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Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, kéž bych mohla
otočením kouzelného prstenu, dát
svým dětem zažít aspoň jednou takové
prázdniny jako jsem měla v dětství já.
Vyrůstala jsem v době, o které se říká,
že nebyla svobodná. Ale myslím, že
jsme my děti měly více svobody než
děti dnešní, kterým jako rodiče neustále stojíme za zády a organizujeme
program. Děti mají mobily, GPS náramky, vyjet ven bez přilby a krému s
UV faktorem je nemyslitelné. Svět byl více bezpečný, a proto se nás naši
rodiče nebáli pouštět ven, stačilo být doma do setmění. Kde jsme a co
děláme, nikdo tolik neřešil. Také jsem jezdila na tábory, k babičce, ale
jinak jsem celé dny běhala venku v teplákách se záplatami po starším
bráchovi, lezla jsem na stromy a taky z nich padala. Mnohdy jediné jídlo
za celý den bylo jen nezralé nemyté jabko. Měli jsme svou partu, plné
hlavy nápadů, her a lumpáren. Stavěli jsme bunkry, skákali jsme gumu,
panáka, hráli Vybišu, Honzo vstávej nebo Slepou bábu. Myslím, že jsem
ve zdraví vyrostla i bez pravidelné vyvážené stravy a pitného režimu.
Občas mám výčitky, že mé děti takový život nemají. Den co den se
snažím potlačit svůj strach a nutkání stále své děti chránit. Vím, že si
občas musí nabít pusu, aby se naučily padat, poté vstát, oprášit se a jít
dál…

„Kolik lásky dostaneme v dětství, tolik lásky si s sebou
neseme celý život.“
Richard Pachman

Příspěvek starosty /Miroslav Chudják, starosta
Vážení spoluobčané!
Léto pomalu končí a mnozí z Vás již máte po dovolené. Často jste ji
trávili jinak, než jste původně zamýšleli. Z důvodu koronavirové pandemie
byly letošní nabídky cestovních kanceláří omezené a také u mnohých
přetrvávaly obavy vycestovat kamkoliv za hranice republiky a tak velká
část obyvatel upřednostnila tuzemský pobyt. Také dětem končí
prázdniny a začíná nový školní rok. Školáci jej zahájí ve svých třídách,
doufejme, že tomu tak bude po celý školní rok, protože distanční výuka
z mnohých důvodů může prohlubovat vzdělanostní rozdíly mezi
jednotlivými žáky. Během letních prázdnin brigádničily na obci tři místní
studentky –Barbora, Adriana a Natálie. Čistily chodníky na místním
hřbitově a provedly nový nátěr herních prvků na dětských hřištích u
bytových domů a na dolním konci obce. Svou prací přispěly ke zvelebení
obce. Pokračují také práce na stavbě mostu u Lucca. Je provedená
betonáž dříku rámu a levého křídla. V těchto dnech probíhá betonáž
pravého křídla. Stavba je z hlediska schváleného harmonogramu
v desetidenním zpoždění, zhotovitel musí toto zpoždění přijatými
opatřeními eliminovat. Dne 27.7.2020 proběhlo na obecním úřadě veřejné
projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Velké Albrechtice. Tento
návrh se týká průmyslové zóny Z9 a cílem této změny je ochránit obec
před negativními dopady neregulované výstavby a rovněž před možnou
dopravní zátěží nákladní automobilové dopravy v souvislosti s touto
průmyslovou zónou. V prázdninových měsících firma Teststav prováděla
stavebně-technický průzkum tělocvičny Sokolovna. Výsledky tohoto
průzkumu poslouží jako podklad při rozhodování, zda starou tělocvičnu
rekonstruovat, či nikoliv. V měsíci září proběhnou jednání spojené
s místním šetřením se Správou silnic Moravskoslezského kraje ve dvou
lokalitách, v souvislosti s červnovými přívalovými dešti a opakovaným
zaplavováním. Toto deštivé počasí mimo jiné ukázalo, jak důležitou roli
mají pro rychlý odvod vody nezanesené (nezasypané) příkopy s funkčními
propustky.
Závěrem Vás chci informovat o plánovaném zasedání zastupitelstva
obce, které se uskuteční dne 21. 9. 2020. Rovněž chci připomenout volby

do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které proběhnou ve dnech
2. a 3. října 2020.

