zpravodaj obce Velké Albrechtice
červenec, srpen
2016
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané, vysněné léto je
konečně tady! Krásný čas prázdnin,
slunce a třešní. Sotva najdete
někoho, kdo by se na léto netěšil.
Vždyť toto příjemné roční období
přináší tolik radostí a možností. A
jestli ještě nemáte představu, co
byste mohli o prázdninách dělat, tak
myslete na to, že i když nemáme
moře, máme krásnou přírodu a řadu
nádherných památek, přehrad nebo
ZOO. Jeďte tam, kde to máte rádi
nebo jen náhodně zabodněte prst do mapy a vyrazte naslepo…
A ti, kdo nemají cestování a balení kufrů rádi, si určitě užijí pěkné
léto i doma. Třeba uspořádají pro přátele letní párty s grilováním, nebo
s nimi vyrazí na hudební festival. A co takové letní kino nebo aquapark?
A když ani to nevyjde, lehněte si na zahradě do stínu s nějakou
pěknou knížkou a jen tak relaxujte.
Přeji všem krásné a slunečné prázdniny…

„Cestování je krásná věc, jestliže máme domov a
kam se vrátit.“
Irwin Shaw

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Minule jsem zde bilancoval uplynulé čtvrtletí a naznačil, co nás čeká
v nejbližších měsících. Dnes bych rád otevřel jiná témata.
Nebývá to v těchto zeměpisných končinách obvyklé, a v naší obci je
to snad poprvé za nejméně sto let, kdy se zde narodila trojčata. Jsou
to kluci Michael, Martin a Marek, kteří se narodili rodičům Adéle a Aleši
Hermannovým. A to už jednoho syna doma mají. Taková událost zcela
zásadně změní život rodiny, klade obrovské nároky na psychiku, bydlení
i nároky finanční. Abychom to rodině do začátku ulehčili, rozhodlo
zastupitelstvo obce 13.6.2016 věnovat rodině finanční dar z rozpočtu
obce. Přejeme jim všem pevné zdraví, rodičům i prarodičům pak hodně
trpělivosti, mnoho úspěchů a spoustu veselých zážitků při jejich
výchově. Blahopřejeme!
Světem dnes hýbou především informace. Je to také vynikající
obchodní artikl, spousta firem se živí jen jejich prodejem. Různé
nabídky a oznámení pak na nás prší doslova na každém rohu z billboardů,
médií, od lidí. Až jsme se naučili, že většinu z nich nevnímáme nebo je
rychle zapomeneme. Dnes nejčastějším zdrojem je internet a média.
Zřejmě odzvonilo tlustým telefonním seznamům a tištěným katalogům,
„papírová“ data rychle zastarávají a elektronicky se dají získat data
aktuální. Poskytovatelem informací je i obecní úřad, a to zejména
z oborů našich činností. Předáváme vám je pomocí tohoto zpravodaje,
rozhlasovým hlášením, na webových stránkách nebo na úřední desce.
Ovšem ze zkušenosti vím, že i to je málo. Mnozí ani neví, kde onu úřední
desku najdou. Na OÚ nám často voláte s dotazy, jako: proč neteče voda,
proč je vypnutý proud, co že jste to hlásili v rozhlase? První otázkou je,
jestli na vaše dotazy vůbec známe odpověď. Dodavatelé nám někdy hlásí
plánované odstávky, častěji to však bývají nepředvídané poruchy, které
jsou i pro nás překážkou. Chci říci, že můžeme dál předat jen to, co víme.
A teď - jakou cestou? Zhruba 80 občanů již poskytlo svoje e-mailové
adresy, na které jim zasíláme aktuální zprávy, o odstávkách, o prodeji
zboží, o různých akcích. Tedy přizpůsobené hlášení obecního rozhlasu,
případně přenesené informace od jiných. Nyní je zde možnost, abyste

hlášení místního rozhlasu a další důležité zprávy dostávali buď přímo na
Váš e-mail, SMS zprávou, odebírali na sociálních sítích. To vše zdarma v
rámci služby Hlášenírozhlasu.cz. Nabízíme vám zřízení této služby, což
je podmíněno přihlášením dostatečného počtu zájemců o tuto službu.
Samozřejmě nám pak musíte sdělit svoje elektronické
adresy nebo tel. čísla, ale základem je aby se vás
přihlásilo co nejvíce. Vyzývám proto zájemce, to je
ty, kteří ještě elektronicky od nás zprávy nedostávají,
aby se přihlásili, a to buď osobně v kanceláři OÚ nebo
e-mailem na adresu obec@velkealbrechtice.cz, a to do
konce srpna 2016.
V naší obci je pobočka pošty odjakživa. Alespoň tak to mohu tvrdit já
podle své paměti. Sídlila na několika místech, řadu let už je stabilně
v budově č.p. 248 bývalé „Reifeisenky“. Určitě jste zaznamenali snahy
České pošty, státního podniku, omezovat nebo rušit provoz poboček,
které dostatečně nevydělávají. Podle ČTÚ stačí místo současných 3200
poboček jen 2100. Poštovní služby jsou i v dnešní době elektronického
přenosu informací důležitou službou občanům i organizacím. Dnes je pro
řadu lidí ČP i bankou s nejhustší sítí poboček. Do tohoto kolotoče se
snaží ČP zatáhnout obce s neefektivními pobočkami, kterým nabízí
možnost smluvně převzít závazky pošty. Úřadovnu pošty tak už převzaly
například sousední Bravantice a v jednání je obec Jistebník. Před
nedávnem mne představitel ČP pro severní Moravu ujišťoval, že zatím
ve Velkých Albrechticích omezování provozu či rušení pobočky nehrozí.
Zatím. Vedení ČP má svoje cíle a je to zřejmě otázkou času, kdy začnou
tlačit i zde. Pošta na své zaměstnance na pobočkách klade vysoké nároky
a vyžaduje po nich zisk. Ať v rámci tradičních poštovních služeb, nebo
v rámci „doplňkové“ činnosti, jako jsou bankovní služby, prodej různého
zboží nebo pojišťovnictví. Pošta také stejně, jako třeba obce, dnes
poskytuje některé elektronické datové služby, ověřuje podpisy a kopie
listin, vydává výpisy z katastru a jiných registrů. Provozuje i některé
elektronické systémy pro státní správu. Chápu, že toto klade vysoké
nároky na odbornou připravenost pracovníků za přepážkami a ti jsou pak
vystaveni obrovskému tlaku. Není jim co závidět. Stav, kdy vedení ČP
chce zisky, přičemž před časem svým přístupem umožnilo vznik řady

