
 
 

  

zpravodaj  obce Velké Albrechtice 

           květen, červen                2011 
 

 

 

Úvodník / Radka Chudjáková    

     V květnovém vydání se sešel nebývalý počet příspěvků, kromě 

tradičních přispěvatelů zastupujících organizace a sloţky působící 

v obci, se s námi o své opravdu různé názory podělili občané. Vnímavý 

čtenář nechť si sám vybere k čemu se přikloní. 

     Nabídka aktivit pro měsíce květen a červen je jiţ tradičně bohatá, 

jsou zde jednak akce pořádané v rámci Reginu Poodří a dále pak 

sportovní akce, kulturní programy a zejména obecní slavnost, kde letos 

na přípravách spolupracují vedle sportovního klubu i sloţky a místní 

organizace a máme se na co těšit.  

     Májové dny jsou jiţ přívětivě 

teplé, jarní příroda se krásně 

zelená, rána jsou ještě malinko 

chladnější, ale odpolední slunce má 

uţ sílu. Květen je pokládán za 

nejkrásnější měsíc v roce, jarní 

příroda přináší spoustu potěšení 

všem lidem, kteří rádi vyrazí na 

procházku do přírody načerpat síly. A tak i Vy neseďte doma a uţijte 

si příjemných dnů, které nám nabízí tohle roční období. 

 

 Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 
 Májová kapka platí nad dukát. 
 Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 
 Večerní rosy v máji hodně sena dají. 



Nešvary parkujících řidičů / Ing.Josef Magera, starosta 

     S nutností dojíţdět za prací i zábavou vzrůstá i počet osobních 

vozidel a vzniká problém kde je parkovat. Ne kaţdý má vlastní 

pozemky. Ale i tito majitelé aut se mnohdy nechtějí namáhat, aby si 

otevřeli bránu na vlastní pozemek a vozidlo zaparkovali „na svém“. Řadu 

let se proto v této obci setkáváme s nešvarem parkování motorových 

vozidel, a to i nákladních, na různých, k tomu ne zrovna nejvhodnějších 

místech. Dochází tak k situacím, které jinde řeší zásahem městské 

policie, přinejmenším však k omezování ostatních účastníků silničního 

provozu. Dovolím si proto připomenout co říká o stání motorových 

vozidel zákon o  provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. 

Uveden je zde jen stručný výtah ustanovení § 25 aţ 27, která se 

soustavně porušují v naší obci: 

Řidič smí zastavit a stát jen: 

 vpravo ve směru jízdy co nejblíţe k okraji pozemní komunikace a na 

jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo, 

 v jedné řadě a rovnoběţně s okrajem pozemní komunikace; 

nedojde-li k ohroţení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 

smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg 

zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace 

nebo zastavit v druhé řadě, ve druhé řadě smí při výkonu 

taxisluţby zastavit řidič taxisluţby, je však povinen dbát potřebné 

opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích, 

 při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 

3 m pro kaţdý směr jízdy (přeloţeno znamená, ţe na obousměrné 

komunikaci musí zůstat volných 6 m, coţ u nás při průměrné šířce 

komunikace 4,5 m asi těţko lze dodrţet!); při zastavení musí zůstat 

volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry 

jízdy, 

 při zastavení a stání nesmí řidič znemoţnit ostatním řidičům vyjetí 

z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s 



označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těţce pohybově 

postiţenou" musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m, 

 řidiči autobusu hromadné dopravy osob musí v obci řidiči ostatních 

vozidel umoţnit vyjetí ze zastávky, a to sníţením rychlosti jízdy, 

popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu přitom nesmí ohrozit 

zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem. 

Řidič nesmí zastavit a stát: 

 v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, 

 před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm 

a za ním, 

 na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší neţ 5 m před ním, 

 na křiţovatce a ve vzdálenosti kratší neţ 5 m před hranicí 

křiţovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křiţovatce 

tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace, 

 v připojovacím nebo odbočovacím pruhu, 

 na mostě, 

 před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z 

místa leţícího mimo pozemní komunikaci, 

 na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je 

parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení a stání, které 

nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní 

účastníky provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí 

řidiče vozidel, pro něţ je parkoviště vyhrazeno, 

 na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu 

na pozemní komunikaci, 

 na jiných místech, kde by tím byla ohroţena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel. 

A samozřejmě na chodníku, pokud to není dopravním značením 

povoleno. 

Takţe – nedělejme věci, které nechceme, aby nám dělali jiní. Děkuji za 

pochopení. 

 



Zasedání zastupitelstva / Ing.Josef Magera, starosta 

     Čtvrté zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 

13.června 2011 v 17 hodin v zasedací místností v budově obecního 

úřadu, Velké Albrechtice 119. Na programu bude zejména schválení 

hospodaření obce za rok 2010, rozpočtové opatření, zpráva o činnosti 

rady obce. Program bude zveřejněn obvyklým způsobem po jeho 

schválení radou obce. 

 

Kácení stromů / Ing.Josef Magera, starosta 

     V minulém Hlasu obce jsem zveřejnil nabídku těţby palivového dříví 

na pozemcích v majetku obce. Bohuţel zájemců bylo nakonec více, neţ 

stromů určených ke kácení, a proto na všechny nevyšlo. Objevil se však 

jiný a velmi závaţný problém, a to krádeţe dříví na cizích pozemcích a 

řada nepovolených kácení. Někteří se vymlouvali, ţe nevěděli, ţe to je 

cizí majetek, třeba majetek Povodí Odry v Jamníku, jiní tvrdí, ţe 

káceli stromy, které sami nasadili, a proto jsou jejich - třeba za 

bytovkami, nebo ţe byly shnilé, např.v bývalém mlýnském náhonu. 

Zákon 114/1992 Sb. stanoví, ţe ani majitel pozemku nemůţe jen tak 

kácet kdy se mu zachce. Při místních šetřeních jsme narazili i na 

případy úmyslného poškození stromů, které časem zřejmě uschnou. 

Nevím, jestli uţ je tak hluboko do kapsy, ale uvědomte si pár 

skutečností: 

 Povolení je třeba ke kácení kaţdého stromu na pozemku mimo les, 

který má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší neţ 80 cm, 

 povolení můţe ţádat vlastník pozemku, ostatní jen s písemným 

pověřením vlastníka, 

 nepovoleným kácením se občan vystavuje riziku pokuty do výše 100 

tis.Kč, 

 tato činnost můţe být hodnocena jako majetkový delikt 

s následujícím postihem podle trestního práva, pokud se jedná o 

kácení na cizím pozemku, 

 co budete kácet a čím budete topit aţ všechno vyrabujete a plyn 

bude za 20 Kč? 



Revitalizace - Větev B dokončena / Ing.Josef Magera, starosta 

     Počátkem jara byla dokončena stavba, která snad přinesla zlepšení 

ţivotního prostředí obyvatel bytovek v samém centru obce. Dva 

pohledy na původní a nový stav ve dvou místech, ostatní si můţete 

ověřit sami. 

 

 



 

 

 



ČČK / Františka Kleinová 

Váţení spoluobčané, 
velice si váţíme Vaší velké štědrosti, kterou jste opět projevili při 

sběru obnošeného šatstva. Věcí se sešlo opět velké mnoţství, za coţ 

Vám všem upřímně děkujeme. Velký dík si opět zaslouţí i paní Vysoká, 

která odebírala šatstvo po celé dny, jelikoţ někteří dárci nosili věci i 

mimo určené hodiny. Rovněţ děkujeme OÚ za zapůjčení sklepních 

prostor místní pošty k ukládání šatstva a rovněţ děkujeme všem, kteří 

pomáhali při nakládání těchto věcí do sběrného auta. 

Dne 26.3.2011 jsme pořádali zájezd na operetu Marguerite v divadle 

Jiřího Myrona v Ostravě. Na další divadelní představení pojedeme 

v neděli 29.5.2011 a to na činohru (komedii) Habaďura od Michaela 

Cooneyho. Odjezd autobusu je od všech zastávek  v 15 hodin. 

V sobotu 18.6.2011 máme objednané vstupenky na premiéru činohry 

Donaha! (Hole dupy) od McNallyho a D. Yazbeka. Odjezd autobusu 

bude od všech zastávek v 17.30 hod. Zájemci, hlaste se u paní 

Františky Kleinové (tel. 556403280). 

V sobotu 14.5.2011 ke Dni dětí je připravený zájezd do záchranné 

stanice v Bartošovicích a do Roţnova pod Radhoštěm, kde shlédneme 

připravený program. Zájezd zakončíme v Motobaru u Hanky 

v Bravanticích. 

Dne 18.6.2011 se bude konat Den obce. Naše organizace je pověřena 

prodejem nanuků a cukrovinek. 

Všem dětem, pedagogickýcm pracovníkům i ostatním občanům přejeme 

příjemné a slunné prázdniny, krásnou dovolenou, příjemný relax a 

mnoho sil do dalšího období roku. 

 

Za ČČK Františka Kleinová 
 

 

Učencům se podařilo umístit na tělo medvěda videokameru, 
aby bylo moţné zjistiti další tajemství jeho ţivota. Odhalili, 
ţe 90% svého času medvěd tráví tím, ţe se snaţí zbavit 

videokamery.  



Ze základní školy / Karla Sekaninová 

     V rámci ekologické výchovy jsme na začátku jarního období pozvali 

zajímavé hosty.  Prvním z nich byl pan Richard Valko z Nýdku, který se 

dlouhodobě věnuje chovu exotických zvířat, především hadů a ještěrů. 

Před časem byl osloven učiteli a dětmi, aby přinesl své chovance, 

zapojil se do vzdělávacího procesu, doplnil zkušenostmi a poznatky 

učivo z prvouky a přírodovědy a hlavně pobesedoval se ţáky o této 

tajuplné části ţivé přírody. 

     Plazi jsou vedle pavouků jednou z nejpodivuhodnějších skupin fauny. 

