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 září, říjen                    2010 
 

Úvodník / Radka Chudjáková 

     Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 

23. září začíná na severní polokouli podzim. Původ slova září nemá se 

zářením nic společného. Staročeské označení tohoto měsíce je zářuj, 

coţ znamená „za říje“. 

     V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor 

dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých 

zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti - vinobraní, 

dočesná nebo pro jiţní Čechy typická konopická. 

28. září je den sv. Václava. Dnes den státního svátku, do nedávné 

minulosti den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních 

pastvin do vsí k přezimování.  

     Říjen je desátým měsícem roku podle Gregoriánského kalendáře a 

má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název 

October znamená osmý měsíc a je odvozen z římského kalendáře, podle 

nějţ rok začínal březnem. Slunce je začátkem října ve znamení vah a 

přechází do znamení štíra. V tomto měsíci 

pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a 

v českých zemích se tradičně slaví posvícení. 

Pranostiky 

 Bouřka v září - sníh v prosinci. 

 Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

 Po teplém září, zle se říjen tváří. 

 Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné 

dny potrvají. 
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konopick%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%ADcen%C3%AD


Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta 

    Letošní prázdniny jsem na dovolenou moc času neměl. Hlavně proto, 

ţe probíhá rekonstrukce ZŠ, která musí být uvnitř budovy dokončena 

do začátku školního roku. Kontrolní dny na stavbě jsou kaţdý týden, ale 

i mimo tyto dny se musí něco řešit, a to bez odkladu. Problémů k řešení 

je dost. Při rekonstrukci 110 let staré budovy, několikrát upravované a 

přistavované, se můţe najít nějaká projektantem nepředvídaná věc. 

Kvůli vysoké vlhkosti podzemní části stavby byly změněny skladby 

podlah a omítek ve sklepech, museli jsme nahradit zrezivělé zárubně, 

vyměnit podlahu v místnostech, kde se s tím původně nepočítalo. Po 

odkrytí vstupního schodiště se zjistilo, ţe nosné zdivo se vlhkem 

rozpadá a muselo se nahradit betonovým základem. Také při zásahu do 

přístřešku mezi budovou školy a kotelnou tato střecha téměř sama 

spadla, jak byla shnilá. Podle moţností bude nahrazena novou lehkou 

stříškou. K vyrovnání nákladů na tyto vícepráce jsme se rozhodli 

některé práce neprovádět. Rozhodli jsme zachovat v budově původní 

dveře do učeben, a tak alespoň trochu zůstane zachován původní ráz  

budovy. V prostoru bývalé kuchyně se nebude provádět přístavba 

nového skladu odpadků a tím vyvolaná úprava balkonu a střechy nad 

bočním schodištěm. Ke zřízení skladu se po projednání s dotčenými 

orgány státní správy vyuţije jiná stávající místnost, přitom se přesune 

i kotelna. Na podzim zbývá provést půdní vestavbu, demolici komínu 

kotelny, úpravu starých šaten a kotelny na sklad a nakonec úpravy 

okolí. To sice omezí provoz, hlavně přístup k budově, ale vše bude 

zabezpečeno tak, aby se dětem ani ostatním osobám nemohlo nic stát. 

      

 

 

 

 

     Na další dotovanou stavbu Revitalizace centra obce, Větev B 

vč.odvodnění a parkových úprav, probíhá výběr zhotovitele. Do soutěţe 

bylo podáno 11 nabídek, ovšem k datu psaní tohoto článku ještě není 

znám vítěz. Předpokládáme při bezchybném průběhu soutěţe zahájení 



stavby v září. Je s tím spojeno i nepopulární opatření, a to demolice 

nevyhovujících chlévků, kde několik občanů ještě chová drůbeţ či psa. 

Vlastníkem stavby je SBD Bílovec. Stavební úřad na základě společné 

ţádosti SBD, vlastníka pozemku p. Macháčka a obce vydal souhlas 

s odstraněním stavby, uvedení do souladu s předpisy je nemoţné. 

     Na druhou polovinu srpna byly u firmy Stavby, opravy a údrţba 

silnic Velké Albrechtice objednány opravy ulice Kovářská. Opravu 

komunikací po rekonstrukci vodovodu provede firma DORG do 3. září, 

kdy má dokončené komunikace předat obci. V září také budeme 

opravovat poškozené kanalizace na horním konci obce. Firma Skanska 

v září provede také opravu polní komunikace – cyklostezky 6011 – od 

č.p. 109 kolem rybníka přes dálnici po bývalou pískovnu u Butovic. 

Omlouvám se tímto občanům za dočasné omezení provozu na 

komunikacích. 

     Krajský úřad MSK 19.7.2010 opatřením č.j.ŢPZ/21471/2010/Ded 

stanovil záplavové území vodního toku Bílovka v km 6,900 – 8,700 a 

současně vymezil aktivní zónu záplavového území. Opatření bylo vydáno 

po dokončených úpravách koryta VT Bílovka. Je to poměrně důleţitá 

informace pro obec a pro občany, kteří měli nějaký záměr na svých 

pozemcích a právě kvůli původně vyhlášenému záplavovému území jim 

nebylo umoţněno jejich záměr realizovat. Jedná se o vydání zásadního 

omezujícího opatření pro obec a přitom obec nebyla ani seznámena 

s podklady. Dostali jsme opatření na vědomí, bez mapových příloh, bez 

moţnosti se k návrhu vyjádřit. A co se vlastně mění? V platnosti 

zůstávají hranice dříve stanoveného záplavového území mimo km 6,9 aţ 

8,7, tedy od soutoku Bílovky s Odrou zhruba po dětské hřiště na 

spodním konci a od lávky pro pěší u F.Pavelka po km 17,130. V km 6,9 aţ 

8,7 se pozměnila hranice záplavového území. Co je podstatné, hranice 

aktivní části zde kopíruje břehové hrany Bílovky. Takţe zlepšení zde 

je. Ve střední části obce tak odpadla omezení podle vodního zákona, 

který přímo zakazoval provádění staveb v aktivní zóně záplavového 

území a výjimky nebyly moţné. Teď ještě jestli toto budou 

respektovat i pojišťovny. Pokud máte zájem se podrobně seznámit 

s novými hranicemi záplavového území na svých pozemcích, můţete do 

kompletní dokumentace nahlédnout na krajském úřadě, odb.ŢP a Z a 



v sídle Povodí Odry. Díky ochotě pracovníků vodoprávního úřadu 

v Bílovci mám k dispozici naskenovanou mapu v elektronické podobě, do 

které můţete nahlédnout i na počítači na OÚ Velké Albrechtice.   

