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Úvodník / Radka Chudjáková    

     Váţení čtenáři, dospěli jsme společně k poslednímu vydání 

zpravodaje naší obce v letošním roce. Závěr roku se přiblíţil, zdá se mi, 

ţe zase o něco rychlejším tempem. V průběhu roku jsme se 

prostřednictvím našeho zpravodaje snaţili informovat občany o 

činnosti spolků a sdruţení o jejich aktivitách a plánovaných akcích, 

dění ve škole a školce. Věřím, ţe jste se dozvěděli uţitečné informace 

a kaţdý si našel to své. 

      Jiţ půldruhého roku se věnuji redakční činnosti, „zaskakuji“ 

dočasně. Tuto aktivitu přede mnou vykonával pan Jan Zajíček a 

doposud se nenašel nikdo, jeţ by měl o tuto práci zájem. Nyní po 

nástupu nové síly na obecní úřad, převezme redakční práce paní Blanka 

Drastichová. Přeji mnoho úspěchů a kvalitních a přínosných informací. 

    Spolupráce s přispěvateli článků zpráv a oznámení se během 

necelých dvou let postupně vypilovala. Příspěvky dnes chodí 

v pravidelných termínech a včas. Tato práce pak člověka těší a má 

smysl. Proto chci poděkovat všem přispěvatelům, kteří věnují této 

činnosti svůj čas a společně se podílejí na tom, aby byl náš zpravodaj 

přínosný a měl co občanům nabídnout.  

      Listopadové dny plné krásných 

podzimních barev rychle přelétnou a 

můţeme se těšit na letošní vánoce. Chci 

všem popřát příjemně a pohodově 

strávený závěr letošního roku. 



Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera, starosta 

     Čas letí, pomalu a jistě se blíţí podzimní sychravé počasí a s ním i 

konec roku. Kaţdý se snaţí na zimu nějak připravit. Myslivecké 

sdruţení vysazuje remíz v údolí za dálnicí a alej kolem cesty ke kříţku. 

Tato akce je dotována z Programu péče o krajinu v roce 2011 a musí 

být dokončena do konce října. Věřím, ţe v době, kdy budete číst tyto 

řádky, bude vše hotovo. Vznikne tak zase malý kousek zalesněné plochy 

a stromořadí kolem polní cesty v krajině kolem naší obce, která je 

velkoplošným zemědělským hospodařením silně poškozena. S výsadbou 

se zavázali pomoci i ţáci a pedagogové základní školy v rámci 

ekologické výchovy. Děkuji zde mysliveckému sdruţení a všem ostatním 

občanům, kteří na výsadbě přiloţili ruku k dílu. Snad se podaří v tomto 

pokračovat i příští rok. 

    Naše obec byla v minulých letech silně dotčena stavbou dálnice, 

zejména staveništní dopravou. Stavba končí, zbývá zprovoznit nájezd u 

Bílova ve směru na Bílovec (snad to má být za rok, protoţe se čeká na 

stabilizaci sesouvajících se svahů) a dělá se pořádek. Společnost 

Skanska provedla opravy na místních a účelových komunikacích 

v majetku obce v rámci dohody s obcí o náhradách za uţívání obecních 

cest ke stavbě dálnice. V celé šířce a délce je opravena polní cesta 

„Kovářská“ od rybníku po napojení na silnici II. třídy u bývalé pískovny 

u Butovic a konečně je tam slušný povrch pro cyklostezku. Provizorně 

byl opraven také povrch MK s místním názvem „Kovářská ulice“, kde 

stále předpokládáme získání dotace na kanalizaci, a také má být 

opraven povrch kopce od hlavní silnice k mostu u hospody U Martina. 

Bohuţel se stále nedaří dosáhnout oprav silnice přes obec v úseku od 

Sugalu po Bílovec v majetku Moravskoslezského kraje, který má 

opravit Správa silnic MSK. Dnes je její stav velmi ţalostný a co je 

horší, pomalu se rozpadávají i opěrné zdi na břehu Bílovky, nejvíce snad 

u zastávky Sokolovna. Nezbývá neţ věřit, ţe peníze na opravu dostanou 

na příští rok. 

    Se stavbou dálnice souvisí i další problém, a to převzetí mostu na 

polní cestě „Kovářská“ do majetku a správy obce. O tomto musí 

rozhodnout zastupitelstvo a věřte, ţe není jednoduché s Ředitelstvím 



silnic a dálnic ČR o tomto jednat. V krajním případě, kdyby obec most 

nepřevzala, hrozí jeho uzavřením i zbouráním. Most byl postaven proto, 

ţe jsme poţadovali, aby občané obce měli zachován přístup na svoje 

pozemky, které jim dálnice rozdělila. Uţ k tomuto bylo přijato několik 

usnesení, ale zatím bezvýsledně. Na OÚ je dispozici dokumentace 

mostu a na základě ní a dalších cenových rozborů se bude 

zastupitelstvo muset rozhodnout s konečnou platností. Pokud máte i 

vy, občané, nějaký názor, pošlete mi jej. 

