
 
 

  

zpravodaj obce Velké Albrechtice 

           květen, červen                2010 
 

 

Úvodník / Radka Chudjáková 

     Po dlouhé, nekonečné zimě, která o sobě dávala vědět i 

v jarních měsících se snad dočkáme slunečných a 

teplejších májových dnů. Květen je měsíc spojený 

s lidovými oslavami, např. stavění máje, 1. 

května je svátek práce a druhou květnovou 

neděli se slaví svátek matek.  Kdyţ se řekne 

květen, vybaví se mi rozkvetlé šeříky, 

vezmeme-li do ruky kalendář, zjistíme, ţe 

8. květen je Den vítězství (1945), v jiném 

kalendáři  stojí  Den osvobození od fašismu, 

jisté ale je, ţe tento den je spojen s ukončením 

2. světové války. Z českého pojmenování 

květen vyčteme, ţe jde o období, kdy 

začínají kvést rostliny. Zajímavostí je, ţe ţádný jiný měsíc v běţném 

roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. A pro zajímavost 

nějaká ta pranostika, která však nijak slunečnému počasí nepřeje:  

 Májová vlaţička - naroste travička; májový deštíček - poroste 

chlebíček. 

 Je-li uţ máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 

 Kdyţ se v máji blýská, sedlák si výská.  

Ať uţ je tedy počasí třeba i rozmarné, přeji Vám za celou redakci 

příjemně strávené dny, kde pak zvláště červen je nabitý obecními 

akcemi, o nichţ se dočtete v tomto vydání zpravodaje.  

 



Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera 

    Zima snad konečně ustoupila hřejivému sluníčku a nás podle 

předpovědí meteorologů čeká krásné jaro. S příchodem tohoto období 

se však objevuje řada prací, které musíme provést. 

    V letošním roce jsme změnili způsob údrţby veřejně přístupných 

zelených ploch v obci. Obec má pouze jednoho stálého zaměstnance, 

který bude sekat a uklízet některé vybrané plochy. Převáţnou část 

travnatých ploch kolem cest a potoka však bude provádět firma. 

Zastupitelstvo schválilo zadání této činnosti panu Petru Ţurkovi. 

Slibuji si od toho jednak vyšší kvalitu a v neposlední řadě také méně 

problémů, způsobovaných zaměstnáváním uchazečů o práci z evidence 

úřadu práce. Nic proti nim, mnozí za to, ţe jsou tam evidování opravdu 

nemohou. Ale někteří ti uchazeči mnohdy pracovat ani zájem nemají, 

jen museli vzít nabízené místo na veřejně prospěšné práce u obce. A 

ten starosta po nich chce, aby chodili do práce a dokonce pracovali!  

Mnozí však do práce nechodí, mívají problémy třeba s alkoholem nebo 

sami se sebou. Bohuţel zajistit kvalitní úklid veřejných prostranství je 

čím dál větší problém. Rčení, ţe „na pracáku se tlačí stovky lidí, kteří 

to budou dělat a rádi―, se ukazuje jako levná propaganda. Opak je 

pravdou, výběr je čím dál horší a stále víc se ukazuje, ţe co si v tomto 

neuděláme sami, neuděláme vůbec. 

    Děkuji v této souvislosti všem občanům, kteří pomohli s úklidem 

obce po zimě a zametli posypovým materiál na silnici kolem svého domu 

nebo vyhrabali starou trávu a listí na veřejných pozemcích. 

    V květnu by také měly být provedeny opravy výtluků v asfaltových 

površích místních komunikací. Objednáno je to u fy Bytprům Bílovec, 

protoţe jiné nabídky výrazně převyšovaly naše moţnosti. Měli by 

opravit i dlaţbu před MŠ. 

    V polovině června chceme zahájit rekonstrukci a modernizaci 

základní školy. Pro ty neinformované uvádím, ţe stavba je z 92,5 % 

dotována ze strukturálních fondů EU, ROP Moravskoslezsko. Cílem je 

odstranit hygienické, provozní a stavebně technické závady na budově 

a získat nové prostory pro výuku či volný čas v půdní vestavbě. 

Navenek to na budově bude vidět jen na střeše, kde přibudou střešní 



okna a pak z jiţní strany, kde bude nadstaveno schodiště aby se nové 

prostory zpřístupnily. Upraví se i okolí školy. V současnosti probíhá 

zadávací řízení veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách. I 

kdyţ je to zakázka podlimitní, kde stačilo obeslat poptávkou 5 firem a 

stejnou poptávku zveřejnit na úřední desce a internetových stránkách 

obce, rozhodli jsme se pro zadání zakázky v uţším řízení podle § 28 

zákona. To znamená, ţe výzva je zveřejněna na Centrální adrese, kde 

k ní má přístup kaţdý a je to způsob nejprůhlednější. V 18.týdnu 

proběhne posuzování kvalifikace přihlášených uchazečů. Pět z 

přihlášených, kteří vyhoví kvalifikaci, bude vyzváno k podání nabídky. 

Řízení na základě mandátní smlouvy vede externí forma PPS Kania z 

Ostravy. Proč tak sloţitě? Byl jsem kritizován, ţe údajně obesílám 

stále stejné zájemce. Takţe očekávám výsledky. Smlouvu se 

zhotovitelem bych rád podepsal tak, aby stavba mohla začít ve druhé 

polovině června a hlavní část prací v budově se provedla o prázdninách. 

Ukončení stavby je plánováno na počátek příštího roku. Stavba přinese 

i jisté komplikace v organizaci výuky. Ovšem doufám, ţe toto nepohodlí 

bude vyváţeno novou kvalitou prostor pro výuku našich dětí, kterých 

přibývá, o kterou usilujeme jiţ pomalu deset let. 

    Počátkem května také vybereme firmu, která provede zadávací 

řízení na druhou dotovanou stavbu, a to dílčí část Revitalizace centra 

obce. Předpokládám, ţe zvolíme stejnou metodu výběru zhotovitele. 

