zpravodaj obce Velké Albrechtice
květen, červen
2016
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Vážení čtenáři, máme tady ten
krásný, voňavý a rozkvetlý měsíckvěten. Těší mě, že jste se rozhodli
strávit pár chvil nad novým vydáním
Hlasu obce. Někdo si k jeho čtení
třeba uvaří kafíčko, jiný si dá jen tak
pro relax nohy na stůl. Ať tak či tak,
doufám, že zde vždy najdete aspoň
trošku zajímavého. Naše příroda se
rozzářila veselejšími barvami. Mám na mysli květem obalené jabloně,
šeříky, louky plné pampelišek a svěží jarní zeleň. Svět je hned
radostnější. V naší obci to také prokouklo, občané oprášili sekačky a dali
jarní střih svým trávníkům, okna ozdobili truhlíky s pestrobarevnými
muškáty, a zeleň, která nepřežila zimu, nahradili keři a květinami novými.
Lidé tráví v práci mnohdy celý den, aniž by byli dostatečně vystaveni
slunečním paprskům a čerstvému vzduchu. A to není pro naši mysl
dobře. Je fajn, vydat se do přírody srovnat si myšlenky, zbavit se
starostí a jen tak si odpočinout od spěchu a stresu.
Přejme si, ať z nás všech vyzařuje příjemná energie, aby i ostatním
s námi bylo hezky.

„Laskavost je jazyk, kterému rozumíme všichni.
Dokonce i slepí to vidí a hluší slyší.“
Matka Tereza

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
Je za námi celá třetina roku 2016 a mám pocit, že se čas stále nějak
zrychluje. Co jsme tedy stihli udělat od počátku roku?
Zimní období nás nijak nezatížilo, zimní údržbu vyhrnováním sněhu
prováděl pan Malý jen jednou. Tím jsme ušetřili peníze na opravy
komunikací, které začnou hned, jak se asfaltové povrchy trochu
rozehřejí. Není toho moc, jde o výtluky na MK. Důležitější bude vybrat
správného dodavatele a technologii provedení oprav. Ne vždy je to
nejlevnější také nejlepší. Letos také budou odstraněny navážky zeminy
po stavbě inženýrských sítí pro RD a na pozemku bude vysazen porost
dřevin. Bohužel, mnozí občané si tento prostor pletou s veřejnou
skládkou odpadů z jejich zahrad i stavebního odpadu. Vrcholem je, že
někdo už tam vyvezl i rozbitou zahradní houpačku. Bez komentáře.
Projektanti usilovně pracují na projektech nové tělocvičny, kanalizace
i na územním plánu. Vaše náměty na úpravy ÚP byly předány projekční
kanceláři a jejich zařazení do ÚP bude posouzeno s ohledem na soulad
se zákony. U tělocvičny čekáme na vyjádření ČEZ Distribuce, údajně se
musí prověřit možnosti přenosové soustavy v místě stavby.
V rámci projektu kanalizace řada z vás obdržela dotazník, týkající se
likvidace splašků z vaší domácnosti. Účelem dotazníku je zjistit co
nejvíce informací o místě napojení vaší nemovitosti na novou kanalizaci.
Dotazníky budou předány projekční kanceláři, která výstupy použije pro
zpracování projektu kanalizace. Prosím proto všechny, aby dotazník
vyplnili a odevzdali na OÚ ve stanovené lhůtě. Nebudete-li si vědět rady,
přijďte osobně na OÚ a nějak to dáme dohromady. Pokud dotazník
neodevzdáte, bude vás projektant muset navštívit. A to při velkém
počtu domácností i vlastníků zabere opravdu hodně času. Děkuji za
pochopení a spolupráci.
Byli jsme úspěšní se dvěma ze čtyř podaných žádostí o dotace.
K financování z prostředků MMR byly vybrány naše projekty Územní
plán Velké Albrechtice (dotace 301.048,- Kč) a na Restaurování křížů ve
Velkých Albrechticích (dotace z PORV 174.990,- Kč). Nevyšel nám
projekt Dětské hřiště u ZŠ, kde jsme se umístili jako náhradníci na 20.

pořadí. Zatím nemáme informace o dotaci na Odbahnění rybníka Velké
Albrechtice (Kulův rybník) z prostředků Ministerstva zemědělství, kde
musíme projekt doplnit. Zde je nutné, aby se vše stihlo do srpna,
protože rybník se v případě úspěšné žádosti musí odlovit, vypustit a přes
zimu musí vyschnout, aby se bahno dalo bagrovat. A když už jsem u
dotovaných akcí, pomalu provádíme dost nákladné opravy shnilých
dřevěných částí zařízení dětských hřišť a náhradní výsadby
v porostech, kde neřádili zajíci, ale vandalové. Také nechápu, k čemu
může sloužit ani ne 2 metry dlouhý kus 3-4 cm silného lana, které nám
už několikrát někdo uřezal na dětských hřištích.
Možná jste si všimli, že zmizel domek č.p. 164 u vjezdu na hřiště.
Projekt parkoviště byl zastaven a zastupitelstvo už loni rozhodlo
demolici provést. Vzniklou plochu budeme využívat jako odstavnou a
manipulační plochu. Opravíme ještě oplocení a vjezdovou bránu.
Obec je členem různých „spolků“. Účelem takového sdružování obcí
jsou vize snadnějšího přístupu k dotacím na projekty, na které
jednotlivá obec sama nedosáhne, i realizace společných zájmů. No a těch
nebylo, resp. nebyla snaha na nich spolupracovat. Ne všichni totiž máme
stejné podmínky a domluvit se je někdy těžké. Zastupitelstvo však
v březnu rozhodlo o vystoupení z dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí Bílovecka. Tento návrh jsem předložil proto, že v tomto sdružení
se řadu let moc neděje. Tím myslím nekonají se téměř žádné společné
akce. Celá činnost se smrskla na pořizování rozvojových strategií (které
pak stejně nikdo nepotřebuje) a pár let jsme pomocí SOB čerpali dotace
na kulturní akce. U nás to bylo na Den obce. Poněkud jiná je situace
v Regionu Poodří, kde se každoročně konají společenské a sportovní
akce typu Otvírání Poodří, Hry bez venkovských hranic nebo výlov
Bartošovického rybníka, našimi občany vždy hojně navštěvované. Na
Otvírání Poodří tradičně vyjíždí i skupina albrechtických cyklistů všeho
věku. Naši občané se úspěšně se svými výrobky účastní i soutěží o
značku regionální produkt. Pořádá se zde i řada vzdělávacích seminářů
pro zaměstnance obcí i pro ostatní, i když tato činnost se dnes prolíná
s činností MAS Regionu Poodří. Obec tak zůstane v RP a tím i v MAS
Regionu Poodří, kde se můžeme(te) podílet na společných akcích.

