
 
 

  

 zpravodaj obce Velké Albrechtice 

            leden,únor                    2012  

                     
Úvodník / Blanka Drastichová    

         Vážení spoluobčané, tak je tady Nový rok. Nová etapa životů nás 

všech. Jak velí dobrý zvyk, ráda bych Vám popřála do tohoto Nového 

roku pevné zdraví a mnoho štěstí. Může se Vám zdát mé přání velice 

stručné, ale je pravdou, že tyhle dvě věci nikde v supermarketu 

nekoupíme, přesto jsou pro život tak důležité. Přidám ještě jeden 

moudrý citát, který řekne mnohé… 

 

„ Lidé mají jedny ústa, ale dvě uši. Někdo 
asi chtěl, abychom dvakrát více 
poslouchali, než mluvili. Někdo může 
namítnout, že je to proto, že poslouchání 
je dvakrát těžší než mluvení.“ 
 

 

Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera, starosta 

    Jaký bude rok 2012 ? Netuším. Podle veřejně dostupných informací 

se na nás sesype řada úsporných opatření, jejichž cílem je zalepení 

různých děr v rozpočtu státu i řešení krize námi nezpůsobené. Nedá se 

předpokládat, že bude lepší, než rok minulý. Říká se „dobře už bylo“. 

Ovšem musíme do budoucnosti hledět s trochou optimismu, jinak 

bychom to mohli „zabalit“.  

    Mnoho problémů obce vychází z celkově špatné ekonomické situace 

státu, jehož jsme součástí, ze systému rozdělování daňových výnosů a 



- z mého pohledu - neochoty našich zákonodárců tyto věci rychle řešit 

ve prospěch menších obcí a jejich obyvatel. Toto ale vyřešit neumím.  

    Za těchto podmínek, kdy asi nikdo v ČR není schopen zodpovědně 

odhadnout výnosy daní pro další rok, a kdy stát neumí pro obec vybrat 

milionové nedoplatky daní, které jsme museli překlenout úvěrem, jsme 

přijali rozpočet obce na rok 2012. Vycházeli jsme z potřeby zachovat 

chod obce ve stávajícím rozsahu, povinnosti platit přijaté závazky a 

pokud to situace dovolí, i trochu investovat. Samozřejmě se pokusíme 

získat další dotace  když to bude jen trochu možné a přijatelné. 

    Výdaje rozpočtu jsou přizpůsobeny našemu odhadu příjmů. Ty jsou 

nastaveny podle skutečnosti roku uplynulého. Ve výdajích, kromě 

nutných výdajů na školství, kulturu a sport, místní správu, údržbu 

zeleně a komunikací, provoz veřejného osvětlení, většími položkami 

jsou pohřebnictví, kde je navržena oprava oplocení hřbitova a projekty 

na opravu ohradní zdi hřbitova. Přes půl milionu chceme vydat také na 

projekty protipovodňových opatření, parkoviště u hřiště a výkupy 

pozemků v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním podle skutečného 

stavu užívání. Toto vypořádání jsem si kdysi představoval do pěti let od 

osamostatnění, ale asi se tím bude obec zabývat ještě dlouho. Ne vždy 

je zájem i z druhé strany, ne vždy se dají dohledat potřebné doklady.  

    630 tis. Kč je v rozpočtu vyčleněno na sběr, svoz a likvidaci odpadů 

z domácností. Náklady, zejména na tříděné odpady, se nesnižují. Není 

to jen změnou sazby DPH z 10 na 20 %. Náklady narůstají i díky 

nezodpovědným občanům (možná nejen této obce). Ti do kontejnerů na 

tříděný odpad vyhazují díly z rozebraných aut,  stavební odpad a běžný 

komunální odpad. Takto „vytříděný“ odpad nám pak OZO Ostrava 

účtuje jako směsný komunální odpad. Místo toho, abychom za 

vytříděný odpad dostali zaplaceno od Ekokomu, platíme za jeho 

likvidaci na skládce.  

    Chceme také zahájit pořízení nového územního plánu. Stavebním 

zákonem je uloženo provést úpravy současného územního plánu, který 

byl pořízen ještě podle starého stavebního zákona. Je zde také řada 

podnětů k provedení změn. Kdo bude zpracovatelem je otázkou 

výběrového řízení. Pořizovatelem bude MěÚ Bílovec, kterému toto 



přísluší ze zákona. I zde se pokusíme sehnat dotaci. Veškeré činnosti 

s tím související jsou věcí veřejnou, doporučuji sledovat úřední desku.  

    Dotace 160 tis.Kč na spolkovou činnost a 40 tis.Kč na projekty 

spolků svědčí o podpoře spolkové činnosti. Mimo tyto účelové dotace 

je na sport a kulturně společenské akce vyčleněno ještě dalších 249 

tis. Kč. Budeme také provádět další výsadby zeleně a opatření ke 

zlepšení vzhledu krajiny.  

    V bytovém hospodářství bude provedeno odvodnění u pošty č.p.248 a 

vymalování společných prostorů v nástavbě MŠ. Malovat chceme i ve 

společenském zařízení. U základní školy byla schválena výstavba dvou 

garáží, které budou sloužit pro školu jako kolárna a sklad pro obec. 

Schválený rozpočet obce je otištěn v tomto zpravodaji a je i na www 

stránkách obce. 