     Nedávno jsem psal o tom, ţe vlastníci pozemků se o ně musí řádně 

starat a udrţovat je v bezplevelném stavu. Bohuţel dodnes někteří 

neuposlechli výzvy, která jim byla zaslána. Obeslaných bylo 27 

vlastníků (kaţdá taková obsílka stojí 42 Kč). V několika případech zcela 

vyhozené peníze. A proto stejně jak provádíme hodnocení nejhezčích 

zahrádek, vybírám nejohavnější.  

     Jako odstrašující příklady, protoţe se to děje opakovaně několik 

let, jsou dva pozemky: První parc.č.529/1 mezi cestou k bývalému 

kravínu a cestou k Chudjákovým, který je ve vlastnictví manţelů  V.T. a 

M.T. z Opavy - dnes tam jiţ rostou dvoumetrové náletové dřeviny. 

Snad to jednou někdo nevyhlásí za jedinečný biotop s výskytem 

ohroţeného ţivočicha. Druhý pak pozemek parc.č. 254/4 vedle hřiště, 

který vlastní pan P.O. z Frýdlantu n.Ostravicí, údajně tam chtěl stavět 

domky. V lepším stavu pozemek byl dokud tam byly zahrádky. Tito 

vlastníci většinou nepřebírají obsílky, proto i řešení předáním podnětu 

pověřenému úřadu bude problematické.  

     Do třetice - velkým vlastníkem neudrţovaných pozemků je i stát. A 

to v zastoupení Pozemkovým fondem, Ředitelstvím silnic a dálnic a 

dalšími svými organizacemi. Bohuţel tento vlastník na výzvy buď vůbec 

nereaguje nebo hodně pozdě. Třeba Pozemkový fond to tradičně řeší 

zveřejněním seznamu dosud nepronajatých pozemků a nabídkou těchto 

pozemků k pronájmu. A tak i letos obyvatelům Okálu došla trpělivost a 

do úklidu porostu vloţili svoje síly a prostředky. Nemuseli, chtěli. Jinak 

by tam byla dţungle. Nikdo jim to nezaplatí. I obec za svoje omezené 

prostředky kosí kolem silnic. Třeba na výjezdu na ostravskou za 

kostelem by nebylo vidět vlevo ani vpravo. To však odpovědné nezajímá, 

vymlouvají se na nedostatek peněz. 

     V případě, ţe věc bude řešit pověřený úřad, kromě nařízení uklizení 

pozemku takový vlastník „sklidí“ ještě pokutu. Je to nutné? Váţení, 

proč tyto pozemky vlastníte, kdyţ se o ně neumíte postarat? Jejich 

vzhled kaţdoročně hyzdí obec a obtěţuje sousedy, dokonce můţe být i 

příčinou dopravní nehody. 



Co říci na závěr volebního období? / Ing.Josef Magera 

      Končí volební období 2006-2010. Bylo to volební období plné 

otázek zda se podaří sehnat peníze na připravené projekty, ale také 

radosti z úspěšně realizovaných projektů. Bylo i dost nervózní díky 

názoru některých zastupitelů ţe se jim stále ubliţuje. I přesto se nám 

podařilo z převáţné části splnit sliby dané Hlavními směry rozvoje 
obce Velké Albrechtice pro volební období 2006 – 2010, které přijalo 

zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání  dne 13.12.2006.  

     Nejnáročnější byla výstavba inţenýrských sítí rodinné domky za 

mateřskou školou. Podařilo se zachovat provoz škol v plném rozsahu, 

provoz MŠ byl dokonce rozšířen. Průběţně a podle moţností jsme 

prováděli rekonstrukce a zajišťovali rozvoj sítě místních komunikací 

v obci. Podíleli jsme se na záchraně a obnově kulturních památek v obci 

(kostel, boţí muka v polích) a podporovali jsme zejména dotacemi a 

bezplatnými pronájmy obecního majetku kulturní a sportovní ţivot 

v obci. Bylo provedeno další vybavení ploch pro volný čas, samozřejmě 

s pomocí ochotných občanů a občanských sdruţení.  

      Máme připraveny projekty pro další rozvoj obce (kanalizace, 

komunikace, veřejné prostranství, budova OÚ), realizovány nebyly jen 

z důvodu nedostatku peněz. Zčásti byla provedena rekonstrukce 

budovy pošty, kde schází provést zateplení fasády a případně půdní 

vestavbu dalšího bytu. Projekt na rekonstrukci OÚ je také připraven, 

stavba povolena. Je připraven projekt pro územní řízení přeloţky 

melioračního příkopu DVT 121 a výstavby poldru za MŠ, který řeší 

havarijní stav kanálu kolem MŠ a omezuje moţnost zaplavení obce 

v centru, vázne na majetkoprávním vypořádání pozemků v majetku ČR.  

     Povodí Odry realizovalo úpravy Bílovky a myslím, ţe i kdyţ jsme se 

finančně nepodíleli, i zde si můţeme připsat zásluhy, protoţe nebýt 

poţadavků ze strany obce po povodních, nikdo by se tímto asi 

nezabýval. Je i naší zásluhou, ţe byla realizována komplexní pozemková 

úprava po stavbě dálnice D 47, s navrţenými úpravami okolní krajiny a 

hospodaření v ní, s cílem omezení eroze půdy, omezení moţnosti vzniku 

povodní v obci a realizace nových prvků ÚSES v krajině. 



    Co se však moc nedaří je získávání dalšího vhodného majetku 

z vlastnictví ČR pro obec k realizaci záměrů územního plánu. Něco 

vyřešila zmíněná KPÚ, ale zejména s Pozemkovým fondem, kde je zatím 

bezvýsledně podáno několik ţádostí, je to obtíţné. Vázne na tom třeba 

i několik volebních období přejímaná příprava výstavby repliky vodní 

tvrze jako hlavní turistické atrakce v obci, která je čím dál méně 

reálná. Peníze z fondů EU pomalu a jistě končí a my jsme nebyli včas 

připraveni.   