Stavba by se pak mohla uskutečnit ve druhé polovině roku. Faktem 

však také je, ţe stále nemáme podepsány smlouvy o dotacích a tím 

pádem můţe být zahájení obou staveb velmi oţehavý problém. 

    Ještě k dotacím – neuspěli jsme s ţádostí o dotaci na kanalizaci od 

mostu ke kostelu po dům Kleinových č.p.141. Státní zemědělský a 

intervenční fond má málo peněz. Tím se nedá realizovat ani kanalizace 

v ul.Kovářské, která na tuto stavbu navazuje. Zkusíme štěstí při další 

výzvě, ale nejbliţší má být snad v říjnu 2010, tedy pro letošní rok uţ se 

vyuţít nedá. 

    Jsme také v plné přípravě letošního Štítu Albrechtic, který se 

uskuteční v sobotu 26.června. Nebudeme proto letos pořádat Den 

obce, to bychom finančně nezvládli. Probíhají opravy na budově šaten a 

v tělocvičně, na kterých se kromě firmy Klowersa podílí i sami 



sportovci. Za to jim všem děkuji. Připravujeme program pro setkání 

představitelů obcí Albrechtic v pátek 25.6., propagaci a dokumentaci, 

ceny pro vítěze a vše co s tím souvisí. Snad se nám podaří vše zvládnout 

ke cti obce i SK Velké Albrechtice. Našim fotbalistům přeji pěkné 

umístění v první trojce a vás všechny zvu – přijďte je povzbudit a pak 

se i pobavit. 

    Co na závěr? V květnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Uskuteční se v pátek 28. a v sobotu 29. května. Volební 

místností pro celou obec Velké Albrechtice je zasedací místnost 

v budově obecního úřadu. Zapisovatelkou okrskové volební komise byla 

jmenována paní Radmila Chudjáková. Moţná se ptáte proč na to 

upozorňuji, kdyţ jsou toho plné noviny a v televizi uţ pomalu nic neţ 

volební kampaň není. Určitě jste tím znechuceni a mnozí si říkají, ţe 

k volbám stejně nepůjdou, protoţe není koho volit - ti zvolení stejně 

zklamou, jako ti předtím. Moţná máte pravdu. Kaţdý má svoji pravdu a 

je ochoten se za ni i bít. Jenţe pravda je velmi relativní pojem. Nechci 

nikomu vnucovat koho volit nebo radit koho nevolit. Ale je opravdu 

třeba, abyste svými hlasy dali najevo jak jste spokojeni a co byste do 

následujících čtyř let od  našeho zákonodárného sboru očekávali. 

Protoţe kdyţ nepůjdete k volbám, dáte více šancí organizovaným 

volebním stranám, které nemusí být to nejlepší. Pokud to správně 

vidím, venkov zatím nikdo moc nezastupuje. Zkušenosti ukazují, ţe ti, 

co se ve volební kampani navzájem špinili, se po volbách většinou 

dokázali shodnout jen proto, aby pak navzájem podpořili svoje vlastní 

zájmy, na úkor věcí nutných a pro společnost potřebných. Zkuste se 

nad tím zamyslet, i kdyţ volba asi nebude nijak lehká. Ale nevolit je 

ještě horší volba. 

     

     

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad 

V sobotu 10. dubna 2010 se uskutečnil jarní sběr a 

svoz nebezpečných a objemných odpadů. Objemných 

odpadů bylo odevzdáno 115 m3, 11 m3 kompletních 

elektrospotřebičů, 10 m3 elektroodpadu, 13 m3 pneumatik, 



3 m3 nebezpečných odpadů. Rekordní byl i čas 30 minut, za který se 

naplnil první 40 kubíkový kontejner . Byla to smršť!  

Děkuji zde všem kdo vyuţili tuto moţnost a zvláště pak panu 

E.Kozelskému, který přistavil vlek na sběr starého ţeleza a ušetřil tím 

obci náklady za tento odpad.  
 

Pozvánka 
na 21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice, 

které svolávám na pondělí  

14. června 2010 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích 
 

Program jednání: 

 

1. Určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu, návrhové komise 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Rozpočtové opatření č.3/2010 

4. Převody nemovitostí  

5. Stanovení počtu členů zastupitelstva na období 2010-2014 

6. Různé – odpovědi na dotazy, informace 

7. Návrh na usnesení 

8. Závěr 

  
 

Mladá čerstvě vystudovaná psycholoţka, blondýnka, nastupuje 
do první práce. Stává se psychologem na základní škole a hned 

je aktivní a hledá, kde začít, jak se uvést v dobrém světle. Jde na 
školní dvůr a tam vidí hlouček chlapečků, jak si hrají, a pak jednoho, 
který stojí opodál, nic nedělá, jen tak popojde krok vlevo, pak dva 
doprava. 
Psycholoţka si říká: "No to je jasné, introvert, začnu s ním a zapojím 
ho do hry." Jde k němu a říká: "Copak se děje, ţe si dneska nehraješ s 
ostatními?" Chlapeček na to: "Já jsem brankář!" 
 



Albrechtík – Ahoj děti! / Radka Chudjáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodorovně: 1-Calcium česky, 2-Pokrývka hlavy, 6- Největší mořský 

savec, 7-Havran z kreslené pohádky Malá čarodějnice, 8-Zvířata, 

která rodí ţivá mláďata, 10-Tuhý obal vajíčka, 11- Květen (jinak),  

14- Zrakový orgán, 15-Druh sýra ve kterém jsou díry 

Svisle: 1- Hlodavec ţijící na stromech, ţiví se např. lískovými ořechy, 

3-Náš úřední jazyk, 4-Noční motýl, 5-Náš národní strom, 9-Malá nádrţ 

pro chov rybiček, 12-Dělenec : Dělitel = ?, 13-Hlemýţdí schránka 
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Kříţovka  



Ohlédnutí a další akce / Pralinky 

Milí čtenáři  „ a je to“ ! .... 

...úspěšně za námi. Maškarní bál proběhl 

v měsíci březnu za účastí 45 masek. 