Každým rokem obec pořádá Den obce. Letos tato akce připadá na
sobotu 18. června a partnerem obce budou naši dobrovolní hasiči. Chci
vás všechny na Den obce pozvat, a to nejen jako návštěvníky. Pokud
chcete a umíte přispět nějakou svojí dovedností nebo se chcete
pochlubit svým výrobkem, přijďte. Týden po Dni obce, 24. a 25. června,
se naši fotbaloví reprezentanti zúčastní již 43. ročníku tradičního Štítu
Albrechtic. Tentokrát v Albrechticích u Lanškrouna. To jsem zvědav,
jestli zopakují loňský úspěch a přijedou „se štítem“.
Od 2. května začnou pracovat čtyři noví zaměstnanci obce. Na jejich
pracovní místa jsme dostali dotaci z prostředků ÚP a budou u nás
pracovat do konce roku. Jejich hlavní činností bude čištění obce a
údržba veřejných ploch.
A na závěr trochu z jiného soudku. Obec je správcem pohřebiště.
Letos tam provedeme částečnou opravu dlážděných chodníků, opravu
ohradní zdi a obou křížů. Mnozí z vás mají s námi uzavřenu smlouvu o
pronájmu hrobního místa. V poslední době se však více lidé ptají na
urnové hroby. Vyvstává tím problém kam je umístit. Systémově. Urnový
hrob zabere totiž skoro stejné místo, jako hrob jednoduchý pro pohřeb
do země. A rozšiřovat hřbitov nelze. Nabízí se řešení formou výstavby
kolumbária. Ano, jsou k tomu výhrady, někdo to považuje za nedůstojné
nebo alespoň nehezké. K tomu jen to, že sami se na jiných hřbitovech
můžete přesvědčit, že kolumbárium lze provést i velmi vkusně a
důstojně. U nás se nabízí možnost výstavby kolumbária za hrobkou
Sedlnitzkých, zády ke stávající zdi hrobky. Nechali jsme zde odstranit
přerostlé dřeviny, na které si stěžovali majitelé hrobů pod nimi, thuje
narušovaly i základy hrobů svými kořeny. Vznikl tam docela velký
prostor. Ten může být znovu osazen dřevinami, které zde vydrží dalších
50 let. Nebo může být využit právě pro kolumbárium. Dovolím si požádat
vás o názor a vyjádření zájmu o vybudování
kolumbária na našem hřbitově. Pokud se
chcete vyjádřit, prosím učiňte tak do konce
června 2016. Nejlépe písemně (stačí e-mail
nebo vhodit lístek do schránky OÚ), případně
přijďte o této věci podiskutovat. Děkuji.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing. Josef Magera, starosta
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 14.3.2016 projednalo (zkráceno):
1. Schválilo
- Zásady a pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu obce Velké
Albrechtice na výměnu kotlů.
- Účetní uzávěrku obce Velké Albrechtice za rok 2015 s kladným
výsledkem hospodaření ve výši 7 112 216,85 Kč.
- Celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Velké Albrechtice za
rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2015 bez výhrad.
- Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce
Velké Albrechtice na rok 2016 na projekt - Letní stanový tábor,
Agentura MAJA ve výši 28 700 Kč.
- Rozpočet Fondu péče o zaměstnance obce Velké Albrechtice na
rok 2016.
- Rozpočet Fondu bydlení pro rok 2016.
- Rozpočtové opatření č. 2/2016 s celkovými příjmy ve výši 13 118
841 Kč, výdaje 14 717 203 Kč, financování 1 598 362 Kč.
- Odprodej části pozemku p.č. 576/2 ostatní plocha v k.ú. Velké
Albrechtice o výměře cca 165 m2 za cenu 40 Kč/m2 panu Petru
Dostálovi, kupující uhradí náklady s pořízením GP a vkladem do
katastru nemovitostí.
- Zastupitelstvo obce, po projednání v souladu s ust. § 49 odst. 2 a
ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), schvaluje vystoupení obce Velké Albrechtice z
dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Bílovecka.
2. Vzalo na vědomí
- Kontrolu usnesení a zápisu č. 8 Zastupitelstva obce Velké
Albrechtice ze dne 11.1.2016.
- Zprávu finančního výboru o provedené kontrole vyúčtování
neinvestiční dotace na projekt Badmintonový turnaj 2015.
- Hospodaření Fondu péče o zaměstnance za rok 2015.
- Hospodaření obce k 29.2.2016.

-

-

Zprávu o činnosti rady obce za období od 15.9.2015 do 14.3.2016.
Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří konaného dne 18.
prosince 2015.
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení,
žadatel je společnost DENAS COLOR a.s., Bílovec, na stavbu Úprava seníku na lakovací halu a přístavba tryskacího boxu.
Jednání Valné hromady Regionu Poodří dne 17.3.2016 na obecním
úřadě ve Velkých Albrechticích.
Změny zákona o obcích od 20.2.2016.

