zpravodaj obce Velké Albrechtice
červenec, srpen
2014
Úvodník / Blanka Drastichová
Milí spoluobčané,
nastal ten dlouho očekávaný čas.....
Čas dovolených, koupání, sportování a
nových zážitků. Čas na výlety, toulky
přírodou a sbírání lesních plodů- tomu
říkáme správné prázdniny. Děti dostaly
vysvědčení. Mnohé je s pýchou nesly
ze školy domů, těm všem gratuluji. A
těm dětem, kterým se známky letos
„nepovedly“, doporučuji vypustit to na
dva měsíce z hlavy, a po prázdninách se vrhnout odpočatí do díla a
napravit to. Prázdniny nejsou jen dny odpočívání, budeme sbírat, sušit
a zavařovat vše co nám zahrádka a příroda nadělí. Nejen prací kolem
domu a zahrádek budeme trávit léto, odpočinek a čas strávený
s rodinou a přáteli je neméně důležitý. Není nad to si za letního večera
posedět v kruhu rodiny nebo přátel u skleničky dobrého vína nebo
půllitru vychlazeného piva a s něčím dobrým k zakousnutí z grilu.
Přeji Vám všem nádherné léto plné sluníčka a letní pohody, spoustu
nádherných zážitků, prostě prázdniny, na které se nezapomíná……

„Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat
a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji.“
Johann Wolfgang Goethe

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané.
V pondělí 26.5.2014 kolem 16.30 hod. a ve středu 28.5.2014 kolem
půl desáté večer postihly naši obec dvě vlny přívalových srážek, které
se v zastavěném území obce projevily zaplavením velkých ploch a
splavením bahna z polí nad obcí do zastavěné části obce. Splaveniny
z polí v našem katastru způsobily značné škody i ve Studénce na
Trávníkách. Měřím několik let srážky a teplotu na své zahradě. Podle
těchto údajů v pondělí spadlo 95 mm vody za 2,5 hodiny a ve středu 24
mm za 15-20 minut (každopádně za méně než 30 minut, interval měření
je 30 minut). V jiných částech obce to však mohlo být i mnohem víc. Je
celkem běžné, že na jednom konci obce lije jako z konve a na druhém
konci svítí slunce. Proč tomu tak je vysvětlit neumím, jen se to děje
čím dál častěji a srážky jsou stále prudší. Uvedu zde dva příklady škod.
První příklad - Kovářská ulice vedle OÚ, délka ulice 380 m.
Zaplaveny sklepy několika domů, garáže, pozemky. Ulice se zpevněným
povrchem a travnatými okraji je odvodněna kanalizační stokou, která
byla postavena před min.40 lety, zřejmě na místě původního silničního
příkopu. Do tohoto příkopu byly svedeny i srážkové vody z polí. Nad
touto ulicí byly při KPÚ vyčleněny parcely p.č.2585 a 2587, které jsou
určeny k realizaci zeleně s účelem omezení účinku větru a s tím
souvisící prašnosti a zejména k omezení vodní eroze. Pozemky jsou
osázeny asi 4 roky, zatravněné a jakousi záchytnou funkci už plní. Nad
těmito pozemky však jsou polní pozemky, které jsou součástí půdního
celku č.8001/1, z něhož plocha cca 3,5 ha (měřeno ve veřejném
registru půdy LPIS) tvoří "údolíčko" se spádem směrem k obci.
Údolnice navazuje zhruba na ulici Kovářskou. Na pozemku je cukrovka.
Při obou deštích došlo ke splavení značného množství zeminy do ulice.
Část odvedla kanalizační stoka, ale vodou s bahnem byly zaplaveny
sklepy, dvorky a zahrady i komunikace. Dvakrát po sobě v jednom
týdnu.
Druhý příklad - spodní konec obce, meliorační potok DVT 120 od
dálnice za Golem do obce, vedoucí přes pozemky manž.Handlových do
Bílovky, správce toku Povodí Odry. Do tohoto potoka jsou jednak

zaústěny meliorace z polí jižně od dálnice, patřících k půdním celkům
č.8101/3, 6102/4, 6102/6 a 6102/2, které obhospodařuje ZD Bílovec
agro, dále č.7001/15 obhospodařovaný p.Klečkou. Co nestačí
prosáknout do půdy, odteče po povrchu zhruba v trase melioračního
kanálu a voda vezme sebou ornici, pokud jí v tom nic nebrání. Na polích
je dnes kukuřice, cukrovka a bob. Vody z těchto ploch a spolu s vodami
z dálnice (přes retenční nádrž) opakovaně zaplavují louky na spodním
konci obce, ale většinou, až na výjimku po dobu stavby dálnice, s sebou
nenesou tolik bahna. Tentokrát došlo ke splavení značného množství
bahna, které se uložilo v korytě melioračního potoka a zejména na
okolních pozemcích v obci. Došlo i poškození zpevněné cesty pod
dálničním mostem, poškozena byla krajnice, přes kterou přetékalo
obrovské množství vody.
Není to výčet všech příkladů. Neumím si však představit co by se
stalo, kdyby podobný liják přišel na pole severně nad obcí, kde je ještě
větší svažitost a plocha od hranice s Bílovcem po hřiště přes 60 ha! A
tak si na základě prohlídky ploch kolem obce dovolím udělat vlastní
závěr o příčinách následných škod. Kdysi byla řada pozemků ve svazích
trvale zatravněna, staří sedláci zřejmě věděli proč. Existovaly
meliorační příkopy, ze kterých byla voda bezpečně odváděna do
Bílovky nebo Jamníka. Ty jsou dnes zasypané (rovná plocha se lépe
udržuje) nebo zatrubněné systémem neudržovaných a tím nefunkčních
meliorací. Orná půda se obdělávala hlubokou orbou, při které se do ní
vpravil chlévský hnůj. Stabilně tím byla udržována vrstva 15-20 cm
ornice, která měla schopnost nasáknout značné množství vody. Dnes
se pole obdělávají těžkou technikou, která půdu stále víc zhutňuje. Po
sklizni se pole maximálně podmítne, ale mnohdy ani to ne. Před setím se
pole sjede jakýmsi kombinovaným strojem do hloubky 3-5 cm a do toho
se seje, pokud to nedělají najednou. Kukuřice, řepka, cukrovka. Půda
bez humusu, plná plevele a nerozložených posklizňových zbytků. Po
dobu vegetace se porost udržuje chemicky, hnojí se strojenými hnojivy
nebo digestátem z bioplynové stanice. Jestliže na tuto slabou
vrstvičku „ornice“ trochu víc zaprší, musí se zkypřená zemina po
ubitém podkladu splavit! Nemá se čeho zachytit! Jsem přesvědčen, že
v případě osetí ploch jinými plodinami a vytvořením travnatých ploch ve

spodní části pozemků by vodní eroze nemusela být tak velká nebo by
bahno zůstalo na poli v tomto trvalém porostu.
Někteří dávají vinu za zaplavení svých nemovitostí obci. Údajně je
vysoko povrch komunikace, ta navíc má špatný sklon, uliční vpusti jsou
nefunkční. Ano, mají také pravdu. Jenže řešit výjimečný stav, který
nastal jednou za X let, třeba radikálním snížením povrchu komunikace
je nemožné. Řešit budeme úpravu uličních vpustí, případně do budoucna
zvětšení kapacity stoky. Jenže všechno to nebude k ničemu, když
neodstraníme příčiny, a to je vznik povodňových vln z nevhodně
obdělávané půdy. Dešťům nezabráníme. Je však možné změnit způsob
obhospodařování polí kolem obce, hlavně v několika rizikových plochách.
K tomu se však musí postavit čelem hlavně zemědělci a vlastníci půdy.
Zemědělci dostanou dotace nejen na kukuřici a řepku, dostanou je i na
zatravnění. Snad podle podmínek EU mají být právě tyto dotace do
budoucna ještě posilovány. Takže, páni sedláci, v čem je problém? A
pokud by to zemědělcům nic neříkalo, vám, vlastníkům půdy by to něco
říkat mělo. Jsou to vaše pole, váš majetek, který je takto poškozován a
znehodnocován. Děkuji za pochopení.
Chtěl bych zde vyjádřit poděkování jednotce dobrovolných hasičů.
Ta ve složení Marcel Svačina, Tomáš Langer, Petr Škrobák ml., Zbyněk
Škrobák a Tomáš Nikel obětavě zasahovala při odvrácení škod.

