
životního prostředí o dotaci 2 mil. Kč, ze které bychom pak poskytovali
bezúročné půjčky na předfinancování realizací výměn kotlů. Bude-li
návrh schválen a naše žádost o dotaci bude úspěšná, budeme vás
informovat o možnosti podávat žádosti o půjčku z tohoto programu.
Podmínkou pro její poskytnutí bude rozhodnutí o přidělení dotace na
realizaci z Kotlíkové dotace pro MSK. K dotazům některých občanů
jestli bude nějaká další výzva ze stále aktuálního programu Kotlíkových
dotací pro MSK, sděluji, že toto je údajně v jednání a záleží to na přídělu
finančních zdrojů. Předpokládá se však, že přednostně budou z dalších
peněz pokryty žádosti již zapsané v zásobníku a pak další nové žádosti.
Kdy to bude, těžko říct. Děkuji za pochopení a strpení.
Rád bych se zde podělil o příjemnou informaci, a to že máme
pravomocné stavební povolení na stavbu dvou silničních mostů na
místních komunikacích, a to mostu M1 u LUCCO a.s. a mostu M4 ke

kostelu. Zahajujeme výběr stavebního dodavatele, a pokud vše dobře
půjde, zahájíme stavební práce možná ještě letos. Však je „za pět minut
dvanáct“, mosty nemusí dlouho vydržet stávající dopravní zátěž.
Jako každým rokem, i letos dvakrát zajišťujeme pro naše občany sběr
a nezávadnou likvidaci či recyklaci objemných a nebezpečných odpadů.
Každý to určitě znáte a snad i využíváte. Jaké však je moje překvapení,
když nám stále vznikají černé skládky v polích. Nacházíme tam vyhozené
kusy nábytku, díly z rozebraných aut, pytle s odpadem ze zateplování
RD a podobně. Vážení původci těchto skládek, to nemůžete počkat a
přinést ten svůj odpad v daný termín a zdarma jej předat firmě OZO?
Jednak se svým chováním vystavujete možné pokutě až půl milionu Kč,
ale také můžete způsobit škodu na zemědělské technice! Navíc obec pak
musí na svoje náklady zajistit odvoz této skládky a její likvidaci. Tyto
peníze by mohly být využity jinak. Děkuji za pochopení.
Tento malý „Vydrýsek“
byl ve středu 21.8.2019
odchycen
pracovníky
ČSOP na Bílovce před
základní školou. Jeho
matka zřejmě zahynula a
mládě sem doplavila voda
po nedávných srážkách.
Na
vydře
upozornili
všímaví
občané.
Osamocené mládě bude
umístěno ve stanici pro
záchranu
živočichů
v Bartošovicích.
Závěrem
bych
rád
poděkoval třem slečnám,
které pomohly ve druhé polovině prázdnin s úklidem veřejných
prostranství v obci. Jsou to Barbora Kleinová, Natálie Gardoňová a
Adriana Princová. Nebály se ohnout záda a strávit část prázdnin touto
nepopulární činností. Přitom si vydělaly pár peněz pro vylepšení své
finanční situace při studiu. Děkuji a přeji hodně úspěchů ve studiu.

Mateřská škola /Mgr. Hana Rušarová, učitelka
Těšíme se na září, dětičky už přichází…
Přestože k dnešnímu dni
máme již letní prázdniny za
sebou a nový školní rok
naopak před sebou, ráda
bych krátce zavzpomínala
na akci konanou k ukončení
školního roku s podtitulem
„Havajská párty“. Na úvod
si paní učitelky s dětmi
připravily pro své blízké
taneček, poté náš program
obohatila svým sportovním
vystoupením
šikovná
děvčata z TS P.U.S.A ze
Studénky. Dále už přišlo na
řadu plnění tematických
úkolů
jako
chůze
v ploutvích po souši, podlézání tyče, hod míčem apod. Úkoly děti plnily
s vervou sobě vlastní a nakonec si za jejich splnění mohly všechny s chutí
pochutnat na připraveném občerstvení. Věřím, že pro dospělé znamenal
čas strávený na zahradě MŠ chvíli odpočinku i pobavení. Atmosféru akce
podtrhly mimo jiné barevné kostýmy, kulisy, koktejlový bar či
fotokoutek. Myslím, že se akce velmi vydařila a oblíbené závěrečné
opékání špekáčků bylo už jen tou pomyslnou třešinkou na dortu jinak
slunného odpoledne. S nástupem prvních prázdninových dní zůstaly již
některé děti s rodiči doma, jiné se rozjely na pobyt k prarodičům nebo
si zájemci mohli ještě užít 14 dní MŠ v „prázdninovém režimu“ - společné
pobíhání pod kapkami vody z mlhoviště, hraní si či stolování v prostředí
zahrady. Uvidíme, zda s projektem na novou zahradu uspějeme a podaří
se ji časem zaplnit vhodnými, funkčními prvky k naší spokojenosti.
Čas plyne velmi rychle a my se již těšíme, jak s datem 2. 9. 2019
odemkneme dveře a dětské šveholení zaplní jinak tiché místnosti naší