RADA OBCE dne 11.4.2016 schválila:
- Zveřejnění záměru odprodat z majetku obce pozemek p.č.1945/16.
- Příspěvek p. Drastichové z Fondu péče o zaměstnance obce na
částečnou úhradu letního dětského tábora dcery.
- Pořízení bezpečnostních mříží do chodby OÚ podle nabídky firmy
Mříže Raab za cenu 15 786,- Kč bez DPH.
- Prodloužení lhůty pro předání projektové dokumentace pro územní
řízení, a to do 2 týdnů od dodání vyjádření ČEZ Distribuce
k záměru.
- Nepřijetí nabídky na provedení deratizace na území obce.
- Nepřijetí nabídky tisku obecního zpravodaje firmou Computer
Media s.r.o. Prostějov, nabídka je srovnatelná s cenami současného
dodavatele Tiskárna Union a.s.
- Uzavření Smlouvy o poskytování pracovně lékařské služby,
uzavřené podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, s MUDr.
Jaromírou Fabiánovou, Studénka a Ceník výkonů a činností
nehrazených ze zdravotního pojištění.
- Provedení exhumace a přenesení hrobu rodiny Blasch – Repčík
směrem k ohradní zdi z důvodu záměru stavebních úprav chodníků,
a to na náklady obce.
- Pořízení laviček na veřejné plochy a pořízení posezení (lavičky se
stolem) k bytovému domu pro seniory s č.p. 350.
RADA OBCE dne 11.4.2016 vzala na vědomí:
- Vyrozumění o zápisu GP č.1335-4/2016 ze dne 6.4.2016 do

-

-

katastru nemovitostí (týká se hranice cesty k zastávce ČD).
Protokol o vytýčení hranic pozemků p.č. 1159/7, 1956/15, 2569,
2566, 2567, 2575.
Oznámení Zeměměřického úřadu o zahájení geodetických prací na
katastru obce.
Informaci manželů Onderkových že budou nabízet pozemek
p.č.1247/43, který je zatížen předkupním právem pro obec, ke
zpětnému odprodeji obci.
Zprávu Městské policie Bílovec o řešení přestupku blokovou
pokutou (opakované špatné parkování na MK k LUCCO a.s.).

RADA OBCE dne 11.4.2016 doporučila:
Zastupitelstvu obce využít předkupního práva k pozemku
p.č.1247/43 a pozemek odkoupit do majetku obce, bude-li učiněna
nabídka ze strany manž. Onderkových.

Pozvánka
na 11. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice,
které se uskuteční v pondělí 13. června 2016 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Velkých Albrechticích.
Program jednání bude zveřejněn obvyklým způsobem.

Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany na
12. Den obce Velké Albrechtice, který
se koná dne 18. června 2016 od 13.00
hodin v areálu hřiště ve Velkých
Albrechticích.

Ze základní školy/ Mgr. Pavlína Hajchelová, učitelka
Velikonoce v Žerotínském zámku
V úterý 15. března se
žáci základní školy a
starší
děti
z mateřské
školy
účastnili tématického
programu
na
Žerotínském zámku
v Novém
Jičíně.
„Neseme,
neseme
majíček“
byl
zaměřený na tradice
spjaté s příchodem
jara a Velikonocemi.
Žáci měli možnost si
společně
vyrobit
majíček nebo takzvané létečko a s ním si do školy či školky přinést jaro.
Ozdobili si vajíčko jarními květinami, vytvořili stojan na vajíčko od
slepičky. Nechyběly praktické ukázky zdobení vajec voskem, pletení
tatarů. Výstava „Léčivá síla a moc rostlin“ v tradiční kultuře
Novojičínska umožnila dětem nahlédnout do každodenního užití rostlin.
Seznámili se s jejich vlastnostmi, léčivými účinky i obřadní funkcí –
například při svatbě.
Děti
zrakem,
hmatem,
čichem
poznávali
rostliny,
které se využívaly
v kuchyni a při léčbě
lidí i zvířat. V rámci
programu si vyrobili
voňavé
mýdlo
z nasušených rostlin
dle svého výběru.

Poselství křesťanských Velikonoc
21. března proběhl v prvním a druhém ročníku výukový program „Když
jedna cesta zkříží druhou“ a co se přitom může stát v souvislosti se
slavením křesťanských Velikonoc. Pomocí konkrétních projevů různosti
žáci charakterizovali křižovatku jako místo, kde se mohou setkat, ale i
střetnout. Prostřednictvím znamení kříže si přiblížili křesťanské
poselství Velikonoc. Na závěr si velikonoční příběh měli spojit
s konkrétními lidmi, o kterých vědí, že potřebují, aby se usmířili a aby
k sobě zase našli cestu. Žáci třetího a čtvrtého ročníku nahlédli
prostřednictvím
powerpointové prezentace
s názvem Izrael – země
velikonočního příběhu do
obsahu a historie slavení
svátku.
Seznámili
se
s reáliemi
velikonočního
příběhu a jako badatelé
rozlišovali
historické
skutečnosti
od
skutečností,
které
vyjadřují
křesťanské
poselství.

Mateřská škola

/ Daniela Pavlorková, učitelka

Ve školce se nenudíme
Život v naší mateřské škole je velmi pestrý a plný zajímavých akcí. V
pondělí 22. února se mateřská škola jako mávnutím kouzelného proutku
proměnila ve školku pohádkových bytostí. Nastala totiž doba tradičního
karnevalu. Natěšené děti přicházely do školky s velkými taškami, ve
kterých měly přichystané masky na maškarní rej. Po svačince jsme se
všichni oblékli, namalovali a přesunuli se do vyzdobené třídy, kde pro nás
Myška Klárka a veverka Terka připravily spousty soutěží a
karnevalového veselí. Děti se mohly v rytmu oblíbených písniček

předvést
v
krásných
maskách, které
jim přichystaly
maminky.
Všechny děti si
odnesly krásné
zážitky. Dne 8.
března jsme si
připomněli
svátek MDŽ,
který jsme věnovali našim babičkám. Připravili jsme pro děti a babičky
společné jarní tvoření. Nejdříve jsme přivítali babičky krátkým pásmem
básniček a písniček. Potom se už za asistence učitelek s chutí pustili do
práce a jejích úsilí bylo korunováno krásnými jarními dekoracemi pro své
potěšení, ze kterých měli očividnou radost. Pevně věříme, že se všem
zúčastněným naše tvoření líbilo, že u něho děti se svými babičkami
strávily příjemné chvíle a babičky si u kafíčka mohly spolu s dětmi
alespoň na chvíli vydechnout od každodenních povinností, společně si
popovídat a ověřit si také své pracovní schopnosti, když dětem s výrobky
pomáhaly. Dne 14. 3. se starší děti spolu s paní učitelkami zúčastnily
velikonočního tvoření na Žerotínském zámku. Kromě toho, že si děti
vyzkoušely různé techniky tvoření, seznámily se i s lidovými tradicemi a