     Zastupitelstvo bude v prosinci schvalovat také rozpočet obce na 

rok 2012. V současné době se shromaţďují podklady pro tento 

rozpočet a úkolem zastupitelstva bude vybrat z navrţených poţadavků 

to, co je pro ţivot obce potřebné. Jako obvykle je poţadavků mnohem 

více, neţ zdrojů. S návrhem rozpočtu se budete moci seznámit na 

úřední desce, schválený rozpočet zveřejníme zde.     

      Nastává doba kácení dřevin. Dovolím si zde zopakovat co je třeba 

před kácením vědět a vyřídit. Reţim povolování kácení dřevin na 

nelesních pozemcích se řídí zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č.395/1992 

Sb. Povolení ke kácení vyţadují stromy o obvodu kmene ve výšce 130 

cm nad zemí větším neţ 80 cm. Povolení je třeba i k vykácení keřových 

porostů v případě kácení souvislé plochy větší neţ 40 m2. Povolení není 

třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně 

ohroţen ţivot či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo 

za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody 

do 15 dnů od provedení kácení. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci 

takového stavu. Pro naši obec je orgánem ochrany přírody Obecní úřad 

Velké Albrechtice, který kácení povoluje a přijímá ohlášení o 

provedeném kácení. Formuláře ţádosti o povolení kácení a ohlášení 

provedeného kácení obdrţíte na OÚ nebo si je můţete stáhnout 

z našich webových stránek. 

      S příchodem zimy obvykle nastanou potíţe se sjízdností 

komunikací. Zimní údrţbu budeme provádět v rozsahu jako 

v předchozích letech, a to v termínech podle plánu zimní údrţby. 

Přednostně budou udrţovány kopce, tj. kolem kostela a k LUCCO a.s., 

kde nám s údrţbou vydatně pomáhala sama firma LUCCO. Nemůţete 



proto čekat, ţe všechny cesty budou vyhrnuty najednou. Solení 

komunikací bude prováděno jen mimořádně, v případě náledí bude 

prováděn posyp inertním materiálem. 

     Závěrem mi dovolte pozvat vás na tradiční koncerty, které obec ve 

spolupráci s farností pořádá v kostele sv. Jana Křtitele a které bývají 

návštěvníky vysoce hodnoceny. Neděláme je za účelem zisku a případný 

výnos z dobrovolného vstupného bude pouţit na opravy kostela. 

Programy koncertů naleznete na jiném místě v tomto zpravodaji. 

     Všem přeji příjemné vánoční svátky. 

 

Zasedání zastupitelstva / Ing.Josef Magera, starosta 

     Šesté zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 12. 

prosince 2011 v 17 hodin v zasedací místnosti v budově obecního úřadu, 

Velké Albrechtice 119. Program bude zveřejněn obvyklým způsobem po 

jeho schválení radou obce. Hlavním bodem programu však bude 

projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012. 

 

Nespalujte odpad! 
     Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle 

v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno 

mnoţství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona „můţe“ poletovat) 

bývají u některých látek mnohonásobně překračovány. Za těchto 

podmínek pak jiţ standardně nastupují nejrůznější onemocnění 

dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové 

podmínky děti, ţeny, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. 

Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat 

škody, které nás v podobě závaţných onemocnění potrápí aţ za několik 

let. 
     „Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můţu dělat já? Nic“, zní asi 

nejčastější úvaha lidí. Omyl, můţete. Znečištění ovzduší vzniká 

výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou 

poţáry, erupce sopek a podobně). Dokáţeme-li vzduch znečistit, je v 

našich silách jej i zlepšit. Ať uţ se jedná o velký průmyslový podnik, 

nebo kamna v rodinném domku. 



      A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma 

dřevo nebo kvalitní uhlí, „škodíte“ sobě a ţivotnímu prostředí 

standardním způsobem a není vám téměř co vytknout. 

Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohuţel přiměly mnoho lidí 

uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé však za účelem 

mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos - například odpady. 

      Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. 

Mnozí lidé také namítají, ţe kdyţ se můţe spalovat odpad ve 

spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou a 

domácími kamny je ovšem razantní rozdíl - především v teplotě. Domácí 

kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo 

k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena ani sloţitými filtry na 

zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i 

sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, 

polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen, kyselina 

chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek má karcinogenní účinky. 

      Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v 

domácnostech zakázáno. Podle zákona jsou fyzické osoby (tedy 

občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví 

obec/město, ve které ţijí. Obce/města jim na oplátku (také podle 

zákona) musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle 

jiného zákona (č. 86/2002) je moţné spalovat v krbech, ohništích nebo 

grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného 

původu, nebo certifikované plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou 

můţe stanovit, zda zakáţe například pálení listí nebo hnědého uhlí. 

 

Jak škodí spalování odpadů? 

o Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. 

při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. 

Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním 

plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické 

uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na 

plasty. 



o Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky 

ošetřené dřevo, natřená prkna - při jejich spalování se uvolňují 

například dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, 

nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora. 

o Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, dţusů apod.) 

produkuje jedovaté chlororganické látky a těţké kovy. Tyto 

obaly patří do tříděného odpadu. 

o Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké mnoţství 

těţkých kovů z barev a uvolňují se při spalování. Papír patří do 

tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. 

o Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a 

další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora. 

o Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, 

pokud je pálíme na zahradě. Větší mnoţství rostlinných zbytků 

patří na kompost nebo do sběrného dvora. 

Zpracovalo sdruţení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k 

přírodě i sousedům". 

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

ţivotního prostředí v Programu neinvestiční podpory projektů 

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

domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich sniţování“.   

 

 

 

 

Ze základní školy / Karla Sekaninová  

Dobrý den, milí čtenáři! 

      I v letošním školním roce jsme se s dětmi rozhodli pokračovat 

v putování s cílem objevovat a poznávat zajímavé kouty naší země.  

Díky mamince Štěpánka ze školky, paní Martě Koubové, jejímu pozvání 

a následnému zprostředkování jsme se začátkem října dostali na místo 

nám zcela neznámé, přestoţe se nachází jen pár kilometrů od naší 

obce. 



      Navštívili jsme národní kulturní památku, bývalý uhelný Důl Michal 

v Ostravě Michálkovicích, v němţ se černé uhlí těţilo ještě do roku 

1993. Dnes je jiţ zmíněný důl pouhou vzpomínkou na staré časy a slouţí 

návštěvníkům k prohlídkám. 

A co jsme všechno stačili poznat?  

     V době od devíti do dvanácti hodin se nám podařilo obejít celý areál 

zvenčí, obdivovat těţní věţ i obrovské ţelezné části strojů a zařízení, 

opuštěné, zvláštním tajemným dojmem působící staré cihlové budovy, 

přiučit se havířskému pozdravu „Zdařbůh!“, namalovat veselé skřítky 

Permoníčky, pohrát si s modely strojů, roztočit kolotoč i lopatky 

větrného mlýna sestrojené ze stavebnice Merkur a uvědomit si díky 

kreslené pohádce „Krtek a uhlí“ důleţitost přírodní suroviny, která 

velmi dlouhým procesem vznikala někdy v dávném pravěku před milióny 

let. Vyzbrojeni bezpečnostními bílými a červenými přilbičkami jsme 

procházeli rozlehlými halami, v nichţ se v nedávné minulosti pohybovali 

silní a umounění havíři. V šatnách jsme obraceli svůj zrak ke stropu se 

zavěšeným pracovním oblečením, s vrozenou dětskou zvídavostí 

prohlíţeli staré havířské kahany a svítilničky, divili se respirátorům, 

obdivovali zrezavělý výtah i hlučnou signalizaci a zajímala nás hlavně 

hornická koupelna a sprchy, kde jsme si „jen jako“ vyzkoušeli umývání 

zad jeden druhému. Svou výpravu po stopách jedné památky jsme 

ukončili v kotelně, kde byl spuštěn parní stroj vyrobený v Ostravě 

v roce 1893 s dynamem z roku 1903.                                          

     Moc děkujeme všem příjemným usměvavým průvodcům, kteří svůj 

poutavý výklad přizpůsobili věkovému sloţení dětí a dokázali vesele a 

s vtipem vyprávět o historii dolu, o ţivotě a náročné práci horníků a 

dětí. Pečlivě se o děti po celou dobu starali paní Koubová, mladá paní 

průvodkyně s roztomilým „ponoţkovým“ maňáskem Michalem a pan 

havíř ve svátečním černém havířském obleku, jenţ nás provázel, 

vyprávěl, vysvětloval, trpělivě odpovídal na otázky dětí a tak trochu 

nám místy připomínal kouzelného dědečka. Děkujeme rovněţ za chutné 

zákusky, voňavý bylinkový čaj na svačinku a sladkosti, které kaţdé z 

dětí ještě dostalo na cestu.  

     Důl Michal samozřejmě doporučujeme i Vám, jeďte se podívat, leţí 

jen kousek za ostravskou ZOO. 



     Naši ţáci poslouchali, pozorovali a vzpomínat budou na 

- těţní věţ, šatny horníků, sklad nářadí a svítilen, výtah k vyváţení uhlí 

a horníků, koleje s vozíky, parní stroj, 

- občerstvení, buchty a čaj, které upekl skřítek Michal – ponoţková 

loutka, lipo a lízátko, návštěva lampárny, sprchy, šatna, razítko na ruce 

za splnění úkolů,  

- přilby na hlavě, věšení oblečení horníků v šatně, udivilo mne povídání o 

tom, jak děti musely kdysi pracovat, nosit těţké koše s uhlím, přebírat 

kameny a uhlí, mytí zad v koupelně, 

- dřevěný průchod do těţní věţe, těţební vozíky na uhlí, záchranářské 

pomůcky, světelná signalizace 

- oblečení horníků, které nosili do práce, stavebnice Merkur, 

- maňásek Michal, náš pan havíř průvodce Jiří, helmy, baterky 

- cihlové domy, které neměly omítku, převlékárna havířů, stavebnice 

Merkur, tunel vedoucí do věţe, vagony, tratě, zvonění, bylo to super a 

moc se mi to líbilo. 