    Vše, co obec podniká, je směřováno k rozvoji obce, pro její občany a 

musí být veřejně projednáno. V žádné obci se asi nedaří udělat vše, co 

je navrženo a lidé to hodnotí. Dobré činy chváleny nebývají, je to 

považováno za samozřejmost. Obcí se posledním rokem šíří pomluvy a 

poplašné zprávy jak jsme nevýhodně investovali, jak jsme zadlužení a 

pomalu „na buben“, jak podporujeme jen určité osoby. Samozřejmě za 

tento stav může starosta. Stojí za tím dva naši občané. Jeden činil 

podobně jako člen zastupitelstva obce, ale nikdy neměl skutečný zájem 

zjistit si fakta a hlasování se často zdržoval. Druhý pod jeho vedením 

provokuje a šíří pomluvy. Neváhají veřejně urážet lidi, kteří pro obec 

poctivě pracují, udávat na různých inspekcích a dokonce i vyhrožovat 

bez jakékoli snahy ověřit si podklady pro svoje tvrzení. I kontrolní 

orgán, který provádí audit hospodaření obce, zpochybnili slovy „však 

víme jak se to dělá“. Za 20 let nebyly auditory obci vytčeny chyby 

v účetnictví a musím znovu pochválit bývalou účetní Evu Winklerovou. 

Nepamatuji však podání zásadní připomínky občana k povinně 

zveřejňovanému závěrečnému účtu. Že by stovkám voličů zde bylo 

dvacet let vše fuk ? Že by auditoři celou dobu přehlíželi zásadní 

chyby? Konečně se našel génius, který všemu rozumí a začne „dělat 

pořádek“ ?  

    Najednou je u nás všechno špatně. Jeden příklad. Obec údajně 

prodělala na investici do sítí pro rodinné domky. Je to názor. Na druhé 



straně jakási obec se chlubí příspěvkem 150 tis. Kč každému, kdo v ní 

postaví rodinný dům. Tím obci do budoucna zvýší příjmy. U nás se ale 

napadá naprosto stejné, zastupitelstvem obce schválené opatření, 

pokud jde o výši „podpory“ mnohem více motivující, a to snížení ceny 

stavebních pozemků pod investiční náklady vynaložené obcí. Výsledek 

je pro obec stejný, lidé zde staví domy. Jen se tím nikde nechlubíme. A 

každý měl možnost si o takový pozemek požádat. Z obce to byli dva – 

jeden odstoupil, druhý dodnes nemá ani projekt. Bohužel, někdo si asi 

nepamatuje, že když stavěl on, obec mu přivedla vodu a asfaltovou 

komunikaci až k pozemku, který v dané době od obce koupil za cenu 

v žádném případě nekryjící vynaložené náklady obce. Později i plyn a 

kanalizaci. Jen ta koruna měla jinou hodnotu, a tak se čísla špatně 

porovnávají. Podobných příkladů je mnoho a hodnocení je jen na vás.  

    Každý má právo na názor a na jeho vyjádření. Ovšem názor se dá 

vyjádřit i slušně, bez lží, urážek a pomluv. Nejsme bulvár, neprobíhá 

volební kampaň. A hlavně je třeba mluvit na základě ověřených faktů, 

ne na základě čísel a výroků vytržených ze souvislosti. Když pominu 

osobní urážky, je jednáním dvou lidí shazováno vše, co se dosud v obci 

udělalo. Práce asi padesátky lidí, kteří do zastupitelstva byli postupně 

zvoleni. Oponovat kverulantům nemá smysl. Jen chci lidem, kteří se 

mne ptají co s tím budu dělat, vyjádřit svůj názor. Berte nebo neberte. 

Když ne na zdravý rozum, já spoléhám na fakta a spravedlivý trest. 

    Co si přát do nového roku ? Sám bych si neskromně přál, aby občané 

včas reagovali na připravované projekty. Po realizaci se už nic nezmění. 

Budu se opakovat – také bych uvítal, kdyby každý, kdo má nápad, přišel 

s tím za „svým“ zastupitelem, když už se bojí jít za mnou. O přijetí 

návrhu pak rozhodne kolektivně rada či zastupitelstvo. Nerad slyším 

výtku, že „starosta navrhl“. Funkce zastupitele obce i starosty je na 

navrhování založena. Navrhujte a prosazujte svoje návrhy i vy. No, pro 

někoho je jednodušší čekat co jiný navrhne a  potom jen kritizovat. 

    Lidský život je krátký na to, abychom si jej sami krátili zbytečnými 

šarvátkami, ze kterých nevzejde vítěz. Jen se snad prokáže pravda. 

Ale v každém případě už došlo k poškození cti, práce, k rozbití vztahů. 

Občanům, kteří mi v posledních dnech projevili důvěru a podporu, 

tímto veřejně děkuji. Děkuji také všem, kteří v uplynulém roce přišli 



nezištně pomoci při obecních akcích, třeba na Dni obce nebo  

mysliveckému sdružení při výsadbě zeleně za dálnicí.  

    Do roku 2012 přeji všem lidem dobré vůle hodně elánu, odvahy i 

humoru, ale hlavně mnoho, třeba jen malinkých, každodenních radostí a 

úspěchů v práci i v osobním životě. A vydržet! 

