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Úvodník / Radka Chudjáková 

     Před námi je období dovolených, zaslouţeného odpočinku a snad i 

slunečného a teplého počasí prázdninových měsíců července a srpna. 

Názvy měsíců byly většinou odvozovány od jmen bohů a bohyň (např. 

červen - bohyně Juno). Červenec (July) dostal své jméno po Juliovi 

Caesarovi. Po něm nastupuje na trůn Augustus, po němţ je pojmenován 

další měsíc - srpen. Z důvodu Augustovi ješitnosti má srpen stejně dnů 

jako červenec a porušuje tak pravidelné střídání měsíců se 30 (resp. 

28 či 29) dny a s 31 dny.     

Co říká pranostika: 

 

 Kdyţ dne ubývá, horka přibývá.  

 Červenec nese parna, krupobití a medovice,  

jesti hojný na bouřky a vichřice. 

 Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. 

 Co červenec nedovaří - srpen neupeče. 

 Co červenec neupeče, to jiţ v srpnu neuteče. 

 Slunce peče - déšť poteče. 

 V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. 

 Jaký červenec, takový leden. 

 Kdyţ červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. 

     

     Za celou redakci přeji všem občanům příjemně a pohodově strávené 

letní dny zalité sluncem. Cestovatelům spoustu záţitků a poznání 

nových zajímavých míst. Dětem a studentům dlouhé a vydařené 

prázdniny. 



Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta 

     Nebývá mým zvykem psát o počasí. Ale letošní jaro a počátek léta 

se vyznačovaly extrémním počasím. A kdo ví, co nás ještě čeká. Velké 

rozdíly teplot, nejdříve dny téměř tropické, pak vlna bouřek a 

přívalových dešťů s prudkým ochlazením. Tyto výkyvy počasí nepřinesly 

jen špatnou náladu. Také mnoho škod v různých částech republiky, 

očekávají se i velké ztráty na zemědělských porostech, neúroda ovoce. 

Jediné co se „urodilo“ jsou komáři, slimáci a další nepříjemná havěť, 

bez které bychom se obešli. Proč se o tomto rozepisuji?  

    Máme upravené koryto Bílovky. Přesto dosáhla hladina vody 17. 

května 3. stupně povodňové aktivity, i kdyţ jen na krátkou dobu. Mnozí 

jste to ani nezaregistrovali. Poměry na Bílovce se opravdu zásadně 

změnily a v centru obce si nějakého ohroţení nemusíte ani všimnout. 

Dnes jsou nejvíce ohroţeny dva úseky. Na horním konci od Bílovce po 

lávku u p.Peschela, kde je koryto úzké a plytké. Pak i na spodním konci 

níţe od zastávky Remíza, kde průtočný profil zmenšuje spousta 

naplavenin. Stav 17.5. byl takový, ţe naproti domu p.Hutníka a dole u 

Remízy scházelo jen pár centimetrů aby se voda vylila z koryta, přitom 

v centrální části obce byla rezerva ještě asi 70 cm do naplnění koryta. 

To potvrzuje, ţe provedené úpravy splňují sice očekávání, ale mělo by 

se v nich pokračovat. Bylo by však třeba, aby se Povodí Odry podařilo 

do svých plánů zařadit i úpravu koryta aţ k Bílovci a také aby se 

provádělo pravidelné čištění koryta od naplavenin. Pro letošní rok na 

Povodí Odry chystají úpravu opevnění břehů na spodním konci. 

Doufejme, ţe to vyjde. Letos je musím pochválit za údrţbu břehů 

vysečením trávy, která roste opravdu jak z vody. 

    Nejen Bílovka nás ohroţuje. Stačilo asi půl hodiny a okolí mateřské 

školy bylo v pondělí 14. června dopoledne pod vodou. Bláto aţ na silnici 

před MŠ. Způsobila to nečekaná průtrţ a z polí se valící voda s bahnem 

z melioračního potoka, kterou nestačil kanál kolem MŠ odvádět do 

Bílovky. Mimo jiné i proto, ţe na česle na vstupu kanálu se nachytaly 

plastové obaly z tvárnic stavebníků RD, větve i suchá tráva, splavená 

aţ někde od ţelezniční trati. Díky zásahu obětavých občanů, kteří 

čistili mříţ do příjezdu hasičů, se podařilo zabránit větším škodám. 



Opakovaně se však ukazuje, ţe toto místo je velmi kritické. Meliorační 

potok odvádí dešťové vody ze stovek hektarů polí, a proto navrţená 

přeloţka kanálu a výstavba suchého poldru nad zástavbou jsou opravdu 

nezbytné. Snad se konečně podaří vyřídit potřebné formality a získat 

na realizaci dotace, protoţe bez dotací to vybudovat nedokáţeme. 

     Naše jednotka dobrovolných hasičů byla řadu dní v pohotovosti a 

zasahovala na mnoha místech. Vţdy po opadnutí vody pak čerpali sklepy 

a pomáhali těm, kdo zavolali. A to byla ještě před pár týdny situace 

v jednotce taková, ţe hrozilo její zrušení. Je vidět, ţe i přes 

nedostatky ve formalitách, které nám vytýkají kontrolní orgány, jsou 

naši hasiči schopni zasáhnout a uţiteční. Snad jim zkušenosti 

z uplynulých dnů opět dodají zdravého sebevědomí, potřebného pro 

další práci jednotky. Za práci během uplynulých dnů jim chci touto 

cestou poděkovat. 

