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/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, podle kalendáře se letošní
zima „ne-zima“ pomalu blíží ke konci. Je
škoda, že dětem nebylo aspoň na pár dní
dopřáno zasáňkovat si nebo postavit
sněhuláka. Ale příroda je mocná a poroučet si
nedá…
Další roční období tedy převezme svou
vládu. A víte, jak to poznáme?
Zahlédneme na obloze posla, čápa
bílého, který nám na svých křídlech
přinese jaro. Podle našich předků čápi
nepřináší pouze děti, ale nosí také štěstí,
jsou ztělesněním harmonického rodinného života, v páru jsou si celý
život věrní, jsou vzornými rodiči, a z úcty sytí i své přestárlé rodiče.
Čápi ochraňují obydlí, na jehož střeše hnízdí, například před úderem
blesku, zajišťují domovu bohatou úrodu a blahobyt. Vědci zjistili, že
čáp vnímá elektromagnetické záření a díky tomu se usadí jen v místech
bez zvýšené radiace.
A tak pojďme ty čápy vyhlížet, a těšit se z toho, že i v naší obci
několik jejich hnízd máme. Přeji vám krásné a voňavé jaro!!!

„Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.“
Bjornstjerne Bjornson

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera
Vážení spoluobčané!
Čas strašně letí. V listopadu jsem se i já zařadil do početné skupiny
starobních důchodců. Jsem ze staré školy a tvrdím, že důchodce si má
užívat důchodu. Rozhodl jsem se proto předat funkci někomu méně
opotřebovanému a využít svého nového stavu, dokud mi slouží zdraví, ke
splnění slibů daných svým blízkým za 30 let. Na prosincovém zasedání
jsem veřejně oznámil záměr odstoupit z funkce starosty do konce
března 2020. Chtěl jsem totiž dokončit výběr dodavatele nového mostu
u LUCCO a.s. a zahájit tuto stavbu. V době, kdy píši tento článek, si stále
nejsem jist, jestli tuto stavbu zahájíme podle mých očekávání. Své
rozhodnutí však neměním a od 1.4.2020 si ponechám jen mandát v
zastupitelstvu obce jako jeho řadový člen. Voličům, kteří mi dali svůj
hlas, se tímto omlouvám, jestliže jsem odstoupením z funkce starosty
nenaplnil vaše očekávání.
Když jsem v dubnu 1992 byl zvolen do funkce starosty místo
odstoupivšího pana Lindovského, ležela před námi řada otevřených
otázek. Nebyly však všechny zákony, a ty, co plodil parlament, nebyly až
tak dokonalé. Přesto zde byla jedna velká hnací síla, a to snaha občanů
nedávno znovu osamostatněné obce změnit svoji obec, rozhodovat o ní a
její budoucnosti, zlepšit podmínky pro bydlení v ní a přispět tak k jejím
rozvoji. Šli jsme do toho čelem a mnohdy jsme ani netušili, jaké vlastně
máme možnosti. Dosažené úspěchy nás vždy velmi potěšily. Bylo mi ctí,
že jsem se na tom mohl podílet, navíc ve vrcholné funkci starosty. A
s plnou zodpovědností. Do jaké míry se to podařilo, posoudí většinou jiní
až za mnoho let. Říká se, že doma není nikdo prorokem. Nebudu doufám
neskromný, když si dovolím tvrdit, že předávám obec v dobré kondici,
bez dluhů a s velkým potenciálem pro další rozvoj.
Doba se však velmi změnila. Jsme svazováni čím dál větším počtem
právních předpisů, mnohdy se jejich tvůrci odvolávají, že to tak chce
EU. Nejsem o tom přesvědčen. Výsledkem však je i skutečnost, že dnes
už nestačí pro uzavření obchodu dohoda stvrzená podáním ruky nebo
jednoduchá smlouva na jednom listu papíru. Za vším stojí právníci, a i
přesto není žádná právní jistota, že takto uzavřená smlouva je pro nás

