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Úvodník / Radka Chudjáková    

Prázdninové vydání zpravodaje se nese v duchu přání 

příjemně strávených dovolených, letních akcí, táborů, 

odpočinku a pohodového letního lenošení. Samozřejmě     

nejlépe za svitu sluníčka. Jenţe naplánovat dovolenou tak, aby 

bylo ideální počasí není v našich silách.    Dnešní meteorologové ke svým 

předpovědím rádi připojují staletími ověřené pranostiky. Termín 

pranostika vznikl zkomolením slova prognostika souvisejícím 

s prognózou, tedy předpovědí. Ve střední Evropě lidé začali sledovat 

počasí s ohledem na zemědělskou výrobu, pečlivě si všímali různých 

přírodních jevů, které pak spojovali s průběhem zemědělských prací. 

Někdy docházeli k zajímavým a správným závěrům, takţe řada 

pranostik má racionální jádro. Přesto však platí, ţe mnoho takových 

pranostik je pouhou pověrou, třeba ta vztahující se k 15. červenci:  

„Věje-li na den Rozeslání apoštolů jiţní vítr, bude velká drahota 
 a tam, odkud věje, velká láce.“ 

Některá pořekadla jsou dokonce tak odváţná, ţe z charakteru jednoho 

dne předpovídají počasí na půlrok dopředu. Za všechny příklad k 24.7.: 

 “Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti”. 

S tím by samozřejmě dnešní meteorologové v televizních relacích příliš 

neuspěli, byť je to informace, oproti některým dnešním předpovědím, 

stručná a jasná. 

Přeji Vám příjemné prázdninové chvíle za každého počasí.



Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera, starosta 

    Nadchází čas prázdnin a dovolených a většina z nás se uţ těší na pár 

zaslouţených týdnů odpočinku. Kaţdý podle své chuti, nebo spíš podle 

svých moţností. Přeji vám a zejména našim školákům abyste období 

prázdnin vyuţili ke skutečné relaxaci a obnově sil, proţili nadcházející 

dva měsíce v pohodě a ve zdraví. 

    Dovolte mi vrátit se k událostem uplynulých měsíců. Koncem května 

jsme veřejnosti slavnostně předali do uţívání dokončenou první část 

projektu Revitalizace centra obce Velké Albrechtice v rozsahu ploch 

kolem pošty a bytových domů. Předání se zúčastnili zástupci 

zhotovitele, firmy Strabag a.s., Ing.Martin Ambrůz ze společnosti 

Innova Int. s.r.o., který vypracoval úspěšnou ţádost o dotaci a 

představitelé obce. Chtěl bych i touto cestou vyjádřit poděkování 

Ing.Ambrůzovi za spolupráci, která ještě na této akci bude pokračovat 

po dobu udrţitelnosti projektu (5 let) a hlavně zaměstnancům 

zhotovitele Strabag a.s., zejména stavbyvedoucím panu Jaromíru 

Mičulkovi, za dobře odvedenou práci a vstřícný přístup po celou dobu 

stavby. Na mně a obecním úřadu teď je doloţit poskytovateli dotace 

potřebné doklady a obhájit tak slíbenou dotaci z fondů EU. 

            
    Pozvaných bylo mnohem více, ale asi měli jiné starosti. Z řad občanů 

naší obce, kterých se tato stavba bezprostředně dotýká, byla účast 

velmi malá. Bylo vidět pohyb záclon v oknech přilehlých bytovek, 

hloučky posedávaly za křovím. Na můj dotaz „proč nejdete k nám“ mi 

jedna obyvatelka bytovky odpověděla „nás uţ se to netýká“. Týká, vţdy 

týkalo, a velmi. Nezájem lidí o dění v obci, a to nejen o slavnostní 

předání dokončených akcí, ale hlavně nezájem o to co se chystá, je 

příčinou všech nedorozumění a zbytečných útoků. Nemusíte mít stejný 

názor. 



       

   

 
Chci také poděkovat pořadatelům sportovních a společenských akcí 

v červnu, a to cyklistického závodu horských kol na trasách 32 a 54 

km, Běhu Velkými Albrechticemi a zejména Dne obce, na kterém se 

kromě obce a SK Velké Albrechtice podíleli nebo vystoupili 



zaměstnanci a ţáci základní a mateřská školy, členové ČČK, jednotka 

SDH, Kynologický klub, motorkáři pod vedením Hanky Honové, cyklisté, 

místní myslivecké sdruţení a rybáři, maţoretky všech věkových skupin. 

Vystoupila také místní dívčí rocková skupina Tantila. Bohaté 

občerstvení připravila kulturní komise. M.Hochmanová a S.Kopcová 

všem předvedly jak z papíru vyrobit vkusnou dekoraci, B.Magerová jak 

ozdobit velikonoční vajíčka, J.Jermářová vlastnoruční šperky. 

Samozřejmě všichni si to mohli zkusit. Sešla se také velká část 

ţenského soutěţního druţstva jednotky dobrovolných hasičů, které 

nás velmi úspěšně reprezentovalo v padesátých letech 20.století. 

S úklidem nakonec pomohli i členové Klubu seniorů. Vše komentoval 

Ruda z Albrechtic. Snad jsem na někoho nezapomněl. Všem patří dík, 

nedělali to za peníze.  

  
    Poděkování za vzornou reprezentaci patří i druţstvu Kamzíků, kteří 

obec reprezentovali na Hrách bez venkovských hranic v Sedlnicích, 

kde obsadili pěkné sedmé místo ze sedmnácti druţstev. Údajně 

bezkonkurenční byly jejich sportovní dresy.  



    Účast návštěvníků na všech akcích byla velmi dobrá a doufám, ţe 

všichni si přišli na své. Všechny takové akce významně zvyšují prestiţ 

naší obce, protoţe kde se podobné věci pořádají, tam to ţije. A my 

všichni určitě chceme aby se tady ţilo a aby se o nás vědělo.   

    A pokud ještě stále jsou tací, kteří tvrdí, ţe se tu nic neděje nebo 

ţe to všichni dělají jen pro zisk – zkuste si připravit a provést 

podobnou akci a pak mluvte.     

 

    Nedávno jsem psal o podaných ţádostech o dotace. Dnes uţ víme, ţe 

jsme neuspěli s ţádostí o dotaci na kanalizaci na pravém břehu Bílovky 

od mostu ke kostelu po dům p.J.Kleina, ani na opravu kříţů na hřbitově, 

ani na druhou etapu Revitalizace v rozsahu od Sokolovny po základní 

školu. Nedostaneme ani na další rozvoj dětských hřišť z Nadace OKD. 

