zpravodaj obce Velké Albrechtice
listopad, prosinec
2019
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
nevím jak vy, ale já vnímám
letošní
podzim
jako
neuvěřitelně
krásný.
A
nejen co se slunných a
teplých dnů týče.
Ty
nádherné barvy stromů a
keřů v odstínech žluté,
červené
a
hnědé,
to
poletující zlaté listí na
dosud zelených trávnících. To nám příroda dopřála dostatek
prostoru, abychom se nabili energií před dlouhou zimou. V jiných
letech jsme na konci října nevyšli ven bez čepice, šály a teplých bot,
zatímco letos jsme v tuto dobu mohli potkat lidi v kraťasech a
sandálech. Ale vítr párkrát zafoukal a máme tady listopad. Období
mysliveckých honů, výlovů rybníků, čas svatomartinských hus a vína.
A než se nadějeme, budeme se připravovat na čas adventní.
Přeji vám, abyste tyto poslední dva měsíce roku prožili naplno a
hlavně ve zdraví. A nezapomeňte, že věci jako úsměv, polibek, spánek,
objetí či pohlazení jsou zadarmo…tak s nimi nemusíte vůbec šetřit!

„Úsměv je nejlepší make-up, který dívka může nosit.“
Marilyn Monroe

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Je za námi první rok tohoto volebního období a bývá zvykem
bilancovat plnění přijatých plánů. Musím konstatovat, že kromě
drobných oprav obecního majetku jsme toho zatím moc nestihli. Nová
tělocvična i dokončení kanalizace je stále v nedohlednu. Tělocvična
proto, že zastupitelstvo se stále ještě nerozhodlo, kterou variantu
zvolí (nová hala nebo opakovaně navržená rekonstrukce Sokolovny),
přestože velká skupina občanů v anketě hlasovala pro novou halu. A
máme na ni i stavební povolení. Kanalizace je mnohem závažnější
problém. Projekční kancelář IGEA s.r.o., která měla podle platné
smlouvy již počátkem léta předložit další stupeň projektové
dokumentace, a to projekt pro stavební povolení, se snaží neustálými
vytáčkami získat jednostrannou výhodu a na projektu zjevně
nepracuje. Rada obce proto rozhodla tuto spolupráci ukončit a na
dokončení projektu vyhledat schopnějšího dodavatele. Tuto akci
brzdí též v září vydané stanovisko SmVaK Ostrava a.s. ke kapacitě
ČOV, na kterou se máme napojovat. Původně se měla ČOV
rekonstruovat a zvýšit kapacitu do konce roku 2019, podle nového
stanoviska to nebude dřív, než v roce 2021, kdy by se ČOV měla
dostat na kapacitu 8800 EO. Do té doby se žádná další kanalizace na
ČOV připojit nemůže. Toto stanovisko SmVaK Ostrava a.s. je též
překážkou v podání žádosti o dotaci na realizaci, kterou ani letos
nepodáme. Třetí velký projekt, Mosty na MK v obci Velké
Albrechtice, je ve stádiu zadávání výběru dodavatele stavby.
V posledním měsíci jsme však od dvou nezávislých stavebních
techniků obdrželi výhrady ke způsobu založení mostů na
velkoprůměrových
vrtaných
pilotách.
Konzultujeme
to
s projektantem. Na základě usnesení rady obce byla původně jedna
stavební zakázka rozdělena na dvě, každý most samostatně,
projektant i podle toho upravuje zadávací dokumentaci. Důvodem je
obava radních z případně vysoké ceny sloučené zakázky a v takovém
případě nesnadné omezení zakázky jen na jeden most v zadávací