Masky byly nádherné od vodníků, čertů, 

princezen, kominíčků, víl, rytířů, klaunů, 

berušek, indiánů.…no prostě co maska to 

krása :-) Kdo by se chtěl pokochat, 

nechť tak učiní na našich stránkách  

http://pralinky.webnode.cz budou tam 

ve fotogalerii všechny fotky nafocené 

paní fotografkou. A kdo by chtěl nějaké 

fotky přeposlat – můţe mi napsat na 

emailovou adresu: 

Hochmanova13@seznam.cz. Ráda Vám je odešlu. Podle ohlasu se 

program líbil, takţe jsme i my „Pralinky― spokojené. Letos vyhráli 

masky v kategorii starší 1. místo: Robin Hood – 

v podání Jirky Fucimana spolu s čarodějnicí 

Barborou Kleinovou, na druhé příčce se umístila 

Šebestová s Jonatánem – Alexandra Klimšová, a 

třetí příčku obsadili pokrevní sestry „indiánky―  

- Stavaričová Sára a Ziajová Markéta. V mladší 

kategorii to bylo následovně: 1. místo vyhrál 

krásný zelený muţíček „vodníček― – Martin 

Seman, na druhém místě sourozenci Liberdovi: 

čert - Michal a klaun – Katka a třetí místo 

patřilo rovněţ sourozencům Kremzerovým: tygr 

- Dominik a cikánka - Sabina. Doufáme, ţe si všichni výherci pochutnali 

na dortech, které upekla p. Eva Vidláková a také pekárna Bláha 

z Bílovce. No a nesmíme zapomenout na nejakčnější masku odpoledne, 

která vyhrála krásného velkého plyšového zajíce a tou se nakonec stala 

„beruška― Gewinnerová Simonka, která tancovala, soutěţila a vůbec se 

nikoho nebála a tak to má být. Uţila si to a doufejme, ţe i ostatní děti 

http://pralinky.webnode.cz/
mailto:Hochmanova13@seznam.cz


byly spokojené. Klaun Hopsalín byl úţasný a konečná modeláţ zvířátek 

z balónků byla vyčerpávající :-) 

Tak přejeme krásné jaro a nezapomeňte za rok přijít zase – budeme se 

těšit :-) 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 
Co  říkají pověsti ? 

Lysá hora královna Beskydských vrcholků. 
     Lysá hora je prý naplněna vodou aţ po okraj a voda se 
rozlije a všechno zatopí, aţ lidé dovrší svoje hříchy a 
přijde soudný den. Od věků ukrývá Lysá hora ve svém 
nitru Černé jezero a po staletí shlíţí smrky na jejím 
vrcholu dolů mezi daremné a prostopášné lidi, kteří se 
snaţí zbohatnout na darech přírody. Také v Lysé hoře je ukryto vojsko 
bájných slezských rytířů. Dokud nad horou ještě krouţí havrani, 
nenastal ten pravý čas. Aţ se rozletí do dolin, tu z Lysé hory vyjedou 
rytíři na koních a budou bojovat s nepřítelem. Jedenkrát ročně na sv. 
Jana udeří tambur do bubnu a vojsko spí dále. 
     Na Lysé hoře hluboko v jejím nitru je tajemná podzemní jeskyně s 

velikým pokladem, který hlídá obrovitý had, o němţ nikdo neví, kde je 

přesně ukryt. V této jeskyni téţ sídlila čarodějnice "divá Hana". Kdyţ 

Juráš zrádně zabil Ondráše a ostatní zbojníci byli chyceni nebo 



pověšeni, ujala se Hana hlídání Ondrášova pokladu. Jeden z chycených 

zbojníků prozradil na mučidlech tajný úkryt pokladu na Lysé hoře a 

zakrátko bylo do hor vysláno vojsko, aby čarodějnici a její jeskyni 

vypátralo a pokladu se zmocnilo. Kdyţ vojáci toto divé zákoutí na Lysé 

obklíčili a opatrně se blíţili ke vchodu do jeskyně, na skále nad jeskyní 

se ozval strašlivý skřek čarodějnice Hany. Hana jim zahrozila pěstí, 

začala čarovat a v tu chvíli sjel z oblohy blesk, zaduněl hrom a veliká 

skála se dala do pohybu i se starou čaroděj-nicí. Ta se zřítila do 

podzemní propasti a kamení uzavřelo vchod do tajné podzemní skrýše. 

Duch čarodějnice Hany se v okolí Ondrášovy díry zjevuje v podobě 

velikého hada se zlatou korunkou na hlavě.  

     Ondrášův poklad je prý schován v Ondrášově jeskyni na Lukšinci nad 

obcí Malenovice. Ondrášova jeskyně je hluboká 34,5 m a ústí v 

této hloubce do komory 4x5 metrů. Celková délka 

průlezných prostor je na všech úrovních 217 m. Malá 

Ondrášova jeskyně je hluboká 5,7 m a dlouhá 10,5 m 

Studená jeskyně má délku 10,5 m a je vyplněna sutí. 

     Jiná pověst říká, ţe bájný had se zlatou korunkou ţil na 
severozápadních svazích Lysé hory, pán všeho tvorstva v horách. Kudy 
se plazil, vypálil dnešní louky a paseky. Býval největším nepřítelem 
pytláků a zlodějů, kteří strojili lesní pych a kradli dřevo. Na Lysé hoře 
téţ stávala kaplička a moţná by stála dodnes, kdyby do ní nevešel 
neuvázaný kůň, a v kapličce se neotočil a nepřivřel za sebou dveře. Ty 
pak nešly zvenčí otevřít, a protoţe nechtěli nechat koně pojít, museli ji 
zbourat.  
     A pozor! na Lysé hoře se slétaly čarodějnice z celého Slezska a 

pořádaly svoje reje a sabaty, kterých se účastnil i Lucifer s dalšími 

čerty. Kaţdého zbloudilce utancovali k smrti.  
 

Čerpáno: 

 Z knihy Pověsti  
a legendy Moravy a Slezska. 

