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Úvodník / Radka Chudjáková    

     Pomalu a nejistě, co se počasí 

týče, vcházíme do krásného 

ročního období, jaro je přechodem 

mezi zimou a létem,  je spojeno se 

znovuzrozením, obnovou. Konkrétní 

načasování se liší v závislosti na 

místním podnebí, kultuře a zvycích. 

Dny se prodluţují a intenzivnější 

sluneční svit zemi ohřívá, začnou 

se probouzet první jarní rostliny  a nás to nabíjí energií a elánem do 

dalších činností a práce, které nás čekají.  

     Leden a únor byl z hlediska akcí pořádaných v naši obci zajímavý. 

Počátek roku nám zpříjemnil Novoroční koncert pořádaný v místním 

kostele, čtvrtek 20. ledna se u příleţitosti dokončení rekonstrukce 

budovy školy konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v budově ZŠ Velké 

Albrechtice, kde nás mile překvapila hojná účast našich občanů. Na 

konci ledna proběhl myslivecký ples, v polovině února pak kulturní 

komise pořádala lyţařský zájezd do SKI areálu Kohútka, 19. února se 

konal tradiční Country bál. Kdo měl zájem, určitě si vybral a některé 

akce se zúčastnil.  

     Ani březen nezůstane pozadu, kulturní komise plánuje jiţ tradiční 

papučový ples, tentokrát pro zájemce v RETRO oblečení, pro nejmenší 

pak maškarní bál, ČČK pořádá zájezdy za poznáním i za kulturou. Blíţe 

se o konaných i plánovaných akcích dozvíte uvnitř tohoto vydání.  



Z mateřské školy / učitelky 

     Při pobytu venku často směřují naše kroky do polí. Děti se tak 

seznamují nejen s vesnicí, ale i s přírodou v jejím okolí. Ne jinak tomu 

bylo v zimních měsících, pokud nám to sněhová pokrývka dovolila. 

     Při výpravě ke „Třem rybníkům“ jsme procházeli kolem krmelce a 

posedu. Samozřejmě jsme museli zvolnit, neboť děti zaujalo 

pozorování zvířecích stop. V krmelci bylo nastláno seno a vedle krmelce 

v bedýnce měla zvířata potřebnou sůl. Děti se přesvědčily, ţe naši 

myslivci pomáhají zvířátkům přeţít mrazivou zimu. Děvčátka hned 

připomněla, ţe i my pomáháme ptáčkům, kdyţ jim kaţdý den sypeme do 

krmítka zrníčka. Dohodli jsme se, ţe přispějeme také zvířatům. Z 

domu jsme přinesli sušený chléb, mrkvičky, jablka, trochu sena a vydali 

se znovu ke krmelci. Byli jsme na čerstvém vzduchu, cestou jsme si 

zadováděli a nakonec jsme měli i dobrý pocit, to kdyţ jsme zahlédli 

běţet zajíce a za ţelezniční tratí pozorovali stádečko srnek. Uţ jsme 

věděli, ţe jsme tady nebyli zbytečně.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří v základní škole / Daniel Beneš 

   Dne 20.1. 2011 se uskutečnil den otevřených dveří v základní škole. 

Byl jsem se podívat na moji bývalou školu a hodně se tam změnilo. 

Líbily se mi na opravené škole nové chodníky, ve škole se mi líbily nové 

schody, místo školní půdy jsou nové místnosti. Záchody jsou nové a byl 

tam větší prostor. Jak jsem chodil do školy do Velkých Albrechtic tak 

tam za školou byly garáţe různé staré budovy a tedˇ uţ tam nejsou. 

Přeji ţákům ZŠ, aby se tam měli dobře a aby to tam neničili a aby paní 

učitelky byly na ně hodné. 

Škole přeji, aby zůstala tak pěkná jak je tedˇ. 

Učitelkám přeji, aby je ţáci nezlobili, aby se tam měli dobře, aby se 

jim tam dobře učilo, a aby dávali ţákům dobré známky. 

 



 

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein    

     Dva typicky zimní měsíce máme pomalu a jistě za sebou a 

kaţdým dnem pozorujeme, jak se k radosti nás všech blíţíme 

k vytouţenému jaru. Den se prodluţuje, přezimující ptáci začínají 

vesele prozpěvovat. Pomalu se začínají navracet taţní ptáci, z nichţ 

nejdříve dorazí špaček a skřivan. Tato zima ukázala zvěři přívětivou 

tvář, takţe netrpěla strádáním jako minulý rok., kdy na polích leţela 

tři měsíce souvislá vrstva zmrzlého sněhu. Alespoň z mého hlediska je 

dobře, ţe nedošlo k naplnění katastrofické zvěsti o tisícileté zimě. 

Opět jsme se přesvědčili, ţe tyto zaručené a jisté předpovědi patří 

do říše pohádek a příroda si to stejně udělá po svém. I kdyţ průběh 

zimy byl takový jaký byl, pravidelně jsme zvěř přikrmovali. Baţanti 

vţdy našli v zásypech nějaké to zobání a s nimi i drobní pěvci, kteří 

v tomto odpadu našli spousty zrníček trav a plevele. Srnčí zvěř 

navštěvovala v krmelcích jenom korýtka s ovsem a ječmenem. Oproti 

loňskému roku neměla moc zájem o seno. Při mírných zimách je to tak 



vţdy. Raději dají přednost svému výběru potravy. V únoru byla 

provedena celookresní akce na ozdravení srnčí zvěře. Do kaţdého 

sdruţení byla dodána medikamentní ozdravná směs, která se 

přimíchala do krmení. Toto pomáhá zvěři se zbavit různých parazitů a 

cizopasníků. Také dostatek soli všude v honitbě je samozřejmostí. 

Kvůli přechodu na zelenou potravu ji zvěř potřebuje ke správnému 

zaţívaní. Zajíci mají první vrhy mladých zajíčků. Jsou však 

poznamenány velkým procentem ztrát. Ať jiţ díky dešti, kdy 

prochladnou a vyhynou, také neméně díky predátorům jako je liška, 

kočka a stále častěji se vyskytující krkavec. Věříme, ţe s příchodem 

jara se konečně kolem dálnice dokončí výstavba plotu a s ním skončí i 

toto největší nebezpečí pro zvěř i pro posádky automobilů. 

 

ČČK / Františka Kleinová 

Občanské sdruţení Diakonie Broumov nám poslalo dopis tohoto znění: 

Váţení  a milí přátelé, 
Dovolte, abychom Vám poděkovali za úţasnou spolupráci v roce 2010. Vaše 
účinná pomoc a neskutečná podpora, nám pomohla nejen poskytnout materiální 
pomoc sociálně potřebným, ale i zabezpečit práci našim klientům z okraje 
společnosti. 
Pomoc Vás všech je pro nás nesmírně důleţitá a chceme, abyste věděli, ţe bez 
Vaší pomoci nejsme schopni v naší činnosti pokračovat. Proto pevně věříme, ţe 
i v roce 2011 se zapojíte do sběru nepotřebných oděvů. 
Všem, kteří zároveň poskytli i finanční příspěvek na naši činnost, srdečně 
děkujeme. Všechny finanční prostředky byly pouţity na úhradu nákladů 
spojených se svozem  textilních sbírek. Zároveň děkujeme i těm , kteří se 
v tomto roce zapojili poprvé a doufáme, ţe nám zachovají i v budoucnu přízeň.  
Ještě jednou Vám děkujeme za Vaš i obětavou pomoc nejen jménem Diakonie, 
ale hlavně jménem všech lidí, kteří se jen těţko bez Vaší pomoci zařadí zpět 
do naší společnosti. 
Přejeme Vám klidné a ničím nerušené zdraví a co nejúspěšnější rok 2011. 