dokumentaci. Snad do konce roku dodavatele vybereme. Nicméně,
utíká nám čas.
Na druhou stranu musím konstatovat i to, že se v obci stále něco
děje, zejména ve spolkovém životě. Občané se mají možnost
zúčastnit řady společenských a kulturních akcí, zájezdů. Činí se
všechny spolky. Zvlášť „zostra“ to rozjeli naši hasiči, kteří mají ve
svých řadách hodně dětí a mládeže a na soutěžích si nevedou špatně.
Snad nebude v budoucnu problém udržet i hasičskou jednotku.
Je také vidět, že se obec rozvíjí i stavebně. Stále přibývají nové
domky, hlavně v prolukách. Jako obec už dlouho nejsme schopni
nabídnout novým zájemcům stavební pozemky. To bude do té doby,
dokud nebude využita k výstavbě každá plocha, určená k tomu
územním plánem. Tedy i plocha za bytovkami, od hřiště po drůbežárnu
Vodňanské kuře. Teprve pak nám krajský úřad povolí další zábory na
nových plochách. Plocha za bytovkami má však jednu nevýhodu – až
na jeden nepodstatný pozemek ve vlastnictví ji vlastní více osob.
Největší část vedle hřiště má už čtvrtého vlastníka a ten vůbec
nekomunikuje. Druhou nevýhodou je absence kanalizace a dalších sítí,
včetně komunikací a nutnost provést zde přeložku VN energetického
vedení. Zde obec investovat do sítí zřejmě nebude, jde o soukromé
majetky. Očekávám proto iniciativu ze strany vlastníků, kterým obec
může pomoci. Jak to v případě nekoordinovaného postupu může
dopadnout je vidno na druhé straně hřiště, kde si každý stavebník
vyřizuje přípojky sám a dnes už na ně pomalu není místo.
Máme zde i pár vysloveně negativních jevů, které jsou dědictvím
nedávné minulosti. Ano, jde o bývalé zemědělské areály, vyloženě
hyzdící vzhled obce. Velkochovy prasat, se novým vlastníkům podařilo
zrekonstruovat na jiný provoz nebo odstranit. Zbývá však areál
bývalého mechanizačního střediska Sugal blízko centra obce a bývalý
kravín. Velká část tohoto majetku je stále státní. Údajně se
připravuje privatizační projekt na prodej obou areálů předem
určenému zájemci. Kdy to však bude provedeno a co tam tento
zájemce zamýšlí provádět je mi stále záhadou. Nezbývá, než si
počkat na další vývoj. Pro nás je podstatné, že se v této souvislosti

konečně daří převést pozemky a stodolu u Kulova rybníka do majetku
obce. Snad i zde jednou bude stát něco hezkého, třeba zařízení pro
potřeby rybářského sportu či pro odpočinek projíždějících cyklistů.
Z hlediska rozvojových plánů se podařilo vydat Změnu č.1
územního plánu. Tato změna, vyvolaná potřebami firmy Schrom
Farms s.r.o., měla být nepodstatnou změnou. Nakonec znamená dost
výrazný zásah do rozvojových záměrů obce. V rámci projednávání
jsme museli převzít aktualizované územně plánovací podklady od
krajského úřadu. V těch je nejpodstatnější upřesnění polohy územní
rezervy pro vysokorychlostní železniční trať. Došlo tím nejen
k dalšímu záboru zemědělské půdy. Vniveč má přijít naše snaha o
zlepšení vzhledu krajiny i myslivci vysazená plocha remízu za dálnicí
„U křížku“. Snad tato dopravní stavba jednou nezakryje výhled na
Beskydy z podstatné části obce. Na území Studénky – Butovic to
však znamená nepovolení jejich změny územního plánu a tím fakticky
znemožnění dopravního připojení plánované průmyslové zóny Velké
Albrechtice k dálnici výstavbou nového přivaděče ke křižovatce mezi
Butovicemi a Bílovem. Zde se musí najít nové řešení. Možná se ukáže
při projednávání Změny č.2 územního plánu, jejíž pořízení schválilo
zastupitelstvo svým usnesením č.2 již 17.12.2018 a po vydání změny
č.1 se na ní může začít pracovat.
Nastal podzim, opět velmi teplý a hezký. Listí však padá i letos a
známý problém „kam s ním“ je tu. Na obecních pozemcích se budeme
snažit listí sebrat strojně, až opadne podstatná část. Určitě jste si
všimli, že na dětských hřištích a autobusových zastávkách listí
uklízíme průběžně. Předem děkuji všem občanům, kteří nám s tímto
problémem chtějí pomoci a pomáhají. No a kam s ním? Určitě ne do
potoka, ten už je zanesený až dost jinými materiály! V obci není
vyhláškou zakázáno listí spalovat na otevřeném ohništi. Jen je třeba
spalovat materiál suchý, za příznivých povětrnostních podmínek a mít
přitom na paměti požární bezpečnost i pohodu sousedů. Další
variantou je kompostování, třeba jen na kupě někde v koutu pozemku.
Do jara z něj moc nezbude a ještě zde najde zimoviště třeba ježek.
Když jsem u toho úklidu, oznamuji, že zimní údržbu komunikací bude