     Pokud neberu výstavbu obchodního areálu kolem Penny Marketu, 

nedokázali jsme asi nijak pozitivně ovlivnit nebo podpořit rozvoj 

podnikání v obci a získání nových pracovních míst. Doufám, ţe ani nijak 

negativně. Obtíţné je také vyhledání vhodného investora pro přípravu 

ploch pro podnikání v průmyslové zóně u dálnice. Zájemců bylo několik, 

ale ţádný nezůstal. Zřejmě jinak by se jednalo kdyby obec byla 

vlastníkem celé plochy, vlastníme zde asi 8 %. Otázkou je zda obec naší 

velikosti toto vůbec můţe zásadně ovlivnit, zejména kdyţ leţí blízko 

krajského města se zcela jinými moţnostmi pro podnikatele.  

     Co nemohlo být provedeno vůbec, je rekonstrukce bývalé kotelny u 

bytovek na zařízení občanské vybavenosti. Zastupitelstvo rozhodlo o 

prodeji objektu. Tak můţe být útěchou, ţe zde místní ţivnostník 

jednou bude mít novou provozovnu a tím aspoň částečně přispěje 

k rozvoji podnikání a zaměstnanosti. 

     Tradičně se obec aktivně účastní ve Sdruţení obcí Bílovecka a v 

Regionu Poodří a v programech těchto DSO. Některé z aktivit obce, 

jako třeba Dny obce, tradiční koncerty, Štít Albrechtic, oprava kříţku 

v polích u Studénky nebo třeba cyklistická zastavení a orientační 

tabule byly pořízeny ze společných programů. 

     Nebýt objektivních příčin, které nedokáţeme ovlivnit (majetek ČR, 

nezájem investorů o PZ a nedostatek financí, nebo malá úspěšnost při 

získávání dotací) splnilo by se mnohem více. Ale nechci se na to 

vymlouvat. Podařilo se získat dotace na část stavby inţenýrských sítí 

pro RD, na projekty z prostředků Moravskoslezského kraje a také na 

jejich částečnou realizaci (Revitalizace centra obce, Větev B) a 

konečně i dotaci na rekonstrukci a modernizaci základní školy.   



     Mimo schválený program se průběţně plnily také úkoly, které 

přinesl běţný ţivot a jeho aktuální poţadavky. Prováděli jsme opravy a 

údrţbu obecního majetku, rekonstrukci soc. zařízení v tělocvičně, 

majetkoprávní vypořádání k nemovitostem, které jsou zastavěny 

stavbami v majetku obce nebo mají podle územního plánu zastavěny 

být, financovali provoz škol. Připravovali jsme nové projekty. A také 

spláceli závazky vyplývající z úvěrů přijatých obcí v minulých obdobích.  

     Z mého pohledu jsme s většími či menšími úspěchy vyuţili všechny 

nám dostupné moţnosti financování našich projektů v uplynulých 

čtyřech letech. Obec sice do dalšího volebního období vstupuje se 

závazky z úvěrů ve výši cca 11 mil. Kč, které bude splácet do roku 

2018, ale na druhé straně je zde vidět nesporný pokrok. V obci se 

buduje, opravují se staré domy, za mateřskou školou jiţ je rozestavěno 

nebo dokončeno 12 domků. Trvá zájem o nemovitosti, zlepšil se celkový 

vzhled obce. Svědčí o tom i to, ţe počet obyvatel se po mnoha 

desetiletích dostal přes tisíc, máme asi 1030 obyvatel. Samozřejmě 

obec stále čeká mnoho úkolů, které je třeba řešit. To uţ bude věcí 

dalšího zastupitelstva. Rád bych, kdyby pokračovalo v rozjetých 

záměrech a ty se dotáhly do úspěšného konce. Nebude to vůbec lehké. 

      Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem aktivním občanům a 

zastupitelům, zejména členům rady, výborů zastupitelstva a komisí 

rady za jejich práci v uplynulých čtyřech letech. Poděkování patří také 

rodinám těchto lidí. Totiţ bez pochopení pro jejich práci a alespoň 

morální podpory ze strany rodiny by ji zkrátka dělat nemohli. Přeji 

těm, kteří kandidují do zastupitelstva obce i pro následující období 

hodně úspěchů a elánu. Vám voličům děkuji za projevenou důvěru. 

 

Výsledky soutěže O nejhezčí dům a zahradu /Radka Chudjáková 

     V letošním roce se do soutěţe o nejhezčí zahrádky přihlásilo 

celkem jedenáct občanů. Početná  hodnotící komise ve sloţení Ing. 

Martin Stanečka, Ing. Petr Babor, Miroslav Chudják,  Ing. Jan Chudják 

, Ing. Alexandra Kadlecová, Martina Benešová, Milada Hochmanová, 

Mgr. Ludmila Drozdová, Šárka Zátopková provedla v pondělí 23.8.2010 



hodnocení a měla z čeho vybírat. Děkujeme všem zúčastněným, 

vítězům blahopřejeme a těšíme se na hojnou účast v příštím ročníku 

soutěţe.  

Pořadí kategorie 1 - Předzahrádka a zahrada domu: 

1. Zdeněk a Marcela Pavlíkovi, č.p. 186 

2. Antonie Krischková, č.p. 21 

3. Silvie Zoubková, č.p. 107 

4. Libuše Svačinová, č.p. 279 

5. Lenka Sprostáková, č.p. 210 

6. Lenka Paličková, č.p. 137 

7. Marie Foltýnová, č.p. 35 

8. Věroslava Pospíšlová, č.p. 263 

9. Jiří Vavrečka, č.p. 303 

Pořadí kategorie 2 – Okna a fasáda domu: 

1. Romana Šostáková, č.p. 232 

2. Libuše Svačinová, č.p. 279 

3. Iveta Hubená, č.p. 127 

4. Jiří Vavrečka, č.p. 303 

5. Lenka Sprostáková, č.p. 210 

6. Zdeněk a Marcela Pavlíkovi, č.p. 186 

Pořadí kategorie 3 – Doplňkové stavby: 

1. Silvie Zoubková, č.p. 107 

2. Lenka Sprostáková, č.p. 210 

3. Jiří Vavrečka, č.p. 303 

4. Marie Foltýnová, č.p. 35 

5. Libuše Svačinová, č.p. 279 

6. Věroslava Pospíšlová, č.p. 263 

 



Odměny: v kaţdé kategorii za 1. místo 1600,- Kč, za 2. místo 

1100,- Kč, za 3. místo 600,- Kč. Finanční odměny si můţete 

vyzvednout na OÚ. 
 