ta nejlepší. Názor jednoho právníka jiný hravě vyvrátí. Je dnes národním
sportem šťourat se, mnohdy za pomoci právníků, v nedávné minulosti a
hledat chyby na jiných, kteří „tehdy byli u toho“. Přitom si dotyčný sám
třeba nepamatuje, že také byl u toho, když se o věci rozhodovalo a jak
jednal. Jen se snad bál ozvat se - co by na to řekli ostatní? Ano, když
se zeptám, mohu v tu chvíli vypadat jako hlupák, avšak může to přispět
k řešení otázky. Snad si tito lidé neuvědomovali vážnost a odpovědnost
svého postavení, ale to už nikdo nezmění.
Za těch sedm volebních období se v zastupitelstvu obce vystřídalo
několik desítek vás, občanů této obce, kteří našli odvahu kandidovat a
nést svoji kůži na trh. Mnozí zde byli jen krátce, někteří více volebních
období i jako členové rady obce. Vám všem, se kterými jsem měl tu čest
spolupracovat, ale zejména těm, kteří se nebáli říci svůj názor mně do
očí nebo veřejně na zasedání ZO, ne v hospodě po třech pivech, chci
touto cestou srdečně poděkovat za dobrou a konstruktivní spolupráci.
Chci věřit tomu, že takových občanů, kterým dění a život v obci nejsou
lhostejnými, bude v této obci stále více.
Mojí snahou vždy bylo pracovat a tvořit pro tuto obec a její občany.
Tomu jsem podřídil vše, mnohdy na úkor osobního pohodlí a rodiny.
Podařilo se toho celkem dost, i když plány jsou mnohem širší. Přitom
znovu opakuji, že nic by se nepodařilo bez dobré spolupráce většiny
zastupitelů. Bylo by tedy nanejvýš vhodné, aby naše zastupitelstvo
fungovalo jako kolektiv, který jednotně pracuje na splnění vlastních,
tedy jím vytýčených cílů, a udělá pro to vše. Nejsme velké město,
nepracují zde žádné politické strany a na velkou politiku jsme si zde
nikdy nehráli. Odpovědni jsme především našim voličům, tedy občanům
této obce a sami sobě.
Závěrem si dovolím popřát novému vedení obce, aby se mu podařily
všechny záměry, které dále jen zlepší život ve Velkých Albrechticích, a
které nikdo později nebude zpochybňovat. Jsem i nadále připraven na
rozvoji obce pomáhat.
Oznamujeme občanům, že je k dispozici volný byt v domku pro
seniory č.p. 350. Tento byt je určen pro osoby ve věku nad 70. let.
(popř. i mladší zájemci) Bližší informace na obecním úřadě.

Pozvánka

na 7. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 16. března 2020 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích
Hlavními body programu bude rozdělení dotací spolkům na jejich činnost
a volba nového starosty obce. Celý program jednání bude zveřejněn
obvyklým způsobem.
Obec Velké Albrechtice hledá kronikáře/kronikářku.
Jedná se o vedení obecní kroniky od roku 2019, práce
na dohodu o pracovní činnosti. Bližší podmínky sdělí
zájemcům obecní úřad.

Mateřská škola

/ Mgr. Hana Rušarová, učitelka

Od vánočních svátků sice už uběhl nějaký ten týden, ale přeci jen je to
pro děti jedno z nejkrásnějších období v roce – rády na ně vzpomínají a
mají tu výhodu, že si je
mohou
díky
novým
hračkám
denně
připomínat. A že letos je
čekala opravdu bohatá
nadílka!
Úsměv
doprovázel tváře malých
i těch starších dětí,
když zahlédly nové lego,
domeček pro panenky,
auta nebo doktorský
kufřík. Tolik krásných a
hodnotných dárků by ani
sám Ježíšek nezvládl
donést, a tak jeho
podobu si na sebe
převzali i někteří lidé

z masa a kostí pod pseudonymem Rodiče, kterým ještě jednou moc
děkujeme. V povánočním období vás možná napadne, že děti mohou
malinko lelkovat, ale opak je pravdou. Bohužel větší akce pro děti se
z důvodu nemoci lektorky nekonala, ale děti jsou ve třídách při
vzdělávacích činnostech stále aktivní – povídali jsme si o fungování
lidského těla, přezimování zvěře, probíhaly hrátky s ledem a mrazem
jako u Eskymáků nebo jsme si vyzkoušeli zimní sporty, přestože nám
bohužel počasí zatím tolik nepřálo. Alespoň však nekomplikovalo výlet
předškoláků do Dolních Vítkovic – dětského světa techniky, kde si
předškoláci prožili připravený program Putování za medem. Po takovém
menším odpočinku už jim nic nebránilo zahrát si na opravdové školáky,
kteří své znalosti museli dokazovat plněním nejrůznějších úkolů. A
věřte, že snažit se opravdu museli. Ono, né nadarmo se říká „těžko na
cvičišti, lehko na bojišti“, že... Doufám, že děti byly spokojeny
s výsledným hodnocením na vysvědčení a mohou se těšit na odměnu ve
formě plánované návštěvy dětského muzikálu Eulálie v Bílovci nebo
dovádění na karnevale. Věřím, že se všem bude líbit.

