
 
 

  

 zpravodaj obce Velké Albrechtice 

           březen,duben                  2012  

                     
Úvodník / Blanka Drastichová    

     Milí spoluobčané, asi bych měla začít pár slovy o jaru. Musím se  

ovšem pousmát, protože v době, kdy je tvořen tento Hlas obce je 

venku 30 cm sněhu a z okapů visí rampouchy. Tak vám jen přeji, aby až 

se  vám tento Hlas obce dostane do rukou,  

venku to jaro opravdu bylo.  Nějaké ty 

sněženky, kočičky a sluníčko. Pomalu budeme 

uklízet své domky a zahrady po dlouhé zimě a 

těšit se na Velikonoce …… 

 

„Příroda je proti nám ve výhodě, může        

existovat bez nás, my bez ní zahyneme.“ 

 

Ze základní školy / Karla Sekaninová  
 

Zápis do 1. ročníku ZŠ 

      Každoročně v době od 15. ledna do 15. února jsou v základních 

školách organizovány zápisy dětí do 1. tříd. V té naší se zápis budoucích 

prvňáčků uskutečnil v odpoledních hodinách 2. února 2012.  Zapisování 

předcházela návštěva předškoláků ve vyučování u nynějších prvňáčků   

a „předzápisová schůzka“, setkání rodičů, učitelek a speciálního 

pedagoga v mateřské škole.  Návštěvu tentokrát přislíbila paní Mgr. 

Marie Sauerová z Pedagogicko-psychologické poradny v Novém Jičíně, 



s níž se někteří rodiče setkávají právě při vyšetření školní zralosti na 

odloučeném pracovišti v Bílovci. Přítomnost odborníka je vždy vítána a 

velmi přínosná. Speciální pedagog či psycholog přiblíží rodičům 

problematiku výše zmíněné školní zralosti, vysvětlí podmínky pro 

zaškolení i případný odklad povinné školní docházky, seznámí je 

s novinkami z této oblasti. A pak konečně přichází onen slavnostní tolik 

očekávaný den, pro děti začátek nové životní etapy. Všichni 

předškoláci v doprovodu svých rodičů překročí práh základní školy. 

Většina z nich se nebojí, vždyť školu přece znají z vyprávění starších 

kamarádů, z návštěv, besídek, divadélek nebo z Albrechtického klubíka 

a klubíčka. V tento den malé školáčky přivítala u nás nejdříve zvířátka, 

zajíček, žabka, beruška, pejsek a kočička a z proutěného košíku 

nabídla dětem bonbónky. Ve třídě pak čekala budoucí třídní učitelka a 

ostatní paní učitelky připravené u jednotlivých stolečků. Po zahřívacím 

kole, písničce s protažením těla a základních otázkách jako je jméno a 

příjmení, bydliště, číslo domu, vybalily paní učitelky nachystané úkoly a 

děti prozkoušely z odpovědí na 

otázky o zimě, dětech a 

zvířátkách z pestrého obrázku 

na tabuli, z českého jazyka, 

z počítání  a kreslení. Budoucí 

prvňáčci byli řádně připraveni. Za 

stálého dohledu, pozorování a 

fotografování rodičů statečně 

plnili zadávané úkoly, odpovídali 

na kladené otázky, zdvořile se 

chovali.  Za každý úkol pak 

dostali do „žákovské knížky“ 

barevné obrázkové razítko a nakonec také velkou červenou jedničku 

s hvězdičkou, dárek – krásného ledního medvídka, pamětní list a malé 

občerstvení – pitíčko a sladkost. To proto, aby doplnili energii na cestu 

domů, kde je určitě čekalo ještě nějaké překvapení od maminky a 

tatínka. K zápisu se dostavilo celkem 15 budoucích školáčků. V září 

přivítáme v 1. ročníku 13 žáků, 6 holčiček a 7 chlapečků. Všem těmto 

do školy zapsaným dětem přejeme hlavně hodně chuti do školní práce, 



jedničky od samého začátku a rodičům spoustu radosti, ale i 

trpělivosti při zdolávání společné domácí přípravy a počátečním učení 

matematiky, čtení a psaní. 

