zpravodaj obce Velké Albrechtice
listopad, prosinec
2013
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, před námi jsou
poslední dva měsíce tohoto roku.
Je tady období podzimních
plískanic, větrů na strništích a
prvních mrazíků. Pak už nastane
zima, čas odpočinku, klidu a těch
nejhezčích svátků v roce.
31. října se slaví Halloween.
Převzatý svátek, který v Čechách
sice není tak populární, ale je to
hezký veselý svátek hlavně pro
děti. Naše obydlí si vyzdobíme
dýněmi, kterým vydlabeme úsměv
s vyceněnými
zuby.
Druhého
listopadu
slavíme
Památku
zesnulých, jinak také Dušičky. Tento tradiční český svátek je naprosto
jiný, vážný a pietní. V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují
hřbitovy a hroby. Zdobí je květy, věnci a rozsvěcují svíčky, čímž
dávají svým blízkým, kteří je navždy opustili, najevo, že na ně myslí.
Pak už příjde čas, který voní cukrovím, skořicí a dětstvím- Vánoce.
Pořídíme si stromeček, k štědrovečerní večeři si dáme smaženého
kapra s bramborovým salátem. Pak zazvoní zvoneček, a pokud jsme byli
celý rok hodní, najdeme pod stromečkem dárky od Ježíška.
Nám všem přeji, ať jsou šťastné a veselé……

Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané.
Nastal čas přípravy rozpočtu na následující rok 2014. Tento rok je
zároveň prvním rokem nového plánovacího období pro evropské dotace,
takže s napětím očekáváme, jaké podmínky budou nastaveny a o které
dotace budeme moci žádat. Zatím se podmínky dohadují a snad bude
přihlédnuto i k našim připomínkám. A co do rozpočtu? Kromě zajištění
běžného chodu obce a školy bude prioritou pokrytí vlastních podílů na
financování výstavby poldru a navazující výsadby zeleně na ploše asi
4,4 ha nad tímto poldrem. Bude-li včas rozhodnuto o podaném odvolání
proti rozhodnutí o umístění stavby parkoviště u hřiště, budeme se
snažit vybudovat toto velmi potřebné parkoviště. Připravena je
rekonstrukce propustku na melioračním potoku mezi Chudjákovými a
Benešovými, na který se vyřizují povolení. Opravy povrchů se snad
dočkají i další místní komunikace, na které dosud nezbylo. Požadavků
zřejmě bude víc, než dost, ale finanční možnosti jsou stále zhruba
stejné. Přitom ceny všeho stoupají. Návrh rozpočtu bude včas
zveřejněn a projednán v zastupitelstvu 9. prosince 2013.
Do konce roku provedeme ještě opravy schodiště od pomníku ke
kostelu a doplníme dopravní značení v obci. Obec také bude vybavena
kamerovým systémem na některých veřejných prostranstvích. Kamery
by měly pomoci zvýšit bezpečnost v obci, případně odhalit pachatele
přestupků a trestných činů. O používání kamer bude každý informován
tabulemi u vjezdů do obce a normálně se chovající člověk se nemusí
ničeho obávat, o žádný zásah do soukromí nepůjde. A pokud se přihlásí
zájemci o výsadbu ochranné zeleně (osloveno poptávkou jich bylo osm),
vysadíme ještě letos asi 0,9 ha dalších lesíků nad Kulovým rybníkem a
za obcí mezi Bílovkou u ČOV a dálnicí. Zadáno bude i pořízení nového
územního plánu, s jehož zadáním jsem otálel kvůli nevyjasněným
podmínkám po změnách stavebního zákona. Ukazuje se, že je to nutné,
i když podle zákona bychom s naším územním plánem nemuseli nic dělat
do konce 2020. Naše regulativy územního rozvoje nejsou jednoznačné,
mohou být i pro samu obec omezující a např. garáže u bytovek, slíbené
před lety našim spoluobčanům, bez změny územního plánu nepostavíme.

Ale nejde jen o garáže, jsou již nové požadavky na změny v území,
bývalé zemědělské areály snad také chce nový vlastník využívat jinak a
některé původní záměry třeba přehodnotit, protože se nenaplňují.
Obrátilo se na mne několik občanů s dotazy na pořízení kompostérů
do domácností a k výstavbě domků pro seniory, o kterých jsem psal.
Rád bych některé informace upřesnil. Kompostéry jsou ve stadiu
výběru dodavatele, kterého budeme vybírat z došlých nabídek
30.10.2013. Dodávka se pak očekává 45 dnů od podepsání smlouvy
s dodavatelem. Jenže - podepsaná smlouva je teprve podkladem pro
poskytovatele dotace pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Nevíme, jak dlouho bude SFŽP trvat, než vše zkontroluje a smlouvu
vystaví. Prakticky se tak může stát, že dotace bude až po novém roce a
dodávka někdy na jaře. Proto pomalu připravujeme návrh na rozdělení
kompostérů občanům. Vycházíme z výměr zahrad přilehlých k rodinným
domům. Kompostéry čtyř velikostí budou přiděleny k příslušně velkým
zahradám podle doporučení výrobce. Prosím neposílejte zatím na OÚ
žádné požadavky nebo dokonce odmítnutí. Až bude termín dodávky
jasný, budete písemně vyzváni a osloveni nabídkou a současně
dostanete návrh smlouvy o výpůjčce kompostérů.
Pro výstavbu domků pro seniory za bytovkou č.p.212/255 je
zpracována dokumentace pro stavební povolení. Předpokládá se, že po
novém roce bude vypsána dotace na výstavbu podporovaného bydlení,
a my tento projekt zde uplatníme. To znamená, že dosud vůbec není
jasné, zda se podaří domky realizovat a kdy. Pokud by šlo vše hladce,
mohli bychom kolaudovat koncem roku 2014. Jenže v životě většinou
máloco jde hladce. Proto prosím neposílejte zatím žádné žádosti o
přidělení tohoto domku. Neznáme zatím ani podmínky pronájmu, které
jsou dány poskytovatelem dotací. Děkuji za pochopení.
Výsledky nedávných voleb do poslanecké sněmovny určitě změní
spoustu věcí. I když se nás netýkají přímo, zvolení poslanci a nová vláda
budou chtít dostát (doufejme) svým předvolebním slibům a spravovat
„věci veřejné“ podle toho. Snad tyto změny nebudou nějakými
krkolomnými obraty a konečně se dočkáme skutečného zlepšení
poměrů v tomto státě. Třeba konečně poctivě pracující občan se bude
mít lépe, než (ne)přizpůsobivý žijící z dávek z našich společných peněz.