letos opět provádět pan Malý ze Staré Vsi a vás bych chtěl požádat,
abyste mu to neznesnadňovali nevhodným parkováním. Děkuji za
pochopení.
Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat všem za podporu,
náměty a spolupráci. Děkuji zde i občanům, kteří v sobotu 21.9.2019
přišli pomoci provizorně opravit schodiště u kostela a zvýšit tak
bezpečnost návštěvníků hřbitova.
Osobně bych vám všem v závěru roku 2019 rád popřál příjemné
prožití vánočních svátků, plných klidu, míru a pohody a osobní
spokojenosti.

Pozvánka
na 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí
16. prosince 2019 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích
Hlavním bodem programu bude projednání rozpočtu obce Velké
Albrechtice na rok 2020. Celý program jednání bude zveřejněn
obvyklým způsobem.

Nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Vážení občané, dne 16.9.2019 byla zastupitelstvem obce vydána nová
Obecně závazná vyhláška obce Velké Albrechtice č.1/2019, o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Velké Albrechtice a o zrušení OZV
č.1/2015.
Tato vyhláška je nově doplněna o možnosti sběru jedlých olejů a
tuků. Jedlé oleje a tuky musí být odevzdávány pouze v uzavřených
plastových, případně skleněných nádobách. Tyto nádoby budou
odebírány pracovníky obecního úřadu každé pondělí a středu 8:00 11:30 až 12:00 - 17:00 hodin. Celé znění této vyhlášky naleznete na:
https://www.velkealbrechtice.cz/urad-obce/dokumenty/obecnezavazne-vyhlasky/

Ze základní školy / Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Školní rok je v plném proudu a děti si už zvykly na změny, které jim
vstup do školy po prázdninách přináší. Zvyklo si i našich 8 prvňáčků.
Mají nové kamarády a v hlavičkách nové vědomosti. Leccos si už
dokážou spočítat, umí si přečíst a napsat některá písmenka a nově se
seznamují s angličtinou. Hned první školní týden jsme všichni vyrazili
do Slatiny na akci „Poznáváme spolu“. A bylo to velké! Akce se
účastnily všechny děti z 8 okolních malotřídních škol. Venku bylo sice
trochu chladněji, ale stálo to zato. Celé dopoledne jsme strávili venku
v lese a poznávali blízké okolí Slatiny. Děti prošly několika stanovišti,
kde plnily různé úkoly. Zpívaly, ověřovaly si své vědomosti, zkoušely
svou zručnost a šikovnost. Bylo to fajn. Domů jsme jeli příjemně
unaveni a navíc jsme si vezli malé dárečky od myslivců. V říjnu dětem
začal plavecký výcvik v Bílovci, který jim tradičně zpestřuje hodiny
tělesné výchovy. Někteří žáci vypilují svůj plavecký styl, jiní se tu
naučí plavat. Děti chodí na plavání velmi rády a jediným „problémem“
jsou snad jen ty dlouhé vlasy, které musíme po ukončení plavání sušit
a rozčesávat a zaplétat. 10. října jeli všichni žáci do Příbora. A co
tam? Jeli jsme se podívat na divadelní představení herců
z Divadelního centra. Viděli jsme už dvě jejich pohádky a vždy jsme
se náramně bavili. Tentokrát byla na programu anglicko-česká
pohádka Lazy Goat (Líná koza). Nechtěli jsme nic nechat náhodě, a
tak se děti v hodinách angličtiny předem připravily. Naučily se
některá slovíčka, slovní spojení a písničky z této pohádky, a tak bez
problémů rozuměly. Byla to pohádka o namyšlené, drzé koze, kterou
zvířátka vyženou ze dvora, protože nechce pracovat jako ostatní.
Koza pak v lese obsadí liščí domeček a nechce z něj ven. Liška se kozy
bojí, protože si myslí, že je to rohatý čert. Nepomůže jí bázlivý vlk
ani hloupý medvěd. Liška si neví rady. Nakonec kozu vyžene sice malý,
ale odvážný ježek. Ten se kozy nebojí a bodliny má ostřejší než koza
rohy. Děti viděly, že není třeba, bát se nepoznaného. A také, že když
jsi líný, nechce se ti pracovat a jsi namyšlený, kamarády nezískáš. 16.
října jeli žáci 3. a 4. ročníku opět do Příbora. Tentokrát ale nešlo o