 

        
 

 

 

1. místo kat. doplňkové stavby 

1. místo kat. okna a fasáda domu 

  2.místo kat. předzahrádka a zahrada 

1. místo kat. předzahrádka a zahrada   



Albrechtík – Ahoj děti! / Radka Chudjáková 

Podzimní ……..tajenka…. 

Den a noc si rovni jsou. Jen dneska tak zůstanou. 

Zítra už se zkrátí den, o chvilenku ale jen. 

Pak každý den kousek víc. Nelekej se toho nic. 

Bude podzim a pak zima. Vždyť i zima bývá prima. 
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Kronika / Milada Hochmannová 

     Ač jsme stále a právem v okolním světě vnímáni především jako 

národ pivařů, obliba vína u nás rok od roku roste. A na vinobraní se rádi 

vypraví i ti, co po celý zbytek roku o víno ani nezavadí.  

     Vinobraní se stalo určitým fenoménem posledních desetiletí a 

neustále přibývá i míst, kde ho slaví. Právě nastal jeho čas. Obilnáři 

mají doţínky, oslavu toho, ţe uţ je všechno obilí v pořádku pod 

střechou, chmelaři slaví obrání posledních šištiček chmele jako 

dočesnou, výrobci slivovice trnkobraní, filmaři, aby nezůstali zkrátka, 

mají dotočnou, která si co do bujarosti s výše zmíněnými oslavami 

většinou nezadá. Vinohradníci a vinaři slaví vinobraní. 

     Bráno přesně a přísně, muselo by se vinobraní slavit nejdřív někdy 

koncem srpna nebo aţ v polovině listopadu. To v případě, pokud bychom 

ovšem dbali přísně a přesně na jeho prapůvodní význam. Tedy oslavu 

začátku či konce vrcholných prací ve vinohradu, coţ je začátek nebo 

konec sklizně hroznů. V případě obírání hroznů pro takzvaná ledová 

vína by se muselo dokonce s vinobraním čekat aţ na pořádné mrazy, 

které zákon pro tuto kategorii přívlastkových vín vyţaduje. A to by se 

v roce na mrazy skoupém také vinobraní nemuselo konat vůbec. Proto 

se u nás ustálilo pořádat vinobraní v prvních dvou třetinách září, kdy je 

ještě vesměs příjemné počasí, u nás zvané babí léto. 

 

Jak Žižka nahradil Karla IV. 

     S vinobraním a tím, co mu předchází a následuje, je spojena řada 

tradic a lidových zvyků. Je zajímavé, ţe ani ty neunikly pozornosti 

komunistických cenzorů, kteří si jinak rádi po svých sovětských 

vzorech zavdávali při kaţdé příleţitosti. A tak se letité vinohradnické 

a vinařské tradice včetně slavných vinobraní v padesátých letech 

přestaly dodrţovat. Zaráţení či zamykání vinohradu, hroznová koza, 

vinobraní, Svatomartinské víno, to byly kdysi slavné pojmy nejenom ve 

vinohradnických regionech, které s odchodem pamětníků upadaly 

postupně v zapomnění. Na rozdíl od sousedního Rakouska, kde se 

pochopitelně vše slavilo a slaví nepřetrţitě. 



     Prvním velkým připomenutím dávných tradic bylo aţ v druhé 

polovině šedesátých let Znojemské historické vinobraní. Díky místnímu 

nadšenci Františku Koukalovi se podařilo připravit na tu dobu 

grandiózní třídenní oslavy vína. Celé historické centrum města bylo 

uzavřeno a propukly v něm dlouho nevídané oslavy včetně královského 

průvodu, rytířských bitev a nejrůznějších atrakcí. Většina domů v 

památkově chráněném centru města má takzvané mázhauzy, coţ je 

velký krytý vstupní prostor. Ty se na tři dny a tři noci proměnily ve 

výčepy burčáku a vína. Velkého historického vinobraní se v roce 1967 

dokonce zúčastnil i tehdejší komunistický prezident Novotný. Nebyl 

však spokojen, protoţe Znojemští a jejich hosté provolávali slávu císaři 

a jeho si nevšímali. V následujících letech normalizace musel dokonce 

Karla IV., císaře římského a krále českého, nahradit údajně lidový Jan 

Ţiţka, který se Znojmem, vínem a natoţ s vinobraním neměl nic 

společného. 

     K obnově historického vinobraní a dalších vinařských tradic došlo ve 

Znojmě i v dalších vinařských městech a obcích aţ po roce 1989. 

      U nás v obci Velké Albrechtice sice nemáme Vinohrady, ale slavit 

Vinobraní přeci můţeme. 

 

Ten kdo má rád VÍNO, BURČÁK, CIMBÁLOVOU MUZIKU, 

DOBROU NÁLADU, nechť neváhá a přijde mezi nás :-) 

DOUFÁME, ŽE SE SEJDEME V PLNÉM POČTU V SÁLE  

KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ,  viz pozvánka. 

PS: Vstupenky pouze v předprodeji a to buď na obecním úřadě  

u p. Radmily Chudjákové a nebo v obchodě na poště  

u p. Milady Hochmanové.  

Cena zůstává stále lidová a to 150,- Kč    

 

 

Blondýnka vyjela svým novým broukem v Anglii z 
trajektu. Přítelkyně ji upozorňuje: "Pozor, tady se jezdí 

opačně!" "A jo," ťukla se blondýnka do čela a hodila tam zpátečku.  



Další akce / Pralinky                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pirátské odpoledne / Mgr. Kateřina Handlová 

     Psal se 28. červen 

2010, kdy se zahrada 

místní mateřské školky 

proměnila v širý oceán a 

ocitla se v obleţení 

několika desítek malých 

pirátů, kteří připluli na 

palubě nedobytného 

bukanýrského škuneru.  