Tentokrát nás neohrožovala Bílovka, voda přitekla z druhé strany.
Hasiči čerpali sklepy několika občanům, přečerpávali vodu ze
zatopených luk a pomáhali s úklidem komunikací. Děkuji také občanům,
jmenovitě panu Václavu Kudělovi, který na vlastní nebezpečí pomáhal
čištěním uliční vpusti na ul.Kovářské a určitě pomohl omezit některé
škody nejen na vlastním majetku.
Blíží se konec tohoto volebního období a pravděpodobně ve dnech
10. a 11. října se uskuteční volby do zastupitelstva obce. S tím souvisí
jedna důležitá informace pro kandidáty – pokud toto datum konání
voleb bude vyhlášeno oficiálně, kandidátní listiny volebních stran musí
být odevzdány do 5. srpna 2014.

Z usnesení rady obce / Ing.Josef Magera, starosta
RADA OBCE dne 28.4.2014 schválila:
- Provedení majetkoprávního vypořádání k pozemku p.č.1928/1
RADA OBCE dne 28.4.2014 vzala na vědomí:
- Žádost o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě k p.č.1247/51
- Výzvu stavebního úřadu č.j.V/11267-14/418-2013/Voj ze dne
18.4.2014 k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby „Parkovací stání v areálu hřiště ve Velkých
Albrechticích“ a lhůtu pro doplnění do 31.7.2014.
- Veřejnou vyhlášku MěÚ Bílovec č.j.ŽP/11804-14/10-2014/vav ze
dne 24.4.2014 o zahájení třetí úplné aktualizace územně
analytických podkladů ORP Bílovec.
- Informace školské rady
RADA OBCE dne 5.5.2014 schválila:
- Vyloučení uchazečů PAS PLUS s.r.o. a EKO Agrostav a.s. z další
účasti ve veřejné zakázce „Poldr a úpravy DVT 121 Velké
Albrechtice II“.
RADA OBCE dne 12.5.2014 schválila:
- Uzavření smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně s firmou Petr
Žurek – Pítrs na roky 2014-2016.
- Návrh pachtovní smlouvy se společností ZD Bílovec agro.
- Smlouvu o peněžním daru pro ZŠ a MŠ Velké Albrechtice.

Vyloučení uchazeče TALPA – RPF, s.r.o. z další účasti ve veřejné
zakázce „Poldr a úpravy DVT 121 Velké Albrechtice II“.
- Konečné pořadí nabídek přijatých v zadávacím řízení na
zhotovitele VZ „Poldr a úpravy DVT 121 Velké Albrechtice II“.
- Uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Poldr a úpravy DVT
121 Velké Albrechtice II“ s firmou Lesostavby Frýdek – Místek
a.s.
- Účetní závěrku za rok 2013 v rozsahu rozvaha, výkaz zisku a
ztrát, příloha, protokol o následné kontrole zřizovatele a
inventarizační zpráva příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Velké Albrechtice, a to jednomyslně. Výsledek
hospodaření je 0 Kč.
RADA OBCE dne 12.5.2014 udělila:
Výjimku z ustanovení Čl.4 odst.1 OZV č.2/2013 žadateli Sdružení
dobrovolných hasičů Velké Albrechtice a povoluje prodloužení
doby ukončení letního karnevalu u příležitosti Dne obce dne
14.6.2014 do 03.00 hodin 15.6.2014.
RADA OBCE dne 12.5.2014 vzala na vědomí:
- Na jednání starosty s ČSOP Studénka a Ing.Vladimírem Klečkou,
nájemcem pozemku p.č. 2842 dne 6.5.2014 nedošlo k dohodě o
ukončení nájmu pozemku a o realizaci přírodě blízkého
protipovodňového opatření k ochraně města Studénky. Další
jednání v této věci budou obnovena poté, co vedení města
Studénka projeví vlastní iniciativu vedoucí k realizaci opatření.
- Rozvahu a výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Velké Albrechtice za 1.čtvrtletí 2014.
- Podanou žádost p.Radima Koldase o prodej pozemku p.č.1247/51.
- Zprávu Revenge o sběru šatstva prostřednictvím kontejneru u
pošty.
- Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2014 pro ZŠ
a MŠ Velké Albrechtice
RADA OBCE dne 26.5.2014 schválila:
- Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu MSK
z
dotačního
programu
Drobné
vodohospodářské
akce
ŽPZ/01/2014 v maximální výši 55 % celkových skutečně
-

vynaložených uznatelných nákladů na stavbu „Odkanalizování
pravobřežní zástavby, Sběrač B od p.č. 566/4 k č.p. 140“,
max. 2.860.000,-- Kč. Lhůta pro ukončení projektu do 15.8.2015.
RADA OBCE dne 26.5.2014 vzala na vědomí:
- Připomínky ZD Bílovec agro k návrhu pachtovní smlouvy. ZD
Bílovec nesouhlasí s omezením pěstování širokořádkových plodin
na všech pozemcích, navrhují jen pozemky svažité dle předaného
seznamu. Zásadně je ZD Bílovec proti smluvní pokutě a požadavku
obce na provádění oprav meliorací v rámci udržování pozemků.
- Informaci vedení ZD Bílovec, že neumožní ostatním subjektům
průjezd přes areál bývalého mechanizačního střediska.
- Závazek vedení ZD Bílovec, že budou oznamovat na OÚ termíny
vývozu digestátu na pole.
RADA OBCE dne 9.6.2014 schválila:
- Program jednání 16. zasedání zastupitelstva obce dne 16.6.2014.
- Konečný návrh pachtovní smlouvy na pronájem pozemků z majetku
obce k zemědělskému využití (pachtu) pro ZD Bílovec agro.
- Znění zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na stavbu 8
bytů podporovaného bydlení Velké Albrechtice.
- Uspořádání in-line jízdy pana J.Jaroše z Bílovce dne 26.7.2014
bez omezení provozu na místních komunikacích.
- Výběr nejvýhodnější nabídky na technický dozor stavby „Poldr a
úpravy DVT č.121 Velké Albrechtice II“ a uzavření příkazní
smlouvy s firmou Projektová a inženýrská činnost, Ing.Jana
Sýkorová, Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ
87154528.
- Udělení peněžních darů občanům obce: Břetislav Bajnar za zlatou
medaili MUDr. Jánského, Michal Bierský za 2.místo v dovednostní
soutěži, Stanislav Bierský za organizaci 30 úspěšných Běhů
V.Albrechticemi, Jednotka SDH ve složení M.Svačina, T.Langer,
P.Škrobák ml., Zb.Škrobák a T.Nikel za zásah při záplavách od 26.
do 28.5.2014, Jarmila Gruchalová za práci učitelky v MŠ. Peněžní
dary budou předány na 16. zasedání ZO.
- Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
osobní služebnost „IV-12-8009690, Velké Albrechtice, Vavruša“