Pozvánka

na 9. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,

které svolávám na pondělí
21. září 2020 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích

Mateřská škola /Mgr. Hana Rušarová, učitelka
Konec školního roku byl v Mš nezvykle poklidný, ale vynahradili jsme si to
letošní premiérou - zajištění prodlouženého provozu, který mnozí rodiče
uvítali a využili v plné míře. Po celý červenec si tak děti užívaly her,
stravování, vodních radovánek i menšího tvoření na zahradě Mš i místních
hřištích, které jsme navštěvovali. Škála nabízených činností byla pestrá,
snad si každé dítko našlo svou oblíbenou činnost a domů odcházely veselé
a spokojené. Léto, co se počasí týče, bylo skoro stejně pestré, jako
zážitky dětí během školního roku. Věřím však, že si jej všichni užili
dosyta, protože brzy sluneční paprsky zeslábnou a přehoupneme se do
podzimního času. S ním jde ruku v ruce i nový školní rok, který netrpělivě

očekáváme jak my, učitelé, tak rodiče s dětmi – hlavně těmi novými. Snad
k nové zkušenosti přistupují všichni pozitivně a těší se na nové kamarády,
aktivity, zážitky. Paní učitelky se těší na všechny stejně – přivítáme nově
příchozí děti a dětem vracejícím se po prázdninovém odpočinku pozvolna
nastolíme
potřebný
řád
a
povinnosti.
Věříme, že si vše
rychle
sedne,
chaotických
situací
bude co nejméně a děti
si v novém prostředí
rychle
zvyknou.
Těšíme se, co hezkého
nový školní rok přinese
a všem přejeme –
vykročte pravou!

Ze základní školy/Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Zpátky do školy
31. června děti dostaly svá závěrečná vysvědčení. Pro některé z nich to
byla premiéra, pro jiné poslední vysvědčení na této škole. Museli jsme
dodržet hygienická opatření, a tak bohužel nedošlo na každoroční
společné rozloučení se žáky čtvrtých tříd. Děti si tedy rozdaly
vysvědčení ve svých třídách a čtvrťáci si kromě vysvědčení odnášeli
dárečky na rozloučenou. Pak už dětičky vylétly z hnízda, školu za zády,
myšlenkami venku s kamarády. Čekaly je dva měsíce prázdnin.
V tradičním koloběhu času však prázdniny střídá nový školní rok. Opět
bude chvilku trvat, než si děti zvyknou a přepnou z režimu off do režimu
on. Pro malé prvňáčky to bude trochu krok do neznáma, ale s pomocí
rodičů
a
paní
učitelky
jistě
všechno
zvládnou.
Jaký asi bude nový školní rok? S rouškami nebo bez? Nevíme. Přejeme si,
aby se nenaplnily černé scénáře strašící podzimní epidemií koronaviru,
který tak zásadně ovlivnil výuku před prázdninami. Za tu dobu jsme však
získali nějaké zkušenosti a jsme lépe připraveni. Stále platí, kdo je

připraven, nebývá překvapen. Jsem optimista a věřím, že začneme lépe,
než jsme končili. Začátek školního roku bývá hektický, a proto všem
rodičům přejeme mnoho trpělivosti, dobrou náladu, pevné zdraví a dětem
žákovskou knížku plnou jedniček.