soukromých kurýrních služeb, jsme nemohli nijak ovlivnit. Je to věc
trhu, kdo nabídne lepší podmínky, dostane zakázku. A že se toho dnes
přepravuje! Co by však zrušení pobočky ČP pro vás i pro obec znamenalo?
Především obec by musela přijmout další zaměstnance, vybavit je a
vyškolit. Náklady by jen částečně uhradila ČP. Obec by převzala všechny
závazky, pokud by chtěla zajistit stejný servis, i všechny sankce
v případě reklamací. Finančně bychom na tom asi dost prodělali. Jen
bychom zabezpečili pokračování stávající služby a snad vaši
spokojenost. Nejsem si jist, zda v celém rozsahu. Třeba u bankovních
služeb bychom zřejmě nic nedostávali z provizí bank, takže proč to
dělat? V případě zrušení pobočky byste pak museli za touto službou do
Bílovce. Ledaže by se jí ujal někdo jiný. V některých obcích se toho ujaly
prodejny COOP Jednota nebo jiné, případně v omezeném rozsahu i
hospody. Ale to jsme zřejmě v roce 1989 nechtěli. Jak jsem napsal,
zatím to nehrozí. Doufejme tedy, že se nám tato věc vyhne a naše pošta
bude dále fungovat jako už desítky let a my nebudeme muset převzít
další „horký brambor“, kterých se stát zbavuje.
Minule jsem zde položil otázku potřeby nových urnových hrobů.
Vzhledem k tomu, že dodnes na toto nikdo nereagoval, bude na hřbitově
provedena oprava fasády na hrobce Sedlnitzkých a po rekonstrukci
křížů na podzim vysadíme nové keřové porosty.
Děkuji touto cestou všem občanům, kterých se týká projekt výstavby
nové kanalizace, že se aktivně zapojili a odevzdali vyplněné dotazníky ke
kanalizaci. Projekt sice zatím vázne na nemožnosti umístit kanál do
silnice díky novele silničního zákona, ale snad se to podaří v dohledné
době překonat.
Děkuji také našim dobrovolným hasičům, kteří v uplynulém měsíci
třikrát zasahovali u požáru v obci. Vždy to byl požár sypkého materiálu
v silážním žlabu na bývalém kravíně, který zde skladuje ZD Bílovec agro
jako surovinu pro výrobu bioplynu. Škoda, že tím také zvyšují požární
riziko pro přilehlé nemovitosti.
Poděkovat v uvozovkách bych chtěl pětici neznámých mladíků, kteří o
pátečním večeru 10.6.2016 při cestě na Bílovec zničili a do Bílovky
vhodili lavičku. Snad si na to jednou vzpomenou, až jako starší si budou
chtít na něco sednout.

Blíží se opět hlavní školní prázdniny, doba dovolených a odpočinku pro
většinu z nás. Dopřejme si toho. Přeji školákům krásná vysvědčení a
všem aktivní prožití zaslouženého volna a nabytí nových sil.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce/ Ing. Josef Magera, starosta
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 13.6.2016 projednalo (zkráceno):
1. Schválilo
-

Návrhovou komisi ve složení Miroslav Chudják, Lenka Rakosová.
Ověřovatele zápisu Adam Ošmera, Mgr. Martin Jermář.
Program jednání 11. zasedání ZO.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na rok 2016
na projekt - „ARNY TURNAJ v malé kopané“.
Finanční dar manželům Adéle a Alešovi Hermannovým u
příležitosti narození trojčat.
Rozpočtové opatření č. 4/2016 s celkovými příjmy ve výši
15 342 269 Kč, výdaje 16 940 631 Kč, financování 1 598 362 Kč.
Ukončení jednání se SSHR o převodu části pozemku p.č. 662/3 do
majetku obce
Ukončení jednání se SSHR o převodu kanalizační přípojky objektu
skladu SSHR Opavan do majetku obce.
Ukončení jednání o převodu pozemků p.č. 1945/19 a 1945/20 od
R.Staňka, J.Staňka, M.Staňka a M.Staňkové do majetku obce.
Vedení trasy kanalizace od kanalizační šachty před MŠ po prodejnu
samoobsluhy COOP v silnici III/46419.
Odprodej pozemku p.č. 1945/16 o výměře 66 m2 za cenu 40 Kč/m2
manželům J. a Ž.Janouškovým, náklady spojené se vkladem do KN
platí kupující, daň z převodu nemovitých věcí uhradí obec.

2. Vzalo na vědomí
-

Kontrolu usnesení a zápisu č. 10 zastupitelstva ze dne 16.3.2016.
Hospodaření obce k 31.5.2016.
Stav ve věci žádostí o převod pozemků do majetku obce od SPÚ ČR
a pozemků od SSHR pod komunikacemi.

Zprávu o činnosti rady obce za období od 16.3.2016 do 8.6.2016.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné obce
Velké Albrechtice za rok 2015.
- Závěrečný účet DSO Bílovecko za rok 2015, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
- Zprávu z kontrolního výboru DSO Sdružení obcí Bílovecka z 29. 3.
2016.
- Stav žádosti o dotaci na odbahnění Vodní nádrže Velké Albrechtice.
3. Uložilo
a) Starostovi řešit nové dopravní značení křižovatky ul. Záhumenní a
ul. Polní (Bílovec) u RD manželů Gruchalových s DI PČR.
b) Starostovi projednat s DI PČR změnu dopravního značení u
odbočení ze silnice III/46419 k MŠ.
-

RADA OBCE dne 25.4.2016 schválila:
-

Provedení oprav závad na dětských hřištích dle protokolu z hlavní
roční kontroly.
Pokračování v přípravách na vyčištění a odbahnění rybníka a
doplnění dokumentace podle požadavků poskytovatele dotace.

RADA OBCE dne 11.4.2016 vzala na vědomí:
-

Porovnání všech položek pro výpočet ceny vodného a stočného
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015.
Registrační list akce „Restaurování křížů ve Velkých
Albrechticích“, identifikační číslo EDS 117D815004154.
Sdělení stavebního úřadu o odstranění stavby domu č.p.164.

RADA OBCE dne 9.5.2016 schválila:
-

-

Záměr odkoupit do majetku obce pozemky p.č.1945/19 ost.plocha
o výměře 10 m2 a p.č. p.č.1945/20 ost.plocha o výměře 62 m2v k.ú.
Velké Albrechtice z vlastnictví J.Staňka, R.Staňka, M.Staňka a
M.Staňkové pro zajištění přístupu na oddělovanou část pozemku
p.č.662/3 v majetku ČR pro výstavbu kanalizace za 40 Kč/m2 a
úhradu nákladů obcí.
Provedení úpravy přítoku rybníka.