Snad… Rok 2014 se však každého z nás dotkne změnami, vycházejícími
z nového Občanského zákoníku (OZ). Tento zákon postihuje téměř
všechny obory lidské činnosti, od vlastnictví, přes rodinné vztahy až po
obchod a podnikání a zatím asi ani zkušení právníci neví co všechno
může přinést. Chtěl bych však uklidnit všechny, kteří mají obavu
z toho, že třeba slyšeli, že stavba bude patřit vlastníkovi pozemku a
nebude se do katastru zapisovat, že musí být nové smlouvy na nájem
bytu a podobně. Vše, co bylo provedeno do konce roku 2013 podle
zákonů platných do účinnosti nového OZ, zůstává v platnosti. Také
smlouvy uzavřené dosud se nemusí měnit, ledaže byste potřebovali
úpravu smluvních podmínek – ta se pak musí řešit podle nové právní
úpravy. Nový OZ už není tak striktní jako současná úprava a účastníci
se především musí dohodnout. Když se nedohodnou, mají práci
advokáti.
Děkuji tímto členům zastupitelstva a zaměstnancům obce za práci
v roce 2013. Děkuji všem občanům, kteří dobrovolně a bez nároku na
odměnu přispěli ke zkrášlení obce. Rád bych vám
všem popřál příjemné prožití vánočních svátků,
pozval vás na tradiční koncerty v kostele sv. Jana
Křtitele a rád bych, abychom všichni svátky mohli
prožít v klidu, ve zdraví a pohodě. Do nového roku
všem přeji hodně pohody, úspěchů a pevné zdraví.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing.Josef Magera, starosta
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 9.9.2013 projednalo (zkráceno):
1. Schválilo:
a) Přijetí dotace na realizaci stavby vodního díla "Poldr a úpravy DVT
121 Velké Albrechtice, reg.č.CZ.1.02/6.4.00/13.17676, v celkové
výši max. 8.441.824,- Kč.
b) Přijetí dotace na akci Realizaci prvků ÚSES kolem DVT 121 Velké
Albrechtice, reg.č. CZ.1.02/6.3.00/13.17538 v celkové výši max.
5.789.201,- Kč.

c) Přijetí dotace na Zavedení systému kompostování BRO vznikajících
v obci Velké Albrechtice, reg.č. CZ.1.02/4.1.00/13.18991, v celkové
výši max. 1.040.373,- Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 3/2013 s příjmy po úpravě celkem 10 585
676 Kč, výdaje 13 829 676 Kč, financování – 3 244 000,- Kč.
e) Prodej pozemku p.č. 1247/77 panu Aleši Vavrušovi.
f) Uzavření kupní smlouvy na prodej p.č. 1247/40 z majetku obce
s panem Janem Sobkem.
g) Prodej pozemku p.č. 1247/47 manželům Ivo a Hana Neužilovým.
h) Prodeji částí pozemků p.č.2936, 484 a 2007/2 z majetku obce
p. Jiřímu Czespivovi.
i) Směnu pozemku v majetku obce Velké Albrechtice p.č. 2314 za
část pozemku p.č.1964/1 zahrada z vlastnictví Otilie a Jaromíra
Červenkových.
j) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o ochraně nočního klidu,
regulaci hlučných činností a pořádání veřejných akcí.
k) Návrh zástupců České pošty, s.p. k úpravě provozní doby pošty.
2.
a)
b)
c)
d)

Vzalo na vědomí
Kontrolu usnesení a zápisu č. 12 ze dne 10.6.2013
Hospodaření obce Velké Albrechtice ke dni 31.8.2013.
Zprávu o činnosti rady za období od 11.6.2013 do 9.9.2013.
Závěrečné účty a zprávy o přezkoumání hospodaření dobrovolných
svazků obcí Region Poodří a Sdružení obcí Bílovecka za rok 2012.
e) Informaci Spolku pro obnovu venkova týkající se Programu obnovy
rodiny.
f) Zprávu o provedení kontroly vyúčtování poskytnuté účelové dotace
z rozpočtu obce Velké Albrechtice na projekt sdružení MAJA agentura pro děti a mládež na letní stanový tábor pro děti od 6 do
15 let ve Skřipově.
3. Neschválilo
Uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1247/66 z majetku
obce s panem Bedečem.

4. Zrušilo
Část usnesení č.12 ze dne 10.6.2013 v rozsahu odst.1 písm. h), týkající
se prodeje pozemku p.č.1247/47 manželům Srubkovým na základě
jejich písemného ustoupení od záměru ze dne 30.8.2013.
RADA OBCE dne 26.8.2013 schválila:
- Výběr mandatáře k zastupování obce v zadávacím řízení
„Zavedení systému kompostování BRO“ a uzavření mandátní
smlouvy se společností Innova Int. s.r.o.
- Provedení zadávacího řízení na dodávky dotované akce „Zavedení
systému kompostování BRO“ jako zjednodušené řízení zakázky
malého rozsahu.
- Zadání projektu vyčištění a opevnění rybníka na p.č.2596 („Kulův“
rybník) projekční kanceláři Ing. Jaroslav Groman, Studénka a
uzavření smlouvy o dílo.
RADA OBCE dne 26.8.2013 neschválila:
Nabídku společnosti Digis spol.s r.o. na rozšíření GIS obcí
Regionu Poodří a přechod obce na verzi AmeServer.
RADA OBCE dne 26.8.2013 vzala na vědomí:
- Registrační list akce „Zavedení systému kompostování BRO“ a
celkovou maximální výši dotace 1.040.373,- Kč.
- Za první měsíc se v kontejneru na sběr použitého textilu, obuvi a
hraček sebralo 295 kg textilu.
- Kupní smlouvu č.1991/13 na odprodej pozemků p.č.2186/15,
2186/17, 2186/18, 2212/7 a 2212/8 od Povodí Odry s.p. do
majetku obce a znalecký posudek o ceně nemovitostí.
- Povodí Odry s.p. požaduje doklad že převáděné pozemky nejsou
předmětem církevních restitucí.
- Výkaz zisků a ztrát a Rozvahu příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Velké Albrechtice k 30.6.2013 s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 559.337,84 Kč.
- Stížnost na zápach z 8.8.2013, podepsaná 46 občany obce, byla
16.8.2013 předána příslušným orgánům státní správy.
- Vedení ZD Bílovec agro nepředložilo seznam pozemků v majetku
obce, které užívají a mají zájem je dále užívat.

RADA OBCE dne 26.8.2013 doporučila:
- Zastupitelstvu prodat části pozemků v majetku obce p.č.2936,
484 a 2007/2 panu Czespivovi.
- Zastupitelstvu provést směnu části p.č.1964/1 v majetku
s O.Červenkové a J.Červenky za p.č.2314 v majetku obce.
- Starostovi objednat v rámci vybavení obce kamerovým systémem
tzv. fotopasti.
RADA OBCE dne 26.8.2013 uložila:
- Starostovi objednat informační tabule s textem „Obec je
monitorována kamerovým systémem se záznamem“ a zajistit
podání příslušného oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- Starostovi prověřit jak bude vyřešena naše stížnost na
neodtékající vodu ze silnice před základní školou.
- Starostovi pozvat ředitele ZD Bílovec agro p.Andreje Barátha na
zasedání zastupitelstva obce.
- Starostovi vyzvat firmy DORG
a POHL k předání MK po
provedených opravách reklamací a po stavbě Přivaděč OOV.
RADA OBCE dne 30.9.2013 schválila:
- Platový výměr ředitelce Základní školy a Mateřské školy Velké
Albrechtice, příspěvková organizace, s účinností od 1.9.2013.
- Rozsah volnočasových aktivit v základní škole.
- Ponechat přeplatek příspěvků obcí na ostatní dopravní obslužnost
ve výši 18.020,- Kč na účtu města Nový Jičín ke krytí ztráty
z ODO na další období.
- Přijetí nabídky firmy Innova Int. s.r.o. na administraci projektů
dotovaných z OPŽP a uzavření mandátních smluv č.2013040,
2013041 a 2013041.
RADA OBCE dne 30.9.2013 neschválila:
Vedení kroužků v ZŠ za současných podmínek, kdy škola nemá
vedlejší hospodářskou činnost a není oprávněna k pronájmu
prostor třetí osobě jinou organizací, než Základní škola a
Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace.
RADA OBCE dne 30.9.2013 uložila:
- Starostovi poptat zhotovení projektu rekonstrukce kotelny