Výlet se vydařil a byl moc fajn!. 

 

ČČK /Františka Kleinová  

     Váţení spoluobčané, dovolte 

mi, abych Vás informovala o 

činnosti naší organizace v období 

září – prosinec 2011.      

      Dne 4. září jsme uspořádali 

zájezd do Divadla Antonína 

Dvořáka na slavnostní Galavečer, 
kde všechna ostravská divadla 

předvedla své ukázky 

z připravovaných vystoupení 

v nové divadelní sezóně. Dne 13. 

září byl ukončen a odvezen sběr 
šatstva, obuvi, lůţkovin, … pro 

Diakonii Broumov. Darů se opět 

sešlo velké mnoţství, za coţ všem 



dárcům děkujeme. Rovněţ děkujeme Vám všem, kteří jste pomáhali při 

vynášení pytlů ze sklepních prostor z místní pošty a jejich nakládání do 

sběrného vozu. 

     V sobotu 17. září jsme uspořádali zájezd do Zlatých Hor, zámku 

Linhartovy, Karlové Studánky, Eldoráda v Hynčicích. Z kladných ohlasů 

se dovídáme, ţe se zájezd líbil. I počasí bylo vynikající. Děkujeme obci 

Velké Albrechtice za úhradu nákladů na dopravu. 

     

      V sobotu 15. října jsme uspořádali další zájezd a to do Muzea 

historických kočárů a Hasičského muzea v Čechách pod Košířem. Poté 

jsme navštívili výstaviště Flora Olomouc. Zájezd jsme ukončili 

v Motorestu U Ţida v Bělotíně společnou večeří. I na tento zájezd 

hradil veškeré náklady na dopravu obci. Také nás těší, ţe oba zájezdy 

byly plně obsazené. 

     Dále Vás chci informovat o dalších připravovaných akcích naší 

organizace. Ve čtvrtek dne 3. listopadu od 16 hod. pořádáme pro 

širokou veřejnost besedu se členy záchranné sluţby ze střediska 



v Novém Jičíně pod vedením našeho člena pana Eduarda Kozelského, 

který Vás bude informovat o povinnostech a zajímavostech z jejich 

náročné a zásluţné práce. Na závěr jeho přednášky Vám záchranáři 

rádi  zodpoví  Vaše dotazy. V sobotu dne. 26. listopadu pořádáme pro 

děti z naší obce od 14 hod Mikulášské odpoledne v kulturním zařízení 

na hřišti.  Poslední akcí tohoto roku bude divadelní představení. Ve 

středu dne 14. prosince máme pro zájemce objednané lístky do Divadla 

Jiřího Myrona na operetu/muzikál Divotvorný hrnec. Odjezd je od 

autobusových zastávek v 17.20 hod. 

Věřím, ţe si z naší nabídky vyberete. 

     Závěrem Vám všem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a 

porozumění do všech dnů nového roku a zejména dětem přejeme mnoho 

radosti u vánočního stromečku a splnění jejich přání. 

 

 

 

 
 

Milí čtenáři a příznivci dobré nálady 
                 

Jak uţ jste si asi všimli, tak letošní ročník Vinobraní se nekoná. Důvodů 

je několik, ale rozebírat je tady nebudeme…  Ale kdo si počká-ten se 

dočká…  Další pokračování IV. VINOBRANÍ bude v říjnu roku2012. Do 

té doby jsme si udělaly ,,velké prázdniny“. 

Takţe všem dobrosrdečným lidem přejeme krásný podzim, ještě hezčí 

konec roku 2011 a krásné vánoce. To Vám všem přejí 
                                                                          

       Milada, Martina, Hanka, Radka, Elen a Ţaneta  

 

 

 

 

 



 

Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Jubilanti   

                               

Listopad 

Šatava Maxmilián   50 let 

Patyk Oldřich               55 let 

Horkel Jaroslav           60 let 

Krischke Jaroslav           60 let 

Ţídek Miroslav              60 let 

Dostál Petr                65 let 

 

Prosinec           

Čanecká Hana                55 let 

Košová Marie                 60 let 

Tomášek Josef              60 let 

Jermář Zdeňek              65 let 

Vejrostková Miroslava    65 let 

Malurová Anna               70 let 

Bárta Richard                75 let 

Ciompová Ţofie              80 let 

Klein Otto                     81 let 

Krayzel Lambert            92 let 

 

 

Noví občánci 

Bárová Eliška 

 

 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

     V tomto období, kdy zima klepe na dveře jsem si pro vás  připravil 

básničku. Aţ si ji přečtete, zkuste najít správnou cestu bludištěm 

k zatoulanému lístku. 