PhDr. Vítězslav Králík                    Mgr. Lenka Wiesnerová 
        ředitel       manaţerka sociálních sluţeb 



     Váţení spoluobčané, víte, ţe v posledních letech nejen u nás, ale 

v celém světě řádí povodně, velké poţáry a jiné nehody, které vezmou 

lidem veškerý majetek, někdy dokonce i ţivoty. Proto Diakonie 

Broumov se snaţí takto postiţeným občanům, bezdomovcům, charitě, 

dětským domovům a jiným potřebným občanům pomoci v jejich uţ tak 

těţkých situacích tím, ţe jim nabídnou nějaký díl oblečení, který vy 

můţete postrádat. 

     Naše organizace bude provádět sbírku obnošeného šatstva od 

21.3. do 28.3.2011 opět ve sklepních prostorách místní pošty denně 

od 14,00 hod. do 18,00 hod. Věříme, ţe většina z Vás probere své 

šatníky a objeví ošacení, které můţou postrádat a věnují ho Diakonii 

Broumov, za coţ Vám předem děkujeme. 

V sobotu dne 26.3.2011 pojedeme do divadla Jiřího Myrona v Ostravě 

na operetu /muzikál MARGUERITE/  M.Legrand – A. Boublil – 

C.M.Schönberg – J.Kent – H.Kretzmer/. Autobus pojede od všech 

autobusových zastávek v 17,30 hod. Zájemci, hlaste se u F.Kleinové na 

tel. Čísle 556 403 280. 

     Váţení spoluobčané, srdečně Vás zveme na zdravotní procházku 

Valašskou dědinou, kde je pro Vás připravený jiţ tradiční jarní program 

„Velký redyk“. Tuto akci připravujeme ke „Dni dětí“ a uskuteční se 

v sobotu 14.5.2011 pod názvem „Jaro v dědině“. Odjezd autobusu bude 

v 8,00 hod. od všech autobusových zastávek. Zúčastníme se výhonu 

ovcí, ochutnávky tradičních valašských pokrmů, …Děti si budou moci 

ochutnat dobroty přímo venku z kotlíku. Děti  i  dospělí si mohou 

vyzkoušet zpracování mléka, ovčí vlny, výroby provázků, uvidí kování 

koní, různá plemena oveček, … V průběhu dne uvidíme oţivené chalupy, 

kde budou prováděny rukodělné výrobky, ochutnávka tradičních 

valašských pokrmů, … Bude tam i prodej domácích produktů, .. 

Cena pro dospělé za autobus je 100,- Kč, děti do 15. let pojedou 

zdarma. 

Na zájezd se můţete hlásit v prodejně u paní Milady Hochmanové.  

 

Těšíme se na Vaši účast.  

 



Ze základní školy / Karla Sekaninová 

Začátek nového kalendářního roku vnáší do školy nové události.  

     Ve čtvrtek 12. ledna se v mateřské škole uskutečnilo setkání rodičů 

předškoláků na Předzápisové schůzce. Cílem bylo předání důleţitých 

informací k zahájení povinné školní docházky, připravenosti a zralosti 

dětí, k zápisu do 1. ročníku a odkladům školní docházky. Pozvání přijal a 

svou přítomností nás potěšil pan Mgr. Marek Khýr, psycholog a 

zástupce Pedagogicko – psychologické poradny v Novém Jičíně, který 

rodiče do této problematiky zasvětil a objasnil jim oblasti, o kterých 

se chtěli dovědět více. Setkání probíhalo v podnětném ovzduší, rodiče 

se do besedy aktivně zapojovali a nebáli se své názory prezentovat. 

     V pondělí 17. ledna navštívili budoucí prvňáčci 1. a 2. ročník, aby se 

na vlastní oči přesvědčili o tom, jak vlastně takové „opravdické“ 

vyučování vypadá. S odvahou vešli do třídy, usadili se, společně 

s prvňáky zazpívali písničku „Jedna, dvě, Honza jde“ a pak uţ jen 

pozorovali školáky při hodině matematiky a čtení. Paní vedoucí učitelka 

zhodnotila psaní prvňáčků v písance a pochválila je, jak jim to pěkně 

jde a co všechno se uţ naučili. „Velcí“ pak doprovodili malé kamarády 

do 3. a 4. ročníku, ukázali jim ředitelnu, promítací kabinet a sklad, 

vyšlapali schody do půdní vestavby, upozornili na výhled z oken střechy 

a všechno coby „domácí“ patřičně okomentovali. V přízemí děti 

navštívily druţinku, jídelnu, tělocvičnu, sborovnu, v suterénu našly 

keramickou dílnu, zhodnotily nápadité výrobky z hlíny i zbrusu novou 

keramickou pec.  Svůj malý poznávací výlet základkou ukončili v šatně, 

kde si prohlédli dětské skříňky označené rozmanitými obrázky. 

     Ve čtvrtek 20. ledna jsme společně s panem starostou Ing. 

Josefem Magerou otevřeli veřejnosti dveře základní školy po skončení 

akce „Rekonstrukce a modernizace základní školy Velké 

Albrechtice“. 

Návštěvníci z řad rodičů, prarodičů, současných a bývalých ţáků, 

občanů, zástupců obcí a médií přešli po přivítání, malém občerstvení a 

vyzvání panem starostou k prohlídce školní budovy.                                

Podle vyjádření i slov z Kroniky byli hosté, kterých se odhadem 

zúčastnilo kolem stovky, velmi mile překvapeni. Nepoznávali nová 



sociální zařízení, chodby, dřevem vonící tělocvičnu.                                

Nejvíce bezesporu zapůsobila půdní vestavba s novými učebnami a 

kabinetky. Z nevyuţitého půdního prostoru, kde se dlouhá léta 

skladoval pouze starý školní nábytek a různé vyřazené zaprášené věci, 

se jako mávnutím kouzelného proutku před očima všech návštěvníků 

vylouply krásně prosvětlené, prostorné a novotou vonící třídy čekající 

na dovybavení nábytkem, výpočetní technikou a pomůckami, na výuku 

budoucí albrechtické generace či na vyuţití k volnočasovým aktivitám 

dětí a dospělých. Ze střešních oken, téměř z ptačí perspektivy, se 

hostům otevřel jako na dlani nádherný romantický výhled do vesnice a 

přilehlých polí na všechny čtyři světové strany. V přízemí jukla na 

hosty nová kotelna se dvěma kotlíky, v suterénu je přivítala keramická 

dílna s kvalitní keramickou pecí.  Šikovné výrobky zručných dětí 

prozradily, ţe tato dílnička není v ţádném případě opuštěná, ale 

naopak, ţe se v ní díky paní vedoucí plné nápadů uţ dávno pracuje. 

Hosté nešetřili chválou k provedeným změnám k lepšímu. 