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2012 

Příjmy Popis v Kč 

Daňové příjmy 

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 400 000 

Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné 

činnosti 
50 000 

Daň z příjmu fyzických osob z kap. Výnosů 130 000 

Daň 5aměst právnických osob 1 800 000 

Daň z příjmu PO za obec 0 

Daň z přidané hodnoty 3 000 000 

Odvody za odněti ze ZPF 2 000 

Poplatky za odnětí pozemků 0 

Poplatek ze psů 17 000 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 

Poplatek ze vstupného 0 

Poplatek za provozovaný VHP 20 000 

Odvod výtěžku z VHP 0 

Správní poplatky 10 000 

Daň z nemovitostí 2 000 000 

Splátky půjček od obyvatelstva 36 700 

Nedaňové příjmy    

Knihovna Příjmy z poskytování služeb 300 

Hlas obce Příjmy z poskytování služeb 2 000 

Společenské 

zařízení 

Příjmy z poskytování služeb 12 000 

Příjmy z pronájmu 12 000 

SK 
Příjmy z poskytování služeb 2 500 

Přijaté nekapitálové příspěvky 0 

Sokolovna Příjmy z poskytování služeb 20 000 

Bytové 

hospodářství 

Příjmy z poskytování služeb 4 600 

Přijaté nekapitálové příspěvky 0 

Příjmy z pronájmu bytů 84 000 

Příjmy z poskytování služeb 118 000 

Příjmy z pronájmu-nad MŠ 141 200 

Přijaté nekapitálové příspěvky 0 



Nebytové 

hospodářství 

Příjmy z poskytování služeb 21 000 

Příjmy z pronájmu 12 200 

Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb 8 740 

Komunální služby a 

územní rozvoj 

Příjmy z poskytování služeb 0 

Příjmy z pronájmu pozemků 28 000 

Přijaté nekapitálové příspěvky 1 000 

Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000 

Nakládání 
Příjmy z poskytování služeb 0 

Příjmy z poskytování služeb 2 300 

Využívání odp. Přijaté nekapitálové příspěvky 50 000 

Bezpečnost  Sankční platby (přestupky) 0 

Správa 

Příjmy z poskytování služeb 5 000 

Příjmy z pronájmu 2 000 

Přijaté sankční platby 0 

Příjmy z prodeje krátkod. Majetku 0 

Přijaté nekapitalové příspěvky 0 

Kapitálové příjmy 

Příjmy z prodeje pozemků 0 

Příjmy z úroků 12 000 

Příjmy z úroků FB 3 000 

Přijaté dotace 
Dotace na volby 0 

Neinvestiční dotace (žáci,státní správa) 204 938 

 
Převody z rozpočtových účtů, SF 24 000 

Příjmy celkem 
 

9 239 478 

 Výdaje Popis v Kč 

1014 Pobyt psa v útulku 10 000 

2143 Cestovní ruch- propagační materiál 10 000 

2212 
Silnice – posypový materiál, zimní údržba, 

opravy 

520 000 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 55 000 

2321 

Čištění odpadních vod 150 000 

rozbory odpadních vod 50 000 

příspěvek na domovní ČOV 100 000 

3111 Mateřská škola- revize 10 000 

3113 

Základní škola 971 500 
revize, za žáky 165 000 

příspěvek na činnost 806 500 

3314 Knihovna, provoz 37 500 

3319 Kronika – materiál, školení 2 000 

3326 Pomníky-kytky 2 000 

3349 Hlas obce – roznáška, tisk, dar 41 800 



3392 Společenské zařízení – provoz 105 000 

3399 

ostatní záležitosti kultury 166 000 
činnost kulturní komise, koncerty 116 000 

Den obce 50 000 

3412 

Sportovní zařízení v majetku obce-revize 103 200 

hřiště SK 50 000 

sokolovna – provozní náklady 53 200 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost – Běh VA, štít  30 000 

3421 Dětská hřiště – údržba 47 000 

3429 Ostatní zájmová činnost 5 000 

3612 

Bytové hospodářství  342 000 
budova 248  161 000 

byty nad MŠ  181 000 

3631 Veřejné osvětlení – energie, opravy 250 000 

3632 Pohřebnictví 292 000 

3635 Územní plán 200 000 

3639 

Komunální služby 767 000 

péče o majetek, výkupy pozemků 328 000 

projekty DSP pakoviště u SK+poldr a přeložku DVT121 200 000 

7aměstnanci mzdy+odvody, DPP 239 000 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 630 000 

 
velkoobjemový odpad 130 000 

 
občané, tříděný odpad 500 000 

3741 Ochrana druhů a stanovišť-Bartošovice 3 000 

3745 Péče o veřejnou zeleň 475 000 

 
údržba zeleně, soutěž  45 000 

 
 výsadba Jamník  + sekání trávy dodavatelsky 430 000 

4349 Ostatní sociální péče a pomoc  2 000 

5512 Jednotka SDH 90 432 

6112 Zastupitelstva obcí 913 000 

 
odměny, odvody SP, ZP ,  885 000 

 
cestovné, pohoštění ,ost.transfery 28 000 

6171 Činnost místní správy 1 288 000 

 
platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd 685 000 

 
provozní náklady 603 000 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 263 000 

 
úroky vlastní MŠ a ZŠ, Inž.sítě 241 000 

 
služby peněžních ústavů 22 000 

6320 Pojištění majetku 40 000 

6330 Převody vlastním fondům, SF 24 000 



6399 Ostatní fin. operace - daň za obec 0 

6402 Finanční vypořádání minulých let  0 

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 358 046 

 
dotace na projekty 40 000 

 
účelová dotace na činnost 160 000 

 
Dobrovolné svazky obcí 50 000 

 
rezerva 108 046 

 
Výdaje celkem  8 203 478 

 
Financování -1 036 000 

 
použití prostředků min. let 500 000 

 
splátka úvěru Rekonstrukce ZŠ+Revitalizace -120 000 

 
splátka úvěru inženýrské sítě za MŠ -1 256 000 

 
splátka úvěru MŠ, ZŠ -160 000 

Ze základní školy / Karla Sekaninová  

     Ze základní a mateřské školy posíláme pozdrav čtenářům Hlasu 

obce a do nadcházejícího roku 2012 přejeme všem co nejzdařilejší 

vykročení, radost ze života, pevné zdraví, spokojenost a úspěchy 

v osobním i pracovním životě. 

     Ať Vám každý den nového roku plyne ve znamení klidu, pohody, 

štěstí, lásky a přátelství!  

ČČK /Františka Kleinová  

     Vážení spoluobčané,  

dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti naší 

organizace v posledních měsících roku 2011.  

     Ve čtvrtek dne 3. 11. 2011 jsme uspořádali 

v zasedacím sále OÚ velice zajímavou besedu se 

členy záchranné služby ze střediska v Novém 

Jičíně. Pan Eduard Kozelský a pan Roman Gardoň  

nám poutavě pohovořili o své práci a o fungování celého záchranného 

systému. Zároveň nám zodpověděli veškeré otázky, které se týkaly 

různých zdravotních problémů a stavů, při kterých je nutno přivolat 

záchrannou službu. Škoda jen, že se besedy zúčastnilo jen 25 občanů. 