Ze základní školy/ Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Letošní podivná zima, která připomínala spíše uplakaný podzim, se chýlí
ke konci. Prvními nesmělými krůčky přichází jaro a na zahradách se
objevují kvítky sněženek a bledulí. Copak se dělo v tomto čase u nás ve
škole? Neuložili jsme se k zimnímu spánku, i když by to mnozí z nás
přivítali. Stále jsme měli, co dělat. Hned první den po vánočních
prázdninách děti pokračovaly v projektu Zavři oči, jehož první část
proběhla ve škole v prosinci. Celým programem nás provázely lektorky
společnosti THeatr Ludem. Na počátku děti slyšely: „Zavři oči a uvidíš“.
To ale nedává smysl, kroutily děti hlavami. Pak ale pochopily, že na tom
něco bude. Děti se zapojily do soutěžních aktivit a několika her, ve
kterých si vyzkoušely, jestli se dokážou orientovat v okolním prostředí,
aniž by viděly. „Slepý“ pavouk lovil bzučící mouchy, děti se nechaly
poslepu vodit kamarádem z místa na místo, pokoušely se poslepu najít
svou židličku a podobně. Důležité bylo soustředění, naslouchání nebo
třeba hmat. Pochopily větu, kterou slyšely na počátku: „Zavři oči a
uvidíš“. Pokud se nemůžu spolehnout na zrak, jsou tady ještě i jiné
možnosti. Děti se tak učily novým způsobům poznávání skutečnosti,
rozvíjely svou tvořivost, učily se spolupráci v kolektivu a vzájemnému
respektu. V lednu jsme také trochu cestovali. Dvakrát jsme navštívili
planetárium v Ostravě. 14. ledna se všichni žáci zúčastnili programu
Lucie: Tajemství padajících hvězd. Na počátku proběhla živě
moderovaná část, ze které se nám trochu točila hlava. Ale to je
normální, vždyť Země se přece točí! Ukázali jsme si souhvězdí, hvězdy,
planety a jiné vesmírné objekty. Podruhé jeli do planetária jen žáci 3. a
4. třídy. Těšili jsme se na naučný film Čokoládová planeta. To by bylo
něco. Taková planeta by byla ideálním místem pro mnoho dětí, ale i
dospělých. Čokoláda zachutnala i malým mimozemšťanům a vydali se
čokoládovou planetu hledat. Postupně putovali všemi osmi planetami,
které krouží kolem Slunce a hledali tento sladký poklad. Děti se v obou
programech dověděly spoustu zajímavostí a alespoň trochu nahlédly do
vesmíru. A co jsme v lednu ještě dělali? Poctivě jsme procvičovali učivo,
opakovali si probranou látku a psali písemky. Děti totiž čekala malá
inventura jejich práce za první pololetí. Nakonec jsme to všichni zvládli.

Někdo lépe, někdo méně dobře, ale o to víc se jistě bude snažit ve
druhém pololetí. 30. 1. jsme si rozdali pololetní vysvědčení a následující
den jsme nešli do školy. Děti si mohly trochu odpočinout a vypustit v den
pololetních prázdnin. Dostaly krátký oddechový čas na restart
mozkových buněk. Velký den byl před námi 11.2. Pětičlenná skupinka
našich žáků jela do Jistebníku, kde se v kulturním domě konala soutěž
mezi dětmi malotřídních škol z blízkého okolí o maskota projektu MAP
II. V konkurenci dětí dalších pěti škol získali naši žáci první místo
v kategorii mladších žáků. A to není všechno. Se svým Mapíkem Edou se
stali dokonce absolutními vítězi celé akce. Všem zúčastněným žákům
děkujeme za krásnou reprezentaci školy a moc jim gratulujeme.

Zápis do 1. třídy
Budoucí prvňáčky zveme k zápisu do 1. třídy v Základní škole ve Velkých
Albrechticích ve čtvrtek 2. dubna 2020 v 15 hodin v I. třídě.
Zákonný zástupce je povinen své dítě, které do 31. srpna 2020 dosáhne
šestého roku věku nebo mělo odloženou školní docházku, přihlásit
k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021. Dítě, s trvalým
pobytem ve Velkých Albrechticích, které bude přijato do 1. třídy
školního roku 2020/2021 v ZŠ ve Velkých Albrechticích, obdrží
začátkem října 2020 finanční částku 2 000,- Kč. V úterý 10. března
v 15:30 hodin se v naší mateřské škole uskuteční předzápisová
schůzka s rodiči předškoláků, kde se doví, kdy je dítě připraveno na
vstup do základní školy, co vše budou potřebovat na zápis nebo kdy dítě
bude mít povolený odklad školní docházky. Ve středu 18. března
pořádáme Den otevřených dveří v ZŠ, kdy se od 8 do 12
hodin můžete zúčastnit výuky, prohlédnout si naší školu a
v odpoledních hodinách můžete nahlédnout na činnost
školní družiny, která má ranní i odpolední provoz.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein, předseda spolku
Až budete mít ve svých poštovních schránkách toto vydání našeho
zpravodaje, ani si neodvážím tipovat, jaké zrovna bude počasí. Letošní
zima je plná zvratů a padajících teplotních rekordů. Příroda, jako by se