Letní tábor Skřipov 2020/ Alexandra Klimšová
Tento rok v březnu nás místo příprav na tábor zaskočila
nepříjemná situace s koronavirem. Nikdo do poslední chvíle
nevěděl, jak to vlastně s táborem bude a co nám zdravotní
opatření dovolí a naopak zakážou. Když se v květnu opatření
uvolnila, začaly přípravy na rychlo. Věci, na které máme
normálně půl roku, jsme museli zvládnout za tři týdny.
Věděli jsme, že nás nemine ani návštěva z hygieny a proto byly přípravy o
něco náročnější. Dělalo se vše pro to, aby tábor mohl v pohodě začít.
Letos nás jako celotáborové téma čekali Čarodějové. První den děti
do oddílu rozdělil samotný Gandalf pomocí svého kouzelného hrnce a
hůlky. Když byly děti rozdělené do tří oddílů, začal boj o velký poklad
plný drobných dárků a sladkostí. Děti se svými oddílovými vedoucími
celých 14 dní soutěžili o body, za které si později kupovali a vybarvovali
hvězdičky na táborové mapě. Vzhledem k okolnostem nás neminula
lahvička dezinfekce na každém rohu a taky návštěva hygieny, kterou jsme
úspěšně a statečně zvládli. Zkomplikoval se i výlet do Hradce nad
Moravicí,
kterého
se
děti
nemohly zúčastnit. A tak naše dva
skvělé hlavní vedoucí, Martina
s Jardou, napadlo, že když
nemůžou děti na výlet, výlet
přijde za dětmi. Ve středu
odpoledne jsme se všichni
společně vydali na procházku k
nedalekému rybníku, kde už nás
čekal stánek plný sladkostí a
hraček. Děti byly štěstím bez
sebe a vzaly stánek útokem. Asi

po dvaceti minutách
hlavním
vedoucím
zbyly
na
stole
poslední
kusy
sladkostí a mohli jsme
se zase spokojeně
vrátit do tábora. Tam
už si děti naplno
mohly vyzkoušet své
nově pořízené hračky
a
naládovat
se
sladkostmi. Letos na táboře převládalo slunečné počasí, a když pršelo,
naše jídelna se proměnila v promítací sál nebo v soutěžní prostor pro hru
"Riskuj". V kině se promítaly různé pohádky dle výběru dětí samotných.
A když se poslední večer jídelna proměnila na taneční parket, děti mohly
výhru tábora oslavit na závěrečné diskotéce. Při poslední pomalé písničce
všem pomalu, ale jistě začalo docházet, že nádherných 14 dní v přírodě
končí a že si ráno musejí sbalit své kufry. Tábor jsme si všichni do
jednoho pořádně užili. To by ani jinak nešlo, s partou parádních lidí, kteří
vás dokážou rozesmát v každé situaci. Na Skřipov jezdím už od malička
a každý rok odjíždím se slzami v očích. Protože při pomyšlení na to, že

musím zase celý rok čekat, až se právě tahle parta se 42 dětmi sejde
uprostřed Skřipovských lesů, mi nahání slzy do očí i teď.
Děkuji všem za super 14 dní. Bez vás by to nebylo ono! Tak zase příští
rok! Ahooj!

Sportovní okénko /Eva Hurníková, předsedkyně
V sobotu 27. června se na travnatém hřišti ve Velkých Albrechticích
uskutečnil Turnaj v malé kopané. I když to předchozí den kvůli vydatnému
dešti vypadalo, že se místo turnaje v malé kopané bude hrát vodní pólo,
tak i přesto od časného sobotního rána účastníky turnaje z širokého okolí
vítala sluncem zalitá obloha s nachystaným sportovním areálem a třemi
vyznačenými hřišti. Turnaje se účastnilo 93 mužů - 11 týmů, které byly
rozděleny do dvou skupin, a 17 dětí, které byly rozděleny do 3 týmů, a
vytvořily tak třetí samostatnou skupinu.
Výsledky – muži
1. SLAVOJ RUM
2. ŽOLÍCI
3. SLAVOJ BUTOVICE U20
4. GUNNERS
5. LOPATY
6. BENEŠOV OV
7. MUERTOS VIVAS
8. BCHŠ
9. TIB
10. LO3
11. PARAOLYMPIQUE DE MARSEILLE
Nejlepší hráč: Martin Šubrt, Nejlepší střelec: Petr Kratochvíl
Nejlepší brankář: Libor Macháč
Výsledky – děti
1. JO! LYFT
2. LOUPÁCI
3. FC KOPYTA
Nejlepší hráč: Jakub Hutník, Nejlepší střelec: Daniel Kříž
Nejlepší brankář: Tomáš Žídek

