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Oprava propustku a komunikace Albrechtičky - Petřvaldík
Ode dne 21. 5.2013 probíhá oprava propustku na komunikaci Albrechtičky
– Petřvaldík v místě zvaném „Mezigrunt“. Oprava probíhá za provozu a
provoz je upraven dopravním značením.
V návaznosti na tuto opravu proběhne ve dnech 10. 6. až 13. 6. 2013
úprava povrchu komunikace a provoz na komunikaci bude zcela
uzavřen. V případě dřívějšího otevření budete informování rozhlasem
a na webových stránkách obce.
Opravu propustku a místní komunikace provádí obec Albrechtičky,
financování je zabezpečeno z dotace Moravskoslezského kraje. Pro
dosažení dohody na opravě komunikace, převzala obec Albrechtičky
komunikaci na svém katastru do své správy a převzala od
Moravskoslezského kraje darem i pozemky nacházející se pod komunikací.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Pooderské koštování
Dne 24. 4. 2013 se uskutečnilo vyhodnocení místního kola Pooderského
koštování domácích pálenek. Výsledky jednotlivých kategorií místního
kola:
jabkovice - Vladimír Silber
slivovice – Zdeněk Šajtar
hruškovice – Arnošt Šajtar (č.p. 110)
Vzorky těchto pěstitelů nás reprezentovaly na „Pooderském koštování“
v Bartošovicích v sobotu 18. května v rámci „Otevírání Poodří“., kde
v kategorii hruškovice obsadil p. Arnošt Šajtar krásné 2. místo.

Bez včel by nebylo úrody.
Od nepaměti lidé znají lahodnou chuť medu a využívají příznivých účinků
včelích produktů. Bez opylování kvetoucích rostlin nejmenším a
nejpilnějším „domácím“ tvorem, jakým včela medonosná je, by příroda
nebyla přírodou. Líbí se nám barevné zahrady a louky, vonící rozkvetlé
stromy. Nic z toho bychom neměli, nebýt drobného hmyzu, který svou pílí
a neúnavností předčí kteréhokoliv jiného
zástupce živočišné říše. Včela je člověku
velkým pomocníkem a toho jsme si také
vědomi.
Péči o včely a využívání jejich schopností
zvládají odborně zdatní včelaři sdružení
v základních organizacích. Český svaz
včelařů Studénka zahrnuje členy z tohoto
města, dále pak z Pustějova a Albrechtiček.
Je jich celkem 40 a vlastní 320 včelstev.
V samotných Albrechtičkách pečuje o 140 včelstev osm včelařů. Jejich
činnost spočívá samozřejmě především ve všestranné péči o včelky – jejich
krmení, sledování zdravotního stavu, případného léčení, připravování jak
na sezónu, tak i zazimování. Kvalita včelstev je prvořadá a její zachování
si vyžaduje nemalé úsilí. Rozšiřování odborných znalostí a nových
poznatků v oboru jsou běžnou součástí práce celé organizace. Vzdělávání
samostudiem, získávání a předávání zkušeností je pro včelaře
samozřejmostí. Velkým přínosem jsou také přednášky na slovo vzatých
odborníků.
Propagace včelařství a snaha přiblížit veřejnosti, dětem a mládeži tuto
obětavou a společensky prospěšnou práci znamená pořádání akcí, které se
vždy setkaly s příznivým ohlasem. V této souvislosti vzpomeňme
přednášku dr. Jany Hajduškové s názvem „Včelí produkty ve výživě
člověka“ nebo výstavy v základní škole u příležitosti „jarmarku“. Zájemci
z řad občanů jistě oceňují možnost koupit si kvalitní med, který je také
dodáván i do výkupu. V nejbližší době budete mít možnost znovu pobýt ve
společnosti včelařů. Na 15. červen je připraven Den města Studénky, kde
budete moci shlédnout nejen výstavku z naší činnosti, ale i ochutnat
lahodný med a další dobroty. Zveme občany Albrechtiček k účasti a
přejeme hezký zážitek.
František Bernát, předseda ZO ČSV

A nastává čas prázdnin...
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby
děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na
rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat
nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez
přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném
tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru
nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro
případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli
v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty
(zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím
vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se
rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou
často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých
jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty
orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech
může dojít i nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných
plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti
důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování
plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé
nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače,
zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky.
Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické
sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a
experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí
zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla,

žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou
uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách,
kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i
těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň
trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi,
můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných
mimořádných událostí.
OS – Lilia

Dobrý den město!
V sobotu 15. června proběhnou ve Studénce oslavy Dne města a
připomínka 100. výročí založení sportu a kultury ve Studénce. Akce se
bude konat v areálu stadionu TJ Vagonka od 10:00 do 24:00 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na žánrově pestrý hudební i doprovodný
program. Hlavní hvězdou programu je kapela NO NAME.