v mateřské škole.
Starostovi a vyžádat si ihned od vedení základní školy návrh
řešení k zajištění kroužků ve vlastní režii školy.
RADA OBCE dne 30.9.2013 vzala na vědomí:
- Sdělení Finančního úřadu v Novém Jičíně k dani z nemovitostí.
- Požadavek starosty na zařazení nástavby OÚ do rozpočtu na rok
2014 a informaci o opakovaném zatékání střechou budovy OÚ.
- Výkaz o množství odpadů odevzdaných v rámci sběru objemných a
nebezpečných odpadů dne 21.9.2013.
- Zrušení pobočky Státního pozemkového úřadu v Novém Jičíně,
její působnost přebírá pobočka ve Frýdku – Místku.
-

RADA OBCE dne 14.10.2013 schválila:
Zhotovení základů z ZŠ a opravu schodiště ke hřbitovu podle
nabídky p.Drasticha.
Podmínky a sazebník pronájmu společenského sálu ve SZ na hřišti.
Vybudování příručního archivu v chodbě OÚ místo šatny ve 2.NP.
RADA OBCE dne 14.10.2013 neschválila:
Přijetí nabídky na zřízení placené služby SMS InfoKanál pro
zasílání informací občanům pomocí SMS.
RADA OBCE dne 14.10.2013 uložila:
Ředitelce školy organizovat volnočasové kroužky pro děti
s trvalým pobytem v obci zdarma a předložit návrh financování
z rozpočtu obce.
Ing.Stanečkovi připravit kalkulaci nákladů pro stanovení pronájmu
hrobních míst.
Členům rady podat návrhy do rozpočtu na rok 2014 do konce
října.
Starostovi projednat s ČEZ Distribuce návrh smlouvy na přípojky
pro domky pro seniory.
RADA OBCE dne 14.10.2013 vzala na vědomí:
Ustoupení p. Orlíka od stavby RD na p.č.1247/65 a žádost nového
zájemce o pozemek p.č.1247/65.
Vyjádření firem DORG a POHL k předání komunikací a veřejných
ploch.

Protokol z veřejnosprávní kontroly v ZŠ provedené 3.10.2013
bez výhrad.

Zasedání zastupitelstva / Ing. Josef Magera, starosta
Čtrnácté zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí
9. prosince 2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti v budově obecního
úřadu, Velké Albrechtice 119. Program bude zveřejněn obvyklým
způsobem po jeho schválení radou obce. Hlavním bodem programu však
bude projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2013.

Upozornění na platnost nové obecně
vyhlášky – OZV č.2/2013 / Petr Dostál

závazné

Dne 9.9.2013 byl na 13.zasedání zastupitelstva obce Velké Albrechtice
schválen návrh OZV č.2/2013 - O ochraně nočního klidu, regulaci

hlučných činností a pořádání veřejných akcí.

Návrh vznikl částečně na základě potřeby aktualizace části OZV
č.2/2004, která již neodpovídala platné legislativě. Článek s názvem -

Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních, kulturních a jiných akcí, včetně tanečních
zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku byl proto aktualizován a převzat do
nové vyhlášky jako čl.4.
Druhým důvodem vzniku nové vyhlášky byla potřeba - Vymezení

činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a
majetku (rušení nočního klidu, hlučné činnosti a projevy nebo používání

hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu) viz.- čl.2 a
Stanovení omezení pro tyto činnosti – viz. čl.3 této vyhlášky.
Právě v tomto čl.3 je ve vyhlášce stanovená nová a důležitá
povinnost: Každý je povinen, zdržet se hlučných projevů nebo

veškerých

prací

spojených

s užíváním

zařízení

a

přístrojů

způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových
pil, křovinořezů apod., kterými by obtěžoval ostatní obyvatele obce
a zasahoval tím do jejich občanských práv, a to:
a) v sobotu v době do 8.00 hodin (myšleno do osmé hodiny ranní)
b) v neděli a státem uznané dny pracovního klidu
Úplné znění OZV č.2/2013 je k dispozici na webových stránkách
obce - http://velkealbrechtice.cz/ , popř. k nahlédnutí osobně na OÚ
Velké Albrechtice. Vyhláška je již v platnosti.
Přidejme se, snahou o dodržování této vyhlášky, k obcím a městům
v okolí, kterým se podobnými ustanoveními podařilo zvýšit kulturu
bydlení jejich obyvatel.

Ze základní školy /Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka
V dnešním příspěvku bych vás ráda alespoň stručně
seznámila s činností školy v letošním roce.

Organizace školy
Školní rok 2013/2014 byl slavnostně zahájen v pondělí 2.
září 2013 přivítáním dětí, rodičů, pedagogických a
provozních pracovnic v jídelně základní školy. Školičku
letos navštěvuje 33 žáků, do mateřinky je přihlášeno 48 dětí.
Pedagogických pracovnic máme 8, provozních 5.
Vzdělávací program
Motivační název vzdělávacího programu zní „Školička podporující
všestranný rozvoj dítěte“. V duchu všestrannosti se nese i vzdělávání,
výchova, aktivity a akce školy.
Školní a třídní projekty
Mezi projekty, které vymýšlejí a připravují paní učitelky, patří
rozvíjení
- čtenářství: I. třída – Hodinka s knížkou, II. třída – Povídáme,
čteme, tvoříme
- ekologie: Světový den bez aut, Den zvířat, Den stromů, Den
hrátek se zimními vločkami, Den Země

-

-

-

prevence: Světový den výživy, Den proti drogám, Kamarádství,
Schránka důvěry
lidových tradic: Adventní vazby, Mikuláš, Čertovské dovádění,
Vánoční dílničky, Vynášení Morény, Velikonoční tvoření, Pálení
čarodějnic
historie: Pověsti z Velkých Albrechtic, Kytička k pomníku,
Poznáváme památky v okolí školy
úcty k lidem a svátkům: Den seniorů, Den matek – srdíčkový,
motýlkový den, Den učitelů, Den dětí, Den UNICEF, Den
nevidomých, státní svátky České republiky
vztahu k práci, zálibám: Kdo je a co dělá … včelař, prodavačka,
knihovnice, starosta, učitel, lékař, účetní, hasič, policista