Zdůvodněno bylo nedostatkem peněz v příslušných fondech. Bohuţel se 

tím zase odsouvají tyto a navazující projekty, protoţe nelze vybudovat 

povrch komunikace a chodník předtím, neţ do země usadíme kanalizaci. 

O dotaci na kanalizaci se pokusíme ještě z jiných fondů, ale není zatím 

otevřena ţádná výzva k podání ţádosti. 



    Neznamená to, ţe letos nebudeme nic dělat. V rámci našich moţností 

v letních měsících opravíme oplocení hřbitova a chceme oplotit horní 

dětské hřiště, znovu bude otevřeno územní řízení na parkoviště u 

hřiště, které je opravdu potřeba. Připravuji také rozsáhlou 

rekonstrukci hřbitovní zdi, která se bortí. Je to kulturní památka, 

dnes v majetku obce, a tak se musíme postarat o opravu havarijního 

stavu. Také potřebujeme postavit sklad a kolárnu u ZŠ a chtěl bych 

dotáhnout do úspěšného konce slibované garáţe u bytovek, coţ se bez 

dobré spolupráce zájemců neobejde. 

    Závěrem bych chtěl všechny upozornit, ţe z iniciativy paní 

Ing.Kadlecové  a se souhlasem zastupitelstva budou na stránkách 

sociální sítě Facebook zveřejňovány další informace o chystaných 

akcích, reportáţe o akcích proběhnuvších a podobně. Na internetových 

stránkách obce bude zveřejněn odkaz, ale zatím si musíte vystačit 

s tímto odkazem: 
http://www.facebook.com/pages/Obec-Velk%C3%A9-

Albrechtice/222921361059681?sk=wall 

Kytička za dlouholetou spolupráci / Ing.Josef Magera 

    V červenci odchází na zaslouţený odpočinek paní Eva 

Winklerová, která od roku 1991 pracovala na obecním 

úřadě ve funkci účetní a administrativní pracovnice. 

Všichni ji asi znáte, vţdy s úsměvem, ochotná pomoci, 

spolehlivá. Kdyţ byla o něčem přesvědčena, stála tvrdě za svým 

názorem. Ovšem především odbornice znalá účetnictví obcí do 

nejmenších detailů, a kdyţ náhodou nevěděla, dokázala se naučit, 

zjistit. Asi právě proto je převáţně její zásluhou, ţe hospodaření obce 

je po celou dobu auditory hodnoceno jako přehledné a bez závad.  

    Za vše, co pro obec vykonala nejen v rámci svých pracovních 

povinností, ale i ve svém osobním ţivotě a volném čase i za osobní 

přístup k některým problémům si zaslouţí obrovské poděkování. 

    Evo, přeji Ti jménem svým a všech zaměstnanců obce pevné zdraví, 

hodně elánu, ţivot stále s úsměvem a ještě mnoho spokojených let 

v kruhu rodiny a přátel.  

http://www.facebook.com/pages/Obec-Velk%C3%A9-Albrechtice/222921361059681?sk=wall
http://www.facebook.com/pages/Obec-Velk%C3%A9-Albrechtice/222921361059681?sk=wall


Ze základní školy / Karla Sekaninová 

Cestujeme, doporučujeme: 

DinoPark v Ostravě, Orlové - Doubravě, do kterého jsme se letos 

koncem května s dětmi vypravili, na nás zapůsobil jako oáza pohody, 

klidu a také zdroj poznatků o minulosti a vzniku ţivota na naší „Modré 

planetě“. Jezdí do něj autobusy plné školních dětí, po parku se 

procházejí mladé rodinky s kočárky, na lavičkách poposedávají, 

odpočívají a fotografují pravěká zvířata turisté. Cestou do dávné 

minulosti Země jsme spatřili skutečné artefakty z období starohor, 

potkávali Stegosaury, Apatosaury, Ceratosaury, Giganotosaury, 

Brachiosaury, Seismosaury, Edaphosaury, Iguanodony, Pteranodony, 

Trodony, prošli stezku Apatosaurů, po pěšině odváţných Stegosaurů 

opatrně přešlapali netradiční lávku poničenou predátorem, na stezce 

hbitých Deinodychů vyšplhali s vypětím všech sil kamenité schody, ve 

3D kinu shlédli přes zvláštní brýle trojrozměrný film Příběh mláděte a 

trochu přitom pištěli a báli se náletů příšer, zaţili unikátní výpravu pro 

odváţné návštěvníky speciální soupravou DinoExpresem, občerstvili se 

a poseděli v DinoGrilu a v DinoCafi, na záchod zašli do DinoWC a 

suvenýry nakoupili v DinoShopu. No prostě, byl to… DinoZáţitek!                                                                                                                                              

Co se líbilo dětem: 

… křivý most, průlezky, zpívání v autobuse, Stegosauři a Tyranosauři… 

(Sabinka) 

… vláček, kino, klouzačka…(Kubíček) 

… posezení, Dinosaurus, zpívání, schody z kamenů… (Vendulka) 

… kino, vláček, most, skořápky z vajíček, hřiště, cesta… (Verunka T) 

… kino, auto, letadlo, Dinosaurus… (Terezka) 

… autobus, Tyranosaurus Rex, hřiště…(Verunka K) 

… kino, Dinosaurus, auto… (Natálka) 

… vlak, klouzačky, nakupování… (Filip) 

… dinosauří hlava, hýbající se zvířata, nanuk, kino, hřiště, focení, 

bludiště u vláčku… (Sárinka) 



… super bylo 3D kino, dinosauří vejce, klouzačky, hora ze šplhacích lan 

na dětském hřišti, útěk Tyranosaura pohledem z vláčku, DinoShop 

s hračkami a vejci, které svítí…(Filip) 

…ve 3D kinu na nás letěla váţka, které se všichni lekli, zkřivený most, 

na kterém visel Pterodaktyl, DinoLetadélko, DinoExpres, kterým jsme 

jeli do druhohor, útěk ohromně řvoucího Tyranosaura Rexe, cesta po 

kamenných schodech, oběd, nákup věcí na památku…  (Daniel) 

… u kaţdého pravěkého zvířete jsme se fotili, líbilo se mi, jak se 

zvířata hýbala, v kině 3D jsem byla vystrašená a po výstupu po 

schodech unavená… (Natálie) 

… líbilo se mi úplně všechno, nejzajímavější byla projíţďka do druhohor 

DinoExpresem… (Markéta) 