Nezaháleli jsme ani o prázdninách a letos poprvé jsme od 6. 8. do 9. 8.
uspořádali pro děti do 13 let fotbalové soustředění formou táboru,
kterého se zúčastnilo 16 dětí. O děti se vzorně starali fotbaloví trenéři
Mario Čegan, Matěj Kotrla a asistentky Sabina Kremzerová, Markéta
Kleinová, za což jim patří velký dík. Pro děti byl připraven opravdu bohatý
program
(táborák,
bojovky, hry, tréninky).
V pátek dne 7. 8. jsme v
rámci
soustředění
uspořádali
pro
děti
zájezd do Skalka family
parku,
kterého
se
účastnili i jiné děti z naší
obce. Celé soustředění
bylo zakončeno zápasem
dětí proti rodičům, kdy
samozřejmě
vyhrály
děti.

V sobotu 15. 8. se uskutečnil 47. ročník Štítu Albrechtic v Jizerských
horách. V Jizerských horách jsme měli zajištěné ubytování od pátku 14.
8. do 16. 8. Kvůli koronavirové pandemii se letošního Štítu účastnily pouze
4 obce místo 8, hodně se improvizovala a i když jsme nevyhráli, jsme rádi,
že jsme byli součástí tohoto netradičního ročníku Štítu.

Naše muže jsme
přihlásili
do
soutěže Okresní
pohár
FAČR.
Doposud odehráli
2
zápasy
se
Štramberkem a
Starým Jičínem,
které
vyhráli.
Věříme, že v této
soutěži budou i
nadále úspěšní. Muži zahájili podzimní sezónu 2020/2021 soutěže
HUSQVARNA ENVIRO – HIK Nový Jičín OP v sobotu 22. srpna výhrou
4:3 v zápase v Příboře, a mladší žáci pak soutěž OS mladší žáci 7+1 sk. A
v neděli 23. srpna zápasem v Hladkých Životicích. Rozpis zápasů podzimní
sezóny 2020/2021 a Okresního poháru FAČR bude umístěn na nástěnce
SK Velké Albrechtice u pošty. A tímto srdečně zveme všechny příznivce
fotbalu, aby naše fotbalisty přišli podpořit.

O činnosti Komise pro projednávání přestupků obce
Velké Albrechtice /Marie Dlabalová
Každý
z
nás
někdy
chyboval,
nevědomky se dopustil nějakého faux
paux – nikdo totiž není neomylný. Kdo si
myslí, že je, tak mu věřte, nevěřte.
Podle situace. Jde totiž o to, do jaké
míry se někdo dopustí něčeho, co by
neměl, co odpovídá dobrým mravům,
kdy někomu ubližuje, kdo mu způsobuje
újmu, kdy mu škodí. Je nás málo, kteří
trpíme? Je nás málo, kteří i škodíme?
Čísla nejsou pro tento článek důležitá, spíše mně bude zajímat podstata
věci a informace, které možná i vám občanům budou k užitku. Proto jsem
požádala o rozhovor paní Radmilu Chudjákovou, členku a zapisovatelku
Komise pro projednávání přestupků obce Velké Albrechtice. Jenom pro
informovanost: přestupek je pojem znám už od r. 1787, další novější
zákony se tímto právnickým termínem zabývaly např. v roce 1990, 2016.
Paní Chudjáková je členkou naší obecní komise od r. 2003. Určitě nám má
co říci.
Jaké spory řešíte?
Podle toho, co nám zákon umožňuje. Jsou to přestupky proti státní
správě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti
majetku. Když bych to mohla shrnout, tak většinou jsou to u nás
přestupky proti občanskému soužití. Lidé si nadávají, dělají naschvály.
Také řešíme přestupky proti majetku, někdo poškodí někomu sloupek,
počůrá kolo od auta... Od té doby, co do katastru obce spadá i Penny
Market, tak řešíme mnohem častěji delikty cizích lidí, nikoliv pouze
občanů naší obce. Od r. 2017 existuje rejstřík – tedy registr přestupků,
což eviduje ministerstvo spravedlnosti.
Rozumím tomu dobře, že když se někdo dopustí nějakého přestupku,
je evidován centrálně?
Od 1. 1. 2017 existuje tento registr přestupků. Takže si můžeme
někoho vyhledat, ověřit. Spolupracujeme s policií ČR, která nám přeposílá