     Zlepšení povodňové situace by měly napomoci opatření nazvaná 

„projekt společných zařízení“ v rámci komplexní pozemkové úpravy. Ta 

byla předána k zápisu katastrálnímu úřadu. Obec se v rámci pozemkové 

úpravy stane vlastníkem asi 72 ha půdy mimo zastavěné území, která 

bude určena především k budování komunikací, opatření k zadrţení 

vody v krajině a k celkovému zlepšení vzhledu okolní krajiny. 

Pozemková úprava ruší všechny nájemní smlouvy. Vlastníci půdy pomalu 

uzavírají smlouvy nové. Vyplývá z toho, ţe zde nebude hospodařit jen 

jeden či dva zemědělské subjekty, ale můţe jich být pěkná řádka. I 

proto budeme muset některé pozemky určené jako přístupové 

komunikace vytýčit a jako travnaté komunikace je udrţovat. Napřed 

však musíme mít jasno v uţivatelských vztazích, abychom tuto práci 

nedělali zbytečně. Do podzimu proto musím zjistit kdo které pozemky 

bude uţívat a s těmito uţivateli dohodnout nějaké řešení. Pokud jste 

ochotni předat informaci komu jste pozemky pronajali, uvítám to.  

     Pokud jde o protierozní opatření na severním svahu nad obcí (nad 

bývalým mlýnským náhonem) předpokládám, ţe vlastníci pozemků budou 

pozváni na společné jednání, kde se dohodneme na dalším postupu a 

budeme se snaţit na tato opatření získat nějaké financování. Obec 

letos zahájí výsadbu ochranné zeleně, začneme nad lokalitou pro RD za 

MŠ. Ve spolupráci s ČSOP Studénka bychom chtěli postupně vysadit 



remízky kolem cest, větrolamy a podobně. K výsadbě budou vyzváni i 

občané, kteří káceli stromy a měli náhradní výsadbu na obecních 

pozemcích uloţenu. Pokud sami máte zájem se na výsadbě podílet, 

můţete se přihlásit na OÚ. Podle zájmu pak můţeme provést část 

výsadby svépomocí, coţ by mohlo být nejen levnější, ale i vy byste 

mohli jednou svým vnukům říct „tyto stromy jsem kdysi zasadil“. 

    Komu však nemohu poděkovat – je mezi námi několik „odpovědných“ 

občanů, kteří stále nepochopili, ţe koryto Bílovky není skládka. Co zde 

navezou, sice voda odnese, ale jinde třeba způsobí závaţný problém. 

Stále totiţ na několika místech vznikají hromady posečené trávy, 

větví, starého listí nebo dokonce hlíny z výkopu. Zkuste to pochopit a 

nezadělávejte na problémy. Kaţdý je podle zákona povinen likvidovat 

svoje odpady předepsaným způsobem, a pokud se nepletu, není nikde 

napsáno, ţe vysypat odpad k potoku je povolený způsob.   

    Teď k jiným tématům. O prázdninách provedeme v základní škole 

podstatnou část stavebních úprav podle projektu „Rekonstrukce a 

modernizace Základní školy Velké Albrechtice“. Tato stavba je 

spolufinancována z dotace Regionální rady Moravskoslezsko. V celé 

budově budou provedeny opravy el. instalací, vodovodu, kanalizací a 

podlah, bude vyměněno ústřední topení a další. To se musí stihnout do 

zahájení školního roku. Na podzim pak budeme pokračovat půdní 

vestavbou dvou nových učeben a úpravami okolí školy. Stavbu provede 

firma Eiffage Construction Česká republika s.r.o. (dříve Tchas), které 

podala v soutěţi nejvhodnější nabídku. V srpnu chceme také začít 

s úpravami ploch kolem bytovek a pošty.  

    V některých místech v obci je poněkud omezena doprava stavbou 

rekonstrukce vodovodu. Stavbu provádí firma DORG pro SMVAK 

Ostrava, a.s. a potrvá ještě do konce srpna. Omlouváme se všem za 

vzniklé potíţe, ale jinak to nejde. Určitá omezení přinese i oprava 

silnice III/46419, kterou bude provádět Správa silnic MSK v části od 

Sugalu po Bílovec. 

    Omezení dopravy se týká také rozmístění nového dopravního 

značení na místních komunikacích kolem mateřské školy. Na obou 

komunikacích směřující k lokalitě pro výstavbu RD bude zaveden 



jednosměrný provoz, protoţe jsou úzké a neumoţňují bezpečné míjení 

ani dvou osobních vozidel. Děkuji za pochopení. 

    Moţná jste zaregistrovali, ţe v parčíku u mostu ke kostelu stojí 

nový přístřešek. Je postaven v rámci společného projektu „Cyklistická 

zastavení v obcích Regionu Poodří“ a spolufinancován z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje. Stejné přístřešky byste měli najít ve všech 

obcích regionu. Místo je doplněno informačním letákem a ještě zde 

bude obnovena informační mapa, kterou vandalové zničili.  

