
 
 

  

zpravodaj  obce Velké Albrechtice 

           září, říjen                     2011 
 

 

 

Úvodník / Radka Chudjáková    

     Letní prázdninové dny jsou za námi, počasí bylo poměrně deštivé, 

ale v závěru jsme se dočkali i slunečných a horkých dnů, coţ 

k dovoleným a prázdninám bezesporu patří. Školáci, alespoň ti mladší 

se uţ jistě těšili do školy, ti starší zase na kamarády a spoluţáky. A tak 

jim přejme mnoho úspěchů v novém školním roce. 

     V měsících září i říjnu si k 28. dni připomeneme významné události 

našich dějin.  

Osmadvacátého září roku 935 - starší prameny uváděly rok 929    

zavraţdili druţiníci Hněvsa, Česta a Tira v dnešní Staré Boleslavi 

devátého českého kníţete VÁCLAVA I. z dynastie Přemyslovců. 

Svatováclavský kult se začal prosazovat jiţ od konce 10. století. Kníţe 

Václav začal tehdy jako světec reprezentovat a ochraňovat 

panovnickou dynastii, posléze se stal patronem celého českého národa.  

Na konci října, přesně 28. roku 1918 došlo v jistém ohledu k naplnění 

dlouholetých snah české politické reprezentace a českého národa jako 

celku a to sice ke vzniku samostatného státu. Den vyhlášení 

Československa si dnes připomínáme jako státní svátek. 

Pranostiky: 

Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc    
dodrţuje. 
Co srpen nedovařil, září nedosmaţí. 
Kdyţ je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. 



Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera, starosta 

     Letošní léto a prázdniny byly opravdu zvláštní. Meteorologům 

předpovědi moc nevycházely, naplánovat si dovolenou aby vyšlo počasí 

se asi podařilo málokomu. V červenci se nosily teplé vesty, zemědělcům 

v mnoha místech úrodu zničily lijáky nebo bylo nemoţné vjet do polí 

pro bláto. Koncem srpna vysoké teploty způsobily poţáry, zdravotní 

potíţe řadě lidí i zpoţdění na ţeleznici. Avšak oproti původním 

předpovědím má být dost ovoce a snad bude i slušná úroda vína. Ale 

proč se rozepisuji o počasí?  

     Hydrometeorologický ústav prostřednictvím operačního střediska 

HZS MSK rozesílá obcím výstraţné informace SIVS o předpokládaném 

vývoji počasí a moţných ohroţeních. Chodí několikrát týdně, někdy 

informace odpolední ruší informaci ranní. Něco podobného vídáte 

vlastně i v televizi. Nám tyto informace mají slouţit ke včasnému 

varování občanů obce před moţnou katastrofou. Není jednoduché si to 

vyhodnotit. Navíc jsem přesvědčen, ţe kdyţ budu tyto informace 

vyhlašovat vţdy a několikrát se to nenaplní, nebudete uţ je brát váţně. 

Zatím jsem takovou informaci předal obecním rozhlasem jen jednou asi 

před rokem. Naštěstí se nic nestalo, i kdyţ vlivem silných lijáků na 

horním toku Bílovky se tehdy hladina přiblíţila se 2.stupni. Jak tyto 

zprávy vyhodnocovat? Třeba v pondělí večer u nás ani nekáplo, zatímco 

15 km severovýchodně průtrţ mračen zalila střed Ostravy. Výstraţná 

informace o tomto ale nic neříkala. Loni v červnu také nikdo 

nepředpověděl co se stane na Novojičínsku. Takţe – zkuste především 

dát na svoje zkušenosti. Asi nikdo není schopen stoprocentně 

předpovědět vývoj počasí a na základě této předpovědi nás včas 

varovat.  Důleţité je chovat se tak, aby případná velká voda, kterou 

nelze vyloučit ani po úpravě Bílovky, nenapáchala zbytečné škody. 

Neskladovat odplavitelné materiály (dřevo, štěrky a písky) na březích 

potoka, nesypat tam odpady ze zahrad (jak je běţné třeba u č.p.137) a 

popel a také na vlastních pozemcích a v domech, zejména v rozsahu 

stanoveného záplavového území, učinit taková opatření, aby velká voda 

neměla co ničit. Já budu výstraţné informace dál vyhodnocovat a 



v případě potřeby je předám dál. Pokud by z vaší strany byl zájem, je 

moţné je zveřejňovat na našich www stránkách nebo zasílat na vaše e-

maily.  

    Uţ dříve jsem psal, ţe krajský úřad vyhlásil nové hranice 

záplavového území v obci po úpravě Bílovky. Dnes uvádím výčet domů, 

které stále leţí v záplavovém území. Domy zde neuvedené jsou mimo 

toto území. 