 

 
Uveřejňujeme reakci pana Rudolfa Langra na příspěvek Ing. Josefa 

Magery, starosty obce, uveřejněný ve zpravodaji obce Velké 

Albrechtice v HO leden, únor-2012. 

 
ODPOVĚĎ   KVERULANTA 

Když se poprvé v historii Hlasu obce objeví informace, že se 
v něm nebudou otiskovat vulgární, anonymní a neetické příspěvky, které 
by vedly k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti a NĚKDO hned v tom 
samém čísle píše přesně tak, jak se tedy psát nemá a navíc nepravdivě, 
pomyslím si o charakteru autora své. Když pak je ZO donuceno dle 
zákona mi dát prostor k odpovědi, ale povolí jen 10 řádků, na kterých 
se nic k vyvrácení lží říct nedá, je to skoro stejné, jako snahy pisatele 
zmíněného článku vytvářet dojem, že jsou všichni z jeho chování, 
jednání a z toho, jak je obec vedena, kromě dvou jedinců, nadšeni. 
Zdaleka ne všechno je totiž ve V.A. děláno dobře a správně. Naštěstí 
dnes HO není jediná tiskovina, kde by se o těchto věcech dalo psát 
desítky, či stovky řádků, navíc je tu internet, zatím však i pro dobré 
jméno obce, kterou mám jinak hodně rád, k této možnosti 
nepřistoupím.                                                                                                           
Rudolf  LANGER 

 

ČČK /Františka Kleinová  
 

     Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o akcích, 

které naši členové připravují na nejbližší období. 

     Ve čtvrtek dne 5. 4. 2012 pojedeme do Divadla Antonína Dvořáka 

v Ostravě na operu Giuseppe Verdiho „Nabucco“. Odjezd autobusu je 

od autobusových zastávek v 17.20 hod. 



Další návštěvu divadla, tentokrát Divadla Jiřího Myrona,  připravujeme 

na sobotu 28. 4. 2012. Na programu je 

klasická opereta od Oskara Nedbala „Polská 

krev“ . Dále připravujeme zájezd na jarní 

výstavu „Flora Olomouc“. Zájezd se uskuteční  

v sobotu 19. 5. 2012. 

Zájemci se mohou hlásit u paní Františky 

Kleinové  na tel. čísle 556 403 280. O dalších 

plánovaných akcích Vás budeme informovat 

v příštím Hlasu obce. 

 

 

 Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein           

    

     Za námi jsou dva měsíce nového roku. Leden jako by nás připravoval 

na velmi časné jaro. Kdežto únor nám ukázal, že všechno má svůj čas. 

Teploty klesaly k mínus dvaceti stupňům a byla zima, jak se říká „jako 

v Rusku“. Média se předháněla v honbách za nejnižší rekordní teplotu a 

někteří pražští zpravodajové v televizi byli v šoku z toho, že jim venku 

zamrzla voda ve sklenici. Stačí se však zeptat pamětníků a člověk ví, 

že tohle není nic mimořádného a mráz prostě k zimě patří. Také zvěři 

tohle mrazivé počasí nedělá žádné problémy. Za tisíce let svého vývoje 

se tomuhle období přizpůsobila. Srnčí zvěř chrání před chladem velice 

hustá, neprodyšná zimní srst a energii čerpá ze svých značných 

tukových zásob, které si připravila během podzimního usilovného 

pastvení. A jestliže sněhová pokrývka byla celkem nízká jako letos, 

vždy nějakou potravu najde. Ať už v krmelcích či na polích. Také zajíc 

je na tohle zimní období dobře vybaven, a pokud neleží všude kolem půl 

metru sněhu přežívá bez problémů. Vždyť koncem února rodí zaječka 

svá mláďata na holou zem, a když nepříjdou vytrvalé deště, mláďata 

většinou přežijí. Také se snažíme zajíci přilepšit, a to senem a ořezem 

větví ovocných stromů, ze kterých velice rád ohlodává kůru. Ani bažant 

v těchto mrazech neumrzne, pokud všechno kolem zmrzne na kost, 

nemá šanci si něco vyhrabat. Pak vezme za vděk zásypům, kde vždy 



nalezne hojnost potravy. U těchto zásypů vždy najdeme hejna 

drobného ptactva, kde se i tato drobotina může dosytnosti nazobat 

různých semen trav a zlomků obilí a díky tomu přežít ten čas nouze. 