     V sobotu dne 26. 11. 2011 jsme v sále kulturního domu na hřišti 

uspořádali již tradiční mikulášské odpoledne s bohatým kulturním 



programem a nadílkou. Přesto, že návštěvnost této akce byla velká, 

mrzí nás, že kulturní komise při OÚ nebere ohled při vybírání termínů 

na ostatní organizace v obci. A tak narušuje již dříve naplánované akce. 

Určitě není vhodné uspořádat v naší obci dvě akce současně a pak 

dlouho nic. 

     Ve středu dne 14.12.2011 jsme shlédli slavný americký muzikál 

v české úpravě Jiřího Voskovce a Jana Wericha ¨Divotvorný hrnec¨. 

Tento muzikál je vůbec první americký muzikál uvedený v naší republice 

a je to poslední společná divadelní hra této autorské dvojice. Muzikál 

byl plný známých oblíbených a líbivých písniček. Tímto dílem jsme 

slavnostně ukončili činnost v roce 2011. 

     V zimních měsících plánujeme pouze výroční členskou schůzi, která 

se uskuteční v zasedací místnosti OÚ v neděli dne 29.1.2012. Tímto 

zveme do našich řad nové zájemce. V únoru nebo v březnu 

připravujeme opět zájezd do divadla. Termín není zatím stanoven. 

     Přejeme Vám příjemné prožití roku 2012, mnoho štěstí, pevné 

zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů. Členové ČČK. 

 
MS   JAMNÍK  VELKÉ ALBRECHTICE 

Pořádá dne 27.01.2012 

ve společenském sále na hřišti 

MYSLIVECKÝ VEČÍREK 
Hraje p.Tichopád ze Studénky 

Cena vstupenky 250kč 

 V ceně vstupenky je večeře. 

Prodej vstupenek od.2.1.2012 

 u p. Čestmíra Kleina 

 

Těšíme se na Vaši účast

 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein      

     Stojíme 

opět na prahu 

nového roku. 

Plni očekávání 

co tento rok 

přinese 

nového. Čas 

různých 

předsevzetí a 

plánů. Také 

ale 

bilancování 

toho uplynulého, jestli se nám podařilo vykonat vše, co jsme si 

naplánovali. Také my členové místního mysliveckého sdružení můžeme 

bilancovat. Podařilo se nám založit několik již dříve zmiňovaných 

políček pro zvěř. Tyto se nám osvědčují, takže letos chceme jejich 

počet rozšířit. Díky obecnímu úřadu, který nám poskytl své pozemky a 

ve všem podal pomocnou ruku, se nám povedlo vysadit pěkně velký 

remízek a k tomu liniovou výsadbu stromků a keřů již od tohoto remízu 

až na kraj Studénky. Tato výsadba kopíruje obecní polní cestu, která 

tady kdysi vedla. Podmínkou získání dotace bylo zhotovení oplocenky. 

Díky nakladači z firmy Schrom farms nebyl problém 300 kůlů zatlačit 

do země. Bez této techniky, kterou zajistil náš člen, bychom tyto kůly 

zatloukali ještě dnes. Až po oplocení jsme si uvědomili, jak velká plocha 

těch 1,7 ha vlastně je. Poněvadž nás tlačil čas a nesplněním by byly  

ohroženy peníze z těchto dotací, požádali jsme vás milí spoluobčané o 

pomoc, protože zasadit na 7000 stromků a keřů není žádná maličkost. 

Tuto ,,brigádu“ jsme naplánovali na pátek, kdy byl státní svátek a tudíž 

volno. Upřímně jsme byli překvapeni v jakém počtu jsme se tam sešli. 

Jednotlivci i celé rodiny. Byla radost pozorovat jak se všichni dali do 

díla. Nikdo se neptal, často v dnešní době omývanou větu,,co za to a co 

z toho budu mít“. Přes opravdu tvrdou půdu se tento den  udělal 

obrovský kus práce. Opravdu jste nám tímto moc a moc pomohli !  



Někteří přišli znovu ještě další den. Mohu zodpovědně říct,že za tyto 

dva dny byla vysazena větší polovina sazenic. Ještě jednou jménem nás 

všech členů místního MS všem spoluobčanům upřímně děkujeme za 

pomoc. Těší nás,že se i v této nepřejícné době najde v naší obci 

dostatek občanů,kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu k úžasné věci. 

Ještě jednou DĚKUJEME VŠEM ! Dnes je již vše hotovo. Naší členové 

dokončili osazení již zmiňované polní cesty. Stromky jsou zabezpečeny 

kůly a chráničkami proti okusu zvěře. Zavázali jsme se 5 let o tuto 

výsadbu pečovat. Teď uvidíme až z jara jak se NAŠE STROMEČKY 

mají k životu.  

Na závěr přeji spoluobčanům jménem všech myslivců mnoho štěstí a 

pevné zdraví v Novém roce. 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Jubilanti  

Leden 

Škrobáková Jarmila    50 let 

Čanecký Petr     55 let 

Pospíšilová Věroslava    55 let 

Kozák Zdeněk    60 let 

Březná Oldřiška    65 let 

Břežná Anna     65 let 

Kollárová Stanislava    65 let 

Žůrková Věra     65 let 

Magera Josef    81 let 

 

Únor 

Dekleva Antonín    50 let 

Binar Václav     60 let 

Březný Jiří     60 let 

Horáček Antonín    60 let 

Rečková Eva     65 let 

Reček Alois     70 let 

Červenka Oldřich    78 let 

Lindovská Zdenka    78 let 

Dorňáková Božena    84 let 

 

Noví občánci                                 

Petr Neuer 

Filip Šenk 

 

Opustili nás 

Pan Solnický Ladislav 

 

  



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

Tentokrát jsem si pro vás připravila básničku, s jejím čtením to ale 

nebudete mít tak jednoduché, nejdříve musíte vyluštit tajenku. 