    Aktivní zóna záplavového území: částečně zde leţí č.p.1, 2, 6, 7, 15, 

17, 18, celou plochou garáţ u 241 a domy č.p.98, 244, 245, 83, 84, 295, 

296, 297, 298, 91, 92, 93. Tyto nemovitosti mohou být ohroţeny 

v první řadě, aktivní zóna zjednodušeně znamená i velkou ničivou sílu 

valícího se proudu vody. 

    Záplavové území Q 100 (stoletá voda): všechny domy v aktivní zóně a 

dále č.p.3, 4, 5, 307, 8, 9, 10, 218, 11, 270, 12, 13, 14, 16, 19, 205, 206, 

108, 103, 69, 70, 227, 57, 230, 246. 

    Samozřejmě lze o stanovení hranic pochybovat, byly určeny na 

základě počítačového modelu. Svou existencí však znamenají pro 

majitele dotčených nemovitostí omezení, vyplývající z vodního zákona a 

stavebního zákona i řadu rizik. Proč tuto informaci zveřejňuji? 

Povaţuji to za povinnost a také proto, ţe stejně se to dá vyhledat na 

webových serverech Povodí Odry. Byli jsme povodní v roce 1997 dost 

postiţeni, na coţ mnozí uţ moţná zapomněli. Já tuto hrozbu vidím 

stále.  

    Průběţně zde informuji o stavu obou dotovaných staveb. V současné 

době jsou u obou podány ţádosti o závěrečné platby, probíhají 

kontroly ze strany poskytovatele dotací a čekáme na jejich oficiální 

výsledky. Jakmile je obdrţíme, bude s nimi seznámeno zastupitelstvo i 

veřejnost. 

    Chtěl bych zde také poděkovat studentům, kteří o letních 

prázdninách pracovali pro obec. Michal Bierský natřel zábradlí několika 

mostů, Kristýna Chudjáková, Zuzka Klečalová a Simona a Anička 

Kleinovy vyplely keřové porosty u potoka. 

    V září a říjnu bude ve spolupráci s mysliveckým sdruţením vysazen 

remíz v údolí za dálnicí a alej kolem cesty ke kříţku, vedoucí aţ 

k bývalému větrnému mlýnu ve Studénce. Obdrţeli jsme k tomu 



rozhodnutí o přidělení dotace z Programu péče o krajinu, akce musí 

být realizována do 5.11.2011. Pokud byste chtěli myslivcům pomoci, 

přihlaste se. Měla by být provedena ještě oprava oplocení hřbitova a 

také opravy závad na dětských hřištích. V plánu na podzimní měsíce je 

výstavba garáţí u školy jako náhrada za zbourané přístavky, ovšem 

zatím finanční situace obce nedovoluje toto zahájit. 

 

Zasedání zastupitelstva / Ing.Josef Magera, starosta 

Páté zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 12. září 2011 

v 17 hodin v zasedací místnosti v budově obecního úřadu, Velké 

Albrechtice 119. Program bude zveřejněn obvyklým způsobem po jeho 

schválení radou obce. 

 

Na základě upozornění R.Langera ţe jsem v poděkování za uspořádání 

Dne obce zapomněl na některé osoby, zveřejňuji jím předaný text bez 

úprav. Všem zde uvedeným občanům dodatečně děkuji. 

"Aleš Valečko v programu Dne obce vystupoval dokonce dvakrát. 
Nejdříve jako nadstráţmistr Policie v Bílovci, podruhé v roli trenéra 
místních fotbalových ţáků a toho, kdo zajistil pro ně soupeře – celek 
dívek ze Studénky. I to je zásluţné, protoţe nebýt toho, ţe v tomto 
celku hraje jeho dcera, určitě by takový celek do Albrechtic vůbec 
nepřijel. Na pana Valečka bychom neměli zapomenout o to víc, ţe ač 
není občanem Velkých Albrechtice za tak dlouho, „obětoval“ uţ rozvoji 
sportu v naší obci velmi mnoho času. 

     Určitě by si zmínku o sobě zaslouţila i paní Eva Hurníková, která 
celou akci měla organizačně na starost, pracovala na programu, řídila 
jednotlivé účinkující a byla to především ona, která se starala o 
zabezpečení tekutin, potravin a jiných materiálů. 

     Celý pořad spoluuváděla Šárka Seidlerová, rozená Stixová. Jako 
tisková mluvčí Lázní v Karlové Studánce a šéfredaktorka tamního 
lázeňského časopisu určitě nemá času nazbyt." 

