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Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
tak nám to uteklo a je před námi poslední
vydání Hlasu obce v tomto roce. Podzim nám
dopřál několik krásných a slunečných dnů.
Zahrádky máme zazimovány, ovoce sklizeno a
uloženo do sklepů, zelí na kvašení naloženo
v bečkách, a přebytky ovoce vypálené do
tekuté formy nachystány k zimnímu léčení.
Nyní je tady listopad, začátek zimy. Dny
se krátí, slunce svítí méně a nastupuje
období větší tmy a chladu. Nastává tajemný
dušičkový čas, kdy se pozastavíme a zavzpomínáme na naše zesnulé
blízké. Čas se mění z letního na zimní. Pro někoho je to změna,
kterou téměř nepocítí, pro jiného je to nepříjemné a zatěžující.
Mnoho času nám již nezbývá, pomalu ale jistě se nám blíží konec
roku. Moc se na to těším, jak si to všechno užijeme, koledy,
pohádky, cukroví.......a snad, doufejme i sníh.
A jelikož se setkáme až v lednu, přeji Vám všem opravdu
radostné a prozářené Vánoce v kruhu svých nejbližších.

„Nemusíme chápat sny druhých, ale musíme
chápat, že je mají .....“

Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Je již zvoleno 15 členů zastupitelstva obce, známe jména našich
spoluobčanů, kteří budou v následujících čtyřech letech
rozhodovat, co se v obci vybuduje a budou tuto obec řídit. Nečeká
nás lehká práce, jejíž výsledky navíc málokdy bývají vidět. Práce ve
veřejné správě je stále náročnější na znalosti, člověk aby pomalu
měl právnické vzdělání. Roste odpovědnost při rozhodování ve
výkonu veřejné funkce a kdekdo čeká na špatné rozhodnutí. Proto
ani rozhodování o zdánlivě jednoduchých záležitostech nemusí být
jednoduché. Dovolím si popřát všem nově zvoleným členům
zastupitelstva i „starým kozákům“ hodně odvahy, zdravého
sebevědomí, k tomu pevné nervy a selský rozum a úspěch se musí
dostavit. Říká se „žádná polévka se nejí tak horká, jak se uvaří“. A
toto rčení snad platí i na úrovni komunální politiky.
Vám, voličům, kteří jste přišli do volební místnosti a odevzdali
své hlasy, děkuji jménem všech zvolených za podporu a dovolím si
vyslovit přesvědčení, že vaše očekávání naplníme. Volbami, kterých
se u nás zúčastnilo 360 z 858 voličů, však spolupráce s vámi teprve
začíná. Rád bych, kdybyste se více zúčastňovali zasedání
zastupitelstva a svým zvoleným zástupcům pomáhali existující
problémy vyhledávat a řešit.
V této chvíli ještě neznám jaké si ZO schválí hlavní směry
rozvoje obce. Snad se moc neodchýlí od těch, kterými jsme se řídili
dosud. Tím myslím, že je vhodné dokončit projekty, na které se
dosud nenašlo financování a rozjet další, které přispějí ke zvelebení
této obce.
Máme rozestavěné stavby, které je třeba se ctí
dokončit a obhájit i jejich financování z dotací.
Zastupitelstvo obce se ke svému ustavujícímu zasedání sejde
v pondělí 3. listopadu 2014. To za předpokladu, že nebude ke
krajskému soudu podána žaloba na neplatnost voleb. Na jeho
programu bude volba orgánů obce, tj. rady, starosty a
místostarosty. Dále bychom mohli přijmout hlavní směry rozvoje

obce na toto volební období a zřejmě budeme jednat o prodeji
jednoho stavebního pozemku. Další zasedání zastupitelstva by se
předběžně mělo sejít 15.12.2014 a jeho hlavním programem bude
projednání rozpočtu obce na rok 2015.
V současnosti dokončujeme stavbu poldru za mateřskou školou,
kde bychom do zimy měli stavbu uvést do bezpečného stavu a na
jaro zbudou jen terénní úpravy a osetí trávou. Jako z vody vyrostly
rovněž domky podporovaného bydlení u pošty. Dokončena je hrubá
stavba, provádí se vnitřní instalace a napojení na veřejné sítě, takže
na první pohled může vzniknout dojem, že se tam nic neděje. Na
jaře bude provedena terénní úprava okolí a vysazení zeleně. Do zimy
bude také provedena výsadba v oplocence nad poldrem.
Nedávno jsem zde zmínil výstavbu nové kanalizace na pravém
břehu od mostu ke kostelu po dům č.p.140. Uskutečnila se dvě
zadávací řízení na výběr zhotovitele, přesto rada obce rozhodla o
zrušení i toho druhého řízení, protože cena stavby byla podle
našeho názoru vysoká a i s dotací z rozpočtu kraje bychom ji bez
úvěru nemohli realizovat. Na rok 2015 jsou avizovány nové dotační
možnosti na takové stavby, snad se nám to konečně podaří za
nových podmínek.
Lidé se ptají, komu vlastně jsou ony domky u pošty určeny. Podle
podmínek daných ministerstvem pro místní rozvoj je tyto domky jednopokojové byty - pronajmout lidem, kteří mají nad 70 let,
nemají vlastní byt nebo rodinný či obytný dům, a to kdekoli, nejen
v obci a jsou schopni zaplatit za pronájem předepsané nájemné.
Obytná plocha každého domku (bytu) je 30,8 m2, v tom obytná
místnost s kuchyňským koutem 20,26 m2, koupelna s WC o výměře
5,76 m2 a předsíň o výměře 4,78 m2. Byt je řešen jako
bezbariérový. Ke každému bytu patří i malá předzahrádka
s dřevěnou terasou, na kterou se uživatel bytu dostane velkým
francouzským oknem. Stavba je postavena moderní technologií
dřevostavby, která zaručuje vysokou užitnou hodnotu a nízké
tepelné ztráty. Vytápění jednotlivých bytů je řešeno elektrickými
přímotopnými konvektory CAES od firmy Stiebel-Eltron, je osazena