V dnešní době se ozývají hlasy ze stran různých rádoby odborníků a 

„ochránců přírody“, že by se  v zimě volně žijící zvěř neměla krmit, že 

je to zbytečné a proti přírodě. My ale tuto zvěř nekrmíme, není to 

ustájený dobytek, aby potřeboval naši každodenní péči. Jistě by tato 

volně žijící zvířata přežila i bez nás lidí. My myslivci se jí jenom 

snažíme tímto přikrmováním pomoci překonat toto období, a aby se 

mohla v dobré kondici těšit na jaro jako my lidé. 

 

Zajímavá akce/Blanka Drastichová 

 

     V pátek 27.ledna 2012 se 

uskutečnil v sále SZ na hřišti 

„Myslivecký večírek“. Sál 

praskal ve švech, skvělá hudba 

a výborná večeře, kterou 

připravila paní Jirkovská. 

K tomu není co dodat, kdo 

nebyl může jen litovat. Všem 

pořadatelům děkujeme. 

 

 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Jubilanti  

 

Březen 

Jeřábek Rostislav     50 let 

Tomeček Jaroslav     55 let 

Viktorin Jiří      60 let 

Hošová Milada     65 let 

Štancel Josef     76 let 

Štěpánek Josef     79 let 

Starečková Vlastislava    81 let 

Jedlička Jaromír     82 let 

 

 

Duben 

Solnický Karel     55 let 

Starečková Eva     55 let 

Uhliarik  Ján      60 let 

Niklová Anna      65 let 

Šafránková Vladimíra    65 let  

Pavelek František     91 let 

 

 

Noví občánci 

Szymalová Simona   

Kremzer Lukáš  

 

 

 

Opustili nás 

Uhliariková Anna   

 

 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

 

Velikonoce se blíží milé děti. Malovaná vajíčka, mazance, velikonoční 

beránci a kluci s neposednými pomlázkami jsou už skoro za dveřmi.  

Dnes jsem pro vás připravil malou básničku a až si ji přečtete, 

vyluštěte si tajenku. 

 

Pomlázka 

Pomlázka se čepejří, 

babička mi nevěří. 

Vystrčte, dědečku, 

babičku ze dveří! 
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Sportovní okénko /Stanislav Bierský, předseda SK 

 

     Blíží se nám opět začátek soutěží, kdy koncem března vyběhnou  

naši muži k mistrovským utkáním. Výbor se pokoušel posílit kádr, ale 

přestup se povedl jenom jeden. Další přestup a hostování jsme nemohli 

uskutečnit z důvodu přemrštěných finančních požadavků 

oslovených oddílů. S finančními prostředky SK je 

to tak, že v době kdy okénko píšu ještě nevíme výši 

dotace z obce a ostatních sponzorů např. Sazka či 

ČSTV. Ne jen že vám nic nedají, ale nové vedení 

FAČR peníze naopak požaduje za členství po nás. 

Pokud do konce února nezaplatíme,  pak nehrajeme. 

Proto se výbor SK obrací na členy se žádostí o 

zaplacení členského příspěvku 100kč, podrobné informace 

dostanete na lístku do schránek. Pokud se ptáte proč se 

tyto příspěvky nevybíraly v minulých letech, tak proto, že jsme na 

každého člena dostávali příspěvek od ČSTV. Rovněž jsme podali na 

obec žádost o úpravu nájemní smlouvy, protože nechceme jen 

natahovat ruce, ale chceme si peníze potřebné na provoz SK i z části 

vydělat, což nám současná smlouva nedovoluje. Pro zajímavost, v roce 

2011 činily náklady na činnost SK 190.000,-kč, dotace z obce činila 

95.000,-kč, zbytek jsme získali z výnosu Dne obce, sponzorskými dary 

a jinými drobnými výdělky. Letos před námi žádná velká akce jako Den 

obce či Štít není, hrozí zde situace, že nebude z čeho udržet provoz 

SK. 

     Protože nechci být hrobařem sportu ve Velkých Albrechticích, mé 

vztahy se starostou jsou známé a možná škodí lepší komunikaci mezi 

SK a obcí, rozhodl jsem se po deseti letech odstoupit z funkce 

předsedy SK. A to k 30. 06 .2012. Jakým předsedou jsem byl, nechám 

ať zhodnotíte vy. Novému předsedovi přeji jen samé úspěšné dny. 