-

-

-

Smlouvu o dílo na „Restaurování mramorového a pískovcového kříže
na hřbitově ve Velkých Albrechticích“ s firmou Kamenická dílna
Orel Vítězslav, IČO: 64083870.
Nepřijetí nabídky firmy Milata Technology a.s. na odvoz zeminy
z p.č.1159/7 z důvodu vysoké ceny.
Vyplacení příspěvku z Fondu péče o zaměstnance podle čl.4 odst.2
písm.a) Zásad Ing. R. Chudjákové na částečnou úhradu nákladů na
rekreaci.
Nepřijetí nabídky firmy Axiom Engineering s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace na revitalizaci rybníků v majetku obce
(Tři rybníky).

RADA OBCE dne 9.5.2016 navrhla:
- Využití pozemků bývalého areálu mechanizačního střediska Sugal
pro nový územní plán takto: část od rybníka kolem místní
komunikace k č.p. 109 a kolem silnice III/46419 pro veřejnou
zeleň, část kolem montážní haly v majetku ČR a parkoviště pro
výrobu a služby, zbytek areálu pro bydlení.
- Zastupitelstvu obce vyplatit z rozpočtu obce finanční dar rodině
Adély a Aleše Hermannových u příležitosti narození trojčat.
RADA OBCE dne 9.5.2016 uložila:
- Starostovi jednat s vlastníky pozemků p.č.1945/19 a 1945/20 o
výkupu těchto pozemků do majetku obce
- Starostovi vypsat výběrové řízení na dodávku oken do budovy šaten
na hřišti.
RADA OBCE dne 9.5.2016 vzala na vědomí:
- Oznámení stavebního úřadu o zahájení kolaudačního řízení stavby
výroby cukrovinek Karla Horáka.
- Oznámení vedení ZŠ a MŠ o přerušení provozu MŠ od 11.7.2016 do
24.8.2016.
- Nabídku divadla Semafor.
- Výkaz zisku a ztrát a rozvahu příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Velké Albrechtice ke dni 31.3.2016.
- Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Bílovka – Velké

Albrechtice km 8,900 – 7,760.
RADA OBCE dne 23.5.2016 schválila:
a) Termín a program 11. zasedání zastupitelstva obce dne 13.6.2016.
b) Smlouvu s BRAUNENSIS ART productions s.r.o., IČ: 27590887 na
provedení Vánočního koncertu v kostele sv. Jana Křtitele dne
18.12.2016.
c) Udělení výjimky z ustanovení Čl.4 odst.1 OZV č.2/2013 žadateli
SDH Velké Albrechtice a prodloužení doby ukončení hudební
produkce dne 18. a 19.6.2015 do 02.00 hodin (karneval na Dni obce).
d) Přijetí nabídky České spořitelny a.s. na změnu poplatků spojených
s vedením bankovních účtů obce.
RADA OBCE dne 23.5.2016 doporučila:
Zastupitelstvu přijmout usnesení, že obec nebude dále žádat o převod
části pozemku p.č. 662/3 a pozemků p.č. 1945/19 a 1945/20 do
majetku obce a nebudeme žádat o převod kanalizační přípojky
k objektu SSHR Opavan do majetku obce.
RADA OBCE dne 23.5.2016 vzala na vědomí:
a) Zápis z jednání starosty o převodu nemovitostí z majetku obce na
vedení SSHR v Praze dne 18.5.2016.
b) Požadavek MZe na doplnění žádosti o dotaci na odbahnění rybníka.
c) Cenovou nabídku firmy Geo Trade Silesia s.r.o., Ostrava,
na provedení čerpací zkoušky vydatnosti vodního zdroje u Kulova
rybníka.
d) ČEZ Distribuce a.s. vydal souhlasné závazné stanovisko k připojení
projektované tělocvičny k síti NN.
e) Podání DÚR na stavbu Tělocvična Velké Albrechtice na stavební
úřad s žádostí o územní rozhodnutí o umístění stavby.
f) Program Štítu Albrechtice v Albrechticích u Lanškrouna 24. a
25.6.2016.
g) Uvolnění bytu č.4 v nástavbě mateřské školy k 31.5.2016.
h) Veřejnou vyhlášku o zahájení projednávání návrhu zadání změny č.4
územního plánu Bravantice.

RADA OBCE dne 6.6.2016 vzala na vědomí:
a) Podání jednostranné výpovědi
všech smluv o pronájmu
obecních
pozemků
(pachtovních
smluv)
zemědělcům
ze
strany
pronajímatele
z důvodu
zjištění závažného porušování
těchto
uzavřených
smluv
nájemci
(pachtýři),
spočívajícím
v porušování
zákazu podnájmu (podpachtu)
pozemků
nebo
v
užívání
pozemků třetí osobou bez
souhlasu vlastníka pozemku
(výměny užívání v rámci půdních celků).
b) Nepřijetí nabídky OBCE 2016 na zhotovení nové verze webové
prezentace obce pro mobilní aplikace.
c) Uzavření smlouvy s panem Ivo Pavlíkem na dodávku a montáž
vnějších reflexních fólií do oken ve 3. NP budovy obecního úřadu.

d) Udělení finančních darů občanům obce A.Klimšová, M.Kubánková,
H.Hejová a E.Kleinová za republikové vítězství v žákovském turnaji
ve volejbalu o pohár ministryně školství a E.Schaumannovi za Zlatý
kříž II. stupně bezpříspěvkového dárce krve.
e) Uzavření smlouvy č. “IV-12-8012175, Velké Albrechtice, p.č.
543/1, Čanecký“ pro budoucího oprávněného ČEZ Distribuce a.s. na
p.č.529/5, 536/10 a 1983/1 pro umístění elektrické přípojky NN
k rodinnému domu.
f) Udělení souhlasu V.Pospíšilové k podnájmu části pozemku p.č.610
v k.ú.Velké Albrechtice Ing.M.Vendrynskému.