 
Leden 

 

Tak už je tu zase leden, 

ten, co vládne sněhem, ledem. 

Narazíme …(viz Tajenka), 

navlékneme rukavice. 

Vyrazíme směle ven 

za ledem a za sněhem. 

Mráz nás štípe do tváří, 

oči se nám rozzáří. 
 

 

Leden, ten je vlastně prima, 

i když je nám hrozná zima. 
 

 

Vrátíme se zmrzlí domů, 

dáme čaj (a něco k tomu). 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

5. 

7. 

8. 



Sportovní okénko /Stanislav Bierský, předseda SK 

     Máme za sebou rok 2011 a tak nám nezbývá než bilancovat jak se 

povedl. Muži se na jaře umístili ve druhé polovině tabulky a totéž se 

povedlo i v podzimní sezóně. Je před námi zimní přestávka a tak výbor 

hledá posily, aby mohl nechat odpočívat naše veterány, kteří nám musí 

stále vytrhávat trn z paty. Já jim chci za jejich přístup a příklad 

mladším hráčům poděkovat. Tým žáků se potýká s nedostatkem hráčů, 

trenéři se mohou strhat, ale zatím se nám moc nedaří. Potřebné 

ročníky dětí jsou slabé a ještě se jim k tomu moc nechce. To záleží na 

rodičích, zda nechají své  děti trávit čas u počítačů nebo je zapojit, 

chodit s nimi a sledovat jejich sportovní vývoj. Takhle totiž vyrostli 

všichni co něco umějí. Chtěli jsme založit i starší žactvo,které by už  

hrálo na celé hřiště,ale i zde se potýkáme s nedostatkem hráčů . Také 

by bylo potřeba člověka,který by si je vzal na starost.To je totiž u 

nás ve Velkých Albrechticích největší  problém, získat někoho kdo to  

umí a je ochoten předat své zkušenosti dál. 

     Mezi stěžejní akce patřil 27. ročník běhu Velkými Albrechticemi, 

který přilákal 108 běžců z toho 20 

z Velkých Albrechtic. Vítěz Sawe 

Kiprotich pokořil dávný rekord Karla 

Davida a zlepšil jej na 30.09 minut. 

Určitě je v jeho silách jít pod 

30minut a on sám slíbil, že se příští 

rok vrátí. Další akcí byl Odřivousův 

pohár-cyklistický závod, který se 

k nám přestěhoval z Bílovce. Závod 

prošel pořadatelskou a organizační 

daní prvního ročníku a už se může jen 

zlepšovat. Nemalým úspěchem je také 3. místo našich fotbalistů na 

Štítu Albrechtic v městě Albrechticích. Neprohráli jsme jediné utkání 

a jen shodou okolností jsme nehráli finále. K ceně za 3. místo přibyla i 

další cena a to bečka piva, kterou věnoval hráčům starosta 

p.Ing.Josef Magera. 



     Pro rok 2012 zatím velké plány nemáme, neboť neznáme částky 

dotace a čeká nás značné zdražení všeho. Tímto chci poprosit všechny 

o finanční pomoc i menšími částkami naplnit rozpočet SK, abychom 

mohli udržet úroveň sportu alespoň jako v roce 2011. 

     Proto přeji všem občanům obce Velké Albrechtice Veselé Vánoce a 

šťastný Nový rok, hodně štěstí, zdraví a osobní spokojenosti v roce 

2012. 

    

Kronika/Milada Hochmanová 

Velkostatek Velkých Albrechtic. (č.p.52/53) 
Dědičná rychta se v pramenech cituje od roku 1520. 

 

     Dědičné fojtství (rychta) ve Velkých Albrechticích se připomíná v 

roce 1520. Od roku 1649 do roku 1913 jsou jmenováni dědiční rychtáři, 

kteří nemuseli chodit na robotu a neplatili daně. *Roku 1606 byli ve 

Velkých Albrechticích: l velkostatkář, 46 zemědělců, 1 domkář, 3 

mlynáři *. Od roku 1649 jsou jmenováni dědiční rychtáři a to: V roce 

1649 koupil Martin Nitsch za 700 tolarů opavské měny rychtu od 

Václava Sigmunda Sedlnitzkého. V roce 1673 koupil velkostatek Elias 

Weihner. * Roku 1695 byli ve Velkých Albrechticích: l velkostatkář 

(Elias Weihner), 44 zemědělců, 6 zahradníků, 18 domkářů, 3 mlynáři. * 

V roce 1705 přišlo ještě 5 domkářů do vesnice. V roce 1706 koupil 



velkostatek Jakob Blasch od syna předešlého držitele (Mathesa 

Weihnera). V roce 1732 koupil statek Jan Butschek a od něj přejímá 

rychtu v roce 1769 jeho nejmladší syn Josef Butschek, který ji 

předává v roce 1808 svému synu Leopoldu. Od Leopolda koupil statek 

Andreas Kober a to v roce 1818 a vedl ho až do roku 1859. Tento pán 

byl velmi zámožný a vybudoval v roce 1829 nově hospodářské budovy. 