Patří mezi tak trochu člověkem opovrhované a pronásledované 

ţivočichy. Mnoho lidí si myslí nebo má dokonce „vrozenou“ představu o 

tom, ţe plazi jsou většinou nebezpeční a jedovatí a není radno si jich 

všímat. Zprvu jsme se také obávali reakcí dětí, ale kupodivu ani jedno z 

nich strach nemělo, spíše naopak. Na „den plazů“ se všechny těšily a my 

se záhy přesvědčili, ţe ţádné se nebránilo pohledu či doteku.            

Děti byly odváţné. „Sáhly“ si na ještěrku, na agamu, pohladily po 

hebounké kůţi uţovky a po nejedné ruce se prošel gekoň. Zájem byl tak 

ohromný, ţe chovatel jen stěţí předvádění ukončil. 

     Dalšími hosty byli dva pánové s programem „Sokolníci v přírodě“. 

Přivezli s sebou cvičené druhy ptáků, které děti znají pouze ze ZOO, 

televize či z encyklopedií. Pozorovali jsme sovu pálenou, jestřába, 

sokola a rozpětím křídel největšího z dravců - orla. Výkladem a 

předváděním dravých ptáků zaujali sokolníci děti ze školky a školy do 

takové míry, ţe vydrţely i nepříjemnou zimu, která právě toho dne 

panovala. 

     Abychom ještě více ţákům přiblíţili dění ve volné přírodě na jaře, 

kdy se veškerý ţivot probouzí, a je co sledovat, zajedeme do CHKO 

Kotvice ve Studénce, projdeme celou oblast, pokusíme se zopakovat 

přírodovědné učivo a chování k rostlinám a ţivočichům. 

   A jakým způsobem si ještě zpříjemňujeme poslední školní dny? Za 

zmínku stojí třeba návštěva bíloveckého kina a filmová pohádka Jana 

Wericha „Fimfárum - do třetice všeho dobrého“, velikonoční vyrábění 

krásných věnečků a dekorací ve školní druţince a krouţku Dovedných 



rukou, modelování nápaditých věcí v keramice, malování kraslic a 

pěstování pšenice v pracovních činnostech a výtvarné výchově, povídání 

velikonočního příběhu o jednom podivuhodném setkání a odvaze vrátit 

se zpátky pod názvem „Od těţkostí neutíkej“ s p. farářem Mgr. 

Lumírem Tkáčem, školní besedování na téma Velikonoce, tradice a 

lidové zvyky.  

Pro rozhýbání těla po zimě jsme zahájili plavání v bazénu Plavecké 

školy Laguna v Novém Jičíně.                                                                                                                

     Taky chystáme Den Země, školní výlet spolu s mateřinkou do 

Dinoparku v Orlové, nacvičujeme programy na schůzi Klubu důchodců a 

Den obce, navštívíme Den otevřených dveří Policie ČR v Novém Jičíně a 

snad i zámek v Kuníně. 

   Vše musíme stihnout, neboť konec školního roku se nezadrţitelně 

blíţí a sluníčko jiţ silně připomíná prázdniny. Pro nás to ale ještě 

znamená zvládnutí a dokončení učiva všech předmětů, napsání a 

předání vysvědčení a pak teprve přijde na mysl, co s letošním volnem 

podnikneme, kam pojedeme na prázdniny, na dovolenou. Co si budeme 

povídat, uţ teď se všichni moc těšíme! 
 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Co dokáže FLOX 

Plamenka patří právem k nejoblíbenějším květinám, protože vytvoří 
květinovou bariéru přesně tam, kde ji potřebujete. 

     Plamenka, lidově také flox, se 

uplatní v kaţdém typu zahrady, 

ať uţ je to zahrada venkovská, s 

romantickým laděním či moderní, 

se strohými a pravidelnými 

tvary. Nízké a plazivé druhy 

plamenky jsou nepostradatelné 

ve skalkách, ozdobí i suché 

kamenné zídky. Vysoká plamenka 

latnatá (Phlox paniculata) skryje 



bez problémů i nepěknou podezdívku plotu či nezbytná technická 

zařízení na zahradě. Různé odrůdy plamenek mají i různou výšku, proto 

je můţete pouţít v kterékoli části trvalkového záhonu – v popředí, ve 

středu i v pozadí. 

     Květy uspořádané do velkého soukvětí na vrcholu rostliny jsou bílé 

nebo v různých odstínech růţové a fialové, ale šlechtitelé uvedli na trh 

i odrůdy světlemodré a červené s oranţovým nádechem. Řada odrůd je 

dvojbarevná, s barevným očkem ve středu květu, jiné mají na květech 

jemné páskování. Existují i odrůdy se ţlutozelenými květy a bíle 

panašovanými listy. 

     A to nejlepší nakonec – jejich pěstování a péči o ně zvládnou i 

zahradníci-začátečníci. 

Společná výsadba 

     Záhon můţete vytvořit jen z plamenky tak, ţe do předních partií 

vysadíte niţší odrůdy a do zadních ty vyšší ve vhodné barevné 

kombinaci. Pokud by vás takový záhon omrzel, můţete ho zpestřit 

měkce působícím čistcem vlnatým (Stachys byzantina). Zajímavá je i 

kombinace s dračíkem (Penstemon), který má zvonkovité květy. 

Jak je pěstovat 

     Plamenka vyrůstá do značné výšky a kvete po celé léto, proto 

potřebuje kvalitní zahradní půdu. Měla by být mírně kyselá aţ 

neutrální, s dostatkem ţivin a humusu. Nejlépe se jí vede na slunečném 

místě, ale docela dobře roste i v polostínu. Zkroucené listy, povadlé 

květy a řídká, malá soukvětí naznačují nedostatek vody, plamenky mají 

totiţ mělký kořenový systém, proto jsou náročné na vláhu. Spoustu 

vody potřebují hlavně za horkých letních dní. Vydatnou zálivku jim 

dopřejte buď brzy ráno, nebo navečer. Dobré je, kdyţ je občas 

zalijete hnojivou zálivkou. Odrůdy, které dorůstají do metrové i vyšší 

výšky, potřebují oporu, protoţe vítr a déšť by jejich vysoká těţká 

soukvětí polámal. 

Potřebný řez 

     Pozdě na podzim nebo v předjaří je potřeba rostliny seříznout. Na 

jaře vyrůstají nové výhonky z podzemních orgánů a staré odkvetlé 



pruty by jen hyzdily záhon. Plamenka je zcela mrazuvzdorná, proto 

není třeba ji na zimu nějak zvlášť chránit. Za několik let, kdy na 

původním místě vytvoří mohutný trs, musíte rostlinu rozdělit. Na jaře 

rostlinu vyryjte z půdy a ostrým noţem ji rozdělte na několik částí. 

Oddělené části hned sázejte na nové místo, a to do stejné hloubky, v 

jaké rostly původně. Rostliny nezapomeňte důkladně zalít. 

Rozdělením nejenţe získáte nové rostliny, ale provzdušníte i původní 

záhon. Rostliny budou v lepší kondici, protoţe sníţíte riziko listových 

chorob, kterým se v husté výsadbě daří. 

Choroby a škůdci 

     Na plamenkách často najdete listové hálky a také je napadá 

háďátko stonkové. Z chorob se často vyskytuje padlí na listech a 

listová skvrnitost. Poškozené části rostlin odstraňte, ale nedávejte je 

do kompostu. V případě silného výskytu se nevyhnete chemickému 

ošetření. 

 

Kulturní komise / Miroslava Hruzíková 

 

POZVÁNKA 

 

Dne 21.5.2011 v 15.00 hod. se koná vítání občánků. 

 

Na 16.00 hod. budou osobně pozváni jubilanti k malému posezení. 

 

                  Moc se na Vás těší členky komise. 

 

 

 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

     Jaro se co nevidět přehoupne v léto, a s tím přijdou i letní 

radovánky, dříve neţ si však naplno začnete uţívat prázdnin, čeká vás 

vysvědčení. Jako malou upomínku na školu je tu pro vás tentokrát 

připravena netradiční kříţovka u které si procvičíte počítání. 

Pranostika na červen: 

Jaká parna se v červnu … (viz. Tajenka), tak se i prosincové mraky 
postaví. 
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1. (20 x 5) : 10 

2.  (22 + 42) : 8 

3.   25 - (- 25) 

4.   4 x 6 - 1 

6.   60 : 5 x 1 

5.  ( 25 + 15 - 30) : 10  



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Květen 

Škrobák Petr    50 let 

Magera Josef   55 let 

Orlíková Dagmar   55 let 

Ošmerová Blaţena   55 let 

Hermann Karel   65 let 

Hoš Ladislav    65 let 

Macháčková Marta   65 let 

Solnická Miluše   81 let 

Ţůrková Antonie   83 let 

Holečková Vilma   97 let 

Červen 

Jozková Zdeňka   55 let 

Nosálová Hana   55 let 

Popelka Svatopluk   55 let 

Fógel Pavel    60 let 

Stoniš Vítězslav   65 let 

Arletová Drahomíra   70 let 

Krayzlová Hilda   70 let 

 

 

Noví občánci 

David Beneš 

Dominik Alois Svačina 

 

 

Opustili nás 

pan Antonín Miškech 

pan Lubislav Lindovský 



 
 

Váţení občané, ve čtvrtek 14. dubna jsme se 

na místním hřbitově rozloučili se zesnulým 

panem Lubislavem Lindovským, prvním 

starostou naší obce po osamostatnění v roce 

1990. 

     

     Pan Lubislav Lindovský se narodil 

17.10.1926 v nedaleké obci Slatina, v části 

Nový Svět. Do obce jej přivedl sňatek se 

Zdenkou Sakmarovou, se kterou vychovali a do 

ţivota připravili pět dětí – dcery Radmilu a Annu, syny Luboše a Petra a 

nejmladší dceru Evu.  

