
 
 

  

 zpravodaj obce Velké Albrechtice 

           červenec, srpen               2012  
 

                     
Úvodník / Blanka Drastichová    

  

   “Odpočinek neznamená 

nicnedělání,ale načerpání 

nových sil,” 

… řekl kdysi kdosi a tato slova 

mne napadla s blížícími se 

prázdninami. Každý máme svou 

vlastní představu o báječné 

dovolené a zážitky z ní nemusí 

být vždy přímo úměrné vynaloženým financím. Vždyť abychom si užili 

dovolené podle svého, není třeba jezdit na kraj světa. Někdo touží po 

cestě do zahraničí, někdo poznávat krásy naší země na kole nebo jen 

jet pod stan. Ale třeba jen takové grilování se sklenkou vína s lidmi, 

které máme rádi……taky stojí zato. 

                          přeji Vám krásné, prosluněné a šťastné dny. 

 

 

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta 

    Chtěl bych vás touto cestou seznámit s důležitým záměrem, a to 

připravovanými změnami v Chráněné krajinné oblasti Poodří (CHKO). 



Tento záměr zpracovalo vedení CHKO, a obcím v CHKO a nově také 

obcím Velké Albrechtice a Bravantice, byl představen na schůzce se 

starosty obcí v Polance 14. června. Cílem je změna hranic CHKO, změna 

zonace uvnitř CHKO a změna formulace výnosu, kterým se zřizuje 

CHKO.  Podle slov Mgr. Petra Birklena, vedoucího Správy CHKO Poodří, 

jsou důvody v zásadě dva. Prvním je nutná úprava hranic CHKO, kterou 

se sleduje zajištění ochrany Evropsky významných lokalit (Natura 

2000) a zajištění plnění evropské legislativy. Druhým je zpřehlednění 

výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny v regionu, což 

má přinést zjednodušení vztahů Správy CHKO k obcím, občanům a 

ostatním subjektům na území CHKO. Nový výnos o zřízení CHKO, který 

má nahradit stávající výnos z roku 1991 bude vyhlášen nařízením vlády 

ČR. Předpokládá se to do konce roku. Do té doby musí Správa CHKO 

věc projednat s obcemi, zemědělci, rybáři a s řadou dalších subjektů, 

které v CHKO pracují nebo jen sídlí, a hlavně s vlastníky dotčených 

pozemků. Během prázdnin má být zpracován návrh, který pak bude 

zveřejněn ve všech obcích. Vlastníci dotčených nemovitostí budou 

obesláni samostatně. Obce se k návrhu musí vyjádřit po projednání 

v zastupitelstvech. 

    Možná se ptáte, proč vás tímto zatěžuji. Obce Velké Albrechtice se 

záměr dotkne tak, že do CHKO bude přičleněna oblast kolem soutoku 

Bílovky, Jamníku a Seziny, která na naše území zasáhne zhruba po ČOV 

Bílovec. CHKO však nezasáhne do zastavěné části obce.  

    Co to bude znamenat? Území, které bude k CHKO přičleněno v naší 

obci má být zařazeno v zónách II. (krajina, kde se střídají louky 

s menšími plochami lesa) a III. (zemědělsky využívaná krajina mimo 

souvisle zastavěné území). Zvláště v zóně III. může dojít k omezení 

hospodaření na zemědělských pozemcích, protože některé činnosti je 

v CHKO možné vykonávat jen se souhlasem Správy CHKO. Například 

hnojení digestátem (nugátem) z bioplynových stanic nebo bude nutné 

trávu z luk sklízet a nenechávat ji mulčovat a zetlít na ploše. To však 

platí jen pro území CHKO, netýká se to zbytku území obce. Není třeba 

obávat se, že se CHKO bude vyjadřovat ke stavebním záměrům nebo 

třeba ke kácení dřevin mimo CHKO. Více informací najdete na adrese 

www.poodri.nature.cz, zde vkládám malou mapku.   



 

 

      Říká se, že červen je měsíc plevelů. Po předcházejícím suchém jaru 

konečně vydatně zapršelo a snad má pršet dále i v červenci, a tak trávy 

a plevele rostou jak divé. Každým rokem obesíláme řadu vlastníků 

pozemků aby si porosty sklidili. Nejenže hyzdí vzhled obce, ale ve 

vysoké trávě se drží různá havěť, jako třeba slimáci a hlodavci a ti pak 

přelézají na sousední pozemky a páchají zde škody. A samozřejmě 

semínka dozrálého plevele vítr roznáší do okolí.  Dovoluji si požádat ty, 

jichž se to týká, aby svoje pozemky udržovali a minimálně dvakrát 

ročně sklidili porosty na nich. Děkuji za pochopení. 