Těm, kteří se mnou jakkoli spolupracovali při sportovních či 

společenských akcích, moc děkuji a doufám, že budou pomáhat i 

nadále novému předsedovi. Nedělají to pro něj, ale pro sport ve 

Velkých Albrechticích. 



Kronika/Milada Hochmanová 

 

V roce 1424 se na území obce připomíná vodní tvrz. Její 

pozůstatek v dolní části obce je evidován jako archeologická 

lokalita datovaná do 

období přelomu 13. a 14. 

stol. Až konec 15.století. 

 

 

Plánek tvrziště dle G. 

Stumpfa z r. 1923  

 

Historie vodní tvrze ve 

Velkých Albrechticích 

.Snad právě roku 1492 ... 

v této době, kdy klesá 

význam Velkých Albrechtic, zaniká i zdejší vodní tvrz. ... Pozůstatky 

vodní tvrze se nachází ve východní části obce. Unikátně zachovalé 

tvrziště s dochovaným vodním příkopem. Do současnosti ze tvrz 

dochovala v podobě ostrůvku uprostřed rybníka, který je vlastně 

napuštěným původním vodním příkopem. Areál sídla měl přibližně tvar 

obdélníku  o stranách cca 30 x 38 m. Z původního opevnění areálu je 

zřejmý pouze předsunutý val na východní straně tvrziště a celý bývalý 

příkop, který je doposud funkční – naplněn vodou a slouží jako chovný 

rybník. Plocha jádra má delší osu ve směru sever - jih a pozvolna se 

snižuje k severu, kde jsou patrny jakési terénní sníženiny. V těchto 

místech lze předpokládat i vstup do tvrze, ve směru od starého 

panského dvora. Zástavbu plochy jádra lze jen těžko odhadovat. Díky 

rozměrnější ploše zde mohlo stát i několik staveb, z nichž patrně jedna 

mohla mít podobu věžovitého sídelního paláce, patrně kámen 

v kombinaci s dřevěnými horními konstrukcemi tvrze. Tomu, že byla 

tvrz alespoň z části zděná, napovídá velké množství drobné stavební 

sutě, která centrální plato pokrývá. Zdejší vodní tvrz vznikla někdy na 

přelomu 13 a 14 století a zanikla někdy ke konci 15. století, snad již po 



připojení k Bíloveckému panství po roce 1467. Tuto hypotézu potvrzuje 

i stáří některých archeologických nálezů středověké keramiky 

(loštické poháry), nádob a úlomků kachlů převážně ze 16. století, které 

zde vykopali ing. Gustav Stumpf v roce 1921. Dnes je lokalita tvrziště 

pokryta vzrostlými stromy a je ve státním seznamu vedena jako 

chráněná památka č.r.8 – 1695. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá lokalita o výměře 6 996 m2, je vedena v katastru nemovitostí jako 

umělá vodní nádrž. Areál bývalého vodního příkopu, rybníku, je volně 

přístupný, avšak je potřeba zachovávat pravidla pro pohyb v blízkosti 

chovného rybníku.  

Nyní je tento rybník 

v majetku obce a 

v pronájmu ho má 

místní Rybářský spolek. 

Od jara do podzimu 

užívají rybník rybáři. 

Dělají každoročně 

zahájení rybářské 

sezóny viz. foto. A 

také brigády. 



A v zimních 

měsících se na 

zamrzlém 

„Kuláku“.... jak 

mu místní říkají, 

prohánějí 

bruslaři všech 

věkových 

kategorií. I 

Letošní zima nám 

přeje a na 

rybníku je pěkně 

živo :-) 

 
 

 

A tady je jedna archivní fotografie, jak to vypadalo, než byla uměle 

vytvořena vodní nádrž, ale bohužel nevím (rok), kdy byla fotografie 

pořízená. Možná se časem dopátrám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Také bych touto cestou chtěla poprosit občany, kteří mají staré 

fotografie z naší obce, aby mi je zapůjčili. Ihned vrátím, pouze si 

je okopíruji. 