     Ve čtvrtek 27. ledna jsme se vypravili na zimní vycházku za 

zvířátky. Cílem byl krmelec a posed v polích za mateřskou školou. Naše 

děti na ţivočichy v ţádném případě nezapomínají. Na podzim jsme zašli 

do útulku a předali koníkům tašky naplněné krmením, teď v zimě jsme 

zanesli zvířátkům jablíčka a mrkve do krmelce a myslíme taky na 

ptáčky, pro které děti doma s rodiči vyrobily krmítka. S krmením je 

zavěsíme na ovocné stromy ve školní zahradě. 

     Na pondělí 31. ledna se těšily hlavně mladší děti, starší byly přece 

jen trochu nervóznější. Ve školách skončilo I. pololetí školního roku, 

hodnotilo se chování, probíral prospěch, rozdávalo se vysvědčení. Pro 

prvňáčky úplně první!  

     Ve středu 9. února jsme si tak trochu vyjeli na výlet - do Divadla 

loutek v Ostravě. Pozvání jsme přijali na něţnou pohádku klasika, 

evangelického faráře a pedagoga Jana Karafiáta „Broučci“.                

Za kulturní záţitek a hezký dáreček děkujeme Honebnímu společenství 

Jamník Velké Albrechtice, které nám návštěvu divadelního představení 

umoţnilo.                                                                                                                                                                 

V tentýţ den ve 14 hodin odpoledne jsme v základní škole přivítali 

vystrojené a připravené budoucí školáčky u Zápisu do 1. třídy pro 



školní rok 2011/2012. Zapsání do školy tentokrát na téma Vláček 

poznání ze školky do školy proběhlo v prostředí příjemného vzájemného 

poznávání a popovídání dětí s učitelkami Jarkou, Zdeňkou, Elenou, 

Pavlou a Karlou v I. třídě. Úkolem bylo „pomyslným vláčkem projet 

trasu ze školky do školy“, po cestě splnit jako vţdy lehčí i náročnější 

úkoly z oblasti jazykové, matematické, hudební, výtvarné, prokázat 

všeobecné znalosti, slovní zásobu. Na závěr čekalo školáky zhodnocení 

velkou jedničkou, dáreček ţabka nebo rybička, Pamětní list na 

památku, sladké pohoštění. 

     Od pondělka 14. do neděle 20.2. čekaly na ţáky týdenní jarní 

prázdniny. 

Snad se vám, milí ţáci a studenti, vydařily podle představ, uţili jste si 

volných dnů a načerpali energii, sílu a chuť do dalšího pololetí!  
 

 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Kořeninová PAPRIKA        

Kořeninová paprika vypěstovaná na vlastní 

zahrádce je bezkonkurenční. Obvykle je 

kvalitnější, má výraznější barvu a také ve 

spíţi déle vydrţí. Tak proč si ji letos 

nevypěstovat? 

Pěstovat ji můţeme všude tam, kde se daří i zeleninové paprice, tedy v 

teplých oblastech s kvalitní výţivnou a humózní půdou. Můţeme ji 

pěstovat po rané zelenině, ale ne po raných bramborách, které 

pocházejí ze stejné botanické skupiny a napadají je podobné choroby a 

škůdci. Vţdy ji pěstujeme ze sadby, kterou vypěstujeme ve skleníku či 

jiném krytém prostoru. Do volné půdy rostliny vysazujeme aţ po 15. 

květnu – to je v našich krajích to nejdůleţitější datum pro pěstitele 

zeleniny i květin. 

Na zahradě se osvědčila výsadba do hnízd ve sponu 40 – 50 po dvou aţ 

třech rostlinách. Aby šok po přesazení byl co nejmenší, před 

přesazováním je týden otuţujeme a den před výsadbou vydatně 

zalijeme. Kdyţ se nám podaří je sázet za podmračeného počasí, jejich 



šance na rychlé ujmutí ještě zvýšíme. Během vegetace pravidelně 

kypříme půdu, porost plejeme a zavlaţujeme. Pokud pouţijeme nějaké 

prostředky na chemickou ochranu, dodrţujeme všechna doporučení, 

která jsou na obalu uvedena výrobcem. 

Sběr 

Kořeninovou papriku sklízíme probírkou za slunečného, suchého počasí, 

počet sklizní bývá tři aţ čtyři za sezónu. Velmi rané odrůdy budou 

zralé uţ na konci srpna, pozdější sklízíme aţ koncem září. Při sbírání 

plodů dáváme pozor, abychom rostliny nepolámali. Plody mají být 

kvalitní – nepoškozené, čisté, bez příměsí a samozřejmě nesmějí být 

namrzlé. Jejich povrch musí být suchý, bez plísní a hniloby, nesmějí 

být ani nakousané či poničené od různých ţivočišných škůdců. 

 

Jak papriku správně sušit 

Po sklizni papriku hned sušíme. Během procesu sušení ztrácí paprika 40 

– 60 % vody, coţ ale nestačí pro namletí koření, proto se doporučuje 

sušit ji v troubě nebo v sušičce na ovoce, nastavené na 40 °C. Při vyšší 

teplotě hrozí zkaramelizování cukrů, a tedy i zhořknutí a zhnědnutí 

suroviny. Někteří pěstitelé plody papriky navlékají na provázek a 

nechávají papriku dlouho schnout na teplém a vzdušném místě. Často 

můţeme svazky paprik vidět zavěšené na jiţní stěně vysoko pod 

střechou, chráněné jejím přesahem. Plody se mohou mlít, kdyţ po 

ohnutí hlasitě prasknou a lámou se. Před mletím odstraníme stopky a 

zelené kalichy. Semena ani vnitřní ţilky neodstraňujeme, dodávají 

koření osobitou chuť. 

 

Jak v dnešní době vypadá vepřové na paprice? 
Talíř plný papriky a na ní kousky masa. 

 
Chlápek postává na dvoře, v jedné ruce drţí stopky a v druhé drţí za 
krk slepici. Přijde k němu manţelka a ptá se, co to vyvádí. 
„Ale, chci ti pomoct s vařením. Tady v kuchařce píšou: slepici nejprve 
půl hodiny mírně podusíme...” 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

     V tomto čísle je pro vás opět nachystaná přesmyčka, hledaná 

slůvka souvisí s ročním obdobím a s velikonočním časem .  

Sluníčko  

Pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem. 

Na květinky zavolalo, hola, pojďte ven! 

Která z vás má odvahu, vykouknout ven ze sněhu? 

Hlásí se ta malinká, malá bílá … (viz. Tajenka). 

 

Přesmyčky: 

1. PRKNA, OVES 

2. OKNO LEVICE 

3. JA VĚTRNÍK 

4. SVAŢ KÝLU 

5. KAZ JEČÍ 

6. OČNÍ LUSK 

7. OVČÁK JÍ 

8. MOP KÁZAL 

 

 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.  

 

 




Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Březen 

Milasová Marie   60 let 

Peschelová Marta   60 let 

Cicáková Helena   65 let 

Balgar František   65 let 

Kulová Marie    65 let 

Petrošová Alenka   65 let 

Štancel Josef   75 let 

Starečková Vlastislava  80 let 

Jedlička Jaromír   81 let 

Duben 

Uhliariková Boţena   50 let 

Orlík Eduard    55 let 

Janák Alois    60 let 

Vítek Jiří    60 let 

Bohda Oldřich   70 let 

Pavelek František   90 let 

Noví občánci 

Nikolas Hermann 

Opustili nás 

Paní Zuzana Slavíková 

 

 

Kulturní komise / Miroslava Hruzíková 

     V sobotu 12.2.2011 jsme uspořádali zájezd na hory pro všechny 

milovníky hor. I kdyţ ráno počasí nevypadalo moc slibně, nakonec se 

nám vyčasilo a bylo super. Sluníčko nám svítilo a i přesto, ţe sjezdovky 

byly namrzlé jsme si to uţili, jak dospěláci, tak i ti nejmenší. 