    Nadchází čas prázdnin. Pro někoho doba odpočinku, pro jiné čas 

největšího pracovního vypětí. Prázdniny uvítají zejména naše děti, 

školáci a studenti. Všem přeji příjemné prožití dovolené a pohodové 

prázdniny plné slunce a dobré zábavy.  

      Závěrem si dovolím poděkovat zde za dlouholetou práci ve funkci 

předsedy Sportovního klubu Velké Albrechtice panu Stanislavu 

Bierskému, který končí ve funkci předsedy k 30.6.2012.  



Ze základní školy/Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka 

Poděkování                                                                                                                                                 

     V dnešním čísle Hlasu obce bych ráda poděkovala všem těm, kteří se 

během školního roku obětavě podíleli na rozvoji osobnosti dětí a žáků, 

na jejich výchově a vzdělávání, akcích, projektech, výletech, nácvicích 

programů, mimoškolních a 

volnočasových  aktivitách.                                                                                                               

Dík patří především pedagogickým a 

provozním zaměstnankyním, které se 

s nekonečnou trpělivostí staraly o 

své svěřence v mateřské a základní 

škole, vedoucím kroužků 

sportovního, výtvarného, dovedných 

rukou, keramiky, Ing. Alexandře 

Kadlecové za středečního 

Albrechtického klubíka pro školáky a 

pondělního Albrechtického klubíčka pro nejmenší a paní Adéle 

Magerové za cvičení aerobiku určeného ženám.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tvorba našich děvčat                                                                                                                                     

     V 1. a 2. třídě vznikl v průběhu roku „Čtenářský klub“. Děvčata 

nejen četla, ale i využila své bujné fantazie a pustila se do psaní. 

Posuďte sami, zda-li se první skromné literární výtvory povedly.  

O ježkovi (Natálie Langrová, 1. ročník) 
V zahradě máme ježka. Chtěla jsem ho pohladit. On se ale stočil do 

klubíčka. Má moc ostré bodliny. Hned mě popíchal. Tak jsem ho 

nechala. Za chvíli utekl do listí. Asi tam spí. 

 

O veverce (Natálie Langrová, 1. ročník)                                                                                                                          

Vedle mého domu je lesík. Jednou jsem tam viděla 

veverku. Lezla po stromě. Donesla jsem oříšky a 

dala je pod strom. Ráno byly ořechy pryč. Ale 

veverka také.  



Kotě (Natálie Langrová, 1. ročník) 

Vlezlo kotě, dírou v plotě                                 

-vlezlo kotě do sadu.  

Koulelo si kapku rosy, mělo dobrou náladu! 

 

Strejda v Africe (Sabina Kremzerová, 2. ročník) 

Strejda chytil zajíce, který žije v Africe. 

Afrika se zelená, zajíček se červená. 

Zajíc chytil strejčka, strejček chytil bejčka. 

Strejček chytil kočičku za tu její hlavičku. 

 

Anička (Sabina Kremzerová, 2. ročník) 

Anča miluje Toníka, Toníka, 

co před ní pořád utíká, utíká. 

Prozraď ty mi Toníku, Toníčku, 

proč nemáš rád Anču, Aničku? 

Tahle holka stojí za to, ta má místo srdce zlato. 

Budeš-li ji milovat, tak tě musím varovat! 

Nezastavuj, utíkej, utíkej, 

čeká tě šok velikej, velikej.  

Jak se jednou zastavíš, polapí tě, uvidíš! 

 

Kobalt a Bela (Veronika Tabášková, 2. ročník) 

Byla jedna vesnice a je tomu dávno, co se to stalo. Žil v ní hřebec, 

jmenoval se Kobalt. Ve stádu byla také klisna Bela. Jednou Kobalt 

utekl, Bela si toho všimla a cválala za ním. Bela zařehtala, znělo to, 

jakoby volala: „Počkej!“ Kobalt zastavil a otočil se. Bela k němu 

přiběhla. Kobalt měl v očích slzy. Bela ho objala. Uběhlo pár let. Bela a 

Kobalt měli malé hříbátko. Dali mu jméno Týlinka. 

 

Nataša a Démon  

(Veronika Tabášková, 2. ročník) 

Byla jedna krásná vesnička a v ní žila holčička Nataša. Měla jenom 

tatínka. Tatínek měl stáj. Jednoho dne přibyl do stáje nový kůň. 