  



Ze základní školy / Karla Sekaninová 

Usměj se, sluníčko, usměj se maličko 

na ty, co spěchají do školy, do práce! 

Zlatými paprsky probouzej malé i velké spáče! 

 
  

Všem malým i velkým přejeme příjemné procitnutí z prázdninových 

a dovolenkových zážitků! 

                                                                                                                                              

Malé ohlédnutí (co v minulém zpravodaji nedopatřením nebylo): 

Chválíme… 

 - maminku, paní Leu Gardoňovou, která ke konci školního roku navštívila 

naše školáky, aby jim přiblíţila další z povolání dospělých. Pozornost 

upoutala příjemným vystupováním a vyprávěním o náročné a zásluţné 

práci zdravotní sestřičky, o důleţitosti zdraví pro člověka, záchraně 

lidského ţivota, základech první pomoci. Dvouhodinové povídání 

proloţené praktickými ukázkami pro děti a s dětmi, kdy předváděla 

stabilizovanou polohu, masáţ srdce, umělé dýchání a měření krevního 

tlaku, trpělivě doplňovala odpověďmi na všetečné otázky dětí, které 

odcházely do dalších hodin nejen celé „obvázané“, ale i plné nových 

poznatků. V paměti si jistě dlouho uchovají dobré rady a ponaučení. 

 - tatínky, pany Petra Šikulu a Jaromíra Kleina, za přenesení těţkých 

desek stolu na stolní tenis z tělocvičny do jedné ze tříd půdní vestavby 



a za jejich zkompletování, aby si naše děti mohly o přestávce skočit 

„nahoru zapinkat“. 

Vzpomínáme… 

Bylo nám jako obvykle hodně smutno na konci školního roku, kdy 

jsme se po čtyřech letech loučili se žáky čtvrtého ročníku a 

obdarovávali je radami do budoucna. 

Pak se naše škola na dva měsíce uzavřela, chodby zklidnily od dupotu 

dětských noţek a třídy utichly od hlásků, smíchu a vzájemného 

pošťuchování.                                                                                                     

Čas ale velice rychle letí, je zde září, nový školní rok a my jsme uţ zase 

připraveni začít znovu učit, vymýšlet projekty, organizovat kulturní 

akce, pozývat zajímavé hosty, poslouchat nekonečné záţitky a příhody, 

řešit malé dětské starosti, upevňovat kamarádství, rozvíjet pozitivní 

vztahy k přírodě, k bydlišti a k naší vesnici, v níţ trávíme s rodinou a 

přáteli snad nejvíce času. 

Připomeňme si však také velkou akci, celkovou rekonstrukci a 

modernizaci základní školy. Dobrá věc by se nezdařila bez 

několikaletého úsilí, obětavosti a ukrajování z volného času těch, kteří 

se na celé realizaci a průběhu podíleli. Škola byla rozšířena o místnosti 

na půdě a má být komunitním centrem obce.  

Proto nabízíme… 

- Školní jídelnu pro schůzovní činnost spolků, sdruţení či uspořádání 

besed 

- Tělocvičnu pro sportovní vyţití rodičů s dětmi nebo cvičení 

dospělých 

- Půdní vestavbu pro rozvíjení volnočasových a zájmových aktivit 

výtvarných a rukodělných 

 

Neloučíme se, jen děkujeme… 

Naší školnici paní Anně Dostalové, která 18.7.2011 ukončila svůj 

pracovní poměr ve škole.Začala u nás pracovat v květnu 1999 jako 

výdejčí stravy, v lednu 2006 převzala po paní Jarmile Jirkovské 

školnictví. Děkujeme jí touto cestou za odvedenou práci, za ochotu při 

zastupování ostatních pracovnic, za starostlivost při shánění 



úklidových potřeb a pomůcek, za podnětné nápady při vylepšování 

školního prostředí, za vaření čaje na svačinky a rozdávání školního 

mléka a ovoce, za vedení dětí k pořádkumilovnosti a za obětavost a 

péči o děti při dozorech během přestávek a akcích. 

Do dalších jistě aktivních let Ti, milá Ani, přejeme hlavně pevné 

zdravíčko, pohodu a spokojenost v kruhu svých drahých a dobrou 

náladu při cestování do oblíbených evropských zemí! 

 

V červenci taktéţ ukončila aktivní působení na obecním úřadě hlavní 

účetní paní Eva Winklerová. Často si určitě zavzpomínáme na vţdy 

bezvadnou a příkladnou spolupráci a dobré rady, které nejen jako 

účetní obětavě a zkušeně dokázala rozdávat všem, kteří je zrovna 

potřebovali. 