(Andreas Kober byl pradědečkem posledního majitele velkostatku pana 

Josefa Kobera). V roce 1859 převzali velkostatek sourozenci Josef a 

Elizabeth Koberovi, kteří ho vedli, až do roku 1883. Poté převzal tento 

statek Eduard Kober, který vedl statek do roku 1913. Posledním 

rychtářem byl Josef Kober, který na velkostatku hospodařil až do 

odsunu němců po 2. světové válce v roce 1945. Tento velkostatek byla 

největší zemědělská usedlost v naší obci měla 44.75 ha zemědělské 

půdy a je jeden z nejstarších obytných domů obce. Byl od roku 1663 do 

roku 1945 postupně 

ve vlastnictví rodin 

Nitsch, Weihner, 

Blasch, Butschek a 

Kober. Dědičný 

rychtář jak už zde 

bylo zmíněno nemusel 

chodit na robotu ani 

neplatil daní. Jeho 

povinnosti však bylo 

pomáhat při výběru 

daní, chovat 

loveckého psa pro 

vrchnost, dvakrát do 

roka hlídat stádo 

ovcí a v době nebezpečí konat jízdní hlídku na zámku. Ostatní sedláci a 

domkáři podléhali tvrdým robotám. Vykoupili se pouze svobodní sedláci 

Gieler č. 151, a Tegel č.108. Jednou z obecních daní byl odvod obilí, 

které se odevzdávalo na sýpce v č. 207. Tuto daň museli odvádět 

rychtář i svobodní sedláci. Taková robotní cesta Velkoalbrechtického 

sedláka vedla od usedlosti Flager č.p. 47 / 48 přes Jamník směrem na 



hane. V době roboty se tato cesta používala jako zkratka pro sedláky 

dolního a středního konce obce. V Jamníku je ještě možno vidět 

pozůstatky mostu (Kobrova mostu), kterým vedla robotní cesta. (Zde 

se také vyprávělo za starých časů o VODNÍKOVI.)  A na cestě do 

Bravantic stávala Koberova kaple ( 271 m ). Koberova kaple na 

Bravantské cestě byla vystavěna v roce 1830-31 a v mapě je od roku 

1836 jako trigonometrický bod označena výškou 274 m n.m. Místo, na 

kterém tato kaple stála, bylo pro vesnici důležitým bodem.  Kaple byla  

obklopena 100 let starými lípami a byla chráněnou památkou. Při 

krásném počasí ji mohli naši předkové vidět z Lysé hory, Radhoště, 

Javorníka. Z jakých pohnutek tato kaple byla vystavěna není 

jednoznačně známo. Říká se, že manželka bývalého starosty (jméno 

neznáme) smrtelně onemocněla a přikázala v závěti na památku 

vystavět na tomto místě kapli. Jako zázrakem se uzdravila a kaple byla 

skutečně postavena. Roku 1946 však byla tato kaple zbourána a 

skáceny i lípy. *čerpáno z kronik V.A.* 

     Fotka usedlosti č.p. 52/53 pochází z roku 2009. Dnes v roce 2012, 

už neuvidíme hospodářské budovy, které postavil pan Andreas Kober, 



jelikož už jsou bohužel zbourány, 

jelikož v 80 létech to byl majetek 

státního statku, který tam 

provozoval chov prasat a nechal 

budovu hodně zchátrat. Jak je 

vidno má tento dům, kdysi 

velkostatek velkou historii. A mi se 

snad podařilo vám ji trošičku 

přiblížit :-) 

A také na zdejším hřbitově můžete 

najit pomník posledních majitelů 

velkostatku rodiny Kober. 

 

 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Dvakrát plodící maliník 
Chcete na své zahrádce trhat 
maliny? Vyberte si odrůdu, která 
plodí dvakrát.  
     U nás jsou pro pěstování maliníku 

velmi dobré podmínky. Vyhovují mu 

propustné, středně těžké půdy dobře 

zásobené humusem, s půdní reakcí 

mezi pH 5,5 a 6,5. Průměrná roční 

teplota by měla být nad 6 – 9 °C, 

srážky 700 – 800 mm. Nejsou pro něj 

vhodné alkalické půdy a také půdy s 

nedostatkem mikroprvků – bóru, 

železa, hořčíku a manganu, 

nevyhovují mu ani chladné polohy. Pěstujeme ho ve středních polohách, 

to znamená ve výšce 200 až 600 m. Oslunění horní části výhonů je pro 

maliník velmi důležité, naopak spodní části výhonů by měly být 

zastíněné, což dobře vyhovuje jeho původnímu stanovišti na lesních 

pasekách. 



Pěstování 
     Dvakrát plodící maliník vytvoří od května do června souvislý a dobře 

zapojený porost jednoletých výhonků. Po odkvětu koncem června se 

začínají tvořit plody, které dozrávají od poloviny srpna a sklízíme je 

postupně asi dva měsíce, téměř až do konce října. Po podzimní sklizni 

se musíme rozhodnout, jak budeme dále postupovat. Máme dvě 

možnosti. Buď se rozhodneme pro druhou, poněkud nejistou jarní 

sklizeň – potom odplozené výhonky zařízneme k prvnímu dobře 

vyvinutému pupenu a necháme je tak přes zimu, nebo porost nad zemí 

seřízneme a počkáme si trochu déle na silnou sklizeň z jednoletých 

letorostů. Na jaře před začátkem nové sezony porost pohnojíme. I 

když řada odrůd této skupiny nevyžaduje oporu, jednoduchá opěrná 

konstrukce pěstování usnadní, protože sníží riziko polehnutí porostu 

vlivem nepříznivého počasí nebo vylomení těžkých letorostů. Pro 

výsadbu používáme zdravé sazenice, které vysazujeme 0,5 – 0,8 m od 

sebe, šířka meziřadí závisí na způsobu ošetřování půdy. Maliník na  
jednom místě pěstujeme 8 – 10 let, potom porost obnovíme. Množení 

není obtížné – používáme kořenové nebo bylinné řízky, kořenové 

odkopky nebo hřížení letorostů. 

Mateřská škola / učitelky 

Po stopách sv.Martina    
V listopadu jsme se s dětmi připravovali na příjezd sv. Martina: „ Přijel 

k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr“.“ Na svatého Martina kouřívá se 

z komína a na svatou Kateřinu zalezeme pod peřinu.“ Ptáte se jak? Četli 

jsme si pověst o sv. Martinovi, dověděli jsme se, že je dobré se 

vždycky podělit a myslet i na druhé, také jsme společně upekli 

svatomartinské podkovičky a vyrobili krásný lampión - svatomartinské 

světýlko, které nám 11. 11. v podvečer svítilo na cestu při lampiónovém 

průvodu. Bylo to velké dobrodružství. Potemnělou vesnicí jsme putovali 

za koníkem, cestou plnili úkoly, našli jsme poklad-perníkové podkovičky, 

pochutnali si  na martinských rohlíčcích, prohlédli si koně a vlastně 

jsme si užívali s dětmi a jejich rodiči toho, že Martin přijel na koni 

hnědém a sníh nechal ještě doma.                    