Nataša ho dostala na starost. Jednou večer se Nataša pohádala se 



svým tatínkem a ten řekl: „Máš domácí vězení! A běž do svého pokoje!“ 

To bylo naříkání. Nataša steskem skočila z okna a běžela do stáje za 

Démonem. Osedlala si ho a uháněla na něm k potoku koní. Byla tam 

krásná louka a Nataša se rozhodla, že na ni přespí. O půlnoci se 

probudila a zaslechla dupot. Podívala se na místo, kde nechala Démona. 

A Démon nikde, jen v dáli viděla, jak utíká pryč. Nataša vstala a volala: 

„Démone, stůj, vrať se mi!“ Běžela za ním, a protože jí bolely nohy, 

pomalu to vzdávala. Bylo ráno a tatínek volal Natašu k snídani. Nikdo se 

neozval, nikdo nešel. Šel tedy do pokoje, zvedl peřinu a tam našel jen 

Méďu. Vytočil policii, číslo 158. „Prosím, tady u telefonu nešťastný 

tatínek.“ Trápil se tatínek, Nataša byla na tom stejně. Šla lesem a tu 

začalo pršet. Vzpomněla si, že deštník nechala v tašce na sedle. Kéž by 

se jí to nestalo. Nataša se schovala pod strom. Otočila se a tu vidí 

divoké koně a mezi nimi -Démona! A pak jí došlo, že Démon je ještě 

divoký kůň. Zkusila zavolat: „Démone, vrať se mi, pojď sem!“ Démon 

Natašu poznal a šel k ní. Nataša ho pohladila, podívala se, jestli nemá u 

sebe jablko. Měla, ale jen jedno a oni jsou dva! Dala ho tedy Démonovi. 

Tatínek se doma o Natašu bál. Osedlal svého Monzuma, dostihového 

koně. Jel krokem, pak klusem a pak cvalem. Vzpomněl si, že u potoka 

divokých koní byla Nataša jako malá. 

Zatím měla Nataša problémy, Démon kopal a ona si myslela, že chce 

zpět k divokým koňům. Démon vyhazoval kopyty nahoru, ale Nataša ho 

pevně držela. „Démone, víš co? Půjdu pěšky. Démone, nech toho.“ 

Nataša si přivázala Démona ke stromu a šla se napít vody. Tatínek 

uviděl Démona u stromu, Nataša ho slyšela a utíkala do lesa. Tam 

uviděla ceduli:Vstup zakázán!  To se jí nevyplatilo. Najednou spadla do 

díry. „Pomóc, pomóc!“ Tatínek volání 

uslyšel, vzal lano a Natašu vytáhl 

ven. Nataša stála na zemi a 

objímala tatínka. Spolu nasedli na 

koně a jeli domů. Nataša dostala 

veliký hlad. Dojeli do chalupy, 

sundali Démonovi a Monzumovi 

sedla a Nataša tatínkovi slíbila, že 

už nikdy neuteče. 



Ztracené štěně (Vendula Ziajová, 2. ročník) 

V poklidné vesnici stál krásný domeček, v něm okno. Přes okno šlo vidět 

do Eliščina pokoje.  V pokoji bylo štěně. Běhalo sem a tam. Hned ráno 

Eliška vstala a oblékla se. Ve škole se Eliška chlubila, že má krásného 

zlatého pejska. Přišla za ní spolužačka a řekla: „Když se tak chlubíš, 

ukážeš mi ho?“ „Dobře“, řekla Eliška. Po chvilce spolužačka přišla a ptá 

se: „Kde ho máš?“ „V pokoji, jdeš se mnou?“ „Ano, jdu.“ Eliška otevřela 

dveře svého pokoje a šup, vyběhl za ní úžasný pejsek. Ráno ale nemohla 

Eliška svého psa najít. Ve škole plakala a plakala. „Co je ti?“ ptala se 

kamarádka. „Ztratil se mi pes!“ řekla s lítostí v hlase Eliška.  

Po škole šla Eliška domů a zase se rozplakala. Sedla si na postel a 

stiskla k sobě plyšového medvídka. Vtom zvedla 

oči do okna a vidí svou hodnou spolužačku. Jde 

s jejím psem a hubuje kamarádku, ať už nepláče. 

Našel se. Už zase má svého milého pejska! 

 

Pohádané (Vendula Ziajová, 2. ročník) 

Ve vesnici žily dvě nejlepší kamarádky. Všechno 

dělaly spolu, všude spolu jezdily. Ale jednou se moc pohádaly. Jedna 

druhé oplácela škaredé věci, narážely stále do sebe. Ve škole seděly 

odděleně a mračily se na sebe. Jednou si toho paní učitelka všimla a 

zeptala se: „Co je vám, holky?“ „Pohádaly jsme se“, odpověděla jedna. 