  
  

     



Ze základní školy / Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka školy 

     Dnešní příspěvek je určen člověku, který si těchto pár řádků zcela 

jistě a právem zaslouţí. 

Pracovní poměr končí a se základní a mateřskou školou se loučí naše 

kolegyně a spolupracovnice paní Milena Hejová, vedoucí školní jídelny. 

     Chtěla bych jí touto cestou jménem všech dětí, ţáků, rodičů i 
pracovnic školy poděkovat za více neţ třicet let odpracovaných ve 
prospěch školství ve Velkých Albrechticích.  
Přestoţe její profesní dráha nebyla zrovna vţdy úplně jednoduchá a 
schůdná, jako vedoucí školního stravování se za kaţdých podmínek a 
situace obětavě a s úsilím, s vrozenou zodpovědností a pečlivostí uměla 
postarat o blaho malých i velkých strávníků po stránce plánování a 
přípravy chutných zdravých pokrmů, vypořádala se s opravami, 
zdokonalováním a postupnou modernizací pracovního prostředí 
vývařoven, jídelen a výdejny ZŠ a MŠ.                                                      
 Se „svými kuchařkami― uspěla na jedničku u pravidelných kontrol 
Krajské hygienické stanice, zvládla práci kuchařky při zástupech a 
dokázala se vţít do dětských dušiček jako učitelka v odpoledním 
provozu mateřinky. 

     Za všechny, s nimiţ se při 
vykonávání své zodpovědné funkce 
kaţdodenně setkávala, paní Mileně 
z celého srdce přejeme šťastné a 
pohodové vykročení do další ţivotní 
etapy, do budoucna pak přejeme hodně 
energie, vitality, optimismu, pevného 
zdraví, klidu, spokojenosti, lásky 
nejbliţších a hlavně dostatek času na 
rozvíjení svých osobních aktivit, na něţ 
pro plnění pracovních povinností 
nezbývalo volna.  

Vše nejlepší a ještě jednou díky! 
 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein 

     Pomalu, ale jistě dorazilo jaro konečně i k nám. I 

kdyţ těch pravých jarních dnů bychom mohli na 

prstech jedné ruky spočítat. Sem tam ještě můţeme 

spatřit námrazu na sklech aut, ale naši milí opeření 

posli jara – čápi, vlaštovky, jiřičky jiţ dorazili  

ze svých zimovišť na hnízda, do svého rodiště. 

     Prvním dubnem začíná nový myslivecký rok. Loveckých příleţitostí 

je minimálně, neboť lovíme jen celoročně nehájené druhy zvěře, tzn. 

lišku obecnou a černou zvěř do věku dvou let. O co méně se věnujeme 

lovu, o to více máme však práce v honitbě. Pokračuje se ve výsadbě 

stromů, keřů neboť zeleně v naší těţce zkoušené krajině není nikdy 

dost. Takţe bychom v rámci svých moţností měli zajistit klid 

v honitbách. Objevují se mláďata, samice se připravují ke kladení, 

nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu neţádoucí zvěř zbytečně 

rušit.  

     Také je nezbytné vyčistit a opravit veškerá krmná zařízení, která 

během této tuhé zimy naši zvěři tak dobře poslouţila. Také musíme 

před nadcházející loveckou sezónou zkontrolovat a opravit veškerá 

lovecká zařízení. Nesmíme zapomínat, ţe i posedy i kazatelny jsou 

nedílnou součástí krajiny a proto musí být nejen účelová, ale také 

estetická. 

     Koncem března proběhlo v naší honitbě sčítání zvěře. Toto sčítání 

je dáno zákonem, ale u nás je čistě orientační. Nemůţeme plánovat 

další chov srnčí zvěře, nebo počítat s přírůstky zvěře drobné, díky 

jednomu velkému predátoru, a to je nová neoplocená dálnice. Můţeme 

se snaţit přilepšit zvěři během tuhé zimy, brodit se po pás v závějích, 

aby i ten zajíček v polích měl trochu sena a kukuřice a přeţil to těţké 

období. Co však z toho, kdyţ po čase vidíte z těchto zajíčků jenom 

krvavé chuchvalce na betonovém hadu, který se plazí v polích za naší 

obcí. Pomohly by ploty, ale jak jsme si uţ všichni zvykli, jenom sliby – 

chyby. 

 



Obecní kolo koštování / Marie Dlabalová 

     Pokud by v pátek 23. dubna odpoledne 

navštívili milovníci pálenky obecní úřad ve Velkých 

Albrechticích, mohli by si přijít na své. Alespoň 

co se vůně týče. Ochutnat totiţ mohli jen  

pověření členové „laické― poroty. Pět jich 

hodnotilo slivovici, tři jablkovici a tři hruškovici. 

Sešlo se celkem 28 vzorků od místních občanů, 

nejvíce jich bylo ze švestek, a to čtrnáct. 

A jaká byla kritéria?  

 vůně,  

 chuť, 

 vzhled neboli jiskra, 

 pachuť.  

 

     Starosta obce Josef Magera si ke kaţdé skleničce nejdříve 

přivoněl, Elena Kolarovská, která má jiţ své zkušenosti z předchozího 

ročníku i z Bartošovic, volila metodu – kapka čirého moku na hřbet 

ruky, jak se to dělá i u drahých parfémů. Aby chuť nebyla ovlivněna, 

zapíjí se kaţdá ochutnávka vodou, někdo si dá kousek chleba, jiný zase 

sýr nebo uzeninu...  Bodový systém je od jedné do čtrnácti. 

Samozřejmě, ţe vyhrává ta pálenka, která má nejvíce jedniček.  

 



     Vítěz z kaţdé kategorie se zúčastní ochutnávky při otevírání 

Poodří v Bartošovicích, a to 15.5.2010. 

V prvním ročníku měl nejlepší slivovici Helmut Klein. Jablkovice se 

podařila Petru Hochmanovi a hruškovice zase Jan Chudjákovi.  

Vítězové letošního ročníku obecního koštování:  

 slivovice – Miroslav Chudják 

 jablkovice – ing. Jan Chudják 

 hruškovice - Jan Winkler. 