                                                 

 

 

   

  



Rozhovor / Marie Dlabalová 

Senioři nemusejí jen sedět s rukama v klíně  
     Málokdo by jí hádal její věk, je stále v pohybu, usměvavá, aktivní, 
dobrosrdečná. Její život by možná vydal na knihu, ale my tolik 
prostoru nemáme. Takže jen krátké posezení a tento rozhovor, v němž 
vám představím naši spoluobčanku paní Josefu Vysokou (77).  

Já žasnu, jaké to tu máte pěkné a útulné.  
     I já jsem spokojená. Už tu bydlím sedm roků. Tady mám kuchyňku, 

vedle obývací pokoj, pak sociální zařízení. Pro jednoho člověka akorát.  

Vy tu ale stejně moc nepobýváte. 
     To víte, když je hezky, tak sedíme venku na lavičce a taky mám plno 

funkcí a spoustu známých. 

Jste v klubu důchodců, v červeném kříži… 
     Také jsem byla u hasičů, teď už jen jako čestný člen. Ostatně tady 

jsem vám to přichystala, sama se můžete přesvědčit z fotografií a 

průkazek. 

Těch členských průkazů je opravdu nepočítaně, svaz 
československosovětského přátelství, svaz zaměstnanců v zemědělství, 
svaz požární ochrany,  svaz žen, ta je  vystavená v roce 1968, máte tu i 
medaile – například za mimořádné pracovní úspěchy v socialisté soutěži 
z roku 1975 ke 30. výročí osvobození Československa, další pak 
Ondřejovi a Josefě Vysokým, ta je z roku 1976 za vzorné výsledky 
v ošetřování. 
     Přijal nás na hradě i Gustáv Husák…. 

Možná, že byste o takových úspěších ani neměla mluvit, vždyť to přece 
bylo za totality! 
     Ale bylo to za práci, ne za sezení někde u stolu. Byli jsme oceněni 

za svoji robotu, nebylo to zadarmo. Přes den se muselo pracovat, v noci 

kolikrát, když se prasnice prasily, taky jsem u nich seděla. Měla jsem 

ráda svoji práci, měla jsem ráda lidi a za to jsem byla i oceněna. 

Pomáhám i teď, kde mohu, kde to je potřeba. 

Také se angažujete už několik let při sběru šatstva pro charitu. 



     No po těch schodech dolů do sklepa to už tak nejde, ale říkám si 

musíš, musíš. Musím se hýbat.  

To říkávala vždycky i moje maminka. A vůbec, žije ještě někdo z vašich 
spolupracovníků? 
     Jen paní Koňaříková, ostatní – paní Sakmarová, Staňková i tvoje 

matka už jsou na pravdě Boží…. 

Vy patříte k těm, kteří byli zvyklí pracovat od malička, po celý život, 
nezastavíte se ani v důchodu! 
     To máš pravdu, když někdo potřebuje, jdu ještě pomoct. Narodila 

jsem se ve Staškově u Turzovky. Od sedmi let jsem byla na službě, 

potom jsem pracovala v textilce, tam jsem poznala mého budoucího 

muže, odstěhovali jsme se na Moravu do Soběchleb, pak do Vratimova 

na státní statek a potom tady do Albrechtic. A tu už jsem přes 

padesát let. Nejdříve jsem pracovala v kravíně, i v tom novém, a pak 

dvacet let u prasnic. 

A co říkáte na to, že v tom novém kravíně už krávy nejsou, že to naše 

zemědělství už není, jaké bývalo? 

     Co na to říkám? Je to škoda. Všechno je zničené, není to dobré.  



Existuje něco, co vám v poslední době udělalo radost?  
     Že mám tento byt, to mi udělalo opravdu radost. Jsem svoji paní, co 

si udělám, to mám. Také to, že je rodina pohromadě. Trápí mne, že 

jsem ztratila syna, ale to už nezměním. Mám dvě dcery, tak ty se o 

mne určitě postarají, až už na tom nebudu se zdravím nejlépe. 

Zůstaňme na chvíli u vašeho dětství.  

     Bylo nás čtrnáct dětí, deset žilo, ale zůstali jsme teď už jen čtyři. 

Táta umřel v padesáti a maminka zůstala sama. Já jsem se první vdala a 

odešla jsem do Ostravy, ale kde jsem mohla, tak jsem pomáhala. To 

víte, máma,  když  šla do důchodu, tak dostala šest stovek  a co to bylo, 

tolik dětí uživit.  

To je až k neuvěření  
     No, těžký život to byl. 

A ta vaše služba? 
     Tak službu jsem měla dobrou. Hlídala jsem děti u poštmistra na 

poště. Nosila jsem dřevo a uhlí a hlídala jejich dvě děti. Sama ještě 

děcko. Potom dva kilometry do školy a předtím ještě na poštu uklidit, 

protože můj otec pracoval na poště. Tak to bylo až do čtrnácti roků. 

Chtěla jsem se pak jít učit za prodavačku, moc se mi to líbilo, ale 

nebylo to možné, kdo by mně podporoval. Proto jsem nastoupila do 

Sloveny v Turzovce a pak do Ružomberoku do textilie, no pak už mně 

čekala Morava a zemědělství. 

Řekla bych celkem bohatý život pro jednu ženu. 
     To ano, hodně už není, co bývalo, ani to zdraví… 

Už to není na skákání přes kaluže? 
     Ale možná, že bych si ještě i skočila! 

Jsme na prahu nového roku 2012, jaké je vaše přání pro tento rok? 

     Hlavně zdraví. A taky by bylo dobře, kdyby se více myslelo na ty 

staré lidi. Nejsme všichni stejní, ale někteří jsme se opravdu moc 

narobili, nadřeli. Naše vláda by na nás měla více myslet, více si nás 

vážit.    

