zpravodaj obce Velké Albrechtice
květen, červen
2014
Úvodník / Blanka Drastichová
Vážení spoluobčané,
k potěšení všech, přišlo letos jaro o
něco dříve než jindy. Už pár týdnů
si užíváme dostatek slunce a tepla
jednoho z nejkrásnějších ročních
období. Vše kolem nás krásně
kvete, roste, hýří barvami a voní.
Většina z nás pilně pracuje na svých
zahradách a při procházce naší obcí
je to opravdu znát. Přeji vám,
abyste si tohoto krásného období
užili dostatečně a získanou energii
využili nejen na práci na zahradě, ale i k procházkám nebo projížďkám
na kole a kolečkových bruslích. Vždyť toto období je doba jako
stvořená pro toulky přírodou. Nezapomeňte si sebou vzít fotoaparát a
fotit vše hezké co potkáte, neboť i tento rok je vyhlášena soutěž o
nejhezčí fotografii……tak nashle v létě.

Věc, která zůstává nejdéle a činí život užitečným,
která stojí nejméně a dělá nejvíce, je právě vlídný
úsměv. Má cenu milionu a nestojí ani cent.
Wilbur D. Nesbit

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané.
V Hlasu obce jsem před rokem zmínil, že v roce 2014 obec oslaví
600 let od první písemné zmínky o obci. Pokusil jsem se toto výročí
doložit doklady a musím říci, že to není vůbec jednoduché. Takže kolik
let vlastně naše obec letos má? Podle různých autorů od 590 do 721. A
možná i více. V roce 1971 vydal Okresní vlastivědný ústav v Novém
Jičíně publikaci 650 let města Bílovce. V ní se v článku Ladislava
Husáka „K počátkům měst na jihovýchodním Opavsku vůbec a města
Bílovce zvláště“ píše, že založení města Bílovce lze datovat do let
1293-1324 a také „Je tedy možné, že současně s Bílovcem vznikly vsi
Velké Albrechtice a Bravantice“. V publikaci Bílovecký okres autora
Aloise Konvalinky z roku 1936 se uvádí jen to, že ves patřila původně
pánům z Kravař. Vok z Kravař, po kterém nese město jméno, nabyl
majetek zde v letech 1316-1324. Časopis Das Kuhländchen (Kravařsko),
který zde vycházel do 2.sv.války, však datuje první doložený písemný
záznam o obci letopočtem 1424. Podporuje to i Ottův Slovník naučný
z roku 1888: „Albrechtice Veliké (Gross – Olbersdorf), druhdy řečené
– pod Bílovcem – ves farní ve Slezsku rakouském, hejtm.Opava (okolí),
okr. a pš.Bílovec s 1357 něm.obyvateli (1880) a školou; náležely původně
k velikému zboží pánů z Kravař, z nichž Jan 1424 Anežce, kněžně
opavské, své manželce, zapsal na ni 50 ½ hřiven věna, avšak později
pustil část svému manovi Václavovi Rusovi z Doloplaz.“ Další autor
Vlastivědy Slezské, Díl II, Historická topografie země Opavské Vít
Prasek (1889) uvádí už jen pozdější písemné záznamy, vázající se
k majetkovým převodům na další vlastníky a také, že „Albrechtice
Velké … náležely pod Bílovec i mají jen pro 15.století své zvláštní pány.“
K bíloveckému panství patřila obec částečně od roku 1467 a další díl od
1492. V té době pravděpodobně zaniká i vodní tvrz, dnes tzv. “Kulův
rybník“. Na listině Jana z Kravař datované „na svatú Dorotu 1423“ (6.
února) je uvedeno, že Anežka, jeho prvá manželka, založila ve Fulneku
špitál Všech svatých a odkázala mu podíl na svém vlastním věnu
v Albrechticích. Originál listiny je ve sbírkách Zemského muzea
v Opavě a na OÚ máme její kopii. Že je ves zřejmě starší napsal v roce

1925 Gustav Stumpf, který zde prováděl archeologický průzkum na
místě tvrze. Ta mohla sloužit k obraně Jantarové stezky, vedoucí od
jihu k Baltu a naším územím měla procházet na dolních lukách. Podle
jeho názoru vznikla tvrz na přelomu 13. a 14. století a současně mohla
vzniknout i osada. Podle autorů německy psané „Chronik von Groß
Olbersdorf“, předané panem Gustavem Blaschem, „právně byla obec
pravděpodobně založena až ve 2. polovině 13. století kolonizátorem
olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburgu (1205-1281). Spoře
osídlené území bylo osídleno Němci z Frank, Duryňska a jiných oblastí.“
Letopočet 1414 se pak objevuje v některých publikacích z poslední
doby, kde však nejsou uvedeny prameny. A z jedné takové jsme to
opsali i do naší internetové prezentace. Oficiálně tak můžeme 600 let
od první doložené písemné zmínky o obci oslavovat až 6.2.2023. Další
listiny lze možná najít v okresním a zemském archivu, v záznamech
Augustiniánů, v rodových listinách, církevních archivech, soudních
záznamech, německých archivech…. Jejich vyhledání však vyžaduje
systematický postup, náročný na čas i znalosti. Znáte-li někoho, kdo
pomůže poodhalit tajemnou historii obce, dejte vědět.
Pokračujeme v přípravě řady projektů. Na domky podporovaného
bydlení za první bytovkou máme pravomocné stavební povolení a podali
jsme žádost o dotaci. Pokoušíme se o dotaci i na odbahnění a opevnění
břehů „Kulova“ rybníka. Připravujeme výběrové řízení na zhotovitele na
kanalizaci a na stavební úpravy budovy obecního úřadu. Byl proveden
výběr dodavatele na sečení veřejných pozemků, ze čtyř obeslaných
zájemců nabídku podali dva. Vítězem je Petr Žurek, který sekal dosud
a bude s ním podepsána smlouva na další tři roky. Zadávat budeme
zakázky na opravu vstupů do budovy pošty, na rekonstrukci vytápění
v č.p.248 a kotelny MŠ, na rekonstrukci propustku u Benešů č.p.314,
kanalizaci a na stavební úpravy OÚ. V době, kdy budete číst tyto
stránky už snad budeme znát vítěze soutěže o veřejnou zakázku na
výstavbu poldru. Akce zakoupení kompostérů do domácností byla
potvrzena kontrolou, je podepsána smlouva o dotaci a snad bude
v krátké době obci vyplacena. Štěpkovač je využíván jak občany, tak
obcí. Kdo jej využil si to moc pochvaloval, neváhejte stroj využít.