Ze základní školy/Mgr.Elena Kolarovská, ředitelka
ŠKOLNÍ VÝLET
Jedna z posledních akcí školního roku, na kterou děti rády vzpomínají,
je školní výlet. Letos jsme jeli do dětského letního parku Razulák ve
Velkých Karlovicích na program Valašské bájné postavy a strašidýlka,
kde se děti zábavnou formou seznámily s beskydskými strašidly,
překonávaly drobné nástrahy, které jim strašidýlka připravila. Vyrobily
si vlastní strašidelnou postavičku a každé družstvo svého týmového
ducha.
Z tvorby našich dětí
Jeli jsme za sedmero hory a za sedmero řeky, až se najednou objevilo
bombastické hřiště. Bylo tam hodně atrakcí, které byly moc hezké. Užili
jsme si to. (Alexandra Macháčková)
Byly jsme v dětském parku Razulák. Na začátku jsme se rozcvičily a
roztancovaly a pak jsme se rozdělily do družstev. Naše vedoucí se
jmenovala Eliška, byla moc hodná. Nejdříve jsme řádily ve Vodouchovu
přístavu s lodičkami a vodotočem – nafukovacím válcem. Ve Vesnici
duchů – v indiánské vesnici jsme si vyprávěli o strašidlech a musely jsme
si vytáhnout ze slizu zvířátko. Namalovaly jsme si týmového ducha –
Fištulína, s kterým jsme soutěžily. Nakonec vyhrál každý. (Jana
Benešová)

Nejlepší atrakcí byl Tubáčkův sešup neboli tubingová dráha, kterou
jsme sjížděly na nafukovacích duších. Hned nejlepší po skluzavce bylo
střílení z foukačky na terč. Taky tam byla dobrá pevnost Kudibalův
dětský lanáč. Chodilo se tam po dřevěných mostech nebo po mostech
s gumy, po sítí nebo jsme sjížděly lanovku. Tohle vše je v parku Razulák
v Beskydech. (Zdeněk Dolínek)
Nastává čas hlavních letních prázdnin a zasloužené dovolené. Ráda bych
vám všem popřála hezké léto plné sluníčka, pohody a krásných zážitků.

Mateřská škola /Daniela Pavlorková, učitelka
Prázdniny se blíží…
Přestože se blíží konec školního roku, školních akcí neubývá. Ani
v průběhu dubna a května se děti v mateřské škole nenudily. Dne 22.
dubna si každoročně připomínáme Den Země. Děti v naší mateřské škole
dobře vědí, že Země může stonat a že její nemoci zpravidla způsobuje
člověk. Proto se učíme zeměkouli pomoci. Vnímání a poznávání přírody se

věnujeme průběžně celý rok. Týden před oslavou Dne Země jsme si
povídali o správném třídění odpadu, vysvětlovali jsme si různé přírodní
úkazy. Děti pod vedením učitelek vysbíraly napadané klacíky ze stromů
i odpadky, které do přírody nepatří. Kytičkou odměnily nejkrásnější
zahrádky. Před svátkem Dne matek jsme pozvali do školky tatínky, aby
společně s dětmi vytvořili dáreček pro maminku. Okny nás šimralo
sluníčko a pod šikovnýma ručkama dětí a jejích tatínků začaly vznikat
krásné dárečky, ze kterých měly maminky určitě velkou radost. Bylo to
příjemně strávené odpoledne, které si s radostí v budoucnu zopakujeme.
Dne 27. května jsme využili krásný sluneční den a zamířili jsme do
přírody hledat ztracené tečky Berušky Adélky. Vydali jsme se po
vyznačené trase. Fáborky nás vodily křížem krážem, až nás nohy bolely.
Čekalo nás přesně tolik úkolů, kolik teček Beruška Adélka ztratila. Děti
musely prokázat znalosti o naší přírodě, jestli dávaly ve školce pozor a
něco si zapamatovaly. Zpívaly písně o rostlinkách, třídily zvířátka,
skládaly puzzle, určovaly geometrické tvary. Na posledním stanovišti
jsme našli odkaz od Berušky Adélky. Čekalo nás ještě velké hledání
ukrytého pokladu. To bylo radosti, když děti poklad objevily. Sladkosti,
které nám Beruška přichystala, byly pro děti zaslouženou odměnou.
Vycházka se nám vydařila a už se těšíme, co dalšího nás v naší školičce
čeká. Dne 1. června jsme se byli podívat na ukázky sokolnictví. Viděli
jsme různé dravce
např. sokola loveckého,
káně harisovo, sovu
pálenou,
puštíka
obecného,
kondora
havranovitého a další.
Během vystoupení, u
kterého jsme se hodně
nasmáli,
jsme
se
dověděli
spoustu
informací a zajímavostí
o těchto ptácích. Mohli
jsme se přesvědčit, že
káně dokáže létat i v

zúžených prostorách. Děti měly radost z toho, že si mohly ptáky
pohladit. Program se nám líbil a odnesli jsme si hezký zážitek. Dalšími
tradičními akcemi v naší školce bývá školní výlet, rozloučení
s předškoláky a společné ukončení školního roku na zahradě mateřské
školy.
Nechce se tomu ani věřit, ale opět končí další školní rok. Rodičům
přeji, aby využili každou volnou chvilku a co nejvíce si se svými dětmi
užili. Učitelkám a všem zaměstnancům přeji hodně pohody a odpočinku
v čase zasloužené dovolené. Dětem přeji co nejméně odřenin, žádné
rýmy, kašel a angíny, ale plnou náruč krásných zážitků prožitých
s nejbližšími. Školka ztichne pouze na několik týdnů a v srpnu se budeme
opět těšit na brebentění a smích našich dětí. Přejeme všem krásné a
slunečné prázdninové dny.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda
Vážení občané, dovolte mi, seznámit Vás s činností Klubu seniorů. Dne
26. května jsme uspořádali pro své členy sportovní odpoledne v areálu
Bowlingu v Bílovci. Této akce se zúčastnilo třicet našich členů se svými
rodinnými příslušníky. Nesoutěžilo se o to, kdo zvítězí, ale vyhrál každý,
kdo se této akce zúčastnil. Vždyť mezi účastníky byli i naši členové,
kteří se blíží k osmdesátinám jako pan Alexandr Kocinec nebo Leo Klein.
Panu Alexandru Kocincovi bych chtěl jménem výboru Klubu seniorů i
jménem svým popřát k jeho 80.
narozeninám, které oslaví 31. srpna,
všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
V sobotu 27. srpna pořádáme
jednodenní autobusový zájezd do
Třemešné a okolí Bruntálu. Odjezd je
v 7.00 hodin od všech autobusových
zastávek v naší obci.
Závěrem mi dovolte, abych všem
čtenářům Hlasu obce popřál příjemnou
letní dovolenou a školákům hezké
prázdniny.