na pozemcích p.č.1247/60 a 1247/71 pro ČEZ Distribuce a.s.
RADA OBCE dne 9.6.2014 udělila:
Výjimku z ustanovení Čl.4 odst.1 OZV č.2/2013 žadateli
Sportovní klub Velké Albrechtice a povoluje prodloužení doby
ukončení letního karnevalu dne 30.8.2014 do 02.00 hodin
31.8.2014.
Podle ust.§ 23 odst.5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon,
výjimku z maximálního počtu dětí na jedno oddělení MŠ pro školní
rok 2014/2015 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Velké Albrechtice.
RADA OBCE dne 9.6.2014 doporučila:
- Zastupitelstvu obce provedení úpravy vtokového objektu
jednotné kanalizace na ul.“Kovářské“ podle nabídky p.Petra
Drasticha (větší plocha a menší sklon česlí, opevnění).
- Zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku p.č.1921 ostatní
plocha o výměře 205 m2 vlastníku okolních pozemků a usedlosti
č.p.185/186. Pozemek se stal pro obec nepotřebným.
Omlouvám se za chybu – zasedání rady č.79 se uskutečnilo 14.4., ne
17.4.2014, jak jsem uvedl v minulém přehledu.

Když se práce stane posláním / Ing.Josef Magera, starosta
Práci lze chápat jako zaměstnání, povolání a také poslání. K výkonu
každé práce je zapotřebí určitých předpokladů, jak se říká kvalifikace.
Někdy také talent a osobní zájem o věc, neformální lidský přístup. Lidí,
o kterých si myslím, že neberou práci jen jako způsob jak si zajistit
obživu, moc neznám.
V těchto dnech končí ve funkci učitelky mateřské školy paní
Jaromíra Gruchalová, která odchází na zasloužený odpočinek. Tato
paní Učitelka, opravdu s velkým „U“, v sobě spojuje snad všechny
možné předpoklady. A hlavně přirozený talent pro tuto práci a lásku
k dětem. Její práce se tak určitě dá chápat jako poslání, ke kterému
byla předurčena. Neznám nikoho, kdo by jí měl co vytýkat. Rodiče, ale
zejména děti ji znají jako vždy usměvavou a milou „tetu“, která kromě

svých povinností umí také potěšit, pofoukat bolístku, utišit pláč. Umí
s dětmi nacvičit taneček pro veřejné vystoupení a pak se při tom
vystoupení nestydí s nimi vyřádit. Děkujeme.
Paní Jarka slouží v naší mateřské škole už 37 let, od jejího otevření.
Předtím, po dokončení
střední školy, učila ještě
pár let v Bravanticích.
Učitelkou v MŠ je tak od
stření školy dodnes, přes
40 let, ze kterých jí
prošly rukama stovky dětí.
Určitě šťastných dětí.
Přejme proto paní Jarce
do nadcházejících let na
odpočinku hodně zdraví,
osobní
spokojenosti,
radosti ze života a štěstí.
A hlavně stále ten úsměv.

Ze základní školy/Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka
Začínáme od nejmenších.
Dílka našich školáčků čas od času doplňují stránky Hlasu obce a to je
moc dobře.
Pohádka o skřítkovi a mravenečkovi - Martin Seman (1. ročník)
Byl jednou jeden skřítek. Bydlel v jeskyni se svou rodinou. Měl všechno,
jen jedno jediné mu chybělo – kamarádi. Neměl žádné kamarády.
Jednoho dne šel do lesa a zpíval si: „Tralala, tralala, já jdu do lesa pro
houby.“ Když dorazil k houbám, na něco šlápnul. Podívá se a vidí malého
mravenečka. „Au!“ „Promiň, já jsem na tebe nechtěl šlápnout,“ říká
skřítek. „Víš, co? Můžeme být kamarádi. Chceš být můj kamarád?“
„Ano!“ skřítek na to. „Mravenečku, nechceš se jít ke mně naobědvat? A
jakou polévku máš nejraději? Houbovou? To já taky!“ souhlasí skřítek.
„Tak pojď, nějaké houby nasbíráme a uvaříme polévku společně! A co
říkáš, mravenečku na to, že bychom udělali ještě mrkvičkovou?“ „Ano!“
Najednou jde kolem liška. Chvíli se na skřítka dívá, olizuje se. Vyskočí
z keře, drapne skřítka do pusy a odnese ho do své nory s liščaty.
Skřítek se rozplakal: „Mravenečku, kamaráde, kde jsi? Zachraň mne
před zlou liškou…!“ „Skřítku, kde jsi?“ volá mraveneček. Liška na to:
„Běž, mravenečku, tvůj kamarád se odsud nikdy nedostane!“ Když liška
s liščaty usnula, vlezl mraveneček do liščí nory a zachránil skřítka
kamaráda. „Mravenečku, jsem tak rád, že tě vidím!“ „Tak dost a rychle
pryč pro houby a mrkvičky.“ Klepají na dveře. Otevře skřítkova
maminka a ptá se: „Kde jsi byl?“ „To je dlouhý příběh!“ „Přinesli jste
aspoň ty houby a mrkvičky? Tak rychle, ať
můžu vařit polévky.“ „Už je uvařeno, pojďte
jíst!“ „Mňam skřítku, to je dobrota,“ chválí si
mraveneček, „nic lepšího jsem v životě nejedl.“
Po jídle se loučí. „Tak ahoj, skřítku, příště přijď
zase ty za mnou na oběd.“ Rozloučili se a
mraveneček odcházel domů. Skřítek v ten den
usínal s hřejivým pocitem, že má nového
kamaráda. A to je konec naší pohádky.

Fretka – Zdeněk Dolínek (2. ročník)
Doma máme fretku. Večer jsem k ní přišel a ona povídá: „Jak se
jmenuješ?“ „Jmenuji se Zdeněk, a jak se jmenuješ ty?“ „Jmenuji se
Viky.“ Já říkám: „Umíš vtipy? Tak mi jeden řekni!“ A Viky povídá:
„Pepíček jde do Zverimexu, ale neumí říct r. Tak říká: „Paní
pvodavačko, já bych chtěl vydvu.“ Paní prodavačka mu rozumí, a tak mu
dala vydru. Domů jedou autobusem, za nimi sedí dva pánové a ptají se:
„Co to tu tak smrdí?“ Pepíček se otočí a říká: „No přece vy-dva!“
Co se nám líbilo.
Zdařilé divadélko Marka Dobrodinského „Čertův poklad“ se odehrávalo
přímo v zámeckých komnatách a sklepeních zámku Hradec nad
Moravicí. Herci z Prahy hezky hráli a zpívali.
Odpoledne se sedmi pejsky z Kynologického klubu Velké Albrechtice.
Díky jejich majitelům se děti dověděly nové poznatky o rasách, chování
a
výcviku
jednotlivých
psů.
Děkujeme
moc
manželům
Svobodovým,
paní Kankové
a
ostatním
páníčkům, že
si ve svém
volnu udělali
čas a přijeli za námi. Pejskové byli senzační a předpokládáme, že po
předvedených ukázkách bude nejméně polovina z dětí vyžadovat
kamarády k narozeninám.
Co je vidět kolem nás?
Enviromentálního programu na ZŠ Komenská v Bílovci se zúčastnili žáci
4.ročníku, aby si vyzkoušeli smyslové aktivity, manipulační hry
s přírodninami, jednoduché pokusy a kvízy.