„Malé nedorozumění“, řekla druhá. A paní učitelka radila: „Tak se zase 

rychle usmiřte!“ „Ale to není tak snadné“, řekla ta první. „A proč ne, 

budeme zase kamarádky“, řekla ta druhá. „Ty to vůbec nechápeš.“ A je 

to tu zas! Zase se hádají a hádají. „Ach, jo, zase se hádáme. Usmiřme 

se, prosím!“ „Tak jóóóóóóó! Je to tak lepší!“ 

 

Příchod jara (Barbora Kleinová, 4. ročník) 

Pampeliška kouká, že zelená je louka. 

Obloha je modrá, bez mráčků. 

Sluníčko jasně svítí a ráno voní kvítí. 

Celá, celičká vesnice je vzhůru a ven z postele se řítí. 

Zima je dávno za horou a už se neukáže. Léto je tu!                                                                                                 



A protože prázdniny už začaly, mějte se všichni přes léto báječně 

a pořádně si prázdninového volna a zážitků užijte!  

     

Mateřská škola /děti a učitelky 

VYNÁŠENÍ  MAŘENY /  MOŘENY, MORENY,SMRTKY/ 

      Jako každý rok, tak i letos jsme všichni netrpělivě čekali na první 

jarní sluníčko a sněženky v trávě. Jaro již tradičně vítáme vynášením 

Mařeny – báby Zimy. Tu jsme společně vytvořili z papíru.Děti ji 

vymalovaly temperovými barvami,dozdobily krepovým papírem,uvázaly 

na hlavu papírový šátek a nakonec zavěsily na  krk papírové 

ozdoby.Také pilně trénovaly říkadla,kterými Mařenu vyprovodíme na 

její cestu. 

„Neseme Mařenu, navrchu červenou, na spodku   

zelenou, pěknou, pěknou, pěkně zdobenou.“ 

 

„Zimo, zimo,táhni pryč, 

nebo na tě vezmu bič, 

odtáhnu tě za pačesy, 

 za ty hory, za ty lesy, 

až se vrátím nazpátek, 

svléknu zimní kabátek.“ 

 

     Na první jarní den jsme 

Mařenu odnesli na most /u 

Milasů/, tam jsme ji zapálili a 

poté vhodili do Bílovky. Chvíli 

jsme ještě pozorovali, jak bába 

Zima odplouvá pryč. Do školky 

jsme se vraceli s jarní 

písničkou, nesli jsme si vesele 

ozdobenou větvičku a těšili se 

z příchodu jara. 

 



 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

     Před Velikonocemi jsme pozvali do školky rodiče a sourozence 

našich dětí. Čekalo na ně společné zdobení velikonočních vajíček. Pod 

vedením malérečky, paní Jiřinky, si všichni mohli vyzkoušet zdobení 

kraslic voskovými technikami. K velikonočnímu tvoření patří také 

pletení pomlázky. Tato činnost přilákala hlavně chlapce a tatínky. 

Součástí odpoledne byl i krátký program, v němž si děti zazpívaly, 

zasoutěžily a seznámily se s velikonočními tradicemi a zvyky. 

Odpoledne se vydařilo, během tvoření vládla dobrá nálada a děti měly 

radost z výrobků, které si odnášely domů.  

              

Slovo účastníka/Blanka Drastichová 

     Milí spoluobčané, snad žádné 

jiné období v roce není tak nabito 

kulturními, společenskými a 

sportovními akcemi právě tak jako 

květen a červen. Některých z nich 

jsem se zúčastnila. Začalo to 

cyklozávodem  Albrechtická 

Pohoda. Obě mé děti si zazávodily, 

syn jezdí se startovním číslem na 

odrážedle dodnes.  Super pohoštění 

a milé překvapení-všechny atrakce 

zdarma. Zajímavou akcí bylo 

zahájení rybářské sezóny na Kulově 

rybníku. Místní rybáři nabízeli 

vynikající steaky a dobré pivo. Při 

příjemném povídání jsme všichni 

čekali na první rybářský úlovek. 



       V sobotu 2. června se konal zájezd na muzikál Noc na Karlštejně 

pořádaný ČČK a věřte, 

stálo to zato. Ve 

středu 6. června se 

uskutečnil Běh Velkými 

Albrechticemi. Další 

akcí byly v sobotu 9. 

června tradiční Hry 

bez venkovských hranic  

ve Skotnici. Následující 

sobotu byl Den obce Velké Albrechtice. Letos se o organizaci postarali 

naši Hasiči. Program byl velmi bohatý, 

spousta občerstvení i to počasí vyšlo 

skvěle. Večerní karneval a noční jízda 

na kolotočích mají také svou tradici. 

