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Úvodník

/ Blanka Drastichová

Vážení spoluobčané,
konečně je tu čas léta a s ním i zasloužené
prázdniny, ke kterým neodmyslitelně
patří koupání, sluníčko, dovolená a volno …
Je na každém z nás jak s takovým
volnem naložíme. U moře, u rybníka, pod
stanem nebo v hotelu, vždy je to fajn,
když alespoň na pár dní opustíme své
domovy a někam vyrazíme. Děti možná čeká dovolená s rodiči nebo letní
tábor, na kterém se seznámí s novými kamarády. Možná pojedou
k babičce nebo budou jen tak chodit na procházky, do lesa, k vodě,
jezdit na výlety. Těch možná je jistě celá řada. Přesto věřím, že většina
z dětí nebude trávit čas u televize či počítače, ale parádně si prázdniny
užije s rodiči či kamarády někde venku. A ať už vás prázdniny zavedou
kamkoli doufám, že po prázdninách budete odpočatí a plní krásných
vzpomínek.
Ráda bych vám všem popřála krásné prožití letních prázdnin, hodně
sluníčka, pohody a kopečků zmrzliny….

„Svět je jako zrcadlo. Mrač se do něho a bude se na tebe
taky mračit. Zasměj se a bude ti veselým a laskavým
společníkem.“
Friedrich Rückert

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Začíná léto a toužebně očekávané prázdniny. Pro většinu z nás čas
dovolených a odpočinku. A víte, proč vlastně máme prázdniny? Je to
proto, že současný státní vzdělávací systém se formoval v době, kdy
tato civilizace žila více méně zemědělským způsobem života, a v létě
musely děti pomáhat rodičům na poli. Jinými slovy, děti dostaly
prázdniny proto, aby mohly pracovat a pomáhat. Nařízením Josefa II. z
24.5.1786 byly hlavní prázdniny přesunuty ze září a října na
červenec a srpen. Poprvé hlavní prázdniny začaly v červenci v roce 1787.
Stejně jako u nás mají dvouměsíční prázdniny ještě v Rakousku, jinde
v Evropě je mají i kratší a v jiných termínech. Dnes už děti na polích
pracovat nemusí a prázdniny tráví hlavně podle finančních možností
rodiny. Mnohé, bohužel, s tabletem či notebookem na kolenou. Přeji
proto dětem, i vám dospělým, abyste tento čas využili podle svých
představ, k rekreaci a k nabytí nových sil pro další práci.
S koncem školního roku dochází v naší škole ke změnám. Současná
ředitelka Mgr. Karla Sekaninová oznámila ukončení funkce k 31.7.2015 a
na základě provedeného konkurzního řízení byla radou obce do funkce
ředitelky Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice jmenována
ke dni 1.8.2015 Mgr. Elena Kolarovská, která dosud ve škole pracovala
jako učitelka. Přeji nové paní ředitelce hodně elánu a mnoho úspěchů
v nové funkci.
V dubnu jsme převzali dokončené „domky pro seniory“. V průběhu
května se tam řešily ještě nějaké drobné reklamace a teď čekáme na
vydání kolaudačního souhlasu. Kolaudace nás čeká také u stavby poldru.
Nástavba stavebního úřadu už začíná být zřetelná, do teďka se
pracovalo více uvnitř. Zakrytím novou střechou je objekt zajištěn proti
zaplavení deštěm a může se začít s instalacemi a s vnitřním vybavením.
Květen byl bohatý na srážky, a tak tráva narostla do metrové výšky.
Protože se náš zaměstnanec ještě plně nezotavil z úrazu ruky, provádí
sečení „jeho“ ploch pan Petr Žurek. Mějte proto pochopení, když se mu
napoprvé nepodaří posekat všechno nebo v pořadí jak jste zvyklí. No, a

pokud byste chtěli sami přispět svou prací na údržbě obecní zeleně,
nebo už jste tak učinili, všem děkuji.
Dovolím si zde opakovaně vyzvat všechny, kdo si stále pletou vodní
toky se skládkou stavebního a jiného odpadu. Prosím uvědomte si, že
materiál, ať už zemina, stavební suť nebo listí, posekaná tráva či
spadaná jablka nejsou materiálem, který by na břehu byl co platný. Při
prvním lijáku nebo rozvodnění budou odplaveny a jinde způsobí třeba
značné škody. Povodí Odry připravuje rekonstrukci břehů na horním
konci, proto jim nepřidávejte materiál, který budou muset vyvážet.
Nebo který způsobí další zanášení koryta na spodním konci. Děkuji za
pochopení.

Mezinárodní rok půdy / Ing. Josef Magera
Generální shromáždění OSN vyhlásilo rok 2015
Mezinárodním rokem půdy a 5. prosinec
Mezinárodním dnem půdy. Významnou akcí, která
reflektuje a podporuje toto téma je mezinárodní
výstava EXPO 2015 v Miláně, jejímž tématem je
„Uživit planetu – energie pro život“.
Cílem Mezinárodního roku půdy a Mezinárodního dne půdy je zvýšit
povědomí veřejnosti a odpovědných orgánů o důležitosti ochrany půdy,
jejího udržitelného obhospodařování, jako základu potravinového
systému, její důležitosti pro produkci paliv a ochranu základních funkcí
ekosystému, na kterém závisí biodiverzita. V současné době probíhá
globální degradace půd, která ohrožuje udržitelné obhospodařování.
Půda je základním, konečným a neobnovitelným přírodním zdrojem.
Její ochrana je však uplatňována na místní úrovni. Na rozdíl od dalších
přírodních zdrojů, jako je vzduch, nebo voda, je půda předmětem
soukromého vlastnictví. Vzhledem ke skutečnosti, že nejkvalitnější půdy
se nacházejí v oblastech vhodných pro průmyslovou výrobu, je konflikt
zájmů zřejmý. Naštěstí od vypuknutí potravinové krize v roce 2008 se
zvýšilo povědomí o důležitosti půdy pro produkci potravin. Navíc zesiluje
nový trend v produkci potravin, která se čím dál více orientuje na
kvalitu.