… líbilo se mi všechno, neuvěřitelný záţitek byl v DinoKině, kde na nás 

letěla pravěká moucha a já jsem měla málem v kraťasech…(Saša) 

… líbila se mi výprava do druhohor, most a dinosauří mapa…(Sarah) 

… v parku jsme viděli Tryceratopse, Pachyceratopse, našli jsme 

ještěrku, projeli se DinoExpresem, bylo tam krásné hřiště na hraní, 

domů jsme si odnesli spoustu vzpomínek a fotek…(Zdeněk) 

… líbila se mi cesta DinoExpresem, nahlášená evakuace kvůli útěku 

Tyranosaura Rexe…(Bája) 

… líbilo se mi úplně všechno, obchůdek se suvenýry, i počasí se 

vydařilo…(Eliška) 

… nejvíce se mi líbila jízda DinoExpresem a Dino Kino, okamţitá 

evakuace - z výběhu A13 utekl Tyranosaurus Rex, v DinoKině jsme 

dostali brýle a viděli příběh o Gigantosaurovi, který se vylíhl, viděl, jak 

mu zabili maminku, on pak zabil samce, který ji zabil a tak se 

pomstil…(Marek) 

…krásná byla starobylá DinoZemě, velké kamenné schody, v DinoKině 

létající kameny a Pterodaktyl, bludiště do DinoExpresu, jezero 

s topícím se Dinosaurem, vykopání kostry Dinosaura, nákup trička, 

vajíčka, pohlednice a postavičky… (Martin) 

DinoVýlet se vydařil, a kdybyste chtěli znovu zajet, koukněte na 

www.dinopark.eu! 

 

http://www.dinopark.eu/


Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Letní péče o ovocné dřeviny: 

Nejteplejší měsíce v roce řádně prověří vaši všestrannost v péči o 

ovocnou zahradu. Zatímco některé druhy je uţ třeba sklízet a 

zavařovat, jiné druhy teprve začínají plodit nebo nasazují plody. Co je 

tedy potřeba právě nyní? 

Voda a živiny 

Ty potřebují ovocné stromy neustále, přihnojováním a zaléváním 

vysazených stromků péče zdaleka nekončí. Zejména v letních měsících 

během déletrvajícího sucha vám budou vaše ovocné stromy vděčné jako 

nikdy předtím, ovoce totiţ dozrává a stromy potřebují opravdu veliké 

mnoţství vody. Důleţitá je i doba zálivky, přičemţ nejlepší termín je 

brzy ráno nebo navečer. Se závlahou nepřestávejte ani po sklizni, 

protoţe také v tomto období potřebují stromy svoji dávku vody a ţivin. 

Díky tomu získávají dostatek energie pro zakládání květních pupenů 

pro příští sezonu a také na vyzrávání dřeva. 

S hnojením začněte naplno hned od počátku sezony, ale v létě uţ 

můţete trochu polevit. Dávejte přednost listovým hnojivům, která 

můţete přidávat do postřiků. V polovině léta byste měli z výţivy 

ovocných dřevin uţ zcela vyloučit dusík a zaměřit se na draslík a 

fosfor. Při stálých dávkách dusíku hrozí špatné vyzrávání dřeva a 

stromy nebudou dobře připravené na zimu. Důleţité je také hnojení 

jabloní vápenatými hnojivy na list, kterým zabráníte hořké pihovitosti 

plodů. S těmito postřiky začněte uţ v červnu a ve čtrnáctidenních 

intervalech pokračujte aţ do sklizně. Pokud se na listech objeví 

chloróza, postříkejte je listovým hnojivem, tak stromům dodáte 

chybějící mikroelementy. Tento postřik potom ještě jednou či dvakrát 

zopakujte. 

Probírka pomůže 

Po červnovém opadu plodů prohlédněte svoje ovocné stromy a věnujte 

čas důkladné probírce u jabloní a hrušní. Peckoviny by v tomto období 

měly mít svoji probírku uţ dávno za sebou. Probírka musí být důkladná, 

abyste nesklízeli samou „drobotinu“. Navíc vynecháním probírky 



riskujete střídavou plodnost. Jednoduchým pravidlem je, ţe se 

nechává po jednom plodu v růţici a plody by měly být od sebe vzdáleny 

na šířku dlaně. Přednostně odstraňte plody poškozené, deformované, 

napadené chorobami nebo škůdci. V průběhu léta ještě odstraňte plody, 

které zaostávají v růstu nebo zahušťují dozrávající úrodu. Stejně tak 

oberte plody, které mezitím napadli škůdci nebo choroby. 

Nezapomínejte na ochranu 

Jabloně, hrušně, ale i ostatní ovocné druhy vyţadují v letním období 

důslednou ochranu proti chorobám a škůdcům. I kdyţ vás určitě ani 

trochu nebaví běhat v horku s postřikovačem, myslete na to, ţe jedno 

zaváhání vás můţe snadno připravit o většinu úrody. Postřiky bojujeme 

proti strupovitosti, mšicím, padlí a proti různým druhům obalečů.  

 

 

ČČK / Františka Kleinová 

Milí spoluobčané,  

dovolte mi, abych Vás informovala o akcích pořádaných naší organizací 

ČČK. V sobotu dne 14. 5. 2011 jsme ke Dni dětí uspořádali zájezd 

s následujícím programem.  Nejdříve jsme  navštívili záchranou stanici 

v Bartošovicích, pak jsme pokračovali do Roţnova pod  Radhoštěm, kde 

jsme shlédli  bohatý program s názvem  Velký redyk. Jednalo se  o 

ukázky ţivota a prací lidí v dřívějších dobách.  Návštěvníci viděli a 

zároveň se účastnili vyhánění ovcí na pastvu, viděli  ukázku zpracování 

vlny, stříhání ovcí, výrobu ovčího sýru atd. Vše bylo zpestřeno bohatým 

kulturním programem s valašskou hudbou, tancem, zpěvem.  Kromě 

prohlídek jednotlivých stavení si mohli návštěvníci koupit různé 

výrobky z tohoto kraje.  A to hlavně sýry, klobásky atd.  Pak naše trasa 

mířila do Frenštátu pod Radhoštěm.  Tady jsme si udělali krátkou 

procházku  ke skokanským můstkům. Dále naše trasa vedla do nově 

otevřeného vesnického muzea ve Skotnici  a nakonec  jsme celý  

zájezd zakončili v Motobaru u Hanky. Paní Hanka nám připravila dobrou 

večeři a všem dětem udělala radost sladkou pozorností. Zato ji velmi 



děkujeme. Počasí bylo super.  Pršet začalo, aţ kdyţ jsme seděli 

v Motobaru v Bravanticích. 