Přejeme Ti, milá Evi, aby sis budoucí léta uţívala v dobré fyzické i 

psychické kondici, v pohodě, klidu, spokojenosti a láskyplném rodinném 

prostředí!  

 

Příjemné, slunečními paprsky protkané dny plné smíchu, zpěvu, 

legrace a radosti!  

 

Na závěr posílá svou básničku náš šikovný žák Zdeněk Řeháček. 

 

Já tak rád maluji 

Já tak rád maluji, 

a teď zrovna tancuji. 

Hop a hop a tralala, 

točila se ţíţala! 

 

A jeţci sní, 

ať nemají bodliny. 

Točili se hodiny. 

A já jedl maliny! 

 

Milí žáci a studenti, do nového školního roku přejeme i vám hodně 

štěstí, úspěchů a výborných známek! 



Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Chutná zimní cibule 

Chcete mít na záhonu čerstvou cibuli i v zimě? 

Pěstujte cibuli zimní, jejíž listy zůstávají 

zelené i v době mrazů. 

Cibule zimní (Allium fistulosum) je velmi hodnotná 

zimní zelenina, coţ na rozdíl od dvouleté cibule 

kuchyňské je odolná trvalka s dutými listy. Dosahuje výšky aţ 30 cm, 

někdy aţ jednoho metru. Jejím výrazným znakem je to, ţe cibulky 

vyrůstají v trsech o průměru přes 20 centimetrů. To znamená, ţe jsou 

součástí původní cibule, která se časem rozdělí na mnoţství menších. 

Protoţe je mrazuvzdorná, spolehlivě roste i pod sněhem. Její listy jsou 

zelené po celý rok, dokonce i tehdy, kdyţ rtuť teploměru klesne na -10 
°C. Většinou ji pouţíváme jako cibuli naťovou. Je velmi křehká, šťavnatá 

a má jemnější chuť neţ běţná cibule kuchyňská. 

Na jaře při nedostatku mladé kuchyňské cibule můţeme pouţít kromě 

natě i podzemní cibulky. 

Pěstování 

Zimní cibuli pěstujeme ze semen jako rostlinu dvouletou i víceletou. 

Osivo vyséváme v létě, ale můţeme ho vysít i před začátkem zimy či na 

jaře na slunečné místo do hloubky asi 1 cm, do řádků 30 cm od sebe. V 

řádku rostliny postupně protrháváme na vzdálenost kolem 20 cm. V 

prvním roce vyrazí jen vzpřímené listy, ve druhém roce se objeví jedno 

aţ tři soukvětí – menší okolíky se světlezelenými kvítky, které se 

později změní v černá semínka. Úspěšně můţeme zimní cibuli i 

předpěstovat a na trvalé stanoviště vysadíme uţ větší sazenice. Spon 

pro výsadbu sazenic je 30 x 40 cm. Nebudeme-li nať pravidelně 

sklízet, musíme zvolit větší vzdálenost trsů. Rozmnoţovat můţeme 

cibuli zimní i dělením trsů nebo pacibulkami. Nať cibule je dostupná po 

celý rok, proto je její vyuţití v kuchyni opravdu všestranné. Listy 

během vegetace seřezáváme dvakrát aţ třikrát. 

Pozor: 

Cibule zimní není vhodná na uskladnění! 



ČČK / Františka Kleinová 

Milí spoluobčané, 

chtěla bych Vás seznámit s naší plánovanou činností v nadcházejících 

měsících. 

V neděli  4.září pořádáme pro divadelní nadšence  zájezd do Divadla 

Antonína Dvořáka na slavnostní Galavečer, kterým ostravská divadla 

zahajují novou divadelní sezonu.  Zájemci, hlaste se u paní Kleinové 

Františky. 

Od 1. do 11.září provádíme sběr šatstva, obuvi, lůţkovin, prostěradel, 

záclon, utěrek, ručníků, látek, nádobí, dek,… pro Diakonii Broumov, 

která tyto věci předává lidem, kteří to potřebují. Darované věci bude 

opět od Vás vybírat ve sklepních prostorách místní pošty paní Vysoká.  

V sobotu 17. září máme připravený pro zájemce autobusový zájezd do 

Linhartova, Zlatých Hor, Vrbna pod Pradědem, Karlové Studánky a do 

Hynčic. Odjezd autobusu je 7.00 hod od autobusových zastávek, cena 

zájezdu je 100 Kč na osobu, pro děti vybíráme 50 Kč. 