Proč vlastně toto téma zde zmiňuji? Z titulu své funkce absolvuji
řadu jednání na toto téma. A jejich obsah nebývá vždy radostný. Určitě
máte v paměti události dvou předchozích let, kdy přívalové deště
spláchly na území obce a v sousední Studénce z polí obrovské množství
vzácné ornice a způsobily značné škody na majetku. Ke splachování
ornice, tzv. vodní erozi, dochází tam, kde je půda svažitá, nepropustná
nebo s nepropustným podkladem, zhutněná a nemá pevný trvalý porost.
Tj. zejména na polích s kukuřicí a cukrovkou. Jsou místa, kde vodní eroze
odhaluje podložní vrstvy tvrdého jílu či původní mořské dno. Pole se zde
stává zcela jalové, nevhodné pro jakoukoli zemědělskou výrobu.
Chemické hnojení to sice může částečně zlepšit, ale kvalitě
vypěstovaných produktů to rozhodně nepřispívá.
Existuje mapa erozně ohrožených pozemků v naší obci, je to součást
dokumentace komplexní pozemkové úpravy. Ta by měla být vodítkem pro
zemědělské využívání pozemků. Na některých pozemcích by se tak
nemělo vůbec orat a mají být trvale zatravněny, případně zalesněny. To
znamená nulové zisky a žádné dotace pro nájemce a pro vlastníka
povinnost starat se, tedy náklady místo výnosů z úrody a pronájmu.
Na druhou stranu chápu, že každý zemědělec podniká v tomto oboru
proto, aby dosahoval zisk, který jej uživí. Podniká na půdě vlastní, nebo
většinou na půdě pronajaté. V každém případě však na poli potřebuje
ornici, která se tvořila stovky a tisíce let. A jeden déšť ji dokáže
odplavit do kanalizace.
Bohužel, mnozí současní zemědělci se snaží o „zisk za každou cenu“ a
ohledy na okolí a na znehodnocení pronajatého majetku moc neberou.
Přitom se zaštiťují dodržování tzv. zásad správné zemědělské praxe.
Ani stát toto zatím svojí dotační politikou moc neovlivňuje. Proto se
obracím na vás, vlastníky půdy. Uvědomte si, že půda, která je zapsána
na vašem LV, je také národním bohatstvím, a bez ohledu na vlastnictví,
na její kvalitě závisí naše přežití. Naše předky živila staletí a další
staletí by měla živit naše potomky. Ne všechno si můžeme nechat
dovézt, nemáme a nebudeme na to mít. Nedopusťte proto ničení půdy
nezodpovědným hospodařením na ní a po uživatelích žádejte, aby škodám
z vodní eroze předcházeli, již vzniklé škody aby plně nahrazovali.

Poděkování Mgr. Karle Sekaninové / Ing. Josef Magera
Paní ředitelka, tak ji všichni známe. Školní děti ji milují, s rodiči
vychází bez konfliktů, všem se snaží vyhovět. Na naší malotřídní škole
učí 37 let a od r.1982 zde i žije. Kromě učení a později vedení školy se
vždy podílela na společenském a kulturním dění v obci, návštěvníci plesů
a Dnů obce ji znají jako usměvavou pořadatelku. Dlouholetá členka SDH
Velké Albrechtice. Angažovala se i v obecní politice, byla členkou
zastupitelstva v období let 1990 - 2006, kdy už nekandidovala kvůli
střetu zájmů. Až na jedny volby vždy s nejvyšším počtem hlasů voličů.
Po celou dobu proto byla členkou rady obce a také komise kulturní,
sociální a školské. Ti, co ji neznají ze školy, ji určitě znají ze
společenských akcí vítání nových občánků nebo se setkání s jubilanty.
Ředitelkou školy byla jmenována k 1.1.2003, kdy jí k ZŠ sloučením do
jednoho právního subjektu přibyla starost i o provoz MŠ. Předtím pár
let zastupovala ředitelku školy E. Jakůbkovou, která provázela manžela
na jeho zahraničním pracovním pobytu.

Paní řídící, milá Karlo. Dovol mi poděkovat za vše, co jsi pro tuto obec
a naši školu udělala a snad ještě uděláš. Nová ředitelka to vůbec nebude
mít jednoduché. Aby se někdo mohl stát dobrým a hlavně oblíbeným

učitelem, nestačí jen vystudovat. S tím se člověk musí narodit, mít k
tomu vlohy.
Dovol mi také popřát ti osobně, jménem rodičů dětí i bývalých kolegů
v zastupitelstvu, dlouhá léta zaslouženého odpočinku, v klidu a pohodě
v rodinném kruhu a ve společnosti vnoučat. K tomu pevné zdraví.

Z usnesení orgánů obce

/ Ing. Josef Magera

Rada obce Velké Albrechtice dne 16.3.2015 usnesením č.13:
Schválila:
a) Poskytnutí příspěvku z Fondu péče o zaměstnance obce paní Blance
Drastichové na částečnou úhradu nákladů na letní dětský tábor ve
výši 50 % nákladů.
b) Zadat projekt na statické zabezpečení a opravu ohradní zdi
hřbitova firmě Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s za cenu
50 tis.Kč bez DPH.
c) Uspořádání ankety mezi občany ke zjištění zájmu o urnové hroby a
výstavbu kolumbária.
d) Udělení výjimky z ustanovení Čl.4 odst.1 OZV č.2/2013 a povoluje
SK Velké Albrechtice prodloužení letního karnevalu dne 20.6.2015
do 03.00 hodin prodloužení letního karnevalu dne 11.7.2015 do
01.00 hodin.
e) Udělení výjimky z ustanovení Čl.4 odst.1 OZV č.2/2013 a povoluje
SDH Velké Albrechtice prodloužení letního karnevalu dne 4.7.2015
do 03.00 hodin.
f) Poskytnutí starých betonových dlaždic 50x50 cm organizaci MAJA
k provedení úpravy podlahy kuchyně letního tábora ve Skřipově.
Doporučila:
• Zastupitelstvu obce ponechat odměny členů ZO na stávající výši.
Vzala na vědomí:
• Návrh komise pro zadání nové tělocvičny za ZŠ na rozměry haly.
• Změny ve výši odměn členům zastupitelstev obcí s účinností od
1.4.2015 v souvislosti s novelou nařízení vlády č.37/2003 Sb.
• Posouzení zákonnosti OZV č.1/2015 provedené MV ČR.
• Termín sběru objemných a nebezpečných odpadů 18.4.2015.

•

Oznámení vedení školy o přerušení provozu MŠ od 6.7. do 24.8.2015.