    Jako kaţdým rokem je v obci vyhlášena soutěţ o nejhezčí fasádu, 

zahradní domek či zahrádku. Dovolím si zde vyzvat zájemce, kteří by 

se chtěli podílet na hodnocení soutěţících, aby se přihlásili na OÚ 

Velké Albrechtice. Bodové hodnocení provede kaţdý samostatně a 

nakonec na OÚ spočítáme konečné pořadí. Děkuji za spolupráci. 

    Vedle této soutěţe však asi někdo pravidelně vyhlašuje i soutěţ o 

nejhnusnější pozemek a nejvyšší kopřivy. A asi nabízí vysoké odměny 

„nejlepším“. Stále se potýkáme s několika vlastníky pozemků, kteří si je 

neudrţují. Nejenţe tím poškozují vzhled obce, ale sousedům na svých 

pozemcích zakládají semeniště plevelů a líhně různých škůdců. Někteří 

nereagují ani na obsílky a pohrůţky pokutou. Má to smysl? Takţe, i 

kdyţ na údrţbu svých pozemků sami nestačíte, nezbavuje vás to 

odpovědnosti a musíte si úklid porostů v zastavěné části obce zajistit 

dodavatelsky. Jinak se těm pokutám opravdu nevyhnete. 

    S předchozím tématem souvisí další, a to stíţnosti na kouř a zápach 

z pálení trávy. V obci to zatím není zakázáno. Pokud bychom to chtěli 

zakázat, museli bychom na náklady obce zajistit jiný způsob likvidace 

zelené hmoty. Pomoci by mohli provozovatelé bioplynových stanic. 

Podle schválených provozních řádů mají obci umoţnit likvidaci trávy 

předáním na tato zařízení.  To jejich představitelé také opakovaně 

slíbili. Zatím však obci nic nenabídli. Proč ne, to nevím. Proto je moţné 

trávu spalovat. Ale jen důkladně usušenou a za povětrnostních 

podmínek, které to umoţní. To znamená ne večer za teploty +32 OC, 

kdy se ani lísteček nepohne! Buďte trochu ohleduplní i ke svým 

sousedům. 

    Poslední týdny jsou ve znamení příprav Štítu Albrechtic. Podílí se na 

tom nejen sportovci SK Velké Albrechtice, o jejichţ prestiţ kromě 



obce nejvíce jde. Pomáhá i řada občanů, sponzorsky přispívá řada 

firem. Všem je třeba poděkovat. Jak to vše dopadne? Víme jen, ţe 

vyhrají Albrechtice a snad na ten 37. ročník všichni budou vzpomínat 

v dobrém. 

    Nadcházejí očekávané prázdniny, doba dovolených a odpočinku. Jak 

jste si přečetli, ne pro všechny. Ve škole budou muset zajistit úklid a 

přípravu školního roku. Snad přijdou pomoci i rodiče. Přesto přeji našim 

školákům i vedení školy krásné prázdniny a po jejich skončení jen 

příjemné záţitky při výuce v obnoveném prostředí základní školy. Všem 

ostatním příjemné proţití dovolené podle vašich představ a obnovení sil 

do další práce.  

    Na podzim nás čekají volby do zastupitelstva obce. Budou spojeny 

s volbami do Senátu Parlamentu ČR a jejich termín byl stanoven na 15. 

a 16. října 2010. V této souvislosti zastupitelstvo obce stanovilo, ţe i 

pro další volební období 2010-2014 bude počet členů zastupitelstva 15. 

Tato informace je důleţitá pro kandidáty a volební strany. Další 

informace budou zveřejňovány na úřední desce. 

 

     



Albrechtík – Ahoj děti! / Radka Chudjáková 

Rybář šel chytat ryby s natrţenou sítí. Pomůţeš lapené rybce utéct 

ven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malé děvčátko při hraní v parku našlo pistoli. Jde k policistovi 
a ptá se: "To je vaše zbraň?" Policista na to:"Ne, já jsem svou 
ztratil..." 

 
Před písemkou: "Doufám, ţe nikoho neuvidím opisovat." Z prostřední 
řady se ozve: "Taky doufáme." 
 
Sedí holčička na pískovišti a něco spokojeně papá. Kolemjdoucí paní se 
jí ptá: "Děvčátko, co to jíš? "Nevím, samo to sem přilezlo." 
 

 



Ohlédnutí a další akce / Pralinky 

     Tak milí přátelé, kamarádi ..... bylo, nebylo .... za devatero horami a 

devatero lesy leţí pohádkový Kunín, kde se uskutečnily jiţ XII. Hry 

bez venkovských hranic. Ty jsou jiţ za námi a my můţeme bilancovat :-) 

Tentokrát se soutěţe konaly v zahradách zámku Kunín, coţ bylo poprvé 

v historii her. Pořadatelé si dali záleţet! Kunínští měli vše důkladně 

propracované: od kostýmu, přes vyprávění pohádek k ukázkám soutěţí, 

super rozhodčí, bleskové výsledky ... no prostě „paráda“. Do Kunína 

jsme dorazili společně s Bílovem, který dostal soutěţní číslo třináct. 