Poslední sportovní akcí tohoto období byl Štít Albrechtic, který se 

konal 30.června 

v Lesních 

Albrechticích. 

 

 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Jubilanti 

Červenec 

Winklerová Eva      60 let 

Sprostáková Miroslava     65 let 

Sprosták František      70 let 

Theimer Reinhard      70 let 

Gardoňová Marie      77 let 

Magerová Ludmila      79 let 

 

Srpen 

Dulanský Luboš      50 let 

Kanko Jaroslav      50 let 

Jozková Libuše      55 let 

Magera Jan       55 let 

Martinská Anna      60 let 

Rulíčková Anna      60 let 

Liberdová Jarmila      65 let 

Kocinec Alexander      76 let 

Vysoká Josefa      78 let 

Koňaříková Veronika      79 let 

 

Opustili nás 

Pan Pavelek František 

 

 

 

Rádi bychom se omluvili našemu občánkovi 

ALEXI ŠENKOVI za špatně uvedené jméno 

v minulém Hlasu obce. 

 



Smuteční oznámení 
V pátek 15. června nás ve věku 66 náhle 

opustil let pan Jan Škrobánek. Údajně se 

zde narodil, nebyl albrechtickým 

občanem, ale jeho jméno přesto navždy 

bude spjato s touto obcí. Působil zde přes 

40 let jako funkcionář sportovního klubu. 

Velkou práci vykonal i při osamostatnění 

obce v roce 1990. Neodmyslitelně je s ním 

spojen Štít Albrechtic, jehož byl 

spoluzakladatelem a předsedou stálého 

výboru. Děkujeme. Letošní devětatřicátý 

ročník připravil, bohužel sám se jej již 

nezúčastní.  

 

 
 

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, předseda SK 

     Máme před sebou dva prázdninové měsíce, kdy má aktivní sport 

přestávku a je doba dovolených. Kdo chce, může si zajít zasportovat 

do našeho areálu na kolečkových bruslích nebo si zahrát volejbal, 

neboť jsme připravili travnatý kurt. Společenský život obohatí 

venkovní karnevaly místních spolků a sdružení. Sportovci pořádají akci 

18. 8. 2012 pod názvem Loučení s létem. Zisk poslouží k financování 

sportu v SK. Výbor SK řeší otázku žáků, protože nejsme schopni dát 

dohromady dostatek dětí příslušných ročníků do soutěže jako dosud a 

tak budeme hrát klasickou soutěž žáků na celé hřiště. Proto budou 

osloveni všichni, kteří žákovským týmem prošli a z věkových důvodů už 

nemohli nastoupit nebo odešli do jiných oddílů, aby opět začali hrát. 

Zde apeluji na všechny rodiče, aby nám pomohli vyhnat děti od 

počítačů ke sportu. V době, kdy budete tyto řádky číst, už bude ve 

funkci předsedy SK pan Aleš Valečko. Jako dosluhující předseda SK 

mu přeji hodně úspěchů. 



Běh Velkými Albrechticemi/Stanislav Bierský, předseda SK 

     Ve středu 6. 6. 2012 proběhl 

další ročník Běhu Velkými 

Albrechticemi. Asi nás má Pán Bůh 

rád, protože dva dny před závodem 

v kuse lilo a hřiště bylo pod vodou, 

ale v den závodu krásně svítilo 

sluníčko. To vše způsobilo, že se 

k nám sjelo úctyhodných 125 běžců 

v če

le 

s loňským vítězem Sawe Elischou 

Kiprotichem z Keni. Ten opět 

prokázal, že afričané vládnou běhu a 

po vynikajícím výkonu zlepšil rekord 

tratě na čas  29.47 min. Organizačně 

závod proběhl bez jakýchkoli 

problémů díky těm, kteří 

pomáhali. A já jim za to moc 

děkuji. Komu nemohu poděkovat 

jsou občané obce, kteří opět 

ukázali, že o nic nemají zájem. 

Těm málo, kteří přišli, děkuji za 

to, že vytvořili závodníkům 

kulisu při doběhu. Mohu za sebe 

slíbit, že pokud se najdou 

prostředky, bude závod 

v příštím roce zas. 



Hry bez venkovských hranic/Milada Hochmanová 

     Milí čtenáři, již čtrnáctý ročník Her bez venkovských hranic se 

tentokrát uskutečnil ve Skotnici a to v sobotu 9. 6. 2012 na místním 

fotbalovém hřišti. Soutěžilo se v sedmi disciplínách, které byly 

motivovány převážně zemědělskou tematikou. Soutěže byly super, 

nálada v mužstvech jak by smet ! Soutěže jsou vždy o štěstí, ale 

v zásadě nejde o vítězství, 

ale o účasti ve hře a družení 

se s ostatními obcemi.  