Další zájezd je připraven na sobotu 15. října a to do zámku Čechy pod 

Košířem a na výstaviště Flora Olomouc. V případě zájmu se můţeme 

ještě zastavit v Bystrovanech. Večeře je objednána v Daskabátech. 

Odjezd na tento zájezd je v 7.30 hod. Cena opět 100 Kč na osobu, 

děti  50 Kč. 

Na oba zájezdy se hlaste u paní Kleinové Františky, pana Peschla 

Rudolfa nebo v prodejně u paní Hochmanové Milady. Při závazném 

přihlášení nutno uhradit vybíranou částku. Další podrobnosti jsou na 

vývěskách. 

 

Věřím, ţe si z naší bohaté nabídky vyberete a tak se těším na Vaši 

hojnou účast. 

 

Za ČČK Kleinová Františka 

 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Září 

Dvorský Radoslav   60 let 

Mravcová Zdenka   70 let 

 

Říjen 

Foltýnová Marie   55 let 

Stix Petr    55 let 

Ševčíková Eva   55 let 

Ševčík Miroslav   55 let 

Langer Rudolf   60 let 

Marek Miroslav   60 let 

Dlabal Jiří    65 let 

Uhliariková Anna   89 let 

 

Noví občánci 

Zuzana Mašíčková 

Maxmilián Mašovský 

Matyáš Pilař 

 

Opustili nás 

paní Eva Vidláková 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

Pomoz najít mravencům cestu ke královně…. 

 

 
Máme doma mravence 

 

Máme doma mravence, 

bydlí u nás v cukřence. 

A my mu to dovolíme, 

cukr totiţ moc nejíme. 

 

Jíme všechno kyselé, 

ţije se nám vesele... 

 

 

 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein    

     Prázdniny jsou za námi a léto pomalu ale jistě spěje ke svému konci. 

Svatá Anna, chladná z rána jak říká jedno staré přísloví. Ovšem toto 

léto těchto chladných rán bylo aţ přespříliš. Měsíc srpen je měsíc ţní. 

Na polích se intenzivně pracuje. Kulturní krajina se rychle a razantně 

mění, coţ pro zvěř i další volně ţijící ţivočichy znamená sníţení 

potravní nabídky a krytových podmínek. Čas ţní tak předznamenává 

počátek intenzivnější péče myslivců o zvěř. Baţant není věrný svému 

stanovišti, je toulavý a jde tam, kde najde potravu. Je proto dobré, 

hned jak se sklidí polent pod zásypy odpad z čištěného obilí. Zajíc ten 

je zase věrný místu, kde se narodil, kde vyrostl a zná kaţdý kamínek. 

     Snaţíme se celkově zvěři pomoci toto období překonat. Tento rok 

jsme zaloţili jiţ čtyři zmiňovaná políčka, která dobře poslouţí jako 

úkryt i jako potrava v době strádání. V této činnosti chceme 

pokračovat i příští rok a počet políček ještě rozšířit. Myslíme si, ţe 

tohle je jedna z cest, jak můţeme drobné zvěři pomoci přeţít v tomto 

sterilním prostředí, jako jsou lány řepky a kukuřice. Ţijeme prostě 

v době, kdy zemědělci vyrábějí benzín, naftu a elektřinu. Kde jsou ty 

doby, kdy se choval dobytek a na polích se pěstovaly hlavně obiloviny. 

Dnes kam oko dohlédne, nekonečné lány kukuřice do bioplynek a řepky 

na biomasu. Hold nový zákon trţního hospodářství.  

     Do konce září pokračujeme v plánovaném odlovu srnců, srnčí zvěř 

se loví individuálně z mysliveckých zařízení zvaných posedy a 

kazatelny. Nejlepší čas k lovu je brzy ráno nebo večer aţ do 

setmění. Na těchto čekaných se uloví také spousta 

škodlivé zvěře, hlavně lišek. Tyto kmotry 

poslední dobou dělají vrásky našim 

spoluobčanům, kterým loupí drobné 

hospodářské zvířectvo. 

 



Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

     Pro naše fotbalisty začala podzimní sezóna, 

kterou můţeme nazvat přelomovou. Ţáci byli 

nalosováni do skupiny, ve které se utkají s týmy 

Starého Jičína, Kujav, Kunína, Skotnice, Bernartic, 

Veřovic, Nového Jičína a Fulneku. To bude 

znamenat jak zvýšené náklady na cestovné, tak 

časové zatíţení rodičů při dopravě dětí na zápasy.  