oznámení o přestupku, jež jsou podkladem k projednání přestupku
v komisi za přítomnosti účastníků a svědků, popř. se věc vyřídí bez
ústního jednání tzv. příkazem. Postup zhodnotí předseda komise, který
má právnické vzdělání. Tříčlenná komise pak hlasováním rozhoduje o
trestech.
A ty jsou jaké?
Napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, odebrání věci, zveřejnění
přestupků v mediích. My nejčastěji udělujeme pokuty a napomenutí.
Od – do?
Podle sazebníku – dle druhu přestupku, např. při opakovaném spáchání
přestupku proti majetku může být uložena pokuta až do výše 70 000 Kč.
Platí ti, kteří platit mají?
Většinou ne.
Takže musíte vymáhat. Přesto, jaký je postup, když by si občan naší
obce chtěl stěžovat?
Ideální je uvést místo, datum, čas, svědka a samozřejmě uvedení
problému, tedy přestupku. Vše nejlépe písemně.
Existují i nějaké stížnosti stěžovatelů, až tzv. neuvěřitelné?
No, nebudu vám jmenovat slovní výrazy, kterými se lidé častují. Také
psí výkaly před brankou nejsou výjimkou. Ale například děti snědí v
obchodě něco, co by neměly a my to tu pak projednáváme, to mi připadá
až moc neuvěřitelné.
Mohu se vás zeptat, jak byste řešila jako členka komise problém, kdy
soused nechce připustit ořezání stromu, který zasahuje na váš
pozemek, ale je tu i možnost, že při větším větru spadne i na váš
dům?
Vždy je na prvním místě domluva, třeba na částečném ořezu
atd…Pokud vám tento strom nezpůsobil nějakou škodu, do přestupků to
nespadá.
Děkuji za radu. A děkuji i za rozhovor. Přesto, že děláte záslužnou
práci, není to asi moc důvodů k radosti.
No to opravdu není. Většinou říkám lidem, uvědomte si, že je to váš
soused. Je nejlepší se dohodnout. Vy s ním a vedle něho budete žít i
nadále. Spory nic nevyřeší.

Je důležité si vzájemně vycházet vstříc, být tolerantní a navzájem si
pomáhat. Od toho přece jsme sousedé, jsme lidé. Jenomže...

Oslavíme 130 let tratě Bílovec – Studénka zbouráním
její nejstarší části? / SOVA-spolek obce Velké Albrechtice
Vážení spoluobčané,
v tomto roce si připomínáme výročí 130 let železniční tratě mezi
Bílovcem a Studénkou. Všichni si tak uvědomujeme, že se jedná skutečně
o historickou trať, o kterou bychom měli pečovat a uchovat ji tak pro
příští generace. Součástí tratě jsou také kamenné nosné prvky, které
skutečně pamatují slavnostní průjezd prvního vlaku.
Je paradoxní, že v roce oslav plánuje Správa železnic (bývalá SŽDC)
demolici historického viaduktu, který se nachází na katastru Velkých
Albrechtic a umožňuje průjezd vozidel do Studénky - Butovic. Investice
v hodnotě cca. 16 mil. Korun možná přinese lepší průjezd, avšak vezme
nám kousek historie a romantické zákoutí naší obce.
V roce 2019 občané Bílovce a Velkých Albrechtic vyjádřili nesouhlas
s demolicí viaduktu. Stejně se k věci staví také zástupci obce Velké
Albrechtice a města Bílovce. Podaří se ještě viadukt zachránit?