velikonočními zvyky. Dětem se na zámku líbilo a odnesly si s sebou krásné
zážitky. Před velikonočními svátky se děti z mateřské školy loučily se
zimou. Průvod v čele s figurínou Mařeny se jí vydal poslat po vodě „za
hory, za doly“, aby se už zima nemohla ujmout vlády a přišlo opravdové
jaro. Děti Mařeně zazpívaly písničky a zarecitovaly básně a potom se s
ní rozloučily tradiční halekačkou „ zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě
vezmu bič…“ Slunečné louče se na nás usmívají čím dál víc, příroda se
probouzí ze zimního spánku a nás do konce školního roku čeká ještě
spousta dalších akci, které pro děti připravujeme.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve velkých Albrechticích ŠKOLní rok 2016/2017
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvková
organizace oznamuje rodičům, kteří mají zájem zapsat své dítě do Mateřské
školy ve Velkých Albrechticích od 1. září 2016, že se zápis bude konat

ve středu 11. května 2016 v 15,00 hodin
v 1. poschodí MŠ Velké Albrechtice.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní rodiče v MŠ v den
zápisu pro dítě, které MŠ ještě nenavštěvuje. S sebou si donesou potvrzení
o proočkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz. O přijetí dítěte do
MŠ rozhoduje ředitelka Mgr. Elena Kolarovská. Žádáme rodiče, aby
k zápisu přistupovali zodpovědně a přihlásili své dítě ve výše uvedeném
termínu. Tel: 556 410 697, email: zs.velkealbrechtice@seznam.cz .

POZVÁNKA
Dne 21. května 2015 se od 15.00 hodin koná v zasedací místnosti
obecního úřadu slavnostní vítání nových občánků.
Od 16.00 hodin bude posezení s jubilanty, kterým popřeje u
malého pohoštění všechno nejlepší do dalších let starosta obce.
Těší se na vás členky kulturní komise.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci květnu oslaví životní jubileum
Rakosová Lenka
Škrobák Petr
Magera Josef
Orlíková Dagmar
Ošmerová Blažena
Hermann Karel
Hoš Ladislav
Macháčková Marta
Peschel Rudolf
Žižková Jaroslava
Solnická Miluše
Žůrková Antonie

50 let
55 let
60 let
60 let
60 let
70 let
70 let
70 let
83 let
84 let
86 let
88 let

V měsíci červnu oslaví životní jubileum
Klein Jaromír
Kolarovský Jiří
Kühnel Pavel
Jozková Zdeňka
Nosálová Hana
Popelka Svatopluk
Stoniš Vítězslav
Arletová Drahomíra
Krayzlová Hilda
Malena Bohuslav

50 let
50 let
50 let
60 let
60 let
60 let
70 let
75 let
75 let
79 let

Opustili nás: pan Lukáš Svačina
pan Jiří Gol
Noví občánci: Barbora Richtárová
Anna Valečková
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Jménem Lukáše
Moc děkuji všem zúčastněným za velkou
podporu, projevy soustrasti, slova útěchy.
Blízkým za velkou oporu, pomoc a lásku v posledních
dnech a chvílích. Kamarádům za jejich kamarádství a
velké gesto. Ještě jednou velké díky.
Soňa a rodina Svačinova

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Zimní období je za námi, skončilo přípravné období, kdy jsme odehráli
čtyři přípravné zápasy na umělce v Bílovci. S bilancí jedné výhry, jedné
remízy a dvou porážek. Začala jarní část soutěže, kdy jsme hostili lídra
soutěže z Fulneku a podlehli mu 0:1. Další utkání jsme odehráli
v Pustějově s výsledkem2:1. Kádr hráčů zůstal stejný jako na podzim a
věříme, že začneme vyhrávat a tím dělat radost našim fanouškům. Žáci
teprve začínají a na jejich výsledky je třeba si počkat. Během zimy jsme
nezaháleli ani my členové výboru, a tak jsme opravili šatnu rozhodčích,
kde jsme vyměnili záchod, obložili stěnu palubkami, sponzor nám zhotovil
lavici a vymalovali jsme. Dále byly provedeny nátěry všech vnitřních
dveří a rovněž dveří na venkovních záchodech. Venku jsme ořezali větve
zasahující nad hrací plochu a čeká nás ještě oprava lavic a postupný
nátěr konstrukce a dřeva. Ke konci se chýlí i stavba odstavného
prostoru, který vznikl vedle obezděné nádoby na zavlažování. Po
dokončení zde budou uloženy přenosné branky, nádoba
hasičů a odstaven válec. Blíží se měsíc červen a to je
nejvíce akcí v našem areálu. Začínáme hned 1. června 32.
ročníkem Běhu Velkými Albrechticemi a Den obce, který
letos pořádají hasiči. Poslední sobotu v červnu se koná
další ročník Štítu Albrechtic, tentokrát v Albrechticích
u Lanškrouna. Obec vypravuje autobus a případní
zájemci se mohou hlásit u paní Evy Hurníkové.