Rada obce Velké Albrechtice dne 11.5.2015 usnesením č.14:
Schválila:
• Uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č.1247/51 z majetku
obce s věcným předkupním právem pro obec.
Vzala na vědomí:
• Žádost p. Aleše Vavruši o uzavření dodatku ke Smlouvě o budoucí
kupní smlouvě o prodeji pozemku p.č.1247/77.
• Nabídku Ing. M. Stanečky na provedení výsadby okrasných dřevin u
domků pro seniory na p.č.256/3.
• Zprávu o provedené prověrce BOZP v ZŠ a MŠ Velké Albrechtice.
• Žádost p.Vysockého o prodloužení nájemní smlouvy na rybníky.
• Žádost Spolku za Moravu o vyvěšení moravské vlajky v obci 5.7.
Rada obce Velké Albrechtice dne 25.5.2015 usnesením č.15:
Schválila:
• Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.2.2015 s firmou DAV
a.s. na nástavbu a stavební úpravy obecního úřadu.
• Vyřazení uchazečky Mgr. Martiny Ščukové z dalšího řízení
v konkurzu na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Velké
Albrechtice pro nesplnění kvalifikačních předpokladů.
• Uzavření nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů se společností EKO-KOM, a.s.
• Program jednání zastupitelstva obce dne 15.6.2015.
• Přistoupení k projektu Ručně malované mapy Novojičínska.
Vzala na vědomí:
• Projekt VVTL plynovodu STORK II
• Výpověď smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů, podanou společností EKO-KOM, a.s.
• Nabídku spolupráce mobilního hospice.
• Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o právu provést stavbu,
předložený Povodím Odry s.p. v souvislosti s připravovanými úpravami
koryta Bílovky v km 8,900-9,700.
• Vyjádření Státního pozemkového úřadu k naší žádosti o realizaci
společných zařízení z KPÚ

Ze základní školy/Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka
Červen patřil dětem a začal hned prvního oslavou Dne dětí. Svátku jsme
věnovali náležitou pozornost, ten den se neučilo, četlo, jen tak povídalo,
hrály se hry a na školní zahradě čtvrťáci připravili mladším spolužákům
sportovní soutěže, které sami vedli a hodnotili. Po skončení nechyběly
sladké dárečky.
Přání
Děti dostaly úkol. Kdybych měl/a kouzelné sluchátko Macha a
Šebestové a mohl/a si něco hodně přát, co by to mělo být?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Aby mě mamka pouštěla ven a dostal jsem nový míč
Aby tady zůstaly paní učitelky
Abych nebyla nemocná a dostala králíka
Abych měla svůj pokoj, aby byl strejda zdravý
Abych měla větší pokojík, učitelku doma, sestru, kytaru,
morče, křečka, kočku
Aby se mamka s taťkou a bratranci nikdy nehádali, abychom měli
více peněz, abych se zlepšil ve škole a jel k moři
Abychom s tatínkem rybařili, aby sestřička nezlobila, bylo pořád
teplo, nikdo po mně nekřičel, měla dobré kamarády, zlepšila se
z českého jazyka
Abych dostala nového pejska, strouhátko a globus
Aby se rodiče nehádali, bratr mne neotravoval, abych dostal
králíčka, aby dlouho žila moje babička
Abych byl zdravý, šťastný, měl jedničky, také pejska, ovečky,
slepičky, ovečky, králíčky, kočku, kohouta, krocana, koně, včelky,
sovu, chtěl bych jet k moři a být bohatý, mít dobrou práci, být
právníkem
Abych měla nový pokoj, kotě, dům na stromě, bratříčka, abych jela
do Londýna
Abych měla pejska, houpačku, dům na stromě, obrovský bazén, novou
aktovku a knížku Malého poseroutku, abych si zajela do Anglie
Aby moje prababička dlouho žila a já měla ve škole samé jedničky

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Abych jela s rodinou do Prahy podívat se na Karlův most, Křižíkovu
fontánu, do útulku pro psy vybrat si malé štěňátko
Abych o prázdninách chodila na koupaliště na atrakce, hlavně na
velký balon
Abychom letěli s rodinou k moři, třeba do Řecka, celý den byli ve
vodě, měli nejlepší hotel, spali i na pláži, projeli se lodí po moři
Abychom jeli na hory, jezdili na snowboardu, s taťkou na skokánky,
koulovali se, dělali ve sněhu andílky, hráli si s mamkou
Aby přijel taťka z ciziny, protože bych chtěl grilovat, jezdit na
motorce a na kolečkových bruslích, chodit s ním na ryby a sekat
zahradu
Aby můj pes nekulhal a mohla s ním a kocourem chodit na procházky,
krmit je
Abych měl vlastního psa, se kterým bych si mohl hrát a běhat po
zahradě
Aby přijela mamka z nemocnice domů, a jeli jsme na dovolenou k moři,
já na tobogán, mamka s taťkou do vířivky, pak bychom se šli projít,
nakoupit, já bych chtěl šnorchl, potápěčské brýle a ploutve
Abych jel na výlet do muzea evoluce v Ostravě, protože mne baví
vlastivěda, je tam vývoj lidí od dinosaurů až po současné vynálezy,
hodně si tam budu fotit a užiju si toho
Aby nikdo z mé rodiny nezemřel, protože já mám všechny moc rád a
hodně jsem s nimi zažil
Aby byla maminka zdravá, abychom jeli na výlet do Prahy, šli na
bazén, na zmrzlinu, taťka s bratrem na tanky
Abych mohl pomáhat strejdovi se stavbou domu, protože mne to
baví, po práci si udělat oheň, opéct párky
Aby už bylo léto, mohl se koupat s kamarády v bazéně, skákat na
trampolíně, projet se na kole a blbnout, s dědou jet na ryby a uvařit
si je
Aby na světě nebylo zlo a všichni byli šťastní, lidé aby si neubližovali,
nelhali, nehádali se, aby si navzájem pomáhali a byli jednotní a sobě
rovní, nikdo neloupil, nekradl, prodavači v klenotnictví a v bankách se
nemuseli bát, aby lidé neubližovali zvířatům a netrápili je, jak by asi
lidem bylo, kdyby je zvířata kousala a klovala

•

Aby na světě nebylo zlo, aby byl mír a pořádek, pohled na krásný
svět, aby se lidé nehádali o majetek, aby naše rodina byla šťastná a
zdravá, když bude štěstí, všechno dobře dopadne

Sportování
Děti rády sportují, hrají kopanou, chodí do mažoretek, jezdí na kole,
běhají. Naši běžci nás potěšili v soutěži Běh Velkými Albrechticemi. Na
prvním místě se umístil Tomáš Šenk z třetí třídy, na druhém skončila
Eliška Dostálová z druhé třídy, třetí místo obsadil Daniel Dobrovoda ze
čtvrté třídy a 4. místo obhájil František Ošmera ze čtvrté třídy. Za
odvahu zúčastnit se a za úspěch blahopřejeme.
Tvoření
Rybářské závody (Natálie Langrová)
V sobotu 25. dubna jsme jeli na závody do Bílova. Dojeli jsme na místo,
vylosovali si číslo a vybalili věci. V sedm hodin jsme začali chytat ryby.
Já a tatínek jsme nechytili nic, ale Tomáš chytil jednoho kapříka, který
měřil 53 cm. Pak dorazily holky. Po chvíli jsme si dali palačinky a pstruhy.
Po skončení závodu vyhlašovali vítěze. Z dospělých vyhrál ten nejlepší.
Pak vyhlašovali děti a já jsem obsadila třetí místo. Nakonec jsem si vzala
odměnu a jeli jsme domů. Den se nám krásně vyvedl.