Nejvíce jsme se družili 

s obcí Trnávka,  kteří také 

přišli na hry v převleku „jako 

důchodci“. My jsme letos 

vyrazili jako pionýři. 

Zavzpomínali jsme si na 

staré „dobré“ časy a 

v celkovém pořadí jsme byli na dvanáctém místě ze sedmnácti 

družstev. Prvenství si odvezla obec Kateřinice před Petřvaldem 

a Sedlnicemi. Závěrečné vyhlášení nejlépe fandících diváků jsme ale 

s přehledem vyhráli a spolu s námi i naši družní důchodci z Trnávky. 

Takže chceme 

touto cestou 

poděkovat všem 

těm, kteří se 

přišli na nás 

podívat a fandit 

nám. A doufáme, 

že příští rok 

bude výpravený 

autobus do 

dějiště dalších 

her přeplněn 

našimi oddanými 

fanoušky.   



Hry se přes nepřízeň počasí podařilo organizačně skvěle zvládnout a 

doprovodný program byl hezký, jelikož se nám všem představil místní 

kynologický klub a letečtí modeláři. Při závěrečném ceremoniálu však 

tentokrát nedošlo k předání pořadatelské štafety, jelikož se ještě musí 

rozhodnout, která obec z jednadvaceti obcí se na organizaci Her 

bez venkovských hranic bude podílet. Takže se těšíme na hry příští a 

jsme sami zvědaví, 

kdeže se pojede 

soutěžit příští rok. 

PS: A kdo by měl 

zájem soutěžit a jet 

příští rok s námi, 

nechť se hlásí u mě 

v obchodě na poště. 

Podmínkou je akorát 

věk, takže od 18 ti let 

nahoru. 

Klub seniorů/Milan Horkel, předseda 

     Vážení čtenáři Hlasu obce, dovolte mi, abych vás v krátkosti 

seznámil s činností našeho klubu. V pátek 20. 4. 2012 jsme se sešli 

v sále společenského zařízení na hřišti na slavnostním jarním setkání, 

které bylo tradičně navštíveno velkým počtem našich členů a hostů. 

K dobrému jídlu, vínku a kávě nám zatancovaly dívky z taneční školy ve 

Studénce. Po zbytek odpoledne nás doprovázel se svou harmonikou pan 

Josef Hrbáček a zpestřil nám toto posezení. Další zdařilou akcí byl 18. 

5. 2012 zájezd na divadelní představení do Těškovic, kterého se 

zúčastnilo 40 členů. Jednalo se o divadelní představení 

místních ochotníků „Manželské šarvátky“, se kterým byli 

všichni spokojeni. Dále připravujeme pro své členy 

autobusový zájezd do zámku Valtice a blízkého okolí.  

     Závěrem mi dovolte, abych popřál všem členům a také 

čtenářům krásné a spokojené prázdninové dny. 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

     Milé děti, je tady červenec, letní měsíc plný sluníčka a teplého 

počasí, a proto jsem vám o něm sepsal básničku. Ale nebudete to mít 

úplně jednoduché!  Její část je ukryta v tajence. Tak hezky luštěte a 

užívejte si prázdniny! 

Červenec 

 

Červenec to je věc, 

začínají prázdniny, 

můžeš sbírat maliny 

nebo taky jahody 

a cákat se u vody, 

borůvkami natřít nos, 

každý může chodit bos, 

hledat hříbky na mechu, 

trochu dělat (viz. tajenka) 

chodit pozdě spát, 

celý den si hrát 

na kovboje, na zloděje, 

pořád se tu něco děje… 

Řeknu ti to, zrcadlo, 

jak mě to teď napadlo: 

červenec je v zemi zdejší 

vážně měsíc nejkrásnější. 
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Albrechtická pohoda 2012 / Adéla a Josef Magerovi 

 V sobotu 26. května se v naší obci uskutečnil závod horských kol 

a závod pro děti Albrechtická pohoda. Tento závod se jel po polních a 

lesních cestách 

přes Bílov, 

Hublesku, 

Bravinné, Jílovec, 

Lukavec, Požahu, 

St. Ves, Slatinu, 

Nový Svět, Údolí 

mladých a podél 

Jamníka zpět do 

Albrechtic. Delší 

varianta závodu 

měřila 58km, kratší 36km. Celkově se na start závodu postavilo 91 

závodníků, nejrychlejším z nich byl Břetislav Rohel z Opavy, který 

58km ujel za 2:06:52.  Druhou částí programu byl závod pro děti od 

nejmenších do 14 let. Na startu se celkem sešlo 76 dětí rozdělených do 

4 kategorií podle věku. Nejmenší bojovali na asfaltové ploše na hřišti, 

starší navíc kličkovali mezi břízami a travnaté ploše hřiště a pro dvě 

nejstarší kategorie byla nachystaná trasa kolem hřiště a bytovek. 