zbláznila. Sněží v Africe, jižní Evropě a u nás teplotní rozdíly 20 stupňů
nejsou vyjímkou. Snad jen šílený optimista může tvrdit, že se s naší
těžce zkoušenou planetou nic neděje. Pamětníci sice tvrdí, že i
v minulosti byly zimy beze sněhu, ale tohle už je snad extrém. Ač tak či
tak, jaro k nám nezadržitelně přichází. Měsícem březnem vstupuje do
přírody nový život. Příroda se probouzí ze zimního spánku. Začínají
kvést jarní byliny, keře a stromy. Spatřit můžeme první mláďata zajíců.
Přilétají skřivani, špačci, holubi. Probíhá tok bažantů a hnízdí kachny
březňačky. Díky mírné zimě přežily koroptve celkem bez úhony, jsou
totiž životně závislé na zelené potravě. Hejnka se rozpadly a
koroptvičky vytvořily páry, které obsazují svá teritoria. Srncům roste
nové paroží. Zatím je toto paroží kryto kůží, která se nazývá lýčí a slouží
k ochraně a výživě paroží. V březnu a v dubnu se pak tito srnci tohoto
lýčí zbavují odíráním o větve stromů a keřů. I když nebyla skoro žádná
sněhová pokrývka, naši členové se intenzivně věnovali lovu lišek a kun a
to velice úspěšně. Díky tomuto úsilí máme v naší honitbě stálou populaci
divokého bažanta, zajíce a vzácných koroptví. Příznivého počasí jsme
využili na nikdy nekončící práci na zlepšení stavu naší honitby a okolní
přírody. Byl rozřezán a odvezen do sběru starý sklad na krmivo. Sklad
dosloužil a byl nahrazen zakoupeným lodním kontejnerem. Pokračujeme
v opravách a výstavbách nových posedů, které budou sloužit jak k lovu,
tak k pozorování divoké zvěře. S blížícím se jarem je potřeba nakoupit
dostatek vhodného osiva na osetí mysliveckých políček, kterých díky
vstřícnosti obce v terénu přibývá. Jaro je nejkrásnější roční období,
užijme si sílu a krásu probouzející se přírody.

Kynologický klub/Alena Kanková
30. VÝROČÍ KYNOLOGIE ve Velkých Albrechticích… a okolí
Milí přátelé kynologie, letos je to již 30 let, co byl 12.5.1990, pod
vedením Jana Hutníka založen Kynologický klub Velké Albrechtice.
V prosinci roku 1991 se vedení klubu ujala a po dlouhá léta vedla paní
Anna Svobodová. V roce 2015 z funkce předsedkyně odstoupila a její
funkce se ujala Petra Šimečková, následně pak Jan Gebauer. Po celá léta
se klub, posléze spolek vyvíjel, pořádal závody i zkoušky z výkonu,

společné akce, reprezentoval na kynologických akcích v okolí, účastnil
se předváděcích akcí ve školách, školkách, domově důchodců, domově
dětí a mládeže a dalších akcích… Tímto kynologickým spolkem prošlo
několik generací psů, kteří se dostali více, či méně do povědomí
historie…třeba střední knírač paní Aleny Daf, který bral obranu
opravdu vážně, rukáv figuranta ignoroval a zákusy směřoval do
nekrytých míst lýtek…nebo německý ovčák Blesk slečny Evy, osobní
strážce první třídy…Bak paní Lidky…to byl učitel chování mladých psích
dorostenců, skoťačka Aja pana Jardy, neskutečná pracantka…atd, atd…
Klub, respektive Spolek za ta léta prošel několika stěhováním, aktivita
však nepolevuje, stále vychováváme a cvičíme psy i jejich majitele,
skládáme zkoušky z výkonu, pořádáme klubové závody, scházíme se na
společných akcích, brigádách. Složení plemen se za ta léta rapidně
změnil z rotvailerů, dobrmanů, německých ovčáků na pudly, border kolie
a labradory, z výcviku Svazarmu a TARTu na IBGH a NZŘ…
Zkrátka, zveme všechny bývalé, současné i budoucí členy
Kynologického spolku na „Den otevřených dveří“ na náš cvičák. Přijďte
k nám zavzpomínat nad kronikou, kafe vám uvaříme, štamprli nalijeme,
malým dárkem potěšíme. Probereme metodiku výcviku v hluboké historii
a v současnosti, kam se posunul klub a kam vy. Oslavu výročí směřujeme
na den tradičního Klubového přeboru 16. 5. 2020, kdy od časného jitra
budeme s plným nasazením bojovat o putovní pohár (pokud dorazíte
fandit, prosíme bez pejsků), mezi 11- 12 hod. by mělo být o vítězi jasno,
pak už budeme mít čas jen pro
vás a vašeho psíka. Přijdete-li se
čtyřnohým
kámošem,
máte
možnost nechat si ho zdarma
portrétně vyfotit naší klubovou
fotografkou a následně upravené
fota v tiskové kvalitě zaslat na
emailovou adresu.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Protože přístup k nám v současné
době opravdu není jednoduchý a
z cesty není vidět, zde je mapka:

Sportovní okénko / Eva Hurníková, předsedkyně SK
Po zimním odpočinku začala nová sezóna 2020 v plném proudu. V
kabinách se pokládají podlahy, čímž bych chtěla poděkovat Vojtovi
Mitášovi za skvělou spolupráci. Žáci trénuji 1x týdně, každé úterý od
16.30- do 18 hodin, pod vedením Matěje Kotrly. Muži trénují 3x týdně,
úterý běh nebo umělka, středa fitko, pátek umělka pod vedením nového
trenéra Jana Dardy. Fanoušky zveme na fotbalové zápasy viz. tabulka.
Žáci
Datum a čas
10.04.2020 17:00
17.04.2020 17:00
24.04.2020 17:00
01.05.2020 17:00
08.05.2020 17:00
13.05.2020 17:00
15.05.2020 17:00
22.05.2020 17:00
31.05.2020 10:00
04.06.2020 17:15
Muži
Datum a čas
21.03.2020 15:00
28.03.2020 15:30
04.04.2020 15:30
11.04.2020 16:00
19.04.2020 16:00
25.04.2020 16:30
03.05.2020 16:30
09.05.2020 16:30
16.05.2020 17:00
23.05.2020 17:00
30.05.2020 17:00
06.06.2020 17:00
13.06.2020 17:00

Kolo
1
2
3
4
5
10
6
7
8
9

Domácí
Velké Albrechtice
Mošnov / Skotnice
Velké Albrechtice
Velké Albrechtice
Suchdol
Velké Albrechtice
VOLNO - VOLNÝ LOS
Velké Albrechtice
Ženklava
Frenštát B

Hosté
VOLNO - VOLNÝ LOS
Velké Albrechtice
Ženklava
Frenštát B
Velké Albrechtice
Suchdol
Velké Albrechtice
Mošnov / Skotnice
Velké Albrechtice
Velké Albrechtice

Kolo
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
14

Domácí
Odry
Velké Albrechtice
Stachovice
Velké Albrechtice
Lichnov
Velké Albrechtice
Rybí
Velké Albrechtice
Bordovice
Velké Albrechtice
Velké Albrechtice
Kunín
Velké Albrechtice

Hosté
Velké Albrechtice
Suchdol n/O
Velké Albrechtice
Pustějov A
Velké Albrechtice
Trojanovice I
Velké Albrechtice
Kateřinice
Velké Albrechtice
Příbor
Žilina A
Velké Albrechtice
Studénka

Klub seniorů /

Eva Winklerová

Končí nám zimní období a těšíme se na jaro a na sluníčko. V zimním
období jsme tak trochu odpočívali a už od března se znovu sejde výbor
Klubu seniorů, kde budeme plánovat společné akce na další měsíce roku.
Jako první máme naplánovanou členskou schůzi, která se uskuteční 24.
dubna opět ve společenském zařízení na hřišti. Klub seniorů má 62 členů
a rádi mezi nás přivítáme další nové členy. Proto neváhejte a přijďte
rozšířit naše řady.

Příroda, odpadky a kontejnery… / Eva Winklerová
Protože zima byla letos mírná, lákalo to k vycházkám po okolí naší obce.
Velmi mě překvapilo, kolik odpadků se na jednotlivých místech obce
vyskytuje. Například u spodní retenční nádrže jsou vyházeny plastové
láhve, papírky, plechovky od nápojů. Na Kulovém rybníku jsou rozházeny
papírové kapesníčky, nedopalky od cigaret, přestože asi deset kroků od
stříšky je k dispozici odpadkový koš. Stůl pod přístřeškem je počmárán
různými nápisy i vulgárními. Nevím, proč to někdo dělá a má potřebu
ničit majetek. Asi se ve škole málo „vypsal“. Na polní cestě k dálnici zase
jsou vidět „kopečky“, které tam zanechali výletníci na koních. Ale nejen
tam, stopy po jejich výletech jsou patrné i na jiných místech. Ani je
nenapadne to uklidit. Za Ostrojem na poli si někdo řekl, že zasadí
brambory. Je tam vysypán asi košík brambor na hromadě hned u cesty.
Na pohled to vypadá odpudivě. No nic, není to na mým, dobře jsem se
toho zbavil. Cesta kolem plotu Jednoty a kolem Pavelka je ozdobená
papírovými kapesníčky. A tak by se dalo pokračovat. Ale nejvíce mě trápí
nepořádek kolem kontejnerů. Obec pořádá dvakrát ročně svoz
velkoobjemového odpadu a za týden po tomto datu se na spodním konci
u kontejnerů objeví židle, počítač, plastové kyblíky a v nich plno skla,
velké tabule skla, plastové pytle s odpadem, koberce, matrace, staré
kabáty a jiné. Lidé kolem kontejnerů dělají neskutečný nepořádek. Do
kontejnerů vhazují věci, které tam nepatří, papírové krabice se
odkládají nerozložené (vím, kdo to dělá), plastové láhve nesešlápnuté.
Lidi, myslete a chovejte se k přírodě a odkládání odpadu zodpovědně!