V sobotu 22. března se
uskutečnila
brigáda
na
výsadbu stromů. Účelem bylo
vysadit nařízené náhradní
výsadby
a
přispět
ke
zvelebení krajiny. Akce se
zúčastnilo přes 30 lidí, nejen
občanů naší obce. Vysazeno
bylo 300 lip v aleji kolem
„Kovářské cesty“ od rybníka
až po dálnici a pak kolem polních cest u dálnice. Sadbový materiál
zajistilo Myslivecké sdružení
Jamník Velké Albrechtice,
opěrné kůly obec. Firma
SOÚS Velké Albrechtice
zapůjčila
UNC
s půdním
vrtákem, obsluhovaný Česťou
Kleinem. Práce tak šla rychle
od ruky, i počasí přálo.
Nakonec jsme se sešli u
rybníka, kde si každý mohl
opéct klobásu a zahnat žízeň. Dříví na oheň zajistili Petr Žurek
s Dušanem Kantorem. Podle ohlasu účastníků se jim akce líbila a na
podzim ji zopakujeme. Nabízí se výsadba 2,5 km aleje kolem cesty
u Jamníku. Všem kdo přišli a přiložili ruku k dílu děkuji.
Stále se v obci potýkáme s pobíháním psů. A co je horší, tito psi
působí škody na majetku jiných. Například 12. dubna soused přišel o
několikadenní jehně, které zřejmě zadávili potulní psi. Takoví psi však
mohou zaútočit i na dítě, ani nechci domyslet. Dovoluji si zde znovu
požádat všechny chovatele psů, ale i ostatních zvířat o zabezpečení
zvířat proti volnému pohybu po obci. Letos už někteří chovatelé platili
pokutu Městské policii Bílovec, která psy odchytává. Myslím, že je to
zbytečné. Děkuji za pochopení.
Nejsme jedinou obcí, kde záhadně mizí kovové předměty. A není to
zvláštním magnetickým polem. Od počátku roku je to několik železných

krytů šachet. Krádeži svodidel na polní cestě pod dálničním mostem se
podařilo zabránit na poslední chvíli díky zaměstnancům Skanska a.s.,
kteří si všimli mnoha scházejících šroubů. Stačil snad den a škoda za
statisíce na majetku obce by nám odčerpala prostředky z rozpočtu.
Někdo rozebral další část dlažby ze zatravňovacích dlaždic v retenční
nádrži a způsobil tak škodu ŘSD. Prosím všímejte si neobvyklých věcí a
chování neznámých lidí a toto hned hlaste na policii. Můžete přispět
k objasnění a možná i zabráníte spáchání řady trestných činů.
Rád bych upozornil i na opakující se pokusy o různé podvody nebo
krádeže v domech a pozemcích u domů. V obci se objevují lidé, kteří se
vydávají za zástupce té či oné společnosti. Prý jdou kontrolovat
faktury za energie, vodu, nabízí různé zboží nebo levnou energii….
Jakýsi muž za bílého dne potichu vlezl až do obýváku v RD a kdyby jej
majitelka nenačapala, asi by později něco marně hledala. Může se stát,
že naletíte podvodníkům nebo budete vykradeni. Všichni kdo vás osloví
nabídkou podvodníci být nemusí, ale doporučuji prověřit. Kdo se vydává
za zástupce energetické firmy nebo inspekce, je povinen prokázat se
sám průkazem či pověřením, platným spolu s občanským průkazem. A
toto pověření či průkaz lze telefonicky ověřit. Vyžádejte si takový
doklad a možná se ani nebudete divit, když někteří odejdou. Zejména
vy, starší občané, buďte opatrní a nepouštějte domů každého. Snadno
vás přesvědčí o výhodné koupi, ale něco pak vymáhat je téměř
bezpředmětné. Bohužel žijeme v době, kdy takové jednání je téměř
nepostižitelné, a toho se zneužívá. Zvláště pak u důvěřivějších starých
občanů. Můžeme zkusit řešit to vydáním obecně závazné vyhlášky o
zákazu podomního prodeje, její návrh předložím zastupitelstvu.
Zastupitelstvo obce se sejde ke svému 16. zasedání v pondělí 16.
června 2014 v 17.00 hodin. Program jednání bude včas zveřejněn.
Hlavním bodem bude schválení závěrečného účtu obce za rok 2013.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing.Josef Magera, starosta
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 10.3.2014 projednalo (zkráceno):
1. Schválilo:
a) Rozpočtové opatření č.1/2014.

b)
c)
d)
e)
f)

Rozpočet Fondu péče o zaměstnance obce na rok 2014.
Smlouvy o poskytnutí dotací na činnost spolků a na projekty.
Prodej pozemků p.č.1247/66 a 1247/76 na výstavbu RD.
Stanovisko obce ke Studii vysokorychlostní trati.
Přijetí dotace z rozpočtu MSK na kanalizaci od mostu ke kostelu po
dům č.p.140.
2. Vzalo na vědomí:
a) Kontrolu usnesení a zápisu č. 14 ze dne 9.12.2013
b) Hospodaření obce Velké Albrechtice ke dni 31.12.2013 a ke dni
28.2.2014 a hospodaření Fondu péče o zaměstnance obce.
c) Zprávu o činnosti rady za období od 10.12.2013 do 10.3.2014.
d) Zápis kontrolního výboru Regionu Poodří z 11.12.2013.
e) Zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2013.
3. Stanovilo:
Počet členů zastupitelstva na volební období 2014-2018 na 15.
RADA OBCE dne 3.3.2014 schválila:
- Program 15. zasedání zastupitelstva obce.
- Smlouvu o budoucí smlouvě věcného břemene pro ČEZ Distribuce
na přeložku sloupu VVN při stavbě poldru.
- Smlouvu o budoucí smlouvě věcného břemene pro ČEZ Distribuce
na elektro přípojku pro budoucí garáže za poštou.
- Udělení výjimky z povinnosti ukončit akci na venkovních
prostranstvích do 22.00 hodin na „Akustický hudební festival“ na
hřišti ve Velkých Albrechticích pořádaný dne 9.8.2014, povoluje
se do 24.00 hodin.
- Zhotovení polykarbonátových přístřešků nad vstupní dveře MŠ.
- Výši mzdy pracovníků přijatých na VPP.
RADA OBCE dne 3.3.2014 neschválila:
Přijetí nabídky VŠB – TU Ostrava, Institutu enviromentálních
technologií, na zpracování Rozptylové studie. Neodpovídá zadání.
RADA OBCE dne 3.3.2014 vzala na vědomí:
- Informace Ing.Karla Lišky o stavu ZD Bílovec agro.
- Žádost ZO ČSOP Studénka o pronájem pozemku p.č.2842
k realizaci opatření ke zlepšení odtokových poměrů v lokalitě.
- Více zájemců o pozemky pro RD p.č.1247/66 a 1247/76.