také ventilace s rekuperací tepla. Společným prostorem je pak
dvorek (atrium) uprostřed mezi domy, které poslouží k posezení.
Byty jsou určeny pro bydlení jedné osoby, popř.dvou osob, které
jsou schopny se o sebe postarat v základním měřítku a v době
podání žádosti o byt budou mít adresu trvalého pobytu na území
obce Velké Albrechtice. Jak se bude přihlížet k těm, kteří mají
evidenční adresu na adrese OÚ, rozhodne komise. Nájemné bude ve
výši 57,20 Kč/m2 měsíčně. K tomu si každý bude platit
spotřebovanou el.energii, vodné a stočné podle měřidel a odvoz
odpadů. Podle slov zhotovitele, který podobných staveb předal už
20, neměla by celková platba být vyšší jak 5 tisíc Kč měsíčně.
Obec sama nebude poskytovat žádné sociální služby, nemáme na
to personál. K tomu má obec uzavřenu smlouvu s Charitou ve
Studénce, která bude obyvatelům těchto bytů poskytovat vybrané
služby, a to za úplatu. Je možné objednat si také dovážku obědů od
pana Holuba z Bílovce. Blízko bude i k základním službám, do 50 m
od domu je pošta a prodejna se základními potřebami, blízko je to
na OÚ i na zastávku autobusu. Žádosti o byt přijímá obecní úřad.
Ale nemusíte spěchat, rozhodovat se bude až na jaře.
Nastal opět čas kácení dřevin. Naše zákony, které tuto činnost
regulují, jsou poněkud zvláštní a nejednoznačné. Myslím tím
definování, co je možné skácet bez povolení obecního úřadu.
Doporučuji proto všem, kteří mají zájem kácet strom na svém
nelesním pozemku, aby si raději ověřili dotazem na OÚ co skutečně
je možné skácet bez povolení a kdy se povolení vyžaduje. To i proto,
že by co nevidět měla vstoupit v platnost další novela příslušné
vyhlášky. Vyhnete se tím nepříjemnostem, které mohou mít podobu i
značné pokuty. Žádám také, abyste o povolení ke kácení nežádali na
poslední chvíli, jak tomu bývá zvykem. Děkuji za pochopení. A
samozřejmě uvítáme každého, kdo se naopak bude chtít podílet na
obcí organizovaných výsadbách dřevin, stačí zavolat. Obec také
nabízí pár suchých stromů ke skácení na palivové dříví. Zájemci
z obce se mohou hlásit na OÚ.

Věčné téma odpady / Ing.Josef Magera, starosta
Odpady byly, jsou a budou a je jen na nás, aby jich vznikalo co
nejméně a abychom s nimi správně nakládali. Zákonem o odpadech
byla přenesena na obec povinnost zabezpečit likvidaci komunálního
odpadu, vznikajícího na území obce. Obec pak má několik možností
jak vzniklé náklady přenést na původce odpadu – občany obce. Obec
má právo zavést systém místního poplatku, tj.ročně každý občan
bez výjimky třeba 500,- Kč. Tato možnost je ze zákona a je snadno
vymahatelná. Pak může vybírat platby od občanů na základě
vyvezeného množství – velikosti popelnice. Toto vyžaduje smlouvy.
My jsme zavedli systém, kdy na základě objednávky popelnice
dostane každý, kdo zde bydlí ve vlastním rodinném domě nebo bytě
(vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí) odvoz odpadů ze své
domácnosti zdarma. Je to bezplatně proto, že obec v roce 2008
zvýšila místním koeficientem daň z nemovitostí a bylo naším zájmem
zmírnit dopad zvýšení daně na občany. A také omezit vznik různých
nepovolených skládek. Každá domácnost v RD nebo bytě ve
vlastnictví občana obce, kde je někdo přihlášen k trvalému pobytu,
má nárok na určitý objem odpadových nádob a četnost odvozu
odpadů z domácnosti. V tom je zahrnut i odvoz tříděných,
objemných a nebezpečných odpadů.
Bezplatný odvoz odpadů však nezajišťujeme živnostníkům a
firmám z jejich provozoven. Podnikatelské subjekty mají za
povinnost zajistit si na vlastní náklady odvoz a nezávadnou likvidaci
odpadů vznikajících v provozovnách a v souvislosti s jejich činností.
Mají také možnost dát si tuto položku do nákladů.
Bezplatný odvoz odpadů nemají také občané, kteří bydlí
v nájemních bytech, ať obecních nebo soukromých či družstevních.
Tito musí za své odpady z domácností platit proto, že žádné daně
z nemovitostí za dům, ve kterém se byt nachází, tito občané
neplatí. Tu platí vlastník domu, a ten opět může náklady na odvoz
odpadů vyúčtovat nájemníkům. Pak takový občan může využívat

systému tříděných odpadů i sběr a svoz objemných a nebezpečných
odpadů.
Jak moc je tento systém pro koho výhodný si snadno můžete
spočítat. Zřejmě víte, kolik platíte daň z nemovitostí z rodinného
domu nebo bytu. Ne z ostatních nemovitostí, jako jsou zahrady,
dvorky, polní pozemky nebo stavby typu garáž či stodola. Pokud by
nebyl zaveden místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí ve
výši 2, byla by tato daň poloviční. S tím pak srovnejte, kolik ročně
stojí popelnice: P101 plastová 70 litrů 1 x za 14 dnů 1311,- Kč, P201
plechová 110 litrů 1x za 14 dnů 1600,- Kč, P211 plechová 110 litrů 1x
týdně 2719,- Kč a kontejner K111 o objemu 1100 litrů 10626,- Kč.
Obec loni zaplatila za odpady od občanů kolem 550 tis.Kč a tato
částka bezpochyby poroste.
Obec, ve spolupráci s OZO Ostrava, dvakrát ročně pořádá sběr
objemných a nebezpečných odpadů. Letos jste odevzdali celkem
183 m3 odpadů, k tomu ještě 27 m3 elektrospotřebičů, za které
neplatíme. Odebrali jsme vše bezplatně a pochybuji, že by se vás
kdokoli ptal, kde jste k tomu či onomu přišli. Je proto s podivem, že
se najde dobrák, který vyhodil 200 l sud s vyjetým olejem do
obecního lesa! Nebo vyvážení trávy ze zahrádek na obecní.
Občané této obce si zdarma mohou vyzvednout kompostér na
svůj bioodpad. I přesto pravidelně potkávám člověka s kolečkem
posekané trávy, jak ji veze na obecní pozemek. Jeden mi na dotaz
kam to bude vozit, až pozemek upravíme a zalesníme vesele
odpověděl, že už i to má vyřešeno!
Zvláštní je jednání jistého podnikatele, a asi nebude sám, který
do kontejneru na tříděný papír opakovaně vyhodil nebo nechal svými
zaměstnanci vyhodit, krabice a pytle od surovin pro výrobu, včetně
části odpadu z výroby!
Po obci máme rozestavěny odpadkové koše. Ty slouží (mají
sloužit) pro kolemjdoucí, kteří sem mohou vyhodit třeba obal ze
svačinky či oplatky, papírový kapesník a podobně. Aby nebyl
nepořádek po ulicích. Někteří si však tyto koše pletou s odpadovými
nádobami na domovní odpad a vyhazují sem zasmrádlé kosti a