Druţstvo muţů se nám prakticky rozpadlo, neboť 

skončili někteří veteráni a dva hráči šli zkusit 

štěstí do Bílovce. Trenér Pavel Klein měl k dispozici 

9 hráčů, kteří nastoupili do přípravy. Oslovili jsme vytipované posily, 

ale výsledek byl negativní. Budeme dále jednat i s Bílovcem nebo 

budeme vyuţívat hráče Bílova k doplnění nutného počtu hráčů. Jedním 

z důvodů proč si okolní týmy drţí své hráče je skutečnost, ţe od 

sezóny 2012/2013 se utvoří tři skupiny třetí třídy a čtvrtá bude 

zrušena. Tím se zvýší počet postupujících do okresního přeboru na tři 

týmy a tři týmy z okresu sestoupí. Můţe se stát, ţe sestoupí i čtyři 

týmy a to v případě, ţe z 1.B třídy sestoupí tým z okresu Nový Jičín.  

Proběhla nám sezóna karnevalů a soutěţí. Počasí na Den obce ještě 

vydrţelo, ale turnaj CCS v malé kopané jsme museli zrušit z důvodu 

podmáčeného hřiště. Hasičům počasí vyšlo a soutěţ se konala. Nevím, 

zda se budou konat akce v příštím roce, neboť kromě Dne obce se 

prostě nevyplatí akce dělat. Pokud si nezajistíte zisk ze vstupného, 

třeba pouţitím agentury, abyste byli schopni zaplatit hudbu a jiné 

povinné náklady, tak spláčete nad výdělkem. Návštěvníci akcí si totiţ 

nosí svůj alkohol či jiné poţivatiny a od nás si koupí jen kelímky a 

míchají si vlastní nápoje. Toto je zvyk, který přešel z plesů a začal se 

rozšiřovat. Pak se nedivte, ţe se nenajde dost ochotných lidí, kteří 

budou kolem akcí chodit, zajišťovat a po akci uklízet, zatímco se jiní 

skvěle baví. 

 

 



SK VELKÉ ALBRECHTICE , ROZPIS UTKÁNÍ PODZIM 2011 

zápas kolo den datum čas       

1 2 so 13.8. 14:30 Bílov - SK VA "B" - Sokol Kujavy 

2 2     17:00 SK VA - TJ Mořkov 

3 3 so 20.8. 17:00 FK Primus Příbor o.s. - SK VA 

4 3 ne 21.8. 17:00 FK Lubojaty - Bílov - SK VA "B" 

5 4 so 27.9. 14:30 Bílov - SK VA "B" - SK Real Vrchy 

6 4     17:00 SK VA - Slavia Stachovice 

7 5 so 3.9. 16:30 Tatran Mankovice - Bílov - SK VA "B" 

8 5     16:30 Sokol Skotnice - SK VA 

9 1 ne 4.9. 13:00 Sokol Starý Jičín - SK VA (žáci) 

10 2 pá 9.9. 16:30 SK VA (žáci) - Sokol Kujavy 

11 6 so 10.9. 13:30 Bílov - SK VA "B" - Družstevník Děrné 

12 6     16:00 SK VA - Sokol Bordovice 

13 3 pá 16.9. 16:30 Sokol Kunín - SK VA (žáci) 

14 7 so 17.9. 16:00 Sokol ČOS Bravantice - Bílov - SK VA "B" 

15 7 ne 18.9. 16:00 TJ Jistebník n/O - SK VA 

16 4 pá 23.9. 16:30 SK VA (žáci) - Sokol Skotnice 

17 8 so 24.9. 13:30 Bílov - SK VA "B" - Sokol Olbramice 

18 8     16:00 SK VA - Sokol Sedlnice 

19 5 st 28.9. 13:00 Sokol Bernartice n/O - SK VA (žáci) 

20 1     16:00 FC Kravín - Bílov - SK VA "B" 

21 1     16:00 Kotouč Štramberk - SK VA 

22 9 so 1.10. 15:30 Sokol Kunín - SK VA 

23 6 ne 2.10. 10:00 Sokol Zbyslavice - SK VA  

24 9     15:30 FK Pustějov "B" - Bílov - SK VA "B" 

25 7 pá 7.10. 16:30 SK VA (žáci) - AFC Veřovice 

26 10 so 8.10. 12:30 Bílov - SK VA "B" - TJ Odry "B" 

27 10     15:00 SK VA - Niva Hladké Životice 

28 8 pá 14.10. 17:30 TJ Nový Jičín - SK VA (žáci) 

29 11 so 15.10. 15:00 Rozkvět Heřmanice - Bílov - SK VA "B" 