- Nevyhovující stav rozvodů plynu v služebním bytě v přístavbě ZŠ.
- Termín spuštění nové internetové prezentace obce k 15.3.2014.
- Dotace na ICT pro OÚ při min. nákladech 1 mil.Kč - nevyužijeme.
- Výši příspěvku 13 tis.Kč na jedno místo VPP.
- Stav řízení o povolení výstavby domků pro seniory.
- Vypsání nových výzev k předkládání žádostí o dotace z OPŽP.
RADA OBCE dne 3.3.2014 doporučila:
Zastupitelstvu obce použít pro výběr budoucích kupujících na
pozemky p.č.1247/66 a 1247/76 obálkovou metodu a smlouvy
uzavřít se zájemcem nabídnuvším nejvyšší cenu.
RADA OBCE dne 17.3.2014 schválila:
- Smlouvu s Centrem regionálních služeb Brno, IČ 28295358 na
zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na odbahnění Kulova rybníka,
provedení výběru zhotovitele a administraci projektu u
poskytovatele dotace.
- Smlouvu o dílo na zhotovení prováděcí dokumentace na
Odkanalizování pravobřežní zástavby Velké Albrechtice – sběrač
B s firmou Ing.Lubomír Novák – Avona, Nový Jičín.
RADA OBCE dne 17.3.2014 neschválila:
Přijetí cenové nabídky na DPS firmy Avona na Rekonstrukci
přemostění MK na p.č.1983/1 a 1983/2 přes DVT na p.č.529/6.
RADA OBCE dne 17.3.2014 vzala na vědomí:
- Prezentaci ZO ČSOP Studénka „Realizace opatření ke zlepšení
odtokových poměrů v lokalitě Studénky – Trávníky na pozemku
p.č.2842 v k.ú.Velké Albrechtice.
- Nabídku domovních ČOV firmy Helstein.
- Vypsané opakované zadávací řízení na zhotovitele stavby „Poldr a
úpravy DVT č.121 ve Velkých Albrechticích“.
RADA OBCE dne 17.3.2014 uložila:
Starostovi ihned jednat s p. Klečkou o možnosti ukončit pronájem
pozemku p.č.2842 letos na podzim.
RADA OBCE dne 31.3.2014 schválila:
- Požádat firmu e-centre o zajištění elektronické aukce na dodávky
energií a odvoz TKO.
- Zadat opravy povrchů MK k č.p.194 a 312 a plochy před č.p.161 a

162 firmě Ozdravovna silnic.
RADA OBCE dne 31.3.2014 vzala na vědomí:
- Příslib zajištění velkoplošného stanu firmou p.Dětského.
- Žádost p.Šimánka o prominutí nájmu za pozemek p.č.1247/51
v případě odstoupení od smlouvy od budoucí kupní smlouvy.
RADA OBCE dne 17.4.2014 schválila:
- Smlouvu se SFŽP ČR č.13160244 o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR na kompostéry a štěpkovač.
- Nevyužít dotace ze SFŽP ČR na zakoupení komunální techniky na
snížení prašnosti pro nepřiměřeně vysoké ceny zařízení.
- Výběr dodavatele na sečení veřejné zeleně v obci na další 3 roky.
- Nevyužít vypsanou dotaci z programu MMR Podpora rozvoje
pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského
kraje na financování rekonstrukce budovy OÚ.
- Prominutí nájemného za společenský sál kulturní komisi na akci
Dětský maškarní ples.
RADA OBCE dne 17.4.2014 neschválila:
- Zapojení obce do 2. komunitního plánu města Bílovec.
- Uzavření nové smlouvy o zajištění zpětného odběru tříděných
odpadů se společností Eko-Kom.
RADA OBCE dne 17.4.2014 vzala na vědomí:
- Požadavek na zajištění postřiku proti komárům.

Ze základní školy/ Mgr. Karla Sekaninová
V dnešním příspěvku bych ráda zmínila aktivity školáků po vyučování.
Jaká je náplň našich sedmi kroužků, co mají chlapci a děvčata rádi, čím
se baví, které činnosti už zvládají a umí?
Informatika. V počítačové učebně se děti
základy výpočetní techniky. Zvládají práci
hledají informace na internet (Bezpečně
s výukovými programy a encyklopediemi, hrají
doplňují úkoly na interaktivní tabuli.

dle věku seznamují se
ve Wordu, dopisují si,
s internetem), pracují
didaktické hry, soutěží,