zbytky jídla, obsah kočičích záchodků a podobně. Včetně obalů od
kočičího krmení. Občas zapomenou i obálku se svojí adresou. Jiný
sem přistaví pytel se svým domovním odpadem v očekávání, že jej
někdo odveze! Neodveze! Pokud vám popelnice nestačí, máte
možnost si na OÚ za 30,- Kč zakoupit pytle s logem OZO a ten pak
přistavit ke své popelnici.
Bohužel některý z košů se občas stane i terčem vandalů. Nebo
snad je to však bráno jako hrdinství nebo vstupné do party, když
někdo, asi sjetý drogami nebo opilý, shodí tento 135 kg těžký
odpadkový koš do Bílovky? A poškodí tím či zničí veřejný majetek?
I za mých mladých let se dělaly různé „kraviny“, ale nikdy si nikdo
nedovolil něco zničit! První trest následoval doma, další třeba ve
škole a někteří skončili i u přestupkové komise. Je vám toho
zapotřebí? Máte-li potřebu vybít energii, určitě se opakuji,
přijďte, nějaká ta práce se vždy najde.
A nakonec výzva řidičům. OZO Ostrava mívá často problém
s vyvážením odpadů. To proto, že několik nezodpovědných řidičů
parkuje svoje vozidla tak, že omezí průjezd po našich i tak úzkých
komunikacích. Posádka svozového vozu pak odjede, občané si
stěžují. Vyjedou proto podruhé, jen tím obci rostou náklady.
Nejvíce se toto projevuje kolem LUCCO a.s. Vyznačení zóny zákazu
stání zde rada obce zamítla. Jediným řešením tedy je zapojení
policie. Mnozí už tak botičku na kole našli, ostatní to teprve může
potkat. Zkuste být ohleduplní i k těm, kteří zabezpečují pořádek.

Pozvánka
na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Velké
Albrechtice, které svolávám na pondělí
3. listopadu 2014 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých
Albrechticích
Program jednání bude zveřejněn obvyklým způsobem:

Informace
Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice.
Telefonem na č. 556 413 418 nebo 556 410 695, e-mailem na
obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz.
Omlouváme se občanům horního konce obce, kde v 41. týdnu došlo
k výpadku asi poloviny svítidel. Porucha byla zaviněna zřejmě
průnikem vyššího napětí na vstup zařízení VO a tím byly zničeny
výbojky i elektronické předřadníky.

Mateřská škola

/ Klára Jahnová, učitelka MŠ

Na konci minulého školního roku nás čekalo ve školce ještě mnoho
společných akcí. Přišli za námi pejsci z kynologického klubu a se
svými páníčky nám předvedli, co vše umí. Pro nepřízeň počasí se
akce konala ve třídě, což byl pro děti i pejsky neobvyklý zážitek.
Bohužel se pejsci nemohli předvést v plné parádě kvůli nedostatku
prostoru, i přesto
byly děti nadšené.
Starší děti a
jejich paní učitelky
vystoupily také na
Dni obce, kde děti
předvedly,
co
si
nacvičily
a
zatancovaly
na
několik písní. Jednou
z netradičních akcí
ke konci roku byla i
jízda
na
koních.
Maminka jednoho z našich dětí, paní Kohutová, která má doma dva
koně, nám nabídla, že přijede děti povozit. Nakonec přijel s paní
Kohutovou na svém koni i pan Kavala. Pro spoustu dětí to byl
obrovský zážitek a moc jsme si tuto akci užili. Před prázdninami

jsme si také naplánovali školní výlet, který nám díky počasí vyšel na
jedničku. Spolu se základní školou jsme tedy vyjeli 18. června na
výlet do ZOO Ostrava. Nejvíce se dětem líbilo ve výběhu s kozami,
kde jsme strávili dlouhou chvíli krmením a velkou atrakcí byly také
opice a jejich legrační kousky na lanech. Počasí nám přálo, děti byly
hodné, takže jsme si výlet náramně užili a řádně znavení jsme se v
odpoledních hodinách vrátili. Jako každým rokem, čekalo i letos
nejstarší děti naší školky pasování na školáky. Počasí nám opět přálo,
takže si děti svůj velký den užily na zahradě. Přijel za nimi klaun
Pepino Prcek se svým programem a všichni se dobře bavili. V
doprovodu svým rodičů, sourozenců i jiných rodinných příslušníků,
byli naši předškoláci pasováni na velké školáky. Poslední akcí školního
roku, bylo již tradiční ukončení, tentokrát na téma Harry Potter.
Děti i paní učitelky se přestrojily za čarodějky a malé čaroděje a
plněním úkolů na školkové zahradě jsme se všichni dobře bavili. Děti
musely zvládnout překážkovou dráhu s koštětem v ruce, míchání
lektvarů, hod křišťálovou koulí do klobouku a jiné kouzelnické úkoly.
Odměnou jim byla pravá kouzelnická hůlka a nějaká dobrůtka. Ani na
poslední akci nesmělo chybět opékání buřtů. V novém školním roce,
který nám v září začal, paní učitelky přivítaly dvě plné třídy, celkem

naši školku navštěvuje
50 dětí. Třídu Beruška
navštěvují předškoláci a
starší
děti,
třídu
Sluníčko pak malé děti
a celkem bylo přijato
13 nových dětí. V září
za námi přijelo naše
oblíbené
divadélko
Smíšek s pohádkou „O
ztracené panence“, kde
se děti dozvěděly o
tom, proč si mají svých
hraček vážit a že se o ně mají dobře starat. Paní učitelky také pro
rodiče a děti uspořádaly první společnou akci v tomto školním roce,
a to jablíčkové tvoření. Děti a rodiče plnili tvořivé úkoly ve třídách
a poté jsme se přesunuli na zahradu k tradičnímu opékání. V říjnu
jsme pak poprvé se všemi dětmi vyjeli autobusem do Kulturního
domu v Bílovci na pohádku „O Sněhurce“, která se nám moc líbila.
Cestu zvládli i naši nejmladší a také si pohádku užili.
Závěrem bychom rády popřály naším dětem i rodičům, ať se jim
ve školce líbí a ať za námi chodí rádi.

Ze základní školy /Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka ZŠ
Podzime, podzime, už zas nosíš deště!
Pěkně tě prosíme, počkej týden ještě!