    Pan Lindovský byl člověkem plným energie, elánu budovat. V roce 

1991, přes svůj jiţ důchodový věk, se stal starostou obce. Aniţ by měl 

s podobnou funkcí zkušenosti, aniţ by přesně věděl co jej čeká, jaké 

vlastně máme moţnosti.  Měl jen obrovskou energii změnit řadu věcí 

v obci. Přestoţe v této funkci nepůsobil dlouho, zůstalo po něm dost 

trvalých vzpomínek. Stál u zrodu projektů plynofikace, dokončení 

vodovodu na spodním konci, projektů na kanalizaci a dalších.  Chtěl se 

však věnovat hospodaření na vydaném zemědělském majetku a realizaci 

soukromých záměrů a vlastní rodině. Tyto plány mu později překazila 

dlouhá a zákeřná nemoc, které podlehl 7. dubna 2011 ve věku 

nedoţitých 85 let. 

    Dovolte mi, abych i touto cestou jménem vedení obce a, doufám, i 

jménem jejích občanů, poděkoval panu Lubislavu Lindovskému za jeho 

přínos a podíl zejména při osamostatnění obce a na jejím rozjezdu. 

Z jeho nápadů vyšla řada záměrů, které realizujeme dodnes.  

    Bylo mi ctí s panem Lindovský spolupracovat. Čest jeho památce! 

 

Ing.Josef Magera, starosta 

 

 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein    

     K radosti nás všech konečně přišlo jaro i k nám na Moravu. 

Z teplých krajin se navrátily všechny druhy taţných ptáků i naši 

nejmilejší poslové jara čápi, mající hnízdo na komíně nemovitosti pana 

Zajíčka se vrátili „domů“ přesně 1. dubna.   

     Letošní zima byla k veškeré zvěři příznivá. Málo sněhové pokrývky 

umoţňovalo zvěři drobné i spárkaté přístup k přirozené potravě. Jako 

kaţdou zimu jsme pravidelně přikrmovali ve všech zásypech i 

krmelcích. O seno však srnčí ani zaječí zvěř nejevila zájem. 

S příchodem jara musíme vyčistit přikrmovací zařízení. Odstranit 

zbytky krmiva, spálit staré seno a vydezinfikovat okolí. Je třeba 

zkontrolovat a opravit posedy, neboť 16. května začíná odlov srnců. 

Bylo by nemilé, kdybychom místo srnců „lovili“ nějakého našeho kolegu 

z potůčku. Drobné ptactvo pilně buduje hnízda a připravují se na první 

hnízdění. Baţanti kohouti se pyšní pestrobarevným zbarvením a všude 

můţeme slyšet jejich tok. To se snaţí přivábit samičky na své území, 

které si bedlivě střeţí před kaţdým sokem. Jednotlivé kusy srnčí 

zvěře opouštějí tlupy, ve kterých společně čelili zimnímu strádání. 

Srnci vytloukají parůţky, zbavují se kůţe ze srsti, která chránila a 

vyţivovala rostoucí paroţí. Srny se připravují na kladení srnčat. 

Můţeme pozorovat divoké kachny na našem potoku, jak jsou jiţ 

spárkované a také připravují hnízda někde v trávě na břehu potoka. 

Jaro je od nepaměti symbolem nového rodícího se ţivota a určitě patří 

k nejkrásnějšímu období roku. K jaru neodmyslitelně patří mláďata. 

Kaţdá matka ve zvířecí říši je vedená instinktem odchování budoucího 

rodu. Také my, jenţ se hrdě nazýváme páni tvorstva, bychom se měli 

podle toho také chovat. Umoţněme naší polní drobotině v klidu vyvést 

a vychovat potomstvo. Nenechme volně v tomto období běhat po poli 

naše pejsky. Při nalezení čerstvě narozených srnčat na ně nesahat a 

raději se vzdálit. Ona mláďata nejsou opuštěná a jejich matka někde 

skrytě vše pozoruje. Kdyţ na něj však sáhneme, srna cítí lidský pach, 

bojí se a mládě opustí. Tak jej odsoudíme mnohdy nevědomky k pomalé 

smrti hladem. Buďme ohleduplní k naší přírodě a jejím obyvatelům, ona 

nám to vrátí v krásných záţitcích. 



Máte nějakého koníčka nebo zálibu?/ Bronislava Magerová 

Milí spoluobčané. 

Blíţí se Den obce, kde se 

prezentují různé 

organizace a spolky. A co 

Vy? Máte nějaké koníčka 

nebo zálibu? Např.: 

včelařství, modelářství, 

výroba šperků, malování 

šátků a textilu, pečení 

perníků, malování kraslic, 

pletení, keramiku, výroba 

věcí z kůţe atd. Nevadí, ţe nejste ţádní umělci. Kaţdá ruční práce je 

originál a je škoda, ţe Vaše umění nevidí i oči jiných lidí. Nestyďte se a 

nebuďte skromní. Ukaţte, co umíte. Své výrobky můţete vystavovat, 

prodávat nebo přímo předvádět. Bude určeno místo a dozor. Budu ráda, 

kdyţ zaloţíme tuto tradici i pro příští roky.  

Ozvěte se, prosím, na email: bronislavamagerova@sezam.cz nebo se 

přihlaste na Obecním úřadě.       

Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

     Travička zelená, to je moje potěšení by si mohli zabroukat naši 

fotbalisté, kdyţ se po dlouhé zimě strávené v sokolovně a na umělce 

v Bílovci mohli vrátit na své hřiště. Zimní příprava nás vyšla na 2850,- 

Kč za sokolovnu a 7500,- Kč za startovné na zimním turnaji na umělce 

v Bílovci. V turnaji jsme skončili na 9.místě z 12 účastníků. A to i 

proto, ţe jsme v některých zápasech nastupovali s minimálním počtem 

hráčů, neboť některým posilám se prostě nechtělo. Doufejme, ţe 

s teplým počasím se docházka zlepší. Další činností výboru bylo 

zajištění servisu a oprav všech tří sekaček, za které jsme zaplatili přes 

7000,- Kč. Vytáhli jsme rovněţ na zimu uloţené lavice, ať si naše 

omladina má na co sednout a připravili jsme areál i budovu na sezónu. 

Zbývá provést drobné opravy na záchodech a vyvést vodu do pergoly. 

mailto:bronislavamagerova@sezam.cz


SK Velké Albrechtice ml. žáci: okresní soutěž jaro - 2011

kolo zápas den datum čas

1 1 pá 15.4 16:30 SK VA - Sokol Bernartice n/O

2 6 pá 22.4 16:30 SK VA - Sokol Skotnice

3 8 ne 1.5 10:00 Sokol Zbyslavice - SK VA

4 11 pá 6.5 17:00 SK VA - Sokol Kujavy

5 13.5 volno

6 16 ne 22.5 14:45 Sokol Bernartice n/O - SK VA

7 21 st 25.5 17:00 Sokol Skotnice - SK VA

8 23 pá 3.6 17:00 SK VA - Sokol Zbyslavice

9 26 pá 10.6 17:00 Sokol Kujavy - SK VA

10 30 17.6 volno

Je před námi měsíc květen a červen a to znamená, ţe se blíţí jiţ 28. 

ročník Běhu Velkými Albrechticemi, který se koná 1.6.2011 se startem 

na místním hřišti v 18 hodin. Další akcí je 4.6.2011 cyklistický závod 

horských kol o Odřivousův pohár, kde budou závodit jak dospělí, tak 

děti. 18.6.2011 proběhne jiţ 7. Den obce a Sportovní klub se jako 

jediný přihlásil k pořadatelství a jiţ pracuje přípravný výbor sloţený ze 

zástupců obce, SK a sloţek obce, které se budou podílet na průběhu 

odpoledne. Večer následuje karneval se skupinou  REZON. Poslední 

akcí je Štít Albrechtic, který se koná letos v Městě Albrechticích 

25.6.2011. Obec vypravuje autobus a proto je moţno se přihlásit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK Velké Albrechtice: okresní přebor jaro - 2011

kolo zápas den datum čas

16 111 so 9.4 15:30 Kotouč Štramberk - SK VA

17 115 so 16.4. 16:00 SK VA - Sokol Zbyslavice

18 124 ne 24.4. 16:00 TJ Mořkov - SK VA

19 130 so 30.4 16:30 SK VA - FC Kopřivnice

20 137 ne 8.5 16:30 Sokol Sedlnice - SK VA

21 145 so 14.5 16:30 SK VA - Niva Hladké Životice

22 150 ne 22.5 17:00 TJ Jistebník n/O - SK VA

23 160 so 28.5 17:00 SK VA - Sokol Trojanovice I

24 163 ne 5.6 17:00 Sokol Kunín - SK VA

25 175 so 11.6 17:00 SK VA - Sokol Skotnice

26 176 ne 18.6 17:00 TJ Příbor - SK VA  

 



SK VA "B" - Bílov: okresní soutěž IV. třída sk. B jaro 2011

kolo zápas den datum čas

15 87 so 16.4. 13:30 SK VA "B" - Bílov - Sokol ČOS Bravantice

16 94 ne 24.4. 16:00 Družstevník Děrné - SK VA "B" - Bílov

17 100 so 30.4 14:00 SK VA "B" - Bílov - FC Kravín

18 105 so 7.5 16:30 FK Pustějov "B" - SK VA "B" - Bílov

19 113 so 14.5 14:00 SK VA "B" - Bílov - Fotbal o.s. Fulnek

20 116 ne 22.5 17:00 FK Lubojaty - SK VA "B" - Bílov

21 126 so 28.5 14:30 SK VA "B" - Bílov - Rozkvět Heřmanice

22 127 so 4.6 17:00 Sokol Olbramice - SK VA "B" - Bílov

14 83 so 11.6 14:00 TJ Odry "B" - SK VA "B" - Bílov  
 

Příspěvek občana / Kateřina Handlová 

Nová tvář obce aneb jak to vidím já 

Na začátku dubna jsem si vyhradila čas na obhlídku dokončovaného 

centra obce. Návrh včetně samotné realizace hodnotím jako velmi 

zdařilý! Krásné hřiště s nádhernými prolézačkami, skluzavkou, 

pískovištěm, lavičkami…. Spousta nově vysázených stromů, keřů…. A aţ 

se všechno záhy zazelená a objeví se první tráva, bude tohle místo 

vskutku velmi reprezentativní.  Taková třešinka na dortu, pokud jde o 

naši obec. Přestoţe někteří občané „nové centrum“ hatí, já musím 

všechny, kteří se na jeho realizaci podíleli, pochválit.  