Čekaly tak na ně jak rychlá jízda po silnici, terénní nástrahy na stezce 

kolem hřiště a mlýnským náhonem a taky mírné klesání po poli podél 

střídaček. Oproti loňsku, kdy se u nás "na zkoušku" konal závod 

Odřivousův pohár byla tato trasa mnohem atraktivnější pro děti i 

diváky, kteří mohli sledovat vývoj celého závodu z jednoho místa. 

Součástí tohoto dne byl doprovodný program, který jsme připravili 

tak, aby zabavil děti i dospělé - byla zde prezentace firmy Insportline 

z Vítkova, prodejní stánek fy Progress, soutěže pro děti ve spolupráci 

s firmou Partners a oddílem skautů z Albrechtiček, koutek Jany 

Jermářové s kreslením a hrami pro nejmenší a dále atrakce - vodní 

fotbal, trampolína a laserová a vzduchovková střelnice Corrado 

Ostrava. Celý tento program byl nachystán zdarma a myslím, že byl 

využitý dostatečně. Bohužel jsme se stejně jako ostatní pořadatelé 



setkali se spoustou jiných akcí okolo, takže účast nenaplnila naše 

předpoklady, ale věříme, že jsme nasadili laťku dost vysoko a v příštím 

roce se nám podaří nalákat to požadované množství závodníků i diváků. 

     Na závěr chci touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomohli tuto 

akci zorganizovat, všem sponzorům v čele s naší obcí za poskytnutí 

finanční podpory, místním sportovcům za péči o areál SK a pomoc při 

stavbě stanu, Miladě Hochmannové za perfektní práci při organizaci 

všeho okolo občerstvení a jídla a spoustě dalších spolků a jednotlivců, 

kteří regulovali provoz na trase závodu, hlídali parkoviště s auty 

závodníků, pomáhali s dětským závodem a spoustou jiných činností 

kolem závodu. Bez vás bychom tuto akci sami spolu s mojí ženou 

nezvládli a nemohli organizovat. Ještě jednou všem moc DĚKUJI.  

Pokud se nic zásadního nezmění pak příští ročník plánujeme na sobotu 

1. června 2013. Závod chceme rozšířit na sportovní den pro celou 

rodinu. Program by probíhal od 10:00 hodin do pozdního večera 

zakončený hudebním večerem za účasti několika hudebních těles. 

Nepůjde o klasický karneval. Více informací o letošním ročníku najdete 

na www.mtbpohoda.cz 

     Jako druhou část bych rád napsal krátký článek s názvem "VELKÉ 

DĚTI". Chtěl bych tímto poukázat na skutečnost, že jsme malá obec 

lehce přes 1000 obyvatel, ve které působí pár menších či větších 

spolků a bohužel i já jsem 

letos na vlastní kůži pocítil 

zášť některých lidí vůči 

"všemu co nedělám já". Je 

slyšet z několika stran že 

ten dělá to a druhý nedělá 

nic. Ve valné většině se 

jedná o vleklé spory dnes 

již dospělých rodičů, 

mnohdy dědečků a 

babiček, kteří namísto 

dobrého vzoru mladším 

generacím stále opakují 

své křivdy. Přitom je vidět, že pokud člověk chce a povznese se nad 

http://www.mtbpohoda.cz/


tyto "žabomyší války a dětské křivdy" jde v jeden den a při jedné akci 

dát dohromady lidi, kteří spolu údajně nevychází a nevyjdou. Doufám, 

že se nikdo neurazí a pokud ano, je mi líto. Jsme malá obec s velkými 

možnostmi a je jen škoda, že kulturní a sportovní akce se smrskly na 

pár sobot v roce a když už se něco děje tak spousta lidí raději sedí na 

zahradě u grilu, než aby alespoň kolečkem kolem hřiště zjistila co se u 

nás děje a podpořila pořadatele, kteří tomu obětují mnohé. Snad se 

tohle změní k lepšímu, to přeji všem organizátorům i obyvatelům. 