Jak to tak vypadá, u Chudjáků se švestkám a jablkům daří především 

v tekutém stavu. Blahopřejeme. 

 

Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Květen 

Honová Hana     55 let 

Lodňanová Helena    55 let 

Vlčková Ladislava    55 let 

Hutník Jan     60 let 

Krayzel Emil     60 let 

Kasprzyk Jindřich    65 let 

Solnická Miluše    80 let 

Červen 

Lazecký Otmar    55 let 

Lodňan Dušan     55 let 

Noví občánci 

Macháčková Barbora     

Handlová Veronika 

 

Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

Po dlouhé zimě se nám opět rozjely fotbalové soutěţe. Výbor 

SK zapracoval a posílil tým muţů o čtyři hráče FC Bílovec, jednoho 

z FC Kravín a čtyři hráče Studénky, která se pro jarní sezónu 

odhlásila ze soutěţe. Kádr týmu má nyní 20 hráčů a je na nich aby 

zvedli úroveň fotbalu v Albrechticích.  



Ţáčci začínají koncem dubna a po počáteční euforii začínáme 

pociťovat nedostatek hráčů. Někteří přešli do Bílovce, coţ jejich 

sportovnímu růstu jen prospěje a další si našli jiné záliby, či přestali 

chodit.  Pro výbor tak vzniká problém, jak sestavit muţstvo ţáků a 

benjamínků. 

Další akcí, která je před námi je 27. Ročník běhu Velkými 

Albrechticemi, který se koná 2.6.2010. Start běhu je v 18 hodin z 

místního hřiště a mezi aktivní běţce opět vyrazí kategorie místních 

borců na 4500 m. Kategorie je rozdělena na příchozí a místní a je 

hodnocena zvlášť. S radostí můţu konstatovat, ţe rok od roku je účast 

albrechtičáků vyšší a věřím, ţe tomu tak bude i letos. 

Stěţejní akcí letošního roku je Štít Albrechtic, který proběhne u nás 

26.6.2010. Přípravný výbor pracuje na plné pecky a má vše připravené a 

zajištěné. Výpravy budou spát na Gymnáziu v Bílovci, kde se budou i 

stravovat. Hotovi však nejsme s přípravou areálu, zde se obracím opět 

na občany s ţádostí o pomoc. Na chodbě šaten na hřišti visí seznam 

prací, které je potřeba udělat, kde si můţe případný zájemce o pomoc 

vybrat. Stačí se jen do seznamu zapsat. Zatím je hotova oprava 

koupelny šatny č. 3 a šatna rozhodčích, kterou provedla obec, byla 

vymalována většina místností v šatnách a ořezány výhonky a větve 

stromů. Vše ostatní nás teprve čeká. 
 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Střešní zahrady - moderní pojetí bydlení. 
Jedním z nejdůleţitějších problémů současnosti, týkající se celé naší 

planety, je měnící se poměr velikosti ploch pokrytých vegetací a ploch 

zastavěných. Zeleň, jak všichni víme, je jedním z nejdůleţitějších 

faktorů pozitivně ovlivňujících mikroklima a tím i pobyt člověka v 

zastavěných místech. Ani střešní zahrady nejsou nic nového, byly 

zakládány jiţ ve starověku. 

 Návrat k zelené architektuře 

Dnes patří střešní zahrady k moderním formám bydlení a to zejména 

ve větších městech. Nabízejí moţnosti nových obytných prostorů s 

vyuţitím pro rekreaci, sport i odpočinek. Můţeme říci, ţe jde o návrat 



k zelené architektuře, o skloubení stavebních prvků s přírodními tak, 

aby si navzájem neškodily. Ponuré šedivé střechy se tak díky ozelenění 

mohou stát příjemným doplňkem či přímo součástí našeho obydlí. 

 Jak začít s plánováním střešní zahrady 

Velice důleţité je plánování ozelenění střechy jiţ před stavbou budovy, 

coţ se dnes ještě mnohdy neděje. Většinou se provádí ozelenění na 

budově jiţ stojící. V tomto případě je nutné mít posudek od statika, 

který určí, kolika kilogramy či kilonewtony lze střešní konstrukci 

zatíţit, aby se nepoškodila či dokonce nezhroutila. U objektů 

projektovaných lze únosnost střešní konstrukce určit dopředu podle 

záměru, jaký typ střešní zeleně bude zakládán. 

 Podmínky pro ozelenění střech 

Při řešení střešní úpravy je nutné brát do úvahy některé faktory: 

 únosnost střešní konstrukce 

 znemoţnění prorůstání kořenů rostlin do střešní konstrukce  

 zabránění vnikání vody 

 sklon střechy do 30 stupňů 

 výšku atiky 

 Dokonalá izolace - nutnost pro zaloţení střešní zahrady 

Další podmínkou pro úspěšné ozelenění střech je vytvoření dokonalé 

izolace, která zabraňuje vnikání vlhkosti a prorůstání kořenů rostlin do 

střešní konstrukce. K tomuto účelu se vyuţívají hydroizolační fólie. 

Tato fólie musí být rozprostřena po celém povrchu střešní konstrukce, 

okraje vyvedeny pod oplechování atik a velice pečlivě doizolovány 

všechny prostupy (větráky, světlíky, komíny apod.). Tato hydroizolační 

fólie nebyla vţdy na našich střechách samozřejmostí. Často se stávalo, 

ţe některé rostliny s tzv. agresivními kořeny (topol, osika, olše šedá, 

vrba jíva aj.) prorůstaly. Teprve po poloţení hydroizolační fólie 

nastupuje profese zahradnická. Vytváří se vegetační vrstva. V této 

fázi musíme dát zvlášť dobrý pozor na to, aby nedošlo k protrţení fólie 

 Základní dělení ozeleněných střešních ploch 

Podle únosnosti konstrukce střechy dělíme střešní výstavby na dva 

typy: 

 Extenzivní střešní zeleň - kdy je únosnost stávající střešní 

konstrukce v rozmezí 60 (100) - 300 kg/m2. 