Vţdy, kdyţ nám zbude chvilka času a děti jsou zdravé, podniká naše 

rodina výlety po okolí. Koukáme, jaké mají v sousedství školky, školy, 

zábavní centra, hřiště. Při srovnání poznatků z našich cest nutno 

podotknout, ţe albrechtické „nové centrum“ bude konkurenceschopné 

těm, které jsme měli moţnost zhlédnout v sousedních vesnicích a 

malých městech. Tedy za předpokladu, ţe se o něj budeme starat a 

nebudeme ničit jeho ţivé i neţivé „součásti“.  

Oponenti nového centra namítají, ţe nemají dostatek stání pro své 

vozy přímo před „bytovkami“.  Ano, ano, je pravda, ţe se těţce zvyká 

na „horší“   Bohuţel v současnosti je tato „dříve samozřejmost“ 

přepychem! A pakliţe na ni občané  trvají, musí si za parkování na 

cizích pozemcích  zaplatit. A nejen ve velkých městech! Přitom sumy, 

které občané za „komfort“ kaţdoročně hradí, nejsou malé, pohybují se 

v řádech několika stech korun! Buďme proto soudní, tolerantní a 



zapojme více pohybu do našeho ţivota. Jsem přesvědčena, ţe pár 

kroků k novým parkovacím místům nikoho nezabije.  

Oponenti predikují-li nárůst trestné činnosti, pokud jde o poškozování 

či vloupání do vozidel např. v době konání zábav, nezbývá neţ apelovat 

na majitele, aby ve svých vozech neponechávali ţádné cenné věci, 

případně si své „miláčky“ zabezpečili moderními pohybovými či 

zvukovými čidly. V neposlední řadě by nebylo na škodu, kdyby naši 

spoluobčané byli více všímaví a méně lhostejnosti ke svému okolí. 

V souvislosti s přestavbou, mě napadá vlastně ještě jedna pochvala. 

Jelikoţ mnoţství vozidel přibývá geometrickou řadou, stejně jako 

rychlost, se kterou se řidiči ve svých vozech řítí po silnicích, jako 

matka malých dětí velmi oceňuji skvělý nápad se zvýšením vozovky 

v místě napojení nové cesty na cyklistickou stezku, které nutí řidiče 

sníţit rychlost a v místech, kde bývá větší pohyb osob, zpomalit. 

Osobně bych chtěla našemu „novému centru“ popřát, aby se stalo 

místem příjemným, známým a vyhledávaným. Místem, kde to tzv. „ţije“. 

Taktéţ bych si přála, aby dlouho svítilo leskem a vonělo novotou. 

 

Příspěvek občana / Milada Hochmanová 

Váţení spoluobčané.  

Jsem rodačkou naší vesnice 35 let a vidím veškeré „pozitivní“ změny 

v naší obci. Pokud se mi něco nelíbilo, anebo jsem chtěla něco udělat 

pro děti či jiné občany, přiloţila jsem ruku k dílu. ( .. né psala petice, 

jak je to dnes moderní! ) Do svých 25 let jsem bydlela v dolní části naší 

obce. Jelikoţ jsem měla malé dítě a viděla, ţe je tam spousty dalších, 

nebála jsem se prosadit si na nevyuţité louce dětské hřiště, které 

slouţí dodnes ku prospěchu všech dětí. Samozřejmě, ţe brigády na něm 

natírání atd. mám odbyté a určitě ještě přidám ruku k dílu, aby hřiště 

bylo stále funkční. Dále v roce 2005 mi bylo líto, ţe v naší obci máme 

nový kulturní sál, ale bohuţel málo akcí, jelikoţ jsem měla malé děti a 

po smrti paní Vlaďky Kleinové, která také uměla přidat ruku k dílu - 

nebyl nikdo, kdo by uspořádal dětský maškarní bál, proto jsem znovu 

neváhala a uspořádala ho sama! Prostě jsem do toho šla. A přidala jsem 

další aktivity jako Country bál a čarodějnice, které mi nakonec také 



zůstaly dodnes. A pak jsme s maminkami a jejich partnery, a zase to 

jsou ty lidi, které jsem oslovila a oni chtěli pomáhat a také něčím 

přispět a obohatit kulturu v naší vesnici, vznikly tak Pralinky. Kolik bylo 

výzev, ţe kdo má chuť a elán, ať přijde mezi nás. Zbytečně, lidé 

nejsou zvyklí dělat něco pro druhé! Samozřejmě neházím všechny lidi 

do jednoho pytle, ale kdyţ se pořádně rozhlédnete, tak ty lidičky co 

pro obec něco dělají uvidíte zřetelně! A tak do dnes děláme: Country 

bál, maškarní pro děti – ten letos převzala kulturní komise a mým 

přáním je, aby se dlouho: rok, co rok maškarní konal), občas diskotéky 

(o které také nebyl zájem, takţe se uţ nedělají), ale zkusili jsme to! ... 

dále přeţívají čarodějnice – těch také ubývá! (nezájem občanů) ! 

Pořádáme: Vinobraní a jezdíme reprezentovat obec v hrách bez 

venkovských hranic! Naším hlavním cílem bylo dát lidi z obce zase 

dohromady, tak jak to fungovalo za našich babiček. Bohuţel dnešní 

doba tomu nepřeje, ale my si můţeme s děvčaty říci, ţe jsme to zkusily 

a snaha byla! V naší obci je jeden velký problém a to v lidech. Kdysi 

dávno byly akce „Z“ a vše se udělalo, pořádek, zábavy, kaţdý něčím 

přispěl a nezáviděli si lidé mezi sebou. Dnes jen kaţdý hází klacky pod 

nohy v podobě petic a stíţností. Tito lidé by se měli trošičku zamyslet, 

čím oni pomohli obci? .... to je jedno jakou formou, ale pomohli?, udělali 

jste pro obec něco? .... je lepší si zamést před vlastním prahem. A 

„revitalizace“ centra je obrovské plus. Přistěhovali jsme se s rodinou 

do obytného domu č.200 a mohu vám všem říct, ţe jsem byla v šoku: 

kaţdý si tady dělal co chtěl, od slepic nasráno, aţ na schodech, prasata 

puštěna volně na obecním, to samé koza a jiná havěť. Udrţování čistoty 

v domě: zase jsme u toho: někdo poctivě myl schody a zametal, ale 

bohuţel někteří sousedé, ani nevěděli co to hadr a koště je! To všechno 

tady bylo! Ale lidé se naučili dělat si pořádek kolem sebe, vţdyť je to 

vizitka kaţdého z nás! Teď je akorát velký problém „pejskaři“ ! Lidi 

mají psy v bytech a zase jdou na procházku a správně by měli po svých 

psech uklízet – zase někdo to dělá a na někoho metr není! A tak to je 

ze vším. Konečně po revitalizaci: udělala se nová cesta u paneláku, 

tak jako chodníky, vysadila se zeleň, udělalo se dětské hřiště. 

Děkuji obci , jelikož konečně tady žijeme jako lidé. A co se týče 

lidí, kteří všechno kritizují, pánové a dámy bylo mnoho moţností jak se 



vyjádřit před samotnou realizací! Takţe je teď nemístné házet špínu 

na všechny. Já jsem také nyní nově zvolena v zastupitelstvu a dotýká 

se mě, kdyţ někdo o nás píše, ţe jsme schválili bůh ví co .... (to bylo 

předchozí zastupitelstvo, takţe nehaţte zastupitelé do jednoho pytle). 

A vůbec občané si zvolili tyto lidi, takţe nevidím důvod, proč se někdo 

do nás naváţí! Každý měl tu možnost kandidovat!, vyhrát volby, a být 

uţitečný v obci! Kde jste všichni? .......byla jsem svědkem jak pan 

starosta oslovoval občany do voleb – zase lidi neměli zájem!!! A teď 

budou kritizovat! A ještě mi nedá se vyjádřit k parkovacím místům. 