                         Předvánoční čas 

Pomaloučku, polehoučku  
přichází ten čas, 
za pár dnů a za pár týdnů  
budou tady zas. 
Rozzáří se oči dětí 
i nás dospělých, 
první, druhá vločka letí, 
jé, uţ padá sníh! 
 

 

 

Uţ nám zbývá jenom málo, 
vybrat stromeček, 
pak uţ budem jenom čekat 
pod strom dáreček. 
 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detskestranky.cz/


Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein    

     Krátící se den a ranní mrazíky nás přesvědčují, ţe podzim se ujal 

vlády. Ţloutnoucí listí na stromech vytváří překrásnou paletu barev, 

kterou   můţe člověk stále a stále obdivovat.  

      Na polích probíhá sklizeň posledních 

plodin a většina pozemků je zaorána nebo 

oseta ozimy. Tyto změny se projevují i na naší 

volně ţijící zvěři. Srnčí zvěř se shlukuje do 

tlup, intenzivně se paství  a tímto si vytváří 

tukové zásoby na dobu nouze a strádání, 

kterou pomalu přibliţující se zima přináší. 

Baţantům a zajícům mizí ve sklizených polích přirozený úkryt. S 

rozvojem velkoplošného hospodářství v  minulých letech zmizely 

z našich polí veškeré remízky, polní cesty a kolem nich různé keře a 

stromy. Toto všechno se podepsalo na stavech zajíců a baţantů. Naší 

snahou je této zvěři pomoci zmírnit dopad tohoto civilizačního tlaku. 

Zbudovaná políčka jiţ začínají tuto roli plnit. Zvěř zde najde úkryt i 

moţnost obţivy, neboť tato políčka a plodiny na nich zaseté zůstanou 

nesklizena celou zimu aţ do jara. Také naši členové začali s výsadbou 

remízku. Tento remíz vzniká opět na pozemku, který je majetkem naší 

obce. Má výměru asi 1,8 ha. Tento pozemek je oplocen a do konce roku 

v něm bude vysázeno 8000 sazenic různých plodonosných keřů a 

stromů. Tyto projekty jsou hrazeny z dotací Moravskoslezského 

kraje.Odbor ţivotního prostředí určil skladbu a plán výsadby.Je na 

místě touto cestou poděkovat zastupitelům naší obce za umoţnění 

vyuţít tyto pozemky a za patronaci nad celou touto akcí.Je dobře,ţe 

v naší obci je dost obyvatel,kterým není příroda kolem nás lhostejná. 

     Měsícem září skončil lov srnců. Od října se loví jen srny a srnčata. 

Je třeba připomenout, ţe se loví starší a slabé kusy, které by zimu 

nemusely přeţít. Silní a zdraví jedinci jsou zárukou pokračování 

zdravého pokolení. Také se věnujeme lovu zvěře škodlivé jako je liška, 

kuna, straka. Zajistili jsme si dostatečnou zásobu krmiva, takţe ani 

v zimních měsících zvěř strádat nenecháme. 



Sportovní okénko /Stanislav Bierský, předseda SK 

     Blíţí se konec roku, dny se zkrátí a sport se opět přesune do 

sokolovny. Jak  muţi  tak  ţáci  budou trénovat do skončení sezóny, 

dále pak podle zájmu. Před výborem SK je úkol posílit tým muţů i ţáků. 

Například na utkání do Kunína jelo jen pět dětí, a aby se toto utkání  

vůbec uskutečnilo,museli nám domácí půjčit hráče ze svých řad. Je to 

smutný pohled, kdyţ nás je jako“do mariáše“a domácí mají hráčů 

třicet. A tak se neustále zabýváme otázkou spojení s Bílovcem. A to 

jak u muţů i ţáků, neboť hostování bíloveckých nás stojí nemalé 

prostředky. Co se týká průběţných výsledků muţů, pohybujeme se na 

rozhraní 8. místa, coţ povaţuji při stávající situaci za úspěch. Mohli 

jsme být i na špici, ale pokud se termíny utkání našeho muţstva 

překrývají s termíny muţstva  Bílova,nemůţeme si vzájemně vypomoci 

hráči. A pak ani jeden tým nebývá úspěšný. Mnohdy jsme  mohli  vyhrát 

i utkání, jako třeba s Bordovicemi, ale tam rozhodla občasná 

ţivotospráva našich hráčů. Někdy by se kluci měli zamyslet, zda si 

mohou takhle zahrávat s přízní fanoušků. 

     Ţáci začali sezónu soustředěním na konci prázdnin. Stanovali na 

hřišti a vyjíţděli jak na zápasy, tak za zábavou třeba do Tošovic. Tady 

patří poděkování p. Petru Ţídkovi za zajištění peněz, p. Aleši Valečkovi 

a p. Ottovi Schwarzovi za přípravu a dozor. Jako ocenění dlouhodobé 

činnosti p. Aleše Válečka s dětmi, jsem navrhl obecnímu zastupitelstvu 

odměnit jej. 