Ráno se později rozednívá, večer dříve stmívá, ze stromů vítr
pomalu sfoukává listí i zapomenutá jablíčka. Podzim skutečně
nepočká. Pomalu se hlásí mlhami, drobným mrholením, chladnými
dny. Ve škole je však teplo a příjemně, sem tam se sice zívne, ale
velká část učiva z předešlého ročníku je už probrána, opakovací
prověrky oznámkovány. I prvňáčkům se daří. Nejmladší děti jsou

hodné, pozorné, píší číslice, znají znaménka větší, menší, rovná se,
umí porovnávat, sčítat, odčítat. Ze Slabikáře čtou písmenka, z
hlásek skládají slabiky, ze slabik první slovíčka, z dvojslabičných
slov první jednoduché věty. Úhledně zvládají cviky tužkou i psací
písmenka a slabiky perem. V říjnu začaly pracovat zájmové kroužky
keramika, informatika, taneční, výtvarný, Angličtina nás baví,
Dovedné ruce, Všestraníček a předmět Speciální pedagogická péče.
Také nabídky kulturních a společenských akcí nedaly na sebe dlouho
čekat. V polovině října děti z „mateřinky“, první a druhé třídy se
zaujetím shlédly pohádku „O Sněhurce“ v Kulturním domě v Bílovci,
o týden později si všichni v tělocvičně zazpívali a zatančili při
hudebně vzdělávacím pořadu bubeníka Miloše Dvořáčka „Hrajeme si
na Afriku, tady u nás v našem triku“ a posledního října, po
podzimních prázdninách, ještě stačili zajet do kina na novou
pohádku „Tři bratři“. Děti z I. třídy se podívaly na Obecní úřad,
seznámily se s oběma milými úřednicemi, prohlédly si kancelář pana
starosty a letecký snímek naší vesnice, vyhledaly si školu, školku i
svůj dům. Také se prošly připravenou volební místností s urnou a
plentami a nakonec v hasičské zbrojnici objevily požární auto.
Děvčátka z II. třídy zas nacvičila písničky na schůzi Klubu seniorů.
V následujících měsících čekají na děti zajímavé preventivní a
ekologické programy. Sdružení Renarkon Ostrava má pro ně
připravený program „Buď OK!“ a ekologické sdružení Hájenka z
Kopřivnice „Příběh jednoho odpadku“ a „Cestu chleba“. Do
plánovaných
akcí
jsme
zařadili návštěvu planetária
Jana
Palisy
v Porubě,
Loutkového
divadla
v
Ostravě,
Sokolníky
s
dravci,
pokračování
prevence „Buď OK!“ a další
části z oblasti ekologie,
Zimní dílnička a Jarní
dílnička.

A abychom nezapomněli, každoročně vyhlášená soutěž rodičů a
dětí „O nejhezčího skřítka Podzimníčka“ má už své první usměvavé,
kouzelné přírodní mužíčky na výstavce. Fantazii se jako vždy meze
nekladou a podívejte sami, opět stojí za to. Prostě nádhera a
pochvala veliká všem našim dětem a jejich rodičům!

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Výsledky našich dvou týmů v podzimní části soutěže jsou jako na
houpačce. Žáci v okresní soutěži zatím nestačí jen na hráče
Jeseníku nad Odrou, kteří v soutěži nemají konkurenci. S ostatními
týmy máme vyrovnanou bilanci. Doplácíme na úzký kádr hráčů, a
proto paní předsedkyně oslovila děti ve škole a školce, a pozvala je
na hřiště k tréninku kopané. Paradoxně se postu trenérů ujaly dvě
dívky, Tereza Valečková a Zuzka Dolinková a k všeobecnému
překvapení nám děti neubývají, ale přibývají. K dnešnímu dni je
v přípravce 16 dětí, většinou holek. A opět se potvrdilo, že pokud
rodiče vedou děti ke sportu a chodí s nimi na tréninky, tak o
sportovce nouze není. Slovo sportovec jsem použil proto, že každé
dítě nebude špičkový fotbalista, ale tréninky jim dají dobrý základ
k jiným sportům, pokud k nim odejdou. Tým mužů v okresním
přeboru se pohybuje ve středu tabulky a nebýt několika
nevydařených zápasů, hlavně doma, mohli jsme okupovat špici
tabulky. Před sezónou jsme posílili o další hráče, zejména ze
Studénky, ale na hřišti jsme jich moc neviděli. To samé lze říci o
našich dorostencích, které jsme poslali na hostování do Studénky
my. Někteří tam byli jen jednou. Deštivé počasí, které nás trápilo
v září, ukázalo, že i když máme pěkný areál, tak pokud je mokro
sportovat se nedá. V areálu chybí víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, kde by se dal hrát volejbal, tenis, házená, basketbal,
malá kopaná a jiné sporty v létě a existují i plochy, které se v zimě
dají zalít vodou a utvořit kluziště. Víme, že nám na to teď nikdo
peníze nedá, ale mít hotovou studii s ekonomickými podklady, by zas

tolik nestálo. Pak bychom mohli zkusit požádat o dotace. Je po
volbách a doufejme, že nové zastupitelstvo k nám bude vstřícné tak
jako to odcházející a je mu třeba poděkovat za spolupráci.
Poděkování si naopak nezaslouží noční návštěvník, který se dobýval
do dveří z pergoly
do
klubovny
a
zanechal nám na
památku
poškozené
plastové
dveře.
Proto jsme budovu
vybavili alarmem,
ať
zahraje
dotyčnému, kdyby
se chtěl vrátit.

ČČK /Františka Kleinová
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám připomněla akce, které
v měsíci září a říjnu zorganizovali členové ČČK.
Na poslední prázdninový pátek
28. srpna jsme na sportovním
hřišti zorganizovali pro děti
odpoledne plné her a soutěží pod
názvem
„Rozloučení
s prázdninami“.
Po
splnění
zadaných úkolů děti obdržely
balíček sladkostí a pak u
táboráku, který pro ně připravil
pan Dvorský s panem J. Kleinem,
si opekli špekáčky. Podle kladné
odezvy soudíme, že se akce líbila.
Celkem se jí
z naší obce

zúčastnilo 66 dětí v doprovodu rodičů či prarodičů. Navíc nám velmi
přálo počasí. V neděli 7. září jsme v Divadle A. Dvořáka shlédli
slavnostní „Galavečer“, který byl věnován zahájení nové divadelní
sezóny 2014/2015. V úterý 14. října nám připravil krásné povídání o
Nepálu pan Mudr. Petr Fojtík. Své osobní zážitky nám obohatil o
zajímavosti k přístupu k léčení u nás a v Nepálu. Povídání bylo velmi
zajímavé a poučné. Ve středu 29. října jsme opět v Divadle A.
Dvořáka
shlédli
činohru od skotské
autorky Liz Lochheady
pod názvem „Perfekt
Days“. V termínu od
29. 10. do 31. 10. jsme
ve
sklepních
prostorách
místní
pošty prováděli další
sběr šatstva, lůžkovin,
přikrývek,
domácích
potřeb, obuvi,… Věříme, že nadále zůstanete Diakonii Broumov
věrni, za což Vám velmi děkujeme. Vaše dary se dostanou tam, kde