Společenská kronika
V měsíci září oslaví životní
jubileum
Kusková Daniela
55
Pastvová Radmila
60
Szymala Václav
65
Oderská Jaroslava
70
Nosal Josef
75
Havelková Marie
76
Bučková Libuše
77
Pravdová Zdeňka
77
Stanečka František
78
Šteberlová Arnoštka
78
Kleinová Mária
78
Mravcová Zdenka
79
Bodláková Eva
80
Kleinová Marie
80
Pavelková Danuše
81
Jirkovský Oleg
82
Červenková Otilie
86

V měsíci říjnu oslaví životní
jubileum
Onderka Petr
50
Vavrečka Jiří
50
Bělunková Jaroslava
50
Žídková Bronislava
65
Švec Ludovít
65
Kafková Iva
70
Dudková Věra
75
Hruzíková Anna
76
Timošová Marta
77
Bartoničková Dagmar
78
Ciompa Daniel
78
Jedličková Marie
85

Noví občánci: Michal Richtár, Jindřich Czespiva
Opustila nás: paní Ursula Vítková
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, typickým symbolem září je škola. Na jaře jsme do ní kvůli
koronaviru moc nechodili, o to máme více důvodů těšit se. Na procvičení
zeměpisu mám pro vás tajenku. Když ji vyluštíte, zjistíte, který předmět
mají všechny děti ve škole nejraději?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. NEJDELŠÍ ČESKÁ ŘEKA
2. NEJVYŠŠÍ ČESKÁ HORA
3. NEJVYŠŠÍ HORA BESKYD
4. NEJVĚTŠÍ ČESKÝ RYBNÍK
5. MĚSTO, KDE JE NEJHLUBŠÍ ČESKÁ PROPAST
6. NEJVĚTŠÍ NÁRODNÍ PARK V ČESKU
7. NEJVĚTŠÍ ČESKÁ PŘEHRADA
8. MĚSTO, KDE JE NEJSTARŠÍ KAMENNÝ MOST V ČESKU

Mladí hasiči /

Zuzana Dolínková, instruktorka

Vážení občané, letos v srpnu jsme pro děti, spolu s SDH Lubojaty,
uspořádali 7 denní tábor v areálu Setina. Děti spaly v chatkách a na jídlo
chodily do hotelu. Měli jsme připravený vodní skákací vak, trampolínu a
bazén. Ale dětem se stejně nejvíc líbil blízký potok, do kterého si zvládly
udělat bahenní klouzačku. Zpestřit program nám pomohli hasiči z Pusté
Polomi, kteří nám udělali pěnu a vodní mlhu. Téma celého tábora byla
Cesta z pravěku na Setinu. Během týdne jsme hráli hry, za které děti
sbíraly korálky. Tým s největším počtem korálků samozřejmě vyhrál.
Předposlední den jsme pro děti připravili celotáborovou hru, kde během
cesty musely splnit spoustu úkolů. Nesměla chybět ani tradiční stezka
odvahy. Poslední večer jsme uspořádali karneval v maskách. Všichni
překvapili svými velmi krásnými a originálními kostýmy, které měly jak
děti, tak i vedoucí. Nachystali jsme si malé pohoštění a naše „párty“ mohla
začít. Než jsme se nadáli, už nám na dveře klepala sobota a my se museli
rozloučit a vyrazit domů. Všem se nám tam moc líbilo, a proto jsme si
slíbili, že se tam příští rok zase sejdeme.

Tímto chceme poděkovat všem sponzorům a naší obci za finanční i věcné
dary.
Rádi bychom vás všechny pozvali na naši soutěž Mladých hasičů, která
se bude konat 5.9.2020 od 9 hodin na našem hasičském areálu.