Autobus sice nebyl úplně plný, ještě by se pár účastníků zájezdu 

vlezlo, tak snad příští rok.  



 



 

 

Sociální a kulturní komise při Radě obce ve Velkých 

Albrechticích Vás co nejsrdečněji zve na 

 

IV.PAPUČOVÝ PLES 

( RETRO styl oblečení vítán) 

dne 11. března 2011 od 20. hod. 

ve společenském sále na hřišti SK Velké Albrechtice 

 

K poslechu a tanci hraje ţivá kapela „VIZE“ 

Vstupné 100 Kč 

 

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na obecním úřadě, 

v prodejně Jednoty, nebo u p. Hruzíkové 

Občerstvení zajišťují pořadatelé.  

Za malý dárek do tomboly děkujeme. 

Papuče a dobrou náladu s sebou !!!!! 



 

Sociální a kulturní komise při Radě obce ve Velkých Albrechticích 

pořádá 

dne 13. března 2011 v 15. 00 hod. 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 

ve společenském sále na hřišti 

Odpoledne plné her, soutěţí, zábavy a dětských písní si pro nás 

připravila umělecká agentura „LEV“. 

Občerstvení a překvapení pro všechny masky zajistily členky komise. 

Vstupné dobrovolné. 

Děti, maminky a tatínkové – už se na Vás moc těšíme. 

 

Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

     První měsíc roku 2011 začal pro naše sportovce v teple sokolovny, 

pro funkcionáře výboru různými vyúčtováními dotací, členské základny 

či majetku SK. Je třeba provést opravy či údrţby sekaček, pokud to 

počasí dovolí pokračovat v odvodňování hřiště a zavlaţování. To vše do 

měsíce dubna, kdy začínají soutěţe a areál musí fungovat k tomu 

k čemu je určen. Letos nebude jiţ tak zatíţená tráva neboť ţáci 

Bílovce budou hrát svá soutěţní utkání v Bílovci a u nás budou jen 

trénovat. Muţstvo muţů začalo hrát zimní turnaj na umělce v Bílovci a 

ţáci budou hrát turnaje v hale Komenského školy. Muţstvo muţů zatím 

hraje bez posil a jednáme koho nám Bílovec uvolní. Je skoro jisté, ţe 

ze Studénky nepřijde nikdo, protoţe je jejich výbor nechce uvolnit. U 

ţáků skončil s trénováním z pracovních důvodů Petr Ţídek a tak 

hledáme k panu Valečkovi posilu. Bohuţel ani bývalí hráči ani někteří 

tatínkové či dědové nemají zájem nám pomoci. Co se týče financování 

činnosti sportu v obci jsme letos obdrţeli značně sníţené prostředky 

z obce, které budou vyuţity na úhradu energií, cestovného k zápasům 

muţů či náhradu cestovného rozhodčím. Na ostatní si musíme vydělat, 



a proto jsme se přihlásili jako pořadatelé dne obce. Měsíc červen nám 

vůbec dá zabrat neboť 1.6. proběhne 28. ročník běhu Velkými 

Albrechticemi, den obce, Štít Albrechtic a nově koncem května 

cyklistický závod o Odřivousův pohár na horských kolech, takţe se 

moţná zrodí nová tradice. Dejme jí do vínku dobré zázemí, dobrou 

pořadatelskou sluţbu, stravování a spokojenost všech. 

 

Novoroční koncert / Anna Šrubařová 

     V neděli  2.1. 2011 se v místním  kostele konal novoroční koncert. 

Pěvecký sbor Chorus Ostrava – VŠB – TU pod taktovkou dirigenta Mgr. 

Jana Mlčocha předvedl písně různých ţánrů, od tradičních českých 

koled, přes hebrejské, jihoamerické, anglické a ruské pravoslavné 

vánoční písně. Kostel sv. Jana Křtitele má výbornou akustiku a záţitek 

z koncertu byl tedy dokonalý. Atmosféra byla po celou dobu vystoupení 

skvělá a na závěr posluchači byli velmi dojati. Závěrem bych chtěla 

věnovat poděkování všem, kteří  tento kulturní záţitek umoţnili. V první 

řadě  děkuji panu Janu Zajíčkovi za organizaci koncertu, všem 

účastníkům  a v neposlední řadě starostovi obce Ing. Josefu Magerovi. 

 



Žádáme všechny přihlášené 

účastníky, aby si na slavnost vzali 

koště, pokud možno novější a 

neometené. Vzhledem k tomu,že se 

bude létat, dovádět a tančit ve 

větších hejnech, dbejte pokynů, ať 

nedojde ke srážce. Na závěr vás 

všechny čeká velký taneční rej a 

vyhlášení soutěže „Miss 

Čarodějnice“. Ať prší či vítr fouká, 

zas nás bude plná louka. 

Program zajištěn, tak prosím doleťte 

v pořádku. Těší se na Vás vaše 

kolegyně PRALINKY 

 

Pralinky / Milada Hochmanová 

Milí čtenáři ..... uţ se opět připravujeme na další tradiční událost – 

pálení čarodějnic. Poslední dubnová noc dokáţe znásobit dle pověstí 

čarodějnou moc. Povětří není bezpečné. Vzduchem poletují čarodějnice 

na koštěti, pořádají reje neboli sabaty. Je tomu opravdu tak?  

Pokud jste pověrčiví, ochránit se před zlými silami je snadné. Stačí 

před dveře svých obydlí zapíchnout trní a večer nezapomenout zapálit 

pořádný oheň.  

Těţko říct, jestli byly čarodějnice opravdu zlé. Známe také mnoho 

dobrých čarodějných postav – např. kouzelné báby kořenářky znaly lék 

na všechno.  

Děti svět čar a kouzel přitahuje dvojnásob. Přiznejme si všichni, kdo z 

nás by nechtěl umět čarovat! 

A tak Vás všechny milé kolegyně zveme na mimořádnou slavnostní 
záležitost :-) 

 ... KDY ? ... no přece v sobotu 30.4.2011, 
  ... KDE ? ...hřiště Velké Albrechtice – 

společenský sál :-)  
... V KOLIK ? ....v 15 hodin přesně !! 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 



Rozhovor / Marie Dlabalová 

Kouzlo ručního papíru 
Uţ dlouho jsem se 
chystala na návštěvu, 
znáte to, není čas. Ale 
zimní období a náhoda 
sehrály svoji roli. 
Dověděla jsem se totiţ, 
ţe Radka podniká 
v oblasti dovozu ručního 
papíru. A ruční papír, to 
se hned tak nevidí. A tak 
jsem přišla na návštěvu, 
abych se o něm dověděla co nejvíce a také se pokochala pohledem na 
archy jemné pavučinkové nádhery, v nichţ jsou zasazeny nejrůznější 
květy a lístky...  