Nebo pokud máte cokoli co je spjato s naší obcí, kalendáře, 

pohlednice, dokumenty, mapy, fotky ..... předem děkuji za vaši 

spolupráci a přeji krásné jarní dny plné pohody a sluníčka :-) 

Najdete mě v obchodě na místní poště – Milada Hochmanová. 

 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

 

Hnojivo na trávníky 

     Hustý zelený trávník potřebuje pravidelnou péči, mimo jiné i 

pravidelné hnojení. Hnojivo 

musíme ale správně vybrat. 

Hnojivo volíme jednak podle 

druhu trávníku (golfový, pro 

sport, okrasný, rekreační), 

jednak podle toho, jak má hnojivo 

účinkovat. 

Jaké hnojivo zvolit 

     Hnojiva pro obnovu trávníků 

kombinují hnojivo a osivo, které má krátkou dobu klíčení a není třeba 

rytí. Hnojiva pro nové a pro jarní trávníky působí na rychlejší zapojení 

travního drnu, pomáhají vytvářet silný a zdravý kořenový systém. 

Mladé rostliny rychle zakořeňují a odnožují, rychle se vyvine silný 

trávník, který můžete dříve využívat. Podzimní trávníková hnojiva 

zlepšují stav rostlin před zimou a zajistí dobré přezimování. Vysoký 

obsah draslíku dodá trávníku schopnost lépe 

čelit nepříznivým povětrnostním vlivům, 

odolnost proti suchu, vymrzání a napadání 

houbovými chorobami. Hořčík podporuje 

fotosyntézu a obsah síry v hnojivech pomáhá k 

tvorbě bílkovin. V jarním období se trávník 



velmi rychle obnoví. Aplikace se provádí od září do listopadu, ještě 

před ukončením vegetace. Hnojiva s dlouhodobými účinky poskytují 

plnohodnotnou výživu trávníkům v období jara a plné vegetace, po dobu 

nejméně 2 měsíců, některá ještě déle. Hnojíme počátkem dubna, 

června a srpna. Hnojivo obsahuje všechny základní živiny – dusík, 

fosfor, draslík, hořčík a stopově železo, mangan, síru. Dusík podporuje 

nárůst a dobrou vybarvenost trav, draslík má pozitivní vliv na zesílení 

kořenové soustavy. Hořčík a železo podporují tvorbu listové zeleně a 

fotosyntézu. Hnojiva proti mechu slouží k hnojení, ale zároveň obsahují 

látky likvidující mech a lišejníky. Používáme od března do září, v době, 

kdy se nevysévá. Ošetření provádíme maximálně 2x do roka. 

Mateřská škola /děti a učitelky 

Co jsme ještě v zimě prožili? 

     V prosinci přijelo do MŠ 

divadlo Beruška s pohádkou 

„Čert a zima“. Navštívil nás 

Mikuláš s čertem a andělem a 

všechny děti obdržely bohatou 

nadílku. Rok jsme ukončili 

vánoční besídkou a celý krásný 

vánoční čas tříkrálovou 

obchůzkou po MŠ s koledou. 

Teď už se moc těšíme na průvod maškar, klauny, kteří navštíví MŠ a 

hlavně na jaro. 

 

Chtěli bychom touto 

cestou poděkovat p. 

Horníkovi z firmy Schrom 

Farms za krásný 

sponzorský dar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce HO by chtěla požádat spoluobčany, kteří mají nějaké 

zajímavé fotografie z různých akcí naší obce (besídky školky, ples, 

fotbalové utkání adt.) o zaslání těchto fotografií na 

drastichova.blanka@velkealbrechtice.cz rádi je zveřejníme. 



Fejeton na „dobrý den“ / Marie Dlabalová 

 

     O tomto tématu přemýšlím již delší dobu, ale vždy bylo něco 
„důležitějšího, aktuálnějšího“. Až teď, když jsem byla na menší operaci 
a chůze mi dělá potíže s návštěvou pro rozhovor, jsem si řekla, že by 
mohl být ten čas si sednout k počítači a napsat to, co mám na srdci. 
Měla jsem to udělat už dávno.  To, co chci napsat, totiž souvisí se 
zdvořilostí, přátelstvím a úctou…A toho není nikdy dost, že? 
 