jsou potřeba. A teď akce, které jsou před námi. Nenechte si ujít
shlédnutí prodejní předvánoční výstavy panenek. Svou bohatou
sbírku Vám představí jejich samotné autorky.
Panenky jsou
oblečeny v různých háčkovaných šatech, s množstvím doplňků,
nábytků atd. Věříme, že této nabídce neodoláte a v době od 10.00
hod. do 17.00 hod. v sobotu 22. 11. nebo v neděli 23. 11. 2014 se na
výstavu příjdete se svými blízkými podívat. Dále v sobotu 29. 11.
2014 od 15.00 hod. přijede do naší obce Mikuláš s bohatým
doprovodem čertů a andílků. Zveme všechny děti se svými rodiči či
prarodiči do společenského zařízení na hřišti, kde bude pro ně
připraven bohatý mikulášský program. Dále je zajištěno bohaté
občerstvení a pro děti z naší obce balíčky se sladkostmi.
Všem spoluobčanům přejeme krásné prožití vánočních svátků a
splnění všech přání. A do nového roku Vám všem přejeme hlavně
pevné zdraví.

Regionální potravina / Milada Hochmanová
Málokdo ví, že i u nás v obci máme „regionální
potravinu“, což je obrovský úspěch ekofarmy a její
majitelky paní Markéty Toběrné. Moc blahopřejeme
a přejeme mnoho spokojených návštěvníků a
zákazníků.
Dne 16. 7. 2014 získal čerstvý kozí sýr z farmy ŠŤASTNÁ
KOZA
první
místo
v
soutěži
regionální
potravina
Moravskoslezského kraje v kategorii sýry včetně tvarohu. Tímto
získala farma certifikát a oprávnění užívat značku regionální
potravina.
Ekofarma Šťastná koza produkuje
kozí mléko a sýry od roku 2012, jedná
se o malou rodinnou farmu s chovem
koz plemene česká bílá krátkosrstá.
Ručně zpracované výrobky jsou

prodávány
především ze
dvora, ale také dováženy do
obchodů v Ostravě a okolí.
Základním sortimentem je
kozí mléko, čerstvé bio kozí
sýry a bio kozí tvaroh. Bio
čerstvý kozí sýr je vyráběn
z čerstvého kozího mléka
našich
koz
tradičním
způsobem, kdy se po přidání
sýrařské kultury a syřidla
nechává sýřenina odkapat ve formičkách a poté se nasolí. V
čerstvém sýru je velmi mírně cítit typické kozí aroma, je lehce
stravitelný a má široké použití - hodí se pro přípravu zeleninových
salátů, dá se dle chuti nakořenit, naložit do nálevů, či konzumovat v
původní podobě. Doplňkové výrobky jsou kozí ricotta, jogurt, kefír a
zrající kozí sýry ve vosku různého stáří. Při návštěvě rodinné
ekofarmy neuvidíte jen kozí stádo, ale i další členy farmy v podobě
malé ZOO domácích zvířat. Provozují zde také útulek pro koně.
Zavítat zde mohou nejen zájemci o mléko, ale i začínající chovatele
a zájemci o zpracování mléka, i ti kteří o chovu koz uvažují. Při
návštěvě s sebou určitě nezapomeňte vzít děti, které jistě potěší
domácí zvířata. Kontakt: Ekofarma Šťastná koza, Markéta Toběrná,
Velké Albrechtice č.p. 95.

Klub Seniorů /Milan Horkel
Činnost našeho klubu seniorů je zaměřena především na akce konané
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který je vyhlášen na
6.října. Oslavy proběhly 11. října ve Fulneku pod názvem „ Poznej
Moravskoslezský kraj“, a byly pořádány Krajskou radou seniorů.
Dne 30.srpna jsme pro své členy uspořádali jednodenní
autobusový zájezd do areálu Lednického zámku a jeho okolí

s prohlídkou ochutnávky vín a kulturního programu, na kterém jsme
shlédli vystoupení Janka Ledeckého se svou skupinou, a taktéž
vystoupení Jožky Černého s kapelou Hradišťan. Po tomto bohatém
programu, který trval do odpoledních hodin, jsme se spokojení a
unavení vraceli ve večerních hodinách domů. V pátek 17.října se naši
členové zúčastnili podzimního slavnostního setkání našeho klubu
seniorů, které se již tradičně těší velkému zájmu. Svědčí o tom i
nárust počtu členské základy o šest nových členů. Velice nás těší,
že si vždy najde čas a přijde mezi nás pan starosta Ing.Josef
Magera, seznámí nás s děním v naší obci a zodpoví případné dotazy.
S kulturním programem vystoupilo osm žáků z naší základní školy
pod vedením paní učitelky Elen Kolarovské. Naši členové byli blíže
seznámeni s projektem „Vzdělávání pro moderní venkov“, a ti, které
zaujal, se také přihlásili.
Závěrem mi dovolte, abych popřál Vám všem čtenářům Hlasu
obce hodně zdraví a rodinné pohody.

Albrechtík – Ahoj děti! / Adriana Drastichová
Ahoj děti, podzim se pomalu chýlí ke konci a na dveře nám klepe
paní zima. Listy padají ze stromů, fouká vítr a hodně nám prší. Až se
budete v těchto deštivých dnech nudit, uhádněte, který deštník si
nakonec kluk z obrázku vezme do školy. Obrázek můžete i vybarvit.

Pejsek v dešti
Prší, prší velké kapky,
pejsek už má mokré tlapky.
Kam se půjde usušit?
V boudě má svůj malý byt.
Zdá se mu sen o kosti,
ze snu štěká radostí.