Kam ještě…
Koncem školního roku jsme jeli na výlet do ZOO v Ostravě. Děti a
zvířátka patří k sobě, máme je všichni rádi a vždy se o nich dovíme
něco nového. Na „Akci 112“ ve Studénce se nám představila Městská
policie, Policie ČR, hasičský záchranný sbor, dobrovolní hasiči a
záchranný tým svou práci a techniku při dynamických ukázkách
(vyprošťování z havarovaného automobilu, malá škola sebeobrany,
maskování zranění, záchranářské techniky).
Děkujeme.
Jménem žáků základní školy děkujeme za sponzorský dar ve výši 3000
Kč paní Jeannetě Cendelínové a firmě Dřevo – uhlí, a.s. Do tělesné
výchovy si pořídíme nové nářadí.
Srdíčko pro paní učitelku Jaromíru Gruchalovou.
K poslednímu červnu končí v naší mateřské škole
učitelskou karieru jedna z nejoblíbenějších učitelek,
kterou malé i větší děti mají moc rády a ještě v
základní škole na ni vzpomínají se slovy:
„Ta hodná paní učitelka s tím malým modrým
autíčkem!“ Tato věta zní z dětských rtů mile, výstižně a téměř
pohádkově. Ve školství pracovala a předškolním dětem se věnovala více
než 40 let. Tou paní učitelkou, která práci pro děti vnímala jako své
životní poslání, byla, je a zůstane paní Jaromíra Gruchalová.
Milá, laskavá, spolehlivá, obětavá, pracovitá, veselá, společenská. Děti,
rodiče i my ji máme rády, a proto jsme ji za odměnu a celoživotní práci
navrhly na ocenění u příležitosti Dne učitelů 28.3.2014 Krajskému
úřadu v Ostravě, dlouho čekaly na odpověď a pak měly radost, když se
správná věc podařila. Ze sta kandidátů bylo vybráno pouze něco přes
dvacet a mezi nimi „naše albrechtická paní učitelka Gruchalová!“
Přejeme Ti, milá Jaruško, do nadcházejících let vše jen to nejlepší,
pevné zdraví, štěstí, spokojenost, klid a pohodičku. Užívej si hezkých a
příjemných
dnů
mezi
těmi,
kteří
Tě
mají
rádi!

Dobrým učitelem se totiž člověk jen tak nestává, jako učitel se
člověk prostě musí narodit.

A ještě něco. Protože za dveřmi jsou prázdniny a dovolená, nejhezčí
části roku, přejeme všem příjemné odpočívání k načerpání sil do práce
a nového školního roku!

Mateřská škola / děti a učitelky
Zámek Hradec nad Moravicí
V měsíci květnu jsme společně se ZŠ navštívili zámek Hradec nad
Moravicí, kde nám zahráli pohádku Čertův poklad. Pohádka byla o tom,
jak princezna Jasmína netrpělivě očekává svého ženicha, a aby poznala
jeho pravou povahu, vymění se se svou služkou Žofií. Podobný nápad
však dostane i princ a jeho sluha. A aby toho ještě nebylo málo, všichni
se dozvídají, že pan král před léty slíbil princeznu drakovi za ženu. Vše
nakonec dopadlo dobře, dozvěděli jsme se, kdo je pravý hrdina a kdo
má upřímné srdce. Dětem se pohádka i prohlídka zámku moc líbila.
Kynologický klub Bílovec
Dne 10. června přijel do MŠ kynologický klub z Bílovce pod vedením
paní Svobodové. Cvičitelé všechny přesvědčili o poslušnosti cvičených
psů, kteří okamžitě a bezchybně reagovali na různé povely. Dětem se
ukázka moc líbila, pejsky si mohly děti pohladit a dát odměnu za jejich
dovednost.
Velice rychle se nám blíží konec školního roku. Všichni se už těšíme
na prázdniny, sluníčko, koupání a dovolenou. Zajímavou akcí byl výlet do
ZOO v Ostravě,
pasování školáků
s Prckem Pepinem
a
ukončení
školního roku na
zahradě MŠ a to
s názvem HARRY
POTTER.
Přejeme
všem
krásné prázdniny
a slunečné léto!

ČČK/Františka Kleinová
Milí spoluobčané, čas rychle plyne a my hodnotíme naši činnost za
uplynulé měsíce květen a červen. Po velmi úspěšné 1. části numerologie,
kde nás Ing. Milan Walek zasvětil do tajů čísel, jsme uspořádali dne
3.dubna a následně 15.května další
odpoledne věnované numerologii.
V sobotu 10.května jsme uspořádali
autobusový zájezd do Polska.
Navštívili jsme Solné doly ve
Wieličce a prohlédli jsme si
pamětihodnosti města Krakowa.
Tento zájezd se nám velmi vydařil a
setkal se s velkým ohlasem. Ve
dnech 20.–23.května jsme ve
sklepních prostorách místní pošty sbírali obnošené šatstvo, obuv,
domácí potřeby, hračky a další spotřební zboží pro Diakonii Broumov.
Z těchto míst chci poděkovat starostovi obce panu Magerovi, že nám
opět umožnil využít sklepní prostory pošty k uskladnění darovaného
zboží. Rovněž mu děkuji, že nám zapůjčil pracovníky ‚‚Rychlé roty‘‘
k vynášení pytlů ze sklepa do sběrného vozu. Bez jejich pomoci bychom
tuto záležitost řešili s problémy. V sobotu 31.května jsme ke ‚‚Dni
dětí‘‘ uspořádali zájezd do ZOO Kopeček a Aquaparku v Olomouci.
Zájezdu se zúčastnilo celkem
54 našich občanů, z toho 27
dětí. Zájezdové akce pořádáme
ve spolupráci s Obecním úřadem.
V pátek dne 6.června jsme
uspořádali autobusový zájezd do
divadla J. Myrona v Ostravě na
operetu – muzikál ‚‚Edith a
Marlene‘‘. Byl to pro všechny
zúčastněné obrovský kulturní
zážitek.
Vřele
Vám
doporučujeme ke zhlédnutí.

V sobotu 14. června jsme na „Dni obce“ zajišťovali zdravotní službu a
při dětských hrách asistovali při zajišťování první pomoci.
Koncem prázdnin zveme všechny albrechtické děti spolu s rodiči na
sportovní hřiště, kde pro ně připravujeme odpoledne plné her a soutěží
pod názvem ‚‚Rozloučení s prázdninami‘‘. Celou akci zakončíme
opékáním buřtů. V neděli 7.září navštívíme v Divadle Antonína Dvořáka
slavnostní Galavečer k zahájení divadelní sezóny 2014/2015. Těšíme
se, na setkání s Vámi na našich akcích.
Všem dětem přejeme příjemné prožití prázdnin, školním dětem
krásné vysvědčení a rodičům načerpání nových sil do dalších dnů.