žádné divadlo. Děti se zúčastnily první části výuky BESIPU. Prověřily
si své teoretické znalosti dopravní výchovy, a pak je čekala praktická
část výuky na dopravním hřišti, kde si vyzkoušely, jak moc si toho
zapamatovaly a jestli jsou tak zdatní, že už mohou sami jezdit po
silnici. Ono není jen tak, zapamatovat si tu spoustu značek, vědět, co
která znamená a takový kruhový objezd, to je teprve zmatek! My
však dětem věříme, držíme jim pěsti a doufáme, že se na jaře budou
všichni pyšnit průkazem cyklisty.

Mateřská škola

/ Mgr. Hana Rušarová, učitelka

Venku vítr nabral na síle a první měsíce nového školního roku už
pomalu odvál za sebe. Ve třídě starších dětí se po prázdninách všichni
radostně vítali, povídáním či kresbou vzpomínali na prožité radovánky
a těšili se na plánované akce. První z nich byl Den otevřených dveří
na hasičské stanici v Bílovci. Dětem při procházce přálo příjemné
počasí, které ještě umocnilo kladný dojem z návštěvy. Chlapci byli

nadšeni z možnosti usednout za volant silného stroje a zvědavá
děvčata si prohlédla všechna tajemná zákoutí stanice. Ve stejnou
dobu se ve třídě „malošků“ nejprve sušily slzičky, potom navazovala
nová přátelství a společně jsme zapracovali na vytvoření společných
pravidel chování, aby se nám v MŠ po celý rok líbilo. Děti si na novou
životní etapu zvykly poměrně rychle a loučení s rodiči braly kolikrát
statečněji než oni sami. V posledním zářijovém týdnu se obě třídy
odměnily společným výletem do Studénky na Jarošův statek, kde byl
pro nás přichystán pestrý program. Děti si za svou píli při úklidu
zvířecích obydlí vysloužily možnost mazlení a krmení s jejich
obyvateli. Zvládly si vyrobit také drobný výrobek z pilin a dozvěděly
se mnoho užitečných informací o životě čtyřnohých kamarádů.
Stejně nadšené byly i z jízdy autobusem a svačiny v přírodě. Z kraje
října začala velkým předškolákům možná jejich první opravdová škola
– škola plavání. Na jednotlivé lekce kurzu se vždy těší a poté barvitě
líčí, co nového se naučili, se kterou plaveckou pomůckou dováděli. Ve
školce máme odvážné nejen děti, ale i rodiče – ti se nezalekli a
v hojném počtu se zúčastnili podzimního tvoření z přírodnin. Spolu
s dětmi projevili kreativitu, zručnost a podíleli se tak na vzniku
mnoha krásných Bramboráčků, Podzimníčků či strašidýlek.
Zaslouženou odměnou jim pak byl chutný jablečný závin a brambory
na loupačku.
Ač máme malé
děti, zvládnou
toho dost a
věřím, že se
už těší na
další měsíce,
kdy pro ně
chystáme
další pestré a
obohacující
činnosti.

Klub seniorů /Eva Winklerová
Poslední srpnovou sobotu jsme uspořádali autobusový zájezd pro naše
členy do města Telče, kde jsme společně navštívili státní zámek. Poté
jsme už individuálně navštívili zámecké podzemí, zámecké nádvoří a
zámeckou zahradu. Historické jádro Telče je cennou městskou
památkovou rezervací a je zapsáno na Seznam světového kulturního
dědictví UNESCO.
Prohlédli jsme si
město,
krásné
historické domy s
pěknými barevnými
fasádami. Někteří
z nás navštívili
telčské podzemí,
vyhlídkovou
věž,
ze které byl nádherný výhled na město, pánský dvůr a jiné památky.
Univerzitní centrum nám poskytlo příjemné venkovní posezení u kávy
a dobrého zákusku. Z Telče jsme odjížděli v 16.00 hod. příjemně
unaveni a plní zážitků. Dne 25. října jsme se sešli na podzimní členské
schůzi, program nám připravili žáci základní školy, poblahopřáli a
předali
jsme
dárkový
balíček
našim jubilantům,
snědli jsme malé
pohoštění
a
pobavili jsme se u
losování tomboly.
Na měsíc listopad
plánujeme
společnou návštěvu
filmového
představení v kině
Radost v Bílovci.