školky. Na starší, již ostřílené děti se ve třídě Myšek těší p. učitelky ve
své klasické sestavě. To ve třídě nejmenších nám kolegyni zastoupí nová
paní učitelka Anna Gebauerová, kterou děti znají z minulých let z pozice
asistenta pedagoga. Věřím, že společně se nám podaří proplout prvními
náročnými dny, či týdny, po co nejklidnějších vodách k přístavu, kam se
děti budou těšit a užívat si dětská léta s radostí.
Za kolektiv MŠ přeji předškoláčkům úsměv na rtech a čerstvým
prvňáčkům žákajdu plnou jedniček.

Ze základní školy/Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Slyšíte? Zvoní! Ano, už je to tak. Školní zvonek opět ukončil období
sladkého nicnedělání, odpočinku a odstartoval nový školní rok. Prázdniny
se pomalu stávají milou vzpomínkou. Dva měsíce jsou dlouhou dobou, pro
mnohé z nás však byly krátké. Jistě jsme si však odpočinuli, nabrali sil
a energie do zásoby, prožili spoustu krásných chvil a poznali spoustu

nových míst. A na to všechno budeme ještě nějakou dobu vzpomínat. Ale
nyní je čas znovu začít. Vykročíme tou správnou nohou do nového
školního roku. Pro prvňáčky to bude trochu krok do neznáma, ale nemusí
mít strach. Jistě všechno zvládnou tak dobře, jako děti před nimi. V tom
jim pomohou hodné paní učitelky i rodiče. Starší žáci se po prázdninách
opět setkají se svými kamarády, které třeba během léta neviděli,
proberou společně novinky, pochlubí se tím, co zažili a viděli.
Až si opět zvykneme na školní koloběh a rozkoukáme se, vše půjde opět
jako po másle. Čeká nás spousta akcí, návštěvy kina a divadla, besedy se
zajímavými lidmi, vycházky do přírody nebo plavecký výcvik. Nové
zážitky tak můžeme sbírat i během školního roku a nejen o prázdninách.
Za celý kolektiv školy přeji všem rodičům a také žákům mnoho sil,
trpělivosti a dobré nálady alespoň po 12 měsíců v roce.

Kulturní komise zve…/Mgr. Karla Sekaninová, předsedkyně
Podzimní turistický zájezd do Karlovy Studánky a Jeseníků
V sobotu 12.10.2019 zveme nejen příznivce turistiky na zájezd do
Karlovy Studánky a Jeseníků. Účastnický poplatek činí 60 Kč. Odjezd
autobusu je v 7.00 hodin ze všech autobusových zastávek, návrat domů
v 17.30 hodin. Program výletu je naprosto individuální podle fyzických
sil, chuti a nálady zúčastněných s možností výstupu na horu Praděd či
absolvování procházek po jistě krásném okolí lázní Karlova Studánka.
Zájemci hlaste se na obecním úřadu ve Velkých Albrechticích, tel:
734 158 831, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz. Pojďme si protáhnout
svá těla nebo jen tak si zpříjemnit jeden ze sobotních dnů!
Výlet do Aquaparku v Brušperku
Ve středu 30.10.2019 v době dvoudenních podzimních prázdnin zveme
děti s doprovodem dospělých do Aquaparku v Brušperku. Odjezd
autobusu je v 15.30 hodin z autobusových zastávek, návrat v 17.45
hodin. Dopravné je zdarma. Ceny vstupného na 75 minut: dospělí 70 Kč,
děti do 15 let 60 Kč, děti 3 – 6 let 50 Kč, děti 1 – 3 roky zdarma. Zájemci
hlaste se na obecním úřadu ve Velkých Albrechticích, tel: 734 158 831,
e-mail: obec@velkealbrechtice.cz. Využijte jednoho odpoledního volna o