Poděkování

Těší mne, že mohu dnes a na tomto místě poděkovat paní
Alence Petrošové, účetní naší školy. Vedla účetnictví
organizace od roku 2003 a pomohla nám především v době,
kdy začala i pro málotřídní školy platit náročná právní
subjektivita s mnohem větší zátěží a administrativou. A protože se
rozhodla koncem července svůj pracovní poměr ukončit a užívat si
zaslouženého volna, přejeme jí do dalších jistě aktivních let hodně
životního optimismu, pevné zdravíčko, štěstí, pohodu a spokojenost
mezi svými nejbližšími.
Za nás všechny, milá Alenko, měj se krásně!
Velké díky posílám i pedagogickým pracovnicím obou škol, které se s
obětavostí, trpělivostí a láskou staraly o děti a žáky, provozním

zaměstnankyním, které spolupracovaly s učitelkami a pomáhaly při
akcích, vedoucím kroužků Informatiky, Výtvarníčka, Všestraníčka,
Angličtiny, Keramiky, Dovedných rukou a Tanečního, které si v osobním
volnu udělaly čas a vymýšlely pro děti nápadité činnosti, a konečně všem
rodičům, kteří se svým potomkům maximálně věnovali, pilně s nimi
opakovali a procvičovali probírané učivo, radili a pomáhali s úkoly a
přípravou do školy, s vyučujícími bezproblémově spolupracovali.
Zamyšlení
Čas rychle spěchá, dny letí, další školní rok končí. Pozorujeme děti a
trošku jim někdy závidíme, jak se mají dobře. Jindy si říkáme, nemají to
z mnoha důvodů vůbec jednoduché, měli jsme se před léty lépe my.
Přestože rodiče důsledně trvali na splnění povinností, dokázali jsme se
zabavit, vymyslet spoustu her a činností doma i venku. Předešlá doba
byla prostě podstatně klidnější, ne tak hektická a uspěchaná, dospělí a
děti byli k sobě přátelštější, přívětivější, milejší.
Začínají dvouměsíční letní prázdniny. Prožijte své volné dny příjemně a
pohodově, ať už je budete trávit doma, u příbuzných nebo třeba v cizině.
Mějte se hezky!

Mateřská škola /

Šárka Illíková, vedoucí učitelka

V naší mateřské škole se stále snažíme připravovat akce pro děti. Už po
staletí se traduje, že během noci z 30. dubna na 1. května, tedy
Filipojakubské noci, lidem škodily zlé síly a také se otevíraly bájné
poklady. Každoroční pálení čarodějnic patří k velmi oblíbeným zvykům v
téměř každém městě a obci. Tuto tradici si 30. dubna připomněli také
rodiče a jejich děti z mateřské školy ve Velkých Albrechticích. Do
přípravy na tuto akci byli zčásti zapojeni i rodiče, kteří měli za úkol
připravit dětem čarodějnický kostým. Opět se ukázalo, že rodiče jsou
velmi šikovní a nápadití a výsledek stál za námahu. Ani ve školce jsme
nezaháleli, děti si ve třídách vyráběly papírové čarodějnice, pavouky,
učily se zaklínadla a zaříkávadla. Zpívali jsme písně, četli pohádky o
čarodějnicích a stále čarovali. V osudný den se pak na školní zahradě
objevily jak malé čarodějnice, tak i ty velké, které přivítala naše hlavní

čarodějnice. Čarodějnický rej jsme zahájili tancem, písní a hrou týkající
se čarodějnic. Děti pak plnily úkoly na čtyřech stanovištích, kde museli
zvládnout cestu překážek v letu na koštěti, nakrmit pavouky, pomoci
zatopit čarodějnici či projít přes pavoučí stezku. Po splnění všech
těchto nelehkých úkolů děti dostaly zaslouženou sladkou odměnu.
Nakonec jsme s dětmi spálili papírové čarodějnice, opekli buřty a vypili
čarodějný lektvar. I
když se nikomu od
dohořívajícího
ohně
domů nechtělo, jak se
říká, v nejlepším se má
přestat, proto byl čas
školní zahradu opustit
se
spokojeným
úsměvem na tváři. V
úterý 19. 5. 2015 jsme
společně zamířili na
zahradu ZŠ, kde nás čekalo překvapení - ukázka sokolnického umění.
Navštívil nás chovatel dravých ptáků, které bychom v našem okolí jen
těžko uviděli. A to nejen proto, že se jedná o ptáky velmi vzácné, ale
také proto, že většina z nich se lidské přítomnosti vyhýbá nebo také
proto, že se jednalo o noční dravce. Výklad pana chovatele byl opravdu
zajímavý a poutavý, dověděli jsme se o životu některých dravců a sov
žijících na našem území, ale také o některých zástupcích amerického
kontinentu. Děti si mohly
dravce zblízka prohlédnout,
pohladit, ale i zavolat na
rukavici a chvíli si jej tam
podržet. Celé vystoupení bylo
okořeněno vtipnými komentáři,
díky kterým nebyl program
pouze
poučný,
ale
také
zábavný.
Přejeme všem krásné léto a
dětem slunečné prázdniny.