Myslivecké sdružení Jamník

/ Čestmír Klein

Jaro již s definitivní platností převzalo vládu v naší přírodě. Myslím si,
že pro většinu z nás je to nejkrásnější období celého roku. Po dlouhých
zimních měsících již sluníčko krásně hřeje, příroda hýří všemi barvami,
všechno nádherně kvete, stromy se oblékají do nových svěže zelených
lístků. Můžeme pozorovat, že v přírodě zavládl shon. Z teplých krajin
se k nám již vrátili všichni tažní ptáci a okamžitě začínají s opravou
starých nebo s budováním nových hnízd. I naši přezimující ptáčci
obsazují budky, dutiny stromů a také se dali do stavby hnízd. Tito
tvorečkové musí naplánovat líhnutí potomstva vždy tak, aby byl všude
dostatek hmyzu, housenek a další potravy pro věčně hladová mláďata.
Také bažantí slepice již snáší vajíčka do předem připravených jamek,
vystlaných suchou trávou, které jsou dobře ukryté před zraky
predátorů. Zajíci mají již nyní druhé a třetí vrhy malých zajíčků. Květen
je také měsícem kladení mláďat naší nejkrásnější zvěře, a to srnčí.
Květen a červen jsou měsíce zrození nového života. Buďme my lidé
ohleduplní a nechme tyto tvorečky v klidu vychovat svá mláďata tak,
jak to dělaly generace před námi. Nenechme pobíhat volně své psy,
nejezděte na motorkách po zdánlivě zaplevelených plochách, neboť zde
právě hnízdí bažanti a koroptve. Nedotýkejte se opuštěných mláďat
srn a zajíců. Ony nejsou osamoceny, matka je pozoruje z povzdálí, a
jestli na ně my lidé sáhneme, odsoudíme tyto tvorečky k trýznivé smrti
hladem, neboť díky vašemu pachu je jejich matka ze strachu opustí.
Nejlépe je se vždy okamžitě vzdálit a nechat další vývoj na matce
přírodě. Také my myslivci pokračujeme v nikdy nekončící práci na
zvelebení naší honitby a přírody kolem nás. Koncem dubna byla
provedena další výsadba. V lokalitě za gigantem na konci obce bylo na
obecních pozemcích vysazeno 80 ovocných stromů a 700 keřů. Tyto
stromky a keře byly zakoupeny ze zisku z uspořádaného mysliveckého
plesu. Jak jsme slíbili, tak se snažíme tyto peníze investovat zpět do
přírody. Obnovili jsme myslivecká políčka, kde na ploše 5ha vysejeme
směsky různých plodin, které slouží jako potrava zvěři v době nouze.
Tímto bych chtěl poděkovat místnímu zemědělci panu Danielu
Kuběnskému za pomoc s technikou při přípravě těchto políček.

S příchodem teplého počasí je ještě potřeba vyčistit a naplnit vodou
napáječky pro zvěř. Tyto napáječky se nám již plně osvědčily hlavně
v létě při úmorných vedrech. Je dobře, že veškerá zvěř se již naučila
je navštěvovat a v letním horku netrpí žízní. Je radost vidět kolem
sebe, že jsme i v dnešní době pro přírodu a zvířátka schopni něco
užitečného udělat.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda
Vážení občané, po dlouhé zimní přestávce se opět obnovila činnost
našeho klubu. Dne 3. března zavítala do naší obce známá hudební skupina
„Duo Jamaha“ ze Slovenska. Společenský sál na hřišti byl obsazen do
posledního místa. Hosté nám zahráli, zazpívali a také pobavili vtipnými
historkami. Některé diváky jejich melodie zvedly ze židlí a zatancovali
si. Jejich vystoupení mělo dle ohlasu účastníků veliký úspěch. Další akcí
byla dne 29. dubna slavnostní jarní schůze s pestrým programem a
předáním kytiček našim ženám ke Dni matek. Zároveň byl schválen plán
činnosti na tento rok. Do nové sezóny bych chtěl poděkovat členům
Klubu seniorů za jejich práci a účast na pořádaných akcích.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Nezaměnitelná šuškarda
Zahrádkáři si šuškardu oblíbili pro její nenáročnost a uplatnění, floristé
si ji cení pro květenství, které tvoří až polovinu celé délky stonku a
vydrží dlouho pěkné. Šuškarda patří do čeledi hvězdnicovitých
(Asteraceae),
takže je příbuzná
třeba
se
sedmikráskou,
kopretinou
nebo
slunečnicí. Pochází
však
až
ze
severoamerického
kontinentu, stejně
jako
například
rudbekie,
třapatkovka nachová, záplevák, krásnoočko nebo monarda, a díky jejímu
nepřehlédnutelnému tvaru si ji nikdy nespletete. Rostlina vytváří
poměrně robustní, husté a vysoké trsy dorůstající většinou do výšky 60–
80 centimetrů. Nevětvené lodyhy vyrůstají z hlízovitě ztlustlých kořenů
a přisedají na ně tuhé, trávovitě úzké listy bez řapíku. Klasnatá
květenství tvoří drobné kvítky nahusto nahloučené okolo stonku. Květy
jsou nejčastěji fialové nebo růžové, ale pěstuje se i bílá varianta. Kvést
začíná šuškarda v červenci a postupně kvete až do září. Pokud z
květenství nechcete získat semena, odstřihněte ho hned po odkvětu.
Zbytek stonku ale rostlině ponechte až do úplného zaschnutí, aby z něj
odčerpala do hlíz asimiláty.
Podmínky a péče
Šuškarda nejlépe roste v mírně
vlhkém záhonu na plném slunci. Platí
to pro nejčastěji pěstovanou
šuškardu klasnatou (Liatris spicata),
na sušší místa spíše stepního