My jsme „vyfasovali“ číslo následující. Dohromady soutěţilo rekordních 

16 obcí Regionu Poodří. Pohádkových soutěţí bylo osm: RYTÍŘSKÝ 

SOUBOJ, PÁS CUDNOSTI, CHYTÁNÍ ZLATÉ RYBKY, KRMENÍ 

PRINCÁTKA, ODEMYKÁNÍ ZÁMECKÉ TRUHLY, NEJVYŠŠÍ 

ZÁMECKÁ VĚŢ, KEJKLÍŘI, PŘEKVAPENÍ – a ţe to bylo „velké“ 

překvapení!  

Všechna druţstva bojovala do morku kostí. Ale vyhrát můţe jen 

jeden, tak to prostě na světě chodí. Letošním vítězem se stali 

„Jeseníčtí“ tedy druţstvo z Jeseníku nad Odrou, kterým dodatečně 

gratulujeme. Soutěţní odpoledne strašně rychle uteklo a my jsme si 

dali záleţet, abychom se pobavili a také zabojovali. Bojovali jsme jako 

„lvi“ a dosáhli jsme na krásné 14–té aţ 15-té místo :-) Naši 

spolubojovníci a spolucestující z Bílova byli třináctí. Takţe také 

dodatečná gratulace :-) No a pokud mohu mluvit za druţstvo: tak uţ 

teď se těšíme, ţe se za rok sejdeme a pojedeme soutěţit do Sedlnic. 

Určitě přijďte fandit stojí to za to. A kdo má zájem soutěţit 

za náš tým „Kamzíků“ , nechť se směle přihlásí k nám.  

Bereme všechny, kdo mají rádi zábavu, humor a recesi!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze základní školy / Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka školy 

     Bývají dny, kdy se „učíme jiným neţ obvyklým způsobem“.  

Vymýšlíme akce a programy něčím přínosné, zajímavé a hlavně takové, 

které vedou školáky k rozšiřování obzorů, získávání vědomostí a 

všeobecných znalostí o světě, přírodě, zvířatech, lidech, věcech, dění 

kolem nás. 

     A tak například v dubnu nás příjemně naladily dvě rozmilé speciálně 

vycvičené canisterapické fenečky, na nichţ se simulují různé situace. 

Se svou „paničkou“ tvoří součást projektu nazvaného „Poznej svého 

psa“. 

Děti se vyznačují kladným vztahem ke zvířátkům, především ke 

koníkům a k pejskům, a právě pozvaní pejsci se ten den proběhli 

v tělocvičně, očichávali, schovávali kost, nechali se hladit, krmit 

piškotky a dobrotami a naši ţáčci, ti pozorně hltali nové poznatky 

z oblasti chovu psů, poslechli si, jak se k vlastním i cizím „ miláčkům“ 

chovat, aby předcházeli zraněním, jakým způsobem se zachovat 



v případě útoku, či jak správně se psem manipulovat. Všechno konání 

totiţ slouţí k lepšímu chápání a uvědomění si závaţnosti problému.   

V základní a pak i  v mateřské škole byla spokojenost, nikdo neměl 

strach. 

 

 

Babičky, maminky a tetičky, 

vezměte za ruku své dětičky,  

překvapení pro Vás máme,  

do dětství Vás zpátky dáme. 

 

Zahrádky dnes muţům nechejte 

a za námi rychle spěchejte, 

vrátíte se s námi v čase, 

Barbie uţ čekají v celé kráse. 

 

Baroko, secese, renesance, 

tohle vše je naše práce, 

s háčkem jsme je vykouzlily, 

výstavu tím zahájily. 

 

Těmito slovy vítaly dvě sympatické paní, Simona Mecerodová a 

Kateřina Citová, návštěvníky výstavy „Historický svět panenek“.  

Na Dni obce v Těškovicích jsem výstavku osobně viděla, neodolala 

jsem a pozvala zručné kamarádky do Velkých Albrechtic. Hlavně 

děvčata milují panenky, jejich výrazné tvářičky, malinké výstřední 

oblečky, upravené dlouhé vlásky. Barbie známe v moderním pestrém 

provedení, ty nové se však k nepoznání změnily. Oblékly historické 

oděvy, zpodobnily dobové výjevy a situace.  

Termín výstavy byl sice neobvyklý, v sobotu na 1. Máje, přesto jsem 

pevně věřila, ţe hodně dětí na výstavu dorazí a zároveň na Den 

otevřených dveří školy přivedou rodiče, příbuzné a známé. 

Instalace výstavy byla aţ neskutečně náročná, pro představu - 

v pátek od 17 do 22 hodin, v sobotu od 6,30 do 10,00 hodin.  Dveře se 



doslova a do písmene otevřely veřejnosti v sobotu v 10,00 hodin a 

zavřely za posledními návštěvníky v 17,00 hodin. 

    Panenky v háčkovaných šatičkách byly kouzelné, něţné, romantické. 