podzimních prázdninách a přijďte si s dětmi či vnoučátky užít vody a
zaplavat!
Co připravujeme...
"Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce!"
Nenechte si ujít jedinečný zážitek, Adventní koncert
harfistky Kataríny Ševčíkové, který se bude konat na
Obecním úřadu ve Velkých Albrechticích v neděli dne
8.12.2019 od 16.00 hodin. Zvykli jste si, že koncerty jsou
již tradičně v Kostele sv. Jana Křtitele kvůli předvánoční
atmosféře. Přijměte tentokrát naše pozvání do místnosti na
úřadu s ohledem k nádhernému nástroji, který by, a nejen
on, chladem v tomto již zimním období v kostelíčku trpěl.
A kdo je Katarína Ševčíková?
Katarína Ševčíková patří mezi vyhledávané harfistky nejen u nás, ale
svou brilantní hrou, technickými znalostmi a šarmem okouzlila nadšené
posluchače královského nástroje i v jiných zemích jako jsou Švýcarsko,
Německo, Rakousko, Skandinávie, kde pravidelně vystupuje. Věnuje se
především sólové hře, relaxačním koncertům v lázeňských městech a
hotelech. Interpretuje nejen tvorbu klasické hudby různých období, ale
také hudbu jiných žánrů (pop, folk, jazz). Šarmantní a talentovaná s
úsměvem na tváři, královský nástroj a 47 andělsky rozeznělých strun.
To je ovšem pouze jedna stránka téhle dámy. Za něžnou skořápkou se
ukrývá velká vnitřní síla, pilnost, pracovitost a také odhodlání. Harfa má
výjimečný tvar a tón a paní Kataríně se tento královský nástroj stal již
před léty osudovým. Vzkazuje Vám: „Bude mi ctí pohladit Vaši duši
repertoárem různých žánrů a zpříjemnit Váš sváteční den.“
Na jejím koncertním vystoupení zazní nejen klasická hudba, ale i filmové
a populární balady, irské, skotské, orientální melodie a nebudou chybět
vánoční písně pro harfu a také povídání o tomto krásném nástroji.
Novoroční koncert v Kostele sv. Jana Křtitele plánujeme na neděli 5.
ledna 2020 v 16.00 hodin. Pozvali jsme Keep Smiling Gospel Orlová,
který se Vám v minulých letech tolik líbil.
Na Vaši hojnou účast se těší členky komise.

Klub „Zdravíčko“/Marie Kozelská, předsedkyně
Vážení spoluobčané, jak již bylo zmíněno v minulém čísle Hlasu obce,
naplánovali jsme na 14.9.2019 pro členy našeho klubu autobusový zájezd
do Žďáru nad Sázavou, kde navštívíme památku Unesco "Poutní kostel
Svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře". Dále pohádkové peklo
Čertovina se zajímavým programem. Na závěr pak Skanzen na Veselém
Kopci s průvodcem. Odjezd autobusu v 5.45 hod. Tímto bych chtěla moc
poděkovat p. Blance Drastichové za zorganizování tohoto zájezdu.
Dne 26.10.2019 navštívíme Divadlo J. Myrona, kde shlédneme operetu
"Děj se co děj". Jedná se o hudební komedii, odehrávající se na luxusní
zámořské lodi při plavbě z Ameriky do Anglie, kde se na palubě vedle
vdavekchtivých žen a zamilovaných párů objevují i sňatkoví podvodníci a
hochštapleři všeho druhu. Kdo má o představení zájem, hlaste se u p.
Františky Kleinové na čísle 603 750 858. Odjezd autobusu v 17.30 hod
od všech zastávek. Na neděli 27.10.2019 jsme si pro naše děti (ale i
rodiče) připravili "Halloween párty". Sejdeme se v 16.00 hod před
Obecním úřadem a průvodem masek
se přesuneme do společenského sálu
na hřišti. Zde nás přivítá kouzelnice
Radana, která si připravila zajímavý
program, při kterém zapojí děti do
kouzlení, soutěžení i tance. Na závěr
budou vyhlášeny a sladce odměněny
tři nejkrásnější masky.

Zpráva o činnosti kynologického spolku /Alena Kanková
Jarních dní a pěkného počasí jsme se nemohli dočkat…první akcí byla
předváděčka výcviku na DDM v Bílovci 15.4.2019. Dětem ze zájmového
kroužku Mazlíček a také jejich rodičům jsme v zastoupení 8 členů se
psy ukázali základní výcvik poslušnosti, a došlo také na předvedení
oblíbených „psích kusů“, cviků a triků, které učíme psíky jen tak pro
radost obou stran. Za vydařenou společnou jarní procházku rozhodně
považujeme tu, která se uskutečnila 19.4.2019. Toho dne ráno jsme se