charakteru je vhodnější druh L. pycnostachya. Půda by měla být vždy
dobře odvodněná, rostlina totiž nesnáší přemokření a v těžké půdě by
mohly její hlízovité kořeny zahnívat. Vysazuje se od září do listopadu do
zhruba osmicentimetrové hloubky, přičemž jednotlivé rostliny by od
sebe měly být vzdáleny asi 40 cm. Při vysazování šuškardy zakořeněné v
květináči je možný i jarní termín. V místě, kde je hodně hrabošů, se
doporučuje výsadba do košíčku, podobně jako u cibulovin. Dužnaté
kořeny totiž myši pod zemí rády ohryzávají. Po vyrašení bude šuškarda
samozřejmě vděčná za přihnojení. Hlízy je vhodné po dvou třech letech
přesadit nebo k nim přisypat čerstvou půdu. Jelikož se časem zvětšují,
mohou vystupovat na povrch záhonu a následně dochází k vyvracení
vzrostlých rostlin. Při přesazování můžete větší hlízy i rozdělit. Dělením
trsů se množí šuškarda snadno, možný je ale i výsev plně vyzrálých
semen. Semenáče vykvétají zpravidla až po druhém roce, bývají však
často různě vysoké a barevné. Přezimování šuškardy je bezproblémové.
Půdu kolem ní můžete na zimu pokrýt mulčovací kůrou. Ochrání ji před
extrémními mrazy a současně zajistí, že hlíza neuhnije.
Uplatnění a sousedé
Šuškarda je výrazná a zajímavá rostlina, proto by bylo škoda její klady
nevyužít. Lze ji pěstovat samostatně jako solitéru nebo v kombinaci s
ostatními trvalkami. Nijak dramaticky se nerozrůstá, a představuje
proto bezproblémového souseda. Třebaže nepatří mezi místní rostliny,
ekologové a přírodní zahradníci si šuškardu oblíbili, protože její květy
rádi navštěvují včely a motýli; je tedy medonosnou rostlinou. Při
plánování její výsadby vycházejte v první řadě z tvarového kontrastu a
teprve potom zvolte barevnou kombinaci. Nevhodnými bezprostředními
sousedy jsou pro šuškardu stejně vysoké trvalky podobných tvarů,
například ostrožky, vrbiny,
plamenky, kopíčka, rozrazily,
lupiny a další věžičkovité
druhy. Na větším záhonu je
samozřejmě
můžete
společně použít, nikdy ale ne
těsně vedle sebe. Spolu se

šuškardou kvetou totiž vysoko nad úrovní půdy a nad zemí jsou vidět jen
nezajímavé stonky a listy. Lépe vypadá kombinace s odlišně tvarovanými
rostlinami, jako např. třapatkovkami, kopretinami, krásnoočky,
monardami nebo rudbekiemi. Při výběru vhodného souseda zohledněte i
jeho výšku, jelikož šuškarda může být podle kultivaru vysoká 40–90 cm.
Dobře zvažte také výsadbu nízkých rostlin na okraji záhonu. Spodního
patra rostlin si sice všimnete až na druhý pohled, pokud ale chybí, zkazí
dojem hned. Při barevném ladění záhonu se šuškardou máte na výběr
buď tón v tónu, nebo kontrastní výsadbu. Výběr záleží na osobním vkusu
a prostoru, který máte k dispozici. První varianta potřebuje vždy více
místa, protože k vytvoření bohatého dojmu je třeba více druhů rostlin.
Záhon kontrastních barev si vystačí jen se dvěma třemi dalšími druhy,
které k dominující šuškardě přisadíte.
Nemoci a škůdci
Šuškarda není náchylná k chorobám, jako například růže, i tak se na ní
mohou výjimečně objevit různé skvrny nebo bílý či šedý povlak. Obvykle
se jedná o padlí nebo plíseň šedou. Napadené listy z rostliny vždy
odstraňte a případně spalte. Zabráníte tak dalšímu šíření onemocnění. K
nejúpornějším škůdcům šuškardy patří slimáci, kteří jsou schopni ji
celou zlikvidovat.
Vybrané odrůdy
‘Alba‘ – výška 90 cm, bílé ochmýřené
květy na kratším hroznu přitahují hmyz
‘Floristan Weis‘ – výška 90 cm, dlouhé
hrozny bílých květů
‘Floristan Violett‘ – výška 80 cm, výrazně
fialové květy
‘Kobold‘ – výška 40 cm, kompaktní a
stabilní odrůda s růžovofialovými květy
Na rozdíl od jiných vysokých druhů, na
nichž květy rozkvétají vždy odspodu, třeba divizna nebo topolovka,
vykvétá šuškarda shora dolů. Z tohoto neobvyklého jevu vychází i její
starší český název, a sice shorakvět.

Fejeton/Marie Dlabalová
Voda nad zlato
Ještě máme v paměti povodně z konce i začátku dvacátého století. Užili
jsme si svoje i v naší obci a mnozí na velkou stoletou vodu hned tak
nezapomenou. Na straně druhé je tu druhý extrém – sucho. Sucho, které
bylo v Česku nejhorší za posledních 12 let, začalo po loňské zimě. Ta byla
podle
odborníků,
tedy
podle
předběžné
zprávy
Českého
hydrometeorologického ústavu, nejsušší od roku 1961. Od ledna 2015 do
konce srpna spadlo na českém území 353 mm srážek, což je po roce
2003 druhá nejnižší hodnota také od r. 1961. A tak není divu, že
přehrady jsou poloprázdné, mnohé studně vyschlé. Sněhové a dešťové
přeháňky sice situaci zlepší, jenže na jak dlouho. Modely klimatických
změn nastiňují, že se častějšímu výskytu dlouhotrvajících suchých
období nevyhneme. Odborníci upozorňovali, že bude záležet na letošní
zimě. Nejvíce se obávali teplého průběhu bez sněhu. Jaká byla letošní
zima, víme. Srážky sice pomohou zmírnit akutní nedostatek vláhy, ale v
hlubší vrstvě díky vyšším teplotám a aktivitě vegetace se začíná
poměrně rychle snižovat zásoba vody v povrchové vrstvě. Je na snadě,
že takový stav má vliv i na doplňování podzemních vod. V
Moravskoslezském kraji je stav vod nižší než obvykle. Nejedná se zatím
o nějak kritickou situaci, ale pokud bude letošní rok teplý a na srážky
chudší, můžeme se nadít nepříliš lákavého období.
Problémy s
nedostatkem vody se zabývá i naše vláda. Do budoucna navrhuje: vznik
většího množství mokřadů, omezit chov ryb v malých vodních nádržích,
které budou využívat vodohospodáři, zemědělci dostanou dotace, aby
krajinu více rozčlenili, zakládali remízky a začali pěstovat méně
výdělečné, ale pro krajinu šetrnější plodiny. V plánu je také intenzivnější
vysazování stromů a keřů podél silnic, aby je lépe odstínili, anebo se
budou vysazovat druhově pestřejší lesy, které lépe odolávají rozmarům
počasí. Řeklo by se nic nového pod sluncem, jenom to chce se trochu více
řídit selským rozumem, tedy rozumem našich předků. Na to jsme jaksi
zapomněli. A tak se bez rozmyslu kácejí lesy, pěstuje řepka a kukuřice,
na dobré půdě se stavějí velkokapacitní sklady a haly, místo travnatých
ploch se raději uchýlíme k betonu nebo k asfaltovým plochám, které