Situace 1: 

     Přicházím do autobusové čekárny, je tam jen pár lidí, pozdravím, ti 

starší odpoví, mladší ne. Přicházejí další cestující, převážně z řad 

mládeže – tedy studenti nebo žáci, kteří dojíždějí do Bílovce. Pozdraví 

jen jeden. Autobus přijede, všichni mladí se rychlostí blesku řadí před 

těmi staršími a nastupují, až jeden z nich, takový malý prťa, mi gestem 

ukáže, že mi dává přednost. Díky. Pak si všímám, že ti ostatní, kteří 

nastupují, jdou mlčky, někteří dokonce i ukáží průkazku, jiní se diví a 

s gestem mistra světa ji nakonec řidiči předloží. Že jsou všechna místa 

obsazena mladíky a slečnami školního věku, nemusím snad zdůrazňovat. 

Stojím a stojí i paní učitelka! Ale to pro tento fejeton není tak 

důležité, jenom jsem chtěla upozornit na další pokračování. Už jsem se 

zmínila o tom, že do autobusu vstupuje řada cestujících, málokterý 

pozdraví. Je to správné?  

 

ALESPOŇ NĚKOLIK RAD TÝKAJÍCÍCH SE ZDRAVENÍ: 

1/ zásadně platí, že společensky méně významná osoba zdraví osobu 

společensky významnější, tedy – muž zdraví ženu, podřízený 

nadřízeného, mladší staršího 

2/ potkáme-li na chodbě, či někde jinde, více lidí, platí, že jednotlivec 

zdraví skupinu, potkáme – li ve skupině svého známého, zdravíme nejen 

jeho, ale i společnost, v níž se nachází  

3/ občas se sluší pozdravit i lidi docela neznámé, např. chodce, kterého 

se zeptáme, kolik je hodin 



4/ zdravíme také při vstupu do cizího bytu nebo do obchodu /tudíž 

bychom měli zdravit i v dopravním prostředku – si myslím já 

Na slušnost existuje jedno jednoduché pravidlo: když nevíte zda 

pozdravit, či ne, zvolte první možnost. Neuděláte chybu. A přidejte 

k tomu i menší úsměv. Toho není nikdy na škodu.  

 

A JAK ZDRAVIT? 

1/ můžeme vesele, uctivě, chladně i výhružně, anebo také nemusíme 

zdravit vůbec, stačí jen ponechat ruce v kapsách nebo bez podání ruky 

jen něco zamumlat v ústech, v nichž máje ještě cigaretu nebo dýmku. 

2/ rukulíbání dámám se už nenosí, ale podání ruky je nadnárodní 

symbol, platí např. i u královny anglické, tam je spojený ovšem s dalším 

ceremoniálem   

3/ sedět při pozdravu zůstáváme pouze tehdy, zdravíme-li se s osobou 

méně nebo stejně významnou a 

neočekáváme –li, že dojde k podání ruky, 

při podávání ruky, můžeme zůstat sedět, 

pokud je druhá osoba společensky méně 

významná, např. dítě, žena vstává pouze 

tehdy, zdraví – li starší ženu, výrazně 

staršího muže nebo vysoce postavenou či 

významnou osobnost.  

4/ když do místnosti vstupuje žena, 

všichni muži by se měli zvednout v očekávání podané ruky (za tímto 

doporučeným postupem ovšem praxe poněkud pokulhává).     
Nezapomeňme, že podání ruky je pocta, kterou společensky 

významnější osoba prokazuje osobě společensky méně významné. 

Z toho vyplývá, že ruku podává první žena, starší muž tomu mladšímu, 

nebo nadřízený podřízenému. Podáváme ruku pravou, levou se zdraví 

jen příslušníci různých spolků, my jen tehdy, máme – li např. ruku 

v sádře a nemůžeme ji podat.   

 

Jo a malé upozornění: toto téma bylo věnováno pozdravu „dobrý den“, 
nikoliv „čau, ahoj, čus,  těpéro… 



                            Kulturní komise Velké Albrechtice. 

Vás co nejsrdečněji zve na: 

V. PAPUČOVÝ PLES 

(MOŽNOST RETRO) 

Který se koná v sobotu 10.března 2012 

Od 19. hod. v sále na hřišti SK Velké Albrechtice. 