 



Policejní střípky   

Zjištění pachatelů krádeže kanalizačních poklopů Bílovec, Studénka 

Policisty Obvodního oddělení PČR v Bílovci byli zjištěni 

třiadvacetiletý muž z Bílovce a dvacetiletý muž z Bílovce, jako 

podezřelí z krádeže tří kanalizačních litinových poklopů z 

kanalizačních vpustí v obci Velké Albrechtice u domu č.p. 255 na 

místním parkovišti, které se dopustili v době od 20:00 hodin dne 

4.11.2011 do 06:15 hodin dne 5.11.2011, čímž způsobili poškozenému 

celkovou škodu odcizením okolo 9.000,-Kč., a dále v době od 17:00 

hodin dne 30.10.2011 do 12:45 hodin dne 31.10.2011 ve Studénce na 

ulici Městská u domu č.p. 348 na místní pozemní komunikaci odcizili z 

kanalizační vpusti jeden kanalizační litinový poklop, čímž způsobili 

poškozenému, celkovou škodu odcizením okolo 6.000,-Kč. a ve Studénce 

na ulici Malá Strana u domu č.p. 187 odcizili z litinového odvodňovacího 

žlabu vrchní krycí mříž, čímž způsobili poškozenému škodu okolo 

3.000,-Kč. Spisový materiál byl předán příslušným orgánům k jejich 

potrestání. 
  

Adventní věnce 2011 /Blanka Drastichová                             

Dne 24. listopadu 2011 se 

konalo na obecním úřadu 

tradiční Vázání adventních 

věnců.  Místností se rozezněly 

koledy, vůně perníčků, které 

spolu s dětmi zdobila p. 

Magerová a na všechny dýchla 

vánoční atmosféra. Setkání 

asi 20ti tvořivých lidiček bylo 

moc příjemné. Každá vánoční 

dekorace byla originál a mohu 

upřímně říci, že by se  většina 

těchto výtvorů mohla ocitnout 

na prodejních pultech. Při 

tvoření vyšla také chvilka na dobrý čaj a nějaké to poklábosení. 



                



VÁNOČNÍ KONCERT 

Dne 01.01.2012 se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele vánoční 

koncert. Začátek v 17.00hod. 

Program  koncertu 

ARCANGELO CORELLI - Sonáta F dur op.12  č.10,  Preludio - 

Allemande - Sarabanda - Gavotta - Giga  

GIULIO CACCINI - Ave Maria 

JOHANN SEBASTIAN BACH - Sinfonia F dur  BWV 156 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL -  „Er weidet seine Herde“                

(árie z oratoria Mesiáš) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART  - „Laudate Dominum“                                                    

(ze  Slavnostních nešpor  K 339) 

ANTONIO VIVALDI - Koncert f moll „Zima“                                                   (z 

cyklu Čtvero ročních dob RV 297), Allegro non molto - Largo - Allegro 

LUIGI CHERUBINI -  Ave Maria  

GAETANO PUGNANI  -  Sonáta D dur,  Andante - Allegro 

JAKUB JAN RYBA -   Pastorela „Rozmilý slavíčku“  

Pásmo českých koled 

Účinkují: 

Anna Sokolová        zpěv 

Alena Čechová        housle 

Jiří Čech                varhany    

Zprávy a oznámení, reklamy  

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  

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.  

Výměna řidičských průkazů 

Již nyní Vás chceme informovat, že odbor dopravy a silničního 

hospodářství, vyjma agendy řidičských průkazů, bude s účinností od 

01. 01. 2012 přestěhován do budovy Městského úřadu Bílovec,  

17. listopadu 411, I. patro (nynější odbor sociálních věcí). 

Hledáme správce tělocvičny Sokolovna 

Oznamujeme občanům, že pan Pavel Marec ukončil k 31.12.2011 práci 

správce Sokolovny, děkujeme mu za odvedenou práci a zároveň 

vyzýváme občany, kteří by o tuto práci měli zájem, nechť se přihlásí 

na obecním úřadě. 

Vážení občané, 

     dovolujeme si Vás informovat o tom, že v polovině ledna 2012 začne 

v Ostravě rozsáhlá rekonstrukce tzv. Svinovských mostů. Ty 

představují významný dopravní uzel s tramvajovými a autobusovými 



zastávkami, přes který denně projede na 30 000 automobilů, jsou 

hlavní přestupní zastávkou MHD při přechodu k železniční stanici 

Ostrava-Svinov.  

     Rozsah stavebních prací vyžaduje zavedení významných dopravních 

omezení, která se dotknou jak obyvatel města, tak jeho návštěvníků 

z blízkého regionu, kteří tudy projíždějí.  

Dopravní omezení začnou 14. ledna a potrvají až do jara 2013.  

Připravovány jsou dopravní uzávěry v této oblasti, které omezí 

individuální automobilovou dopravu a časově prodlouží cestování 

prostředky MHD. Počítá se také s přeložením zastávek MHD v této 

lokalitě.  

     Byli bychom rádi, uznáte-li to vzhledem ke své geografické poloze 

za vhodné, kdybyste o této skutečnosti informovali obyvatele svých 

měst a obcí. Ušetříte jim tak případné komplikace při návštěvě města 

Ostravy. 

Veškeré informace jsou od 20. prosince dostupné na stránkách 

statutárního města Ostravy na adrese www.ostrava.cz, popř. na 

stránkách Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz.  

Bc. Aleš Boháč,  

Náměstek primátora statutárního města Ostrava 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

01.01.2012 Vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele 

27.01.2012 Myslivecký večírek 

29.01.2012 Výroční členská schůze ČČK 

 

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:30.12.2011                                                      Uzávěrka příštího čísla: 15.02.2012 

http://www.ostrava.cz/
http://www.dpo.cz/
mailto:obec@velkealbrechtice.cz