ČČK/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, milé děti. Máme tady zasloužené prázdniny, dobu
dovolených a odpočinku. V krátkosti se Vám chci zmínit o činnosti naší
organizace v uplynulém období.
Do sběru obnošeného šatstva se opět zapojilo mnoho spoluobčanů. Darů
se nasbíralo velké množství, za což všem dárcům upřímně děkujeme.
Zvlášť děkujeme manželům Dvorským, kteří nám poskytli skladovací
prostory i svůj čas při přebírání darů i všem těm, kteří pomáhali při
vynášení pytlů do sběrného vozu. Činohra od Bohumila Hrabala
,,Postřižiny‘‘ byla velmi nápaditě zaranžována. Všem se moc líbila. Zájezd
do památníku koncentračního tábora v Osvětimi a botanické zahrady
v Gliwicích v Polsku byl hlubokým zážitkem
pro všechny. Věřím, že množí z nás, i když
si o událostech v táboře už mnoho přečetli
a věděli, přesto, vidět tu hrůzu na vlastní
oči, jim ještě více prohloubilo v myslích tu
bezmoc, kterou vězni museli prožít.
Na sobotu 30.května jsme připravili zábavné odpoledne pro děti a
jejich rodiče. I když nám naše plány narušil prudký a dlouho trvající
déšť, přesto asi 35 dětí s rodinným doprovodem tuto trasu absolvovali
a statečně plnili úkoly, za které obdrželi sladké odměny. Bohužel
slibované opékání u táboráku jsme neuskutečnili a špekáček si děti
odnesly domů. Věřím, že to nikdo neodstonal. Na oslavách ,,Dne obce‘‘
jsme opět asistovali ve zdravotní technice. Na prázdninové dny
neplánujeme žádnou činnost, jelikož rodiče mají naplánované své
aktivity. Jen stěží bychom dávali dohromady nějakou kolektivní činnost.
Na poslední prázdninovou sobotu 29. srpna 2015 opět připravujeme pro
děti sportovní odpoledne pod názvem „Rozloučení s prázdninami“.
Věříme, že nás počasí zase nepřekvapí svými nepříjemnými zásahy.
Ve čtvrtek 24. září pojedeme do Divadla Jiřího Myrona na tajuplný
krimi-muzikál, kde každá z postav může být vrahem. V roli Královny
Viktorie vystoupí jako zvláštní host Yvonne Přenosilová nebo Jitka
Zelenková. Zájemci o zájezd se mohou hlásit u paní Františky Kleinové
na telefonní čísle 556 403 280.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci červenci oslaví životní jubileum
Marec Pavel
Bergerová Hana
Pohludková Květoslava
Gardoňová Marie
Magerová Ludmila

50 let
55 let
65 let
80 let
82 let

V měsíci srpnu oslaví životní jubileum
Hubený Miroslav
Kozelská Marie
Horklová Alena
Fischer Rudolf
Horkel Milan
Winkler Jan
Kula Petr
Šarköziová Marta
Šiplák Emil
Kocinec Alexander
Vysoká Josefa
Konaříková Veronika

50 let
50 let
55 let
60 let
65 let
65 let
70 let
75 let
76 let
79 let
81 let
82 let

Noví občánci:

Dominik Dostál
Nela Svačinová
Petr Novotný
Michal Kuběnský
Ema Rušarová

Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.

Pohled přes jemné krajkoví /Marie Dlabalová
Tak to musíš mít stojan, válec čili herduli,
paličky, špendlíky, bavlnky, tužidlo, a
především podvinek – čili nákres, vzor,
podle kterého postupuješ. A když to vše
máš, tak si na herduli přišpendlíš podvinek,
překryješ celofánem, pak si namotáš nitě
na paličky, píchneš špendlík, připevníš si
paličky a jede se. Na konci řady se opět
pokračuje dle vzoru. Když je dílo hotovo,
tak se natuží, špendlík po špendlíku se
oddělává, odstřihnu se nitě, krajka se
převrátí na líc... no a pak už se můžeš
kochat pohledem a třeba ten výtvor, který ti zabral spoustu času, i
pohladit a zhodnotit, zda se povedlo, či ne. Takto velice stručně mi o
svém nevšedním koníčku pověděla Terezie Gunačagová (1947). Než
jsme si začaly povídat, tak mi donesla ukázat své výtvory a já jsem žasla.
Tolik křehkosti a nádhery se hned tak nevidí.
Kdo tě paličkování naučil?
Dověděla jsem se o tom až když jsem byla v důchodě. Proč bych to
nezkusila, že! Jezdila jsem do Studénky, sešlo se nás tam asi deset a
vedla nás paní Hučíková z Kopřivnice. S ní jsme také jezdívaly na
výstavy, na burzy. Bylo to krásných osm let. Teď už si pomáhám sama,
jak umím.
Jaké byly začátky, já si sama sebe u paličkování nedovedu představit.
No, měla jsem z toho obavu, ale kupodivu mi to šlo celkem dobře. Nejsem
sice mistr, ale víš, jak se říká, nikdo není dokonalý.
A na jaké své výtvory jsi pyšná?
Pyšná zrovna ne, ale na některé věci se dívám ráda. Například vánoční
ozdoby, třeba tento drátěný andělíček se mi myslím povedl. Také dělám
velikonoční ozdoby, obrázky, náhrdelníky, dečky, klobouky, je toho dost.
Jak dlouho ti trvá jeden obrázek, vlastně kousíček krajky?

Asi týden. Ale nesedím u toho věčně, je třeba pokosit zahradu, zalévat,
sadit... běžné domácí práce kolem domu. A také už mi trpí oči, tak
potřebuji odpočinek.
Prodáváš své výtvory?
Ne, jen rozdávám, mám velkou rodinu.
Stihneš i jiné koníčky?
Také jsem nakoukla do keramiky, vidíš tam ten džbán a klobouk... v zimě
háčkuji nebo pletu deky.
A také šiješ? Víš proč se ptám, protože tvůj táta byl uznávaný mistr
krejčí, který šil obleky i kabáty. A to hned tak někdo neumí.
Nešiji, to jsem po tátovi nezdědila, mně to prostě nebaví, nemám tu
výdrž a jeho preciznost. Spíše vnuci si něco sem tam ušijí, ale sestra
Věra, která žije v Německu, je docela šikovná a zřejmě má po tátovi ten
„chochmes“.
A když se Terko řekne, radost, spokojenost?
To, když je celá rodina zdravá, tak to jsem spokojený člověk. A také,
když se moje výtvory líbí. To pak sama sebe i pochválím.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Jsou před námi prázdniny, a to je doba dovolených a dvou měsíců volna
pro děti. To vždy znamená zvýšený pohyb v areálu SK a možnosti úrazu.
Proto upozorňuji rodiče i babičky, že mají zodpovědnost za děti, jak se
chovají a aby nedošlo ke zraněním či škodám na majetku SK. Než však
nastane tato doba, musíme dohrát jarní část soutěží mužů a žáků. Žáci
se pochlapili a vyhráli svou skupinu, za což jim patří gratulace. Muži se
potýkají se zraněními, které některým neumožňují pokračovat v kariéře.
Také pracovní povinnosti některých hráčů jim neumožňují hrát v plné
síle. To vše se odráží v tom, že okupujeme spodní příčky tabulky a hrozí
nám sestup. Plán postavit tým dorostu nevyšel, neboť u nás ve Velkých
Albrechticích je sto odborníků na fotbal, ale ani jeden, kdo by se do
toho zapojil. Proto je na místě poděkovat trenérům mužů, žáků i
benjamínků za jejich nasazení aby fotbal ve Velkých Albrechticích byl.