Má tam sucho, teplíčko,
stočí se tam v klubíčko.
Kapky na strop bubnují,
za chvilku už pejsek spí.
Když se potom probudí,
žádnou kost už nevidí.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci listopadu oslaví životní jubileum
Knopp Jiří
Laidolfová Ivana
Kuběnská Věra
Chudjáková Štěpánka
Manfrinová Margit
Kühnel Arnošt
Štanclová Věra

50 let
50 let
65 let
70 let
70 let
70 let
76 let

V měsíci prosinci oslaví životní jubileum
Dobrovoda Ján
Řeháček Luboš
Janáková Věra
Langrová Jaroslava
Svoboda Jaromír
Peschlová Jiřina
Stixová Jiřina
Štěpánková Božena
Klein Otto

Opustili nás
Pan Karel Petroš
Pan Zdeněk Kafka

50 Let
50 let
60 let
60 let
60 let
79 let
81 let
81 let
84 let

Noví občánci
Vendula Kašparovská
Matyáš Valečko

Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Troška historie…/ Milada Hochmanová
Dominantou naší obce je
pozdně
gotický
kostel
Narození sv. Jana Křtitele s
ohradní zdí a kapličkou. O
době
založení
našeho
kostela, který je zasvěcený
narození sv. Jana Křtitele,
ani o jeho zakladateli se
nedochovaly žádné údaje.
Kostel byl vystavěn asi někdy
ve 14. století a několikrát byl
přestavován. Z první poloviny
15. století pochází obvodní
zdi kněžiště a původní plochostropé lodi s portálem; ve druhé
polovině 17. století byl prostor uzavřen nižším “rákosovým“ stropem
s fabionem a byla vyzděna věž, koncem 17. století byla postavena

oratoř, roku 1818
bylo
zaklenuto
kněžiště, roku 1820
pak byla zaklenuta
loď; později pak
byla zbořena stará
sakristie na severní
straně kněžiště a
zřízená
dnešní,
přistavěny předsíně
a
vestavěna
hudební
kruchta.
Orientovaná
podélná jednolodní
stavba s odsazeným
dlouhým trojboce
uzavřeným (uvnitř zaobleným) kněžištěm, k jehož jižní straně
přiléhá sakristie s oratoří v patře, a s lodí téměř čtvercového
půdorysu. Při jižní zdi čtyřboká, na opěráky navazující věž s
obdélníkovou základnou. Závěr kněžiště a loď podepřeny
odstupněnými pilíři. Hlavní vstup v ose západního průčelí lodi
lomeným portálem. V západní části lodi hudební kruchta. V roce
1818 - 1820 se dřevěný strop kostela upravil na klenbu. V roce 1895
byl kostel zevnitř obnoven pod vedením zdejšího faráře Ludwiga
Eliase. Byl vyzdoben oltářem a křížovou cestou. Nový oltář a
kazatelna byla dodána uměleckým stolařem panem Hanelem.
Varhany byly instalovány panem Neusserem z Nového Jičína. Malby
v kostele pocházejí z roku 1933 a namaloval je malíř Julius Olbrich
z Bílovce. Veškeré dřevěné statue pocházejí ze Sankt Ulrich, jižní
Tyrolsko. Zadní stěna u hlavního oltáře, na které je obraz svatého
patrona kostela Jana Křtitele, pochází z roku 1825. Jeho rámování i
sám obraz byl znovu instalován akademickým malířem panem
Aloisem Heinzem z Opavy v roce 1895. V roce 1887 byla v kostele
položená mramorová dlažba místo " břidlicové ". Také komunikační

lavice byla pořízena z umělecké litiny místo té staré dřevěné. Ve
věži kostela jsou umístěny dva zvony. První z roku 1505 s nápisy
jmen evangelistů, P. Marie a sv. Josefa, druhý z roku 1508 také se
jmény evangelistů, P. Marie a sv. Josefa. - památka zapsaná
ve státním seznamu. O náš kostel se stará Římskokatolická farnost
Bílovec a knězem kázajícím je Ing. Mgr. Lumír Tkáč. Bohoslužby
jsou v neděli od 7.30 hod.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Ranní mlhy, třpytivá námraza pokrývající trávu, keře a stromy je
neklamným znamením, že vlády nad naší krajinou se definitivně ujal
podzim. I když se slunce snaží svými paprsky prodrat přes ranní
opar a pohladit zemi svou životadárnou energií, vše v přírodě
nasvědčuje, že se zima neúprosně blíží. Do teplých krajin odlétlo
veškeré naše tažné ptactvo. Je až s podivem, jak s pravidelnou
přesností dokážou neomylně nalézt cíl cesty dlouhé přes osm tisíc

kilometrů takové vlaštovky nebo jiřičky. Jaký kompas je vede na
místa tak vzdálená a na jaře zase opět do rodného hnízda. Je
neuvěřitelné, jak takový maličký tvor překoná moře, poušť a různá
úskalí na této své pouti. Je hnán instinktem, neboť ten říká, zůstat
zde přes zimu rovná se smrt. Člověk by jim to teplo i záviděl, ale
tito tvorečkové platí za tohle cestování vysokou cenu. Zpět k nám
se na jaře vrací asi jen 50 % z celkového počtu odlétajících.
Polovina zahyne cestou tam anebo zpět. Také zvířata přezimující u
nás se již poctivě připravují na pokles teplot a období strádání.
Ptákům zhoustlo peří, které své majitele spolehlivě ochrání před
mrazy. Liška a zajíc také „vyměnili“ své kožíšky z řídké letní srsti na
pěkně hustou zimní. Srnčí také vyměnilo svou letní červenou srst za
kvalitní hustý zimní šat. Tato srst je svou hustotou tak dokonalá, že
jí neprojde sebevětší mráz. Změna barvy srsti zajistí dokonalé
splynutí s barvou okolních polí. V tomto období zvěř již intenzivně
přikrmujeme. Srnčí ovšem, ječmenem, a pokud není vysoká zimní
pokrývka je zbytečné do krmelců dávat seno. Důležitá je sůl, ta
musí být v korýtkách celoročně. Bažantům pravidelně doplňujeme
pod zásypy obilné plevy. Pole jsou již sklizená, holá, jako poslední
plodina mizí cukrovka. Ideální potrava pro volně žijící zvěř je
rostlina slunečnice hlíznatá, lidově zvaná topinambura. Listy spásá
srnčí a zajíc. Vyryté hlízy vyzobává s oblibou bažant.
V listopadu a prosinci nás čekají dva společné hony na drobnou
zvěř. Lovit se bude jen bažantí kohout. Zajíce jako loni lovit
nebudeme. Stavy, kdysi tak hojného obyvatele našich polí, jsou díky
velkoplošnému hospodářství průmyslových plodin stále na nízké
úrovni. Někdo moudrý napsal, že homo sapiens (člověk rozumný) má
ze všech tvorů nejdokonalejší mozek a má rozum. Ovšem potom, co
jsem viděl, musím tomu moudrému člověku oponovat. Už jsme si
zvykli vídat vždy po víkendech u cesty kolem kostela pytle odpadků
po našich drahých spoluobčanech vracejících se ze svých chatiček,
ale vidět vyhozen 200 litrový plechový sud plný starého motorového
oleje, ještě k tomu děravý a ucpaný kusem klacku, ze kterého ten
olej uniká do půdy, je už příliš silné kafe. Toho člověka, co to tam

vyhodil, omlouvá jen to, že je chudák určitě po celkové amputaci
mozku, a tím neví, co činí. Tak jako ti, co si se svými těžkými
zemědělskými stroji udělali přes vysazené stromky a keře kolem
polní cesty do Studénky několik dálnic, trpí asi stejnou diagnózou.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