Klub „Zdravíčko“/Marie Kozelská, předsedkyně
Vážení členové Klubu „Zdravíčko“, v zimních měsících jsme si dali menší
pauzu v naší činnosti. Ale nyní už se náš výbor pustil do práce. První
připravovanou akcí bude v sobotu dne 14.března výroční členská
schůze. Ta se bude konat ve společenském sále na hřišti. Tímto jste
všichni srdečně zváni. Zveme i nové zájemce o členství v našem klubu.
Těšit se můžete na informace o naší činnosti v loňském roce, ale také
navrhnout co uskutečníme nebo kam se podíváme v roce letošním. Dne
18. dubna plánujeme autobusový zájezd do Archeoskanzenu Modrá
poblíž Uherského Hradiště a do Botanické expozice Živá voda s
podvodním tunelem ve sladké vodě, v hloubce 3,5 metru. Zde můžeme
pozorovat kapry, štiky, candáty, sumce nebo jesetery. Zájemci hlaste
se na tel. 776026317.

Tříkrálová sbírka 2020 /

Petr Dostál

V sobotu, dne 11. 1. 2020 proběhla v naši obci Tříkrálová sbírka.
Na koledu ráno vyšly čtyři skupinky koledníků s vedoucími – Jaromírem

Jozkem, Ondřejem Hubáčkem, Martinou a Petrem Dostálovými a
především s dětmi – Denisou Dudkovou, Aničkou Lalíkovou, Kubou a
Eliškou Straškovými, Markétou Kleinovou, Barborou Hrdličkovou,
Davidem Drastichem, Eliškou a Maruškou Dostálovou, Anežkou
Čaneckou, Barborou Dreslerovou, Andreou Pastvovou, Markétou
Vaškovou a Veronikou Langrovou. Velice děkujeme dětským koledníkům,
jejich vedoucím a všem, kteří do sbírky přispěli jakoukoliv částkou. Po
sečtení sbírky na obecním úřadě, se celková suma vyšplhala na krásných
30.271,-Kč.
Ještě jednou všem děkujeme.
Martina a Petr Dostálovi

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020
obec
Studénka I
Butovice
Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec +Vyškovice
Albrechtičky
Stará Ves n/O + Košatka
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice
Bítov
celkem

počet
pokladniček
14
15
2
6
8
6
5
1
23
6
13
6
6
2
9
2
4
3
31

sbírka
2019
82 651
101 869
5 929
36 112
18 455
17 728
35 939
5 903
144 328
30 683
113 523
35 271
22 260
22 635
67 933
24 005
23 529
788 753

sbírka 2020
94 105
113 880
6 166
37 595
17 599
20 559
39 592
7 071
170 095
32 829
113 814
44 560
22 919
24 755
67 732
24 610
30 271
20 383
888 535

Ledové Pustevny/Marie Dlabalová
Odpoledne,
kdy
jsem
začala psát příspěvek do
Hlasu obce, mi svítilo
sluníčko do okna jako na
jaře. Také ke konci ledna,
kdy jsme se vypravili se
známými na výlet, bylo
krásně. Sníh křupal pod
nohama, sluneční paprsky
ozařovaly vrcholy hor,
historické stavby se skvěly
ve své nádheře, návštěvníci
usrkovali grog nebo čaj, někdo si dal kyselicu nebo frgál...
Tím hlavním lákadlem ale byly ledové sochy. Už tradiční Festival
Ledové Pustevny se letos konal ve dnech 11. 1. - 26. 1. Ze čtyřiceti tun
ledu vznikly napodobeniny světových staveb a zvířat. A tak jsme se mohli
obdivovat například Eifelovce nebo Soše svobody, ze zvířat velrybě,
drakovi či tučňákům. Vše podmalováno světelnými a zvukovými efekty.
Zajímavé je, že sochy ve stanech zůstávají i po festivalu – podle toho,
jak počasí dovolí. Možná tam jsou ještě i dnes. Kdo ví.
Ale ledové sochy nejsou jediným lákadlem celého areálu. Tato
národní kulturní památka má název podle poustevny, která tu byla
postavena v polovině 18.
století. Lidé si tuto část
Beskyd zamilovali, chodilo
jich tu čím dál více,
rozrůstal se turistický
ruch,
bylo
třeba
návštěvníky i ubytovat. V
roce 1894 vznikla tzv.
útulna Šumná, o pět let
později Libušín a Maměnka,
pod které se výrazně