  
V neděli 29. 5. 2011 jsme se pobavili v Divadle Jiřího Myrona na 

činohře Habaďůra.  Doporučujeme všem na shlédnutí. Je to legrace od 

začátku do konce.    

V sobotu 18. 6. 2011 jsme shlédli muzikál Donaha (Hole dupy). Zájem o 

představení byl opět velký a určitě nezklamal. Téhoţ dne jsme 

asistovali na Dni obce u jedné z disciplín pro děti, která se týkala první 

pomoci a u stánku s cukrovinkami a nanuky.  

Na nejbliţší období připravujeme: 

Na neděli  4. září 2011 jsme naplánovali zájezd do Divadla Antonína 

Dvořáka, a to na slavnostní Galavečer, kterým ostravská divadla 

zahajují  novou divadelní sezonu 2011 – 2012. Na něm společně 

vystupují sólisté opery, operety, činohry, baletu a muzikálu s pestrou 

ochutnávkou připravovaných titulů. 

V sobotu 17. 9. 2011 připravujeme zájezd do Zlatých Hor do rýţoviště 

zlata, Linhartovy – zde navštívíme nově zrekonstruovaný zámek a 

vyjdeme si na rozhlednu a zároveň poutní místo v Krnově na Cvilíně. 

Na 15. 10. 2011 plánujeme zájezd do termálních koupelí  na Slovensku. 



Podrobnější informace k zájezdům Vám sdělím v následujícím Hlasu 

obce. 

Přejeme Vám všem příjemné proţití prázdninových a dovolenkových dnů 

a těšíme se na Vás na našich připravovaných akcích. 

 

Klub seniorů / Milan Horkel 

     Váţení čtenáři Hlasu obce dovolte mi, abych Vás v krátkosti 

seznámil s činností našeho klubu. Činnost není tak bohatá jako u 

jiných organizací, ale přesto jsme se sešli 6. května v sále 

společenského zařízení na hřišti na naši hodnotící slavnostní schůzi, 

která jiţ bývá tradičně navštěvována velkým počtem našich členů.  

     Rovněţ jsme uspořádali autobusový zájezd 20. května do Těškovic, 

kterého se zúčastnilo 40 členů. Jednalo se o divadelní představení 

místních ochotníků, se kterým byli všichni spokojeni. Taktéţ jsme se 

zúčastnili svým přispěním na Dni obce, kde jsme v areálu provedli po 

skončení akce úklid.  

    Rovněţ připravujeme na 9. září zájezd pro členy klubu.  



     Závěrem mi dovolte, abych Vám všem čtenářům Hlasu obce popřál 

příjemnou letní prázdninovou dovolenou. 

 

Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Červenec 

Krayzel Jan    50 let 

Vidlák Václav    50 let 

Schaumann Evţen   55 let 

Svačinová Libuše   55 let 

Kozáková Marie   60 let 

Mozga Jiří    60 let 

Vítková Veronika   60 let 

Solnická Boţena   84 let 

 

Srpen 

Gregúšová Hana   50 let 

Smejkal Jaroslav   50 let 

Benešová Helena   60 let 

Dudek Břetislav   65 let 

Kocinec Alexander   75 let 

Solnický Ladislav   86 let 

 

Opustili nás 

paní Anna Šrubařová 

pan Jiří Vašek 

pan Alois Janák



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

     Úspěšně zvládnutý školní rok je za námi a po vysvědčení tu na nás 

čekají zaslouţené letní … (viz. Tajenka) plné sluníčka.  

2.                                                9. 
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Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein    

     Červen je měsícem myslivosti a ochrany 

přírody. V naší krajině se vyskytuje velké 

mnoţství mláďat a to nejen myslivecky 

obhospodařovaných druhů, ale také dalších 

volně ţijících ţivočichů. Spatřit můţeme 

srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, baţanty či 

kuřata koroptví, či mláďata většiny našich 

pěvců. Červen patří určitě k jednomu 

z nejkrásnějších měsíců v roce. Sluníčko krásně svítí a hřeje a všude 

kolem nás to hýří novým ţivotem. Měsíc květen i červen byl velice 

příznivý k rodícím se mláďatům. Ţádné velké teplotní rozdíly a nebylo 

ani trvalých dešťů. To vše má vliv na přeţití a odchování mláďat. 

Snaţíme se sniţovat i tlak predátorů. V tomto období hlavně lišek, ať 

jiţ lovem nebo norováním. V jedné obsazené noře uprostřed polí se nám 

podařilo pomocí dvou norníků vynorovat pět liščat. O tom jaká je liška 

lovec se jiţ přesvědčilo několik našich občanů, kteří během noci přišli o 

všechny slepice. Červen je třeba vyuţít k přípravě sena na zimní 

období. Lépe je připravit ho více, neţ pak nemít co dát do krmelečků.       

Naše snaha je také neustále se snaţit něco v honitbě zlepšit a přispět 

k ochraně ţivotního prostředí. Zhotovili jsme 9 napáječek na volných 

pozemcích. Kaţdá má objem 50 – 60 litrů vody. Tyhle pravidelně 

doplňujeme, coţ zvěř při letních vedrech určitě ocení. Tento rok jsme 

poprvé vyzkoušeli zaloţit políčka pro zvěř. Po dohodě s obcí jsme 

zaloţili čtyři tato políčka, kaţdé o výměře cca 0,5 ha. Tyto pozemky 

jsou obecní a nacházejí se v místech, kde se nedá hospodařit a roste 

tam jenom plevel. Jsou osety rozličné směsi plodin (ţito, oves, pšenice, 

slunečnice atd.). Tyto plodiny by měly dozrávat koncem podzimu. 

Nebudou se sklízet, políčka takhle zůstanou celou zimu a budou slouţit 

jako přirozená potrava pro zvěř. Věříme, ţe se políčka osvědčí a tímto 

bychom chtěli poděkovat obci za vstřícný přístup k této věci prospěšné 

pro naši přírodu, neboť rozmanitost a různorodost všech ţivočišných 

druhů zajistí naší krajině pestrost i do budoucna.  



Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

     Před námi jsou dva nejkrásnější měsíce v roce, kdy všichni, kteří 

poctivě pracovali si zaslouţeně uţívají dovolenou. Tu mají i naši 

fotbalisté, neţ nastoupí do přípravy na novou sezónu. Ta začíná 

14.8.2011, kdy začíná soutěţ muţů v okresním přeboru. Zatím však není 

jasné, kdo je bude trénovat, neboť dosavadní trenér Roman Hon podal 

rezignaci. Tomu se není co divit, protoţe tréninková morálka zejména 

mladších hráčů byla katastrofální a na zápasy jsme jezdili v jedenácti 

lidech. Proto bude s hráči veden pohovor se snahou tým posílit. Výbor 

má rok na to, aby buď kádr stabilizoval nebo našel jiné řešení, třeba 

spojení s týmem s Bílovce a hrát pod hlavičkou FC Bílovec – Velké 

Albrechtice B. Vím, ţe narazíme na nesouhlas některých  občanů nebo 

zástupců obce, ale pokud nám někdo poradí jak dál, budeme jenom rádi. 

Stejná situace je i u ţáků. Na základě naráţek, ţe pro děti se nic 

nedělá jsme zaloţili ţákovské muţstvo. Na tréninky chodilo 29 dětí a 

kolikrát se trenérům točila hlava, jak je zabavit. Současný stav je, ţe 

chodí 8 ţáků a děti některých rodičů, kteří chtěli 

zaloţit ţáky uţ zase leţí u počítačů a rodičům to nevadí. To zkrátka u 

fotbalu se musí běhat a to se dětem nechce a rodičům se nechce 

zapojit se do jejich sportovního růstu. Proto to bude stejné jako u 

muţů, ještě zkusíme jeden rok a pak se uvidí. Kaţdá práce se dělá 

s radostí pokud ji můţeme dělat s někým a pro někoho. Zbytečná práce 

nebaví nikoho. Co kdybyste to zkusili změnit? 

 

Běh Velkými Albrechticemi / Bronislav Bierský 

     Ve středu 1.6.2011 proběhl v naší obci jiţ 28. ročník Běhu Velkými 

Albrechticemi. Startovní pole čítající 106 běţců bylo sloţeno ze 

závodníků z několika států. Mimo domácích borců běţeli Poláci, Slováci, 

Madaři a překvapením byl běţec z Keni. Počasí nám jako obvykle přálo 

a tak startér pan Škrobánek pustil v 18 hodin pestrobarevné startovní 

pole do ulic Velkých Albrechtic, kde běţci absolvovali dva 

pětikilometrové okruhy. Od začátku všem utekl Keňan SAWE ELISHA 

KIPROTICH a doslova prolétl trať 10 000 metrů v čase 30:09 minut, 



čímţ překonal letitý traťový rekord Karla Davida z roku 1993 o 17 

vteřin a utvořil nový rekord trati. Za ním doběhl český reprezentant 

Robert Krupička z Ústí nad Orlicí s časem 31:17 minut a třetí skončil 

Aleš Miko ze SSK Vítkovice v čase 32:52 minut. 

V dalších kategoriích zvítězili Polák Tomáš Wrobel, Marek Škapa z 

Ostravy, Rosťa Kolich z Třince, Petr Jadrníček z Ostravy, Miroslav 

Krupička z Jiskry Ústí nad Orlicí, Stanislav Sviták ze Slovenska, Jiří 

Bednařík z Kopřivnice. Mezi ţenami zvítězily Petra Pastorová a Iva 

Pachtová. Součástí závodu je i kategorie místních borců na 4500 

metrů, kde obhájil vítězství Patrik Kolarovský. 

Pokud by čtenáři chtěli vidět fotografie z průběhu a cíle, mohou je 

najít na webových stránkách např. www.bezvabeh.cz 

 

Hry bez venkovských hranic / Milada Hochmanová 

     Milí čtenáři. Letošní červnové Hry bez venkovských hranic se 

odehrávaly v obci Sedlnice. Tohoto jiţ 13. klání se účastnilo rekordních 

17 druţstev regionu Poodří. Bylo to úţasné odpoledne plné soutěţí. 

Deset disciplín: jedna „hezčí neţ druhá“ ...., nás určitě pobavila 

disciplína  „PANÁK“, kdy jsme si zavzpomínali na dětská léta, ale také 

„VČELKY“ byly úţasné. Pár disciplín se povedlo a pár ne, tak uţ to bývá. 

Nakonec jsme byli sedmí, takţe spokojenost. A určitě příští rok 

pojedeme znova, buďto jako soutěţící a nebo diváci – fandové, jelikoţ 

je to příjemně strávené odpoledne se spoustou zábavy, soutěţení a 

„druţení“ se mezi obcemi.  Všem našim fandům děkujeme za podporu a 

fandění. Také velký „dík“ patří našemu „dvornímu“ řidiči p. Dulanskému, 

ţe nás dovezl všechny v pořádku domů. Gratulace směřuje sousednímu 

Bílovu, který slaví historické 4. místo a tedy pomyslnou bramborovou 

medaili :-) No a jak to všechno dopadlo? .... Na prvním místě skončila 

obec Bernartice, druhé domácí Sedlnice a třetí byla obec Skotnice. No 

a příští rok ve Skotnici na 14. ročníku se těšíme nashledanou. 

Druţstvo Kamzíků z Velkých Albrechtic :-) 

 

Pár krásných fotookamţiků vypoví tu nefalšovanou krásnou atmosféru 

letošních her :-) 

http://www.bezvabeh.cz/


 

Rozhovor / Marie Dlabalová 

      Ten z nás, kdo pouţívá internet, ví, ţe hodně záleţí na kvalitě a 
rychlosti připojení. V dnešní době uţ to není velký problém, na trhu je 
dostatek nabídek a zákazník si můţe vybrat. Já jsem nakonec zakotvila 
u bíloveckého KYKLOPu. Po počátečních obtíţích se dá říci, ţe jsem 
celkem spokojena. Moţná neuškodí podívat se trochu pod pokličku této 
firmy, která má dost zákazníků i v naší obci. O rozhovor jsem poţádala 
jednatele společnosti pana Zbyňka Bajnara (32). 

   Proč a jak Kyklop vznikl, kdo stál u jeho zrodu?  

V roce 1999 tu byl nápad otevřít internetovou kavárnu s hernou. 

Vzniklo sdruţení podnikatelů Kyklop Zbyňka Bajnara a Kláry Dobešové. 

Od té doby došlo k výrazným změnám vnitřní politiky a portfolia 

poskytovaných sluţeb. V lednu roku 2000 byl otevřen první internetový 

Klub v Bílovci s veřejně přístupným připojením k internetu a zároveň 

byl zahájen prodej a servis výpočetní a kancelářské techniky. Od 

svého vzniku bylo sdruţení Kyklop hlavním iniciátorem zřízení uzlu pro 

první bezdrátové připojení v Bílovci. V roce 2002 byla zprovozněna 

vlastní bezdrátová síť Kyklop, pomocí níţ bylo umoţněno realizovat 

připojení k internetu jak domácnostem, firmám i veřejným institucím. 