Na rozdíl od těch 

skutečných, byli ale tihle 

veselí, hraví, oděni v nápadité převleky a oplývali neskutečnou touhou 

po nalezení pokladu.  

Na úvod všem přítomným zazpívali krásnou píseň o drsných mořských 

vlcích za doprovodu kytary v podání paní učitelky Gruchalové. Poté 

dostali příleţitost vyzkoušet si svou obratnost a zručnost v takových 

disciplínách jakými byly: krmení krokodýla, zásobování lodi proviantem, 

hledání pokladu naslepo a běh přes překáţky. Sladkou odměnou za 

skvělé výkony, jeţ všichni předvedli, jim byly čokoládové dukáty.  

Největší zájem a nadšení u všech malých korzárů bez výjimky vzbudilo 

hledání důmyslně ukryté pirátské mapy. Mapy, která byla návodem pro 

nalezení tajemného pokladu. Nevíte, tápete, jakou podobu vlastně měl? 

Jistě byste neuhodli! Obrovská truhla, kterou úspěšně objevili, v sobě 

ukrývala hromadu náramných dobrot – mraţené lebky s příchutí 

vanilky, kosti s vůní perníku a šňůry perel s ovocnou příchutí. 

Ţe to nemůţe být pravda, ţe si vymýšlím?! Jestli nevěříte, tak se 

přijďte příští léto přesvědčit na vlastní oči. Naše paní učitelky jistě 

vymyslí neméně úspěšnou a báječnou šou. 

A co dodat závěrem? Poděkování jménem všech rodičů patří paní 

učitelce J. Gruchalové, Z. Šatavové, D. Janečkové a taktéţ  paní Ţ. 

Knoppové, B. Ošmerové a S. Kudelové, které překrásné letní odpoledne 

pro děti z MŠ připravily. 

 



    

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein 

     Nemohu si pomoci, ale posečením posledních klasů obilí se o slovo 

pomalu, ale jistě hlásí podzim. I kdyţ přes den dokáţe sluníčko ještě 

pořádně zahřát, uţ to ale není ono. Začíná, jak se lidově říká, foukat 

ze strnišť a dny se začínají rapidně krátit.  

     V měsíci srpnu vrcholí v naší krajině sklizeň obilovin a na to 

navazují začínající podzimní práce. Nejen zvěři, ale i dalším 

ţivočichům se v průběhu velmi krátké doby radikálně změní jejich 

ţivotní podmínky. Za koly kombajnů a dalšími zemědělskými stroji se 

jinak účinná krajina mění v poušť, v nichţ chybí základní ţivotní 

podmínky – tedy klid, kryt a potrava. Nejhůře na tom jsou letošní 

mláďata, která se najednou ocitnou v úplně cizím prostředí, neţ byla 

zvyklá. To je signál k zahájení myslivecké péče o zvěř. Baţantům do 

zásypu předkládáme pozadek se zlomkovým obilím. Včasným 

přikrmováním předejdeme roztouláním baţantů po krajině. Je třeba 

zkontrolovat krmelce, někde je nutno je opravit, nebo zhotovit nové. 



Také nesmíme zapomenout všude doplnit sůl, neboť vystresovaná zvěř 

ji při polních pracech potřebuje na zaţívání. 

     Do konce září pokračujeme v plánovaném odlovu srnců. Tato 

spárkatá zvěř se loví individuelně, na čekané skoro ráno nebo večer. 

Protoţe v naší zemědělské krajině je po sklizni kultiv větší přehled, 

mohou si čekající myslivci udělat obrázek o zazvěření honitby. Také 

tento čas strávený v honitbě vyuţívají naši členové k lovu zvěře 

škodné, kterou je nejvíce zastoupena nám všem známá liška obecná. 

 

Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Září 

Pastvová Radmila    50 let 

Szymala Václav    55 let 

Vítek Pavel     55 let 

Oderská Jaroslava    60 let 

Nosal Josef     65 let 

Bodláková Eva    70 let 

Kleinová Marie    70 let 

Říjen 

Jarošová Marie    55 let 

Švec Ludovít     55 let 

Ţídková Bronislava    55 let 

Kafková Iva     60 let 

Dudková Věra     65 let 

Jedličková Marie    75 let 

Noví občánci 

Solnický Nikolas 

Vašková Markéta 

Magerová Marie 

Opustili nás 

Paní Růţena Krkošková 

Paní Věra Honajzrová   

Paní Alţběta Solnická  



Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

     Máme za sebou prázdniny, kdy se konaly na hřišti společenské akce 

spolků i obce Albrechtice. Snaţili jsme se omezit akce, abychom 

nadměrně nezatěţovali občany v okolí a tímto jim chci  poděkovat za 

pochopení. Před sebou máme podzimní sezónu fotbalu a je na našich 

hráčích, aby svými výkony vrátili Albrechtický fotbal, tak kde patří. 

Výbor po oslovení vedení Bílova s ţádostí o spolupráci zaloţil muţstvo 

B, které bude hrát pod názvem FC Bílov – Velké Albrechtice B. Bílov si 

bude hradit veškeré náklady a je zde moţnost doplňovat hráče jak od 

nás do Bílova, tak i naopak. Přihlásili jsme rovněţ ţáky, kteří budou 

hrát stejným systémem jako loni, neboť nemáme dostatek hráčů, 

protoţe některým mladým se prostě nechce. U ţáků zůstává 

osvědčená dvojice trenérů p. Ţídek a p. Valečko, muţe trénuje R. Hon 

a muţstvo B je bez trenéra, i kdyţ bylo osloveno několik bývalých 

hráčů, ale všichni odmítli. 

     Rovněţ pořadatelská sluţba při domácích utkáních se potýká 

s nezájmem bývalých hráčů nám pomoci. Chtěl jsem psát i o Štítu 

Albrechtic, který proběhl poslední sobotu v červnu, ale věřím, ţe to 

udělal někdo jiný a zhodnotí to sám. Za sebe chci poděkovat všem těm, 

kteří se nebáli přiloţit ruku k dílu, protoţe bez nich by se akce 

nekonaly. Dále chci poděkovat OÚ za finanční krytí přípravy a průběhu 

turnaje. Nepoděkuji těm, 

které jsem oslovil a mohli si 

vybrat co udělají, ale skutek 

utek.  