Co Tě přivedlo k tomuto druhu podnikání? 
Pracovala jsem pro americkou firmu, která v Thajsku zaváděla systémy 

řízení a já jsem tam rok ţila. Ale po nějaké době jsem si řekla, ţe uţ 

bych potřebovala nějakou změnu, práce totiţ byla nesmírně náročná. 

Byla to náhoda, ţe jsem tam na trţnici objevila ruční papír. Vţdycky 

jsem viděla jen výrobky, ale ne celé archy s rostlinami. Přímo mně to 

uchvátilo. Tak jsem si koupila asi pět archů a odjela na dovolenou domů. 

Známým, kteří přišli na návštěvu, se to moc líbilo a tak jsem si řekla, ţe 

bych mohla dováţet do České republiky ruční papír a také se tím ţivit. 

Odjela jsem znovu do Thajska, abych si vše zmapovala, projela, prošla, 

seznámila se s výrobou, zjistila ceny… No a uţ to dělám nějaký ten 

pátek. 

Můţeš prozradit něco ze samotné výroby ručního papíru? 
Tento papír se vyrábí hlavně z morušovníku, který roste 

v severovýchodním Thajsku na hranicích s Barmou a Laosem 

v nadmořské výšce kolem osmi set metrů. Z větví stromů od průměru 

asi sedmi cm se strhává lýko, to se rozmáčí, pak se drtí dřevěnými 



palicemi, rozvaří, do této směsi se pak dávají rozličné přísady a 

rostliny. Jde přitom o úţasnou dělbu práce, někteří strhávají se 

stromů lýko, jiní to dodávají do vesnic, další drtí, jiní zase barví, 

přidávají rostliny. Ty se přidávají čerstvé, nesušené. Pak se plát 

přejede válečkem, na sítech se pak suší na slunci … no a já pak uţ si 

objednávám hotové archy. To je jen stručný popis, výroba trvá 

mnohem, mnohem déle. Není bez zajímavosti, ţe větve stromů opět 

dorostou, takţe je to vlastně velice ekologická výroba. Moc mně 

nadchla zručnost tamějších lidí, je to umění, jednoduše řečeno, jsou 

prostě úţasní. 

Kolik stojí jeden arch?  
To je různé, od těch 30 po 500 korun. Nejdraţší jsou papíry japonské 

kvůli zvláštním speciálním přísadám, které se do papíru dávají.   

Co vše se z takového papíru dělá? 
Dárkové tašky, alba, pohlednice, blahopřání, kniţní vazby, rolety, 

potahují se krabice… 

A je odbyt?  
Teď uţ docela ano. Zpočátku 

ale moc ne. Byla jsem první, 

která u nás morušový papír 

začala prodávat. Přemýšlela 

jsem, jakým způsobem 

prolomit bariéry a dostat 

tento papír na trh. Dokonce 

jsem uspořádala výstavu 

v ostravském Parníku, ale 

ohlas a výsledek nebyl valný. Myslím, ţe jsem tam prodala jen asi pět 

archů. Začala jsem si prošlapávat cestičku, sháněla kontakty i 

kontrakty, oslovila knihaře, začala vyrábět a prodávat tašky, 

blahopřání, etikety, prstence na ubrousky, prostírání. Pomaloučku se to 

začalo rozbíhat. Teď to dělám jedenáctým rokem a daří se. Není to na 

závratné zbohatnutí, ale uţivím se. U některých druhů typů papíru 

jsem stále jediným dovozcem, takţe ke mně jezdí lidé třeba i z Prahy. 



Teď tu mám zajímavou nabídku z Nepálu, kde jsem se byla podívat na 

veletrhu, to je papír s konopím nebo s textilem. 

Tobě se vlastně podařilo mít zaměstnání, které je zároveň tvým 
koníčkem. 
Ano. Baví mně to. Je to krásná práce.  

 

S Ing. Radmilou Skrbkovou rozmlouvala Marie Dlabalová 

 

Představujeme členy ZO / Marie Dlabalová 

JOSEF MAGERA  
narozen:    1956                           

znamení:    býk 

vzdělání:    VŠ elektrotechnická                                                     

v komunální politice od kdy:   1990    

stav:  ţenatý, dvě děti                                                                

ţena:    Bronislava                                                       

zájmy a koníčky:    technika 

všeobecně, příroda, vyjíţďky                                                                                        

na kole, dříve hodně četba, hudba  

  

  

Jedno rčení říká, že tam, kde se člověk zrodí, tam se i hodí. Vy 

jste zůstal věrný Velkým Albrechticím, i když jste nějakou dobu 

působil jinde. Co Vás vlastně přivedlo do komunální politiky?  

Trvalé bydliště v obci mám od narození a kromě 9 let studia, kdy 

jsem se tady vracel na víkendy, a jednoho roku vojny, jsem zde i ţil. 

Zvaţoval jsem sice zůstat po studiu ve Frenštátě nebo v Brně, kde byla 

práce, ale bez bytu. Pak jsem byl téměř rozhodnut postavit si řadovku 

ve Studénce, kde jsem po VŠ v roce 1980 nastoupil do konstrukce 

Vagónky. Nakonec jsem zůstal zde. Moje práce mne bavila, celkem se i 

dařilo a zabírala mi většinu času. O mojí účasti v komunální politice 

jsem ale nikdy neuvaţoval. Ano, ve svém okolí jsem viděl problémy a 

občas jsem se k nim i nějak postavil. Třeba kdyţ u kostela chtěli 



postavit drůbeţárnu, kterou pak přes odpor občanů a lţivé sliby vedení 

státního statku stejně postavili, přidal jsem se k sousedům proti 

tomuto záměru. V té době jsem byl předsedou NF v obci. Do toho mne 

"uvrtali" R.Sprosták, F.Pavelek a pan Socha, od kterého jsem funkci 

přebíral. V této veřejné funkci jsem se několik let účastnil, jako host, 

jednání občanského výboru, kde jsem získával informace o chodu obce, 

tehdy místní části Bílovce, a měl jsem moţnost k věcem říct svůj 

názor. Do komunální politiky mne přivedlo aţ osamostatnění obce a Jan 

Škrobánek. Jako člen přípravného výboru pro osamostatnění 

obce sestavoval kandidátku nezávislých pro volby v roce 1990. Za mnou 

přišel, ţe má poslední místo na kandidátce. Na to se zapomenout nedá. 

S tím, ţe budu zvolen, a hned zástupcem starosty, jsem vůbec 

nepočítal. V dubnu 1992 jsem byl zvolen neuvolněným starostou po 

odstoupivším panu Lindovském.  

Nelitujete toho po letech ? 

Čeho mám litovat? Šel jsem do toho dobrovolně a mohl jsem kdykoli 

odejít. Aby člověk nemusel litovat svých rozhodnutí, je třeba před 

kaţdým rozhodnutím si věc na základě argumentů promyslet. Tedy 

kdyţ to jde. A učit se ze svých chyb. Toho se snaţím drţet. S 

odstupem času bych snad pár věcí udělal jinak, asi jako kaţdý. Litovat 

mohu jen toho co jsem neudělal, kdyţ jsem mohl. A určitě času, který 

jsem věnoval práci a okradl o něj svoji rodinu. 

Vaše dobré zkušenosti s voliči? 

Já za voliče povaţuji ty, kdo jdou k volbám a vyjadřují tím svůj názor. 