Jsou dostačující! Před naším domem č.p.200/250 je deset parkovacích 

míst, 5 z nás má auto v garáţi a jen tři parkují na parkovišti, to 

znamená, ţe 7 míst je stále volných! Prostřední bytovka má parkoviště 

u pošty! Takţe se vám jedná o pár kroků k domovu! A zase jsme u toho, 

ţe někomu to problémy nedělá: zaparkuje u pošty a jde domů. Ale 

znovu je pár „rebelů“, kteří za kaţdou cenu budou dělat potíţe a 

postaví si auto mimo parkovací označení: k cestě atd. Pak znovu 

nastanou problémy, ţe se bude volat policejní hlídka, kdyţ se 

nedodrţují zákony a předpisy teď! ... co nastane, aţ bude cesta 

zkolaudována? Prosím Vás lidi zamyslete se! Nemůţete si dělat co 

chcete! Jednou to je obecní majetek a pravidla platí pro všechny 

stejně! Zbytečně pak dochází ke střetům mezi lidmi. Přeji všem 

spoluobčanům krásné májové dny plné pohody :-) 
 

Názor občana / Alexandra Kadlecová 

Tento článek vznikl, protoţe cítím, ţe se musím podělit se svým 

názorem s občany obce. Ten kdo je zapojený, nebo se zajímá o politiku 

obce, bude velice rád, jaký mám názor na dění v obci. Na podzim 2010 

byly komunální volby do obce, byla jsem oslovena panem starostou a 

stala jsem se kandidátem na zastupitele, následně na to, jsem získala 

mandát zastupitele. Tuto dobu se začal realizovat projekt Revitalizace 

centra obce, protoţe jsem občan, který tento upravený prostor bude 

vyuţívat, mám k tomu osobní vztah a jsem velice rozhořčena. Je mnoho 

nedostatku na tomto projektu. Začnu tím, co mne nejvíce popuzuje a 

to, ţe zazlívám bývalému zastupitelstvu, ţe nebyli schopni do projektu 



zapojit úzkou veřejnost, která tento prostor bude vyuţívat nejvíce. To 

se týká občanů bytovek a maminek s dětmi, podle mého názoru je to 

tato komunita. Jako zastupitel měla bych a musím si přečíst zákon o 

obcích a jiné k tomu zákony spojené, abychom to neměli sloţité Svaz 

měst a obcí vydalo Příručku pro zastupitele, kde jsem se dozvěděla, to 

co jsem si i myslela, ţe v oblasti rozvoje obce pro přípravu projektu a 

získávání dotací a grantů, že pokud zastupitelé plánují projekt na 

rozvoj obce, by nejprve měli tento záměr prodiskutovat 

s veřejností, což znamená: mají vyhlásit anketu či provést průzkum 

potřeby se stručným popisem projektu a získat tak reakce 

veřejnosti. Toto se má uskutečnit neţ zadá obec vypracovat studii 

k projektu, kterou musí zaplatit, a i tak není řečeno, ţe získá obec na 

projekt dotace. Pak se čeká na vyjádření regionální rady, která 

rozděluje dotace, měli jsme štěstí a dotace nám byla přiřknuta. 

Postupně se vraťme k začátku projektu, projekt se začal realizovat na 

podzim 2010, schválení dotací a výběr firmy na realizaci podle mého 

můţe trvat aţ rok, to se dostáváme do roku 2009. Co tím chci říct, 

věděl někdo z občanů v roce 2009 nebo dříve, ţe se připravuje nějaký 

projekt s tímto názvem, abychom k tomu mohli vznést připomínky a 

náměty? Ano zastupitelé řeknou, ţe se vše projednává na veřejném 

zasedání, ale proč zastupitelé neudělají víc pro občany, neţ to, ţe se 

zúčastňují veřejných zasedání, proč nejdou mezi občany a neobeznámí 

je? Proč má občan tu povinnost docházet a dozvídat se, co se bude dít 

v naší obci? Proč nenajdeme nějaké řešení? Proč, kdyţ se vydává Hlas 

obce, jednou místo názoru občanů, mohl být zaměřen na studii 

projektu s pozváním na veřejnou schůzi, kde by se reakce občanů 

prodiskutovala? Zase zastupitelé docílili toho, ţe lidi po nich jenom 

„plivají“. Toto mě rozhořčuje. Ještě se zeptám majitelů domů a 

zahrad. „Kdo z Vás by jsi nechal určovat jak má vypadat prostranství 

na Vašem majetku, od veřejných činitelů?“ Co vy na to! Tak proč 

zastupitelé zapomněli na občany, kteří budou vyuţívat veřejný prostor 

a nezeptali se jich, jak to vidí? Od toho se odvíjí kvalitní urbanismus a 

zároveň jsou veřejné finance dobře investovány, tím se zamezí plýtvání 

veřejných peněz. Proč se zamezí, protoţe se bude muset časem 

dořešit nedostatky, které vznikly, kdyţ se navrhoval tento projekt bez 



účastí občanů. Mou povinnosti jako zastupitele je hájit zájmy obce 

a jejich občanů, jako člen kolektivního orgánu se chovat jako řádný 

hospodář a s majetkem obce nakládat účelně. Myslím si, ţe minulí 

zastupitelé zapomněli na to, ţe mají i hájit zájmy občanů a ne jenom 

obce, a proto pojďme napravit chyby předchůdců, protoţe síla není 

v jednotlivci, ale v skupině. Pro Vás občany zakládám schránku 

s názvem nametyobcanuVA@email.cz a očekávám Vaše náměty, názory 

a cokoli co si myslíte, ţe je důleţité řešit v naší obci. Jsem nakloněna i 

osobnímu kontaktu. Jak pan Werich uţ řekl: „a všichni dohromady 

uděláme moc“. 

První taková informace pro občany bude vyjasnění, co se pod 

mechanismem nazývaným URBANISMUS skrývá, ne kaţdému je to 

jasné.  

Co je to vlastně urbanismus? 

- urbanismus je tvorba a ochrana prostředí 

- urbanismus je architektura 

- uspořádání prostředí je výsledkem i nástrojem společenské 

dohody 

- kvalitní architektura vytváří kvalitní prostředí 

- měřítkem dobrého urbanismu je dlouhodobá spokojenost lidí 

- všichni jsme akcionáři veřejného prostoru 

- investice do nekvalitního prostoru je ztrátová 

Jak k dobrému urbanismu dospět? 

- kulturním dialogem 

- průhledností a přehledností pravidel 

- rovnováhou mezi soukromými a veřejnými zájmy 

- péči o různorodost a bohatost prostředí 

- vyhodnocováním dlouhodobých dopadů rozhodnutí 

- odpovědnosti všech účastníku rozhodnutí 

- chápaní města, obce jako největšího kulturního projektu 

lidstva 

Odborníci hodnotí, ţe laická i odborná veřejnost je nespokojena 

s kvalitou naši krajiny, měst, venkova i jednotlivých staveb. Proces 

územního plánování hodnotí, jako nesrozumitelný veřejnosti a tato 

nespokojenost vyvolává nezvládané konflikty různých skupin. Obnova 

http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=857&messagePos=0&cursorTo=1


zájmu o krajinu, město a venkov mění pohled veřejnosti na kulturní 

prostředí, který se projevuje postupnou změnou ţivotního názoru a 

stylu. Naše legislativa na tyto změny není připravena, i politici dnes pod 

tlakem veřejnosti zjišťují, ţe průhledné a kvalitní investice do měst a 

krajiny mají dlouhodobý význam a smysl. (Informace čerpány 

s www.archiveb.cz) 

Myslím si, ţe to není jenom problém naší obce, ale i jiných, kde veřejní 

činitelé zapomněli na to, ţe veřejný prostor vyuţívají občané ţijící 

v okolí, a ţe jsou tu pro občany a ne občané pro ně.  

Neznalost zákona se neomlouvá / Oldřich Kadlec 

Vážení spoluobčané, opětovně se vracím k naší Revitalizaci centra 

obce. Je těţké pochopit jednání některých představitelů obce, třeba 

jako je pan starosta, který pravděpodobně nezná výklad dopravního 

značení pro tělesně postiţené s dodatkovou tabuli. Pokud se jedná o 

stavbu, která není zkolaudována, tudíţ dopravní značení do doby 

kolaudace není platné ze zákona, jejich platnost nabývá dnem 

kolaudace, a tyto značky podle předpisů musí být zakryté. Dne 

4.4.2011 v dopoledních hodinách přijela Městská policie z Bílovce, a to 

na zavolání našeho pana starosty obce, o projednání mého dopravního 

přestupku a to stání v zákazu na vyhrazeném parkovišti pro tělesně 

postiţené s dodatkovou tabulí.  

 

http://www.archiveb.cz/


Starosta obce nás asi opravdu povaţuje, jak několikrát napsal, za 

hlupáky, kteří neznají zákony. Jak jsem zjistil, není v tomto oboru 

neznalostí zákona sám. Tuto neznalost prokázala státní i městská 

policie. Proto byl zaslán dopis krajskému řediteli PČR Ostrava a 

zároveň starostovi Bílovce o provedení zkoušky ze znalosti dopravních 

předpisů policistů. Doufám, ţe se přijdete podívat jak naše centrum 

obce je upravené a hlavně posoudit. Značka pro TP s dodatkovou tabuli 

3,5m vpravo platí od svislého značení, anebo zda platí, tak jak tvrdí 

policie i náš pan starosta od obrubníku parkoviště vpravo. Ze začátku 

jsem toto bral jako srandu, ale pak to došlo do extrému. Proto bych 

Vás chtěl všechny občany upozornit na krajní nedostatky z vedení 

obce. Pokud se Vám přihodí něco podobného, nebo i jiného rázu budu 

velmi rád, kdyţ se ve věci obrátíte na mě, mile rád Vám poradím. Jsme 

jenom lidé a taky bychom si měli pomáhat, kdyţ nám chce někdo dělat 

křivdu. Nedivte se, ţe jsem se zapojil do politiky naší obce, protoţe 

obec, ze které pocházím, tyto různé náměty a činnosti co se týká obce 

a jejího okolí řeší s občany starosta se zastupitelstvem. A proto 

neznají spory s občany.   

Váţení spoluobčané, jak z větší většiny víte, za všechny nesprávné 

názory neseme odpovědnost my jako občané, jelikoţ nechodíme 

pravidelně se dívat na úřední desku obecního úřadu a neúčastníme se 

veřejných zasedání zastupitelstva, pak se toto na nás odráţí. Při 

vzpomínce na 14.3.2011, kdy proběhlo veřejné zasedání v naší obci, kde 

jsem se zúčastnil. Moje touha byla vystoupit a přednést poţadavky 

moje i občanů, ale byl jsem zklamán. Pravidlem na zasedání se 

postupuje podle bodů navrhnutých k projednání. Nechci lhát, do 

kterého bodu jsem byl zařazen v projednání, ale vím jen, ţe jsem se 

nedostal ani ke slovu i ostatní. Všichni co jsme byli jako hosté a chtěli 

hovořit k jinému tématu, neţ bylo projednáváno, jsme měli smůlu. Při 

projednávání bodů nikdo z Nás neslyšel, o který bod se vůbec jedná. 