Klub „Zdravíčko“/Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, dovolte mi, seznámit Vás ve stručnosti s naší
činností v uplynulých měsících. V sobotu 23. dubna jsme navštívili
v Brněnském Bobycentru úspěšný muzikál Michala Davida „Děti ráje“.
V sobotu 21. května jsme uspořádali zájezd do Likérky Rudolf Jelínek
ve Vizovicích spojený s ochutnávkou značkových likérů. Zde jsme také
navštívili Hasičské muzeum i Vizovický zámek. Výlet jsme zakončili
návštěvou lázeňského města Luhačovice. Prošli jsme se lázeňskou
kolonádou a ochutnali jsme léčivý pramen Vincentka. V úterý 24. května
jsme shlédli operetu – muzikál „Jesus Christ Superstar“. O toto
představení byl obrovský zájem, vstupenky byly rychle rozprodány.
V sobotu 18. června jsme asistovali ve stánku zdravotní pomoci na Dni
obce. V prázdninových měsících neplánujeme žádnou akci. Ale hned
v neděli 4. září pojedeme do Divadla A. Dvořáka na „Gala večer“.
V sobotu 10. září plánujeme pro děti „Dětský den“. Tentokrát pojedeme
do ZOO Lešná a navštívíme i tamější zámek. Odjezd autobusu bude v 8
hod. od všech zastávek. Děti budou mít cestu i vstupné zdarma. Dospělí
si vstupné hradí sami a za autobus platí 100 Kč. Vstupné do ZOO: dospělí
130 Kč, snížené 110 Kč, zámek: dospělí 50 Kč, snížené 40 Kč. V sobotu
8. října pojedeme do vinného sklepa Ambrož v Ostravě – Koblov.
V případě zájmu o tyto dva zájezdy se hlaste u paní Blanky Drastichové,

tel. 776026317. V sobotu 15. října pojedeme do Divadla J. Myrona na
operetu – muzikál „Ples v opeře“. Na obě divadelní představení se včas
hlaste opět u paní F. Kleinové.
Závěrem chci všem občanům a především dětem popřát krásné a slunné
prožití prázdnin a spoustu zajímavých zážitků.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci červenci oslaví životní jubileum
Dadík Jozef
55 let
Jakušová Blažena
55 let
Krayzel Jan
55 let
Vidlák Václav
55 let
Svačinová Libuše
60 let
Schaumann Evžen
60 let
Kozáková Marie
65 let
Mozga Jiří
65 let
Vítková Veronika
65 let
Gardoňová Marie
81 let
Magerová Ludmila
83 let
V měsíci srpnu oslaví životní jubileum
Berger Pavel
50 let
Kühnelová Romana
50 let
Gregúšová Hana
55 let
Smejkal Jaroslav
55 let
Benešová Helena
65 let
Dudek Břetislav
70 let
Šarköziová Marta
76 let
Šiplák Emil
77 let
Kocinec Alexander
80 let
Vysoká Jozefa
82 let
Koňaříková Veronika
83 let
Opustili nás: pan Zdeněk Kozák, pan Josef Burša, pan Josef Carbol
Noví občánci: Martin, Michael a Marek Hermannovi
Charlotte Ema Kudělová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Sbor dobrovolných hasičů / Marcel Svačina, velitel

jednotky

Vážení čtenáři, 18. června jsme opět po dvou letech měli tu možnost
uspořádat ve spolupráci s Obcí Velké Albrechtice tradiční Den Obce.
Ti, kteří tuto akci
navštívili,
měli
možnost
strávit
příjemné
odpoledne
plné
zábavy a zážitků
jak pro děti, tak i
pro dospělé. Byl
připraven bohatý
program,
ve
kterém se nám
předvedli
jak
členové místních
spolků a organizací, tak i nejrůznější hosté, kteří svým vystoupením
bavili všechny přítomné. Program jako každoročně zahájil krátkým
úvodem starosta naší obce. Po úvodu následovalo vystoupení dětí
z mateřské a základní školy. Poté vystoupila dechová hudba „Zahořané
z Valašska“, což jistě
ocenili občané starší
generace. Mezi další
účinkující v programu
pařil také Kynologický
klub, drezůra koní
neboli
VOLTIŽ
a
kejklíř „Křup Alá Hop“,
který bavil jak malé tak
i
velké.
V průběhu
celého dne byl pro
hosty také připraven
doprovodný program,
ve kterém mohli vidět

například techniku a zbraně
z druhé světové války. Pro děti
byla připravena velká skákací
Bungee trampolína, Laserová a
Airsoftová střelnice, ukázka
dravců „Sokolníci“ a také
tradiční kolotoče a ostatní
pouťové atrakce. Nesmím
zapomenout na místní rybářský
spolek, který připravil rybí
speciality na grilu. Nakonec
jsme celý den, jak to bývá
zvykem, zakončili večerní
zábavou s živou hudbou.
Závěrem bych rád jménem
dobrovolných hasičů poděkoval
všem účinkujícím, pořadatelům
a ostatním lidem, kteří přispěli
k přípravě a organizaci této akce.

Myslivecké sdružení Jamník /

Čestmír Klein

Za námi jsou dva nejkrásnější měsíce roku. Květen s rozkvetlou
nádherou všude kolem nás, a červen se svými nejdelšími dny v roce
s charakteristickou vůní kvetoucích lip, dozrávajících jahod, třešní a
sušícího se sena. Červen je také měsícem rodících se mláďat, ať již
savců nebo ptáků. V polích nebo remízách můžeme potkat bažantí
slepice s kuřátky, malé zajíčky i srny vodící malá srnčata. Čekají nás
dva měsíce, které jsou pro naše děti určitě ty nejkrásnější a na které
se všichni těší, a to jsou právě začínající prázdniny. Veškerá volně žijící
zvěř v tomto ročním období nachází na polích dostatek potravy. Alespoň
zdánlivě, neboť v obrovských monokulturách řepky a kukuřice může žít
akorát divoké prase. Pro ostatní zvěř je to jenom mrtvá plocha. Srnčí
zvěř je tzv. obírač, nepase se klasicky jako ovce nebo koza, ale vybírá
si různé druhy trav, bylin a keřů, kde obírá jejich lístky a nové výhonky.
Stejně je na tom zajíc. Ke svému životu potřebuje na patnáct druhů
bylin, trav a plevele. Navíc je věrný místu, kde se narodil, kde to zná.
Proto nemá šanci přežít v těchto nekonečných lánech řepky bez
potravy, a navíc minimálně pětkrát postříkané různými chemickými
přípravky. Pro veškerou volně žijící zvěř jsou nesmírně důležité plochy,
které nepodléhají zemědělské velkovýrobě. Ať již plochy ležící ladem,
myslivecká políčka, poldry nebo oplocenky. Dnes máme jistotu, že nebýt
těchto obecních pozemků, nebyla by zde poslední populace bažanta a
zajíce. Je úžasné, že jsou zde vidět i vzácné volně žijící koroptve. Sice
málo, ale přece ještě tady přežívají. Je to pro nás nikdy nekončící
práce, a věříme, že přinese své plody. V červenci a srpnu pokračuje lov
srnců, této nádherné polní zvěře. Máme v naší honitbě ulovit osm srnců.
Ale určitě nám to dříve „uloví“ hlavní silnice z Bílovce do Ostravy.
Někdy v jednom týdnu na oznámení policie máme sraženy i dva kusy.
Myslivec se snaží vždy vybírat a lovit jen kusy přestárlé a zraněné,
kdežto silniční doprava bere vše, srnce, mámy srny od srnčat, srnčata
i zajíce bez rozdílu. Jsme v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, kde
se vytypovávají úseky s větším množstvím nehod právě s volně žijící
zvěří. Zde se mají instalovat plašiče na patníky kolem cest. Snad bude
tento nebezpečný úsek vybrán, a těmito plašiči osázen. Je jenom dobře,