Připomínaly období ţivota Josefa Lady, Robinsona Crusoa na pustém 

ostrově, tři mušketýry z dob panování krále Ludvíka XIV., mořské 

panny, piráty z Karibiku, pohádky, nebíčko, zem i peklíčko, svatbu i 

sáňkovačku, scény z období baroka, rokoka, renesance, pravěku, 

středověku i novověku.  Prostě kaţdý si mohl vybrat historickou etapu 

podle libosti. 

Potěšili mne návštěvníci, kteří si našli chvilku na kulturní záţitek a 

zpříjemnili si deštivý den návštěvou naší školičky. Někteří si ji dokonce 

i zopakovali. Navíc hodní tatínkové fotografovali a díky jim si můţeme 

panenky znovu připomenout o přestávkách. 

     Jako další zdařilý jsme zhodnotili program sympatického Petra 

Pchálka s poutavým vyprávěním o světadíle Afrika. Sluţebně africké 

země navštívil, přinesl do domovské Opavy spoustu záţitků, příběhů a 

poznatků z míst, kde se ocital během své pracovní cesty. Děti se 

zaujetím poslouchaly, vnímaly aţ neskutečné příhody, chudobný těţký 

ţivot afrických dětí, sirotků, rodičů a přestárlých, obdivovaly 

namáhavou práci, ţivot bez přístřeší, nábytku, televize, bez vydatného 

jídla a pití, srovnávaly tamější školu i primitivní dopravní prostředky, 

divily se radosti afrických dětí z kaţdého darovaného obnošeného 

oblečku. 

     Co často malým podsouváme, aby si váţili „dobrého bydla a docela 

vysoké ţivotní úrovně“, obdobně a nenásilnou formou slyšely z úst 

mladého cestovatele, geodeta. Celé dvouhodinové povídání o Africe 

bylo zakončeno soutěţí se zpětnou vazbou a dárkem, ke koupení byly 

nabídnuty fotografie na památku. 

     Koncem května uspořádali pro ţáky 1. a 2. ročníku preventivní 

program s ukázkou práce hasičů členové Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje. Poučili děti o bezpečném chování 

během poţáru a povodní, zopakovali tísňová telefonní čísla, popsali 

hasičské přístroje, ukázali pomůcky a potřeby, jeţ při práci pouţívají. 

     O prázdninách čeká základní školu celková rekonstrukce topení a 

půdních prostor.  



     Této však předcházelo velké stěhování a já jménem všech pracovnic 

moc děkuji všem obětavým -  tatínkům, jmenovitě pánům Klimšovi, 

Hefkovi, Gardoňovi, Šikulovi, Vaškovi, Č. Kleinovi, J. Kleinovi, dále 

dědečkovi Ševčovičovi, mamince Hefkové a bývalým ţákům L. a P. 

Kolarovským a T. Mandokovi, kteří nám přišli pomoci s přesunem věcí, 

starších ţidlí a laviček z půdy do garáţe.   

Těţko bychom namáhavou práci zvládly bez „chlapských rukou“.  
 

     Na závěr jako vţdy -  přeji všem školákům z Velkých Albrechtic 

hezké vysvědčení, příjemně proţité prázdniny plné odpočinku a 

relaxace. Mějte se co nejlépe a volna si náležitě užijte! 
 

 

Společenská kronika / Bronislava Magerová 

 

Červenec 

Bergrová Hana   50 let 

Pohludková Květoslava  60 let 

Gardoňová Marie   75 let 

 

Srpen 

Horklová Alena   50 let 

Fischer Rudolf   55 let 

Horkel Milan    60 let 

Winkler Jan    60 let 

Kula Petr    65 let 

Šarköziová Marta   70 let 

Solnický Ladislav   85 let 

 

Noví občánci 

Svačinová Nikola 



Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

Jarní část sezóny, které jsou za námi se vyznačovaly snahou našich 

muţů o udrţení v okresním přeboru. Po značné posílení týmu, které 

proběhlo v zimě, se velmi zlepšila docházka, hra i výsledky. Bohuţel po 

podzimu jsme byli na dně tabulky s velkou bodovou ztrátou na týmy 

před námi. V době psaní tohoto příspěvku ještě nevím, zda se záchrana 

podařila. Počasí vůbec nepřálo a byla odloţena celá kola. Některé 

domácí zápasy jsme museli sehrát v Bílovci na umělé trávě, coţ nás 

dosti zatěţuje finančně. 

Na počasí málem doplatil i 27. Ročník běhu Velkými Albrechticemi 

neboť hřiště bylo pod vodou a pořadatelé proto museli změnit start i 

doběh závodu a trať zkrátit o 170 m.  Na start se postavilo 86 běţců a 

stejně jako loni byl nejrychlejší slovenský reprezentant Miroslav 

Vanko, který desítku zaběhl za 31 min 39 vteřin. Potěšitelná byla účast 

albrechtických občanů, kterých bylo na startu 12 a vítězem se stal 

Patrik Kolarovský. 

Příprava na Štít probíhala schůzkami přípravného výboru, který 

průběţně dolaďuje konečnou podobu akce. Jako je ubytování, 

stravování, hlavně pak práce v areálu a na budově na hřišti.  