Akce
Každoročně jsou organizovány různé aktivity, některé léty ověřené,
jiné nové.
- Drakiáda, Kuličkiáda, filmová a divadelní představení, koncerty,
letos již pohádky „Letadla“, „Zataženo, občas trakaře“,
- z oblasti ekologické 2 bloky s tematickým zaměřením I. třída Rok na statku, Od ovečky ke svetru, II. třída - Máme doma
zvěřinec, Právo na život
- z oblasti dopravní výchovy návštěva dopravního hřiště v Příboře,
kde si děti zkoušejí jízdu na jízdním kole a poučí se
z dopravních pravidel pomocí testů
Soutěže
Děti se hlásí do soutěží výtvarných, matematických, organizují se
dopravní, sportovní, pěvecké, recitační a vědomostní soutěže.
Programy dětí
Nacvičují se písně, básně a tanečky na Vítání občánků, Setkání
s jubilanty, Schůze seniorů, Den obce.
Besedy
Vyhledávanými a oblíbenými jsou besedy s pamětníky, hasiči, policisty,
osobnostmi.
Výlety
Objednávají se obvykle cesty na památky z okolí, jako jsou Starý
Jičín, Štramberk, Landek, Hrabyně, na místa, jež mohou prozradit

mnohé z dějin naší vlasti.
Volnočasové aktivity
Děti by měly mít smysluplné využití volného odpoledního času. Proto u
nás pracují od poloviny října kroužky informatiky, Dovedných rukou,
výtvarný, taneční, angličtina, Všestraníček, keramika. Vedou je
pracovnice a „přátelé“ školy. Na obětavého a znalého vedoucího Malého
zdravotníčka se však ještě čeká.
Charitativní činnost
Každým rokem se zapojují děti do charitativní činnosti, veřejné sbírky.
Zakoupením drobností jako jsou pohlednice, odznáčky, hopíky,
hlavolamy, motanice přispíváme občanskému sdružení CPK – CHRPA
z obce Rokytno u Pardubic, zabývajícímu se nákupem a výcvikem koní
terapeutů pro zdravotní ústavy a léčebny v celé České republice.
V těchto ústavech se pak jízdou na koni léčí nejrůznější zdravotní
problémy pacientů. Říká se tomu hiporehabilitace.
Spolupráce s rodiči
Na první místo je kladena spolupráce s rodiči našich malých žáčků.
Podnětné kouzlení rodičů s dětmi, rozvíjení fantazie a dobrých nápadů
se projevuje na podzim především ve společném vyrábění panáčků,
panenek a králů podzimu - „Podzimníčků“.
Naši „Podzimníčkové“! Podívejte
se na krásu, kterou dokážou
rodiče a děti vymyslet a svou
zručností přímo vykouzlit!

Mateřská škola

/ děti a učitelky

Návštěva Hasičské zbrojnice v Bílovci
Děti a paní učitelky ze třídy Berušek se vydaly na cestu do Bílovce, aby

využily nabídky hasičského záchranného sboru k návštěvě hasičské
zbrojnice. Přivítal
je p. Malý, který
podal
dětem
zajímavý výklad o
výzbroji i výstroji
každého
hasiče.
Mohli se podívat na
hasičské auto a
záchranný
člun.
Chlapcům i dívkám
hasiči ukázali, jak

vypadá uniforma a ostatní oblečení, které mají hasiči na sobě. Také si
prohlédli veškerou techniku, kterou hasiči při záchraně životů
používají. Bíloveckým hasičům patří velké poděkování za ochotu a čas,
který dětem věnovali. Prohlídka hasičské zbrojnice se všem moc líbila a
zpět se děti a paní učitelky vrátily do MŠ autobusem.

Akce rodičů a dětí
Dne 1. října jsme na zahradě MŠ uskutečnili akci dětí a rodičů
s názvem „ Hledání dračího ocásku “. Poněvadž bylo chladné počasí,
děti
si
společně
s rodiči své
draky
vytvořili ve
třídách MŠ.
Poté
se
vydali
na
zahradu, kde
za odměnu,
pokud našly
dračí
ocásek,
dostaly
medaili „ dráčka s bonbónkem“. Vyrobené draky, které jsme zavěsili
na plot v zahradě MŠ si po skončení akce děti odnesly domů.
Překvapením pro
všechny bylo malé
občerstvení
brambory
na
loupačku
a
někteří
rodiče
opékali
dětem
špekáčky.
Akce
se i přes chladné
počasí vydařila.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

Jubilanti

Listopad
Klein Radomír
Škrobáková Lenka
Mozgová Olga
Sekaninová Karla
Carbol Josef
Dolínková Vlasta
Krischková Antonie
Golová Pavla
Štanclová Věra

50 let
50 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
75 let

Prosinec
Gazda Karel
Malenová Vlasta
Schaumannová Ulla
Stixová Jiřina
Štěpánková Božena
Klein Otto

Opustili nás
pan Lubomír Lesák
paní Milada Fišerová
paní Vilma Holečková
pan Oldřich Červenka

60 let
70 let
70 let
80 let
80 let
83 let

Noví občánci
Alex Kubový

ČČK /Františka Kleinová
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti naší
organizace v měsíci září a říjen. V sobotu 7. září jsme uspořádali 2.
ročník akce „Rozloučení s prázdninami“. Této akce se zúčastnilo 65
soutěžících dětí. Byli jsme potěšeni i velkým počtem rodičů, kteří své
děti doprovázeli a přišli jim při soutěžích fandit. Ve dnech 9. – 13. září
proběhl sběr obnošeného šatstva. Přestože je v obci umístěn sběrný
kontejner na textil, přece jste mnozí zůstali věrni Diakonii Broumov,
pro kterou sběr pravidelně organizujeme, za což Vám děkujeme. Dne
14. září jsme uspořádali
autobusový zájezd do
zámků Raduň, Hradec
nad Moravicí a Kravaře.
Dále
jsme
navštívili
památník v Hrabyni a
ještě
jsme
stihli
navštívit Dům panenek
v Dobroslavicích. Zájezd
jsme zakončili večeří
v Motobaru u Hanky
v Bravanticích. Dne 5.
října jsme zavítali do
„Pradědovy galerie u
Hanousků“ v Jiříkově u
Rýmařova. Po zhlédnutí
vystavených předmětů jsme si pochutnali na výborné zelňačce a odjeli
jsme na podzimní Floru Olomouc. Účastníkům zájezdu jsme ještě
nabídli návštěvu kostela svatého Mořice – národní kulturní památku.
Kostel má přístupnou vyhlídkovou věž vysokou 46 m, ze které je krásný
pohled na Olomouc, Svatý Kopeček a vrcholky Jeseníků. Celý zájezd
jsme zakončili večeří v restauraci Na Stovce ve Fulneku.
Ve čtvrtek 7. listopadu mezi námi přivítáme pana Edu Kozelského
s jeho kolegy ze záchranné služby moravskoslezského kraje. Beseda
se bude týkat jejich práce záchranářů a dovíte se cenné rady při