Myslím si, ţe by bylo vhodné, kdyţ se začíná nový bod, tak by na něj 

mělo být důrazně upozorněno. Proto došlo k našemu rozhořčení na 

tomto zasedání, kdyţ starosta vyhlásil usnesení a pak závěr schůze a 

my jsme se nevyjádřili. Jestli mě zrak neklamal, tak jsem byl 

v programu napsán v projednání a to na zdi, který se promítal 



projektorem. Nevím sice proč, ale určitě se počítalo s tím, ţe na toto 

zasedání jako občan se nedostavím, a tento bod o mě, beze mě by se 

projednával. Moţná, ţe se mýlím. Ale viděli to i jiní občané a zvláště je 

zajímalo, proč jsem v bodu programu vypsán. A tento bod se přeskočil. 

Víme všichni, ţe pokud je jednání v kruhu zastupitelstva, ze zásad 

slušného chování do tohoto, pokud nejsme vyzváni, vstupovat 

nemůţeme. Teď uţ, ale víme, ţe kdyţ se neozveme předčasně, pak 

nebudeme vyslechnutí. Proto bych chtěl ujistit nás všechny, kteří se 

budeme účastnit veřejných zasedání, aby slušné chování odloţili nebo 

nechali doma. Tak se alespoň něco více dozvíme. Věřím, ţe to 

neodradilo spoluobčany a budou se nadále účastnit veřejných zasedání 

zastupitelstva, abychom dokázali, ţe máme zájem o obec a její rozvoj. 

Děkuji všem občanům, kteří se dostavili na veřejné zasedání, a zároveň 

doufám, ţe nadále podpoříte náměty a návrhy rozvoje obce svojí 

přítomností na dalších veřejných zasedáních zastupitelstva obce. 

Zároveň moc děkuji občanům, ţe si tento článek dočetli aţ do konce.  

 

Pralinky / Milada Hochmanová 

Milí přátelé :-) 

Je za námi, jiţ pátý ročník  Country bálu, který neměl nouzi o výborné 

návštěvníky, dobrou kapelu a ladně vlnící se orientální tanečnice 

z Kopřivnice :-)  

Jsme rádi, ţe jste neváhali v dnešní „době počítačů, videí a 

přesycenosti televizní nabídky“ ... přijít za námi do Albrechtického 

SALOONU si zatancovat, zazpívat a popít dobrého moku.  

Doufáme, ţe Vám bylo tak dobře :-) jako nám s Vámi ! 

********* 

Zdraví vás z Indiánské rezervace:  

Stará Medvědice, Černá Zumba, Šedá Vlčice a Černobílý Obláček. 

A nesmíme zapomenout ani na našeho Havran Pírka :-) a jeho 

kmenového bratra Sojčí Pírka, kteří se starali o to, aby Vám 

nevyschnul pramen v hrdle. 

Tak  how .... domluvili jsme :-) 

********* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba,né ,,,,,,,,, ještě musíme poděkovat našim sponzorům za krásné dárky 

do tomboly našincům: obci Velké Albrechtice, firma Sapa Radka 

Skrbková, kadeřnictví Marcela  Hejová, Motobar  Hanka Honová, 

zelenina p. Rákos, STK Bílovec, reklamní studio Vlasta Vavrečková , 

kino Radost p. Jermář , cukrárna Karolínka p. Horák , cukrárna p. 

Bláha, pekárna Fišer ze Studénky, Masonava Olomouc, sportovní studio 

Honzy Jaroše, cukrovinky p. Holáň, drogerie p. Bajer, velkoobchod p. 

Hlobil, smíšené zboţí M.H.  A děkujeme také všem kdo přispěli dárkem 

do tomboly a bylo jich opravdu poţehnaně, ještě jednou díky :-) 

******* 

Více na : http://pralinky.webnode.cz 

 

Rozhovor / Marie Dlabalová 

Není mezi námi hodně těch, kteří kromě svého zaměstnání, práce 
doma a pro rodinu dělají ještě něco navíc. Tím mám na mysli práci 
pro veřejnost a pomáhat těm, kteří to potřebují, kteří to sami 
nezvládnou. Mezi ty obětavé patří i Miroslava Hruzíková.  

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s prací pro veřejnost? 
V roce 2002, kdy jsem poprvé kandidovala do obecního zastupitelstva 

za stranu ČČK, jsem se stala členkou sociální a kulturní komise. Při 

dalších volbách v roce 2006 jsem byla zvolena předsedkyní této komise 

a tou jsem dodnes. 

http://pralinky.webnode.cz/


Jaká je „náplň práce“ komise? 
V oblasti kultury to jsou akce, na kterých by se měli občané pobavit, 

odreagovat od kaţdodenního shonu pracovního nebo soukromého, sejít 

se, popovídat. Bohuţel je těch akcí stále méně, protoţe je o ně menší 

zájem. Např. na kaţdoroční tradiční papučový ples, přicházejí i 

přespolní, abychom vůbec naplnili sál. Také zájezd na hory, kde si 

mohou účastníci nejen zalyţovat, ale také se jen tak projít po horách, 

se netěší většímu zájmu a autobus jen těţko zaplníme. Přitom je 

autobus plně hrazen obecním úřadem, kterému bych za to chtěla 

poděkovat. Také ti, kteří se našich akcí pravidelně účastní a podporují 

tak práci naší komise, si zaslouţí naše poděkování.  

Nezájem občanů tedy moc nenadchne,že? 
Přesně tak. Kdyţ člověk vidí ten nezájem, tak ho příprava dalších akcí 

ani nebaví. Lítáte, zařizujete a nakonec vlastně přemlouváte lidi, aby se 

přišli pobavit, odpočinout si, strávit svůj volný čas jiným způsobem, 

neţ jsou pravidelně zvyklí a výsledek není valný. 

Svoji práci vykonávají členové 

komise zadarmo, přesto by se 

ve „vaší kasičce“ mohly nějaké 

penízky objevit. 

Jistě, ale není to mnoho. To, co 

vyděláme, opět investujeme do 

dalších akcí. Například letos 

jsme z výdělku na papučovém 

plese zaplatili agenturu LEV z 

Vítkova, která předvedla 

dvouhodinový program na 

dětském maškarním plese. 

Ze kterých akcí máte radost 
největší? 
Patří k nim kaţdoroční jarní a 

podzimní vítání nových občánků 

a pozvání jubilantů na malé 

posezení. Je to moc pěkné, 



vţdycky se všechny členky komise moc těšíme, i kdyţ je kolem toho 

dost starostí, ale my to děláme z láskou a rády. Jinak to ani nejde. 

Ve větších městech je běžné, že obě komise pracují samostatně, u 
nás jsou spojeny. Je to ku prospěchu věci? 
Naše obec nemá tolik obyvatel, aby byly dvě komise. Těch sociálních 

případů se zase tak moc neobjeví, většinou má kaţdý rodinu, která se 

dokáţe postarat. Takţe za sebe říkám, ţe jedna komise stačí. Ale je to 

můj názor, nemohu mluvit za ostatní. 

A problém, který se vám podařilo vyřešit a pomoci tak tomu, kdo 
si nevěděl rady se svojí nelehkou životní situací? 
Nechci jmenovat, abych někomu neublíţila. Je to spoluobčan, který 

nikoho nemá a nedokáţe si se svoji malou průbojnosti nic vyřídit, ať uţ 

to je na úřadu práce nebo sociální dávky v nouzi. Nám se v komisi ve 

spolupráci s obecním úřadem povedlo vyřídit mu alespoň ţivotní 

minimum a příspěvek na bydlení. Není to sice moc, ale já osobně mám z 

toho radost. 

Na straně druhé, případ, který se vleče? 
Právě to je ten výše uvedený případ. Snaţíme se i s paní doktorkou, 

která ho má na starosti, vyřídit mu přes posudkovou komisi alespoň 

částečný invalidní důchod. V očích nás a moţná i některých soudných 

lidí v obci by si jej tento spoluobčan po zdravotní strance zaslouţil 

více, neţ někteří jiní „zdravější“. Ale holt dnes něco vyřídit a zařídit, 

není tak jednoduché. Všechno je zdlouhavé. A proč se to vleče? Lékaři 

vás objednají za měsíc někdy i za dva, úřady také nekomunikují 

okamţitě, na kaţdý dopis čekáte aţ 30dní. Prostě všichni mají moc 

práce a hlavně si dávají na čas. 

Přesto, setkala jste se i s příkladnějším, vlídnějším přístupem? 
Nejsou všichni stejní, někteří úředníci se s vámi obvykle moc nebaví a 

hned vás odbudou, ale jsou i takoví, co pomohou, poradí jak postupovat, 

co dělat. Např. p. Fischerová ze sociálního odboru Městského úřadu 

v Bílovci vţdy ochotně pomůţe a poradí.  



A přístup těch, kterým pomáháte? 
Někdy je přístup sloţitý, jindy to jakţ takţ jde, záleţí komu pomáháte. 

V tom případě, který jsem uţ uvedla, se dotyčný občan sice snaţí, ale 

uţ těţko chápe spletitost zákonů, vyhlášek, termíny a podobně. Neţ 

něco vysvětlovat a objasňovat, to se raději seberete a jdete na úřady 

za něj. Víte, o poděkování a vděčnost mi ani nejde, více mě potěší, kdyţ 

si pak někdo uvědomí, ţe jsem mu pomohla a neudělá třeba další ţivotní 

hloupost. 

Co byste poradila těm, kteří si nevědí rady se svojí nelehkou 
sociální a životní situací? 
Moje rada: Ať si kaţdý zajde na příslušný sociální úřad a ať se 

nenechá odbýt úředníky, oni tam jsou pro něho! V nejhorším případě, 

ať se obrátí na obecní úřad, naše sociální komise je tam od toho, aby 

pomohla. Samozřejmě v určitých mezích a podle zákona. Také můţe 

poţádat o pomoc přes zastupitelé naší obce. I já jsem tak v jednom 

případě postupovala. Ráda bych při této příleţitosti poděkovala 

p.Helmutovi Kleinovi, který s námi jezdil po úřadech a mnohokrát 

pomohl i radou. 