Výtvarný kroužek. Ve třídě volnočasových aktivit v půdní vestavbě
děti poznávají základy malby, kresby, učí se míchat a používat barvy,
zaplnit celou plochu výkresu. Kreslí tužkou, perem, voskovkou, křídou,
úhlem, malují temperovými a vodovými barvami, dokreslují a dotvářejí
obrázky, stříhají, lepí, experimentují s výtvarnými a přírodními
materiály. Při činnostech využívají um, fantazii a představivost. Tvoří u
stolečků, využívají malířské stojany. S chutí vyrábějí vánoční,
velikonoční dekorace, přání pro maminky, podílejí se na výzdobě školy.
Vědí, že každé dílko je krásné, obrázek že se dá vždy opravit, jen se
nebát a pořádně se rozběhnout po ploše papíru. Kroužek je sice
výtvarný, ale všichni si při práci zpívají „Pějme píseň dokola“. Vítězem
se stává obvykle veselá písnička „Máme doma strašidlo“, do níž
vymýšlejí a vkládají rýmy o sobě, spolužácích, učitelkách.
Angličtina. Prozatím je pro žáky II. třídy a slouží především k
prohloubení a upevnění učiva probraného v hodinách anglického jazyka.
Děti pracují s výukovým videem v anglickém jazyce, poslouchají
anglické pohádky s anglickými titulky, doplňují pracovní listy. V kroužku
je rozvíjena slovní zásoba, hrají se hry zaměřené na porozumění
slyšenému a psanému textu. Děti nejen mluví, ale i zpívají anglické
písně.
Keramika. V keramické dílně si dětičky procvičují své šikovné ruce
hnětením, válením, zdobením pestrých předmětů z keramické hlíny. Učí
se modelovat za pomoci jednoduchých nástrojů, dávat výrobkům tvar,
barvit, glazovat. V předvánočním období vyrábějí krásné vazby sloužící
k dekoraci domovů. Svými uměleckými dílky zpříjemňují prostředí
školy.
Dovedné ruce. Během roku se děti seznamují s různými materiály
(papír, dřevo, korálky, přírodniny, textil, drát, sklo, vlna,
samotvrdnoucí hmota, odpadový materiál), ze kterých se učí vyrábět
rozmanité výrobky. Tyto předměty potěší nejen děti, ale i rodiče a
kamarády. Podílejí se na výzdobě chodeb a oken školy, panelů na
obecním úřadě, na výrobě drobných dárečků pro předškoláky,
prvňáčky, rodiče.
Taneční kroužek. Zdravý pohyb nikomu neuškodí. Malí i velcí se učí
v tělocvičně správnému držení těla, přesným tanečním pohybům a

krokům, usilovně nacvičují tance lidové i moderní. S nacvičenými
skladbami vystupují na schůzích Klubu seniorů, Maškarním a Papučovém
plese, na Dni obce.
Všestraníček. Svým zaměřením je skutečně všestranný. Děti vyrábějí
nápadité drobnosti a předměty pro vlastní potřebu, malují, kreslí,
sportují, cvičí, soutěží, hrají hry, chodí na procházky, navštěvují
dětské hřiště, zpívají, tančí, povídají si, opakují příklady z matematiky.
Za návštěvu kroužků se u nás neplatí, děti je mají zdarma. Vedoucím
záleží především na vyplnění volného času a volbě aktivit dle přání dětí.
S nudou a nicneděláním se daleko nedojde. Ví to moc dobře dívky,
které si vybraly psaní příběhů a vymýšlení veršíků - třeba i o nás:

Škola (Tereza Burčková, Natálie Langrová)
Naše škola je fajn - jako bazén a tobogán.
Je hodně dobrá - i když není pro bobra.
Paní učitelka je milá - jako lesní víla.
Kdyby nebylo paní Žanety - neměli bychom tak zdravé dobroty.
Paní účetní peníze počítá - ale rýmy nesčítá.
Paní školnice - ta má ráda lvice.
Paní Pavla Štukavcová - je jako růže šípková.
Paní učitelka Světlana - má ráda motýla a klokana.
A kdyby paní ředitelka tu nebyla, tak taková by naše škola nebyla.
Kaštany (Tereza Burčková, Natálie Langrová)
Šly jsme jednou na kaštany. Hledáme a hledáme, ale žádný kaštan jsme
nenašly, ani ten nejmenší. Potom Natálce spadlo něco na hlavu a hele byl to kaštan. Sice trochu Natálku ta hlava bolela, ale byly jsme
neskonale šťastné, že máme aspoň jeden kaštánek.
Slunce (Tereza Burčková)
Slunce svítí a je jako kvítí.
Je hodně jasné a taky krásné.
Je milé, není s ním dlouhá chvíle.
Zdravíme čtenáře a přejeme hodně milého a teplého sluníčka a do
jarních dnů především veselou náladu bez dlouhé chvíle!

Mateřská škola /děti a učitelky
Mobilní planetárium
Dne 19. února k nám do MŠ přijelo mobilní planetárium. Pro všechny to
bylo
něco
nového, takový
velký
„stan“
jsme
v MŠ
ještě neměli.
Do planetária
jsme šli po
skupinkách,
vešlo se tam
20
dětí.
Pohodlně jsme
si
lehli
a
promítání
mohlo začít. Dívali jsme se na pohádku: „ Jak měsíc putoval za Sluncem
“. Na své cestě potkával
nejrůznější pocestné, byly
to souhvězdí, kterých se
ptal na cestu za Sluncem.
Nakonec potkal Slunce, jak
čeká u jeho domečku. Všem
se nám to velmi líbilo a
ještě dlouho poté jsme si
povídali, co jsme to vlastně
viděli.
Vynášení zimy, vítání jara
Stejně jako loni, tak i letos
paní učitelky seznámily děti
se starými tradicemi a
obyčeji a jedním z nich je
vynášení Moreny nebo též

Mařeny – ta představuje Smrt zimy a vítání přicházejícího jara.
Morenu si vyrobily starší děti za pomocí paní učitelky. Za doprovodu
písní a říkadel jsme šli všichni společně tuto Morenu, která symbolizuje
smrt, nemoc a bídu spálit a hodit do vody. Cestou zpět jsme hledali
jaro, jarní květinky na zahrádkách, rozkvetlé kočičky apod.
V měsíci březnu a začátkem dubna jsme měli v MŠ Masopustní rej
v maskách, programem nás provázel klaun, přijelo za námi Divadlo
Smíšek s pohádkou „ O neposlušném autíčku “ a veverka Terka a myška
Klárka nám zahrály pohádku „Jak Myška Klárka chtěla být policistkou“.
Dále jsme ještě shlédli divadelní představení v Bílovci „O princezně,
Luciášovi a makových buchtách a měli Velikonoční tvoření společně
s rodiči.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

Květen
Červenková Jarmila
Kremzerová Vlasta
Jozek Jaromír
Patyková Jana
Peschel Rudolf
Žižková Jaroslava
Solnická Miluše
Žůrková Antonie