poskytování první pomoci. Proto věříme, že tuto akci navštívíte
v hojném počtu. Začátek akce je v 16.00 hod v zasedací místnosti OÚ.
V pátek 15. listopadu pojedeme do Divadla A. Dvořáka na činohru „Jak
je důležité míti Filipa“ od Oscara Wilde.
V sobotu 30. listopadu uspořádáme pro děti Mikulášské odpoledne
s nadílkou, s množstvím her a soutěží. Věříme, že i tuto naši již
tradiční akci hojně navštívíte. Rádi mezi sebou přivítáme nové aktivní
členy.
Závěrem chci Vám všem popřát příjemné prožití vánočních svátků, a
aby Vám Ježíšek splnil pod stromečkem Vaše přání.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tato věta legendárního komentátora K.
Poláka platí i pro Velké Albrechtice. Blížíme se ke konci podzimní části
soutěže, a i když naši muži mají více bodů než vloni, tak ke
spokojenosti máme daleko. Začátek nám vyšel, ale pak přišla
dlouhodobá zranění, zejména obránců, či jiné zájmy dalších hráčů a už
to není ono. Kádr hráčů týmu SK jak v mužské tak v žákovské kategorii
je úzký a není odkud brát. Spoléhat se na tým bílovce, že vám někoho
uvolní je scestné, neboť oni sami mají zraněné a nedostatek hráčů.
Chci zde uvést příklad, jak to dělají jinde. Nedávno jsem se sešel
s předsedou týmu Bartošovice. Při debatě jsem se dozvěděl, že v týmu
mužů mají 20 hráčů, protože nemají dorost, mají 10 dorostenců na
hostování v Sedlnicích a počet žáků je 27. Pak je možné, že tým, který
hrál kdysi pralesní ligu, je vhodně doplňován a útočí na špici soutěže.
Velké Albrechtice a Bartošovice jsou zhruba stejně velké a tak se
ptám, v čem to bude? Možná Bartošovice nemají natažený elektrický
proud a tak děti sportují a nehledí do počítače. Závěrem chci
upozornit účastníky letošního Běhu Velkými Albrechticemi
v kategorii „Místních borců“, kteří se umístili na stupních
vítězů a obdrželi poukaz na výběr zboží dle vlastního
výběru v hračkárně v Bílovci a dosud tak neučinili, ať si
své výhry vyberou, neboť s koncem roku propadnou.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Ať se nám to líbí nebo ne, podzim se definitivně ujal své vlády. Ranní
mrazíky, krátící se den a odlet tažných ptáků nás o tom přesvědčil na
sto procent. Na polích probíhá sklizeň posledních plodin a většina
pozemků je zorána nebo osetá ozimy. Dozrály plody stromů a keřů,
vydatná potrava pro všechna volně žijící zvířata. Srnčí zvěř se
intenzivně paství a připravuje si tukové zásoby na zimu. Také mění svou
srst z letní červené na zimní hustou šedohnědé barvy, aby lépe tato
zvěř splynula s okolím, když tráví dny zalehlá v otevřených polích. Toto
se děje i u nás známého zajíce polního. I naše nejznámější šelma liška
obecná mění z letního řídkého kožíšku na zimní hustý huňatý kožich,
aby lépe čelila zimní nepohodě. Jedna stará myslivecká
moudrost říká, že když dozrají plody šípků, je již liščí
kožich správně hustý a může se liška lovit pro kvalitní
kožešinu. Toto pravidlo platilo pro doby dávno minulé,
kdy zimní liščí kožešina byla vyhledávána a patřičně
ceněna. Posledním dnem v měsíci září skončil odlov srnců
a pokračuje do konce roku odlov srn a srnčat. Jako
správní hospodáři lovíme srny staré, nerodící srnčata a ze srnčat
jenom kusy slabé, defektní a takové, které by zimu určitě nepřežily.
Podzim sebou přináší kromě lovu, období intenzívnější péče o zvěř.
Srnčí zvěři plníme korýtka ovšem, sůl u každého krmelce je
samozřejmostí po celý rok, ale nejdůležitější pro zvěř je v období
zimního strádání. Sůl napomáhá látkové výměně a trávení. Již se
rozpadly hejna bažantů, a tato krásná pernatá zvěř se shromažďuje
kolem krmných zařízení zvaných zásypy. Tam v obilných plevách najdou
dostatek potravy v podobě zlomkového obilí a semen různých trav.
Podzim je také ve znamení honů na drobnou zvěř. Máme naplánované
dva hony. Lovit se bude jen bažantí kohout a zákonem povolená zvěř
škodící (liška, straka, kuna). Zajíc se kvůli klesajícím stavům lovit
nebude. Stačí, že každý rok nám“uloví“ hlavní cesta z Bílovce do
Bravantic 20-30 ks těchto krásných ušáků. Musíme se snažit vytvořit
do budoucna této zvěři takové podmínky, abychom tyto ztráty co
nejvíce snížili.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Domácí kompostování
V trávicím traktu žížal se během trávení přeměňuje rostlinný odpad na
humus označovaný za nejúčinnější organické hnojivo. Toto
kompostování skrze žížaly člověk využil, a jelikož se latinsky červ
řekne „vermis“, nazval ho vermikompostování. V zimě nabývá na
aktuálnosti fakt, že zužitkovat bioodpad z domácnosti můžeme
prostřednictvím žížal i v domě nebo bytě. Vermikompostér lze umístit
na balkon, lépe ale na chodbu, do garáže nebo dílny, a při dodržování
několika jednoduchých pravidel nebude zapáchat a v zimě odpadá i
obava z případného hmyzu. Vermikompostér si můžeme buď vyrobit,
nebo zakoupit ve specializovaných obchodech.

Kupovaný kompostér

Princip takového interiérového kompostéru spočívá ve vrstvení
bioodpadu do boxů s otvory a jeho postupné přeměně na humus
prostřednictvím žížal, které se jím živí. Po zaplnění jednoho boxu
zpracovaným odpadem, tedy vermikompostem, se žížaly skrze otvory
přesouvají do dalšího, horního boxu. Během celého procesu se přes
všechny boxy navíc louhuje tekutina zachycovaná v nejspodnější části
kompostéru. Kromě plastového vermikompostéru o několika patrech
perforovaných boxů získáme při nákupu zpravidla i speciální krmivo pro
žížaly, neutralizér pH, různé podložky a podestýlku. To vše za dva až
tři tisíce korun.

Domácí výroba

Postavit si žížalí kompostér není těžké, stačí omrknout prodávané
originály. Rozhodneme-li se tedy ušetřit a postavit si vlastní
kompostér, budeme potřebovat tři ploché, spíše prostorné než
hluboké, plastové boxy s víkem. Měly by mít stejné rozměry, aby se na
sebe daly postavit, a poměr stran by měl činit 3:2:1. Uvedený počet
boxů ani poměr stran není však pevně stanoven a slouží spíše pro
orientaci. V praxi platí, že čím více boxů budeme mít, tím menší plochu
bude kompostér zabírat, a současně budeme moci vermikompost
častěji odebírat. Co se rozměrů boxů týká, rozhodující je hloubka, v
níž se žížaly pohybují, a to je zhruba 20 centimetrů. Do víka nejníže

postaveného boxu vyvrtáme otvory, aby jimi mohla dovnitř prokapávat
tekutina, která se profiltruje skrze odpad a kompost z boxu
umístěného výše. Tato zachycená kapalina se po zředění vodou v
poměru 1:10 používá jako tekuté hnojivo. I tento poměr je víceméně
orientační. Závisí totiž na obsahu chemických látek, zejména dusíku, v
tekutině, který se odvíjí například od toho, čím žížaly krmíme. Aby z
boxu tekutina nepřetékala, a pro její snadnější sběr můžeme ke dnu
nádrže přimontovat vypouštěcí ventil. Otvory vyvrtáme rovněž do víka
a dna prostředního a horního boxu a také z jejich boku. Díry ve dnech
a ve víku prostředního boxu slouží pro odtok a pohyb žížal, otvory na
bocích k provzdušnění. Horní víko zabraňuje vysoušení, otvory v něm
zajišťují přísun vzduchu. Vermikompostér může být i dřevěný. Dřevo
lépe izoluje, napadá jej však brzy plíseň. Plastový se navíc lépe udržuje.