sešli na Střelnici v počtu skoro 30 páníčků se svými psy a vydali se
společně přes Výšinu na Nový Svět. Opékání na „Foglu“ a vynikající
Velikonoční zelené pivko na Novém Světě zážitky z procházky jen
umocnily. Dne 4.5.2019 se tradičně konaly Staroveské šlápoty a někteří
z nás se tradičně této akce zúčastnili. Tohoto roku byla naše účast
docela malá, pamatujeme početnější zastoupení, ale i tak jsme si,
převážně 15 km krásnou jarní přírodou všichni přítomní užili. Noc na
neděli 26.května měli někteří naši členové bezesnou, vstávali totiž do
rána, kdy před delegovaným rozhodčím měli ukázat, jak jsou připraveni
splnit zkoušky podle národního i mezinárodního zkušebního řádu.
Odvážných bylo 5 dvojic z našeho spolku, jedna dvojice přespolní.
Krásné počasí, přátelská atmosféra i příjemný rozhodčí přesto
nestačily jedné dvojici zkoušku úspěšně splnit. Nejdůležitější akce
našeho spolku- tradiční Klubový přebor, se konal 15.6. 2019. Na tento
dlouhý den byly prognózy počasí krásné. A to až moc. Už od 7 hodiny
ranní, kdy na plac nastoupil první účastník z 19 závodníků tří kategorií
teploty atakovaly 20°C a téměř po 4 hodinách, kdy jsme celou akci
uzavírali už přes 30°C. Od tohoto se odvíjely i výkony psů, které
probíhaly v úplně v jiných rychlostech, než jsme při tréninku zvyklí.
Všichni dokončili, nikdo nevzdal, zvítězili ti nejlepší. Velký dík za

poskytnuté sponzorské dary této naší akci patří MVDr. Miroslavu
Dvořákovi a firmě Sedupa. Dlouhý den pro některé z nás pokračoval
ještě na hřišti ve Velkých Albrechticích, kde jsme na Dni obce s našimi
čtyřnohými kamarády předvedli, také již tradičně, že Spolek, který
naše obec zaštiťuje, stále aktivně pracuje a má divákům co ukázat.
V prázdninových měsících jsme výcvik na našem cvičišti za
autovrakovištěm přesunuli na podvečerní hodiny přes týden a schází se
zde pravidelně jak ti, co na podzim plánují složení zkoušek, tak ti, kteří
chtějí zpříjemnit večery v „dobré společnosti“ sobě i svému psu, nebo
noví zájemci o výchovu, výcvik, nebo socializaci. Nejbližší naplánovanou
akcí je 31.srpna společná procházka do terénu, zářijová návštěva
Domova důchodců na Opavské ulici a snad se nám podaří doladit termín
na předváděčku v družině ZŠ Komenského v Bílovci, kterou jsme
v červnu pro tropické počasí museli zrušit.
Pokud Vás činnost našeho Spolku zaujala, chcete se o něm dozvědět
něco více, nezávazně zkouknout fotky z akcí, či se chystáte pořídit si
štěně a věnovat se mu více, než jen přetahovat se s ním o vodítko na
procházkách městem, mrkněte na naše stránky: http://www.kynologieva.estranky.cz/, nebo fb: https://www.facebook.com/kynologie.va/.
Napište nám, nebo rovnou přijďte…

Nevítaní návštěvníci /Marie Dlabalová
Ke svým sedmdesátým narozeninám jsem si
pořídila netradiční dárek – kadibudku
(chemický suchý záchod) na zahradu. Pěkný,
dřevěný. Ovšem kvůli úrazu jsem jej ještě
nestačila použít. Jednou odpoledne syn
otevřel dveře a zůstali jsme oba v úžasu. Ze
stropu visela nádherná zelenomodrá báň
velikosti fotbalového míče. Vosí hnízdo. Co s
tím? Neváhala jsem ani okamžik a poprosila syna, ať zavolá hasiče
a ti ať to odborně odstraní. Stalo se. Přišli, kouli, postříkali
sprejem, lopatou pak sundali do pytle a odešli. Ani ne za čtvrt
hodinky bylo po všem. Tato událost se stala podnětem pro následující
rozhovor s Marcelem Svačinou, velitelem místních hasičů.
Letos to byl u nás váš první zásah na likvidaci vosího hnízda. Jak to bývá
jiné roky?
Naše jednotka je na tento typ zásahu předurčena a vybavena teprve
od roku 2016. Vyjíždíme tak 5x ročně. Nejvíce zásahů je v průběhu
července a srpna, kdy si vosy a sršni stavějí hnízda větších rozměrů.
Počet jedinců bývá od 1500 až do 2500, velikost hnízd se pohybuje od
20 cm v průměru až do jednoho metru. To se nám stalo v loňském roce,
kdy jsme jedním hnízdem naplnili padesátilitrový pytel na odpad.
A samotný odborný zásah při likvidaci?
V jednodušších případech, kdy je hnízdo dobře přístupné jako u vás,
tak stačí pouze překrýt igelitovým pytlem a do něj hnízdo seříznout. Pak
přestříkat insekticidem a je hotovo. Ovšem když je hnízdo například na
půdě, v podbití střechy nebo ve fasádě domu, musíme po dohodě s
majitelem domu přistoupit k rozebrání konstrukce v místě, kde se
hnízdo nachází a pak je mechanicky odstranit.
U sršních hnízd je postup stejný?
Ano, akorát je to o něco méně příjemné. Ne každý totiž snese, když
se vám třícentimetrový sršeň prochází po tenké síťce vzdálené dva
centimetry od obličeje.