podepsal slovenský architekt Dušan Jurkovič. Nesmíme zapomenout ani
na vyhlášený hotel Tanečnice. Koho nebolí kolena nebo kyčel, ať se vydá
na horu Radhošť, po cestě se nezapomene poklonit pohanskému bohu
úrody Radegastovi, anebo může chvíli jen tak rozjímat v Kapli sv. Cyrila
a Metoděje, ta byla vysvěcena v roce 1898.
A proč o tom píšu zrovna dnes, kdy už jaro ťuká na dveře? Právě
proto. Každé roční období má své kouzlo. Jde jen o to umět se dívat
kolem sebe a uchovat si v srdci ten nádherný pocit, že jsem někde byl,
viděl a vnímal krásu kolem. A to rozhodně není málo.

Netvořme zbytečný odpad!
Poslední dobou se v médiích objevují šokující články, fotografie a videa
týkající se obrovského množství odpadu, hlavně plastového, kterým je
naše planeta doslova zavalena. Žijeme v konzumní společnosti, jež nás
nutí nakupovat a hromadit předměty, a následně je vyhazovat. Nedá se
žít i jinak? Snažíme se třídit, ale víme vlastně, co se s naším odpadem
děje, když nám zmizí z dohledu? Průměrný Čech vyprodukuje přes 500
kg komunálního odpadu za rok. Z toho se asi 30 % recykluje, něco málo
se spálí a většina skončí na skládkách. Třídit odpady je velice potřebné
a správné, ale na prvním místě by se mělo vzniku odpadu předcházet,
produkovat ho co nejméně.“
Odpad lze výrazně omezit, jen to chce více se snažit. Slyšeli jste
pojem „Žít ve stylu Zero Waste“, to by se dalo přeložit jako život
bez odpadu. Jde o životní styl, jehož zastánci se snaží maximálně
minimalizovat tvorbu odpadu. Přiznejme si, že žijeme v době absolutního
nad-konzumu a že je opravdu spousta věcí, které k životu nejsou
potřebné. Stačí myslet na pár jednoduchých zásad jako je neplýtvat
jídlem, nepoužívat jednorázové potřeby. Na nákup se dá jít s vlastními
látkovými taškami, oblečení, kola, hračky lze „poslat dál“ v různých
bazárcích či second-handech. Knížky si můžeme půjčovat z knihovny,
nekupovat vodu v plastových láhvích vždyť z kohoutku je voda stejně
zdravá ne-li zdravější. Zalévat můžeme
dešťovou vodou a poškozené věci, hned
nevyhazovat, ale nechat opravit.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Roubovaná zelenina:
Už jste vyzkoušeli roubovanou zeleninu? Sazenice
roubované zeleniny přináší výrazně vyšší výnosy a
zvyšuje jistotu sklizně díky vyšší odolnosti rostliny. Při
roubování sazenic zeleniny se ušlechtilé odrůdy s
vysokými výnosy a výraznou chutí roubují na sazenice
odrůd se silnou a odolnou kořenovou strukturou. Nejen
u profesionálních pěstitelů, ale i u hobby zahrádkářů se osvědčila
rajčata roubovaná na silně rostoucí podnože rezistentní vůči chorobám.
Rostliny rostou výrazně rychleji a lépe ve sklenících i ve volné půdě nebo
v nádobách. Podobně je tomu i u okurek a jiné roubované zeleniny –
můžete sklízet déle a více než u rostlin pěstovaných pouze ze semene.
Rozhodující pro růst rajčat jsou podnože ´Vigomax´ F1 od přírody
rezistentní proti škůdcům jako háďátka a proti korkovitosti kořenů.
Podnož svým silným růstem stačí zásobit živinami dva nebo tři výhony s
mnoha plody. Okurky hadovky, nakládačky, melouny se přednostně
roubují na rezistentní podnož dýně fíkolisté, aby se zabránilo pravému
padlí, které se často vyskytuje ve sklenících a bez chemického postřiku
se často nedá potlačit. Lilky a rajčata se takto roubují na podnože
sazenic divokých rajčat. Roubováním jsou spojeny dvě rostliny. Spodní
část je z odolné sazenice se silným kořenovým systémem a horní plodící
část je ze sazenice kde je předpoklad vysokých výnosů.
Výsledkem roubování sazenice zeleniny je silný růst rostlin, mohutná
kořenová struktura, vysokou odolnost vůči chorobám, lepší kvalitu
rostliny jak listů a tím i plodů, větší a delší sklizeň