Závěrem chci poděkovat obci Velké Albrechtice za finanční zajištění 

turnaje i celé akce Štít Albrechtic 2010, bez které bychom tuto akci 

nemohli pořádat. 
 

Výsledky 37. Ročníku Štítu Albrechtic konaného 

v sobotu 26. Června 2010 (došlo po uzávěrce) 

 

1. Město Albrechtice 

2. Albrechtice nad Orlicí 

3. Baník Albrechtice (Albrechtice u Českého Těšína) 

4. Velké Albrechtice 

5. Albrechtice v Jizerských Horách 

6. Albrechtice u Lanškrouna 

7. Lesní Albrechtice 

8. Albrechtice nad Vltavou 



Nejlepší brankář: Martin Horáček, Albrechtice v Jizerských Horách 

Nejlepší střelec: Marcel Pavlovský, Velké Albrechtice 

Nejlepší hráč: Karel Burián, Město Albrechtice 

 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

MEDINILA 

Tuto rostlinu určitě nepřehlédnete. Je tak krásná a nápadná, aţ moţná 

podlehnete dojmu, ţe je umělá. Pravda je ale taková, ţe umělého na ní 

není opravdu nic. 

Je to zkrátka rolls royce mezi pokojovými květinami. Nejenţe 

přitahuje pozornost, ale také ji vyţaduje. 

Medinila nádherná (Medinilla magnifica) je keříčková rostlina 

pocházející z filipínských pralesů. Dorůstá do výšky a šířky jednoho 

metru a mimořádně vynikne jako solitér v moderním interiéru. Má 

vzpřímený růst s převislými stonky a velkými, koţovitými lesklými listy 

s výraznou ţilnatinou. Soukvětí se objevují na koncích výhonků a jsou 

zcela převislá. Kulovitá růţová poupata velká jako perličky vyrůstají na 

aţ třicet centimetrů dlouhých latách s velikými růţovými listeny, které 

se tvoří od února do srpna. Medinila bujně roste, a proto vyţaduje 

dostatek prostoru. Pěstovat ji můţete v teplém skleníku, v létě i na 

balkoně, terase či na zahradě. 

Podmínky pěstování 

Medinila dává přednost světlému stanovišti, nesnáší ale přímé slunce. 

Vyhovuje jí teplota mezi 18 a 22 °C, v zimním období potřebuje alespoň 

dva měsíce teplotu niţší neţ 15 °C. Pro nasazení květů je optimální 

teplota 16 °C. Můţe být i vyšší, ale potom je potřeba zajistit vyšší 

vlhkost vzduchu. Kdyţ se objeví poupata, vyţaduje zvláštní pozornost. 

Přemístíme ji přechodně na teplejší místo, více zaléváme a opatrně 

přihnojujeme hnojivem bez obsahu vápníku, například hnojivem na 

rododendrony. Kořenový bal udrţujeme mírně vlhký, zaléváme jen 

měkkou vodou pokojové teploty. Od března do srpna přihnojujeme 



kaţdý týden. Na jaře ji přesadíme do kyprého humózního substrátu s 

pH 5 – 5,8. 

Dáváme pozor 

Medinila nesnáší suchý vzduch. Potom 

ji často napadají mšice a roztoči. 

Kdyţ zpozorujeme mšice včas, stačí 

je posbírat, popřípadě opláchnout 

jemným proudem vody. Podobně 

zasahujeme i při napadení rostliny 

roztoči, které se projeví jemnou 

pavučinkou na rubu listů. Vlhkost 

vzduchu zvyšujeme rosením. 

Navlhčenou rostlinu (pokud je menší) 

také můţeme na krátkou dobu zabalit 

do mikrotenového sáčku a tak vlhkost 

zvýšit. Chemicky zasáhneme, aţ kdyţ 

tyto pokusy selţou. 

 

Policejní střípky / Policie ČR, Bílovec 

Doprava na našich silnicích 

V období od 15.5.2010 do 15.6.2010 proběhly ve sluţebním obvodu 

OO PČR Bílovec 2 dopravně bezpečností akce  se zaměřením na 

důslednou kontrolu osob a vozidel s cílem pátrání po hledaných nebo 

pohřešovaných osobách, dále pátrání po zbraních, střelivu a 

výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, a také 

věcech pocházejících z trestné činnosti  a kontrolu řidičů, zda před 

jízdou nepoţili alkoholické nápoje. Uvedených akcí se zúčastnili 

policisté OO PČR Bílovec a Dopravním inspektorátem Nový Jičín. 

Policisté zdejšího OO PČR v Bílovci v uvedeném období při 

silničních kontrolách zjistili 2 podnapilé řidiče motorových vozidel, 

přičemţ oba jsou trestně stíháni pro přečin ohroţení pod vlivem 

návykové látky podle  § 274/1 trestního zákoníku, a to z toho důvodu, 

ţe hladina alkoholu u něj přesáhla 1.00 ‰, coţ je jiţ uvedeným 



přečinem. Dále byli zjištěni tři řidiči, kteří řídili motorové vozidlo bez 

příslušného řidičského oprávnění. 