A jedeme do Polska…./ Marie Dlabalová
Polsko jsem znala především ze služebních cest nebo z nákupů
v příhraničních oblastech jako většina z nás. Když místní organizace
ČČK pořádala zájezd do Solného dolu ve Wieliczce a do Krakowa, řekla
jsem si, že tam přece nemohu chybět. Nejenom někteří z nás
účastníků, ale zřejmě i šofér jel do těchto míst poprvé, dal totiž na
dopravní vymoženost posledních let (navigaci), a tak jsme několikrát
jezdili sem a tam. Ale všechny cesty vedou nejenom do Říma, ale
nakonec i do Wieliczky.
Jenom tak mimochodem
mi sousedka dala během
jízdy k nahlédnutí plán
zájezdu včetně stručných
informací. Když jsem se
dočetla, že nás čeká
sestup po 380 schodech a
pak asi 2,5 km důlních
chodeb, polilo mně horko
z neblahého tušení, že to asi nezvládnu. V loňském roce jsem si tři
měsíce „užila“ bolesti páteře a do dneška se mi dost špatně chodí.
V duchu jsem si řekla, že kdybych to byla věděla, tak bych sem nešla …
Ty první schody byly pěkné, dřevěné, šlo se po nich docela dobře, po

šedesátce už jsem je ale přestala počítat a hlídala jsem si nohy a
kolena, aby si neřekly, že už toho mají dost. Ještěže se bylo na co
dívat a naše průvodkyně vtipně a česky informovala o tom, co vidíme,
včetně historických podrobností o těžbě tohoto polského zlata.

Solný důl Wieliczka je jednou z nejzajímavějších turistických
atrakcí v Polsku a navštíví jej ročně milióny turistů. I když byl založen
už ve středověku, tedy ve 13. století, s těžbou se přestalo až v roce
1996. Od roku 1978 je zapsán na seznamu světového dědictví
UNESCO. V podzemním dole je skoro 300 km chodeb a více než 3000
jeskyní. Pro turisty je zpřístupněn úsek v délce 3,5 km, trasa vede
přes 3 úrovně od hloubky 64 – 135 m. Prohlédnout lze 19 komor, ve
kterých je názorně předvedena práce horníků, včetně nářadí, strojů i
koní – vše jako živé. Nechybí basreliéfy ze soli (mimochodem, ta je
černošedá a je všude kolem nás, také jdeme po dlaždicích ze soli,
nedoporučuje se okoštovat)), jsou zde sochy polských velikánů včetně
papeže Jana Pavla II., kapličky, ve velké komoře, což je vlastně sál
s oltářem a nádhernými lustry (samozřejmě ze soli) se každou neděli
konají bohoslužby. Musí to být úchvatné. Nesmím zapomenout na solná
jezera, kde se neutopíte, i kdybyste chtěli a zajímavý zážitek při
zhlédnutí krátkého šotu s tématikou těžby soli promítaného přímo na
zdi jeskyně…. Vše je udržované, čisté – nechybí samozřejmě toalety,
obchody se suvenýry, restaurace. Také se tu konají nejen mše, ale i
svatby, koncerty, plesy o podnikové večírky. A ve 211 m pod zemí
funguje sanatorium, v němž se léčí nemoci dýchacích cest a alergie.
A co si z Wieliczky, kromě rozklepaných nohou odnést jako suvenýr?
No přece sůl.
Do Krakowa, našeho druhého cíle v tento den, to je pouhých 12 km, ty
už pan šofér zvládl bez větších problémů. Parkujeme na nábřeží Visly,
královský hrad Wawel se tyčí na skále a zhlíží na město i na nás ve své
velikosti i slávě. Však tu také našli poslední místo odpočinku polští
králové.

Město bylo v 9. stol. střediskem Vislanů, později jej ovládali i naši
Přemyslovci, než je velký panovník Boleslav Chrabrý pak připojil
k Polsku. Krakow se stal i sídlem biskupství, Jagellonská universita byla
založena v roce 1364 a od r. 1320 - 1595 byl Krakow hlavní a

korunovační město Polského království. Pokud přeskočíme několik
století, dovíme se, že od r. 1815 – 1846 tu vznikla po vídeňském
kongresu samostatná republika, která zahrnovala Krakow, 3 městyse a
244 vsí, ovšem revoluce smetla republiku a Rakousko si Krakow
připojilo k monarchii. Tolik alespoň stručná historie, za kterou tu
přijíždějí turisté ze světa.

My jsme si všimli Litevců, Srbů, Číňanů (možná Japonců, to se na
první pohled nepozná), Němců, Francouzů, Angličanů… Projdeme si
nádvoří hradu, muzea, obchůdky i hlavní rynek, kde právě probíhá
koncertní vystoupení jako součást atrakcí k blížící se zimní olympiádě,
která se bude konat právě v Krakowě a v Zakopaném. Nakukujeme do
obchůdků, butiků, také se necháme vlákat do útulné restaurace, a
přestože trávíme nezbytné domácí vybavení v podobě řízku, neodoláme
a dáváme si polské „ tradyčne pirogi“. Chutnaly znamenitě. Ty čtyři
hodiny v Krakowě uběhly jako ta voda ve Visle, na níž kotví loď a
v zátočině odpočívají labutě…
Byl to zajímavý májový den a myslím, že hezké vzpomínky si
odnesou všichni účastníci zájezdu. Mimochodem, asi před rokem jsem
psala o tom, že lidé z naší vesnice nemají moc velký zájem o zájezdy,
přestože obecní úřad hradí cenu za dopravu autobusem. Časy se mění.
Autobus bývá plný. No, snad jsem to nezakřikla.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

ČESNEK A CIBULE
Chceme-li naši práci završit úspěšnou sklizní cibule a česneku z
vlastní zahrádky, musíme pečlivě sledovat průběh počasí a
nepromeškat tu správnou dobu sklizně.
Cibule
Spolehlivým znakem dozrávání cibule je zasychání nati v krčku. Také
listy žloutnou a pokládají se na povrch půdy. Když polehne asi polovina
nati porostu a cibule mají zatažený krček, je čas sklízet. Pokud sklizeň
uspěcháme, snížíme výnos, a hlavně skladovatelnost předčasně sklizené

cibule je špatná. Nesmíme ani příliš otálet, potom zase hrozí různé
choroby. Na zahradě sklízíme cibuli ručně. Za suchého počasí ji na
záhonu necháme ležet ještě několik dní, aby proschla. Potom ji
vyčistíme od suché nati a kořínků.
Před uskladněním ji důkladně vytřídíme a oddělíme poškozené cibule
pro okamžité zpracování. Suchou a zdravou cibuli skladujeme na
tmavém a suchém místě. Teplota by měla být nízká, ale doporučované
hodnoty 0 až 2 °C v klasickém sklepě asi těžko dosáhneme. Relativní
vlhkost by se měla pohybovat kolem 65 až 75 %. Správně ošetřená
cibule by měla vydržet až do konce května dalšího roku.
Česnek
V našich podmínkách dozrává podzimní
česnek obvykle v červenci. Jarní odrůdy
se pěstují méně a dozrávají asi o měsíc
později. Nepaličáky upozorňují na
sklizňovou zralost žloutnutím listů a
poklesáním nati. Paličáky jsou zralé,
když se začne napřimovat do té doby
spirálovitě stočený květní stvol.
Česnek nesmíme nechat přezrát, potom
se palice v půdě rozpadají, rychle
podléhají různým chorobám a předčasně práchnivějí. Navíc se po
opožděném sběru zatahují hlouběji do země a vyndávají se docela
obtížně. Nejlépe je sklízíme opatrným ručním vytahováním poté, co
rostliny trochu nadzvedneme rýčem nebo rycími vidlemi. Sklizený
česnek necháme ještě dva až tři dny proschnout na záhonu, potom ho
snadno očistíme od velkých hrud hlíny.
Dosoušíme ho v bedničkách na vzdušném, ale chráněném místě. To trvá
několik týdnů, teprve až potom čistíme česnek „na čisto“. Ručně
odrolíme zbytky zeminy (neoklepáváme ho!), odstraníme kořeny,
zahradnickými nůžkami sestřihneme nať.
Očištěný a vytříděný česnek ukládáme v tenké vrstvě do bedniček,
které skladujeme v suchém a chladném prostředí. Dobře uložený zimní
česnek vydrží asi pět měsíců, jarní asi osm.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