A co byste vzkázala spoluobčanům? 
Aby neseděli doma,  kdyţ uţ se něco v naší obci děje. Aby se zvedli ze 

svých obýváků a šli se pobavit. V té naší uspěchané době to všichni 

potřebujeme jako sůl. Doufám, ţe na další větší akci, kterou bude DEN 

OBCE pořádaný obcí společně se sportovci a všemi obecními sloţkami, 

bude plno.  

Prozradíte o sobě i něco navíc? 
Jsem vdaná mám dva kluky momentálně v pubertě, takţe to je s nimi 

někdy o nervy. Baví mě práce na zahrádce, jízda na kole, ráda si 

zalyţuji, projdu po horách. Těch zálib je dost, ale moc toho nestíhám. 

A vaše osobní přání?  
Samozřejmě hlavně zdraví, to je nejcennější. Ale moc bych si přála, 

abychom byli k sobě milejší a ohleduplnější. Vím, ţe dnešní doba je 

uspěchaná a náročná na práci, ale pokusme se někdy hodit všechny 

starosti za hlavu a usmívat se na sebe. 



Představujeme členy ZO / Marie Dlabalová 

     V tomto vydání Hlasu obce představíme členy zastupitelstva obce, 

kteří reagovali na naše otázky. Snad se vám jejich miniportréty budou 

hodit při vzájemném poznávání se.   

1. Co Vás vedlo k tomu, ţe jste se rozhodl/a kandidovat ve volbách? 

2. Vaše pozitivní (negativní) zkušenosti z působení v zastupitelstvu. 

3. Přání - osobní, pracovní.  

Petr Babor (42) 

ţenatý, dvě děti. 

záliby: v létě kolo a turistika, v zimě lyţe a snowboard 

1. Kandidovat jsem tentokrát uţ nechtěl (hlavním důvodem je časové 

vytíţení v zaměstnání), ale několik spoluobčanů mne znovu 

přemluvilo. 

2. Neuvedu ani pozitivní zkušenost, ani negativní záţitek, protoţe 

daleko silněji vnímám nezájem občanů o práci v orgánech obce, 

připravovaných projektech a činnostech v obci. 

3. V dnešní velmi uspěchané době bych si přál pevné zdraví a více času 

na své zájmy, rodinu, přátele a aktivní relaxaci. Toto přeji nejen 

sobě a svým blízkým, ale také všem občanům.   

 Petr Dostál (38) 

záliby: rodina, rybaření, příroda, turistika, zahrádka 

1. Vţdy mne zajímalo dění v obci a jiţ jako občan jsem se pravidelně 

zúčastňoval zasedání zastupitelstva. Proto, kdyţ mne pan starosta 

oslovil, zda nechci kandidovat v obecních volbách, tak jsem 

souhlasil. 

2. Pozitivní zkušenost - mám dobrý pocit z toho, ţe je v obci opravdu 

vidět, ţe se stále na něčem pracuje a obec se rozvíjí. Negativní 

zkušenost mám z toho, ţe i kdyţ se obci daří podávat, zpracovávat a 

také úspěšně dokončovat projekty, které z větší části za evropské 

peníze zvelebují obec a ţivotní prostředí v ní, tak se přesto vţdy 

najdou hlasy, které se snaţí tuto nelehkou práci v lepším případě 

zneváţit. 



3. Osobní přání: hlavně zdraví pro celou rodinu, to je v ţivotě asi 

nejdůleţitější. Přání pracovní: aby se občané více zajímali o dění 

v obci a konstruktivním přístupem tak pomohli svým zvoleným 

zastupitelům v práci na společné věci. 

Milada Hochmanová (35) 

záliby: kultura všeho druhu, rodina, moje "Pralinky", pletení z papíru, 

vycházky do přírody, které mi dodávají potřebnou energii 

1. Samotnou by mě to nikdy nenapadlo! Byla jsem oslovena panem 

starostou.  

2. Pozitivní zkušenosti snad teprve přijdou, ale určitě jsem mnohem 

blíţe k pochopení jak obec se svými sloţkami funguje a jak je 

sloţité přivést myšlenky k jejich skutečné realizaci. Negativní 

záţitek - jsou takové, ale to by bylo na delší povídání.  

3. Přání: hlavně "zdraví", to ostatní snad přijde samo.  

Jan Chudják (45) 

záliby: sport, kolo, běţky, turistika, zahrádkaření 

1. Podílet se aktivním přístupem na změnách a rozvoji obce a přenést 

tam své názory a představy. 

2. V kritických situacích jsou zastupitelé schopni táhnout za jeden 

provaz ve prospěch obce. To negativní souvisí s kritikou některých 

lidí za určité věci, které obec nemůţe výrazně ovlivnit z důvodu, ţe 

tato spadají pod rozhodnutí jiných státních orgánů (viz např. ČOV 

atd.) 

3. Aby naše obec Velké Albrechtice dosáhla na co nejvíce dotačních 

titulů, na které jiţ podala ţádost i na ty, o které bude v budoucnu 

usilovat. Spoluobčanům přeji, aby byli s ţivotem v obci spokojeni, 

aby se obec rozvíjela co nejvíce k jejich prospěchu. 

Ing. Alexandra Kadlecová (34) 

záliby: volejbal, kolo, turistika  

1. Před volbami, mi volal pan starosta, ţe má málo kandidátů na další 

volební období. To rozhodlo. A kdyţ uţ jsem se stala zastupitelem 

obce, chtěla bych tuto funkci vykonávat zodpovědně.  



2. Pod tím se můţe skrývat cokoli. Ale pokud máte na mysli, ţe obec 

zajistila publikaci „PŘÍRUČKA PRO ČLENA ZASTUPITELSTVA 

OBCE PO VOLBÁCH V ROCE 2010“ vydanou Svazem měst a obcí, 

tak to je pro mě pozitivní zkušenost s tím, ţe si musím nastudovat 

fakta a zákony, bez kterých se jako zastupitel neobejdu. Jinak 

jsem velmi krátce v zastupitelstvu, abych mohla hodnotit. 

Negativní záţitek nemám. A pokud se někdy rozchází 

zastupitelstvo v názorech na jednu věc, tak si myslím, ţe je to 

součásti funkce, protoţe jako zastupitel mám hájit zájmy obce a 

jejich občanů a být řádný hospodář. Ale sto lidí, sto názorů.  

3. Přání osobní: končí mi v červnu 2011 mateřská dovolená, a víte jak 

teď je to nejisté s prací. Proto bych si chtěla najít práci, neţ mi 

skončí mateřská dovolená, protoţe nejsem člověk, který nic nedělá. 

Přání pracovní v zastupitelstvu: mám předsevzetí, ţe budu tuto 

funkci zastávat, tak jak nelépe to budu umět. 

Martin Klimša (35) 

záliby: sport - volejbal, florbal; pořádání letních táborů pro děti 

1. Přiblíţit se dění v obci. 

2. Pozitivní: zájem vedení obce hledat co nejvíce moţností jak do obce 

přivést finanční prostředky a zvelebovat ji.  

3. Klasické - hlavně zdraví, pokud je člověk zdravý je uţ na něm, aby 

si splnil zbytek svých snů. 

Marcela Pavlíková (43) 

záliby: zahrádka, cyklistika, lyţe 

1. Sledovat dění v obci. 

2. Působím v zastupitelstvu krátkou dobu, negativní záţitek prozatím 

nemám. 

3. Aby se občanům v obci dobře ţilo. A to osobní, především pevné 

zdraví pro všechny, štěstíčko, a také to, ţe bez práce nejsou 

koláče. 

                                                                                                       



KOLOSPORT Bílovec  / Josef Magera 

     Co je KOLOSPORT Bílovec? Jsme občanské sdruţení, které vzniklo 

v roce 2008 za účelem vytvořit skupinu sportovních nadšenců, 

převáţně cyklistů, kteří tak budou moci sdílet svůj koníček s ostatními. 

Zprvu nás bylo pár, převáţně amatérských závodníků a začali jsme 

společně trénovat a objíţdět závody po celé ČR. Později jsme si 

nechali vyrobit klubové oblečení a naše závodní tempo se zvyšovalo. 

Zároveň se k nám přidaly naše ţeny a přátelé, kteří vytvořili řekněme 

rekreační větev, začali jsme jezdit na výlety do okolí, na pivo pod 

Hukvaldy apod. 

     Bohuţel spousta velkých závodů začalo ztrácet svůj lesk, protoţe 

pořádání těchto akcí převzaly specializované firmy, které primárně 

potřebují vydělat peníze. A tak jsme se rozhodli, ţe uspořádáme 

takovou akci tady u nás a vytvoříme závod pro horská a krosová kola 

pod názvem „Odřivousův pohár MTB“. Tato myšlenka se povedla 

uskutečnit uţ další rok, trasa závodu vedla z areálu Na střelnici 

v Bílovci směrem Nový svět, Tísek, Těškovice, údolí Nivy, Bítov a zpět 

do Bílovce. V uplynulých 3 ročnících se nám dařilo přilákat zhruba 120 

startujících, byli bychom rádi, kdyby se toto číslo zdvojnásobilo. 

     V letošním roce pořádáme jiţ 4. ročník a zároveň se přesouváme na 

hřiště do Velkých Albrechtic. Spolu s tím bylo nutné kompletně změnit 

trasu závodu, přibylo starostí se zajištěním pořadatelů, protoţe 

předtím jsme zajišťovali 27 km ve dvou okruzích, nyní je to celých 54 

km. Ale nebojte, 54 km je nachystáno pro závodníky a ambiciózní 

jezdce, pro turisty a zdatnější dorost od 15 let je nachystána 30km 

trasa, kterou zvládnou opravdu všichni rekreanti. 