 Intenzivní střešní zeleň - v případě únosnosti vyšší neţ 300 

kg/m2. 

 Extenzivní střešní zeleň tzv. pohledové střechy 

Extenzivní střešní zeleň se zakládá na střechách s nízkou únosností, 

coţ je 60 - 300 kg/m2. Z technologického hlediska je tato forma 

ozelenění méně náročná neţ intenzivní vegetační střecha. Ovšem 

vznikají tak velké nároky na výběr rostlinného materiálu, který musí 

snést extrémní stanovištní podmínky jako je horko a sucho. Pro tento 

druh střechy jsou vhodné typy rostlin, které mají schopnost rozrůstat 

se do prostoru, snadno regenerují při dostatku vláhy a nevyţadují 

pravidelnou a častou údrţbu. Vhodnými rostlinami jsou např. Sedum, 

Semperviva, Thymus, trávy a některé skalničky. 

 Intenzivní střešní zeleň tzv. pochozí střechy 

Intenzivní střešní zeleň se zakládá na střechách s vyšší únosností, tj. 

nad 300 kg/m2 a do 2000 kg/m2. Je charakteristická větší tloušťkou 

vegetačního substrátu. Tato tloušťka se pohybuje v rozmezí od 30 do 

100 cm, ale můţe být i vyšší. Tento typ střešní zeleně se jiţ buduje 

jako pochozí, coţ znamená přirozené uţívání a moţnost pobytu na této 

střeše. Můţe se jednat o místo odpočinku, rozšířený obytný prostor či 

místo pro práci i rekreaci. Další moţností je rovněţ hmotné vyuţití, coţ 

znamená pěstování zeleniny, bobulovin, léčivek či drobného ovoce. 

Kompoziční zásady jsou téměř shodné se zásadami pouţívanými při 

tvorbě běţných sadovnických úprav. 

 Jaká pro a proti přináší zaloţení střešní zahrady 

Nyní bychom si shrnuli výhody a nevýhody střešního ozeleňování. Toto 

shrnutí by vám mohlo pomoci v konečném rozhodnutí, zda střešní 

zahradu zaloţit či nezaloţit, pokud ještě váháte. 

 Výhody 

 Vegetační souvrství chrání střešní konstrukci před vlivem 

slunečního záření a výkyvy teplot. 

 Zachycuje sráţky. 

 Zlepšuje kvalitu ovzduší. 

 Přispívá ke zkvalitnění obytného místa. 

 Nevýhody 

 Vyšší finanční pořizovací náklady. 



 Vysoký podíl ruční práce, která je také finančně náročnější. 

 Nutná údrţba. 

 U intenzivních střech je potřebná závlaha. 

 Ukázka spojení několika prvků na střešní zahradě 

Pokud to dovoluje velikost plochy, na které plánujeme zaloţení 

intenzivní střešní zahrady, můţeme ji rozčlenit do několika částí. 

Můţeme zde např. oddělit odpočinkové zákoutí s krbem od záhonků, 

kde můţeme kromě květin pěstovat i léčivky aj.  

 Závěrem 

Co říci na závěr? Dnes by jiţ nemělo platit, ţe střešní zahrady jsou jen 

výsadou královen, jako byla Semiramis. Měly by se především ve 

městech stávat čím dál více jednou z moţností, jak lidem přiblíţit zase 

o trochu více ţivou přírodu. 

 

Čistota veřejných prostranství / Eva Winklerová 

V letošním roce jsem byla oslovena několika 

spoluobčany, kteří měli připomínky ke znečišťování 

místních komunikací i soukromých vstupů k domům psími 

výkaly. A musím konstatovat, ţe mají pravdu. V měsících 

lednu a únoru bylo krásně nasněţeno, cesty byly pokryty 

bílou peřinou a tuto krásu kazil pohled na „hnědé 

kopečky―, které se nacházely podél okrajů 

komunikace. Troufám si tvrdit, ţe kaţdých 

dvacet metrů.  Na jaře, kdyţ sníh pomalu roztával „ hnědé kopečky „ 

měkly a působily nevábně. Taková cesta domů pak byla se skloněnou 

hlavou, abych nešlápla do „ ho…―. Myslím si, ţe nejenom já.  

Majitelé psů jsou povinni po svých „miláčcích― si uklízet. Hlavně by měli 

brát ohled na ostatní spoluobčany. Ten, kdo má psa na dvorku či 

zahradě, tak je zvyklý si běţně uklízet. 

Dalším nešvarem jsou odhozené papírové kapesníky. Ano, jsou 

praktické, ale určitě nepatří po pouţití na zem. V poslední době je jich 

na dětském hřišti naseto jako hub po dešti. A přitom opodál stojí koš. 

Děkuji všem, kteří se při čtení těchto řádků zamyslí a přispějí svým 

chováním k tomu, aby naše obec byla pěkná a čistá.      



Zprávy a oznámení, reklamy  
Statistika obyvatel /obecní úřad 

     Počet obyvatel naší obce k 31.12.2009 dosáhl počtu 1028. V roce 

2009 se přistěhovalo 29 obyvatel, narodilo se 12 občánků. Z obce se  

odstěhovalo  25 občanů a zemřelo 6 občanů. Sňatek uzavřeli 2 občané. 

A jedna zajímavost nakonec. V roce 2008 byla stejná čísla u  

přistěhovaných, narozených i zemřelých občanů.  

 
Čas pádí jako bláznivý …. 

     Je to uţ bezmála 30 let, co jsem nastoupila do zdejší školy a školky, 

jako vedoucí školní jídelny. Za ty roky jsem poznala mnoho dětí a jejich 

rodičů, s mnoha lidmi jsem denně trávila hodně času při své práci, našla 

jsem tu i opravdové přátele. 

Dnes, kdy se se svým zaměstnáním i spoluzaměstnanci loučím, mohu 

říci jediné. BYLA JSEM TU RÁDA.     

Milena Hejová 

 
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.  