že tato státní organizace vyvíjí takovou aktivitu. Kdyby jenom počet
těchto nehod klesl o polovinu, bude to obrovský úspěch. Necháme se
však překvapit.
Dovolte, abych závěrem popřál dětem krásné a nezapomenutelné
prázdniny a nám všem léto plné slunce.

Pomoc těm potřebným /Marie Dlabalová
„Pomáhat těm, kteří to vzhledem ke svému věku potřebují a jsou
nesoběstační... těm, kteří mají zdravotní problémy... jsou zdravotně
postižení... . V podstatě se jedná o lidi, kteří nemohou vykonávat běžné
životně důležité činnosti samostatně a jsou odkázáni na pomoc jiné
osoby“.
Tak by se dala stručně charakterizovat činnost pečovatelské služby.
Její pracovníci se starají o osoby se zdravotním postižením ve věku od
27 do 64 let a seniory od 65 do 80 let. Jde o terénní službu v
domácnostech od pondělí do pátku od 6:00 - do 18:00 hodin. Je to
postačující? Samozřejmě, že není. Jenomže lidí, kteří by se mohli této
prospěšné činnosti věnovat, je málo. Asi zapomínáme na to, že jednou i
my budeme staří, nemohoucí, budeme mít zdravotní problémy a když se
o nás nebudou moci postarat naše děti, tak co pak??? Možná o tom všem
je následující rozhovor s Mgr. Markétou Vaculovou, vedoucí sociální
pracovní pečovatelské služby z Centra sociálních služeb Ostrava, které
zahrnuje mimo jiné i náš region.
Jak byste definovala vaši práci?
Především se jedná o poslání, o
pomoc lidem v jejich přirozeném
domácím prostředí, kteří už
nezvládají péči o sebe. V podstatě
poskytujeme to, co si naši klienti
nasmlouvají, včetně drobných nákupů, úklidů, atd.
Co vás konkrétně k této práci přivedlo?
Moje původní profese je zdravotní sestra. Ale vždy jsem chtěla pomáhat
lidem mimo nemocnici, tudíž jsem se začala po studiu vysoké školy

věnovat sociální problematice. Momentálně se věnuji pečovatelské
službě v terénu, protože pro kvalitu života je přínosná péče o člověka v
jeho domácím prostředí. Většina lidí si těžko zvyká na pobyt v domovech
pro seniory. Tu terénní službu vnímám jako nejhumánnější službu péče
o člověka. Kromě rodinných příslušníků, kteří nemohou zajistit
všestrannou péči, se o jejich blízkého postaráme i my, tedy tým
pečovatelské služby. Klientům pomůžeme vyřídit nejrůznější osobní
agendu, jako je například příspěvek na péči a podobně.
Jak si své klienty získáváte?
Různě. Jsme registrovaná sociální služba, což znamená, že nás lze
dohledat v registru MPSV, ale běžným občanům o sobě dáváme vědět
prostřednictvím letáků, které rozdáváme lékařům, starostům. V nich se
to nejdůležitější každý zájemce doví.
A když už si vás někdo objedná?
Tak přijdeme k němu domů, znovu vše vysvětlíme, sepíšeme smlouvu o
rozsahu služeb a cenách.
A ty ceny?
Zhruba 100 - 130 korun za hodinu, podle toho, zda se jedná o službu
přes pracovní týden nebo o víkendu.
Když jsme u peněz. Kolik činí plat pečovatelky?
Nejdříve musí adept o toto místo absolvovat kurz, který je v rozsahu
150 hodin (120 hodin teorie + 30 hodin praxe), ten mnohdy hradí úřad
práce. Plat je zhruba 100 korun na hodinu.
Možná, že by to někoho mohlo motivovat. Kde bychom v našem okolí našli
vaše klienty?
Hrabství, Slatina, Nový svět, Těškovice, Výškovice, Kyjovice,
Klimkovice, Pustá Polom, Bílovec...
A vaše spolupracovníky?
Preferujeme bydliště ve stejných nebo okolních obcích, jako máme
klienty. V současné době máme hodně poptávek o službu ze strany
občanů z různých obcí. Z toho důvodu hledáme nové kolegy do našeho
týmu.

Albrechtická děvčata mistryně ČR
Ve dnech 1. a 2. června 2016 proběhlo v Brně finále Mistrovství
republiky ZŠ pod hlavičkou Asociace školních sportovních klubů. Soutěž
probíhala během celého školního roku a žákyně ZŠ Komenského
z Bílovce se po několika okresních a krajských kolech probojovala až na
to finálové do Brna. Tam se po bezchybném absolvování základní skupiny
utkala ve finále se ZŠ Pod Svatou Horou z Příbrami a po těžkém boji
vyhrála 2:1. Čtyři děvčata z naší obce – Eliška Kleinová, Saša Klimšová,
Majda Kubánková a Helena Hejová si tak domů odvezla zlaté medaile.
Gratulujeme !!!