Co byste poradil občanům, když nějaké hnízdo objeví.
V případě, že zaregistrují ve svém okolí sršní, vosí hnízdo nebo včelí
roj, vždy by se měli zamyslet nad tím, zda je nutné přistoupit k likvidaci.
Tento hmyz má v naší přírodě i prospěšnou roli, například 60 vos může
za hodinu ulovit až 227 much. Nicméně existují případy, kdy je likvidace
nevyhnutelná. Například když se v blízkosti nachází malé děti, alergici,
těhotné ženy nebo když se hnízdo nachází na veřejných prostranstvích,
jako jsou domovy důchodců, školy, úřady. Pokud tomu tak není, může si
občan zlikvidovat hnízdo menších rozměrů sám, stačí si v drogerii
zakoupit insekticid ve spreji, ve vzdálenosti 5 cm hnízdo postříkat a
druhý den mrtvé hnízdo bezpečně odstranit. V krajních případech, kdy
hrozí bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví, se mohou občané
obrátit na bezplatnou linku hasičů 150 nebo problém nahlásit na obecní
úřad. Likvidaci hnízd provádíme vždy v podvečer, kdy je v hnízdě nejvíce
jedinců a jsou nejméně aktivní.
Za rychlý a odborný zásah si zaslouží poděkování: Marcel Svačina,
Jiří Čončka, Lukáš Hruzík, Zbyněk a Petr Škrobákovi.

Tábor Skřipov 2019 - MAJA /Veronika Kleinová
Rodiče křičí „hurá“ a děti škola volá. Je to tak, prázdniny jsou za námi.
Nám nezbývá nic jiného, než abychom se těšili na další rok. Během
letních prázdnin každý
z nás zažívá spousty
dobrodružství, taktéž i
děti navštěvující tábor
by vám mohly vyprávět.
Tak jako každý rok,
prvních čtrnáct dní
v červenci odjíždíme do
lesa. Mezi ticho, lesní
zvěř a tajuplné zvuky,
které si někteří z nás
neumí někdy vysvětlit.
Je to naše přírodní rezervace, o kterou se pár vedoucích musí starat po
celý rok, abychom tam mohli o prázdninách trávit takový čas. Na toto

lesní místo společně s námi jezdí přes 40 dětí a 15 vedoucích (z toho
letos 18 dětí a 9 vedoucích z Velkých Albrechtic). Náš tábor se nachází
ve Skřipově Hrabství. Letošní téma, které nás provázelo celých čtrnáct
dní, bylo „Vikingové“. Děti i vedoucí si měli připravit masky, ve kterých
se ukázaly na jednom ze společných nástupů. Masky dětí byly později
vyhodnoceny a byly vybrány ty nejpropracovanější a nejzábavnější.
Spolu s dětmi hrajeme po okolních lesích hry, chodíme na výlet do
nedalekého Hradce nad Moravicí na bazén, na zámek a do města. Také
plníme spousty bobříků, běháme po lese, poznáváme nové kamarády a
prostředí. Děti spí ve stanech s podsadou, volný čas tráví hraním her,
v jídelně nebo ve stanech či na place. Zkrátka je neustále co dělat.
Tento tábor navštěvují nejen děti z místní obce, ale i okolních vesnic a
měst. Tento tábor je zkrátka ten nejlepší!

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová, knihovnice
Mario Escobar - Osvětimská ukolébavka
Peter May- Skála, Šachové figurky, Muž z ostrova Lewis, Útěk
Nora Robertsová- Hrdina ze sousedství
Vladimíra Klimecká- Druhý život Marýny G.
Sofi Oksanen – Norma
Andrew Mayne -Hračkář

Mladí hasiči /

Zuzana Dolínková, instruktorka

Letos o prázdninách jsme měli velmi nabitý program: nejen soutěže, ale
také soustředění. Premiérou pro nás byla dětská soutěž v požárním
útoku, která se konala 29.června. Naše obě družstva se umístila na
"bedně", starší na 3. a mladší na 1. místě. Sice jsme čekali větší účast,
ale věříme, že příští rok to bude mnohem lepší. Muži a ženy se zúčastnili
pohárové soutěže ve vedlejší Studénce, kde se oba týmy umístily na 4.
místě. Muži si zaběhli také terénní vlnu v Lukavci. Důležitější pro nás ale
byla soutěž, která se konala 27.července, a to nejen kvůli krásným
výsledkům, dosáhli jsme v obou kategoriích na 3. místa, ale především
kvůli tomu, že jsme tuto soutěž pořádali my. Ženy si letos zatrénovaly o
víkendu 10.-11.srpna na společném soustředění s ženami z Bítova. Kdy