Bez ohledu jestli volí mne nebo protistranu. Ne co remcají u piva, ţe 

stejně se nic nezmění, a proto volit nejdou. Pozitivní je, ţe u nás těch 

voličů je ještě dost. Ţe lidé mají zájem o dění v obci a není jim všechno 

úplně fuk. Jediná kandidátka při loňských volbách však podle mne byla 

chyba voličů.  

Jsou i špatné zkušenosti? 

Lidem nevyhovíte. Za tu dobu ve funkci se ode mne odklonili někteří 

moji kamarádi a známí, kterým jsem nevyhověl, a naopak se mi snaţí 



přiblíţit lidé, kteří nějakou tu výhodu ode mne očekávají. Snaţím 

se nestranně kaţdému měřit stejným metrem.  

Co se Vám za dobu starostování nejvíce povedlo? 

Nechci se chlubit, nebylo toho málo, ale to ať posoudí jiní. Pro mne je 

nejdůleţitější, ţe mi to moje starostování nezničilo rodinu.  

Váš nejhorší den v úřadě? 

Velmi těţko mi bylo ve chvíli, kdy nám finanční úřad, po provedené 

kontrole dotace na nástavbu mateřské školy oznámil, ţe máme vracet 

podstatnou část dotace a k tomu stejné penále. To proto, ţe se 

změnily podmínky kontrol a z původně dvou závazných ukazatelů podle 

smlouvy o dotaci se stalo závazným kaţdé slovo a číslo ve smlouvě. 

Přestoţe předchozí dvě kontroly byly bez závad. Stát zkrátka změnil 

pravidla. Podařilo se mi prokázat, ţe jsme nic neporušili, ale bylo to pár 

měsíců hodně napnutých nervů. 

Podle astrologů má být letošní rok rokem změn, bude hodně 

pracovní a náročný. Dopad finanční krize pocítí jistě každý z nás. 

Jak se to projeví v plánech pro rozvoj obce? 

Nic proti astrologii, kaţdý máme nějaké záliby a úchylky. Ale pokud 

bych jí měl věřit, nastane v roce 2012 uţ po několikáté konec světa, 

takţe nemá pak smysl něco podnikat.... Jsou lidé, kteří jsou spokojeni, 

kdyţ jim předpovědi vychází. Já jsem technik a věřím tomu, co vidím a 

umím si spočítat. Práce pro obec je čím dál náročnější, zejména 

administrativně. Připravit kaţdou akci dá hodně práce. A pak někdo 

změní podmínky pro financování a můţete to zabalit.  

Při návrhu programu rozvoje obce na toto volební období jsem vycházel 

z toho, co je rozpracováno a z odhadu co můţeme za daných 

ekonomických podmínek zvládnout. Loňské příjmy obce se nenaplnily. 

Ne vlivem světové krize, ale neplacením daně z nemovitostí jedním 

subjektem. Bohuţel takový výpadek příjmů můţe dost zahýbat se 

záměry obce. Přesto jsme loni realizovali podstatnou část 

naplánovaných úkolů, dokonce navíc opravu havárie kanalizace. Letos 

se zatím drţíme při zemi, vše se podřizuje nutnosti úspěšně dokončit 

dvě dotované stavby. Snad se bude dařit. Některé plánované akce se 



proto odsouvají, do některých záměrů, např. výstavba repliky vodní 

tvrze, za dané situace ani nemám odvahu se pustit.  

  

Váš obvyklý pracovní den? 

Pokud nikam nejedu a nic mimořádného se nestalo, po ránu zadám práci, 

která se týká exteriéru obce. Třeba teď v zimě podle stavu 

komunikací se jedná o posypy, úklid sněhu. Pak je třeba přebrat a 

vyřídit e-maily a pak to co mám naplánováno nebo je třeba udělat. Do 

toho samozřejmě zasahují návštěvy, telefonáty, různé nabídky apod. 

Ţádný starosta malé obce asi nemá pevnou pracovní náplň a stanovenou 

pracovní dobu. Kdyţ ale chci něco v klidu připravit, dělám to často 

doma, na úřadě na to není klid. 

Jak relaxujete? 

Nejlépe fyzickou prací, pohybem v přírodě, pěšky i na kole. A spím.   

Co kultura, sport, knihy...  

V mládí jsem četl hodně, klasiku, literaturu faktu, sci-fi. V práci toho 

za den musím dost přečíst, doma uţ moc nečtu, tak ještě na dovolené. 

Sport jsem vţdy provozoval jen rekreačně, pro zábavu.  

Váš sen, co byste rád zažil, prožil.... 

Neskromných přání by se našlo dost, třeba návrat slušnosti a úcty do 

ţivota a politiky. Osobní přání se podle moţností snaţím si plnit. Budu 

spokojen, kdyţ uvidím, ţe moje práce měla smysl a byla uţitečná.   

 

Příspěvek občana / Oldřich Kadlec 

Revitalizace 
Váţení spoluobčané, jak všichni jistě víte, naší obci probíhá 

Revitalizace centra obce. Co si pod tímto cizím slovem revitalizace, Vy 

jako občané, představujete? Kdo z Vás neví, co toto slovo znamená, 

dodatečně upřesňuji místo zastupitelů obce, a to i pro starší 

obyvatelé, ţe toto slovo ve slovníku cizích slov „revitalizace“ je 

přeloţeno jako „znovuoţivení, posílení, vzpruha“. Myslím si, ţe starosta, 

jako zastupitel občanů obce, by měl vzít v úvahu, ţe většina občanů 



obce je důchodového věku, proto by měl cizí slova nahradit nebo 

upřesnit českým překladem – názvem tak, aby tomu občané rozuměli.  

Při renovaci příjezdové komunikace a parkoviště kolem bytových domů 

č.p. 200,250,201,251 jsme zjistili nedostatky, které se nám nezdály 

dostačující, a proto vznikla naše petice.   

Zde zveřejňuji obsah petice: 

„Petice za vybudování veřejného parkoviště před obytným domem 

Velké Albrechtice č.p. 201 a 251 

Petice je reakcí na necitlivé a neohleduplné rozhodnutí Obecního úřadu 

Velké Albrechtice o zřízení zatravněné plochy, místo vyuţívaného 

parkoviště pro obytný dům č.p. 201 a 251. Domníváme se, ţe si uvedený 

úřad nenechal vypracovat detailní analýzu dopravní i urbanistické 

situace ve vztahu k obyvatelům uvedeného obytného domu č.p. 201 a 

251, a ani svůj záměr dostatečně neoznámil místním obyvatelům, pro 

případné návrhy a vyjádření. 

Argumenty pro zachování parkoviště jsou zejména následující: 

* Po nárůstu osobních vozidel na osobu se začalo před obytným domem 

č.p. 201, 251 vyuţívat ostatní plochy jako parkoviště. 

* Parkoviště bylo vyuţíváno místními obyvateli obytného domu č.p. 201, 

251, jelikoţ nebudou zachována parkovací místa na kaţdou bytovou 

jednotku, to znamená, ţe obytný dům s 12 bytovými jednotkami bude 

vyuţívat společně naplánovaných 10 parkovacích míst před druhým 

obytným domem č.p. 200, 250. Tyto parkovací místa nejsou dostačující 

pro dva obytné domy a to č.p. 200, 250, 201, 251.  