Sportovní okénko /Stanislav Bierský
Úvodní řádky se mi nepíšou lehce, neboť jarní část soutěží v kopané nám
vůbec nevyšla. V soutěži žáků jsme dostávali značné příděly gólů a to i z
důvodu, že měl trenér Valečko k dispozici pouze osm hráčů, pokud přišli
všichni, a některé zápasy dohrávalo pět hráčů. Jelikož někteří hráči
dorostli, zůstal trenérovi kádr čítající čtyři hráče. Proto musím
oznámit, že po deseti letech obnovení žáků, nemáme dostatečný počet
hráčů, a proto nemůžeme žáky přihlásit do dalšího ročníku. Přitom po

obci i po areálu hřiště nám běhá dostatek dětí, ovšem hrát kopanou je
nebaví. Zkusili jsme nábor, také jsme se rozhlíželi po okolí, ale kdo umí
trochu hrát, jde do Bílovce. Hrály u nás Bravantice a ty přijely s kádrem
dvaceti žáků. Zde se nabízí otázka, čím to je? Tým mužů se rovněž
nemůže pyšnit skvělou jarní částí soutěže. Podzim nám vyšel náramně, a
díky tomu jsme i po nepovedeném jaru neměli existenční problémy.
Výbor SK se musí poohlédnout po posilách, aby se jaro neopakovalo.
K tomu jsou však potřebné finanční prostředky, a těch se letos dostává
v menší míře. Odešel nám sponzor, který prodal ZD Bílovec a nový
majitel nemá zájem, byla nám snížena dotace z Obce Velké Albrechtice
a případní sponzoři jako Lucco nemají zájem sponzorovat sport.
Dne 1. června se konal tradiční již 32. ročník Běhu Velkými
Albrechticemi. Přilákal i přes deštivé počasí celkem 120 závodníků ze
čtyř států-Česka, Slovenska, Polska a Anglie. Z toho 64 závodníků
běželo na hlavní 10 km trati, 20 závodníků bylo příchozích, a což nás
nejvíce těší 36 místních, kteří běželi 4,5 km. Součástí závodu byl také
nově běh rodičů s kočárky. Vítězem hlavního závodu se stal Tomáš Bláha
z Kroměříže s časem 33,53 min.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - Místní borci 4500 m
Kategorie do 12ti let
1. Tomáš Šenk 21:37
2. Eliška Dostálová 22:15
3. Alexandra Macháčková 25:28
4. Denisa Kašparovská 26:31
5. Rebeka Schubertová 29:29
6. Tereza Šímová 34:22
7. Markéta Kleinová 34:36
8. Radana Laidolfová 34:42
9. David Drastich 37:05
10. Tomáš Řeháček 37:06
11. Anežka Dreslerová 37:10

Kategorie do 18ti let
1. Michal Slovik 18:19
2. Filip Beneš 20:50
3. František Ošmera 21:36
4. Marek Šikula 23:14
5. Daniel Dobrovoda 23:19
6. Maxmiliána Kubánková 23:58
7. Nikola Gelnarová 26:15
8. Pavla Lindovská 27:05
9. Nela Hochmanová 29:09
10. Lucie Macháčková 29:09
11. Michaela Kašparovská 29:50
12. Martin Klapetek 30:33
13. Magdalena Radová 35:10
14. Jana Ertlová 35:51
Kategorie nad 18 let
1. Patrik Kolarovský 17:48
2. Lukáš Kolarovský 18:12
3. Kristýna Chudjáková 20:29
4. Petr Kořenek 20:58
5. Miroslav Martinský 20:59
6. Veronika Solnická 22:14
7. Michal Vašek 22:20
8. Milada Hochmanová 22:36
9. Simona Hrdličková 24:46
10. Jaromír Jozek 24:46
Kategorie Běh s kočárkem
1. Martin Hula 12:50
2. Michaela Košárková 13:06
3. Barbora Hurníková 13:21

4. Petra Filipovská 14:32

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milí kamarádi, prázdniny jsou konečně tady! Na dva měsíce vypustíme
z hlavy školu a budeme si naplno užívat léto. Budeme se koupat, běhat
venku, jezdit na kole a kolečkových bruslích. Ale při všech těchto
činnostech musíme být na sebe opatrní. A protože na kole a bruslích
jezdíme po silnici, je důležité znát dobře dopravní značky. Zkuste si
jejich znalost procvičit na této spojovačce. O kontrolu, zda jste názvy
se značkou spojili správně, požádejte rodiče. A pak hurá ven…

Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákaz stání

Zatáčka vlevo

Železniční přejezd se závorami

Slepá pozemní komunikace

Zákaz vstupu chodců

Stůj, dej přednost v jízdě

Hlavní silnice

Dej přednost v jízdě

Přednost před protijedoucími
vozidly

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Stříhaný živý plot
Stříhaný živý plot
funguje jako clona,
která chrání zahradu
před prachem, hlukem
a
pohledy
zvenčí.
Současně má ale i
funkci
klidného
pozadí, na kterém
vyniknou
květiny,
zelenina i okrasné a
ovocné dřeviny. Aby
ale
byl
chloubou
zahrady, měl by být zdravý a dobře rostlý, což mu zajistí správný střih.
Živý plot může zahradu také rozčleňovat do jednotlivých částí. Nízký
plůtek dodá neuspořádanému květinovému záhonu eleganci, vyšší plot
poskytne soukromí u bazénu nebo zakryje nevzhledné, ale nezbytné
součásti zahrady, jako třeba kompost. Výhodou stálezeleného plotu je
jeho neprůhlednost během celého roku. U opadavého listnatého plotu se
zase vzhledem ke každoročnímu novému olistění není třeba obávat
trvalého znehodnocení škůdci či chorobami.
Správný tvar
Tvarovaný živý plot by měl mít na průřezu kónický tvar lichoběžníku,
jehož spodní strana je zhruba o 15 centimetrů širší než horní. Mírný
sklon bočních stěn zajistí plotu větší stabilitu a ochrání ho před
rozlomením, třeba pod vahou sněhu. Boční strany plotu budou navíc
rovnoměrněji osvětlené, a plot tak nebude odspodu vyholovat. Pro
přesnější řez se doporučuje použít napnutý motouz, který poslouží k
vyznačení konečného tvaru plotu. Řez by měl být vedený vždy zdola
nahoru. Někteří odborníci doporučují stříhat nejdříve horní stranu
plotu, jiní začínají bočnicemi.