MODRÁ ORCHIDEJ
Poslední dobou se v obchodech objevuje
orchidej, která se od ostatních na první pohled
liší efektní modrofialovou barvou – vanda.
Její pěstování v domácích podmínkách je
složitější, než je tomu u ostatních orchidejí
například z rodu Phalaenopsis. Pokud chcete,
aby vám dobře prospívala a bohatě kvetla,
budete jí muset věnovat dost času. Potřebuje
totiž doslova každodenní péči. Jejím základem
je voda, světlo a vzduch. Na to jsou totiž vandy zvyklé ze zemí
svého původu, kde je i několikrát za den zalije prudký tropický
deštík a za chvilku zase oschnou za mírného vánku na slunci.
Pro vandy je nejlepší, když se pěstují prostokořenné nebo pouze
upevněné v mechu či ve skleněné nádobě. Jejich silné, dobře se
větvící kořeny nejsou tolerantní k přemokření, proto po zalití
potřebují rychle oschnout. Není tedy vhodné sázet je do substrátu,
brzy by uhnily.
Pouhé rosení kořenů a jejich občasné namočení jim – na rozdíl od
jiných druhů orchidejí – nestačí. Rostliny je třeba přibližně jednou
za týden namočit do odstáté vody. Nepomůže jim však deset či
dvacet minut, potřebují stát ve vodě několik hodin. Můžete je
postavit třeba do kbelíku s vodou nebo vodu nalít přímo do pěstební
nádoby. Zhruba jednou za dva týdny přidejte do vody speciální
hnojivo. Když vandy vykoupete, můžete tuto vodu použít na zálivku
ostatních orchidejí.

Kvůli tomu, aby měly dostatek světla, zavěste je přímo na okno.
Když jim přisvítíte speciálními biozářivkami, napomůžete jim ke
kvetení. Ale pěstování vand celoročně jenom v bytě není vhodné.
Mnohem lépe se jim povede, když je budete každoročně od května
do konce září letnit ve skleníku nebo je zavěsíte do koruny
zdravého ovocného stromu či na mírně zastíněnou terasu. Pokud je
teplo a slunečno, denně je namáčejte v sudu s dešťovkou.
Vandy jsou zrádné v tom, že na nich není dlouho vidět, že je něco
v nepořádku, protože listy zůstávají tuhé a zelené. Pak však u
stonku náhle zhnědnou a opadají. Pro začátečníky je jejich
pěstování opravdu složité, ale pokud u vás doma ostatní druhy
orchidejí dobře prospívají, můžete to zkusit i s vandami. Při nákupu
zkontrolujte hlavně kořeny. Měly by být silné, nevysušené a měl by
jich být větší počet. Listy mají být pevné, svěže zelené. Když se jim
budete správně věnovat, odmění se vám překrásnými květy.

Rozhovor/Marie Dlabalová
Kaskadér, motorkář a co dál…
David Zavadský (nar.1980) překvapil na letošním místním Dnu obce.
Jeho vystoupení mělo prý obrovský úspěch. Jelikož jsem v té době
obdivovala krásy Itálie, neměla jsem možnost vyjádřit obdiv ke
kaskadérským kouskům jeho teamu CRAZY DAY. Také natáčení
tohoto rozhovoru se poněkud protáhlo, ale nakonec jsme se sešli a
povídali si v jeho domě, který koupil po paní Jiřině Výtiskové. Ze
stručných informací ještě uvádím, že je součástí společnosti DAMI
MOTORS, můžete u něj nakoupit, prodat, servisovat…prostě vše
kolem motorek. Říkají vám něco takové značky jako je HONDA,
KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA, GOLDWING? Jemu ano.

Dá se říci, že jste mistr svého oboru?

Částečně. Něco jsem pro tento sport za dlouhá léta už obětoval.
Když člověk chce, všechno jde. Teď, když jsem se přestěhoval do

Velkých Albrechtic, tak jsem musel své priority trochu přehodnotit.
Rodina, dům, zahrada, spousta práce, samozřejmě i práce ve firmě a
kaskadérská show. Někdy ani nevím, co dřív.

Co vás vlastně přivedlo do Velkých Albrechtic?

Pocházím z Hlučína, manželka je z Bílovce. Zvažovali jsme, co je
důležité nejen pro nás, ale především pro syna. Takže se naskytla
příležitost a jsme tady už 4 roky. Tady ten prostor je úžasný.
Sekání a údržba sice zabere hodně času, ale jinak je to nádhera a
neměnil bych.

A kaskadérství je také nádhera?

Jistě, jinak bych to nedělal. Kaskadérství na motorce – odborný
název STUNTRIDING, je umění, přesnost a cit.

Co odvaha a nebezpečí?

Co dnes není nebezpečné. Můžete jít po cestě a nedojdete.

Adrenalinové sporty. Nebezpečí je relativní. Snažím se
samozřejmě, aby nebylo žádné zranění. To víte, že nějaké pády
byly, ale musím zaklepat na dřevo, je to jakž takž v pohodě, i když
páteř se občas ozve. A odvaha? I tu se hranice posouvají
v souvislosti s věkem. Teď už tak moc neriskuji. Ale odvaha a risk
není vlastně totéž. Jo a ještě je tu psychika. Ta je moc důležitá.

Také se nabízí srovnání kaskadér – hazardér?

To je jako bychom porovnávali „ hrušky s jabkama“. Jak už člověk
má své priority, tak si dává pozor, aby…

Kde kaskadér trénuje, na vaší zahradě to by asi nešlo, i když
prostoru je tu dost?

No, tak to je problém. Jezdíme do Mošnova, snad to nějakou dobu
vydrží. Problém je v tom, že pozemek, který není využíván nijak a
pro nic, tak tam se nedostaneme. Jsou zákony, jsou majitelé, jsou
starostové obcí, vadí jim hluk našich motorek a já nevím, co ještě.
Přijedeme, potrénujeme, uklidíme…A přesto je to problém.

Takže sháníte pozemek na trénink?
Ano.