* Je pravda, ţe dále od obytných domů bude zřízené parkoviště, ale 

nehlídané, máme obavy, ţe při kaţdé akci na hřišti můţou být auta 

poškozená či vykradená. 

Tuto petici jsme sepsali za z renovování a zachování tohoto parkoviště 

před obytným domem č.p. 201 a č.p. 251. 

Ve Velkých Albrechticích dne 26. 10. 2010.“ 

Nám jako stěţovatelům podle starosty údajně šlo, ţe nám sníţili 

parkovací místa. Kdeţto my jako stěţovatele jsme chtěli část 

parkovacích míst umístit před bytový dům č.p. 201,251. Z padesáti 



parkovacích míst je umístěno pouze 11 parkovacích míst u dvou 

bytových jednotek č.p. 200,250,201,251. Ostatní jsou umístěna vedle 

pošty a posledního bytového domu. Teď místo parkovacích míst bude 

před domem umístěné dětské hřiště, a pak přes cestu hřiště pro větší 

děti. Dále podle starosty jsme si stěţovali, ţe byly porušeny zákony a 

nebyly provedeny procesní postupy podle stavebního zákona. Na toto 

jsme si nestěţovali, dávali jsme návrh, ţe obec mohla vyuţít i jiné 

procesní postupy neţ jsou zvykem. Toto stavební zákon umoţňuje a 

doporučuje podle §20 odst. 1 stavebního zákona, cituji: „V případě 

potřeby se písemnost zveřejní i jiným způsobem v místě obvyklým“.  U 

nás v obci se písemnosti zveřejňují na veřejné úřední desce. Domnívám 

se, ţe kdyţ lze vyhlásit obecním rozhlasem, ţe u Jednoty bude stát 

stánek s oblečením, tak by bylo vhodné i tímto rozhlasem vyhlásit, ţe 

bude obec jednat o projektech realizující se v naši obci, a nebo jsou i 

jiné způsoby např. vypsat pozvánky a příslušné komunitě občanů, tzn., 

kterých se to dotýká, dát je do schránky a pozvat je, a tak by 

nedocházelo k nařknutím a občané by se mohli vţdy v době, neţ začne 

nějaký projekt vyjádřit a popřípadě dát taky svůj návrh. Jsem rodák 

z jiné obce, kde je mnohem mladší starosta a ten je příkladem naší 

rodné obce, kde s občany o všem jedná s předstihem. 

Jak se dozvídáte z Hlasu obce (leden, únor) náš pan starosta povaţuje 

nás občany za hlupáky, pokud tomu dobře rozumím, chtěl by, abychom 

se starali o majetek, který nám nepatří, i kdyţ jsme pouze, uvádím, 

nájemci. Na toto pan starosta naráţí. Snad by mělo být jeho 

povinností, aby seznámili majitelé domů, ţe by měl dům udrţovat tak, 

aby nedošlo k ublíţení na zdraví občanů, tak jako v případu 

zabezpečení projektu stavby - revitalizace centra obce.  Po celou dobu 

výstavby docházelo k porušování bezpečnostních předpisů. Nejen, ţe 

stavba nebyla osvětlena, ale ani řádně zajištěna a nebyly vytvořeny pro 

občany únikové trasy, aby si neublíţili. Stavba se realizovala v zimních 

měsících, kde občané bytových domů museli si nosit baterky, aby se 

jim něco nestalo, protoţe tato stavba nebyla, jak jiţ uvádím vůbec 

osvětlena. První a doufejme, ţe i poslední nehoda stavby viz foto ze 

dne 6. 12. 2010. Můţeme děkovat bohu, ţe se při této nehodě nikomu 

nic nestalo, i kdyţ ve výkopu se nacházel pracovník stavby. 



  

Toto je příklad „dobře zabezpečeného projektu-stavby“ dne 6. 12. 

2010 v 14:58. Aţ po této nehodě byla stavba ohraničena kuţely a 

páskou, na moje upozornění.  

Dne 22. 11. 2010 jsem měl domluvenou schůzku s panem starostou, kde 

tato schůzka trvala asi 2,5 hodiny. Jednalo se o petici, dále pak o 

zajištění stavby, na kterou jsem poukazoval, ţe tato stavba nesplňuje a 

není zajištěná podle bezpečnostních předpisů. Bylo mi odpovězeno, ţe 

nad stavbou dohlíţí vedoucí stavby z firmy STRABAG. Dále má otázka 

zněla, ţe jako zadavatel projektu má právo na kontrolu stavby a 

dodrţování bezpečnostních předpisů. Odpověď: „ To není v mé 

kompetenci, od toho jsou jiní“. Tudíţ se vzdal zodpovědnosti jako 

představitel obce. Domnívám se, ač je toto zbytečné, ale z mého 

hlediska vidím nutnost poukázat na různé chyby a nedostatky vůči 

našim občanům z vedení a zastupitelů obce.  

Tento článek vznikl, protoţe jsem nespokojen s navrţeným projektem 

a průběhem. Toto jsem chtěl zdůraznit naším občanům v Hlasu obce, 

aby věděli, ţe někdo má zájem, aby vše probíhalo tak jak má.  



Policejní střípky 

Doprava na našich silnicích 

V období od 17.1.2011 do 15.2.2011 policisté 

zdejšího OO PČR v Bílovci při silničních kontrolách 

zjistili 1 podnapilého řidiče motorového vozidla. Dále 

byl zjištěn  1  řidič motorového vozidla, který řídil 

motorové vozidlo, ačkoli měl vysloven zákaz řízení 

motorových vozidel, čímţ se dopustil přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání podle  § 337/1 a) trestního zákoníku,  

pro který je trestně stíhán a 1 řidič, řídil motorové vozidlo bez 

příslušného řidičského oprávnění. Dále byli zjištěni dva řidiči 

motorových vozidel, kteří se zmocnili vozidla a toto následně 

neoprávněně uţívali bez vědomí a svolení majitele, čímţ se dopustili 

přečinu neoprávněné uţívání cizí věci podle  § 207/1 trestního 

zákoníku. 

 

Bezpečnostní akce „mládež“ 

Dne 28.1.2011 v době od 19:00 hodin do 23:00 hodin proběhla 

v součinnosti s Městskou policií Bílovec 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, současně s dopravní akcí 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. Během akce byly zkontrolovány 

vytipované restaurační zařízení v rámci sluţebního obvodu OO PČR 

Bílovec, kde by se mohla scházet mládeţ, přičemţ nebylo zjištěno 

protiprávního jednání. Dále bylo kontrolováno 33 motorových vozidel a 

jejich řidičů, zjištěny byly celkem 2 dopravní přestupky, za které byly 

uloţeny blokové pokuty v celkové výši 200,-Kč.  