     Koncem měsíce října 

proběhnou volby do obecních 

zastupitelstev, kde se obmění 

osazenstvo zastupitelstva. 

Bylo by dobré obměnit i 

funkci předsedy SK, kterou 

vykonávám uţ 7 let. Doufám, 

ţe se zájemci najdou. 



 
 



Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Kterou magnólii zvolit pro svou 

zahradu? 

Mohutnou magnólii vysokou aţ 

šest metrů si jen těţko umíme 

představit v malé zahrádce u 

domu. Rod magnólie však 

zahrnuje také menší keře, 

které můţeme klidně pěstovat i 

v předzahrádkách nebo v 

nádobě na terase. 

Slabší růst je typický pro magnólii hvězdicovitou (Magnolia stellata) a 

magnólii liliokvětou (M. Liliiflora). Rostou velmi pomalu a v dospělosti 

dosáhnou výšky asi dvou aţ tří metrů. Nejdůleţitější je vybrat pro ně 

slunečné nebo polostinné stanoviště. Dbáme na to, aby místo bylo 

chráněné před větrem. Proti zimním mrazům jsou odolné, bez újmy 

snesou i teploty do -30 °C. Brzy kvetoucí odrůdy však mohou ohrozit 

jarní mrazy – k poškození květů dochází uţ při -3 °C. 

Magnólie Soulangéova 

V zahradách se vyskytuje nejčastěji. Je to rozvětvený keř, který 

můţe dorůst aţ do výšky pěti metrů. Kalichovité květy jsou uvnitř bílé, 

s purpurovým stínováním. Objevují se u báze v dubnu ještě před listy. 

Odrůda ‘Rubra’ má růţovočervené květy, ‘Alba Superba’ zase úplně 

bílé. 

Magnólie velkokvětá 

Zejména mezi náročnými pěstiteli s většími zahradami roste zájem o 

magnólii velkokvětou (M. grandiflora). Vyniká nádhernými velkými 

květy, které se otevírají později neţ u předcházejících druhů. Kromě 

krásy je její velkou předností vysoká odolnost vůči mrazu. 

V zimě neopadává 
Je to stálezelený druh, který na zimu neshazuje listy. Tuto 

exotickou dřevinu můţeme vidět například v přímořských 

oblastech Černého, Jaderského a Středozemního moře. Pochází 



ze severozápadní Ameriky. U nás se uplatní v teplých oblastech 

s jiţní expozicí.  

Jak ji poznáme 
Ve své vlasti je magnólie velkokvětá hodně vysoký strom s 

pěknou kuţelovitou korunou. U nás dorůstá do výšky šesti metrů. 

Mladé výhonky a pupeny jsou zrzavě plstnaté. Voňavé květy 

jsou smetanově bílé, velmi velké, široké 20 aţ 30 cm. Rozkvétají 

v květnu aţ září. Hnědé plodenství je dlouhé 7 aţ 10 cm a na 

stromě působí velmi dekorativně. Podobá se šišce, která se při 

dozrávání, coţ je obvykle v říjnu, otvírá, takţe je vidět červené 

osemení. Vlastní semena jsou hnědočervená a klíčivá i v našich 

podmínkách. Zvláštností tohoto druhu je, ţe dobře snáší řez a 

stromy lze tvarovat.  

Ochrana před mrazem 
Navzdory tomu, ţe přeţije i větší mrazy, chráníme mladé 

stromy obalováním a přidáváním silnější vrstvy listí nebo chvojí 

nad kořenový systém, aby zemní bal nenamrzl. Ochrana je 

potřebná i proti přímým slunečním paprskům v předjarním 

období. Rostliny obalíme v prosinci a obvykle v dubnu ochranu 

odstraníme. Po přezimování část listí zhnědne a později opadne, 

ale úbytek listů není na pohled postřehnutelný. Výhonky a 

pupeny zůstanou nepoškozené. Nové listy jsou svěţe zelené. 

Tvarem a velikostí připomínají fíkovník pryţodárný (Ficus 

elastica).  

Magnólie liliokvětá 

Patří k nejotuţilejším druhům. Rozkvétá aţ v květnu, takţe ji 

neohroţují pozdní mrazíky. Někdy rozkvete ještě také v srpnu. Květy 

se rozvíjejí skoro měsíc, kdyţ uţ má rostlina listy. Jsou vzpřímené, 

výrazné, voňavé a mají purpurovou barvu. Málokdy se otevřou úplně. 

Magnólie hvězdicovitá 

Rozkvétá ještě před olistěním, často uţ v březnu, mnoţstvím bílých 

voňavých květů. Mají miskovitý tvar a jsou sloţeny z dvanácti aţ 

šestnácti okvětních lístků. 

     



 Jak postupujeme při výsadbě 
 Magnólie v balech nebo kontejnerech můţeme sázet prakticky 

během celého roku. Nejlepším termínem pro výsadbu je však 

duben.  

 Vybereme vhodné místo. Slunečné a závětrné  

 Vykopeme dostatečně velkou jámu. Na její dno nasypeme 

rašelinu, která zajistí mírně kyselou reakci. Většina magnólií 

totiţ nemá ráda vápenatou půdu.  

 Se sazenicí manipulujeme opatrně, protoţe její tenké kořínky 

se snadno lámou. Rozloţíme je a zasypeme zahradnickým 

substrátem.  

 K rostlině zatlučeme kolík, aby ji vítr nevyvrátil.  

 Nakonec magnólii vydatně zalijeme.  

 Na povrch půdy nasypeme vrstvu nastýlky, která bude 

zadrţovat vláhu.  

 Pokud je v období výsadby suché počasí, nezapomínáme rostlinu 

pravidelně zalévat.  