K poslechu a tanci hraje  kapela „VIZE“ 

Vstupné 120 Kč/osoba 

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v místním obchodě Jednota, na 

obecním úřadě, nebo u p.Hruzíkové. 

Občerstvení zajišťují pořadatelé. 

Za malý dárek do tomboly předem děkujeme. 

Papuče a dobrou náladu s sebou. 

 

 

 

Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 
S programem „KLAUNI“ 

11.3.2012 v sále na hřišti SK Velké Albrechtice 

 

Začátek v 15:00 hod. 

Vstupné dobrovolné 

 

 

Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá 

Sportovní odpoledne pro dospěláky 

TURNAJ V BADMINTONU 
Dne 3.3.2012 v místní sokolovně 

Začátek turnaje 13.00 hod 

Zápisné 50 Kč/osoba 

V případě zájmu se hlaste u p. Hruzíkové tel.721488010 



Policejní střípky   
 

Dopravní nehoda –jak postupovat? 
     V zimním období se přeci jen bourá častěji. Mnohý z řidičů si není 

jist, kdy policisty k dopravní nehodě volat a kdy to nutné není. U všech 

nehod policisté být nemusí, pouze tam kde došlo ke zranění, škodě nad 

100 tisíc korun a na majetku třetích osob. Být účastníkem dopravní 

nehody je nepříjemné pro všechny řidiče. Okamžiky prožité před, 

během, ale i po dopravní nehodě prožívá každý jinak. Ale následný 

postup by měl být u všech shodný.  

     Zjištění co se stalo, zajištění místa dopravní nehody, v 

případě zranění osob poskytnutí první pomoci, přivolání lékařské 

pomoci a následné rozhodnutí zda policisty volat či nikoli.  

     V případě zranění osoby, vzniku škody na cizím majetku způsobené 

třetí osobě volejte policisty vždy. (a to i v případě, že dojde k 

poškození dopravního značení, svodidel, atd. ..)  

V případě, že je způsobená škoda na vozidlech do 100 tisíc korun, 

policisty volat nemusíte. V tomto případě je však důležité sepsat 

společně „Záznam o dopravní nehodě“. Povinnost sepsat záznam je 

dána zákonem. Jedná se o tzv. Evropský protokol o dopravní nehodě. 

Tento formulář je součástí každé zákonné pojistky. Je zpracován v 

propisovací formě na třech listech. Důležité je vyplnit všechny údaje, 

které formulář požaduje a to z důvodu následné likvidace pojistné 

události pojišťovnou. Pokud se účastníci dopravní nehody nejsou 

schopni domluvit kdo je viníkem, tedy kdo nehodu způsobil – volejte 

policisty. Nezapomeňte vyplnit údaje o řidiči, včetně čísla zákonné 

pojistky, vyhotovte náčrtek dopravní nehody a také v něm označte 

místa poškození vozidel. Důležité je, aby oba zúčastnění s údaji o 

průběhu nehody souhlasili a tuto skutečnost potvrdili slovně do 

protokolu a následně jej podepsali. Poté vám už zbývá jediné, vozidla z 

vozovky odstranit, a pojistnou událost ohlásit na pojišťovny. Samotná 

likvidace pojistné události, tedy náhrada způsobené škody již závisí na 

vyčíslení pojišťoven. Dobré je také po nehodě kontaktovat svou 

pojišťovnu, která Vás navede, co máte dělat. Mnohdy máte také 



připojištění asistenčních služeb, jejichž součásti je také odtah 

vozidel. 

Zprávy a oznámení, reklamy  

Informace 
     Oznámení spoluobčanům, v měsících duben až říjen bude Správa  

silnic Moravskoslezského kraje provádět  v křižovatce silnic II/464 a 

III/46419 obnovu silničního propustku. Jedná se o křižovatku  silnic 

vedoucích z Bílovce do Studénky a z Bílovce do Velkých Albrechtic. 

 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad 

 

Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční  

v sobotu 14. dubna 2012  od 11.00 do 14.00 hodin  na parkovišti 

před obecním úřadem. 

    Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás bezplatně odeberou např. 

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

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

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

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

tříděný odpad. Využijte této příležitosti a zbavte se starých „krámů“, 

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

kontejnerů na tříděný papír, plasty nebo 

sklo! Tato služba 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 

režii. 