Postupně přibyla tvorba webových stránek, poskytování webhostingu2, 

realizace a správa sítí. Vzhledem k rozšiřování firmy byla v prosinci 

roku 2007 zaloţena společnost s ručením omezeným Kyklop network 



systems s. r. o. Od roku 2008 firma rozšířila nabídku o prodej a 

instalaci satelitní techniky. Od roku 2006 vyvíjíme také vlastní 

nezávislý řídící systém pro správu sítí, který zjednodušuje dohled, 

zvyšuje stabilitu a přesnost řízení. Tento software od roku 2010 dále 

distribuujeme pod názvem NeMeS, postupně jej zavádíme u našich 

partnerů a zákazníků jako účinný nástroj pro správu firemních sítí 

jakékoliv velikosti. No a od roku 2010 jsme rozšířili sluţby o výstavbu 

optických sítí nejen pro vlastní potřebu. 

Jaké jsou zkušenosti za dobu trvání KYKLOPU s šířením internetu, 

ať už se jedná o ty kladné anebo i ty negativní? 

Zkušenosti máme obojí. Jako pozitivní vidíme trend zvyšujícího se 

zájmu o připojení k internetu a to u všech generací. A dále pak oporu 

v mladém týmu, který má potřebu se učit, zkoušet novinky v oboru a 

přinášet inovace. Negativní vidím například přístup některých 

konkurenčních firem, kdy nekvalifikovaní technici způsobí chybným 

nastavením zařízení špatnou instalací rušení, které způsobí problémy 

našim zákazníkům. Za tyto chyby jsme pak  kritizováni my a 

samozřejmě nás toto mrzí a stojí čas a peníze. Další negativní 

zkušeností jsou zavádějící, nepřesné, někdy i lţivé reklamy konkurencí. 

Uvádí  se nepřesné nabídky, nebo jsou informace podány takovým 

způsobem, ţe podstatné omezující parametry běţný uţivatel přehlédne 

a pak, po změně poskytovatele, se  jen diví a po nějaké době se opět 

vrátí k nám. Zářným příkladem je slovíčko „AŢ“, připojení rychlostí aţ 

16Mbit / realita můţe byt i max. 0,5Mbitu a vše je smluvně v pořádku. 

Také počasí nás dokáţe potrápit. Například bouřky, na to uţ si ale naši 

technici a myslím, ţe i zákazníci v bouřkových obdobích roku zvykli. 

Více neţ bouřka samotná je problém s výpadky elektřiny v jejím 

průběhu. Takové to problikávání nesvědčí ţádné elektronice a špatně 

se zabezpečuje. V naší síti je na páteřních a vysílacích bodech vlastní 

„samo-opravný mechanizmus“, který se tyto věci snaţí řešit vzdáleně a 

bez potřeby technika, tak ať je výpadek co nejkratší. Celou síť řídí náš 

dohledový systém NeMeS, který vylepšujeme o nové funkcionality.   



Ve Velkých Albrechticích je jedno Vaše "čidlo" na vodárenském 

zdroji poblíž hřbitova, druhé na mateřské škole - postačuje to a 

pokryje to zájem občanů, kteří chtějí využívat Vašich služeb?  

Velké Albrechtice pokrývají z největší části vysílače z vodojemu a dále 

pak je zde několik lokálních vysílačů. 2,4GHz signálem je pokryto 

téměř 100% a v 5GHz (umoţňující vyšší rychlosti) se jedná cca o 80%. 

V plánu do konce tohoto roku je rozšířit pokrytí v 5GHZ pásmu 

na úroveň 2,4GHz pásma. 

Kolik občanů Velkých Albrechtic vaše služby využívá? 

Více neţ 150 domácností, firem a institucí. 

Co je vlastně ve stručnosti krédem vašich služeb ? 

Rodinný přístup k zákazníkům. 

Chystají se i nějaké novinky? 

Dolaďujeme síť na zrychlení stávajících tarifů a postupně nově 

realizujeme optickou síť - teoreticky neomezené přenosové medium. 

Dále se chystá spuštění nové verze dohledového systému NeMes s 

klientskou sekcí, kdy se nám zjednoduší pracovní postupy a zároveň 

klienti si zde budou moci prohlíţet či měnit jak osobní / kontaktní 

údaje, tak i z části sami nastavovat parametry odebíraných sluţeb. 

Zavedli jsme také v tomto roce bonusy pro naše klienty - např. při 

předplatném na 12 měsíců dostáváte 1 měsíc navíc ZDARMA, anebo 

sleva 3 - 30% na ostatní sluţby a zboţí dodávané naší společnosti atd.    

A na závěr prosím o několik prospěšných rad pro vaše zákazníky. 

Pokud vyuţíváte internet, nepodceňujte antivirovou ochranu. 

Antivirové programy, které jsou zdarma, přímo úměrně odpovídají 

ceně, kterou jsme zaplatili.  

Před připojením k internetu se nerozhodujte jen dle letákové max. 

rychlosti. Projděte si další důleţité parametry, jako je agregace (tedy 

poměr kolik klientů sdílí rychlost, kterou jste si objednali, platí čím 

menší poměr, tím lépe pro vás), jaká je odchozí rychlost, jaká je reálná 

rychlost v dané lokalitě, kterou zjistíte například z reference na 

poskytovatele, z diskuzí, či od sousedů. 



Pozor si dejte i na slučování sluţeb, internet a TV, nebo internet a 

mobil. Avizovaných slev a úspor se dá dosáhnout i bez slučováni. A ne 

všechno zlato je to, co se třpytí. Podívejte se například na nabídku T-

Mobile TV v porovnáni s Skylink nebo CSlink. Stejná sluţba, podstatně 

jiná cena, ale reklama zabírá.  

Je třeba si uvědomit, ţe kaţdý uţivatel má jiné potřeby. Pokud 

zákazník vyuţívá pouze web, mail není schopen rozeznat rychlost při 

těchto sluţbách vyšších neţ 1Mbit. U této rychlosti se mu například 

stránka www.seznam.cz načte do necelé 1s. Se vzrůstající rychlosti a 

za předpokladu, ţe poskytovatel serveru www.seznam.cz nebude nijak 

omezovat rychlost na jednotlivé přistupující klienty, se tato doba bude 

zkracovat třeba na 0,1s. Kolik zvládne Vaše oko? 