30 11 ne 16.10. 15:00 Sokol Zbyslavice - SK VA 

31 9 pá 21.10. 16:00 SK VA (žáci) - Fotbal o.s. Fulnek 

32 12 so 22.10. 14:30 Bílov - SK VA "B" - FC Kravín 

33 12 ne 23.10. 14:30 FK Porsperita Bartošovice - SK VA 

34 13 so 29.10. 14:00 SK VA - Sokol Trojanovice I 

35 14 so 5.11. 14:00 SK VA - Kotouč Štramberk 

36 15 ne 13.11. 13:30 TJ Mořkov - SK VA 



Výsledky soutěže O nejhezčí dům a zahradu /Radka Chudjáková 

     V letošním roce se do soutěţe o nejhezčí zahrádky přihlásilo 

celkem devět občanů. Hodnotící komise ve sloţení Ing. Martin 

Stanečka, Ing. Petr Babor a Ing. Jan Chudják hodnotila zahrádky 

v měsíci červnu a následně v měsíci srpnu.  

Děkujeme všem zúčastněným, vítězům blahopřejeme a těšíme se na 

hojnou účast v příštím ročníku soutěţe.  

Pořadí kategorie 1 - Předzahrádka a zahrada domu: 

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

2. Štěpán Gruchala, č.p. 268 

3. Lenka Sprostáková, č.p. 210 

4. Andrea Jakubíková, č.p. 67 

5. – 6. Martin Jermář, č.p. 220 

5. – 6. Blaţena Ošmerová, č.p. 69 

Pořadí kategorie 2 – Okna a fasáda domu: 

1. Romana Šostáková, č.p. 232 

2. Anna Dostálová, č.p. 109 

3. Lenka Sprostáková, č.p. 210 

4. Iveta Hubená, č.p. 127 

Pořadí kategorie 3 – Doplňkové stavby: 

1. Štěpán Gruchala, č.p. 268  

2. Lenka Sprostáková, č.p. 210 

3. Blaţena Ošmerová, č.p. 69 

 

Odměny: v kaţdé kategorii za 1. místo 1600,- Kč, za 2. místo 1100,- 

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

OÚ. 



Rozhovor / Marie Dlabalová 

        Jeho jméno je uţ léta spjato 
s rozvojem tělovýchovy v naší obci 
a rovněţ s tradicí i současností 
fotbalového klání Štít Albrechtic. 
Pokud se ale pozastavujete nad tím, 
co občana Bílovce vedlo a vede do 
naší obce, tak vězte, ţe se tu 
narodil, jeho rodný dům má číslo 
popisné 225, kdysi dávno to byl 
mlýn, později tam pak bydleli 
Kudělovi a Gebauerovi.  Rozhovor 
s místním rodákem se ale především 
točil kolem „štítu“. Na něj je pan 
Jan Škrobánek, co by předseda 
jeho stálého výboru, patřičně hrdý. 

Letos se v Městě Albrechtice konal už 38. ročník Štítu. Jen ve 

stručnosti a pro připomnění: zúčastnilo se 8 družstev, odehrálo se 

celkem 14 utkání, padlo 44 branek, nejlepší byly Albrechtice u 

Českého Těšína, druhé bylo Město Albrechtice a Velké Albrechtice 

s devíti body skončily na třetím místě. Čím tě tento ročník 

překvapil? 

Myslím, ţe za těch osmatřicet let mne hned tak něco nepřekvapí. Ale 

zdůraznil bych dobrou organizační a profesionální přípravu i celkovou 

úroveň turnaje. Poděkování si určitě zaslouţí starosta pan Luděk Volek 

a ředitel turnaje pan Josef Zikl. No a samozřejmě všichni hráči.  

Vraťme se k začátkům turnaje. Jak to vlastně všechno začalo? 

To bylo na podzim roku 1973,  na popud členů místního Sokola se sešli 

představitelé obcí a měst, která mají v názvu Albrechtice, a pak 29. 6. 

1974 se u nás konal první ročník. Sjeli se tu fanoušci ve čtyřech 

autobusech. Není bez zajímavosti, ţe byli všichni ubytováni u občanů 

naší obce. Mnozí se dosud setkávají.  



Takže tu nejde jen o fotbal? 

Jde tu především o fotbal, ale i ta setkání jsou důleţitá. Nejen 

tehdejších představitelů veřejného a politického ţivota, nyní starostů, 

ale o setkání příznivců fotbalu vůbec, také bývalých rodáků. Připomněl 

bych pana Šalenu, který v roce 1946 pomáhal v naší obci zaloţit 

fotbalové muţstvo. Ještě bych zdůraznil, ţe se při Štítu kdysi 

setkávali i hasiči, zahrádkáři, součástí byly rovněţ turnaje v šachu 

nebo ve stolním tenisu. Postupem času zůstalo jen u fotbalu. 