Život v kompostéru

Aby žížaly nepropadávaly do spodní nádoby kompostéru, ať už
kupovaného nebo doma vyrobeného, položíme na dno prostředního boxu
kartonovou podložku nebo netkanou textilii. Na ni uložíme podestýlku,
jako například kokosové vlákno, natrhaný vlhký karton, vermikulit
(minerální substrát pro inkubaci), půdu, rašelinu nebo slámu a nakonec
žížaly. Necháme je zalézt do podestýlky a navrch přidáme první dávku
bioodpadu. V příštích dnech bioodpad postupně přidáváme, spíše
častěji a v menších dávkách. Jakmile se násada ustálí a žížaly se
začnou množit, je možné jim dávat víc potravy. Pokračujeme v krmení,
žížaly ve zpracovávání odpadu a produkci kompostu, to vše do zaplnění
prostředního boxu. Poté na něj postavíme další box, a to tak, aby se
jeho dno dotýkalo materiálu a žížaly mohly skrze otvory prolézat. A
opět přidáváme odpad. Nemusíme čekat, než žížaly zlikvidují předchozí
dávku, stačí, když vidíme, že pracují pod povrchem kompostu. Jakmile
se naplní i vrchní box, bude v něm už většina žížal a prostřední nádoba
bude plná zpracovaného odpadu. Vyjmeme ji proto z kompostéru a
kompost vysypeme. Horní nádoba se tak stane prostřední,
vyprázdněnou nádobu postavíme na ni a začneme do ní přidávat odpad.
Cyklus se takto stále opakuje, jen už nemusíme zakládat podestýlku,
žížaly si ji vytvoří samy. Přemnožení žížal se nemusíme obávat, svůj
počet vždy přizpůsobí dostupnému místu a množství potravy.

Podmínky

Pro žížaly je příznivá teplota kolem 20 °C. V létě by proto měl
kompostér stát ve stínu, aby nedocházelo k přehřívání jeho náplně a
odparu vody. V zimě snesou menší plastové kompostéry teplotu jen do 5 °C. Je proto nutné je přenést do interiéru nebo zaizolovat, třeba
bublinkovou fólií nebo dekou. To platí i pro kompostéry na balkoně.
Obsah kompostéru by měl být stále vlhký, ideálně ze 75 až 85 %.
Jestliže vysychá, musíme jej zalít, ale pozor na přemokření. Pokud k
němu dojde, vyřešíme ho přidáním pilin, nastříhaným kartonem nebo
novinami. Žížalám svědčí neutrální pH v rozmezí 6 až 8. Pro snížení
případné kyselosti prostředí doporučují výrobci jednou za pár týdnů
přidat do vermikompostéru neutralizér pH nebo rozdrcené vaječné
skořápky.

Čím krmit

Z domácnosti se jako krmivo uplatní například slupky z brambor, shnilá
jablka, zbytky ovoce, zeleniny, rostlin, ale i použité čajové sáčky,
kávová sedlina nebo namočené kousky kartonu. Jednou za pár týdnů
přisypeme do kompostéru speciální krmivo pro žížaly připravené z
toho, co mají rády, a které podporuje proces trávení. Za určitých
pravidel je možné kompostovat i kočičí exkrementy se stelivem z
domácí toalety. Nevhodné jsou naopak mléčné výrobky, zbytky masa a
tuku. Nepřidáváme ani posečenou trávu, protože se rychle zahřívá a
uvolňuje čpavek, což žížaly ohrožuje. Množství doplňovaného odpadu
závisí na počtu žížal. Čtyřčlenná rodina vyprodukuje přibližně 0,25 kg
bioodpadu za den, což představuje potravu pro přibližně 0,5 kg žížal.
Materiál rozkládáme rovnoměrně na povrch kompostu, vrstva by
neměla překročit 5 až 10 cm. Zůstávají- li na něm nerozložené zbytky,
další odpad nepřidáváme, jinak začne hnít a zapáchat. Krmit bychom
měli pravidelně. Nastane-li výpadek v přísunu potravy, žížaly v dobře
založeném kompostu přežijí i několik týdnů. Pak se začne jejich počet
snižovat a mohou se začít i navzájem požírat.

Na co myslet

Žížaly jsou světloplaché, vhodný je proto kompostér z
neprůhledného materiálu.
Jeden kilogram bioodpadu odpovídá zhruba ploše 0,2 m2.

Žížaly potřebují dýchat a neumějí plavat. Důležité tedy je, aby
do kompostu proudit vzduch a nezaplavovali jsme jej vodou.
Při kontaktu s kompostérem si nedáváme ruce na ústa a po něm
si je vždy pořádně umyjeme. Vhodné je používání plastových
rukavic.
Vezmeme-li hotový kompost do dlaně, měl by být vlhký, po
zmáčknutí z něj ale nesmí vytékat voda.

Kam na žížaly

Ne všechny druhy žížal se hodí pro vermikompostování. Používá se
hlavně žížala hnojní (Eisenia foetida), která se vyskytuje i v běžném
kompostu. Zakoupit lze také žížaly E. andrei, kalifornský hybrid žížaly
hnojní. Jejich výhodou je rychlé množení, intenzivní přeměna
bioodpadu, delší životnost a nulová migrace. Zatímco žížala hojní snáší
teploty od 10 do 30 °C, kalifornská od 4 až do 42 °C. V kompostéru
můžeme mít oba druhy, jsou příbuzné a mohou se i křížit. Navíc nám
zajistí likvidaci odpadu i při teplotních výkyvech. Kalifornská žížala je
sice zařazena mezi invazivní druhy a do volné přírody se nesmí šířit,
její introdukce se ale nemusíme obávat. Je totiž závislá na velkém
množství potravy, a jakmile ji nemá, umírá. Žížala hnojní na rozdíl od
kalifornské pojídá i různé jílovité částice a písek. Kolik žížal si pořídit,
snadno vypočteme podle hmotnosti vyprodukovaného bioodpadu za den
v gramech. Tento údaj vynásobíme dvěma a získáme počet žížal.
Násada žížal se prodává buď na kusy, nebo na váhu. Ceny se podle
prodejce velice různí.

Využití vermikompostu
Žížalí kompost je považován za jedno z
nejkvalitnějších organo-minerálních hnojiv.
Rostliny nejen vyživuje a udržuje v kondici,
ale mikroorganismy v něm obsažené vylepšují
i vlastnosti půdy. Vermikompost zapracovaný
do půdy zadržuje vláhu u kořenů. Rovněž při přesazování nebo výsevu
přídavek vermikompostu do půdy rostlinám prospívá a zaručí dobré
ujmutí a optimální růst. Vermikompost lze využít i jako součást
pěstebního substrátu pro pokojové rostliny.