Zpráva o činnosti kynologického spolku /Alena Kanková
30. výročí kynologie ve Velkých Albrechticích… a okolí
Milí přátelé kynologie, letos je to již 30 let, co byl 12.5.1990, založen
Kynologický klub Velké Albrechtice. Tímto 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 3.10. 2020 ( do
plánované akce v květnu nám vstoupila pandemie) , 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
spolkovou fotografkou a
následně upravená 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:

Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein, předseda

Prázdniny jsou za námi, a letošní léto pomalu ale jistě spěje ke svému
konci. Vždyť 21. září začíná astronomický podzim. Jaké toto léto bylo,
přenecháme na zhodnocení vědcům a statistikům. Snad si můžeme my
laikové dovolit tvrdit, že se počasí po několika letech vrátilo k normálu.
Pro celou přírodu i pro nás je dobře, že se nenaplnily katastrofické
předpovědi z jara, že nás čeká nejteplejší léto za 500 let. Snad bohaté
deště v červnu pomohly našim těžce zkoušeným lesům. Chladnější nástup
léta způsobil, že letošní žně se posunuly do měsíce srpna. Na polích se
intenzivně pracovalo a zemědělská krajina se rychle měnila. Tam kde
zvěř ráno nacházela kryt, během pár hodin díky moderním a rychlým
strojům najednou bylo strniště. Nejvíce tím trpí náš obyvatel polí zajíc,
který je velice věrný místu, kde se narodil a kde to dobře zná. Najednou
se během chvíle jeho teritorium úplně změní. Proto jsou tak důležité
remízky, travnaté plochy a další krajinné prvky, kde tato volně žijící zvěř
najde úkryt. Pro zdárné přežití, dnes již vzácné drobné zvěře, kdysi tak
hojnými obyvateli našich polí jako je bažant, zajíc, koroptev, jsou

důležité tyto aspekty, kryt, voda, lov zvěře dravé hlavně lišky a kuny.
Snažíme se zakládat další políčka, kde námi vyseté plodiny zůstanou
nesklizena až do jara příštího roku. Zde tato zvěř nalezne dostatek
krytu i potravy. Tam, kde není dostatek vody, jsme zbudovali napáječky
o obsahu 70 litrů vody, které se hlavně v letních měsících neustále
doplňují. A v neposlední řadě je to odlov lišek a kun, což se našim členům
velmi daří. Díky tomu u nás stoupají stavy zajíců, bažantů i vzácných
koroptví. Je to nikdy nekončící práce, ale výsledky se pomalu dostavují,
což snad nejenom nám myslivcům dělá velkou radost. Konec léta znamená
začátek péče o zvěř. Jak říká jedno staré přísloví „poslední klas z pole,
první zrno do zásypu. Bažantům sypeme obilný pozadek, srnčí zvěři
doplníme do solníků kamennou sůl, a je potřeba zkontrolovat a opravit
krmelce, neboť podzim nám klepe na dveře.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Jak poznat zralý a sladký meloun na zahradě
Meloun je lahodný a plný vody, která našemu organismu prospěje nejen v
horkých letních dnech. Obsahuje řadu cenných minerálních látek, a to včetně
jeho slupky, která se rovněž dá konzumovat. Navzdory své sladké chuti má
meloun minimum kalorií. Letos díky deštivému a chladnému počasí se růst
melounů úplně zastavil a pokračoval až v srpnu. Proto sklizeň bude letos
opožděná. Jak ale poznat opravdu dobrý zralý meloun? Mnoho lidí vůbec
netuší, jak správně sklízet vodní meloun. Ačkoliv se může zdát těžké
určit, jak zralý je vnitřek, když jediné, co vidíte, je vnější
slupka, existuje celá řada triků, jak poznat zralý a sladký meloun.
Napoví barva melounu i žluté skvrny: Meloun, který je zralý, je
zbarven do tmavě zelené barvy. Světlý meloun bývá nedozrálý. Zralé
melouny mají tóny do žluta, zatímco bílá barva znamená, že melouny
nejsou zralé. Melouny, které jsou na jedné straně světlejší a na druhé
straně tmavší, ještě nesklízíme. Hledejte na melounu žluté nebo bílé
skvrny. Stejně tak i barevný kruh na opačné straně od stopky může
znamenat míru sladkosti. Čím je větší, tím by měl být meloun sladší.
Sušší a stočená stopka: Pozornost věnujte i samotné stopce. Pokud
se stáčí, znamená to zralý plod. Zelená rovná stopka naopak značí, že je