50 let
55 let
60 let
60 let
81 let
82 let
84 let
86 let

Červen
Jaroš Milan
Vašková Anna
Vejrostek Ladislav
Malena Bohuslav

60 let
60 let
65 let
77 let

Noví občánci Viktor Čegan
Kristýna Hulová

ČČK /Františka Kleinová
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti naší
organizace. Dne 9. března jsme shlédli v Ostravě v Divadle Jiřího
Myrona operetu– muzikál ‚‚Krásná Helena‘‘ od J. Offenbacha. Dne 20.
března nás Ing. Milan Walek z Pustějova zasvětil do tajů čísel. Beseda
měla velký úspěch. Zúčastnilo se 37 občanů. Pro velmi zajímavý výklad
jsme dne 3. dubna besedu s uznávaným numerologem zopakovali. Další
pokračování této zajímavé přednášky se uskuteční v měsíci květnu. V
sobotu 12. dubna jsme uspořádali turnaj v bowlingu. Této akce se
zúčastnilo 27 spoluobčanů. Nejlépe se vedlo paní Radce Pastvové,
která ve třech kolech naházela
394 bodů, na druhém místě se
umístil pan Eda Kozelský s 388
body a třetí místo obsadila paní
Lenka Pavlásková s 380 body.
Mrzí nás, že někteří přihlášení
soutěžící se této vydařené akce
nezúčastnili.
Nyní
k dalším
připravovaným akcím: V sobotu
dne 10. května pořádáme zájezd
do Polska. Navštívíme solný důl ve Wieliczce a pamětihodnosti ve
městě Krakowě. Ve dnech od 20.-23. května budeme opět ve sklepních
prostorech místní pošty sbírat
obnošené šatstvo, obuv, lůžkoviny,
nádobí, hračky a další zboží pro
Diakonii Broumov a to v době od
14: 00 – 17: 00 hodin. Za každý
dar Vám předem děkujeme. V
sobotu dne 31. května chystáme
zájezd pro děti s doprovodem
rodičů do ZOO Olomouc a
Aquaparku v Olomouci. Zájezd
zakončíme večeří v Bělotíně v Motorestu u Žida. Zájemci o účast na
zájezdu se mohou hlásit u paní Kleinové Františky na telefonním čísle

556 403 280, a to co nejdříve. V pátek dne 6. června navštívíme
v Divadle Jiřího Myrona operetu – muzikal od Evy Pataki ‚‚Edith a
Marlene“. Jedná se o velice poutavé příběhy lásky, vášně a zklamání
dvou umělkyň Edith Piaf – ženy, která ničeho nelitovala a Marlene
Dietrich – ženy, které ležel u nohou celý svět. Zájemci hlaste se
rovněž u paní Františky Kleinové.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Po letošní zvláštní zimě, kdy byl sníh pouhé dva dny, se opět rozběhly
fotbalové soutěže. Okresní svaz fotbalu využil příznivého počasí a
posunul poslední červnové kolo na 29. března, kdy jsme zavítali do
Kunína. I přes dobrý výkon jsme prohráli 2:1. Další týden jsme doma
hostili Mořkov a tentokrát jsme vyhráli 1:0. Následující sobotu jsme se
ve Skotnici rozdělili o body 2:2. Doufejme, že budeme pokračovat
v dobrých výkonech v této důležité sezóně, po které se okresní
soutěže vrací do situace, že se obnovuje třetí a čtvrtá třída a budou
sestupovat opět jen dva týmy. Tým žáků začíná hrát soutěž v půlce
dubna a po jejím skončení se budeme muset vrátit k soutěži, která se
hraje napříč hřištěm a je omezena věkem hráčů. Důvodem je odchod
starších hráčů do dorosteneckého věku a nedostatkem mladších žáků.
Už jsem o tom psal, že nám chybí dorostenecký tým, ale kde brát a
nekrást. Další akcí bude 4. června již 30. ročník „Běhu Velkými
Albrechticemi“ a s těžkým srdcem oznamuji, že bude asi poslední. Je
stále těžší tuto akci zorganizovat a sehnat dostatek lidí pro pořádání.
V dnešní době mají lidé jiné starosti a já nechci zkazit pověst našeho
běhu. Další akcí bude „Den obce“ v režii SDH a tradiční „ Štít
Albrechtic“,
který
se
letos
koná
v Albrechticích v Jizerských horách. Pojede se
už ve čtvrtek, tento den je plánovaná návštěva
v Harachově, v pátek pak do Liberce, kde bude
volný program a v neděli domů. Pokud máte
zájem zúčastnit se, kontaktujte p. Evu
Hurníkovou, která vám poskytne více informací.

Albrechtík – Ahoj děti! / Adriana Drastichová
Ahoj děti, jaro už je tady a sním taky sluníčko a teplé dny, kdy můžete
chodit ven a hrát si s kamarády. Vyluštěte křížovku a doplňte básničku.

KVĚTEN
V květnu už je delší den, honem, honem všichni ven.
Vítr venku fouká, jaro na nás houká,
vemte boty na nohy a honem do přírody.
Venku štěká pes, slyší to celá ves.
Já mám (viz. tajenka) jako dítě, jaro, jaro miluji Tě.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

5.

6.

Rozhovor/Marie Dlabalová
Přiznám se, že jsem nevěděla, že máme u nás dámu, jejíž koníček ji
několikrát vynesl na příčky nejvyšší. Například: tato několikanásobná
mistryně ČR ve sportovní střelbě byla na Mistrovství Evropy
v Budapešti v roce 1992
druhá, na Světovém
poháru
v Mnichově
v roce 1995 vybojovala
páté
místo.
Letos
v březnu
si
v Plzni
vystřílela osmé místo a
v soutěži
družstev
pomohla
Moravskoslezskému
kraji
získat
místo
druhé.
Dodatečně
gratuluji a dovoluji si i
ostatním občanům naší
obce představit paní
Dagmar Klimšovou (40).
Jak to tedy s vaším sportem začalo?

Díky otci, ten měl zálibu ve střelbě, a protože jsem jedináček, tak se
mi snažil předat své zkušenosti. Když zjistil, že mi to jde a baví mně
to, tak jsme začali naplno. Zpočátku to byla střelba obouruč, protože
v jedenácti letech jsem zbraň v jedné ruce ještě neudržela. Začínala
jsem tedy se vzduchovkou, pak to byla malorážka. Ve čtrnácti už jsem
byla nejmladší členkou Střediska vrcholového sportu v Plzni.

Trošku z ruky od Ostravy.

No, bylo to cestování přes celou republiku. Nastoupit o půlnoci do
rychlíku, vystoupit v osm ráno a starat se sama o sebe. Mám
dvanáctiletou dceru a vůbec si nedovedu představit, že by ona
podstoupila to, co já. Bylo to dost náročné. I se školou, protože jsem ji
kvůli sportu samozřejmě zanedbávala. Sice jsem se vyučila, ale střední

školu ekonomickou jsem si dodělávala až pak ve třiceti letech. Teď
jsem kadeřnicí.