Červenec
Dulanská Libuše
Kantorová Janka
Velner Jaroslav
Kantor Rostislav
Niklová Jarmila
Gardoňová Marie
Magerová Ludmila

50 let
50 let
50 let
55 let
60 let
79 let
81 let

Srpen
Gruchalová Jaromíra
Koša Karel
Mikulášková Anděla
Theimerová Marie
Balgarová Eva
Březný Lubomír
Dolínek Lumír
Vlček Přemysl
Šiplák Emil
Kocinec Alexander
Vysoká Jozefa
Koňaříková Veronika

60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
78 let
80 let
81 let

Opustili nás: pan Klein Otto

Poděkování

Děkuji všem příbuzným, přátelům, kamarádům,
známým a všem spoluobčanům, kteří se přišli 2. 5.
2014 naposledy rozloučit s mým drahým manželem
Ottou Kleinem.
Za projevy účasti všem ještě jednou děkuje
Františka Kleinová a dcery Iveta a Lenka s rodinami.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Je za námi zase polovina roku a tak opět nastala doba bilancování.
V době, kdy okénko píšu, by měl být tým mužů už zachráněn, neboť
nepovedený systém soutěže, který naštěstí letos končí, ohrožoval
celou dolní polovinu tabulky. V polovině soutěžního jara opustil po
vzájemné domluvě funkci trenéra Jan Kraizel a tým vede dvojice pan
Kubíček a pan Tichý. Tým se zvedl, ale doplácíme na častá zranění a
časté absence hráčů z pracovních důvodů. Pokusíme se proto přes
prázdniny o získání posil, které nahradí dlouhodobě zraněné, či hráče,
kteří už přes svůj věk, musí hasit díry v sestavě týmu. Tým žáků
odchodem několika hráčů do dorostenecké kategorie bude opět hrát
soutěž napříč hřištěm s menším počtem hráčů, protože nejsme schopni
sestavit tým pro velký fotbal. Začátkem měsíce června proběhl již
30.ročník „Běhu Velkými Albrechticemi“. Na náš závod přijelo 116
běžců z České republiky a Polska, na zkrácenou trať se postavilo 24
občanů z Velkých Albrechtic. Před všemi „Albrechtičáky“ hluboce
smekám, neboť jsem nikdy nepředpokládal takový zájem a takové
výkony, kterých dosáhli. V nejmladší kategorii do 12ti let byla
nejrychlejší Andrea Pastvová s časem 24:48 minut. V kategorii 13-18
let zvítězil Jiří Fuciman s časem 17:31, a v kategorii nad 18 let vyhrál
Pavel Kubánek časem 16:58 minut. Říká se, že vítěz může být jen
jeden. V tomto případě však vyhráli všichni, třeba naše ženy či staří
páni, neboť ukázali všem, že v každém věku je možné se zúčastnit.
V tisku jsem zmínil, že letošní ročník bude zřejmě poslední. Pokud nám
Obec Velké Albrechtice a ostatní
sponzoři zachovají přízeň, neboť
bez nich by to nešlo a patří jim za
to velký dík, pokusím se i o další
ročníky běhu. Věřím, že mi
zůstanou nakloněni i ti naši občané,
kteří po trati či v cíli působili
v rolích pořadatelů. Velmi jim za to
děkuji, neboť bez nich bych jen
stěží mohl pořádat „náš běh“.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA- Místní borci 4500 m
Kategorie do 12ti let
1. Andrea Pastvová 24:48
2. Tomáš Šenk 27:29
Kategorie do 18ti let
1. Jiří Fuciman 17:31
2. Daniel Gardoň 21:31
3. Kateřina Gorná 23:57
4. Ondřej Žídek 24:21

5. Roman Šec 24:23
6. Eliška Kleinová 25:26
7. Pavlína Šostaková 25:28
8. Jarek Polkoráb 26:37

Kategorie nad 18 let
1. Pavel Kubánek 16:58
2. Patrik Kolarovský 17:30
3. Stanislav Horák 19:39
4. Jaromír Jozek 19:48
5. Aleš Solnický 19:52
6. Oldřich Patyk 24:15
7. Jiří Hruzík 25:27

8. Simona Hrdličková 25:38
9. Kateřina Šostáková 27:29
10. Pavla Kleinová 28:04
11. Michaela Košárková 28:33
12. Iveta Koňaříková 28:39
13. Monika Niklová 28:51
14. Daniel Herman 35:08

Něco z historie „Běhu Velkými Albrechticemi“
Psal se rok 1981 a já jako neregistrovaný maratonec, který jezdil po
maratónských tratích v Československu a okolních státech s licencí
běžce druhé výkonnostní třídy, jsem byl osloven tehdejším předsedou
Sokola Velkých Albrechtic panem Stixem, ať běhám pod hlavičkou
Sokola Velké Albrechtice a za to že
mi uhradí částečně náklady na
dopravu na závody a startovné. Po
nějaké době za mnou přišel pan
Škrobánek
s nápadem
uspořádat
protislužbou nějakou veřejnou akci,
kterou
se
mohl
Sokol
Velké
Albrechtice
prezentovat
jako
masovou akcí jiného směru než fotbal.
Proto jsme si začátkem roku 1984
sedli a vymysleli běh pro místní
občany. Tato akce se uskutečnila dne
22. září 1984. Na trať dlouhou 4000
metrů rozdělenou do věkových kategorií se vydalo rovných 100 běžců a
běžkyň, a historicky prvním vítězem byl Ivo Richter z Bílovce časem
13:12 min. Běžci byli většinou místní, jen pár známých z okolí. Tehdy už
fungovala „Liga 100“ a ti mne vyzvali, ať umožním cizím běžcům účast
v našem běhu. Proto od druhého ročníku je to veřejný závod a
startovat může každý, kdo se na to cítí. Prodloužili jsme trať nejdříve
na 8000 metrů a potom na současných 10000 metrů. Od 1. ročníku až
po 16. ročník je zaznamenán ve dvou kronikách, které vytvořil pan
Rudolf Langer, a další ročníky jsou už jen na disketách, neboť doba šla
kupředu. Každému, kdo projeví zájem, jsem ochoten je zapůjčit. Za
dobu 30ti let se naší obcí proběhlo přes pět tisíc běžců a náš běh patří
mezi nejoblíbenější a nejlepší závody u nás. Prošli jím téměř všichni
mistři republiky i účastník olympiády Karel David, který dlouhá léta
držel rekord trati 30:26 minut, než jej překonal Keňan Sawe Elischa
Kiprotich časem 29:47 minut. Rekord žen drží od roku 1997 Dana
Hajná z Rybího časem 35:43 minut. Závod mi od počátku pomáhají

organizovat pan Langer, pan Jedlička, rodina Kleinova a další. Největší
podporu a pomoc však mám ve své rodině, která se kompletně zapojuje
do průběhu akce. Bez všech jmenovaných bych nebyl schopen dlouhých
třicet let tuto akci pořádat. Všem proto ze srdce děkuji a věřím, že mi
budou pomáhat i nadále.