Letošní sezónu jsme zakončili na Štítu Albrechtic v Albrechticích
nad Vltavou. V měsíci červnu proběhl již 31.ročník Běhu Velkými
Albrechticemi, kterého se zúčastnilo 124 běžců. S velkou radostí
oznamuji, že se opět zvedl počet místních borců a příchozích. Letos se
nejrychlejším Albrechtičákem stal Aleš Solnický s časem 17.27 min.
Závod se konal za ohromného vedra. Rád bych poděkoval těm, kteří
podali běžcům během běhu vodu nebo je chladili vodou z hadice, a tím
pomohli předejít tomu, aby některý závodník utrpěl zdravotní problémy.
Závěrem chci poděkovat své rodině a všem, kteří se na pořádání běhu
podíleli. Bez vás
už
by
Běh
Velkými
Albrechticemi
nebyl.
Děkujeme
zaměstnancům
obce
za
upravené okolí
tratě. Odměnou
bylo
uznání
běžců i jejich
doprovodu.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA- Místní borci 4500 m
Kategorie do 12ti let
1.Tomáš Šenk 23:37
2.Eliška Dostálová 24:56
3.Daniel Dobrovoda 26:24
Kategorie do 18ti let
1. Jiří Fuciman 16:29
2. Miroslav Chudják 18:28
3. Filip Valečko 21:47
4. Sebastián Hochman 23:50
5. Magdaléna Kubánková 25:38

4.František Ošmera 26:28
5.Sabina Kremzerová 28:25

6.Alexandra Klimšová 25:39
7. Eliška Kleinová 25:40
8. Nikola Gelnarová 28:50
9. Jana Ertlová 36:56
10.Nela Hochmannová 36:56

Kategorie nad 18 let
1. Aleš Solnický 17:27
2. Pavel Kubánek 17:44
3. Patrik Kolarovský 18:25
4. Jaromír Jozek 19:36
5. Stanislav Horák 20:09
6. Adéla Magerová 22:00
7. Simona Hrdličková 26:16
8. Vendula Marcová 28:24

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milé děti, tak jsme se dočkali. Jsou tu letní prázdniny. Pro všechny z
nás to nejhezčí období v roce. Budeme jezdit na kole, kolečkových
bruslích, chodit plavat a vyvádět všechno možné. Ale abychom se vždy
v pořádku vrátili domů, musíme být opatrní a dávat na sebe pozor. Víte,
která důležitá telefonní čísla byste v případě potřeby volali?
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155

158

Dokážete najít cestu k těm správným telefonním číslům?

Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein

Máme za sebou dva nejkrásnější měsíce v roce. Květen nás rozkvetlou
krásou všude kolem nás pohladil po duši a sluníčko zase po těle.
Z dalekých krajů se k nám navrátily všechny druhy tažných ptáků a
okamžitě začali s budováním hnízd nových nebo opravou starých. Již po
dobu několika let je měsíc červen prohlašován jako měsíc myslivosti a
ochrany přírody. V tomto měsíci je v přírodě nejkrásněji. Stromy jsou
oděny do krásného šatu svěže zeleného listí a jehličí. Na lukách a v okolí
vod rozkvétá spousta pestrobarevného kvítí. V měsíci červnu, kdy
příroda prožívá bouřlivý vývoj, se rodí většina mláďat zvěře i ptáků.
Plaché srnky kladou malá tečkovaná srnčátka, rodí se i druhá generace
zajíčků. Líhnou se bažantí kuřátka i spousta užitečného ptactva. Při
toulkách přírodou bychom se měli chovat ohleduplně nejen vůči zvěři,
ale ke všemu živému, ať už ptákům, ježkům či žabám, rostlinám i keřům
a stromům. Važme si přírody, radujme se z pěkných přírodních zákoutí.
Stále se ještě můžeme pokochat pohledem na pasoucí se srnu, bažantí
kuřátka vedena starostlivou bažantí slípkou, nebo skotačící zajíčky. Pro
nás myslivce však práce na zvelebování honitby nikdy nekončí, je
potřeba se starat o myslivecká políčka, doplňovat napáječky čerstvou
vodou, udržovat námi vysazené stromy a keře a další aktivity ke
zvelebení životního prostředí. V polovině měsíce května začal odlov
srnců. Zde je na místě pečlivý výběr. Vždy se loví kusy přestárlé nebo
defektní. Je v našem zájmu zachovat pokolení této nádherné zvěře v co
nejlepší kondici. Myslivci se proto každoročně, nejen v červnu měsíci
myslivosti, obrací na všechny spoluobčany, važme si přírody, chraňme
její obyvatele. Chovatelé psů, nepouštějte své čtyřnohé miláčky volně
pobíhat po honitbě. Uvědomte si, že stačí, aby pes vyrušil hnízdící
bažantí slepici nebo divokou kachnu a celá snůška je zničena. Bažantí
slípka nebo kachna se na hnízdo více nevrátí. Narazíte- li
při toulce přírodou na malé srnčátko, zdánlivě opuštěné,
nehlaďte je ani nenoste domů nebo do zoologické zahrady.
Takové mládě zpravidla přes veškerou lidskou péči uhyne.
Budete–li se chovat v přírodě tiše a ohleduplně, ona se vám
odmění nezapomenutelnými zážitky.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Záhon s kosatci