     Zároveň v letošním roce přibude dětský závod, který pomáhá 

organizovat kulturní komise Velkých Albrechtic. Máme připraveny 

kategorie pro nejmenší na odráţedlech, tříkolkách a také pro starší 

děti, které pojedou v trase Kovářská, Kulův rybník, Malá strana, hřiště, 

a to jedno nebo více kol. 

     Dovolte mi vás touto cestou pozvat k účasti na této akci, přijďte 

závodit, fandit a nasát atmosféru nové sportovní události v naší obci. 



Zároveň chci poprosit o případnou pomoc při organizaci závodu, 

sháníme pořadatele na zajištění trasy buď mimo obec nebo při 

dětském závodu v obci. Případní zájemci mne mohou kontaktovat 

mailem na info@kolosport-bc.cz nebo telefonicky na čísle 

+420 775 388 290.  

     Více informaci o nás a závodě najdete na stránkách www.kolosport-

bc.cz a pár informací také najdete na vybraných obecních vývěskách. 

 

mailto:info@kolosport-bc.cz
http://www.kolosport-bc.cz/
http://www.kolosport-bc.cz/


Policejní střípky 

Krádeže věcí z vozidel Velké Albrechtice 

Neznámý pachatel v době od 19:30 hodin dne 21.2.2011 

do 06:00 hodin dne 22.2.2011 na parkovišti před 

domem  č.p. 255 v obci Velké Albrechtice vnikl po 

rozbití skleněné výplně zadního okna do vozidla  zn. 

Fiat Doblo, odkud odcizil sadu lisovacích kleští a různé druhy ručního a 

elektrického nářadí, čímţ způsobil poškozené společnosti celkovou 

škodu okolo 18.000,-Kč. 

Vloupání do restaurace Sokolovna Velké Albrechtice 

V obci Velké Albrechtice dne 3.4.2011 v době od 01:30 hodin do 11:40 

hodin  neznámý pachatel po odstranění ochranné ţelezné mříţe 

hlavních vchodových dveří do restaurace Sokolovna  č.p. 322, tyto 

dveře vypáčil a vnikl do prostoru restaurace, kde se jiţ volně 

pohyboval a odkud odcizil cigarety různých značek a finanční hotovost, 

dále po vypáčení přístroje hracích šipek z tohoto odcizil finanční 

hotovost, čímţ způsobil poškozené organizaci celkovou škodu okolo 

16.000,-Kč. 

Krádež elektrického rozvaděče Velké Albrechtice 

V době od 14:00 hodin dne 8.4.2011 do 07:48 hodin dne 11.4.2011 

neznámý pachatel v obci Velké Albrechtice na staveništi u budovy 

České pošty odcizil elektrorozvaděč s elektroměrem, který byl 

připojený kabelem do elektrické sítě, čímţ způsobil poškozené 

organizaci celkovou škodu okolo 21.000,-Kč. 

 

Krádeže na stavbě Revitalizace / Ing.Josef Magera, starosta 

     V průběhu stavby Revitalizace se projevili nenechavci i zde. 

Nejenţe někdo „přemístil“  staré pletivo nebo sloupky demolovaného 

oplocení, ale byl přistiţen i občan, který je poţivatelem invalidního 

důchodu a normálně se pohybuje o francouzské holi, jak přičinlivě 

nakládá dlaţdice do svého osobního auta a někam je odváţí.  Došlo i ke 



krádeţím majetku zhotovitele stavby Strabag, a.s. Koncem roku někdo 

„čórnul“ elektrický kabel, kterým měli připojenou stavební buňku, 

potom dělníkům někdo ukradl peníze a nakonec jiný potřebný odcizil 

stavební rozvaděč včetně kabelu, se škodou asi 30 tis.Kč. Udělal to 

sice odborně, přívodní kabel pod napětím odborně odpojil a volné konce 

dokonce zaizoloval, ale pořád to byl jen sprostý zloděj.  

Váţení, nevrhlo to zrovna nejlepší světlo na naši obec. A jestli se někdo 

poznal, je mi ho líto. 

 

Dětská hřiště /obecní úřad, Eva Winklerová 

Váţení občané, 

z podnětu rodičů bylo u bývalého kulturního domu vybudováno dětské 

hřiště v roce 2005. Hrací prvky -  rozhledna se sítí a ţebříkem za 

21.499,- Kč, houpačka se sedátkem a ţebříkem za 16.288,- Kč. 

Šestiúhelníková cvičná stěna za 31.294,- Kč. Celková cena 69.081,- Kč 

byla uhrazena z rozpočtu obce. V roce 2006 byl zakoupen betonový 

stůl na stolní tenis v ceně 11.484,- Kč. Obec kaţdoročně musí zajistit 

provedení hlavní roční kontroly hracích prvků, coţ představuje částku 

1.350,- Kč ročně.  Kontrolu provádí firma REVO hřiště s.r.o., Roţnov 

pod Radhoštěm, Ing. Pavel Repák.  Pro Vaši informaci uvádím závady 

zjištěné při  roční kontrole ze dne 30.3.2011, které jsou  pro mě 

šokující. Cituji: „ šestiboká prolézačka – uřezané šplhací lano, rozhledna 

se skluzavkou – uřezané lano nad šikmým chodníkem, uřezané úchyty 

nad svislým ţebříkem, uřezaný svislý ţebřík, skluzavka poškozena 

propálením, obnaţena vlákna sklolaminátu“. Mimo těchto závad byla 

zničena lavička, zmizel odpadkový koš, schází kovová síťka na stole na 

stolní tenis. Návrh na odstranění závad je vyčíslen částkou 18.100,- 

Kč. 

     A zde se nabízí otázka, jestli se mají investovat prostředky do 

oprav, kdyţ se takovým neohleduplným a vandalským jednáním 

některými jedinci přistupuje k uţívání majetku, který má slouţit široké 

veřejnosti.  Myslím si, ţe bychom my dospělí neměli být lhostejní a 

netečně přihlíţet, kdyţ děti a mládeţ ničí náš společný majetek.      



Zprávy a oznámení, reklamy  

Pozvánka  

Srdečně zveme všechny občany na  

7. Den obce Velké Albrechtice,  

dne 18.6.2011, začátek ve 13 hodin 

 záhájení 

 policie - ukázky výzbroje 

 motorkáři  

 vystoupení maţoretek (Majolenky, Maţoretky z Dolní Lhoty)   

 taneční vystoupení 

 vystoupení dětí ze školy 

 fotbalové utkání „Starých pánů“ 

 vystoupení dětí ze školky 

 fotbalové utkání ţáků 

 dívčí kapela TANTILA 

 ukázka výcviku kynologického klubu 

 poţární útok v retro stylu 

Slovem Vás bude provázet RUDA z Albrechtic, pro děti i dospělé je 

připravena spousta soutěţí, myslivci zajistí střelbu, po fotbalovém 

utkání starých pánů poprvé zazní jejich nová hymna, bude vyhlášen a 

odměněn vítězný dětský tvůrce předlohy plakátu Dne obce, navštíví 

nás Bílovecké šlapátko na historických velocipédech, rybáři budou 

roztáčet kolo štěstí.  

O občerstvení se postarají místní spolky a organizace  - kulturní 

komise obstará jídelníček, občané jsou zváni  dobrý oběd, rybáři 

zajistí uzené ryby, ČČK nabídne dětem i dospělým velký výběr nanuků, 

sportovci mají na starosti večerní občerstvení a zábavu, k poslechu a 

tanci na nočním karnevalu hraje skupina Rezon, o přestávkách 

diskotéka. 

 



Rada obce Velké Albrechtice vyhlašuje další ročník soutěţe 

O NEJHEZČÍ DŮM A ZAHRADU 2011 

Přihlásit se mohou vlastníci a uživatelé nemovitostí v obci Velké Albrechtice.  

Kategorie. 

1. Předzahrádka a zahrada domu 

2. Okna a fasáda domu 

3. Doplňkové stavby  

Kritéria hodnocení: 

Kat.1 - Předzahrádka a zahrada: 

- upravenost a pravidelná údržba pozemku v průběhu soutěžního období  

- využití ploch  

- druhová skladba porostů  

Kat.2 - Okna a fasáda domu: 

- úprava oken a balkonů (květinové truhlíky) 

- zelené porosty fasády 

Kat. 3 - Doplňkové stavby: 

- architektonické řešení 

- účelnost a využití stavby 

Termíny hodnocení: v červnu a v září 2011 

Ceny: v každé kategorii za 1. místo 1600,- Kč, za 2. místo 1100,- Kč, za 3. místo 

600,- Kč. 

 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŢE „O NEJHEZČÍ DŮM A ZAHRADU“ 

V ROCE 2011 

 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………........... 

adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………….. 

přihlašuji dům číslo popisné ..…….. pozemek p.č. ……………………………… 

ve Velkých Albrechticích  do soutěže v kategorii (zaškrtněte):    

1 - Předzahrádka a zahrada  2 - Okna a fasáda domu 3 - Doplňkové stavby  

Souhlasím se zveřejněním svého jména a adresy a umístění v soutěţi 

v místním tisku Hlas obce.  

 

Ve Velkých Albrechticích dne ……………… podpis …………………………..                

     

Vyplněnou přihlášku do soutěţe zašlete na adresu Obecní úřad Velké 

Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 nebo ji předejte osobně na OÚ 
v termínu do 31.5.2011. Uvítáme zájemce o členství v hodnotící komisi. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

14.5.2011 ČČK / Zájezd ke Dni dětí 

14.5.2011 Otvírání Poodří 

29.5.2011 ČČK / činohra Habaďura 

1.6.2011 Běh Velkými Albrechticemi 

4.6.2011 Odřivousův pohár Velké Albrechtice 

11.6.2011 Hry bez venkovských hranic, Sedlnice 

13.6.2011 zastupitelstvo 

18.6.2011 7. Den obce 

25.6.2011 Štít Albrechtic 

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: 30.4.2011                                                      Uzávěrka příštího čísla : 15.6.2011 

mailto:obec@velkealbrechtice.cz