Klub seniorů/Milan Horkel, předseda
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností
našeho klubu, kterou jsme zahájili již tradičně jarním setkáním našich
členů, s programem, kde nám opět vystoupily děti z tanečního kroužku
slečny Dominiky Krischkové. Další úspěšnou akcí byl zájezd na divadelní
představení do nedalekých Těškovic dne 16.května s názvem „Agentura
drahoušek aneb sňatky všeho druhu.“ Rovněž jsme se zúčastnili schůze
krajské rady seniorů , která se konala dne 3.dubna v Mokrých Lazcích.
Zde byla hodnocena činnost v roce 2013 a návrh činnosti na rok 2014.
I když naši členové nejsou již v produktivním věku, stále rádi v hojném
počtu navštěvují akce jiných složek v naší obci. Dne 30. srpna máme
naplánovaný autobusový zájezd do zámku v Lednici a jeho okolí.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hezky prožité prázdninové
měsíce a příjemnou dovolenou se spoustou zážitků.

Pozvánka
Milí spoluobčané dne 29.srpna 2014 nás v naší obci

navštíví „Letní kino“. V areálu hřiště SK Velké
Albrechtice se budou promítat dvě představení. Od
20.30 hodin pro děti a od 22.00 hodin pro dospělé.
Pomozte nám vybrat film, který chcete
shlédnout, a zapojte se do hlasování
na našich webových stránkách
www.velkealbrechtice.cz
do konce července.

Albrechtík – Ahoj děti! / Adriana Drastichová
Ahoj děti, je tu léto a sním také velké prázdniny, kdy se nemusí chodit
do školy a do školky. Jezdí se na výlety a dovolené.

Sloni
Sloni sloni, sloníci přehrabou nám lednici.
Náhle řekl táta slon: “zahraju vám na klakson,”
a tak hraje...jedna dvě a všimne si tramvaje.
Řekne: “co si zajít na nákup a zazpívat si hula hup??”

Víš jak se řekne anglicky SLON ?
................................

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Za námi je měsíc červen. Z pohledu myslivce ten nejkrásnější měsíc
v roce. Celá příroda kypí novým životem. Pernaté zvěři se líhnou
kuřátka, zajíci mají další vrh mladých a nejkrásnější zvěř našich polí
srny kladou svá mláďata. Všechna tato mláďata jsou v prvních dnech
svého života bezbranná a je potřeba důrazně je chránit. Také proto je
už několik desetiletí měsíc červen měsícem myslivosti a ochrany
přírody. Před námi máme léto. Dva měsíce dlouhých, teplých dnů s vůní
dozrávajícího obilí, různých sladkých plodů a pochutin co nám jen léto
může nabídnout. Červenec je také měsícem srnčí říje. Tato říje je
řízena různými faktory. Ten nejdůležitější je počasí. Je-li chladno,
probíhá tato doba námluv srnců spíše skrytě. Je-li však teplo, bývá
tato říje bouřlivější. To pak srnci bojují o srny ve dne i v noci. Za
teplých večerů můžeme z okolních polí slyšet charakteristický „
štěkot“ zápasících srnců. Nejsilnější srnec obhájí největší teritorium a
taky nejvyšší počet srn. Jak už to v životě bývá, vítěz bere vše! Také
pokračuje odlov srnců, je třeba pečlivě vybírat, nejsme lovci ale
myslivci a také chovatelé. Vždy bývají uloveni srnci slabší kondice,
přestárlí, nebo postižení různými defekty. Člověk dá těm silným a
zdravým srncům šanci zajistit další silné potomstvo, kdežto neoplocená
dálnice ta nevybírá, ta bere a zabíjí vše. Večerní a ranní čekání při lovu
srnců zvyšuje šanci na lov zvěře škodné ať lišky, nebo toulavé kočky.
Taková zdivočelá kočka uprostřed polí dokáže zdecimovat mláďata
zajíců a bažantů. Je to šelma, která je perfektně stavěná k lovu a
dokonale toho využívá. Největší změna pro zvěř však přichází
začátkem žní. Během relativně krátké doby se úplně změní ráz krajiny.
Nejhůře na tom jsou letošní mláďata, která se najednou ocitnou pro ně
v cizím prostředí, než byla zvyklá. Nejvíce trpí zajíc, který je věrný
místu, kde se narodil. Žije v okruhu 1-1,5 km od svého pelechu. V dnešní
kulturní krajině, tvořené obrovskými lány monokulturních plodin, nemá
divoká zvěř moc velkou šanci na přežití. Její neustále klesající stavy
jsou toho důkazem. Trvalé travní porosty, remízky, vznikající výsadba
keřů a stromů, myslivecká políčka toto je jedinečná šance. Snad ještě
pro naši divokou zvěř není pozdě.

Volby do Evropského parlamentu konané na území
České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014
Výsledky hlasování za územní celky -Obec Velké Albrechtice
Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

850

100

číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Volební
účast v %
11,76

strana název
SNK Evropští demokraté
Koalice SP a NO!
Klub angažovaných nestraníků
NE Bruselu-Národní demokracie
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO
Koalice TOP 09 a STAN
Liberálně ekologická strana
LEV 21-Národní socialisté
Komunistická str.Čech a Moravy
evropani.cz
Republ.Str.Čech, Moravy A Slez.
Fair play - HNPD
Česká str.sociálně demokrat.
ANO 2011
"Strana rovných příležitostí"
Moravané
Česká strana regionů
Občanská demokratická strana
VIZE 2014
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Romská demokratická strana
Komunistická str.Českosloven.
Volte Pr.Blok www.cibulka.net

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

100

97

Platné hlasy
celkem
v %
0
0
0
0
8
4
4
0
0
10
0
0
1
36
13
0
2
0
5
0
3
0
1
0
1
0

0,00
0,00
0,00
0,00
8,24
4,12
4,12
0,00
0,00
10,30
0,00
0,00
1,03
37,11
13,40
0,00
2,06
0,00
5,15
0,00
3,09
0,00
1,03
0,00
1,03
0,00

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!
Koalice DSSS a SPE
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
Republika
Česká pirátská strana
Česká Suverenita
Koruna Česká (monarch.strana)
Aktiv nezávislých občanů
Česká strana národně sociální
Občanská konzervativní strana
Věci veřejné
OBČANÉ 2011

0
0
0
0
7
0
0
1
0
0
0
1

0,00
0,00
0,00
0,00
7,21
0,00
0,00
1,03
0,00
0,00
0,00
1,03

Hry bez venkovských hranic/Milada Hochmanová
Hlásíme se opět po roce z „Her bez venkovských hranic“, tentokráte
z Bernartic nad Odrou. Dne 7. 6. 2014 byl nádherný slunečný den a
naše družstvo spolu s fanoušky vyrazilo na tradiční „Hry“. Jeli jsme