Vrátíme se ještě do Plzně, čtrnáctileté holce muselo být i smutno, ne?
Všichni o mě pečovali,
kontrolovali, protože jsem
byla nezletilá. Ale na
pokoji jsem pak byla sama
a bylo i smutno. Ovšem
pro další vývoj, pro
disciplínu mi to myslím
dalo hodně. Hned tak mně
pak
v životě
něco
nerozhodilo.

A samotný trénink, jak vypadal?

Hodně lidí si myslí, že se člověk postaví a střílí rány do papíru. Ale
kolem toho střílení je kromě psychiky hodně fyzické přípravy. Talent
ve střelbě obsahuje takových 30 - 40 procent, zbytek je právě ta
fyzička – plavání, posilování celého těla, dýchání, běhání, jízda na kole.

Po těch čtrnácti, vám bylo patnáct, sladkých šestnáct, sedmnáct… a co
lásky, zamilování?

Sem tam také bylo to zamilování se, ale abych pravdu řekla, já jsem
vlastně tím sportem obešla svoji pubertu. Nechodila jsem po
diskotékách, po zábavách, o víkendech jsem chodila střílet. Ten můj
program byl tak nabitý, že jsem na to neměla čas. A to dost dlouho,
vždyť jsem se vdávala a měla dítě až v osmadvaceti.

Takže nakonec se ten jeden jediný přesto našel.

Naštěstí to není střelec. Když jsem zjistila, že čekám dítě, tak jsem
se závoděním přestala. To víte, vychovávat dítě, stavět dům… Teď
poslední čtyři roky si už střílím jen pro radost. Ty úspěchy, co teď
mám z Mistrovství republiky, tak to je opravdu radost. Já si tam
přijedu od plotny, poškádlit trošku mladší reprezentantky, no a to
dobré umístění pak potěší. Takže už je to pro mne koníček i ventil od
běžného každodenního života.

A dcera se „pomamila“?

Velmi bych si to přála, ale nestalo se tak. Ona je úplně z jiného těsta.
Je sangvinik, světoběžník, miluje společnost, kolektivní sporty. Střelba
je sport individuální, záleží jen na vás, na vaší osobnosti. Já jsem kdysi
byla taková zakřiknutá, seděla v koutku … Ve střelbě jsem si udělala
ten svůj „komín“. Byla jsem dobrá a z toho káčátka nevyvinutého se
vyklubal někdo, koho chodili obdivovat a já jsem pak měla tendenci se
dále zlepšovat, pracovat na sobě. Dá se říci, že z toho mála, co ve mně
bylo, jsem dokázala vytěžit, co se dalo.

A dá se ještě?

Ono by se dalo, ale
člověk
už
má
priority někde jinde.
Střelci mohou sice
střílet třeba do
šedesáti,
dokud
stojí, slyší a vidí, ale
nevím, jestli by mně
střelba zabezpečila,
uživila.

Je to škoda?

Ani ne. Ono ten
úspěch je strašně pomíjivý, nějaký rok se o vás mluví a pak už ne, pak
už po vás jak se říká ani pes neštěkne. Nedovedu si představit, že bych
se tomu věnovala na úkor své rodiny. Tím, že jsem se do Velkých
Albrechtic nastěhovala, jsem získala spoustu nových přátel a žije se
nám tady dobře. Nemám tedy důvod opouštět rodinu na několik dnů a
věnovat se sportu kvůli vlastnímu úspěchu naplno. Stačí mi radost
z toho mého teď už jen koníčka.

Dagmar Klimšové dělá radost její svěřenec Sebastian Hochman (14),
který si letos v Plzni na mistrovství ČR vystřílel pětadvacáté místo, což
je úspěch. Pokud byste i vy měli zájem stát se dobrými sportovními
střelci, paní Klimšová se vám bude ráda věnovat. Tel. 777952812.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Za námi je první měsíc jarního období. Ne nadarmo je nazýván aprílem
a opravdu dělá čest svému jménu. Dubnové počasí je jak na houpačce.
Začátek měsíce skoro léto, pak zima, déšť a kroupy. Prostě pravé
„aprílové“ počasí. Avšak ani tyto
výkyvy počasí nemohou zabránit
věčnému koloběhu života v naší
přírodě. Vracejí se tažní ptáci,
drobné
zpěvné
ptactvo
obsazuje budky a vhodné
stromové dutiny, budují hnízda.
Bažantí
kohouti
se
pyšní
krásným zbarvením a můžeme
slyšet jejich „namlouvací“ tok.
Zajíci mají letošní druhé vrhy
mláďat a srny se připravují ke kladení srnčat. Zvěř ve většině již
přestala navštěvovat krmná zařízení. Z nich je třeba odstranit zbytky
starého krmiva a provedeme jejich asanaci. Nejlépe se osvědčuje jako
desinfekce Savo a nebo sluneční svit, kde dobré desinfekční účinky má
UV složka tohoto svitu. Je třeba opravit a zkontrolovat myslivecká
zařízení jako jsou kazatelny a posedy před blížícím se odlovem srnců.
Také je potřeba vyčistit a doplnit vodou napáječky, kterých máme
v naší honitbě deset. V oplocence jsme provedli dosazení chybějících a
uschlých keřů a stromků. Byla provedena dosadba liniové výsadby polní
cesty od již zmíněné oplocenky ke Studénce. Byly zakoupeny větší
stromky již v kořenovém balu. Teď se už snad zemědělci nebudou
vymlouvat, že nejsou vidět a nebude provedena jejich devastace.
Opětovně provedeme osetí tzv. mysliveckých políček. Tyto pozemky
jsou majetkem naší obce, kde nám bylo umožněno jejich osetí úživnými
plodinami pro veškerou volně žijící zvěř. Takto oseté plochy zůstanou
nesklizeny až do příštího jara a volně žijící zvěř zde najde úkryt a
potravu po celý rok. Jaro je také symbol nově se rodícího života. Každá
matka ve zvířecí říši je vedena dávnými vrozenými instinkty k péči a
ochraně svých mláďat. Hlavně my lidé, kdy se nemístně titulujeme jako