Zahradní kosatce vydrží růst na jednom
místě několik let. Pokud tedy máte
dostatečně velký záhon, můžete je vysadit
společně s dalšími výraznými trvalkami a
vytvořit tak krásnou výsadbu, která ale
kupodivu není náročná na údržbu.
Kosatec bradatý:
Potřebuje dobře drenážovanou půdu, na trvale podmáčených místech se
mu nedaří. Podmínkou je i slunné místo, jinak budou rostliny slabé a
nepokvetou. Kosatce se zásadně vysazují mělce, horní část oddenků by
měla vždy zůstat na povrchu půdy. Přesazují se jednou za tři či čtyři
roky a nejlépe vyniknou v jednobarevných skupinách.
Lupina vlčí bob:
Poměrně robustní lupiny potřebují dost hlubokou a kvalitní půdu. Jedině
tak budou jejich květenství krásná a mohutná. Dokážou přežít i na
chudých půdách, jejich květy budou pak ale nízké. Lupiny se množí
semenem, je možné je vysévat i přímo na místo, bez předpěstování.
Starší rostliny lze množit i dělením trsů.
Ostrožka stračka:
Vysoká trvalka se nejčastěji pěstuje pro sytě modrou barvu, jejíž
intenzita je u nás neobvyklá. Potřebuje dostatek místa, hlubokou
humózní půdu a na místě potom vydrží léta. Nemá ráda nedostatek vody
a může se i mulčovat. Pokud se po odkvětu seřízne, rozkvete na podzim
ještě jednou.
Orlíček – zahradní kultivary:
Řadí se k trvalkám, ale velmi snadno se množí semenem. Na záhonu pak
díky tomu samovolně vznikají různé barevné rázy, které se dost liší od
původních odrůd. Orlíčky mají poměrně jemnou stavbu, a třebaže to
nejsou dominantní rostliny, mezi ostatními druhy se na stanovišti bez
problémů udrží.

Hry bez venkovských hranic/Milada Hochmanová
Čas letí jako bláznivý a s ním i spousta krásných akcí. Měsíce jako květen
a červen je přímo nabitý překrásnými akcemi, ať přímo v obci či v okolí:
Jako Staroveské šlápoty, Otevírání Poodří, Dětské dny, Běh Velkými
Albrechticemi, Bílovecká padesátka, Den Obce, Štít Albrechtic a mezi
tím i naše oblíbené Hry bez Venkovských hranic. Letošní 17 ročník se
konal v obci Vražné a to v sobotu 6.6.2015 za krásného slunečného
počasí. Region má 21 obcí, které se mohou přihlásit do těchto her, ale
ještě nikdy nebyl plný počet obcí. I letos bylo přihlášeno 16 obcí, ale na
startu jich bylo pouze 14. Také naši sousedi z Bílova neměli družstvo a
tak nám v autobuse chyběli a my doufáme, že do příštího roku se někdo
najde, kdo bude chtít reprezentovat jejich obec. My jsme tým měli a
tak jsme mohli zasáhnout do bojů. Soutěžních disciplín bylo osm: Přenes
vejce, Opilý fotbalista, Poznej obec Poodří, Balíček od babičky,
Vlaštovko leť, Přebírání hrachu, Evakuace statnými hasiči, Umělé
oplodnění. V disciplínách se dařilo i nedařilo, jenže i vítr v disciplíně
Vlaštovko leť, byl proti některým družstvům, ale takové je počasí a
recese na Hrách. Tým podával maximální výkony a v celkovém umístění
obsadil krásné jedenácté místo. Vyhrál tým Kateřinic a my jím tímto
dodatečně gratulujeme k vítězství. Smyslem těchto akcí není vyhrát, ale
zúčastnit se, setkat se a probrat neprobrané! A tímto heslem se i
řídíme. Musím pochválit naše obecní fanoušky, kteří byli na hrách slyšet,
a myslím si, že naše obec má velkou fandící základnu a to je dobře. Takže
fandové díky za podporu a týmu děkujeme za výkon a reprezentaci naši
obce. A letos nás reprezentovali: Dáša a Martin Klimšovi, Martina a
Radek Ledvinkovi, Adéla a Pepa Magerovi, Žaneta Knoppová a Sebastián
Hochman. Omlazujeme tým Velkých Albrechtic a tak prosím všechny kdo
by chtěli reprezentovat příští rok na těchto hrách, ať se mi ozvou na
adrese Milada Hochmanová č.p. 200, kdykoli během roku. Tým tvoří
čtyři dívky a čtyři chlapci. Stačí být spolehlivý či spolehlivá a mít chuť
soutěžit. Budu doufat, že se v naši obci najdou mladí a „nadějní“
reprezentanti. A co se týče věku od 15 let a nejlépe trvalý pobyt v obci.
Letos už jsi to vyzkoušel na vlastní kůži i Sebastián, který chtěl
reprezentovat, a bylo vidět, že si to užívá. Takže pokud se někdo z jeho

kamarádů či kamarádek chce na něco zeptat, tak může i jeho osobně. A
nebojte se přihlásit. Končím heslem SPORTU ZDAR!
A přeji pěkné letní dny plné sluníčka a pohody.

Komunální odpad – kam s ním?
Odpady v domácnosti
Při většině činností produkujeme odpady, se
kterými je třeba dále správně nakládat. Bez
správného nakládání s odpady bychom za chvíli
nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom,
zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme,
rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme
plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme
tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme.
Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další
nový život v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona
185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným
způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost
zjistíte v obecní či městské vyhlášce.

Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve
vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc
dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil,
hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. Ze
zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje
papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro
odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je
nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává společně
s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci
nesbírají společně) dotřiďuje. Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo
v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám
vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo
i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme
opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší
kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak
si doma třídění zařídí.
Vytvoř si doma podmínky pro třídění odpadu: kromě běžného
odpadkového koše na směsný odpad budete
potřebovat ještě místo pro odkládání plastů, skla a
papíru - speciálně členěné odpadkové koše nebo třeba
plastové tašky postavené do větší papírové krabice podle vašich bytových podmínek. Všichni členové
domácnosti by se měli dohodnout, co se kam bude
vyhazovat a kdo se bude starat o odnos tříděného odpadu.
Zjisti, kde máš „popelnice": každý, kdo chce správně hospodařit s
odpadem, by měl vědět, kde má nejen běžné popelnice a kontejnery na
směsný komunální odpad, ale také kontejnery na tříděný odpad, sběrné
dvory, výkupny druhotných surovin, lékárny, kde lze odevzdat prošlé
léky, a místa zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení.
Třiď plasty, šlapej PET:PET láhve a nápojové kartony-tetra pack
vhazujte do žlutých kontejnerů. Před vyhozením uzávěr povolte a láhev
sešlápněte, ušetří se tím téměř 1/3 místa. Do těchto kontejnerů je