Kulturní komise obce Velké Albrechtice pořádá
v neděli 22. března 2020 ve
společenském sále ve Velkých Albrechticích
DĚTSKOU BLÁZNIVOU SHOW
Začátek v 15:00 hodin.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová
Milí čtenáři, dne 20. února vyhověla našemu pozvání paní spisovatelka
z nedalekého Bílovce, Lenka Rožnovská. Protože je to autorka převážně
dětských knih, beseda byla pro děti z místní základní a mateřské školy.
Paní spisovatelka si s dětmi povídala, hrála si s nimi, četla jim ze svých
knížek. Toto dopoledne bylo velmi zajímavé a zábavné. Děti se bez
zábran
zapojily do
její
improvizace
a
jejich
smích
byl
určitě
slyšet
až
před budovu
obecního
úřadu.

Vážení čtenáři, na webových stránkách naší obce se nachází
elektronický katalog knih naší obecní knihovny. Možná by pro vás bylo
zajímavé nahlédnout do něj z pohodlí domova, jakými knihami, autory či
novinkami disponujeme, jaké autory a knihy si přijít vypůjčit.
Katalog naleznete zde: https://www.velkealbrechtice.cz/knihovna/ vstup do katalogu knih

Kulturní komise obce Velké Albrechtice pořádá
v pátek 20. března 2020 ve
společenském sále na hřišti
JOSEFOVSKÝ VEČÍREK V PAPUČÍCH
Začátek v 20:00 hodin.
Vstupenky u p. Mirky Hruzíkové

Informace e-mailem
Vážení občané, pokud máte zájem o zasílání novinek e-mailem, týkajících
se dění v naší obci, např. plánované odstávky energií, kulturní a
společenské akce a jiná důležitá sdělení, zaregistrujte se přes webové
stránky naší obce.
Postup je následující:
1. navštívit stránky https://www.velkealbrechtice.cz
2. v pravém horním rohu se nachází INFORMACE E-MAILEM, kde
zadáte svůj e-mail a opíšete potvrzovací kód. V dolní části stránky se
zobrazí rámeček se souhlasem se zpracováním osobních údajů, který
potvrdíte. Na vámi zadaný e-mail obdržíte zprávu.
3. ve vašem e-mailu naleznete odkaz pro opětovné potvrzení.
Po těchto úkonech budete získávat informace, v případě nejasností
nás neváhejte kontaktovat.
Upozorňujeme občany, na blížící se termín splatnosti
poplatku za psa 2020, který je do 31.3.2020.

Společenská kronika
V měsíci březnu oslaví životní jubileum
Jedlička Luděk
Sigmundová Sylva
Jarolimová Martina
Lalík Břetislav
Dostálová Marcela
Hubená Iveta
Sedlák Radomír
Mičaník Jiří
Jermářová Drahomíra
Nováková Soňa
Knoppová Marta
Návedla František
Sprostáková Emilie
Starečková Vlastislava

50
50
50
50
55
55
60
70
70
75
76
77
77
89

V měsíci dubnu oslaví životní jubileum
Hubáček Aleš
Holoubek Václav
Šarkőzi Karel
Sádlík František
Kantorová Anna
Šimo Jaroslav
Kasprzyková Dobromila
Kleinová Františka
Bohda Oldřich
Krayzel Jan

50
55
55
60
60
65
70
76
79
82

Noví občánci: Jaroslav Urban, Vojtěch Škrobák
Opustili nás: pan Josef Žídek, pan Zdeněk Beneš
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

/ obecní úřad

Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v
sobotu 4. dubna 2020 od 8.00 do 11.00 hodin na parkovišti před
obecním úřadem.
Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás
bezplatně 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, kteří jsou
zapojeni do systému sběru, třídění, svozu a nezávadné likvidace odpadů
obce Velké Albrechtice, tj. mají u obce objednán odvoz odpadů od svých
domácností. Není určena pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, kteří jsou povinni zajistit si likvidaci odpadů ve vlastní režii.

Kalendář akcí
Datum

Akce

14.března
16.března
20.března
22.března
3.dubna
4.dubna
18.dubna
24.dubna
25.dubna

Klub „Zdravíčko“/ Výroční členská schůze
Zasedání zastupitelstva obce č.7
KK/Josefovský večírek v papučích
KK/Dětská bláznivá show
Knihovna/Noc s Andersenem
Svoz objemného odpadu
Klub „Zdravíčko“/ Zájezd Archeoskanzen Modrá
Jarní členská schůze Klubu seniorů
Otevírání Kulova rybníku
Hlas obce č.104 - 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. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo: 01.03.2020
Uzávěrka příštího čísla: 15.4.2020