„páni tvorstva“měli těmto tvorečkům usnadnit toto jejich poslání a
v klidu nechat vychovávat jejich potomstvo. Nenechat hlavně teď na
jaře běhat volně po polích psy. Při nálezu čerstvě narozeného zajíčka
nebo srnčete na ně nesahat a raději se okamžitě vzdálit. Ono, i když
se zdá, nejsou tato mláďata opuštěná a už vůbec nepotřebují naši péči.
Jejich matka se vždy nachází
opodál a skrytě nás pozoruje.
Když však na ně sáhneme, třeba
i nevědomky pohladíme, matka
ucítí lidský pach a ze strachu
toto mládě opustí. Tímto je
odsouzeno k pomalé smrti.
Ještě jednu věc na závěr.
Byl jsem mile překvapen kolik
našich spoluobčanů se zúčastnilo brigády svolané obecním úřadem na
výsadbu lipové aleje od
bývalého
zemědělského
střediska Sugal směrem na
Studénku. Je radost vědět,
že nám obyvatelům naší obce
není
lhostejné,
v jakém
prostředí žijeme a jsme
schopni udělat něco pro jeho
zlepšení.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

PLOD SCHOVANÝ V LAMPIONKU
Mochyně jsou příbuzné s paprikami, rajčaty, lilky a brambory. I
když se konzumují jako ovoce, patří mezi zeleninu. Existuje jich
asi sto druhů, u nás jsou známé tři.
Mochyně židovská
V našich zahrádkách se mochyně židovská (Physalis alkekengi),
známější spíš pod lidovým názvem židovská třešeň, objevuje poměrně

často. Pěstuje se hlavně pro ozdobné květní kalichy, které se používají
při aranžování. Na podzim, když už
ostatní květy ztrácejí svůj šarm, se
jejich malé lampionky v záhonech
rozsvítí sytě oranžovou barvou a
zůstávají na rostlinách i později, když
opadají listy. Časem vyblednou, jsou
průsvitnější a uvnitř září malá
červená bobule – plod. Nevítanou
vlastností této mochyně je, že se velmi rychle rozrůstá a může začít
potlačovat rostliny ve své blízkosti. Proto ji sázíme například k plotům
nebo do kouta zahrady. V záhoně si můžeme pomoci tak, že ji zasadíme
do nádoby bez dna, například do starého kbelíku, nebo nežádoucí
oddenky průběžně přesekáváme rýčem. Tato mochyně je ovšem pouze
okrasná.
Mochyně mexická
Příbuzným druhem je mochyně mexická (Physalis ixocarpa), její bobule
jsou však mnohem větší, mohou mít v průměru až pět centimetrů. Zralé
se ukrývají ve slámově žlutém papírovitém kalichu. Jak rostou, vyplní
celou jeho dutinu a často tento ochranný obal roztrhnou. Slupka
zralých plodů je tuhá, lesklá a lepkavá. Nejčastěji má žlutavou barvu,
ale existují i plody modré nebo fialové. Šťavnatá dužnina je po dozrání
sklovitá, má nakyslou až sladkou chuť, která trochu připomíná angrešt.
Plody konzumujeme hlavně syrové, mohou se však také tepelně
upravovat podobně jako rajčata.
Mochyně peruánská
V obchodech nabízejí plody mochyně peruánské (Physalis peruviana)
obvykle balené v malé plastové krabičce. Mají slámově žlutou barvu a
jsou to vlastně kalichy, v nichž jsou ukryty vlastní plody – malé kulaté
žluté „třešničky“. Lze je konzumovat syrové, můžeme je přidávat do
ovocných salátů nebo použít na ozdobení zmrzlinových pohárů a
různých koktejlů. Otevřené kalichy s barevnou kuličkou uprostřed
totiž působí velmi dekorativně. Plody mají hladkou tenkou slupku, pod
níž je šťavnatá dužnina s oranžovým nádechem, plná velmi drobných

plochých nažloutlých semínek, která se jedí společně s dužninou.
Bobule obsahují zejména fosfor, vápník a železo a jsou bohaté na
vitaminy. Vitaminu C obsahují dokonce více než citron. Dá se z nich
připravovat také marmeláda, želé nebo čatní, výborné jsou i sušené
jako rozinky. Ale pozor, nezralé plody jsou jedovaté!

Obecní kolo koštování

/ Blanka Drastichová

V pátek 18. dubna odpoledne to na obecním úřadě vonělo ovocem… Šest
členů poroty mělo těžký úkol, ohodnotit 20 vzorků slivovice a 10
vzorků jablkovice od místních občanů. Aby chuť nebyla ovlivněna,
zapíjí se každá ochutnávka vodou, někdo si dá kousek chleba, jiný zase
sýr nebo uzeninu. Vítěz z každé kategorie se zúčastní koštu při
Otevírání Poodří v Bartošovicích dne 17.5.2014. Všem, kteří vzorky do
této soutěže dodali, děkujeme, a vítězům srdečně blahopřejeme.
Vítězové letošního ročníku obecního koštování:
slivovice –
1. místo: Jaromír Klein
2. místo: Leona Thielová
3. místo: Josef Pavelek
jablkovice – 1. místo: Ing. Martin Stanečka
2. místo: Jiří Hruzík
3. místo: Ing. Martin Stanečka

Historický náčrtek naší obce/Milada Hochmanová
Kdo byli první obyvatelé naší obce a kdy byla obec osídlena prvními
osadníky, s jistotou se již nikdy nedopátráme. Že krajina byla velmi
brzy obydlena, je patrno z toho, že podél řeky Odry vedla důležitá
obchodní, vojenská i státnická cesta. Hrady, jako tehdejší pevnosti,
chránily obchodní karavany a jízdní posly. Z této oderské cesty
odbočovala v blízkosti Butovic nebo Studénky jiná cesta vedoucí přímo

na sever, chráněná hradisky ve Velkých Albrechticích, ve Staré vsi,
dále u Ohrady, i samotným Hradcem u Opavy. Obyvatelstvo trpělo
nájezdy Mongolů, či Tatarů, proti nimž se opevňovalo v dalších
hradech, jako byl Štramberk a také vystavěný hrad u Bílovce kolem
roku 1240. Vesnice a osady byly z velké části zničeny hordami, jimž
veleli náčelníci Rotty a Betty. Obyvatelstvo bylo slovanského původu a
obec dostala jméno po svém zakladateli Albrechtovi, který v době
Přemysla II. byl olomouckým biskupem vyslán osídlit zničenou osadu a
doplnit zbytky slovanského obyvatelstva německými osadníky. Frančtí
osídlenci vystavěli obec podle svých zvyklostí v řadách podél potoka a
jejich selské dvorce mají svůj vlastní ráz. Osídlení mělo pro feudály