Ale neměl bys zapomenout také na ženy, které pekly koláče 

v místní školce. I já jsem pomáhala. 

Máš pravdu, pochvalu si zaslouţí všichni, jejichţ jména v informačních 

Zpravodajích nenajdete. Turnajem ţije vţdy celá obec a je dobré, ţe 

tato akce přeţila i vpád televizních seriálů a jiné atrakce.  

Takže ať se vydaří i další 39 ročník. Sportu, fotbalu a Štítu 

Albrechtic obzvlášť zdar! 

 

Policejní střípky 

     Dne 8.8.2011 v době od 05:00 hodin do 08:00 hodin 

proběhla v součinnosti s Dopravním inspektorátem 

Policie ČR, ÚO Nový Jičín, dopravně bezpečnostní 

akce, zaměřená na kontrolu řidičů, zda před jízdou, 

nebo během jízdy, nepoţili alkoholické nápoje. Během 

akce bylo zjištěno celkem 9 řidičů, kteří poţili alkoholické nápoje. 

     V období od 15.6.2011 do 15.8.2011 policisté zdejšího OO PČR v 

Bílovci při silničních kontrolách zjistili celkem 18 řidičů pod vlivem 

návykové látky, přičemţ jeden z nich byl pod vlivem návykové látky 

Canabis a Amphetamin, 17 řidičů bylo pod vlivem alkoholu a dva z nich 

jsou trestně stíháni pro přečin ohroţení pod vlivem návykové látky  

podle  § 274/1 trestního zákoníku, a to z toho důvodu, ţe hladina 

alkoholu u nich přesáhla 1.00 ‰, coţ je jiţ uvedeným přečinem.  

     Dále došlo ve sluţebním obvodu OOP ČR Bílovec k několika poškození 

vozidel a krádeţím věcí z vozidel, které zde zanechali spolujezdci, 



majitelé či řidiči motorových vozidel, čímţ opětovně apelujeme na 

všechny občany, ať neţli opustí vozidlo, které řádně uzavřou a 

uzamknou, ve vozidle nenechávali ţádné věci, a tím nedávali pachatelům 

podnět tuto trestnou činnost páchat, jelikoţ zřejmě známá fráze 

„auto není trezor“, která zde jiţ byla zmiňována, není stále ještě 

některým občanům známa.  

Zprávy a oznámení, reklamy  

 

 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad 

Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných 

odpadů se uskuteční 

v sobotu 17. září 2011 

od 7.00 do 10.00 hodin 

na parkovišti před obecním úřadem. 
 

    Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás bezplatně odeberou to, co 

je domovním odpadem a nevejde se pro svoje rozměry do popelnic nebo 



se nedalo vytřídit do separovaných odpadů. Např.starý nábytek, 

koberce a podlahové krytiny, televizory a lednice, pneumatiky od 

osobních vozidel a motocyklů a autobaterie, barvy, oleje, ředidla, 

ţíraviny, v malém mnoţství i asfaltové lepenky. Nelze zde předat 

stavební 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. 

Informace 
Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice. 

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

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

Cvičení integrovaného záchranného systému 

Dne 11. října 2011 bude probíhat v areálu chovu drůbeţe firmy Brojler 

s.r.o. ve Velkých Albrechticích (chov u hřbitova) cvičení sloţek 

integrovaného záchranného systému. Místo cvičení bylo vybráno jen 

na základě velikosti chovu a především souhlasu majitele a nemá 

žádnou souvislost s aktuálním zdravotním stavem chovaných zvířat. 

Cílem cvičení je nácvik realizace mimořádných veterinárních opatření 

v případě prokázaného napadení chovu virem ptačí chřipky. Cvičení, 

které bude probíhat v areálu chovu, se vedle hasičských jednotek 

zúčastní Policie ČR, zdravotní záchranná sluţba a zástupci některých 

dotčených správních orgánů. V souvislosti se cvičením nebude uzavřena 

ţádná komunikace, krátkodobě však můţe dojít na místních 

komunikacích v blízkosti areálu chovu k omezení plynulosti silničního 

provozu, který v době cvičení budou řídit policisté.  

Děkujeme za pochopení.  



 

 

 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

1. - 11. září ČČK / Sběr šatstva 

4. září ČČK /zájezd do divadla, Galavečer 

12. září Zasedání zastupitelstva obce 

17. září ČČK / zájezd do Linhartova, Zlatých Hor 

17. září Svoz objemného a nebezpečného odpadu 

15. října ČČK / zájezd Čechy pod Košířem, Flora Olomouc 

 

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 
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