brání vsakování dešťové vody... Když jsme u dešťové vody, je chyba se
jí zbavovat a odvádět do kanalizace. Stačí nádržka pod okap a máme
vodu na zalévání našich zahrádek. Mnozí si dokonce dešťovou vodu
nechávají rozvést do celého domu a slouží jim k mytí a sprchování. No
ale můj názor laika nemusí vždy korigovat s názorem odborníka. A tak
jsem se obrátila na SPCHKO Poodří – nejsme sice v onom chráněném
pásmu, ale náš potok přece vtéká do řeky Odry, a dostala jsem odpovědi,
za něž děkuji ing. Radimu Jaroškovi, který má na starosti péči o přírodu
a krajinu v této oblasti.
V čem je problém?
Vznikají další a další zastavěné plochy, roste tak množství dešťové vody,
která odchází kanalizací zpět z krajiny pryč – tedy do řek a následně
pak do moře. Narušuje se tak přirozený vodní režim krajiny a vznikají
problémy, tedy kolísání teplot, povodně, sucho..
Jednou povodně, jednou extrémní sucha...čím to je?
Jsou přirozeným procesem, který však může být zesílen i činností
člověka: např. změnami v krajině, velkou spotřebou vody, anebo dopadem
ze vzdálenějších míst (odlesňováním tropických oblastí, také vliv
fosilních paliv).
Nedá mi to, abych se nezeptala na regulace břehů, v našem případě
místního potoka Bílovka. Jako dítě si pamatuji, že tu byly ryby. Po snaze
Bílovecké Koohinorky, díky níž se v určitou dobu odcházející voda z
továrny dennodenně kontrolovala, se tu ryby objevily opět. Pak už nic.
Po regulaci už jen tráva a v tom potoku by si člověk ani neumyl nohy. A
opět se po létech bagruje...
V principu regulace správné nejsou, protože biologicky a hydrologicky
degradují potoky a řeky. Ovšem jsou lokality, kde jsou úpravy
vyžadovány majiteli a uživateli pozemků
či staveb – je ovšem vždy nutné hledat
citlivá řešení vzhledem ke krajině.
Bude jednou voda dražší nad zlato?
To vždy byla, je a bude. Cesty jak se
s tím vypořádat, anebo lépe řečeno žít: -

zabývat se krajinou a její schopností zachytit vodu, zpomalit odtok, také
šetrně využívat zdroje, budovat suché nádrže (poldry), budovat vodní
nádrže na pitnou vodu...

„Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, nyní Vás seznámím s činností naší organizace
„Zdravíčko“ a plánem činnosti na nejbližší období.
V pátek 4. března jsme navštívili muzikál „Funny Girl“ v Divadle
Jiřího Myrona v Ostravě. Ve dnech 24. – 26. 3. jsme vybírali šatstvo a
další potřebný materiál pro Diakonii Broumov. Všem dárcům upřímně
děkujeme a zvlášť chci poděkovat manželům Dvorským za poskytnutí
vlastních skladovacích prostor a příkladnou pomoc při organizaci této
akce. V sobotu 23. dubna jsme navštívili Bobycentrum v Brně, kde jsme
shlédli muzikál „Děti ráje“ s hudbou Michala Davida.
Nyní se těšíme na zájezd do Vizovic, který pořádáme v sobotu 21.
května. Odjezd z naší obce je v 7.00 hod. Od 9.00 hod. máme zajištěnou
exkurzi v Likérce Rudolf Jelínek. Dále máme v programu od 13.00 hod.
prohlídku zámku, kde se nachází cukrárna, která nabízí k prodeji
výrobky vizovické čokoládovny. Zájemci mají možnost si od 14.00 hod.
prohlédnout tamější kapli. Další zastávkou bude lázeňské město
Luhačovice, kde si každý zvolí svůj individuální program. Doporučuji si
vzít sebou plastové láhve na léčivou vodu. V úterý 24. května navštívíme
v Divadle Jiřího Myrona muzikál „Jesus Christ Superstar“. Zájem o toto
představení byl mimořádně velký, vstupenky jsou už vyprodány. Dále
máme přislíbené vstupenky na Gala večer s ukázkami z nové sezóny
2016/2017, v němž vystoupí umělecké soubory činohry, opery, operety,
muzikálu a baletu NDM. Tato akce se bude konat v neděli 4. září. Další
návštěvu divadla plánujeme na sobotu 15. října, kde zájemci pojedou na
„Ples v opeře“. Pokud máte zájem o některé z divadelních představení,
zajistěte si včas vstupenky na tel. čísle 603750858 u paní Františky
Kleinové.
Jelikož se blíží konec školního roku, přeji všem žákům co nejlepší
studijní výsledky a studentům splnění všech studijních plánů.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milé děti, dne 22. dubna se na celém světě slavil Den země. Mnozí z vás
jste se svou školou uklízeli okolí. Jistě jste si také všimli, kolik se všude
kolem nás válí odpadků. Ale ne jen tento den, my všichni bychom se o
naši krásnou planetu měli hezky starat po celý rok. Už jen postačí, když
budete se svými rodiči třídit odpady.

Víte, do kterého kontejneru patří plasty a do kterého sklo nebo papír?
Čáry vám pomůžou najít pro odpadky ten správný kontejner.