 

Hasiči / Tomáš Langer 

     Letošní prázdniny proběhly v našem sboru 

poměrně klidně, vzhledem k tomu, ţe bylo období 

dovolených. Přesto jsme se zúčastnili tří 

hasičských soutěţí, z toho dvě se konaly v 

Bravinném a třetí jsme pořádali my na místním hřišti. Soutěţe se 

zúčastnilo devět druţstev, ze kterých jsme se umístili na krásném 

třetím místě. Po soutěţi následoval tradiční letní karneval s ţivou 

hudbou. Karneval se nám bohuţel nepodařil podle našich představ, 

protoţe nám nepřálo počasí. Naši hasiči se, ale nezabývali pouze těmito 

kulturními akcemi. Ale byli nápomocni i naším občanům při květnových 

deštích, kdy bylo zatopeno několik sklepů, z kterých jsme čerpali vodu. 

Dále povrchová voda z polí ucpala několik melioračních odtoků, které 

jsme vyčistili za pomocí naší techniky.                                                                      



Zprávy a oznámení, reklamy  
      

Pozvánka 

na 22. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice, 

které svolávám na pondělí 13. září 2010 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích 
 

Program jednání: 

 

1. Určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu, návrhové komise 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Závěrečný účet svazku obcí za rok 2009 

4. Rozpočtové opatření č.4/2010 

5. Převody nemovitostí z majetku obce 

6. Různé – odpovědi na dotazy, informace 

7. Návrh na usnesení 

8. Závěr 

     

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.  

 

Policejní střípky / Policie ČR, Novojičínsko 

Statistika dopravních nehod do července 2010 - Novojičínsko 

Do konce července letošního roku bylo novojičínským policistům 

nahlášeno 476 dopravních nehod. Při těchto dopravních nehodách osm 

osob utrpělo smrtelná zranění, pětatřicet jich bylo zraněno těţce a 

sto šestnáct lehce. 

Za červenec letošního roku zjistili novojičínští dopravní policisté 

celkem třiadvacet řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu, 

devíti zadrţeli řidičský průkaz a u dalších čtyř zjistili, ţe řidičské 

oprávnění pro změnu nevlastnili vůbec. 



Oznámení počtu a sídla volebních okrsků 

V souladu s ustanovením § 15 písm.g) zákona č.491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisům, a v souladu s ustanovením § 14c písm.f) zákona 

č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuji: 

1. Pro volby do zastupitelstva obce Velké Albrechtice a pro volby do 

Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č.67, 

konané ve dnech 15. a 16. října 2010, a pro voliče s trvalým 

pobytem na území obce Velké Albrechtice je vytvořen jeden 

volební okrsek s názvem Velké Albrechtice. 

2. Sídlo volebního okrsku Velké Albrechtice je v budově Obecního 

úřadu Velké Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91. 

Ing.Josef Magera, starosta 

 

Stanovení počtu členů okrskové volební komise 

V souladu s ustanovením § 15 písmeno d) zákona č.491/2001 Sb., o 

volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 14c písm.c) zákona č.247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovím: 

1. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do 

zastupitelstva obce Velké Albrechtice a pro volby do Senátu 

Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č.67, konané ve 

dnech 15. a 16. října 2010 ve volebním okrsku Velké Albrechtice je 

7 (sedm) plus zapisovatel(ka). 

2. Kaţdá volební strana, jejíţ kandidátní listina byla zaregistrována 

pro volby do zastupitelstva obce a pro volby do Senátu Parlamentu 

České republiky ve volebním obvodu č.67, můţe delegovat 

nejpozději do středy 15. září 2010 jednoho člena a jednoho 

náhradníka do okrskové volební komise pro volební okrsek Velké 

Albrechtice.  



Kříženec rotvajlera, nalezen červenec 2010,  

dosud neumístěn 

3. Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu 

starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum 

narození a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k 

trvalému pobytu, a podpis zmocněnce volební strany; tvoří-li volební 

stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta.  Doporučuji 

připojit telefonické a e-mailové spojení. 

Ing.Josef Magera, starosta 

 

Žádost o umístění zatoulaných psů / obecní úřad 

     V posledních letech je obec nucena řešit problémy se zatoulanými 

psy nalezenými na území obce Velké Albrechtice. Psi bývají odchyceni 

městskou policií a umístěni v záchytné stanici. V případě, ţe se 

majitele psa nepodaří najít a to je bohuţel ve většině případů, je obec 

povinna psa vyzvednout a umístit do útulku, coţ je pro obec nákladná 

záleţitost. Protoţe však vinou nezodpovědných chovatelů takovýchto 

zaběhnutých psů přibývá, 

jsou i útulky pro psy 

přeplněné a další psy 

nepřijímají. Z tohoto 

důvodu se obracíme 

s žádostí na občany, 

kteří by byli ochotni 

starat se po nezbytnou 

dobu o psy odchycené 

na území obce. Obec 

Vám uhradí náklady na 

krmivo a veterinární péči. 

 

Inzerce / obecní úřad 

     Obec nabízí k odprodeji stavení buňku umístěnou na pozemku 

před hřištěm SK. Cena je 3000,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit na 

obecním úřadě. 



Kurzy PATCHWORKU 
     Kurzy pro začátečníky i pokročilé patchworkářky budou probíhat 

v klubu seniorů na ul. 17. Listopadu v Bílovci – budova DPS. 

Cena kurzu v délce 3 hodin je 200,- Kč. 

Lektorka kurzu Anna Římanová 

Informace a přihlášky na tel. čísle 737 785 718,  

nebo email: anna.rimanova@seznam.cz 

 

Ze základní školy / Mgr. Karla Sekaninová 

     Ze školy dnes posíláme pozdrav hlavně školákům a studentům z naší 

vesničky a přejeme jim do nového školního roku 2010/2011 mnoho 

úspěšných dnů při zdolávání náročného učiva, výborné známky, správné 

kamarády a bezvadné učitele.  

Totéţ přejeme nejmenším, především začínajícím prvňáčkům, kteří 

zahájení školní docházky a nástup k základnímu vzdělávání mají 

v letošním roce malinko odlišný. Obavy starších ţáků, jestlipak škola 

vůbec začne, se ale nenaplní. 

Určitě jste postřehli, ţe v okolí školy je od časných ranních hodin 

rušno, zvýšený je pohyb osob i počet osobních automobilů a stavebních 

strojů. Není divu. Dále běţí práce dle projektu „Celková rekonstrukce 

a modernizace  ZŠ Velké Albrechtice“. V objektu se stále pilně 

pracuje, úkolů čeká ještě hodně.  