Albrechtík – Ahoj děti! / Adriana Drastichová
Ahoj děti, zima je tady a s ní taky stavění sněhuláků, koulování a hlavně
„ Vánoce“. Těšíte se na ně jako já?
Prosí prosí prosinec
sněhuláka o hrnec.
A krmítko o zobání
ptáčci mu vše vyzobali.

Sněhulák stál na políčku,
očkem šilhal po nebíčku.
Zda nesvítí sluníčko,
nerozhřeje mu bříško.

Děti mají nejraději,
když před čerty utíkají.
A těší se na Vánoce
a pak nashle - v novém roce!

Ty máš štěstí, sněhuláčku,
na nebi je plno mráčků.
Sluníčko se neusměje,
tvoje bříško nerozhřeje.

Najdi každému sněhulákovi správnou hlavu a vybarvi je.

Klub Seniorů /Milan Horkel
Úvodem mého příspěvku mi dovolte, abych pozdravil všechny
spoluobčany včetně členů našeho klubu a v krátkosti Vás seznámil
s činností Klubu seniorů od srpna do října.
Dne 24. srpna jsme uspořádali jednodenní zájezd na Macochu a do
Blanska. Po prohlídce jeskyní, propasti a projížďce lodičkami po říčce
Punkvě jsme se přemístili do nedalekého Blanska, kde byla individuální
prohlídka města spojená s možností občerstvení. Cestou zpět jsme se
ještě zastavili v motorestu v Bělotíně a ve večerních hodinách jsme
dorazili domů. Tohoto zájezdu se zúčastnilo 45 členů a rodinných
příslušníků. Další zajímavou akcí, které se naší členové zúčastnili, byla

akce pořádaná Krajskou radou seniorů dne 5. října pod názvem „Poznej
své krajské město Ostrava“. Díky tomuto projektu jsme navštívili
Národní kulturní památku Dolní oblast Vítkovic, která byla
zpřístupněna 1.5.2012. Poté jsme se přemístili na prohlídku centra
Ostravy. V odpoledních hodinách jsme se zúčastnili slavnostní schůze
ke dni seniorů, která se konala v kulturním domě v Petřkovicích s velmi
pestrým kulturním programem. Vystoupily zde seniorky „Novobělské

babičky“ se svým programem, mažoretky nebo zde také byli
vyhodnoceni sportovci senioři. K poslechu nám hrála dechová hudba. Po
tomto velmi zdárném dni nás pořadatelé této akce zavezli domů
rozvozovým autobusem. Od letošního roku je rovněž náš klub členem
Krajské rady seniorů. Této akce se zúčastnilo 5 našich členů.
V neposlední řadě jsme uspořádali dne 18. října tradiční podzimní
slavnostní schůzi našeho klubu, která se těší velkému zájmu všech
našich členů. Při dobrém občerstvení si předáváme zážitky a poznatky
z připravených akcí a činností v naší obci. Rovněž plánujeme akce na
další období. Nezapomeneme ani na naše jubilanty, kteří v daném
období slavili svá kulatá či půlkulatá výročí a jsou jim při této
příležitosti předány dárkové balíčky. O překrásný kulturní zážitek se
postaraly dětičky z naší mateřské školy pod vedením p. učitelky
Jaromíry Gruchalové a p. učitelky Zdeňky Šatavové. Touto cestou bych
jim rád ještě jednou poděkoval.
Závěrem mi dovolte, abych všem spoluobčanům popřál hodně zdraví,
rodinné pohody a také šťastně a spokojeně prožité Vánoční svátky.

Rozhovor/Marie Dlabalová
Albrechtická Rychlá rota v akci
Jsou vidět už z daleka. Díky oranžovým vestám, vozíku a nezbytnému
nářadí. Jsou čtyři a jejich přičiněním se vozovka vedoucí naší obcí
dočkala očisty. Marie Foltýnová, Josefa Horklová, Pavla Kleinová a
Ruda Fischer. Využili nabídky z úřadu práce a programu, který je
dotován Evropskou unií a účastní se tak veřejně prospěšných prací. Pět
dnů v týdnu, osm a půl hodinová pracovní doba s přestávkou na svačinu.
Prostě tak, jako v jiném zaměstnání. Jenomže právě to zaměstnání se
shání velice těžko. To může posoudit i paní Marie: „Pracovala jsem na
záskok za mateřskou dovolenou, jakmile se zaměstnankyně vrátila,
propustili mne a nikde jinde jsem práci nenašla.“ Je to s podivem,
protože paní Marie je rehabilitační sestra, takže by se řeklo, že
zrovna ona by neměla mít problém s uplatněním se. Všichni víme, jak
dlouho se na rehabilitaci čeká, protože nejsou lidi. Nemyslím pacienty,

těch je nepočítaně. To je jen jeden stručný současný příběh z těch
čtyř, kteří našli alespoň částečnou životní jistotu v naší obci. „Dneska

je krize, takže jsme rádi za práci i za peníze,“ konstatuje pan Ruda. A
paní Josefa a Pavla dodávají: „Je to sice chlapská robota, ale jsme
spokojeni. Je to totiž prospěšná práce nejen pro obec, ale i pro nás.
Má to smysl.“
A proč si říkají
Rychlá rota? Prostě
se jim to líbí. Našli
byste vy nějaké
lepší označení? Tak
to
si
musíte
pospíšit. Akce pro
ně končí koncem
listopadu. A kdo ví,
jak
to
bude
v příštím roce.

Obecní knihovna Velké Albrechtice / Radka Chudjáková
Výpůjční doba: Pondělí
14,00 - 17,00 hodin
Středa
15,00 - 17,00 hodin
Roční poplatky za vypůjčené knihy činí:
Děti, Studenti
10,- Kč
Dospělí
20,- Kč
Veřejný internet v knihovně je možno bezplatně využít v PO – ČT
během úředních hodin OÚ.
Výběr nejzajímavějších knižních novinek v naší knihovně:
V jedné osobě (John Irving) Nový román jednoho z nejúspěšnějších
amerických spisovatelů současnosti mnohé překvapí. Poprvé od
Modlitby za Owena Meanyho je vyprávěn v první osobě – a jeho
tématem je homosexualita a sadomasochistické praktiky. Dílo ukazuje,
že i v sedmdesáti letech dokáže Irving přijít s naprosto nečekaným
tématem.
Než přijde mráz (Henning Mankell) Jednoho srpnového večera roku
2001 zavolá na stanici v Ystadu člověk, který prý viděl na jezeře
Marebo hejno hořících labutí. Kurt Wallander se vydá k jezeru i s
dcerou Lindou, aby zjistil, co se stalo. Nenajdou žádné stopy, ale už za
několik dní udeří neznámý zvířecí sadista znovu a brzy se začnou
ztrácet i lidé…
Imperfekcionisté (Rachman Tom) Satirický, a přitom dojemný
ohňostroj lidské marnosti odehrávající se v kulisách mezinárodního
deníku sídlícího v Římě, hrdinové románového debutu bývalého novináře
Toma Rachmana nejsou zrovna ideálními kandidáty na Pulitzerovu cenu.
Jsou to ztracenci, antihrdinové, věční smolaři lapení do sítě pochyb,
zmítaní osudem.
Nemesis (Philip Roth) V „dusivém parnu rovníkového Newarku“ řádí
děsivá epidemie, která ohrožuje místní děti zmrzačením, ochrnutím,
doživotním postižením i smrtí. To je překvapivý námět Rothova
posledního románu: epidemie dětské obrny zuřící v létě 1944 ve stínu
světové války a její následky na pospolitou, na rodinu orientovanou
komunitu Newarku a její děti.