Sportovní okénko

/ Eva Hurníková, předsedkyně spolku

Blíží se konec sezóny a tak trošku statistiky. Muži se drží na středu
tabulky okresního přeboru. Nejlepším hráčem je prozatím Luboš
Lindovský a Tomáš Kudýn, ale ještě zbývají tři zápasy, Nový Jičín –
Žilina, Kunín a Studénka. V klubu letos začaly hrát i děti pod vedením
trenéra Matěje Kotrly a vedou si velice dobře. Když zmíním ze
statistik starší přípravky skupiny D, tak nejlépe si zatím vedli: Daniel
Langer 9 gólů, Daniel Lindovský 4 góly, Nikolas Herman 4 góly, Petr
Neuer 2 góly. I holky si vedou velice dobře. Děti mají o fotbal velký
zájem, což je vidět na velké účasti na trénincích. A to nás velice těší.
Za sportovní klub přeji
všem
příjemné
prožití
vánočních svátků, úspěšný
vstup do nového roku,
hodně štěstí a zdraví. A
zároveň Vám, kteří se
točíte
kolem
fotbalu,
děkuji za spolupráci.

Klub „Zdravíčko“ /Marie Kozelská, předsedkyně spolku
Milí spoluobčané, v sobotu 14. září jsme zorganizovali zájezd do
Žďáru nad Sázavou, kde si každý účastník našel to „své“. Milovníci
historie a architektury jistě ocenili prohlídku poutního kostela sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je dílem slavného
architekta Santiniho a zároveň památkou Unesco. Neméně
okouzlujícím místem byl skanzen na Veselém kopci s neuvěřitelně
dochovanými stavbami i vybavením. Největším překvapením asi bylo
pohádkové peklo "Čertovina", naprosto výjimečná stavba, která sahá
až do hloubky 12 metrů pod zem, se stovkami metrů chodeb a
jeskyní. Celým peklem provázeli neomalení čerti a čertice. Počasí nám
přálo a i přes drobné obtíže se zájezd vydařil.
Dále bychom Vás chtěli pozvat v sobotu 23. listopadu do
společenského zařízení na hřišti, kde pro Vás připravujeme
"Přátelské posezení s živou hudbou". Takže si přijďte poklábosit s
přáteli, zanotovat si a klidně i zatancovat za doprovodu skupiny
"Vakuum". Začátek v 16.00 hod., vstupné 50 Kč, včetně malého
občerstvení.

Vánoce už pomaloučku klepou na dveře, proto bych Vám všem
chtěla popřát příjemné prožití svátků vánočních plné pohody, radosti
a úsměvu na rtech v kruhu rodiny a přátel, a hlavně pevné zdraví.

Kniha je přítel /

Marie Dlabalová

Říká se, že nejlepším přítelem člověka je pes. Také prý to je ale kniha.
Máte něco proti tomu? Kdo vám dovolí být třeba Pipi Dlouhou
punčochou, Alenkou v říši divů, Popelkou, Nebojsou, Honzou, králem,
mušketýrem, anebo i zloduchem? Stačí si jen vybrat. Ale z čeho? Já
vím, dneska si cokoli můžete pustit v TV, na notebooku, v počítači, v
mobilu... Nic proti tomu, ale pro některé z nás má kniha, ta vytištěná
i několikasetstránková, své kouzlo. A proto si knihy kupujeme. A
proto třeba chodíme i do knihovny, abychom si domů odnášeli příběhy,
které nám doplňují a zpestřují život. Takže dnešní rozhovor pro Hlas
obce se odehrál v místní knihovně s Blankou Drastichovou (43), která