 

Poděkování / Ing.Josef Magera 
Dovolte mi, abych zde jménem obecního úřadu, 

zastupitelstva obce,  rodičů dětí mateřské školy a 

také jménem svým svým  při příleţitosti 

odchodu na zaslouţený odpočinek poděkoval 

paní Mileně Hejové za její dlouholetou 

obětavou práci, kterou pro obec a její občany 

odvedla jako vedoucí školní jídelny. Přeji paní 

Hejové do dalších let ještě hodně elánu a 

optimismu, pevné zdraví a hodně osobní pohody 

a radosti z vnoučat. 



P O Z V Á N Í  na „Štít Albrechtic“ 

Obec Velké Albrechtice v součinnosti se Sportovním klubem Velké 

Albrechtice srdečně zve širokou veřejnost ke sportovnímu a 

společenskému setkání zástupců 8 obcí Albrechtic z celé ČR, které se 

uskuteční  

 

v pátek 25. a v sobotu 26.června 2010 s tímto programem : 
 

PÁTEK  25. června  : 

*   odpoledne   -  příjezd přespolních výprav, ubytování 

*   od 18,00 hodin   -  zasedání starostů obcí Albrechtic 

SOBOTA  26.června  : 

     *  od 8,00 hodin   -  zápasy fotbalového turnaje   

skupina A - hřiště Velké Albrechtice 

účastníci:  

- Město Albrechtice, okr. Bruntál 

- Albrechtice u Lanškrouna, okr.Ústí nad 

Orlicí  

- Lesní Albrechtice, okr. Opava 

- Velké Albrechtice, okr. Nový Jičín 

Skupina B - hřiště Bílovec 

účastníci: 
- Albrechtice u Č.Těšína, okr. Karviná 

- Albrechtice nad Orlicí, okr. Rychnov nad Kněţnou 

- Albrechtice nad Vltavou, okr. Písek 

- Albrechtice v Jizerských horách, okr.Jablonec nad Nisou 

   *    od 15,00 hodin - zasedání Stálého výboru Štítu Albrechtic 

   *    od 16,00 hodin - zápas o 3.místo ve fotbalovém turnaji 

   *    od 17,00 hodin - finále fotbalového turnaje 37. ročníku Štítu 

Albrechtic   

   *    v   18,30 hodin - vyhodnocení fotbalového turnaje, předání cen   

   *    od 20,00 hodin - karneval na hřišti ve Velkých Albrechticích 



O historii a současnosti Štítu Albrechtic / Rudolf Langer 

     Na podzim roku 1973 přišli funkcionáři tehdejší TJ Sokol 
Velké Albrechtice s námětem uskutečnit fotbalový turnaj obcí 
Albrechtic. Myšlenka byla přijata a po nezbytné diskusi byl přijat 
návrh uskutečnit setkání občanů obcí Albrechtic z celé České 
republiky. Akce dostala do vínku název „Štít Albrechtic“ a 
k prvnímu setkání došlo v sobotu dne  

29 .června 1974 ve Velkých Albrechticích. 

   Signatáři Štítu Albrechtic se staly obce: 

* Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněţnou 

* Albrechtice u Českého. Těšína, okres Karviná 

* Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí 

* Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou 

* Lesní  A1brechtice, okres Opava         

* Město A1brechtice, okres Bruntál 

* Velké Albrechtice, okres Nový Jičín   

* Albrechtice u Mostu, okres Most 

V roce 1987 přistoupila ke Štítu Albrechtic i 9. obec    

* Albrechtice nad Vltavou, okres Písek.  

Byl přijat systém pravidelného setkávání, Štít Albrechtic tak 

probíhá nepřetrţitě kaţdý rok. Dosud proběhlo 36 ročníků. Na 

pořadatelství se podílejí střídavě všechny Albrechtice, četnost 

pořadatelství jedné obce je zatím maximálně pětinásobná, pouze 

Albrechtice u Mostu byly pořadatelem pouze jednou - v roce 1980. V 

roce 1983 pak Albrechtice u Mostu zmizely z mapy ČR, kdyţ obec 

ustoupila těţbě uhlí. Ovšem fotbalisté tamního TJ Tatran jezdili 

nadále na fotbalový turnaj, celkem se Albrechtice u Mostu zúčastnily 

16 ročníků Štítu, naposledy v roce 1997. 

Stěţejní náplní Štítu Albrechtic je fotbalový turnaj, za 36 ročníků 

jsme poznali 6 vítězů, a to: 

 

* 13 krát Město Albrechtice                        

* 12 krát Albrechtice u Českého Těšína 



* 7 krát Albrechtice nad Orlicí                  

* 2 krát Velké Albrechtice   

* a jednou Lesní Albrechtice a Albrechtice nad Vltavou 

 

V rámci Štítu Albrechtic bylo sehráno 503 zápasů, padlo v nich 

1148 branek, v dlouhodobé tabulce vedou Albrechtice u Českého Těšína 

před Městem Albrechtice.  Nejlepším střelcem je momentálně Ondrej 

HRIC z Albrechtic u Českého Těšína se 30 brankami. Počet účastníků 

jednotlivých ročníků je vesměs 8 druţstev, všech 9 obcí se setkalo 

pouze 2 krát — v roce 1988 a 1989, v 7 ročnících naopak zaskakovala B 

muţstva pořadatele. 

Výraznou součástí Štítu Albrechtic je od počátku akce přítomnost 

přestavitelů veřejného a po1itického ţivota v jednotlivých 

Albrechticích, přítomnost současných starostů obcí Albrechtic 

výrazně přispívá k úspěšnosti Štítu Albrechtic. 

Od zaloţení Štítu Albrechtic působí Stálý výbor Štítu, jehoţ 

předsedou je nepřetrţitě iniciátor této akce Jan Škrobánek z Velkých 

Albrechtic.  S pořadatelstvím Štítu Albrechtic se  počítá i nadále a to 

26. června 2O10 ve Velkých Albrechticích, v roce 2011 v Městě 

Albrechticích a o rok později v Lesních Albrechticích. 