Troška historie/

Milada Hochmannová

Květen – Máj, měsíc lásky
Ať už mu říkáme květen nebo máj, pátý měsíc v roce se vyznačuje
nebývalou sladkostí. Po dlouhé zimě se vše najednou zjemní, zpříjemní,
život vypadá snazší a lidé najednou pocítí touhu něco zažít, změnit,
podniknout a zamilovat se. Z hlediska naší psychiky je to vcelku
přirozené - svět vyschnul, zteplal a všechno se před očima obrozuje,
kvete a páruje. S příchodem měsíce května bylo spojeno stavění
"staročeských májů". Tento lidový obyčej je velmi starý. Vychází z
tradice přinést do vesnice 1. května zrána březové stromky - máje - a
stavět je dívkám před dům. Postavení máje znamenalo veřejnou poctu a
současně vyjadřovalo mládencovu náklonnost k děvčeti. Kromě těchto
májek stavěli mládenci i jednu velkou máji pro celou obec, obyčejně na
návsi před hospodou. Máji se rozumí zvlášť vybraná, pěkně rostlá jedle,
jejíž kmen se od spodu oloupal a zelený vršek se různě ozdobil
papírovými květy, zeleným věncem s barevnými fábory, pestrým šátkem
nebo praporcem, někde i lahvemi vína. Chlapci z celé vesnice společně
zašli za správcem velkostatku, aby jim vybraný strom dal. Společně jej
pak porazili, ozdobili a vztyčili na návsi. Bylo zvykem, že si mládenci máji
přes noc hlídali, aby jim ji chasa ze sousední vesnice neskácela, neboť
to byla velká ostuda nejen pro chlapce, ale i celou obec. Máj totiž bývala
zdaleka viditelným znakem květnových dnů, a tak snaha ubránit ji měla
své opodstatnění. Období mezi 10. až 14. květnem bývá označováno jako
období zmrzlíků, studených svatých, ledových mužů a podobně. Bývá to
výrazně studené období, někdy se teplota dostane i pod bod mrazu, ale
častěji nastává pouze citelné ochlazení a především se vyskytují
vydatné dešťové srážky. Někdy se říká, že přijede pan Serboni, který
pálí stromy. Pan Serboni - Pan-krác, Ser-vác, Boni-fác. Květen je
měsícem požární ochrany a také osvobození
od fašismu! Dne 1. května je mezinárodní
svátek práce a druhou květnovou neděli se
slaví svátek matek. A tak nezapomeňte dát
svým maminkám sladkou pusinku a kytičku,
určitě si to zaslouží.

Červen
Ne nadarmo byl vybrán červen jako měsíc myslivosti. Období přelomu
jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je
obdobím zrození nového života v přírodě. Myslivost nikdy nebyla a není
jen pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí, ale je to především
péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
Význam slova „MYSLIVOST“. Myslivost je soubor činností prováděných
v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a
spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a
zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví! Označení
června jakožto měsíce myslivosti patří mezi nejmladší tradici naší české
myslivosti. Zatímco většina mysliveckých tradic přechází z generace na
generaci již po staletí, červen byl měsícem myslivosti a ochrany přírody
označen teprve v roce 1959. Hlavním smyslem této myšlenky byla
propagace myslivosti a práce myslivců. I v naší obci máme myslivecké
sdružení, které se stará nejen o zvěř, ale také o naši přírodu. A za to
jim patří velké „DÍK“. A pokud někdo z vás jeví zájem stát se myslivcem
je vítán s otevřenou náručí.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová
Nové tituly pro děti
Nejkrásnější příběhy o koních
Deník mimoňky 1-5
Dvojčata aneb chaos na druhou
Hvězdní rytíři - Útok robotroxů
Jako blesk
Kouzelné prázdniny
Kroniky drakologů 1-2
Nové tituly pro mládež
Sotva dýchám
Umění předstírat
Všem klukům, které jsem
milovala

Strážkyně krystalů - Kouzelný
jednorožec
Školka pro hříbata - Čarodějky
z jezdecké školy
Modrý Pohádkový svět
Na vlásku
Mia a já - Největší přání
Narozen o půlnoci - Dračí
znamení
Nebe je všude
Důvod dýchat
Karolína - Stručný
životopis šestnáctileté

Obec Velké Albrechtice vyhlašuje soutěž o
nejhezčí fotografii z léta 2016.
Vyfoťte a doručte do 15.9.2016 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

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.
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.
Obec nabízí k odprodeji dvoje plechová vrata z garáží hasičů, rozměry
cca 3100 x 3000 mm, bez rámu (zárubní). Cena cca 2000 Kč za vrata
(dvě křídla). Zájemci hlaste se na OÚ – poslední výzva!

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

/ obecní úřad

V jarním termínu v sobotu 16. dubna 2016 převzali pracovníci OZO
Ostrava od našich občanů tyto odpady:
80 m3 objemných odpadů,
20 m3 kompletních elektrospotřebičů,
40 m3 dřevěného odpadu,
14 m3 pneumatik a
3 m3 olejů a starých barev.

Fa. Magdalena Semanová
Nabízí :
-opravy a šití oděvů
-zakázkové šití plavek a podprsenek
-půjčování společenských šatů pro děti i dospělé
-prodej kvalitního dámského, pánského a dětského spodního prádla
Provozovna: Městský kopec 37/16, Bílovec
Kontakt: Tel: 732 331 176, email:magdasemanova@seznam.cz

Kalendář akcí
Datum
11.května
14.května
21.května
21.května
21.května
24.května
1.června
13.června
18.června
24.června

Akce
MŠ/Zápis dětí do mateřské školy
15. ročník Otevírání Poodří a Pooderské koštování
KK/vítání občánků a posezení s jubilanty
Den otevřených dveří Ekofarma „Šťastná koza“
Zdravíčko/zájezd Likérka Rudolf Jelínek Vizovice
Zdravíčko/ muzikál „Jesus Christ Superstar“
Běh Velkými Albrechticemi
Zasedání Zastupitelstva obce
Den obce Velké Albrechtice
Štít Albrechtic/ Albrechtice u Lanškrouna

Hlas obce č.81 - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 12.6.2000.
Vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jako dvouměsíčník.
Texty neprošly přímou jazykovou úpravou. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Texty mohou
být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků.
Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní a neetické reakce a příspěvky, které by
vedly k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo:01.05.2016
Uzávěrka příštího čísla: 15.06.2016