Zprávy a oznámení, reklamy  

Inzerce 
Obec Velké Albrechtice nabízí k odprodeji moţnost těţby dříví 

v samovýrobě, vhodné jako palivo. Podrobnosti Vám sdělíme na obecním 

úřadě, tel. 556 413 418, email: starosta@velkealbrechtice.cz 

OZO Ostrava s.r.o.  !!! 
hodlá rozšířit své sluţby o novou aktivitu sběru, svozu a vyuţití odpadu 

posečené trávy a shrabaného listí. Záleţitost nabízíme jako 

nadstandardní doplněk k současnému systému Vaší obce, který můţe 

být zachován nadále nebo případně modifikován. Princip této aktivity 

spočívá v nabídce poskytnout občanům speciální nádobu (hnědá 

plastová popelnice - komposter - u dna prostor pro odsazování vody, v 

bocích odvětrávací otvory proti zahnívání, pojezdová kolečka), kterou 

bychom obsluhovali v intervalu 1 x za 14 dnů v období vegetační 

aktivity duben-listopad. Cena sluţby (vč. DPH) je pro občany Vaší obce 

kalkulována (s ohledem na vzdálenost od kompostárny) pro nádobu s 

objemem: 

120 litrů 80,- Kč/měsíc, tj. 640,- Kč/rok, resp. 8 měsíců 

240 litrů 95,- Kč/měsíc, tj. 760,- Kč/rok. 

S ohledem na dosavadní zkušenost a dvoutýdenní cyklus doporučujeme 

spíš nádobu větší, ale není problém v průběhu sluţby provést změnu 

nebo navýšení. Sluţba by měla nabídnout občanům pohodlí a obci 

eventuálně pomoc s dosavadním systémem.  

Dále si Vás dovolujeme informovat, ţe společnost OZO Ostrava s.r.o. 

rozšíří v průběhu roku 2011 sortiment prodávaných výrobků o zeminový 

substrát nahrazující ornici. Část produkce substrátu budeme vyuţívat 

pro svoji vlastní potřebu a část nabídneme k odprodeji obdobně, jako u 

jiţ prodávaného kompostu z vlastní kompostárny. Cílem tohoto 

prováděného průzkumu trhu je získání informací o zájmu 

potencionálních odběratelů o certifikovaný zeminový substrát. Je 

vhodný zejména pro konečné terénní úpravy v okolí zástaveb, zahrady, 

parky, hřiště, rekultivační práce a apod. Substrát bude vyráběn a 

prodáván v provozovně společnosti OZO Ostrava – Hrušov, Bohumínská 

mailto:starosta@velkealbrechtice.cz


ul. Odběr bude moţný vlastními dopravními prostředky, nakládku 

nakladači a váţení zajistí prodávající v denních směnách pracovních 

dnů. Parametry vyráběného zeminového substrátu jsou uvedeny v 

podnikové normě (příloha). Prodej bude zahájen v 04/2011. Cena je 

předběţně stanovena na 400 – 500 Kč/t (dle zrnitosti frakce). Další 

upřesňující informace o připravovaném prodeji zeminového substrátu 

získáte u vedoucí provozovny 

p. Mariny Borečkové, tel: 602 572 305, boreckova@ozoostrava.cz 

Taktéţ je moţno se obracet na obchodní zástupce naší společnosti, 

kteří jsou jiţ s Vámi v kontaktu. 

Tomáš Teichmann 
vedoucí provozovny 6 – Technické sluţby Studénka 
 

Co patří do žlutého kontejneru na plasty: 

-PET lahve, plastové nádoby, kelímky, fólie, sáčky, polystyren, krabice 

od mléka, krabice od dţusů, krabice od podobných potravinářských 

výrobků, plechovky od potravin a nápojů, obaly od kosmetiky - nepatří 

sem kovové obaly od nebezpečných látek (obaly od barev, ředidel....) 

Co se s ním dějě: třídění na lince - zpracování jednotlivých plastových 

materiálů: 

 PET lahve - výroba umělých vláken nebo nových PET lahví 

 fólie - výroba nových fólií 

 duté plastové obaly - výroba lisovaných výrobků (lavičky, 

zatravň. dlaţdice) 

 ostatní plasty - energetické vyuţití 

v cementárnách 

 krabice od mléka a nápojů - třídění 

na lince - výroba recyklovaného 

papíru nebo stavebních lisovaných 

desek 

 kovové obaly - třídění na lince - 

výroba kovů 

mailto:boreckova@ozoostrava.cz


Desatero správného vytápění 

Jak správně topit v domácím kotli? 

 Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního 

paliva neušetříte, naopak vám saze ucpávají kotel a komín a 

účinnost spalování se ještě zhoršuje 

 Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.  

 Pouţívejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení 

spaluje, tím méně škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelně 

seřídit - je to důleţité pro jeho úsporný provoz.                          

 Pravidelně zajišťujte údrţbu komínu kominíkem.  

 Nespalujte odpad! 

Jak naopak za teplo ušetřit? 

 Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a 

dveře. Informujte se o moţnosti dotací na zateplování, můţete 

hodně ušetřit. 

 V zimě větrejte krátce a intenzivně.  

 Odstraňte překáţky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně 

umístěný nábytek před topným tělesem, kryty topných těles).  

 Instalujte pokojové termostaty - u plynových kotlů zapínají kotel 

při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu. Instalujte na topení 

termoventily, které drţí stanovenou teplotu.  

 Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí 

odpařovačů vody. 

Zpracovalo sdruţení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k 

přírodě i sousedům". 

Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond 

ţivotního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů 

zaměřených na aktuální témata z oblasti ŢP – "Rizikové látky z 

domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich sniţování“.   



Sčítání lidu 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice 

uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamţikem, ke 

kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 

26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země  EU 

z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání 

lidu jsou v České republice přibliţně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR 

na jednoho obyvatele, coţ je při tomto způsobu sčítání částka v  

Evropské Unii obvyklá).  

Novinky sčítání lidu 2011 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které 

souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se 

zkušenostmi z předchozích sčítání: 

Formuláře pruţně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související 

legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované 

partnerství. 

Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem 

nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje.  

Ve sčítacích formulářích tak nejsou ţádné otázky na vlastnictví 

ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska 

vybavení domácnosti je pro statistiku důleţitá pouze otázka, zda má 

rodina moţnost vyuţívat osobní počítač a připojení k internetu.  

Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty. 

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a 

bytové listy prostřednictvím  datových schránek. 

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné 

telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi 

dotazy o sčítání.  

Kompletní informace ke SČÍTÁNÍ LIDU DOMŮ A BYTŮ 2011: 
http://velkealbrechtice.cz/tmp/dokumenty/27164.pdf

http://velkealbrechtice.cz/tmp/dokumenty/27164.pdf


Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad 

Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční 

       v sobotu 16. dubna 2011 

       od 11.00 do 14.00 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. 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

11.3.2011 Papučový ples / Kulturní komise 

13.3.2011 Maškarní bál pro děti / Kulturní komise 

14.3.2011 Zasedání zastupitelstva obce 

21.3. – 28.3.2011 Sbírka obnošeného šatstva / ČČK 

26.3.2011  opereta / muzikál MARGUERITE / ČČK 

16.4.2011 Svoz objemného a nebezpečného odpadu 

30.4.2011 Pálení čarodějnic 

 

Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 

12.6.2000. Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.  

Nevyţádané příspěvky se nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor 

redakce se nemusí ztotoţňovat s obsahem článků. Neprodejné!  

Doručováno zdarma do domácnosti v obci. 

Kontaktní adresa:  Radmila Chudjáková, Obecní úřad, Velké Albrechtice 119,  

                          tel. 556 410 695                                                    e-mail: obec@velkealbrechtice.cz 

                          Vyšlo :  1.3.2011                                                      Uzávěrka příštího čísla : 15.4.2011 

mailto:obec@velkealbrechtice.cz


 