autobusem, ještě se sousední obcí Bílovem. Nálada byla bojovná a
soustředěná, aby se podal ten nejlepší výkon. Nakonec se utkalo 17
obcí Regionu Poodří a to ve třech skupinách, do kterých byly obce
zařazeny. V naší skupině C jsme bojovali s obcemi: Sedlnice, Skotnice,
Suchdol nad Odrou, Trnávka, Vražné. Soutěžních disciplín bylo 8 a
jedna hezčí, než druhá. V první polovině soutěže, tedy po 4
disciplínách: Na statku, Hon na srnky, Bernatské koláče, Švestky do
kvasu jsme byli v pořadí na druhém místě. Hlavně Švestky do kvasu, to
byla parádní a rychlá podívaná. Jde vidět, že v tomto oboru jsme
jedničky. Ale soutěž s číslem 5 Trénink paměti, kdy na 15 sekund byla
odkryta tabulka se vzorovými obrázky a poté je museli soutěžící
správně zakreslit. Tak to, už tak veselé nebylo. Na tuto disciplínu jsme
si vsadili Žolíka, ale bohužel to nedopadlo dle očekávání, ale taková je
hra a Hry bez venkovských hranic. Jednou vám to vyjde na 100% a
někdy jen na 10%. Je to o štěstí. V šesté soutěži: Hasiči v akci
družstvo zabralo a opět se vyhouplo na přední příčky a tak to bylo i po
soutěži Tesařská zručnost. V poslední osmé soutěži jsme bojovali o
medailové stupínky, ale „Sokolský slet“ tak se soutěž jmenovala, tak to
bylo nad naše síly. Jak už to bývá, o prsa jsme podlehli a nakonec
skončili celkově pátí, což je nádherné umístění. Za námi šestý skončil
Bílov a tak v autobuse byla srdečná nálada. Tímto děkuji našim
reprezentantům: Radkovi, Martinovi, Pepovi, Petrovi, Markétě, Žanetě,
Dáši a Adélce za jejich krásné umístění a reprezentaci. Všichni jsou
občané naší obce. Také fanouškům děkujeme za jejich podporu, byli
slyšet a byli skvělí, což
okolí dosvědčí.
A
pokud i někdo z vás by
chtěl jet příští rok si
zasoutěžit, nechť se
přihlásí na Obecní úřad
k evidenci. Hlavně ať
je vám osmnáct let,
jste spolehliví a jste
z naší obce. Hry se
pravidelně konají první

červnovou sobotu! To si zapište do kalendáře. A v autobuse je vždy
místa dost, pro všechny dobré lidi. Mějte krásné prázdniny a sportu a
zábavě zdar!
Něco z historie her….
rok 1999 – I. ročník obec Pustějov, 6 obcí
2000 - II. ročník Bartošovice, 5 družstev obcí
2001 – III. ročník Bílov, 6 obcí
2002 – IV. ročník Kujavy, 6 obcí
konečně jsme se i my přidali a v roce 2003 – V. ročník Velké
Albrechtice, 8 obcí, naše umístění na prvních hrách 3. místo
2004 – VI. ročník Trnávka, 12 obcí. naše umístění 8. místo
2005 – VII. ročník Suchdol nad Odrou, 14 obcí- my 12. místo
2006 - VIII. ročník Petřvald, 14 obcí- my 13. místo.
2007 – IX. ročník Albrechtičky, 13 obcí- my 6. místo
2008 – X. ročník Jeseník nad Odrou, 16 obcí-my 2. místo (tady nás
sesadilo z prvního místa anulování jedné disciplíny, ve které jsme byli
nejlepší, ale bohužel takové jsou hry a my brali nádherné stříbro.
2009 – XI. ročník Kateřinice, 14 obcí- my 2. místo (jen tři body nás
dělily od zlata)
2010 – XII. ročník Kunín, 16 obcí- my jsme se dělili o 14. a 15. místo
2011 – XIII. ročník Sedlnice, 17 obcí- my 7. místo
2012 – XIV. ročník Skotnice, 18 obcí- my 12. místo, ale 1. místo ve
fandění a fanklubu Velkých Albrechtic
2013 – XV. ročník Mošnov, 17 obcí-my 16. místo
2014 – XVI. ročník Bernartice nad Odrou, 17 družstev-my 5. Místo

BÍLOVECKÉ ŠLAPÁTKO
Bílovecké Šlapátko je recesistická akce - jízda na historických kolech
v dobovém oblečení. První ročník se uskutečnil v sobotu 14. června
roku 2008 v Bílovci a jeho okolí. Hlavním tahounem je pan TOM
OCÁSEK, který vše naplánuje a svolá všechny na start.
My velocipedisté jsme si dali sraz v sobotu dne 14. června 2014 v 9
hodin u kašny na Slezském
Náměstí. Paleta bicyklů je vždy
pestrá, od kol z éry prarodičů
po modely z doby relativně
nedávné. Nápad na historickou
projížďku se zrodil v hlavách
členů sdružení PaToSta s.r.o. a
od roku 2008 se koná tato
projížďka po okolí pravidelně.
Tento
sedmý
ročník
byl
úspěšný, protože se sešlo 30 nadšenců v dobovém oblečení. Po
nezbytném focení u kašny se historický peloton vydal na trať po
bíloveckém okolí. Letošní trať vedla přes Tísek, hospůdku Výškovice,
kde se musí dodat tekutý vitamín „B“ - pivečko tady mají opravdu
chutné.
Poté
jsme
projeli Těškovice, Bítov
–
tady
nezbytná
zastávka
v obchodě
Jednota,
kde
se
občerstvíme
a
nabereme potřebné síly
na
další
kopce
a
kopečky.
Dále
nás
čekaly
Lubojaty
a
Lhotka, kde se konal
piknik v lůně přírody.
Kávička,
bábovka,
koláče,
řízečky
a

spousta dobrot na oběd. Po dobrém obědě jsme opět našlápli do pedálu
a jeli do Bravantic na hipodrom a klusácké závody, viděli jsme úžasný
závod a znovu focení s vítězem kola.Po úžasném zážitku z dostihového
okruhu jsme fičeli k paní Hance do Motobaru na další občerstvení.
Paní Hanka nás přivítala s úsměvem a štamprličkami. Dali jsme si
výbornou polévku a vydali se do Velkých Albrechtic, kde se konal Den
Obce. Zde opět focení, občerstvení a pokračování k cíli. Další
zastávkou byl „Pivní festival“ v Bílovci na fotbalovém hřišti a opět
doplnění vitamínu „B“. Pak polní zkratkou přímo k vytouženému cíli a to
na Medvědí boudu, kde byl poslední piknik a to je vypít a sníst vše co
bylo nachystáno na letošní trať. Je k neuvěření, co vše se vleze do
piknikových košů na kolech, které jsou nezbytnou součástí vybavení
kola. Počasí nám vyšlo, nezmokli jsme, i když sprchlo na závěr vyjížďky,
ale to už jsme seděli pod střechou na Medvědí boudě. Už teď se
těšíme na příští rok, protože tato akce má své historické kouzlo. Nás
akce okouzlila, a jestli se chcete přidat k nám, nic Vám v tom nebrání.
Většinou se jezdí druhý víkend v červnu. Takže ahoj příští rok na
Bíloveckém Šlapátku 2015.

Upozornění
Finanční úřad v Novém Jičíně vyzývá občany,
kteří dosud nezaplatili Daň z nemovitostí pro
rok 2014, aby tak bezodkladně učinili.

Obec Velké Albrechtice vyhlašuje soutěž
o nejhezčí fotografii z léta 2014.
Vyfoťte a doručte do 15.9.2014 na
obecní úřad foto z tohoto léta.
Vyfotografujte zákoutí své zahrady,
košík plný hub nebo letní bouřku.
Všechny doručené příspěvky posoudí
hodnotící komise a tři nejhezčí a
nejzajímavější fotografie oceníme.

Kalendář akcí
Datum
5. července
12. července
9.srpna
29. srpna
29.srpna
30.srpna

Akce
Hasičská soutěž „ O pohár starosty“
Jízda veteránů-areál SK
Summer acoustic festival
Letní kino
ČČK/ „Rozloučení s prázdninami“
SK/Letní karneval

Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 12.6.2000.
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. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz
Vyšlo: 01.07.2014
Uzávěrka příštího čísla: 15.08.2014