jsme v sobotu trénovaly požární útoky
a v neděli jsme si trochu daly do těla a
pořádně si zaběhaly. A protože děti
nemohly zůstat pozadu, uspořádali jsme
pro
ně
16.-18.srpna
také
soustředění. Zúčastnilo se 15 dětí.
Během víkendu jsme stihli cvičení v
sokolovně, pochoďák do Bílova na
rozhlednu, trénink požárních útoků a
víkend
jsme
zakončili
branným
závodem. Celé prázdniny jsme zakončili
Dnem s hasiči, který se konal 31.srpna,
kde jsme si pro děti připravili moderní i
historickou techniku, vystoupení staré gardy, hry a pěnu pro
děti a skákací hrad.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nám tyto akce
pomohli uspořádat, a dětem přejeme úspěšný nový školní rok.

Sportovní okénko /Eva Hurníková, předsedkyně
Všem příznivcům fotbalu oznamujeme, že nám začala sezóna
2019/2020. Všem hráčům přejeme, aby byla úspěšná jako ta loňská, kdy
jsme se v tabulce umístili na krásném čtvrtém místě, a fanouškům
přejeme hodně nádherných zápasů. Do
letošní sezóny jsme zapojili i děti, a to
jako starší přípravku 5+1 na poloviční
hřiště. Budeme učit děti hrát fotbal,
dostaneme je postupně na hřiště a do
hry a tím je naučíme základům herní
všestrannosti. Letošní motto: Hra
patří dětem a je jejich nejlepším
učitelem.
I letos nás poctila na našem hřišti
Poli veterán jízda, a to již 15. ročník.
Nádherná historická auta, kde
nejstarší bylo z roku 1929 BSA 550
z Anglie, nejstarší motorka JAVA
250/11 pérák a nejstarší Velorex
Oskar 250 z roku 1954, o kterém
majitel napsal v přihlášce, že je to
nejstarší pojízdný velorex v galaxii.

Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein, předseda

O letošních prázdninách už můžeme mluvit jako o minulosti. I léto se
chystá pomalu předat své žezlo podzimu. Vždyť všude vidíme toho
důkazy. Krátící se den, všude kolem jsou sklizená pole, a jak říká lidové
rčení „fouká ze strnišť“. Také tažní ptáci se chystají na dalekou cestu
do svých zimovišť. Již v srpnu odlétá rorýs, koncem prázdnin čáp. V září
následují vlaštovky a jiřičky. Opět se budeme půl roku těšit na jejich
návrat. Konec žní a pak následující práce na polích úplně během několika
dnů změní ráz krajiny. Volně žijící zvěř náhle přijde o úkryt i potravní
nabídku. Pro tuto zvěř jsou nesmírně důležité remízky, plochy ležící
ladem, a v neposlední řadě námi obhospodařovaná políčka, kterých již
máme kolem osmi hektarů. Není to moc, ale v naší krajině, která po žních
vypadá jako poušť, působí jako oázy. Proto je třeba bažantí zvěř již
teď přikrmovat. Do zásypů dáváme obilné plevy se zlomky obilných zrn.
Bažant si zapamatuje, kde vždy najde potravu, a bude se na ta místa,
v době nouze vracet. Aby nedocházelo ke znehodnocování krmiva od
hlodavců, zakoupili jsme vyřazený lodní kontejner. Tyto kontejnery jsou
známy svou bytelností a vodotěsností. Pro naše sdružení to nebyla levná
záležitost, ale vyplatí se v rámci kvalitnější péči o zvěř. Tento
kontejner, zatím žluté barvy (bude přebarven), stojí na obecním
pozemku za zahradou paní Hanky Honové. Pro hodně zvědavé
spoluobčany, opravdu uvnitř nenajdete elektroniku z Číny, ale krmivo na
zimu pro zvěř. Letošní nástup léta byl opět horký a suchý. Zde naši
drobnou zvěř (zajíc, bažant, koroptev i různé druhy ptáků) zachránily
od žízně námi zhotovené napáječky. Při dlouhotrvajících vedrech bylo
nutné je doplňovat co 3-4 dny. Někteří naši členové jsou velice úspěšní
v lovu naší největší šelmy a to lišky. Lov těchto predátorů, výsadba
remízků, políčka pro zvěř, napáječky. Nekonečná práce na zlepšení
života naší volně žijící zvěře. Že je tato cesta správná, vidíme na
neustále stoupajících stavech zajíců, bažantů a návrat nejkrásnější
ozdoby našich polí, a to skoro vyhubené koroptve. Není lepší odměna za
naši práci, než běžně vidět v naší přírodě zajíce, bažanty a slyšet večer
veselé čiřikání koroptviček. Nemůžeme připustit, aby se naše děti někdy
v budoucnu jezdily dívat na živého zajíce a bažanta do ZOO.