možno vyhazovat i plastové nádoby, kelímky od mléčných
výrobků a jiné výrobky označené značkami, jejich loga
nejdete na kontejneru, rovněž zde můžete vhodit nápojové
kartony-tetra- pack. Nesmí se vhazovat výrobky z PVC. Ve
svozové oblasti OZO Ostrava se navíc do žlutých kontejnerů
spolu s plasty sbírají i nápojové kartony a kovové obaly.
Sklo vyhoď do zeleného kontejneru-zvonu
Sklo vhazujte do zelených kontejnerů – zvonů, lze zde
vyhodit také skleněné láhve od nápojů, pokud nejsou
vratné nebo opakovaně využitelné v domácnosti, např. k
zavařování nebo uskladnění potravin, střepy a tabulové
sklo. Nesmí se vhazovat keramika, porcelán, zrcadla,
drátěná skla a autoskla.
Směsný komunální odpad odkládejte do běžných sběrných nádob –
popelnic.
Tříděný papír vyhoď do modrého kontejneru: papírový
odpad (noviny, časopisy, kartony) patří do modrých
kontejnerů na papír nebo do výkupny papíru. Papír mastný či
jinak znečištěný se ke zpracování nehodí, hoďte jej tedy do
běžné nádoby na směsný odpad.
Nebezpečný odpad odevzdej ve sběrném dvoře, elektrospotřebiče
v místech zpětného odběru: nebezpečný odpad, tedy léky, baterie a
akumulátory, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi
znečištěné, nepatří do běžných nádob na směsný odpad, jeho
nebezpečné vlastnosti mohou ohrozit životní prostředí. Odevzdejte ho
v rámci svozu nebezpečného odpadu ve vaší obci ( 2x ročně). Staré léky
můžete rovněž odevzdat ve většině lékáren. Vysloužilá elektrická a
elektronická zařízení patří do míst zpětného odběru (sběrné dvory,
prodejny elektro, sběrné boxy na drobná elektrozařízení).
Využívej sběrné dvory: v menších obcích či okrajových částech města
většinou funkci sběrného dvoru nahrazují jednorázové svozy
nebezpečného a objemného odpadu, o jejichž termínech informuje
občany úřad městského obvodu či obce. Ten rozhoduje i o rozmisťování
velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad.

Stavební odpad není součástí komunálního odpadu, proto se likvidace
jekéhokoli množství provádí za ceny podle platného ceníku firmy OZO
Ostrava. Likvidace čisté stavební suti je 6x levnější než likvidace směsi
suti s jinými odpady.
Nevyhazuj nic na zem, každý odpad někam patří
V každém městě či obci existuje vyhláška, která přesně stanovuje, kam
kterou složku odpadu odložit - žádný odpad by neměl být odhozen nebo
odložen na zem! Neodhazujte papírky, nedopalky, žvýkačky či jiné smetí
jen tak na chodník, ale do odpadkových košů. Nepokládejte pytle se
smetím vedle nádoby na odpad, ale smetí odneste, až bude nádoba
vyvezena. Jsou-li vaše kontejnery či popelnice pravidelně přeplňovány,
žádejte o častější odvoz na úřadě. Objemný odpad nepokládejte vedle
stanovišť popelnic či kontejnerů, ale odvezte ho do sběrného dvora nebo
využijte několikrát do roka přistaveného velkoobjemového kontejneru
či svozu objemného odpadu.
Snaž se vyhazovat co nejméně: už při nákupu myslete na to, že obal,
který vlastně slouží jen k bezpečnému transportu a uskladnění zboží, se
záhy stane odpadem. Proto vybírejte zboží ve vratných obalech nebo v
obalech, které můžete vyhodit do kontejneru na tříděný odpad. Pokud
je to možné, využívejte obaly opakovaně (k zavařování, uchovávání
potravin či drobných domácích potřeb apod.), nekupujte to, co je
zabaleno zbytečně několikanásobně, např. plechovka, zabalená ještě v
papírové krabičce, noste si svou nákupní tašku, nepřinesete domů s
každým nákupem další zbytečné "igelitky". Pokud bydlíte v domku se
zahrádkou, organické zbytky z kuchyně můžete kompostovat ve vlastní
kompostárně, snížíte tak množství odpadu a navíc získáte kvalitní
hnojivo pro zahrádku. Pokud se vám podaří zmenšit množství odpadu,
určitě nebudete mít problém s přeplněnou nádobou na směsný odpad a
pomůžete omezit i množství odpadu ukládané na skládky. Vhodných míst
k založení skládek bude stále méně!
Když si nevíš rady, zeptej se: objednat si nebo odhlásit nádobu na
odpad či vyřešit problém týkající se spíše samotného provádění služby
(odvoz odpadu, výměna poškozených nádob apod.) můžete na obecním
úřadě.

Klub seniorů/Milan Horkel, předseda
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil
s činností našeho Klubu seniorů v období od ledna do června 2015. Přesto
že činnost našeho klubu není tak bohatá jak u jiných organizací, o to více
se těšíme velkému zájmu našich členů o naše akce. Dne 24.dubna jsme
se sešli na našem tradičním jarním setkání v sále společenského
zařízení. Toto setkání je tradičně navštěvováno velkým počtem našich
členů. Toto jarní posezení bylo spojeno s oslavou Dne matek, s přípitkem
na zdraví a předáním kytiček z rukou dětí z naší mateřské školky. Tyto
děti nám obohatily odpoledne svým pestrým a zajímavým kulturním
programem. Další akcí byla návštěva Bowlingu v Bílovci dne 28.dubna,
kde jsme využívali čtyři bowlingové dráhy. Zúčastnilo se 20 členů.
Vyhráli ti, kteří se zúčastnili. Rovněž jsme dne 15.května uspořádali
autobusový zájezd na divadelní představení do Těškovic, pod názvem
„Čeští furianti“, kterého se zúčastnilo 34 členů. Představení se všem
velice líbilo. Mezi připravované akce patří dne 29.srpna jednodenní
zájezd do Znojma. Závěrem bych vám všem, milí spoluobčané, popřál
příjemné a klidné letní prázdniny a dovolenou.

Obec Velké Albrechtice vyhlašuje soutěž o
nejhezčí fotografii z léta 2015.
Vyfoťte a doručte do 15.9.2015 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.

Informace
Zájemci o štěpkování se mohou přihlásit na obecním úřadě. Prosím
uveďte vždy platné telefonní číslo, na kterém se s vámi budeme moci
domluvit na termínu provedení práce. Děkujeme.

Kalendář akcí
Datum
4. července
11. července
14.srpen
29.srpna
30.srpna

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