 

Poděkování / Veronika Kleinová      

Soustředění na hřišti SK Velké Albrechtice 

     Ve dnech 28.-30.08.2011 se na hřišti SK Velké Albrechtice 

uskutečnilo fotbalové soustředění mladších ţáků pod dohledem dvou 

trenérů. V pondělí jsme vyrazili na kolech do Bílovce, kde jsme si na 

umělé trávě zahráli fotbal. Odpoledne jsme vyrazili auty do Tošovic, 

kde jsme se byli vykoupat a povozit se na bobové dráze. Večer byla 

stezka odvahy. V úterý jsme měli dva tréninky, ráno a odpoledne. Pak 

jsme si začali balit stany, uklízet a postupně odcházet domů. 



Kronika/Milada Hochmanová   

Pojďme se trochu posunout v čase… 

Ţelezniční trať Bílovec– Studénka. 

     Přípoj ţeleznice: Ţelezniční trať Bílovec- Studénka byla 

vybudována v roce 1890. Pro naši obec měla tato trať veliký význam, 

jelikoţ byl přípoj na ţeleznici směrem na sever a jih. Zvláště pro 

obyvatele, kteří pracovali ve Vítkovicích, Kopřivnici a na jiných místech 

tento spoj  usnadnil jejich kaţdodenní cestování. Do krajského města 

Severomoravského kraje Ostravy má obec ţelezniční spojení z místní 

zastávky na trati Studénka – Bílovec. Ze zastávky Velkých Albrechtic 

je do Studénky 6 km, odtud po hlavní trati Přerov – Bohumín se 

cestuje do Svinova, předměstí Ostravy 17 km. Ve Studénce zastavují i 

rychlíky, takţe ţelezniční spojení má obec příznivé.  

     Náročnější cestující má letecké spojení z ostravského letiště 

v Mošnově, kdyţ si opatří letenku v kanceláři Čs Aerolinií. Letenka do 



Prahy stojí Kčs 133,- rychlíkem Kčs 66,-/ 2. třída, to jest normální 

jízdné. / Rovněţ autobusy projíţdějí denně obcí. Dělníci mají spojení na 

všechny směny autobusem, který projíţdí celou vesnicí ze Staré vsi u 

Bílovce do Vítkovic. Další autobusy jezdí do Studénky – Butovic, 

z Bílovce jezdí autobusy do Nového Jičína, do Opavy, Vítkova a 

Fulneku i do okolních vesnic: Tísku, Slatiny atd. Nejbliţším místem je 

Bílovec, s nímţ  tvoří hranici most přes Bílovku. Domky po pravé straně 

cesty vedoucí do Butovic patří do Bílovce, po levé straně do Velkých 

Albrechtic. Aţ do 1. ledna 1925 patřila tato část k Velkým 

Albrechticím, stejně jako zámek, který měl č. popisné 1. Tehdy bylo 

přiděleno Bílovci z Velkých Albrechtic 98 ha, 43 domů a 470 obyvatel. 

Na severozápadě hraničí obec s Lubojaty, na severovýchodě 

s Bravanticemi, na jihovýchodě se Studénkou a s Butovicemi a na 

severozápadě s Bílovem. * Čerpáno z kronik. * 

     Nyní vypadá vlaková zastávka na horním konci Velkých Albrechtic 

takto: viz foto. Ţeleznice je dodnes funkční a snad bude stále dobře 

slouţit lidem k jejich cestování  ať uţ jedou kamkoliv :-) 



Rozhovor / Marie Dlabalová 

  Důchodkyně, která nemá moc času… 

     „Měla by ses zastavit za paní Jirkovskou, chová stádo koz, dělá 
sýry a určitě ti o tom poví hodně zajímavého,“ bylo mi řečeno. A jak to 
tak bývá, na tom, co jedna paní povídala, bylo něco pravdy tak napůl. 
Ale přesto bylo s paní Jarmilou Jirkovskou setkání příjemné. 

     Tak, jak je to s těmi vašimi svěřenkyněmi doopravdy? 
Mám jen tři a uţ několik let, říkám jim všem Lízinky, teď mají období 

klidu, takţe sýry nedělám. To vedle Markétka, která má útulek s koňmi, 

chová i kozy. Má docela slušné stádo. Za ní byste se měla vypravit. 

To udělám, ale aţ později, protoţe tam bude určitě povídání na delší 

dobu. 

      Vás kaţdý zná jako výbornou kuchařku a prý chutnalo i dětem ve 
školní jídelně. 
Snad ano, vařila jsem tam skoro třicet let, aţ do zrušení školní 

kuchyně, coţ mně dost mrzelo.  Byla to moc pěkná práce. Snaţila jsem 

se vše na talíři i nazdobit, aby se také oko najedlo. 