Proto jsme například zavedli i tarif připojení k internetu za 60,- / 

měsíc s rychlostí 56kbps, jenţ je nouzové řešení pouze pro prohlíţení 

webu, příjem a odesílání mailu a třeba můţe přechodně řešit uţivateli 

jeho finanční situaci. 

V případě poruch, či nestabilitě nemávejte rukou, ţe Vám to nevadí. 

Zavolejte na technickou linku (u nás je to hotline 777 616 020 od 6:00 

do 23:00), napište mail (servis@kyklop.cz - nezapomeňte se 

identifikovat). Všechny tyhle informace nám pomáhají rychleji nalézt 

chybu a odstranit ji. 

Fejeton / Marie Dlabalová 

Už sekáči jdou … 

……zpívala před čase v jedné ze svých písní Eva Pilarová. Na rozhraní 

května a června se mi ta písnička vybaví. A ne bezdůvodně. Vyvolá ji 

tráva. Ta si po zimním útlumu razí cestu na světlo boţí s takovou 

razancí, ţe to málem vyráţí dech. A pokud je dostatečně zavlaţena 

jarními deštíky, nic naplat, sekačky s pojezdem i bez pojezdu, 

elektrické i benzínové a všelijaké druhy křovinořezů vyráţejí skolit 

travnaté plochy nejlépe do podoby anglického trávníku. Nastává 

kaţdotýdenní rituál, kdy nejlépe v sobotu zní celá ves 

charakteristickým zvukem motorových sekaček. 

http://www.seznam.cz/
http://www.seznam.cz/
mailto:servis@kyklop.cz


Vzpomínám si na časy, kdy se čas na rozhraní května a června nesl ve 

zvuku jednotvárného poklepávání kos. Ne kaţdý to uměl, protoţe řádně 

naklepat kosu bylo a vlastně i je umění.  V určený den, nejlépe kolem 

čtvrté hodiny ranní, se u nás na zahradě sešli tátovi kamarádi, pan 

Lubojacký, Kudela, Krayzel. Kaţdý měl kromě své kosy i ocilku 

v plechovém pouzdře s vodou za pasem. Nabrousili kosy, dali si loka 

vodky z plaskačky a pěkně vedle sebe a krok za sebou sekali tu trávu, 

která sahala aţ do jejich pasu. Zůstávaly po nich pokosy jedna radost. 

A ten zvuk, kdyţ se kosa zakousla do trávy, to jen svištělo… Za dvě 

hodinky byla zahrada posekaná, pak se ještě šlo na louku. No a příští 

den pak zase k jinému kamarádovi. Větší plochy a louky se uţ kosily 

stroji a také strojně obracely. Seno pak vonělo celou dědinou…. 

Není to tak dávno, co se bez problémů zuţitkovala i tráva z příkop a 

ploch, které patřily všem a vlastně nikomu. Králíci, krávy, býci to s 

radostí a vděčností zuţitkovali. Jenomţe pokrok nezastavíš a také čas. 

Králíky uţ chová málokdo, o kravách a býcích nemluvě.  

Ale tráva, ta si vţdy svůj čas najde. Jenomţe najdou se ještě ti 

opravdoví sekáči? 

KOLOSPORT Bílovec / Josef Magera ml. 

Odřivousův pohár MTB, závod horských kol 

     V sobotu 4. června se na hřišti uskutečnil 4. ročník závodu 

horských kol Odřivousův pohár MTB, ale spousta věcí byla tentokrát 

nová. Změnili jsme trať, přesunuli se z Bílovce na hřiště do Albrechtic, 

termín posunuli z podzimu na začátek léta a tím pádem to byl vlastně 

ročník 1…Absolutní novinkou byl závod pro děti do 15 let, který 

probíhal na krátkém okruhu na hřišti a větší se utkali na trase Malá 

strana, kolem rybníka „Kuláku“ přes pole na Kovářskou a zpět ke hřišti. 

     Opravdu nad naše očekávání se letos sjelo 220 dospělých, kteří se 

podělili o 32 a 54 km v terénu a 80 dětí. Tato čísla jsme si před 

závodem jen představovali a byli jsme váţně zaskočení…ale mile. 

Nejeden pořadatel si dokáţe představit všechna úskalí, která takové 

„překvapení“ přináší, ale díky pomoci místních organizací a pravé 

sousedské výpomoci se podařilo vše zvládnout a ohlasy z řad závodníků 



jsou převáţně kladné. Přestoţe naše aktivity zatím nebyly vůbec 

spojovány s Albrechticemi nás těší, ţe pořád ještě mezi místními 

existuje sounáleţitost a chuť se zapojit do takového podniku a 

obzvláště v oboru, který pro naši obec není natolik typický a závodní 

cyklistika tady nemá kořeny. Budeme rádi za vaši pomoc i v příštích 

letech. 

     Do dalšího ročníku závodu, který chceme pevně „ukotvit“ do 

místního kalendáře akcí vstupujeme uţ teď, poučení z letošních chyb a 

odhodlaní je maximálně vypilovat. Nejvíce klademe důraz na trať 

hlavního závodu a zajištění maximálního komfortu pro závodníky a 

diváky v areálu hřiště, letos se nám lidé doslova smaţili na slunci, pár 

„chrtů“ se na trati ztratilo a děti dlouho čekaly na svůj závod, protoţe 

nás vypekli původní pořadatelé a pomohli nám jiţ zmiňovaní místní. 

     Dovolte mi touto formou ještě jednou poděkovat všem, kteří 

přiloţili ruku k dílu, velmi si ceníme vaší pomoci a času, který jste nám 

věnovali. Dále chci poděkovat obci a sportovnímu klubu za poskytnutí 

sportovního areálu, zastupitelům a všem sponzorům, bez kterých by se 

nám nepodařilo tuto akci uspořádat v takovém rozsahu a v neposlední 

řadě své rodině, která mě ve všem plně podporovala.  

     Letos se nám podařilo přilákat do Velkých Albrechtic spoustu 

nových lidí a doufáme, ţe se podaří je přivést i v příštích letech a 

zajistit jim i divákům krásný záţitek a pěkně strávenou sobotu v kruhu 

přátel a dobrých lidí. 

Policejní střípky 

     V bíloveckých prodejnách i nadále dochází 

ke krádeţím zboţí, přičemţ většina pachatelů 

uvedených krádeţí byla zjištěna a chycena s následným 

odpovídajícím potrestáním za své jednání.  