Společenská kronika
V měsíci září oslaví životní
jubileum
Bőhmová Janka
50
Žůrková Růžena
55
Lindovská Milena
60
Kremzerová Jana
65
Hermannová Miroslava
70
Kuděla Václav
70
Havelková Marie
75
Pravdová Zdeňka
76
Bučková Libuše
76
Kleinová Mária
77
Šteberlová Arnoštka
77
Stanečka František
77
Mravcová Zdenka
78
Kleinová Marie
79
Bodláková Eva
79
Pavelková Danuše
80
Jirkovský Oleg
81
Červenková Otilie
85

V měsíci říjnu oslaví životní
jubileum
Holinková Pavla
Ertel Milan
Lindovský Luboš
Gruchala Josef
Dvorská Eliška
Pospíšil Jaroslav
Hruzíková Anna
Timošová Marta
Ciompa Daniel
Bartoníčková Dagmar
Jedličková Marie

50
50
60
60
70
70
75
76
77
77
84

Nový občánek: Jiřina Pinkavová
Opustili nás: paní Ludmila Magerová, pan František Balgar,
paní Antonie Žůrková, pan Jiří Bodlák, paní Veronika Vítková,
pan Alois Reček
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti! /

Adriana Drastichová

Milí kamarádi, ani jsme se nenadáli a prázdniny utekly jako voda. Před
námi je ale spousta jiné podzimní zábavy jako sbírání hub, tvoření
postaviček z podzimních plodů nebo pouštění draků. Já osobně se nejvíc
těším na Halloween, svátek duchů a strašidel.
Dýně tam a dýně tady, vydlabané mají hlavy.
My se duchů nebojíme, dýně pěkně rozsvítíme.
Duchové a bubáci, zombíci a strašáci.
Je totiž ten svátek známý, který všichni lidé slaví.
Mrtví z hrobů! Všichni ven! Začal halloweenský den.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.Mazlíček čarodějnice…
1.Místo kde spí mrtví….

6.Čarodějnice anglicky….

2.Uvnitř vydlabané dýně je…

7.Má velký nos, kouzlí a čaruje…

3.Nejznámější upír….

8.Strašidlo omotané obvazem…

4.Strašidlo bez kůže a svalů….

9.Oranžový symbol Halloweenu…

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Síra ve vinařství. Přežitek nebo nutné zlo?
Síra se při výrobě vína používá už odnepaměti. V podobě oxidu siřičitého
má za úkol konzervaci vína. Zabíjí nežádoucí mikroorganismy, čímž
udržuje kontrolu nad kvašením. Také omezuje působení kyslíku a
enzymů, které kyslík přenášejí. Tím zabrání poškození barvy a aroma.
V neposlední řadě dokonce zlepšuje chuť vína, jelikož odbourává
vedlejší produkty, například acetaldehyd nebo pyruvát. Někteří vinaři a
hlavně velké vinařské firmy, které produkují milióny litrů vína ročně si
pro tyto benefity jejího používání velmi oblíbili a rozhodně s ní nešetří.
Ačkoliv zní účinky síry skvěle, má také početný tábor odpůrců. Proč
tomu tak je? Síra totiž při nezkušené manipulaci může negativně ovlivnit
nejen víno, ale i lidský organismus. Stejně jako každý lék je v nadměrné
dávce jed, i síra je v malém množství prospěšná, ve velkém ale může
napáchat zbytečné škody. Při předávkování například barvu vína
poškozuje, namísto toho, aby ji uchovávala. Víno pak může být velmi
světlé až bezbarvé. Vytlačí přirozené aroma a chuť nápoje a z vína cítíte
síru. Mimo jiné také zničí vitamin B1, naruší správný průběh kvašení a
podobně. Co se týče účinků na člověka, velká dávka síry může vyvolat
například bolesti hlavy a břicha, alergické reakce, nebo škodit trávicímu
systému. Ani jeden z těchto scénářů nezní zrovna lákavě. Ve většině
případů k takovýmto komplikacím nedochází a člověka čeká po pití
přesířeného vína jen pořádný bolehlav. I ten dokáže dost znepříjemnit
den, což si určitě spousta z nás vyzkoušela na vlastní kůži. Je tedy
možné síru při výrobě vůbec nepřidávat?
Odpověď zní ano, ovšem za ní následuje
velké ale. Někteří vinaři víno bez síry
vyrábějí, někdo na něj dokonce nedá
dopustit. Tento směr je rozhodně zajímavý
a jistě si takové víno najde své příznivce.
Při procesu výroby bez síry ale zkrátka
nevznikne takové víno, jaké známe. Většina
lidí si ho tak pravděpodobně neoblíbí,