hospodářský význam, neboť znamenalo zvýšení příjmů vrchnosti
z poplatku řemeslníků a rolníků. V dřívějších dobách byla vesnice
jednou z největších osad v okolí i pro své území, délku osídlené části i
pro počet obyvatel. Aby se název odlišil od názvu vsi Albrechtičky,
ležící na pravém břehu Odry za Studénkou hlavně v německém jazyce,
v pozdějších dobách vzniklo doplnění slovem Velké. Velké Albrechtice –
Gross Olbersdorf. Albrechtičky –
Klein Olbersdorf. První písemná
zmínka o naší obci pochází z
roku 1414.
Což
si
toho
roku
připomeneme 600 let.

Tak jde čas …..

Každý dům má svoji historii.
I tento dům č.p. 203, který
najdeme na horním konci naší
obce, po levé straně směr Bílovec. Pod tímto domem byla autobusová
zastávka. jak je vidět
na fotografii. Když se
podíváte, tak směrem
v pravo dolů cestou
dojdete nyní k hospůdce
U Martina a když se
dáte do leva směrem do
kopce,
tak
dojdete
k vlaku.
Dříve
se
v tomto domě v okénku

prodávaly jízdenky na
vlak.
Dokonce
i
hrad
z fotografie najdete i
dnes v zahradě tohoto
domu.
V 80. letech, už tento
dům
dostal
novou
fasádu a nový vzhled,
který má dodnes.

Obec Velké Albrechtice vyhlašuje soutěž
o nejhezčí fotografii z léta 2014.
Vyfoťte a doručte do 15.9.2014 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.

Oznámení
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
prO ŠKOLní rOK 2014/2015
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Velké Albrechtice, příspěvkové
organizace, oznamuje rodičům, kteří mají zájem zapsat své dítě do MŠ ve
Velkých Albrechticích od 1. září 2014, že se zápis bude konat

v pondělí 5. května 2014 v 15,00 hodin
v 1. poschodí MŠ Velké Albrechtice.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní rodiče v den zápisu
pro dítě, které MŠ ještě nenavštěvuje. S sebou si donesou potvrzení o
proočkování dítěte, rodný list dítěte, občanský průkaz. Žádáme rodiče, aby
k zápisu přistupovali zodpovědně a přihlásili své dítě ve výše uvedeném
termínu.

„Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“
Vážení spoluobčané, v rámci aktivit a činnosti Místní akční skupiny
Regionu Poodří, obracíme se na Vás o spolupráci a pomoc. A to při
zabezpečení tradičních regionálních receptů a výstavních exponátů (skříň,
kuchyňský stůl se židlemi, nádobí, truhly, textilní recepty a další) do
starobylé kuchyně, která rozšíří stávající expozici Moravského Kravařska
na zámku v Bartošovicích. Exponáty lze darovat nebo zapůjčit. Cílem
expozice je ukázat život našich předků a uchovat toto dědictví dalším
generacím. Expozice je realizována v rámci mezinárodního projektu
spolupráce „Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a
Podpolaní“, který je financován z Programu rozvoje venkova MZe,
opatření IV.2.1. Exponáty přijímáme po telefonické domluvě na tel. čísle
556720491, a recepty regionálních pokrmů poštou nebo na e-mail:
mas@regionpoodri.cz, www.mas.regionpoodri.cz
MAS Regionu Poodří, o. s.
Bartošovice č. 1 – zámek, 742 54

Unplugged 2014 - To nejlepší z garáže
Pokud máte rádi dobrou hudbu a chcete se trochu pobavit, neměli
byste chybět na letošním ročníku festivalu Unplugged. Čekají na vás
vtipné divadelní scénky sehrané samotnými studenty a jako obvykle
skvělá vystoupení kapel. Neváhejte a přijďte se podívat, určitě
nebudete litovat! Další info naleznete na unplugged.gmk.cz nebo na
našich facebookových stránkách.
Datum a místo konání: 5. června (čtvrtek) 18:00 – 23:00, 6. června
(pátek) 18:00 – 23:00. Tělocvična Gymnázia Mikuláše Koperníka v
Bílovci. Vstup od autobusové zastávky "Beseda".

Gratulace albrechtickým holčičkám/Milada Hochmanová
Dne 22.3.2014 se konal v Ostravě „Stars cup“, kde kadetky Kittens
vybojovaly první místo ve své kategorii. Ze třinácti družstev byly
holky nejlepší, proto bych chtěla kadetkám Kittens a našim
albrechtickým
holčičkám:
Nelince
Hochmanové, Verunce
Tabáškové, Veroničce
Koplíkové,
Natálce
Gardoňové a Maxičce
Kubánkové pogratulovat
k prvnímu
místu
a
popřát mnoho dalších
úspěchu
v tomto
mažoretkovém sportu.

Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany na
10. Den obce Velké Albrechtice,
dne 14.června 2014, začátek ve 13.00 hod.
Srdečně Vás zveme na tradiční 13. ročník
Otevírání Poodří a Pooderské koštování
konané dne 17. května 2014 na zámku
v Bartošovicích. Zahájení od 10.00 hodin.
Kalendář akcí
Datum
10.května
17.května
20.-23.května
23.-24.května
31.května
4.června
6.června
7.června
14.června
16.června
28.června

Akce
ČČK/zájezd do Wieliczky a Krakowa
13. ročník Otevírání Poodří a Pooderské koštování
ČČK/Sběr šatstva
Volby do Evropského parlamentu
ČČK/zájezd pro rodiče s dětmi ZOO Olomouc
Běh Velkými Albrechticemi
ČČK/Zájezd do divadla- opereta „Edith a Marlene“
Hry bez venkovských hranic/Bernartice
Den obce Velké Albrechtice
Zasedání Zastupitelstva obce
Štít Albrechtic/ Albrechticích v Jizerských horách

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. 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
Vyšlo:01.05.2014
Uzávěrka příštího čísla: 15.06.2014