knihovnu vede tři roky. Musím
podotknout, že od dob, kdy já
jsem vedla místní knihovnu v
budově dnešní pošty, se toho
hodně změnilo. Knihovna je
krásná, prostorná, na zdech
obrazy z naší obce, křesílka,
no prostě – je tu chuť pobýt a
odnést si domů pár příběhů.
Spokojená?
Určitě ano. Tato práce mi
byla
nabídnuta,
protože
pracuji na obecním úřadě, a
tak to mám jen o jedno patro
výš. A baví mně to moc. Je to
krásná, čistá, voňavá práce. Ty knihy totiž voní. Samozřejmě jsem se
musela i mnohé naučit, ale proč ne, nové je přece výzva a to vždy
láká. Víte, ono to není jen půjčování knih, ale i akce, které s knihovnou
souvisejí. Například beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou.
Bylo to poprvé, co jsem si dovolila někoho oslovit a paní Martina byla
báječná. Bylo to moc hezké posezení u čaje a kávy, ale hlavně o knize
o Boženě Němcové. O naší velké spisovatelce, o jejím životě, láskách,
snech...
No a co malí čtenáři?
Také k nám chodí děti ze školy, ze školky. Tady to osahání si
knížek, vidět je, listovat v nich, povídat si o nich, to v dětech něco
zanechá. A akce, která i ve mně toho hodně zanechává, je Noc s
Andersenem. Bývá to tradičně v březnu, děti tady spí, hrajeme si,
čteme, tvoříme... Nikdo dosud neplakal, nikdo nevolal, kde je
maminka. Zvládli jsme to. Samozřejmě na to nejsem sama. Pomáhá mi
ředitelka školy paní Kolarovská a má dcera, která to myslím využije i
při svém studiu. Jsou to moc hezké večery.

Je to i jedna z možností, jak děti přivést ke knize. Ono ty naše děti
tak moc nečtou, že?
Nečtou. Je to škoda. To jsou ty počítače, mobily...
A vy, jaký jste čtenář?
Jak kdy. Podle množství práce, podle nálady. Ale nikdy bych
nenahradila klasickou knihu nějakou čtečkou nebo audio knihou. I
když to nezavrhuji. Jak se říká, pokrok nezastavíš. Ale já miluji to
šustění stránek, vůni nové knihy, její osahání. Když jedu na dovolenou,
nesmí v mém zavazadle kniha chybět.
Jakou knihu si většinou vezete na dovolenou?
Mám ráda detektivky.
Vidím, že jich tu máte v knihovně dost. Hlavně těch severských
detektivek. Ty jsou teď IN!
Ale ne jen detektivky. V knihovně máme kolem 1500 knih všech
žánrů. Dětské, historické, dobrodružné, romantické… Když má někdo
zájem o nějaký titul nebo sérii, tak knihy ráda objednám. Snažím se
tak vyjít čtenářům vstříc. Naše knihovna spadá pod regionální
knihovnu v Novém Jičíně. No a ta nám kromě toho, co si zakoupíme z
peněz obce, pravidelně zapůjčuje několik souborů knih. Ty zase pak
po roce vrátíme a získáme další. Tak máme zajištěnou pravidelnou a
bohatou nabídku. Myslím, že by si u nás mohl každý čtenář vybrat.
Tak, ať není v obci jen kolem padesáti čtenářů, ale ať tu přijdou
pobýt a začíst se do nejrůznějších příběhů i ti další.

POZVÁNKA
Kulturní komise obce Vás zve
v sobotu 9. listopadu 2019 na podzimní vítání
nových občánků v 15.00 hod. a posezení
s našimi jubilanty v 16.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, určitě víte, že stromy jsou pro náš život velmi
důležité. Vytvářejí kyslík, pohlcují prach a škodlivé látky z ovzduší,
poskytují domov živočichům. Proto stromy musíme chránit. Každá
země má svůj národní strom. Dokázali byste uhádnout a spojit ty
správné dvojice? Pokud ne, tak požádejte o pomoc rodiče.
LÍPA
Čaj z jejích květů prohřeje duši.
Státnímu znaku její list sluší.
Že dřevo má měkké, zaznít by mělo.
Hurvínek se Spejblem mají z něj tělo.
Na významných místech lidé ji sází,
příjemný stín pak pod ní nachází.