Termín řezu
Stálezelené a jehličnanové živé ploty se stříhají jednou ročně, nejlépe
na jaře. Řez lze provést i v létě, dochází při něm však k většímu
zasychání výhonků a je nutné ho dokončit do začátku srpna, aby měly
mladé výhony čas do zimy vyzrát. Opadavé dřeviny je možné stříhat i
dvakrát ročně – na
začátku jara a koncem
léta. Výchovný řez
provádějte každý rok i
u mladého živého plotu,
protože
jen
tak
docílíte
potřebné
hustoty a pravidelného
rozvětvení vybraných
dřevin.
Vhodné nářadí
K údržbě živého plotu slouží plotové nůžky. Dříve se používaly ruční
nůžky, které se v současnosti využívají už spíše jen k estetickému
dostřižení přečnívajících větévek nebo dekorativnímu tvarování dřevin.
Dnes se setkáte hlavně s motorovými plotostřihy, které se rozlišují
zejména podle pohonu, výkonu a délky střižné lišty.
Střižná lišta je nejdůležitější součástí plotových nůžek, protože
ovlivňuje kvalitu střihu a případné poškození listů a keřů. Tvoří ji
oboustranně ozubené protiběžné nože, vzdálenost zubů přitom limituje
tloušťku větví, s nimiž si plotostřih poradí. Lišta může být jednostranná
i oboustranná.
Řez provedený plotostřihem by měl být vždy rovný a čistý, aby rostlinu
co nejméně zatěžoval. Vybírejte proto nejlépe lišty z jakostní oceli
obráběné laserem. Střižná lišta může měřit od 20 do 60 centimetrů,
existují ale modely i s delší lištou. Obecně platí, že krátké lišty se hodí
pro přesnější tvarování keřů, dlouhé si poradí s úpravou rozsáhlejších
ploch živých plotů.

Mezi drobnými zahrádkáři jsou nejrozšířenější elektrické plotové
nůžky. Bývají tiché, lehké, snadno se drží v ruce, dobře se ovládají a
stříhají přesně. Napájené mohou být buď kabelem vedeným od zdroje
energie, nebo akumulátorem. Akumulátorové nůžky jsou oblíbené
především u žen a lze s nimi pracovat kdekoli na zahradě bez ohledu na
délku přívodního kabelu, který se navíc při práci neplete a nezamotává
do větví. Vybaveny mohou být i různými nástavci, které umožní například
zastřihávání okrajů trávníku. Použití akunůžek je ale omezeno dobou
nabití akumulátoru. Pro úpravu větší plochy živého plotu jsou proto
vhodnější nůžky s benzinovým motorem a dlouhou střižnou lištou.
Jelikož jsou určeny spíše k dlouhodobější práci, mají propracovanou
ergonomii a některé typy jsou vybaveny zadní rukojetí nastavitelnou v
několika polohách s rozsahem 180°, která usnadňuje svislé nebo
tvarovací střihy. Samozřejmostí by měl být u těchto nůžek antivibrační
systém, díky kterému vás ani delší práce příliš nezatíží.
Ke střihu vyšších živých plotů se využívají plotové nůžky s teleskopickou
násadou, která dosáhne až do výše 3,5 metru. Při výběru plotostřihu je
důležitá ale i jeho váha a vyváženost. Při nákupu si proto vyzkoušejte,
jak vám stroj padne do ruky a jestli se nepřevažuje. Pro práci si
nezapomeňte pořídit také ochranné brýle a s elektrickým plotostřihem
nikdy nepracujte ve vlhku nebo za deště.
Pravidelné hnojení
Každoroční řez živé ploty vysiluje, proto je nutné je pravidelně hnojit.
Přihnojování by mělo na řez vždy navazovat, aby rostliny lépe a hustě
obrostly. Z organických hnojiv je nejvhodnější kompost, z průmyslově
vyráběných volte hnojiva s vyšším obsahem dusíku, tj. s močovinou,
ledkem či guanem. Ideální je hnojivá zálivka, volně rozhozené hnojivo je
nutné zapracovat do půdy nebo alespoň zakrýt mulčem.
Dřeviny pro živé ploty:
Jehličnaté – tis červený, zerav západní, cypřišek Lawsonův, jalovec
viržinský a čínský.
Listnaté – dřišťál Thunbergův, zimostráz obecný, hlohyně šarlatová,
ptačí zob, habr obecný, buk lesní. Potřebujete-li rychle vytvořit zelenou

stěnu, vysaďte si jilm sibiřský (Ulmus pumila, označovaný i jako
turkestánský brest), který v roce výsadby může dorůst až do výšky 1,8
metru.

Kozí sýr z Velkých Albrechtic vyhrál na Slovensku
Dne 12. června 2016 se v Liptovském Mikuláši na Slovensku konal
8. ročník ovčáckých slavností Ovenálie 2016, součástí kterých se
uskutečnila výstava ovcí a koz, soutěž o nejlepší sýr v 6 kategoriích,
dále pak soutěž ve vaření beraního guláše, Mistrovství SR v tahání
syrové-gorbačikové nitě a soutěž o nejkrásnější syrový dort. Součástí
bylo také představení tradičních specialit ze skopového a jehněčího
masa. Soutěže v kategorii kozí sýr se zúčastnilo 12 vzorků sýrů a
vítězkou se stala majitelka Ekofarmy Šťastná koza z Velkých
Albrechtic, paní Markéta Toběrná. 1. místo paní Toběrné bylo
ohodnoceno keramickým talířem a diplomem. Gratulujeme!

Z amplionu na koupališti se ozývá: „Žádáme blonďatou ženu v
červených plavkách s bílými puntíky, aby se ihned dostavila do
šatny. Zapomněla si je obléct.”

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.

ZAHÁJENÍ PROVOZU„RESTAURACE SOKOLOVNA“
Od 1. června 2016 byl opět zahájen provoz „Restaurace Sokolovna“
v naší obci.
Přijďte ochutnat čtyři druhy piva, sladkosti, nanuky.
Přijďte posedět na venkovní zahrádku vedle dětského hřiště.
Připravované akce (grilování, langoše, hamburgery) budou
zveřejňovány na facebooku.
Otevírací doba: Pondělí-Čtvrtek 15.00-22.00
Pátek
15.00-24.00
Sobota-Neděle 13.00-24.00

Na Vaši návštěvu se těší Ing. Miroslav Vendrinský –provozovatel
restaurace. Tel:704756374

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.
Poruchy veřejného osvětlení hlaste na obecní úřad Velké Albrechtice.
Telefonem na č. 556 413 418 nebo 556 410 695, e-mailem na
obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz.
UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili daň
z nemovitostí na rok 2016, aby tak neprodleně učinili.
Tato daň byla splatná do 31. 5. 2016. Občané mohou
uhradit daň složenkou, která jim byla zaslána (bez poštovného) na poště,
dále na pokladně Územního pracoviště v Novém Jičíně v pondělí a středu
v době 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00. Dále převodem z účtu na Č.Ú: 7755
– 77621761/0710, variabilní symbol je vaše rodné číslo. V případě
nejasností volejte na tel: 556788111. V případě neuhrazení daně jsou
občané vystaveni možnosti vymáhání exekucí.

Kalendář akcí
Datum
2. července
9. července
16. července
27. srpna

Akce
SK/„Arny turnaj“ v mini kopané
Hasičská soutěž „ O pohár starosty“
Jízda veteránů-areál SK
Klub seniorů/Zájezd Třemešná
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