     A co dětem nejvíce chutnalo? 
Svíčková, francouzské brambory, zapékané nudle, knedlíky na páře. 

Tenkrát se vše dělalo poctivě ručně, dnes uţ to kuchařkám usnadňují 

polotovary. 

     Co děti na straně druhé nerady? 
Špenát a vůbec zeleninová jídla.  

     V důchodu jste uţ šest let, patříte mezi ty, kteří říkají, ţe nemají 
moc času?    
Jako kaţdý důchodce, ale na pečení si vţdycky čas najdu. Ono mně to 

totiţ baví. Nejvíce si lidé přejí ţloutkové věnečky. Také peču na 

narozeniny a svatby. Letos mám tři svatby a to je docela dost, mladí se 

uţ moc neberou, moderní je ţít spolu jen tak. Jinak máme doma ještě 

kromě Lízinek psa, králíky, zahradu, takţe na nudu není čas.  

 



     Prozradíte mi, jak se dělají ty kozí sýry? 
Nikdy jsem je nedělala jako paní Výtisková, která se z Albrechtic uţ 

odstěhovala. Já je dělám přírodní. Dává se tam čerstvé kozí mléko, 

jogurt a syřidlo, to dává sýrům jejich konzistenci.  

     A chutnají? 
Nám doma ano. 

     Aţ bude příhodná doba, přijedu okusit.  Sedíme u vás doma na 
verandě a na stěně vidím zarámovaný glejt – Pasování na myslivce, 
Fulnek, dne 10. 1. 1981. 
To uţ je dávno, ve Fulneku mně pasovali, protoţe jsem se stala členkou 

tamějšího mysliveckého sdruţení, pocházím totiţ z Vrchů. Měla jsem i 

docela slušnou zbraň, brokovnici šestnáctku. Ale posledních deset let 

uţ je myslivost pro mne jen pěknou vzpomínkou. Nemám čas. Ale kdyţ 

za mnou myslivci přijdou, ráda jim alespoň uvařím pořádný guláš.  

     A jaké by bylo neskromné přání do dalších let? 
Hlavně zdraví. Poslední dobou byl manţel dost nemocný, tak jsem si 

uvědomila, jaký to je dar - být zdravý.  

 



Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Přenosné rostliny - kolik světla potřebují? 

Bougainvillea 

Mají přenosné rostliny 

přezimovat na světle, anebo 

v temnu? Ta otázka se znovu 

vynoří pokaţdé při 

podzimním stěhování rostlin, 

které nesnesou mráz. 

Odpověď je v zásadě 

jednoduchá: všechny 

stálezelené rostliny, které si 

ponechávají listy po celý rok, 

by měly zimovat v tak světlé 

místnosti, jak jen to. 

Naproti tomu druhy, které 

na podzim listy ztrácejí, 

mohou přečkat zimu 

s minimálním  přísunem  světla. Naprostá tma, jaká panuje v místnosti 

bez oken, není ideální pro ţádnou zeleň. Vţdyť podobně extrémní 

podmínky se nevyskytují ani v přírodě. Na jakémkoli tmavém místě, kde 

přezimují rostliny, by měl být po ruce alespoň slabý zdroj světla v 

podobě speciální lampy. Jednoduché pravidlo se však nedá pouţít pro 

všechny rostliny, protoţe u nás pěstujeme také druhy, které si ve své 

domovině ponechávají přes zimu všechny listy, ale v našich zeměpisných 

šířkách jich část shodí. K nim se řadí například kladivník (Cestrum), 

banánovníky (Musa, Ensete) nebo bugenvileje (Bougainvillea). Pro dobré 

přezimování jmenovaných přenosných druhů je nezbytný dostatek 

světla a pobyt nejlépe poblíţ okna. Další výjimky tvoří stálezelené 

rostliny, jako oleandr, kalokvět (Agapanthus) nebo vavřín, které si 

dokáţou poradit i s omezeným přísunem světelných paprsků. Opadají 

jim ovšem listy a příští sezonu pokvetou se zpoţděním. Nechat je 

přezimovat ve světlé místnosti se rozhodně vyplatí.    
 

http://www.garten.cz/se/cz/stories-p%C5%99enosn%C3%A9+rostliny/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-p%C5%99ezimovat/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-st%C3%A1lezelen%C3%A9+rostliny/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-p%C5%99ezimuj%C3%AD+rostliny/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-speci%C3%A1ln%C3%AD+lampy/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-kladivn%C3%ADk/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-Cestrum/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-ban%C3%A1novn%C3%ADky/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-Musa/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-Ensete/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-bugenvileje/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-Bougainvillea/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-oleandr/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-kalokv%C4%9Bt/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-Agapanthus/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-vav%C5%99%C3%ADn/
http://www.garten.cz/se/cz/stories-sv%C4%9Btl%C3%A9+m%C3%ADstnosti/


 

 

 

 



KLUB SENIORŮ/Milan Horkel 

     Váţení čtenáři Hlasu obce, dovolte mi, abych Vám v  krátkosti 

přiblíţil činnost našeho sdruţení. Klub seniorů má 57 členů, jejich 

průměrný věk je přibliţně 70 let a stále se těší na naše tradiční 

Slavnostní setkání, které se koná dvakrát ročně na jaře a na podzim.        