Stovky občanů jednotlivých obcí s názvem Albrechtice si přejí, 

aby nadšení, chuť i zájem o tuto akci vydrţel co nejdéle. 
Čerpáno z archívu Stálého výboru Štítu Albrechtic 



ČČK / Františka Kleinová 

     Váţení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti a 

plánech organizace v naší obci na nejbliţší období. 

10. března 2010 jsme uspořádali zájezd do divadla Jiřího Myrona 

v Ostravě na operetu Jerry Hermana – scénáře Michala Stewarta 

„Hello Dolly―.  Dne 18. 4. 2010 pojedeme do divadla Antonína Dvořáka 

na činohru Neila Simona „Apartmá v hotelu Plaza― a na měsíc červen 

plánujeme návštěvu nejúspěšnější operety všech dob Johanna Strausse 

„Netopýr―a to v pátek 18. 6. 2010. Odjezd autobusu v 17.30 hodin. 

     V sobotu 29. 5. 2010 ke Dni dětí pojedeme do skanzenu Kozlovice a 

Dinoparku Orlová. Na večeři se zastavíme v Motobaru Hanka 

v Bravanticích. 

     Dále připravujeme na přání našich spoluobčanů 

dvoudenní zájezd do Českých Budějovic na 

výstavu 37. ročníku „ZEMĚ ŢIVITELKA― 

ve dnech 28. – 29. 8. 2010. Podrobnosti o 

zájezdu sdělíme v příštím čísle Hlasu 

obce. Zájemci o tento zájezd se mohou 

uţ nyní hlásit u p. Kleinové F. na tel. čísle 

556411025 nebo 732610085. 

     Ve dnech od 17. 5. – 30. 5. 2010 budeme ve sklepních prostorách 

místní pošty provádět sběr obnošeného šatstva, lůţkovin, prostěradel, 

utěrek, záclon, látek, nádobí, skleniček, peří, péřových a vatových 

přikrývek, polštářů, dek, obuvi... Nemůţeme sbírat ledničky, televize, 

počítače elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, kočárky 

a podobné výrobky, které by se mohly transportem poškodit. Tento 

sběr provádíme pro Diakonii Broumov. Sběr bude jako doposud vţdy 

odebírat paní Vysoká v době od 13.00 – 17. 00 hod. denně. Prosíme 

všechny dárce, aby pokud moţno dodrţeli uvedené časy. 

Z mimořádných důvodů si můţete termín odběru domluvit s paní 

Vysokou na tel. čísle 722607361. Děkujeme za pochopení.  

     Věříme, ţe nám zachováte přízeň a naše akce dle moţnosti budete 

rádii navštěvovat. Těšíme se na Vaši účast. 

 



Rada obce Velké Albrechtice vyhlašuje další ročník soutěţe 

O NEJHEZČÍ DŮM A ZAHRADU 2010. 

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

Kategorie. 

1. Předzahrádka a zahrada domu 

2. Okna a fasáda domu 

3. Doplňkové stavby  

Kritéria hodnocení: 

Kat.1 - Předzahrádka a zahrada: 

- upravenost a pravidelná údržba pozemku v průběhu soutěžního období  

- využití ploch  

- druhová skladba porostů  

Kat.2 - Okna a fasáda domu: 

- úprava oken a balkonů (květinové truhlíky) 

- zelené porosty fasády 

Kat. 3 - Doplňkové stavby: 

- architektonické řešení 

- účelnost a využití stavby 

Termíny hodnocení: v červnu a v září 2010 

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

600,- Kč. 

 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŢE „O NEJHEZČÍ DŮM A ZAHRADU“ 

V ROCE 2010 

 

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

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

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

ve Velkých Albrechticích  do soutěže v kategorii (zaškrtněte):    

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

Souhlasím se zveřejněním svého jména a adresy a umístění v soutěţi 

v místním tisku Hlas obce.  

 

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

     

Vyplněnou přihlášku do soutěţe zašlete na adresu Obecní úřad Velké 

Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 nebo ji předejte osobně na OÚ 
v termínu do 31.5.2010. Uvítáme zájemce o členství v hodnotitelské komisi. 



Klub důchodců / Anna Šrubařová 

     Dne 16. dubna 2010 se konala schůze klubu důchodců. Všechny 

členy, kterých byla 100% účast, přivítal p. Rudolf Peschel. Velice 

hezkým zpestřením bylo vystoupení malých dětí z MŠ pod vedením p. 

Šatavové a p. Gruchalové. Přípitkem a hezkou kytičkou byly obdařeny 

všechny maminky.  

     Návrhy k uskutečnění plánovaného zájezdu se ještě upřesní 

s vedením výboru. Starosta obce p. Ing. Magera nás seznámil s plány a 

úkoly, které očekávají v tomto roce. Odpověděl na dotazy, které byly 

velice aktuální. Tombola byla bohatá, co jsme si přinesli. Vše bylo 

rozděleno, někdo vyhrál, někdo ne, ať nezoufá. Příště se to snad 

podaří.  

     Přejeme, ať si důchodci uţijí hodně teplého, hezkého sluníčka a na 

podzim se sejdeme ve zdraví na další akci. 

     Zdařilým výstupem skupiny Pralinky a skvělým kankánem se schůze 

ukončila. 
 

Kalendář akcí  
 

Datum Akce 

15.5.2010 Otevírání Poodří, Bartošovice 

29. 5. 2010 Den dětí - výlet 

2.6.2010 Běh Velkými Albrechtice 

12.6.2010 Hry bez Venkovských hranic, Kunín 

18. 6. 2010 Opereta „Netopýr― 

26. 6. 2010 Štít Albrechtic 
 

 
 

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

12.6.2000. Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.  
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor 

redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků. Neprodejné! Doručováno zdarma do 

domácnosti v obci. 

Kontaktní adresa:  e-mail: silvie.zoubkova@vsb.cz, nebo silvie.zoubkova@seznam.cz, 

                                                              

                           Vyšlo 3.5. 2010                                                      Uzávěrka příštího čísla 15. 6. 2010 
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