Bezpečnostní akce „mládeţ“ 

Dne 22.5.2010 v době od 00:00 hodin do 05:00 hodin proběhla 

v rámci sluţebního obvodu OO PČR Bílovec bezpečnostní akce „mládeţ“ 

zaměřená na dodrţování zákona č. 379/2005 Sb. O opatřeních 

k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a 

jinými návykovými látkami. Tato akce byla v součinnosti s Městskou 

policií Bílovec, přičemţ během akce bylo zkontrolováno 8 

restauračních zařízení a několik vytypovaných lokalit v rámci 

sluţebního obvodu OO PČR Bílovec, kde by se mohla scházet mládeţ. 

Při provedené akci nebylo zjištěno protiprávního jednání. 

Krádeţ a poškození náhrobního zařízení na hřbitově v Bílovci 

Neznámý pachatel v době od 14:00 hodin dne 1.6.2010 do 11:00 

hodin dne 4.6.2010 na místním hřbitově v Bílovci na ulici Ostravské 

odcizil a poškodil náhrobní zařízení (svítilny, vázy a podobně) nejméně 

47 hrobů, čímţ způsobil všem poškozeným zatím přesně nezjištěnou 

škodu.  

Vloupání do prodejny jízdních kol a kolárny Bílovec 

V době od 17:30 hodin dne 20.5.2010 do 08:15 hodin dne 

21.5.2010 se neznámý pachatel v Bílovci na ulici Dukelské  č.p. 786 

vloupal do prodejny jízdních kol, odkud následně odcizil 4 horské jízdní 

kola, cyklobundy a cyklodresy, čímţ způsobil poškozenému celkovou 

škodu okolo 120.000,-Kč. 

Ve stejné době neznámý pachatel v Bílovci na ulici 17. Listopadu 

vnikl přes vchodové dveře do chodby panelového domu č.p. 317/34 a 

v přízemí vypáčil zámek dveří od kolárny, ze které odcizil horské jízdní 

kolo  zn. Kellys Scrape, čímţ způsobil poškozeným celkovou škodu okolo 

12.000,-Kč. 

Krádeţe věcí z vozidel Bílovec, Bravantice a Jistebník 

V době od 06:55 hodin dne 8.6.2010 do 07:30 hodin dne 8.6.2010 

neznámý pachatel v areálu Bílovecké nemocnice a.s., na ulici 17. 

Listopadu č.p. 538 v Bílovci vnikl do zaparkovaného vozidla  zn. Citroen 



Berlingo, po překonání jeho uzamčení, odkud odcizil peněţenku 

s finanční hotovostí, osobními doklady, doklady od vozidel a platební 

kartou, čímţ způsobil poškozeným celkovou škodu okolo 10.000,-Kč. 

Dne 28.5.2010 v době od 14:45 hodin do 15:01 hodin neznámý 

pachatel v Bílovci na ulici Ostravské, na parkovišti u fotbalového hřiště 

vnikl po vypáčení zámku pravých předních dveří do vozidla  zn. Škoda 

Fabia, přičemţ ze zavazadlového prostoru vozidla odcizil tašku 

s notebookem  zn. Lenovo a peněţenku s osobními doklady, finanční 

hotovostí a platební kartou se kterou následně za pouţití přiloţeného 

pin kódu neoprávněně vybral z bankomatu finanční hotovost. Tímto 

jednáním způsobil poškozeným celkovou škodu okolo 70.000,-Kč. 

Neznámý pachatel v době od 17:30 hodin do 18:05 hodin dne 

20.5.2010 v Bravanticích na hrázi přehrady vnikl po páčení zámku 

levých předních dveří a následném rozbití skleněné výplně okna levých 

předních dveří do vozidla  zn. Škoda Octávia combi, odkud odcizil 

peněţenku s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou,  

čímţ způsobil poškozenému celkovou škodu okolo 16.000,-Kč. 

Jen malá chvíle, doslova pár minut stačily neznámému pachateli 

k tomu, aby v obci Jistebník na parkovišti před budovou stolárny a 

restaurace Oáza dne 25.5.2010 okolo 17:43 hodin, vyuţil nepozornosti 

řidiče a ze zde odstaveného neuzamčeného vozidla odcizil peněţenku 

s finanční hotovostí, osobními doklady a platebními kartami, čímţ 

způsobil poškozenému celkovou škodu okolo 1.000,-Kč. 

Dále došlo ve sluţebním obvodu OOP ČR Bílovec k několika 

krádeţím věcí z vozidel, které zde zanechali spolujezdci, majitelé či 

řidiči motorových vozidel, čímţ opětovně apelujeme na všechny 

občany, ať neţli opustí vozidlo, které řádně uzavřou a uzamknou, ve 

vozidle nenechávali ţádné věci, a tím nedávali pachatelům podnět tuto 

trestnou činnost páchat, jelikoţ zřejmě známá fráze „auto není 

trezor“, která zde jiţ byla zmiňována, není stále ještě některým 

občanům známa.  