To poslední proběhlo dne 7. října. Účast na těchto setkáních je téměř 

stoprocentní. Zde také naplánujeme veškeré akce. 

     Velmi vydařenou akcí byl 9. září jednodenní zájezd na Baťův kanál 

s projíţďkou lodí, která vedla po řece Moravě a z části po samotném 

kanálu. Součástí projíţďky byl i výklad průvodkyně o jeho historii. 

Tato unikátní technická památka byla vystavena v létech 1935-1938 a 

vedla z Kroměříţe aţ do Hodonína. Slouţila jako závlahový systém pro 

Slovácko a k dopravě hnědého uhlí pro Baťovy závody.                                                                              

Dále vedla naše cesta do Stráţnice, kde někteří z nás navštívili 

Skanzen a místní zámek. Cestou domů jsme se zastavili v Lipníku 

n/Bečvou na občerstvení. Tuto akci ohodnotili všichni zúčastnění velmi 

kladně a jiţ nyní se těší na další. Tímto bych rád popřál všem naším 

členům hodně zdraví a pohody.                                                                                       

 



 

Zprávy a oznámení, reklamy  

     OZO Ostrava nabízí k prodeji 110l pytle na komunální odpad,odvoz 

při běţném svozu odpadu.Tyto pytle je moţno zakoupit na obecním 

úřadu á 30kč kus. 

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.  

 

ADVENTNÍ KONCERT 

Dne 18.12.2011 se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele adventní 

koncert pěveckého sdruţení COLLEGIUM BONUM. Začátek od 

15.00hod. 



Republiková rada Sdruţení dárců krve (dále jen RR SDK) ţádá o pomoc 

při zajištění níţe uvedené petice a to v oblastech, oznámení veřejnosti 

(seznámení s prohlášením k občanům) a to prostřednictvím místního 

rozhlasu, vývěsek, či svého tisku a při zkopírování petičních 

(nepodepsaných) listin. 

     Vážení spoluobčané, 
RR SDK projednala již schválené a předložené zákony vládní koalice ODS, TOP 

09 (koalice TOP 09, starostové a nezávislí) a VV týkající se v prvé řadě středně a 

nízko příjmové skupiny občanů a konstatuje: Zvýšení DPH z 10% na 14% v r. 

2012 a následně pak v r. 2013 na 17,5% nebo až na 19% bude mít velmi 

nepříznivý dopad na životní úroveň téměř 90% obyvatelstva.         

NESOUHLASÍME 

     1. Se zvýšením DPH hlavně v oblastech potravin, léčiv, lázeňské péče, knih, 

vzdělávacích  učebnic a tiskovin. 

     2. S neustálým zvyšováním cen el. energie a plynu 

Tyto schválené a další předložené zákony budou mít za následek snížení 

koupěschopnosti obyvatel, tím snižování výroby a zákonitě zvyšování 

nezaměstnanosti. 

Zdroje je třeba hledat v korupci téměř ve všech odvětvích.  

Výsměchem je ustavení vládní pro(ti) korupční komise. Dárci krve ročně darují 

krev a plazmu v přepočtu za 9,12 miliardy Kč. Navrhujeme osvobodit je od 

zdravotnických poplatků. Stát by tímto přišel jen o cca 6,8 miliónu Kč. RR SDK 

nemá jinou možnost než vyhlásit tuto 

P E T I C I 
A. Jsme proti:  

1. Zvýšení DPH z 10% u potravin, léků, lázeňské péče, knih, vzdělávacích 

učebnic a tisku. 

2. Neustálému zvyšování cen el. energie a plynu 

B.  Souhlasíme: 

S osvobozením od zdravotnických poplatků pro dárce krve tak, jak novelu 

předložila RR SDK. 

                     za vyhlašovatele 

     Jaroslav Kotrman, předseda RR SDK 

Žádáme občany, kteří s tímto souhlasí, aby vyjádřili podporu svými 

podpisy. Petiční listiny lze podepisovat na obecním úřadě Velké 

Albrechtice nebo v prodejně potravin p. Hochmanové. 



 

 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

3. listopadu ČČK/ Beseda 

24. listopadu KK/vázání věnců 

26. listopadu ČČK /Mikulášská nadílka 

26. listopadu KK/vítání občánků,posezení s jubilanty 

4. prosince KK/zájezd do Aquaparku Olešná 

12. prosince Zasedání ZO 

14. prosince ČČK/ zájezd, opereta Divotvorný hrnec 

18. prosince Adventní koncert 

 
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:  Blanka Drastichová, Obecní úřad, Velké Albrechtice 119,  

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

                          Vyšlo: 1.11.2011                                                      Uzávěrka příštího čísla : 15.12.2011 
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