Nový správce tělocvičny Sokolovny 

 

     Oznamujeme občanům, že od 01.01.2012 je novým správcem 

Sokolovny, pan Lukáš Hruzík. Případní zájemci o pronájem prostor 

Sokolovny jej mohou kontaktovat na tel. čísle 721 380 917. 

 

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2012  

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích je 

splatný do 15.3.2012. Poplatku podléhá držení psa staršího tří měsíců. 

Poplatník je povinen ohlásit písemně, nebo ústně na obecním úřadě 

vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců stáří psa nebo 

započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je poplatník povinen 

ohlásit zánik své poplatkové povinnosti. 

Sazba poplatku za kalendářní rok: 

a) za psa.............................100 Kč 

b) za druhého psa ............300 Kč 

c) za psa, jehož držitelem je poživatel 

invalidního, starobního, sirotčího, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, 

který je jeho jediným zdrojem 

příjmu....................50 Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa, 

jehož     držitelem je osoba uvedená v 

písm. c) …………………………...150 Kč 

 

Platby provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet 

obce č. 1771539359/0800, kde variabilní symbol je 1341xxx, kde xxx 

- nahraďte číslem popisným Vašeho domu.  

Složenky nebudou rozesílány !!! 

 

VČAS NEZAPLACENÉ POPLATKY NEBO JEJICH ČÁST MŮŽE OBEC 

ZVÝŠIT AŽ NA TROJNÁSOBEK  

 



   Bezpečné jaro 

     Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči 

mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce.  

     Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy 

na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat 

a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si 

uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým 

jednáním okolí. Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz 

plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro 

právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení 

tohoto zákona se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi 

může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a 

firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč. 

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. 

(v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by 

lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při 

úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno 

provádět pouze na ohništi, které je bezpečně 

ohraničeno např. kameny, aby byly plameny 

dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít 

v blízkosti ohniště připraveny 

prostředky k hašení např. 

konev s vodou nebo nádobu 

s pískem a lopatku, aby se 

dal případný požár již v zárodku uhasit a 

v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně 

uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době  kdy fouká vítr a hrozí tak 

rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod 

neustálým dohledem.  Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice 

provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní 

odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti 

vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími 

zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o 

odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek 



na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky 

Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 

950 739 844 nebo150, případně  elektronickým formulářem, který je 

umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. 

Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další 

podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při 

porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická 

osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do 

výše 500 000 Kč. Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním 

lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. 

Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze 

strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení 

pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a 

čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě 

samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí 

zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, 

kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se 

obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat 

nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a 

s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a 

následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. 

V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje 

odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč. 

 

 

OZO OSTRAVA 

 

Zahajuje od dubna 2012 svoz BIO odpadu, který 

bude vždy ve středu v lichý týden. První vývoz 

bude 12.4. 2012, je to sice čtvrtek, ale to pouze 

tento týden, protože jsou Velikonoce. Další odvoz už 

bude ve středu 25.4. 2012. 

 

http://www.hzsmsk.cz/


 



SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO    
 Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme 

připravili Univerzitu třetího věku se čtyřmi 

zajímavými programy. Čekáme právě na vás.  
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:  

1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími   

2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů  

3) Minulost a současnost češtiny  

4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky. 

Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi 

vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích 

vedených našimi odborníky.  Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden 

semestr (tj. půl roku) nabitý novými informacemi a zážitky. Neváhejte a 

kontaktujte  nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862 nebo písemně: 

Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v 

Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se 

můžete i  e-mailem: filip.goszler@osu.cz 

Kalendář akcí  
Datum Akce 

3.března KK/Turnaj v BADMINTONU 

10.března KK/Papučový ples 

11.března KK/Dětský maškarní ples 

19.března Zasedání ZO 

5.dubna ČČK/Zájezd opera Nabucco 

14.dubna Svoz objemného odpadu 

28.dubna ČČK/Zájezd opereta Polská krev 

19.května ČČK/Zájezd 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.  

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

redakce se nemusí ztotožňovat  s obsahem článků. Nezveřejňujeme politické, vulgární, 

anonymní a neetické reakce a příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a 

nesnášenlivosti.  

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:01.03.2012                                                     Uzávěrka příštího čísla: 15.04.2012 
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