ČESKÁ REPUBLIKA
PORTUGALSKO
FINSKO
SKOTSKO

DUB
OLIVOVNÍK
BUK
JAVOR

DÁNSKO

BOROVICE

KANADA

LÍPA

POLSKO
JAPONSKO

SAKURA
BŘÍZA

Společenská kronika
V měsíci listopadu oslaví životní jubileum
Sigmund Petr
Laidolfová Ivana
Knopp Jiří
Kuběnská Věra
Kühnel Arnošt
Chudjáková Štěpánka
Manfrinová Margit
Golová Pavla
Štanclová Věra
Sobek Jan

50
55
55
70
75
75
75
76
81
86

V měsíci prosinci oslaví životní jubileum
Klečalová Ivana
Šosták Martin
Řeháček Luboš
Dobrovoda Ján
Langrová Jaroslava
Svoboda Jaromír
Malenová Vlasta
Schaumannová Ulla
Štěpánková Božena
Stixová Jiřina

50
50
55
55
65
65
76
76
86
86

Opustil nás pan Jiří Březný
Noví občánci: Sára Osúchová, Stella Jahnová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zesnulým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein, předseda
Ač říjnové počasí lámalo teplotní rekordy, vlády se definitivně ujal
podzim. Žloutnoucí listí na stromech vytvářejí krásnou paletu barev,
a ranní mlhy rozpouštějící se pod paprsky vycházejícího slunce
dotváří krásnou kulisu babího léta. Srnčí zvěř se intenzivně paství a
vytváří si tukové zásoby na zimu, na dobu nouze. Z polí mizí poslední
zemědělské plodiny, jako je kukuřice a cukrová řepa. Většina
pozemků je zorána nebo oseta ozimy. Tyto změny se projevují i na
naší volně žijící zvěři. Bažantům, zajícům i další zvěři obývající naše
pole během pár dní zmizí veškerý přirozený úkryt. Názorným
příkladem je sklizeň kukuřice na siláž nebo na zrno. Obrovské stroje
během několika dní změní úplně ráz krajiny. Člověk může pozorovat
srnčí zvěř a zajíce jak v panice pobíhají sem a tam a zoufale hledají
nějaký úkryt. Proto jsou tak důležité kousky pozemků ležící ladem,
remízky liniové výsadby kolem polních cest. Stejnou funkci plní tzv.
myslivecká políčka, kde neprobíhá žádná sklizeň a vyseté plodiny
slouží zvěři jako potrava a úkryt až do jara. Že tato cesta je správná,
můžeme vidět na stoupajících stavech divokých bažantů, zajíců i
vzácných koroptví. Máme přislíbeno několik soukromých pozemků,
kde se rozhodli jejich majitelé tuto ornou půdu na určitou dobu
zatravnit. Na stavech bažantů a zajíců mají velký vliv i predátoři,
hlavně naše nejznámější šelma liška. Je to vrcholový predátor a nemá
kromě člověka v přírodě přirozeného nepřítele. Jedno staré
myslivecké přísloví říká, že jedna liška na 500 ha honitby. Naše
honitba má výměru okolo 1100 ha, takže bychom tady měli mít tyto
dvě zrzavé kmotry. Od začátku roku naši členové již ulovili 15 lišek.
V listopadu a prosinci máme naplánovány tři hony. Kdysi, při vysokých
stavech drobné zvěře se toto období honů nazývalo „myslivecké žně“.
Dnes je to hlavně o setkání s přáteli a výměně zkušeností ze svých
honiteb. Až dostanete toto vydání do svých schránek, budou vánoční
svátky za dveřmi. Tímto vám všem přeji příjemné prožití těchto
nejkrásnějších svátků a úspěšné vkročení do nového roku.