Napadá mi, že třeba vám někteří lidé nechtějí vyjít vstříc, protože
mají na motorkáře svůj názor – jezdí jak blázni, předjíždějí, kde
nemají, zaviní spoustu nehod!
Jo, když udělá chybu a zaviní nehodu někdo v autě a např. zaviní
smrt někoho, kdo za nehodu nemůže, tak to je něco jiného, než když
zaviní nehodu motorkář? Jistě, jsou takoví, kteří si na cestách
vybíjejí adrenalin, ale myslím si, že v porovnání s automobilisty jich
zase tak moc není. Frajer je frajer, ať jede v čemkoli. A vždycky
jsou ti slušní a také ti grázli na cestách. Není to o tom, jestli někdo
řídí motorku nebo auto. Vše je o lidech.

Také si někdy sednete na motorku, ne kvůli adrenalinu, ale kvůli
pocitu – sedím, jedu a kochám se? Tak to kdysi definoval pan Hapka.

Na to nemám čas. Spíš sedím na sekačce a sekám zahradu. Kdysi
jsme s kamarády jezdili jen tak na projížďky nebo krátké dovolené.

Teď, abych pravdu řekl, nejde jen o čas, ale o situaci na cestách –
už ani nejde o to, kochat se, ale dávat pozor, aby člověk přežil a
dojel. Už mně to moc neláká.

Je nějaký motorkářský nebo kaskadérský sen?

Jak se říká „bez práce nejsou koláče“, tak je to i v každém sportu.
Jestliže chci být vidět či se na soutěžích umisťovat na předních
pozicích, musím trénovat. Spíš mě baví exibice a show... A v
neposlední řadě jde o to, aby zdraví sloužilo.

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014
Voliči v seznamu
volební účast v %

858
41,96%

odevzdané obálky
platné hlasy

Kandidát

Kandidátní
listina

360
4365

Hlasy

název

Poř.
číslo

příjmení, jméno

věk

abs.

v %

SNK

4
2
5
1
9
6
8
3
7
10
10
2
1
7
3

Klein Čestmír
Stanečka Martin Ing.
Svačina Marcel
Magera Josef Ing.
Miškech Antonín Ing.
Drastich Petr
Jermář Martin Mgr.
Klimša Martin
Knoppová Žaneta
Šímová Markéta Bc.
Chudják Miroslav
Hruzíková Miroslava
Winklerová Eva
Rakosová Lenka
Ošmera Adam

47
38
26
58
50
42
36
39
41
39
46
45
62
48
37

281
242
239
234
214
208
208
186
175
151
178
177
165
156
106

10,09
8,69
8,58
8,40
7,68
7,47
7,47
6,68
6,28
5,42
11,25
11,19
10,43
9,86
6,70

SNK
SNK
SNK
SNK
SNK
SNK
SNK
SNK
SNK
SNK -2014
SNK -2014
SNK -2014
SNK -2014
SNK -2014

Pořadí
zvolení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

Komunální volby/ Eva Winklerová
Vážení občané, chci poděkovat Vám všem občanům – voličům, kteří
jste přišli a odevzdali svůj hlas v komunálních volbách do
zastupitelstva obce. Je vidět, že Vám není lhostejné, kdo bude
následující čtyři roky rozhodovat o rozvoji naší obce. Z 858
oprávněných voličů Vás přišlo k volbám pouze 360 občanů, je to
podle mého názoru zoufale málo. Jsem z generace občanů, která si
pamatuje volební účast až 99%. Je to sice doba dávno minulá, ale
myslím si, že komunální volby jsou jedny z těch, na kterých by nám
všem mělo záležet. A těm co nepřišli, bych vzkázala, ať si nestěžují
a nenadávají, že je něco špatně.

Výsledky soutěže o nejhezčí fotografii
z léta 2014.

1.místo: ALENA KANKOVÁ

Soutěže se zúčastnilo
13 soutěžících. Bylo
dodáno celkem 42
fotografií. Všem velmi
děkujeme. Porotci
hodnotící komise byli:
Bc. Markéta Šímová,
Marcel Svačina, Mgr.
Karla Sekaninová,
Ing. Martin Stanečka.

2. místo: MARTIN KLIMŠA

3. místo: LENKA RAKOSOVÁ

Zprávy a oznámení, reklamy
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Kulturní komise naší obce Vás srdečně zve na tradiční
výrobu adventních věnců, které se koná dne 27. listopadu
2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
S sebou si přineste potřebný materiál na výrobu věnce
(korpus, větvičky, svíčky). Těšíme se na Vaši účast. Dobrou
předvánoční náladu s sebou.

POZVÁNKA
Kulturní a sociální komise naší obce si Vás dovoluje
pozvat dne 8. listopadu 2014 na podzimní vítání
občánků a k malému posezení s našimi jubilanty.
V 15.00 hod. naši nejmenší, v 16.00 hod. jubilanti. Už se
na Vás těší členky komise.

VÁNOČNÍ KONCERT
Dne 28.12.2014 se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele vánoční
koncert sboru Collegium Bonum - Choir Sillesia, Opava.
Začátek od 16.00 hodin.Všichni jsou srdečně zváni.

NOVOROČNÍ KONCERT
Dne 3. ledna 2015 se uskuteční v kostele sv. Jana
Křtitele Novoroční koncert. Vystoupí členové souboru
Keep Smiling Gospel z Orlové. Začátek od 16.00 hodin. Těšíme se
na vaši účast.
Vážení občané, zveme vás do nově otevřené prodejny se smíšeným
zbožím, která zahájila svůj provoz dne 20.10.2014 v budově místní
pošty. Přijďte se podívat a nakoupit. Prodejní doba
denně od 6.00 hod-12.00 hod. 14.00 hod-16.00 hod.

Semanová Magdalena
Velké Albrechtice 84
nabízí :
-zakázkové šití dámských a dětských oděvů dle přání zákazníka
-šití závěsů, povlečení, obšívání záclon, vyšívání ubrusů
-zužování a zkracování oděvů, všívání zipů
-prodej kvalitního dámského prádla
-prodej dětského oblečení, sportovních a domácích oděvů, pyžam,
ponožek a punčochového zboží a (vše od českých dodavatelů a
výrobců)
Kontakt: Semanová Magdalena, Velké Albrechtice 84
Tel: 732 331 176, email:magdasemanova@seznam.cz
Kalendář akcí
Datum
3. listopadu
8. listopadu
14. listopadu
22.-23.listopadu
27. listopadu
29. listopadu
15. prosince
28. prosince
3. ledna 2015

Akce
Ustavující Zasedání zastupitelstva obce
KK/Posezení s jubilanty, Vítání občánků
SK/Večírek
ČČK/Výstava panenek
KK/Vázání věnců
ČČK/Mikulášské odpoledne
Zasedání zastupitelstva obce
Vánoční koncert

Novoroční koncert

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. 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: 1.11.2014
Uzávěrka příštího čísla : 15.12.2014