představuje tvrdý oříšek i pro zkušené vinaře. Víno bez síry je často
zoxidované, někdy jeho pití provází i nepříjemná pachuť, občas se mluví
až o myšině. Bez síry zkrátka zatím není možné proces výroby ideálně
kontrolovat a získat tak odpovídající produkt s konstantní kvalitou. Jak
tedy tuto situaci vyřešit? Ideální je nevrhat se při výběru vína ani do
jednoho extrému. Není třeba se síry vyloženě bát. Pro zajímavost,
nepoužívá se jen při výrobě vína, ale i dalších potravin. Pokud si tedy rádi
pochutnáte například na sušeném ovoci, stejně se jí u většiny produktů
nevyhnete. Stopové množství síry navíc najdete ve víně vždy, na její
produkci se lehce podílejí i samotné kvasinky. Jako zlatá střední cesta
se momentálně nabízejí přírodní vína a ideálně bio vína. Těm zákon ukládá
nižší limity síry a výrobci se tak ve vlastním zájmu drží při jejím
používání nejnižších hodnot. Například vinařství Jarmila je v biorežimu
a tak síru používá opravdu minimálně. U červených vín téměř vůbec,
maximálně 80 mg/ l. U bílých vín je potom hodnota celkové síry 100
mg/ l. Při takto nízkém množství je síra ve víně nezávadná a pracuje
tedy pouze jako užitečný pomocník.

Nová povinnost pro chovatele psů
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle
zákona č.166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem
půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Svého psa můžete
nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum.
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze
pokud je pes takto označen. Sankce za nedodržení by se mohly
pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění.
Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve
většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes
se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se snáze prokáže jeho

vlastnictví,
lepší
průkaznost identity psa,
snadnější
monitoring
chovu
psů,
lepší
dohledatelnost majitele v
případě nutnosti postihu
za týrání zvířat, umožnění
kontroly psů při prodeji.
Pořizovací
cena
jednoho čipu se pohybuje
cca mezi 120 – 450 Kč a
závisí na typu čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu cca 300 –
550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let. Mikročip je přibližně
milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je
naprogramováno kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je
možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů
zaregistrovat
se
v
Národním
registru
majitelů
zvířat
www.narodniregistr.cz/o-nas.php Teprve
po
zeregistrování
plní
mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v
případě zaběhnutí.

Pozvánka

na 5. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice, které se
uskuteční v pondělí 16. září 2019 v 17.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích
Hlavními body programu budou projednání Změny č. 1 Územního plánu
Velké Albrechtice a vydání nové OZV o nakládání s odpady. Celý
program jednání bude zveřejněn obvyklým způsobem.
Informace:
• Zájemci o štěpkování větví se mohou přihlásit na obecním úřadě.
Prosím uveďte vždy platné telefonní číslo, na kterém se s vámi
budeme moci domluvit na termínu provedení práce. Děkujeme.

•

Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice.
Telefonem na č. 734 158 831 – 734 158 833, e-mailem na
obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad
Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v
sobotu 14. září 2019 od 12.00 do 14.00 hodin na parkovišti před obecním
úřadem. Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás odeberou např. starý
nábytek, koberce a podlahové krytiny, televizory a lednice, pneumatiky
(od osobních vozidel a motocyklů) a autobaterie, barvy, oleje, ředidla,
žíraviny, asfaltové lepenky a podobně. Nelze zde předat stavební odpad
a odpad, který patří do popelnic nebo
kontejnerů na tříděný odpad. Tato služba je
poskytována bezplatně občanům obce Velké
Albrechtice. Není určena pro podnikatele, kteří
jsou povinni zajistit si likvidaci odpadů sami.

Kalendář akcí
Datum
14. září
14. září
16. září
21. září
12. říjen
25. říjen
26. říjen
27. říjen
30. říjen

Akce
Svoz objemného odpadu
Klub Zdravíčko/ Zájezd Žďár nad Sázavou
Zasedání zastupitelstva obce č.5
KK/Netradiční závody na raftu
KK/Zájezd Karlova Studánka
Klub seniorů/Slavnostní podzimní setkání členů
Klub Zdravíčko/ Divadlo J.Myrona- opereta "Děj se co děj"
Klub Zdravíčko/"Halloween párty" pro děti
KK/Zájezd Aquapark Brušperk
Hlas obce č.101 - 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. 734158831, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo:01.09.2019
Uzávěrka příštího čísla: 15.10.2019