Zapomenuté podzimní tradice

/ Blanka Drastichová

Pojďme si povyprávět o zapomenutých českých
obyčejích a tradicích. Dívky a ženy s krásným
jménem Kateřina slaví svátek 25. listopadu, tedy
na svatou Kateřinu.
Svatá Kateřina Alexandrijská se narodila dle
pověsti koncem třetího století našeho letopočtu
v dnešním Egyptě. Byla velice krásná, pracovitá,
zvídavá, výřečná a vzdělaná, její rodina se pyšnila
velkým bohatstvím. Odmítala pohanské bohy
a vyzvala dokonce i císaře, aby vyznával křesťanskou víru. Ten ji
postavil před padesát učenců a žádal je, aby Kateřině víru v jednoho
boha rozmluvili. Učenci však neuspěli, naopak, po rozhovorech s touto
dívkou, které bylo pouhých osmnáct let, se stali křesťany. Císař
požádal Kateřinu o ruku, ta ho odmítla s tím, že se zaslíbila Kristu.
Byla uvězněna a později na císařův rozkaz popravena. Po její smrti ji
prý odnesli andělé na horu Sinaj v Palestině. Svatá Kateřina je
patronkou univerzit, studentů, mladých dívek, filozofů, pedagogů,
advokátů, švadlen a mlynářů.
Právě svatá Kateřina bývala pro naše předky významným dnem
plným radostných společenských povinností. Co všechno se tehdy
zpravidla dělo? Protože advent se nezadržitelně blížil, konaly se ve
svátek svaté Kateřiny poslední taneční zábavy, kdy hrála hudba,
tančilo se, jedlo a pilo až do rána. Lidé dobře věděli, proč si užít tento
den až do poslední kapky, až do svítání: strohý a pochmurný advent
radovánky tohoto typu přísně zakazoval, a tak všem bylo jasné, že se
veselí naposled - a pak už přijde půst. Sváteční den patřil ženám,
panovalo takzvané ženské právo, což znamená, že ženy vládly, ale
zároveň měly vše na starosti. Pekly sváteční pečivo, staraly se
o muzikanty a platily je, vybíraly si, s kým budou tančit - byla
permanentní dámská volenka. Jen o půlnoci se situace změnila
a pánům bylo dovoleno vybrat si dámu, se kterou chtějí tančit. Ženy
dokonce i platily mužům útratu a děvčata dávala chlapcům dárečky.

V tento den platil jeden zajímavý zákaz: nesmělo se pracovat s ničím,
co mělo kolo. Nemlely tedy mlýny a nepředlo se na kolovrátku.
Svátek svaté Kateřiny je rovněž spjatý s mnoha nejrůznějšími
pranostikami, které vypozorovali a popsali naši předkové. Právě
v tento den například zjistíte, jak bude o Vánocích. Říká se: svatá
Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. Dále zjistíte, jaká bude úroda: sníh
na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. Svatá Kateřina strčí housle do
komína - to znamená, že koncem listopadu zpravidla kvílivá meluzína,
s čímž jistě nelze nesouhlasit. Také se říkalo: na svatou Kateřinu
schováme se pod peřinu, z čehož vyplývá, že příchod zimy je už
definitivní a hned tak se nezahřejeme.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Sucho mění péči o stromy, sázejí se odolnější druhy, města kupují
zavlažovací vaky
Dlouhodobé sucho v Česku ničí většinu
stromů ve městech i podél cest. Kvůli tomu
se mění péče o dřeviny, zejména
zavlažování. Sázejí se také jiné druhy,
třeba odolnější Akáty, Jerlíny, Katalpy,
Javory, které mohou nahradit tradiční lípy.
Na výkyvy počasí reagují citlivě například
Břízy, Topoly a Olše. Někde jsou teď jejich
vysušené vrcholky vidět na první pohled a
takové stromy do pěti let uschnou úplně. Rovněž začínají reagovat
dřeviny, které mají hluboký kořenový systém a jsou závislé na hladině
spodní vody – třeba Borovice a Modříny. Řešením není jen výsadba
nových stromů, velmi důležitá je také následná péče. Ta zahrnuje
především zavlažování i ochranu proti škůdcům. Hledají se proto nové
technologie a postupy. Mezi účinné patří například závlahové vaky,
které si v poslední době pořídila řada měst. Mají výhodu v tom, že
voda, která se do nich jednorázově naleje, je postupně uvolňována
několik hodin. Vyprázdnění vaku trvá kolem devíti hodin.

Informace
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.
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.

Nabízím pedikúru a manikúru

Salón Harmonie
Adéla Válková
Poliklinika Bílovec
tel: 731 406 114
Kalendář akcí
Datum
9. listopadu
23. listopadu
8. prosince
16. prosince

Akce
KK/ Posezení s jubilanty, Vítání občánků
Klub Zdravíčko "Přátelské posezení s živou hudbou"
KK/ Adventní koncert
Zasedání zastupitelstva obce č.6
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12.6.2000. Vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jako
dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí ztotožňovat
s obsahem článků. Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní a neetické reakce a
příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci.
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