Skleněný pokoj (Simon Mawer) Román inspirovaný skutečným osudem
vily Tugendhat, který zaujme od první věty. Na pozadí příběhu jejích
majitelů zrcadlí tragédii celého českého národa. Vysoko na kopci nad
Brnem ční zázračný dům. Postaven na míru židovsko-křesťanskému
novomanželskému páru vyzařuje bohatství, sebevědomí, krásu a
majestátnost.
Vědomí konce (Julian Barnes) Kniha Juliana Barnese je silným a
stylisticky vytříbeným příběhem paměti, historie, stárnutí a
zodpovědnosti. Stárnoucí vypravěč Tony Webster se na prahu smrti
dočká odhalení tajemství, které od základu mění perspektivu, jež si o
svém zcela obyčejném životě vytvořil. Bookerova cena za r. 2011.
Nebezpečná láska (Petrusová Kateřina) Na doporučení posledního
zaměstnavatele získá mladá newyorská ošetřovatelka Paige práci v
rodině Bavettových, bohatých podnikatelů pocházejících z Itálie. Má
se starat o jejich syna Michaela, mladého muže, který se po
autonehodě duševně vrátil do období svého dětství. Paige si k němu
postupně nachází cestu a Michael si ji velice oblíbí. Postupem času
Paige přichází na to, že se dostala do newyorského podsvětí a její
zaměstnavatelé jsou součástí mafie. Co se stane, až se jednou Michael
probere? Dostane se Paige ze spárů Bavettových, když odhalila jejich
tajemství?
Olive Kitteridgeová (Stroutová Elizabeth) O ženě s nezlomnou životní
silou Městečko Crosby v Maine se může jevit jako zcela bezvýznamné.
Pro učitelku na penzi však představuje střed světa. Lidé zde prožívají
svá dramata – touhu, zoufalství, žárlivost, naději i lásku. Jak se lidé z
městečka potýkají se všemi svými problémy, Olive dospívá k pochopení
sebe sama a svého života; někdy bolestně, ale vždy s nelítostnou
upřímností. Kniha Olive Kitteridgeová skýtá hluboký vhled do okolností
a podmínek lidského života, do jeho tragédií i radostí a ukazuje, jaké
trpělivosti je v něm třeba. Elizabeth Stroutová, nejčtenější
spisovatelka novin New York Times, spojila třináct pronikavých příběhů
do uceleného románu prostřednictvím nezapomenutelné hrdinky Olive
Kitteridgeové.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR konané dne 25. a 26. října 2013 za obec Velké
Albrechtice
vydané obálky
volební účast v %
odevzdané obálky
platné hlasy
% hlasů

474
56,43 %
474
471
99,37 %
Strana
název

číslo

Platné hlasy
celkem

v %

1

Česká strana sociálně demokratická

120

25,47

2

Strana svobodných občanů

5

1,06

3

Česká pirátská strana

10

2,12

4

TOP 09

18

3,82

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

3

0,63

6

Občanská demokratická strana

16

3,39

9

politické hnutí Změna

1

0,21

10

Strana soukromníků ČR

5

1,06

11

Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová

20

4,24

13

Suverenita - Strana zdravého rozumu

0

0,00

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

4

0,84

17

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

50

10,61

18

Dělnická strana sociální spravedlnosti

4

0,84

20

ANO 2011

88

18,68

21

Komunistická strana Čech a Moravy

115

24,41

22

LEV 21 - Národní socialisté

0

0,00

23

Strana zelených

8

1,69

24

Koruna Česká (monarchistická strana)

4

0,84

Výroba adventních věnců
Kulturní komise obce Vás srdečně zve na
tradiční výrobu adventních věnců, které se koná
dne 28. listopadu 2013 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.

Posezení s jubilanty
Kulturní komise obce vás srdečně zve na tradiční
podzimní posezení s jubilanty, které se koná dne
16. listopadu 2013 od 16:00 hod.
Všichni jubilanti obdrží osobní pozvánku.
Už se na vás moc těší členky komise.

ADVENTNÍ KONCERT
Dne 22.12.2013 se uskuteční v kostele sv. Jana
Křtitele adventní koncert ženského pěveckého
sboru PÍSEŇ z Oder. Začátek od 15.00hodin.
Všichni jsou srdečně zváni.

VÁNOČNÍ KONCERT
Dne 29. prosince 2013 se uskuteční v kostele sv.
Jana Křtitele Vánoční koncert. Vystoupí členové
ženského pěveckého sboru PÍSEŇ z Oder- trio
varhany, flétny, zpěv. Začátek od 16.00 hodin.
Těšíme se na vaši účast.

Omlouváme se spoluobčanům za mylně zveřejněné ceny sobotního
prodeje ryb dne 12. října 2013 „U tří rybníků“.
Miloslav Vysocký

Zprávy a oznámení, reklamy
OZO Ostrava nabízí k prodeji 110l pytle na komunální odpad, odvoz při
běžném svozu odpadu. Tyto pytle je možno zakoupit na obecním úřadu
á 30 Kč kus.
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.

Výsledky soutěže o nejhezčí
fotografii z léta 2013.
1. místo
2. místo
3 místo

Aneta Kanková
Miroslav Chudják
Martin Klimša

Soutěže se zúčastnilo
13 soutěžících. Všechny fotografie
byly opravdu krásné a zajímavé.
Všem velmi děkujeme. Hodnotící
komise se sešla ve složení
Ing. Martin Stanečka, Eva
Winklerová, Anna Kleinová.
Některé z fotografií nám vyzdobí
společenské zařízení na hřišti.

Nabízíme výkopové práce kolovým
bagrem JCB. Tel:731413805

Krejčovství Hubáčková
nabízí zhotovení, úpravy a opravy dámských, pánských i
dětských oděvů, výměna zipů, zkracování délek, záplatování
oděvů. Dále ušiji lůžkoviny, záclony a dekorativní textil dle
Vašich požadavků.
Kontakt: Dagmar Hubáčková, Velké Albrechtice 218
Tel: 777 744 649, email:dagmara.hubackova@seznam.cz
Hledám pronájem nebytových prostor pro hudební zkušebnu, cena včetně
služeb 1.000,-/ měsíc
Kontakt: Aleš Hubáček, Velké Albrechtice 218
Tel:730 673 190, email: c.milous@seznam.cz

Kalendář akcí
Datum
7. listopadu
15. listopadu
16. listopadu
28. listopadu
30. listopadu
9. prosince
22. prosince
29. prosince

Akce
ČČK/Beseda se záchranáři
ČČK/Zájezd do divadla „Jak je důležité míti Filipa“
KK/Posezení s jubilanty
KK/Vázání věnců
ČČK/Mikulášské odpoledne
Zasedání zastupitelstva obce
Adventní koncert

Vánoční 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: 1.11.2013
Uzávěrka příštího čísla : 15.12.2013