Hry bez venkovských hranic

OS Fojtovka
V sobotu 8. 6. 2013 se v areálu Fojtovky budou
ke Dni děti konat rybářské závody pro děti.
Zahájení od 9.00 do cca. 11.00 hod., následné
vyhlášení vítězů a předání cen. Občerstvení
zajištěno pro všechny účastníky a širokou
veřejnost. V letošním roce chceme také zavést
novinku zapůjčení prutů a ostatní výbavy, tak
aby se mohly zúčastnit i ratolesti nerybářských
rodičů. Pro případný větší zájem o zapůjčení prutů se doporučuje rezervace
na tel. 607 888 111. Akce se nebude konat za deště a bude vyhlášen
náhradní termín.
Marek Hoffmann, OS Fojtovka

Farmářské trhy
Lidem se naštěstí v poslední době začalo stýskat po voňavých domácích
uzeninách, po opravdu sladkých jahodách a šťavnatých rajčatech, které
„voní domovem“.
Farmářské trhy nabízejí široký sortiment moravských i českých
potravinových produktů: čerstvé i sušené ovoce a zelenina, pečivo, koláče,
obiloviny, mléko a mléčné výrobky, sýry, vejce, sirupy, zavařeniny,
čerstvé maso z kozí farmy, jehněčí speciality, uzeniny, ryby, byliny a
koření, med, nefiltrované pivo, víno, květiny, sazenice, dřeviny,
nejrůznější kulinářské speciality a další řemeslné rukodělné výrobky.
Zboží, které je na těchto trzích prezentováno, musí být opatřeno dokladem
o jeho původu. Tedy je pečlivě dohlíženo na to, aby nabízené produkty
pocházely výhradně ze sortimentu výpěstků daného farmáře.
Termíny konání farmářských trhu v nejbližším okolí:
Studénka - čtvrtky: 6. 6.; 4. 7.; 1. a 29. 8; 12. 9.; 10. 10.; 7. 11.; 5. 12.
2013 od 9:00 do 16:00 hodin na náměstí Republiky
Příbor – pátek 28. 6. 2013 od 8:00 hodin na náměstí S. Freuda.
Kopřivnice – pátek 14. 6.; 13. 9.; 11. 10. od 9:00 do 16:00 hod na pěší
zóně v centru města
Nový Jičín - 21. 6. 2013 od 8:00 hodin na Masarykově náměstí
Frenštát p.Radhoštěm – 18. 6.; 13. 8.; 10. 9.; 8. 10.; 5. 11.; 3. 12.
Ostrava – 8. 6.; 22. 6.; 6. 7.; 20. 7.; 3. 8.; 17. 8.; 31. 8.; 14. 9.; 28. 9.; 12.
10.; 26. 10.; 9. 11.; 23. 11. od 9:00 hodin na parkovišti OC Futurum

Obec Mošnov ve spolupráci s Regionem Poodří pořádá
na hřišti TJ Mošnov v sobotu 8. června 2013
XV. ročník zábavného soutěžení

Hry bez venkovských hranic
13:30 hod. - zahájení a nástup soutěžních družstev
14:00 – 17:30 - hod. sportovní soutěže v netradičních disciplínách
18:00 hod. - vyhlášení výsledků
Bohaté občerstvení zajištěno.
Letos se soutěže zúčastní 17 družstev.
Zveme spoluobčany, aby přijeli povzbudit naše soutěžní družstvo.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci červnu 2013 slaví své životní jubileum
Paní Miloslava Vidličková 85 let
Pán Jaroslav Olšovský 70 let
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti
Červnové pranostiky
Červen studený, sedlák krčí rameny.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
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