Rovněţ se v Bílovci a okolí i nadále rozšiřují krádeţe 

měděných okapních ţlabů, svodů a parapetů z rodinných domů, 

novostaveb i budov, a také krádeţe ţeleza ze zahrad a jiných 

prostranství, přičemţ chceme apelovat na všechny občany, aby si svůj 

majetek co nejlépe zabezpečili, a také ţádáme občany, aby v případě 



zjištění jakýchkoli informací vedoucí k nalezení odcizených věcí 

a ustanovení pachatelů o tomto informovali policii. 

Zprávy a oznámení, reklamy  

Město Bílovec vydalo Nařízení č. 3/2011, kterým vyhlašuje záměr 

zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů o 

výměře do 50 ha v obvodu působnosti Lesů České republiky, s.p., Lesní 

správy Vítkov. Nařízení se mimo jiné týká i území k.ú. Velké 

Albrechtice. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro všechny 

právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů do výměry 50 ha, 

v obvodu působnosti Lesů ČR s.p., Lesní správy Vítkov, s platností od 

1.1.2013 do 31.12.2022, s výjimkou těch , kteří si podle § 24 odst. 3 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadali zpracování lesního 

hospodářského plánu.  

Připomínky a poţadavky na zpracování lesních hospodářských osnov 

včetně záměrů hospodářských opatření mohou vlastníci lesů uplatnit 

písemně, nebo ústně do protokolu u Městského úřadu Bílovec, 

17.listopadu 411, 743 01 Bílovec v termínu do 30.10.2011. 

Celý dokument: http://velkealbrechtice.cz/tmp/dokumenty/29355.pdf 

 

 

Poděkování 

     Chtěl bych poděkovat členkám kulturní a sociální komise a 

Všem, kdo se podíleli na oslavě jubilantů, která se uskutečnila 

21.5.2011 v budově obecního úřadu. Děkuji za příjemné posezení, 

pohoštění a milý dárek, který kaţdý dostal. 

S pozdravem jubilant Vítězslav Stoniš. 

http://velkealbrechtice.cz/tmp/dokumenty/29355.pdf


 

Reakce na článek / Eva Winklerová 

Váţení občané, 

Musím reagovat na článek pana Kadlece v minulém Hlasu obce a sice 

k pasáţi, kde říká, ţe byl v programu napsán v projednávání . A protoţe 

zasedání zastupitelstva se občané  zúčastňují jen v minimálním počtu , 

chci uvést pravdu.   V úvodu zasedání předsedající seznámí přítomné 

s programem jednání, který je následně schválen. Dne 14.3.2011 byl 

program jednání zastupitelstva schválen takto: 1. Určení 

zapisovatelky, ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 2.Kontrola 

plnění usnesení č.2, 3. Představení záměru firmy Schrom Farms 

s.r.o.,4. Projednání ţádostí o dotace na výsadbu dřevin a dětské hřiště, 

5. Smlouva o poskytnutí dotace na domovní ČOV z rozpočtu obce, 

6.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro KOLOSPORT 

Bílovec, 7. Rozpočtové opatření č. 1/2011, 8. Převody nemovitostí 

z majetku obce, 9. Různé – odpovědi na dotazy, informace, 10.Návrh na 

usnesení, 11. Závěr. Z uvedeného programu je zřejmé, ţe  pan Kadlec 

nepsal pravdu. 



Nabídka pozemků k prodeji / placená inzerce 

Prodáme stavební parcely v centru obce Velké Albrechtice. Příjezd po 

obecní komunikaci, voda, plyn, elektro u pozemku. Zajímavá lokalita, v 

okolí výstavba novostaveb. Výborná dopravní dostupnost (dálniční 

přivaděč 4 km, dojezd z OV-Poruby za 15 minut). Cena 390,-Kč/m2 . 

Kontakt: Telefon: 734447499, e-mail: n.j.d@seznam.cz. 

 

 

mailto:n.j.d@seznam.cz


Poděkování / Marie Kleinová 

     U příleţitosti zaloţení hasičského sboru ve Velkých Albrechticích a 

Dne obce bylo pozváno druţstvo ţen hasičského sboru, které bylo 

jedním z prvních v naší obci. První pozvání přišlo před pěti lety. Letos 

se dostavilo jedenáct ţen. Nejstarší 79.-letá.  Sešli jsme se na hřišti. 

Přivítal nás starosta Ing. Magera. Pak jsme se přemístili do sálu 

společenského zařízení, kde pro nás děvčata připravila pohoštění. Pan 

starosta zavzpomínal s námi, jak se tehdy začínalo. Překvapení nás 

teprve čekalo. Pozvání do poţární stanice. Krásná klubovna, na stole 

fotky z naší činnosti. Poznávání kdo je kdo, vzpomínání kde koho zavál 

osud a těch, které uţ nikdy nepřijdou. Prohlédli jsme si oblečení, které 

nynější hasiči pouţívají ke cvičení, přilby, jednu jsem si vyzkoušela. Co 

nás nejvíce dojalo, byl přístup bratrů Škrobákových a  Marcela 

Svačiny k nám starší generaci. Vyslechli naše vzpomínání, diskutovali 

s námi, zkrátka paráda. Kluci dík! 

Děkujeme za pozvání, snad se zase sejdeme. 



Oznámení katastrálního úřadu pro MSK 

Pracovníci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj provádí od 

měsíce června 2011 zaměření identických bodů, jako součásti 

digitalizace katastrální mapy v k.ú. Velké Albrechtice. Součástí těchto 

prací bude vstupování a vjíţdění na pozemky, umisťování měřických 

značek (UH mezníky, trubky) na pozemky, barevné označování 

vyhledávacích šipek (ţlutou barvou) a malou ţlutou tečkou označování 

rohů objektů, které budou zaměřeny jako bod PPBP. Kontakt na 

pracovníka provádějícího práce: P. Novobilská, tel. 737400547. 

Kompletní info: http://velkealbrechtice.cz/tmp/dokumenty/29429.pdf 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

2.7.2011 Fotbalový turnaj CC FAR, karneval 

16.7.2011 SDH – Soutěţ o pohár starosty, karneval 

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

12.6.2000. Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.  

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

redakce se nemusí ztotoţňovat s obsahem článků. Neprodejné!  

Doručováno zdarma do domácnosti v obci. 

Kontaktní adresa:  Radmila Chudjáková, Obecní úřad, Velké Albrechtice 119,  

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

                          Vyšlo: 1.7.2011                                                      Uzávěrka příštího čísla : 15.8.2011 
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