Bohuţel by bylo moţné uvést mnohé další případy těchto i 

obdobných typů. Policie po pachatelích všech trestných činů intenzivně 

pátrá a ţádá občany o jakékoli informace vedoucí k nalezení 

odcizených věcí a ustanovení pachatelů trestných činů.                                                               



Zprávy a oznámení, reklamy  

     Firma SaPa Import, s.r.o., 

zabývající se velkoobchodním 

prodejem ručně vyráběného bytového 

textilu, papíru a dárků Vás srdečně 

zve na výprodej skladových zásob 

spojený s ochutnávkou a prodejem 

nealkoholických a bylinných vín a 

vinných moštů                          

                      

ve dnech 17.- 24. července  2010  

denně od 11.00 do 18.00 hodin 

 

     v sídle firmy ve Velkých Albrechticích na Malé Straně, č.p. 83  

(za posledním mostem vlevo). 

Přijďte  a vyuţijte moţnosti levného nákupu netradičních dárků a 

bytových doplňků včetně  ochutnávky kvalitních a zdravých nápojů. 

 

 
 

 

 

           Akce oprav 

        šicích strojů 

       v bytech  zájemců 
Ve Velkých Albrechticích i okolí  

Přihlaste se co nejdříve!!! 

 

Volejte mezi 19,45 až 21,15 hod.na tel.číslo: 553 628 936    
email: milan.miller@seznam.cz 

na mob. 776 034 373 jen SMS 
Výhody : 

 Záruky časově téměř neomezuji . 

 Opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do dílny .                                                                                                                                                         

 Ponechávám  na sebe kontakt pro případný další servis.                                                                                                   

 Benzín při této akci  neúčtuji. 

 Prodej náhradních dílů. 

 Přijímám objednávky i na jiné termíny. 

Váš mechanik šicích strojů  Milan Miller  



Informace 
Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice. 

Telefonem na č.556 413 418 nebo 556 410 695, e-mailem na 

obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz.  

 

ČČK / Františka Kleinová 

 

Váţení spoluobčané,  

dovolte mi, abych Vás seznámila s činností a plány ČČK. 

 

a) V sobotu dne 29. 5. 2010 jsme pořádali ke Dni dětí autobusový 

zájezd do Dinoparku Orlová, ZOO Ostrava a skanzenu v Kozlovicích. 

V ZOO Ostrava právě probíhal „Den otevřených dveří“ pro 

pojištěnce BRP. Děti shlédli s rodiči bohatý program a dostávali na 

památku balónky, vitamíny, čepice, omalovánky a spoustu dalších 

dárků. Zájezd jsme zakončili v Motobaru Hanka v Bravanticích. Paní 

Hanka všem účastníkům poskytla sponzorskou slevu na večeři, 

přidala zcela zdarma nealko a dětem rozdala Kinder vajíčka, za coţ 

ji všichni účastníci zájezdu srdečně děkují. ČČK ve spolupráci s OÚ 

dětem hradil náklady na cestu a vstupné. 

b) V pátek dne 18. 6. 2010 navštívíme nejúspěšnější operetu Johanna 

Strausse „Netopýr“ v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. 

c) Od 17. 5. jsme prováděli sběr šatstva ve sklepních prostorách pošty. 

Se sběrem jsme se trefili do deštivého počasí. Spodní voda 

navštívila částečně i skladové prostory. Museli jsme proto pytle i 

krabice se šatstvem ukládat na bedny a paní Vysoká zodpovědně 

vytírala vodu ve sklepě. Srdečně všem dárcům i všem, kteří ochotně 

pomáhali při vynášení pytlů ze sklepa a nakládce do sběrného auta, 

děkujeme. A ţe se pytlů a krabic sešlo opravdu hodně, potvrdili i 

pracovníci Diakonie Broumov. 

d) Ve dnech 28. a 29. 8. 2010 připravujeme dvoudenní zájezd do 

Českých Budějovic a Českého Krumlova. Program zájezdu: 1. den: 

České Budějovice – oběd u Alchymisty, výstava Země ţivitelka, 

ubytování v Týnu nad Vltavou – dle zájmu moţnost objednání roţnění 



a programu s hudbou. 2. den: Český Krumlov – zámek a individuální 

prohlídka města. Náklady na cestovné a ubytování se snídaní je asi 

1200 Kč. Účastníci uhradí pouze 800 Kč za osobu. Zbytek uhradí 

ČČK ze svého rozpočtu ve spolupráci s OÚ. Organizaci a program 

zájezdu připravil pan Eduard Kozelský. Pokud budete mít o zájezd 

zájem, hlaste se, co nejdříve, u paní Františky Kleinové, tel. 

556 403 280 a zaplaťte poţadovanou částku. 

 

Přejeme Vám všem šťastné, slunné a pohodové dovolené a dětem 

krásné proţití vytouţených prázdnin. A uţ teď se těšíme na Vás, na 

námi pořádaných akcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí  
 

Datum Akce 

3.7.2010 Fotbalový turnaj CCS 

18.7.2010 Hasičská soutěţ „O pohár starosty“ 
 

 
 

Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 
12.6.2000. Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.  

Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor 
redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků. Neprodejné! Doručováno zdarma do 

domácnosti v obci. 

Kontaktní adresa:  e-mail: silvie.zoubkova@vsb.cz, nebo silvie.zoubkova@seznam.cz, 

                                                              

                           Vyšlo 1.7. 2010                                                      Uzávěrka příštího čísla 15. 8. 2010 
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