     Školáky ale jistě mile překvapí spousta změn k lepšímu. Do tříd 

pošlapou po nových schodech, těšit se mohou  na moderní ústřední 

topení, umyvadla obloţena vkusnými obkládačkami, k nepoznání jsou 

dívčí a chlapecké záchodky, hotová je elektroinstalace, stropy, 

kotelna. Zbouraná je sice stará garáţ, ale zase vyrostlo nové schodiště 

na půdu a v suterénu vzniká tolik vysněná keramická dílna. Pokračovat 

se bude kanalizací, opravou chodníků a vestavbou dvou nových učeben 

v rozlehlém půdním prostoru. Koncem listopadu nebo začátkem 

prosince by měly veškeré práce skončit. 

     Jiţ dopředu vás srdečně zveme k prohlídce zrekonstruované školy a 

ke zhodnocení výsledků mnohaletého snaţení týmu lidí, kteří to se 

mailto:anna.rimanova@seznam.cz


školstvím, vzděláváním, aktivitami mladých a s budoucími generacemi 

dětí myslí v naší malé obci skutečně dobře.  

Děkujeme  za moc pěkný dárek  k blíţícím se Vánocům! 

Obecní knihovna Velké Albrechtice / obecní úřad 

Výpůjční doba:  Pondělí     14,00 - 17,00 hodin 

   Středa     15,00 - 17,00 hodin 

Roční poplatky za vypůjčené knihy činí:  

Děti , Studenti     10,- Kč               Dospělí    20,- Kč 

Veřejný internet v knihovně je moţno bezplatně vyuţít v PO – ČT  

během úředních hodin OÚ.  

Výběr kniţních novinek v naší knihovně: 

Úspěšná smolařka - Cabotová Meg 

 

Popis  

Humorný příběh pro dívky, jehoţ hlavní hrdinkou je 

Lizzie, která právě dokončila studia na univerzitě - 

obor Dějiny módy - a chystá se na svou první cestu 

do Evropy za svým přítelem Andym.  
(nabízíme i druhý díl s názvem Úspěšná smolařka ve 
velkoměstě) 

 

Sofiin svět - Jostein Gaarder  

Popis  

Nové vydání stále ţádaných populárních dějin 

filosofie. Norský učitel J. Gaarder kombinací 

zdánlivě neatraktivních témat, jako jsou dějiny 

filosofie a příběh dospívání patnáctileté dívky, 

vytvořil kníţku, která slaví mezi čtenáři 

neuvěřitelný úspěch; vzápětí po svém norském 

vydání vyšla v desítkách zemí a v roce 1995 se stala 

nejprodávanější knihou na světě. Sofiin svět je 

pozoruhodná kniha zájem o ni mezi čtenáři nepolevuje. 



Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad 

Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných 

odpadů se uskuteční 

       v sobotu 18. září 2010 

       od 7.00 do 10.00 hodin 

        na parkovišti před obecním úřadem. 
 

    Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás bezplatně odeberou např. 

starý nábytek, koberce a podlahové krytiny, televizory a lednice, 

pneumatiky (od osobních vozidel a motocyklů) a autobaterie, barvy, 

oleje, ředidla, ţíraviny, asfaltové lepenky a podobně. Nelze zde předat 

stavební odpad a odpad, který patří do popelnic nebo kontejnerů na 

tříděný odpad. Vyuţijte této příleţitosti a zbavte se starých „krámů“, 

které doma překáţí! Nevyhazujte je na různých místech v obci nebo do 

kontejnerů na tříděný papír, plasty nebo sklo! 

    Tato sluţba je poskytována bezplatně občanům obce Velké 

Albrechtice, kteří jsou zapojeni do systému sběru, třídění, svozu a 

nezávadné likvidace odpadů obce Velké Albrechtice, tj.mají u obce 

objednán odvoz odpadů od svých domácností. Není určena pro 

právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele, kteří jsou povinni 

zajistit si likvidaci odpadů ve vlastní reţii. 

 

ČČK / Františka Kleinová 

Váţení spoluobčané,  

vstupujeme do poslední třetiny roku a v ní chystáme spoustu 

zajímavých akcí. První z nich je hned 5. 9. zájezd do divadla Antonína 

Dvořáka na slavnostní Galavečer, jimţ ostravské divadlo zahajuje 

novou divadelní sezónu 2010 – 2011, na němţ společně vystoupí sólisté 

opery, činohry, baletu, opery i muzikálu s pestrou ochutnávkou 

připravovaných titulů v sezóně. Zájem o tento zájezd byl mimořádný. 

Museli jsme dodatečně navýšit počty vstupenek, abychom alespoň 

částečně uspokojili zájemce. 



Další zájezd chystáme na 9. října a to na podzimní zahradnické trhy  

Flóra Olomouc - prodejní trhy květin, ovoce, zeleniny, okrasných a 

ovocných dřevin, drobné zahradní mechanizace, pomůcek a potřeb. 

Zájemci o tento zájezd se mohou přihlásit u paní Františky Kleinové na 

tel. čísle 556403280 nebo pana Rudolfa Peschela na tel. čísle 

556411025.  

 

Další zájezd chystáme na 23.10.2010 a to do termálních lázní Oravice 

na Slovensku. Cena pro dospělou osobu bude 150,-, děti do 6 let 

pojedou zdarma a ostatní děti do 15 let za 100,-.  

Přihlášky prosíme co nejdříve u pí. F. Kleinové na tel. čísle 556403280, 

abychom podle Vašeho zájmu mohli zajistit autobus. 

 

ČČK bude opět dle Vašeho zájmu provádět sbírku obnošeného šatstva 

pro Diakonii Broumov v době od 13.10. – 20.10.2010. 

 

 Těšíme se na Váš zájem. 

Kalendář akcí  
 

Datum Akce 

5.9.2010 ČČK – divadelní představení 

13.9.2010 Zastupitelstvo 

18.9.2010 Svoz objemného odpadu 

9.10.2010 ČČK - Flóra Olomouc 

9.10.2010 Vinobraní 

23.10.2010 ČČK – termální lázně Oravice 
 

 
 

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 8.9. 2010                                                      Uzávěrka příštího čísla 15. 10. 2010 
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