meloun nedozrálý a nebude ani sladký a
červený uvnitř. Suchou stopku mají melouny
až v obchodech.
Jasný
zvuk:
Dalším
důležitým
ukazatelem, jak si vybrat zralý meloun, je
zvuk. Poklepejte na meloun, a pokud je zvuk
dutý, spíše podobný tenoru než basu, je tento
plod zralý. Ještě osvědčenější způsob je takový, kdy chytíte meloun do
svých rukou a stlačíte jej. Poslouchejte, zda začne zevnitř mírně praskat.
Jestliže ano, držíte zralý meloun. Ale pozor, zase to s tou sílou
nepřehánějte. Plod roste asi 3 týdny, dalších 3-5 týdnů ještě na rostlině
dozrává. To v závislosti na odrůdě, velikosti plodu i teplotě. Stopku
neodtrháváme, ale raději odřízneme.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová, knihovnice
Vážení čtenáři, nastávající podzim je dobou, kterou trávíme více doma, a
to je nevhodnější čas na dobrou knihu. Přijďte si vybrat z naší nemalé
nabídky knih. Na ukázku pár novinek…
Radka Třeštíková -Foukneš do pěny
-Veselí
Klíma Josef, Šlachta Robert -Šlachta - Třicet let pod přísahou
Anne Jacobsová-Trilogie Venkovské sídlo
Trilogie panský dům
Jojo Moyesová - Schovej mě v dešti
Samantha Youngová - Bez rozloučení
-Struny lásky
Stefan Ahnhem -Osmnáct pod nulou
-Devátý hrob
Colleen Hooverová -Pravda, nebo lež
Peter May-Pekingský rozparovač
Joy Fieldingová- Na špatném místě

MAS Regionu Poodří pomáhá s rozvojem našeho venkova
MAS Regionu Poodří už více než 15 let působí v rozvoji regionu na svém
území. A kdo nebo co je MAS? MAS je zkráceně místní akční skupina
(ang. Local Action Group), která pomáhá rozvíjet daný venkovský region,
v rámci EU také prostřednictvím finančních prostředků. Dnes můžeme
najít takové skupiny již prakticky po celém světě. MAS Regionu Poodří se
na základě své integrované strategie CLLD snaží podpořit problematické
oblasti a pokrýt také aktuální potřeby regionu. Území regionu, ve kterém
MAS nyní působí, sdružuje 39 obcí s více než 68 000 obyvatel.
V programovém období 2014 – 2020 měla MAS ke zprostředkování přes
183 mil. Kč, což je celkový objem finančních prostředků za Program
rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační
program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí. Žadatele,
kteří si mohou požádat o dotaci, jsou vždy specifikováni danou výzvou
(např. obce, neziskové organizace, osoby podnikající a další). Letošním
rokem končí stávající programové období a MAS má v harmonogramu

vyhlašování posledních výzev – podzim 2020 výzvy z IROP pro opatření
Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání.
MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice srdečně zvou všechny
příznivce našeho venkova na 6. ročník akce ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ,
který se uskuteční dne 28.9.2020 v areálu „Na Stodolní“, náves obce
Bartošovice. Další informace o MAS naleznete na webových stránkách
www.mas.regionpoodri.cz/, nebo na sociální síti Facebook - MAS Regionu
Poodří.
Vaše MAS Regionu Poodří, z.s. Region Poodří sobě!

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.

Informace o plánovaných odstávkách
Společnost ČEZ Distribuce, a. s oznamuje svým klientům, že od 1. 1. 2021
již zákazníci v místě plánovaných odstávek nenajdou
vylepená oznámení o plánovaných odstávkách. Informace
o všech plánovaných odstávkách mohou klienti dostávat
formou e-mailu nebo SMS po zaregistrování na
www.cezdistribuce.cz/sluzba.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad
Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v
sobotu 12. září 2020 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.
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.

Kalendář akcí
Datum
5. září
12. září
21. září
2.-3. říjen

Akce
Soutěž mladých hasičů
Svoz objemného odpadu
Zasedání zastupitelstva obce č. 9
Volby do zastupitelstev krajů
Hlas obce č.107 - 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:01.09.2020
Uzávěrka příštího čísla: 15.10.2020