 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Brusinky a klikvy v zahrádkách 

Brusinky 

     Zařazujeme je mezi méně známé ovoce. Jejich původním domovem 

je Severní Amerika, severní části Asie a Evropy, kde v sušších lesích 

tvoří podrost, zejména borovic. Pěstování brusinek je zde velmi 

rozšířené a populární. U nás se na jejich pěstování zaměřují spíše 

zahrádkáři, pro které jsou vítaným zpestřením jídelníčku. 

Brusinky jsou nízké polokeře vysoké dvacet až třicet centimetrů, s 

kožovitými stále zelenými listy. Plodem jsou červené postupně 

dozrávající dekorativní bobule. Jejich pěstování je poměrně 

jednoduché - je možné je pěstovat téměř všude, dokonce i v oblastech, 

kde se ostatním ovocným druhům už nedaří. V zahrádkách se pěstují na 

záhonech, ale mohou být také součástí vřesoviště nebo jako podrost 

pod rododendrony v okrasných výsadbách. 

Při výsadbě zakoupených sazenic a 

jejich dalším pěstování vycházíme z 

přirozených nároků brusinek. Protože 

jejich domovem jsou suché, převážně 

jehličnaté lesy, vyhovují jim kyselé půdy 

s malým obsahem živin. Výživné půdy s 

vysokým obsahem vápníku jim 

nevyhovují, na přemokření reagují 

odumíráním nových výhonků a velmi 
 



rychle celých rostlin. Stanoviště vybíráme suché a při pěstování v 

nádobách nebo v jamách vystlaných fólií zabezpečíme odtok 

přebytečné vody. Velmi dobře jim vyhovuje také pěstování v hrůbcích, 

kde je menší riziko zamokření. Při pěstování na svazích, na nichž je 

půda přirozeně kyselá, myslíme na skutečnost, že vápník se v půdě 

vyplavuje směrem dolů, po svahu, v důsledku čehož může dojít k úhynu 

rostlin. Místo výsadby proto zabezpečíme tak, abychom negativnímu 

vlivu vápníku zabránili. Substrát pro brusinky je podobný jako pro 

borůvky. Připravíme ho ze směsi vřesovištní rašeliny, říčního písku, 

listovky, s přídavkem kompostu, perlitu a pilin. Brusinky mají mělký 

kořenový systém, a proto jim stačí hloubka substrátu dvacet až třicet 

centimetrů. Závlahu vyžadují jen po vysazení, později je zavlažujeme 

jen v obdobích déletrvajícího sucha. Hnojíme velmi opatrně, protože 

při přehnojení se rostliny stávají citlivějšími na fytoftórovou hnilobu. 

Vhodná jsou hnojiva pro rododendrony a azalky, která neobsahují 

vápenatou složku. Doporučuje se též použití nastýlky, nejlépe ve formě 

pilin nebo kůry. 

     Rostliny vysazujeme z kontejnerů, u nichž nedochází manipulací k 

poškození kořenového balu. Brusinky vysadíme o trochu hlouběji než v 

kontejneru. Během krátké doby vyroste z kořenového krčku množství 

nových výhonků, které obrostou celý záhon a vytvoří zapojený porost. 

Brusinky kvetou a dozrávají ve dvou etapách. Prvé kvetení je v květnu 

až červnu. Úroda z něho je menší, plody sbíráme koncem června. Hlavní 

období květu je v červenci a srpnu. Plody z této etapy jsou větší, 

kvalitnější a chutnější, sbíráme je od září do října. Sběr vykonáváme 

ručně nebo česáčky. 

Klikva 
     Patří také mezi méně známé druhy ovoce. 

Jejích popisů stejně jako návodů na pěstování není 

v současné literatuře mnoho. Zájemci o její 

pěstování jen velmi problematicky vyhledávají 

informace a odpovědi na své otázky. To je i hlavní 

důvod malého rozšíření klikvy, navzdory tomu, že 

si tato rostlina zasluhuje větší pozornost. 



    Její plody obsahují podobně jako plody brusinky velké množství 

organických kyselin, minerálních látek, cukrů, vitaminů a pektinů. 

Vhodné jsou k přímé konzumaci i zpracování. Výrobky z klikvy - sirupy, 

džemy, kompoty, čaje a další - mají vynikající lahodnou chuť a vysokou 

nutriční hodnotu. Většina kulturních odrůd vznikla z druhu klikva 

velkoplodá (Oxycoccus macrocarpus) a klikva bahenní (Oxycoccus 

palustris). Jejím původním domovem jsou zamokřená rašeliniště a 

horské louky Severní Ameriky a Sibiře. Klikva vytváří dlouhé tenké 

poléhavé výhonky dorůstající do výšky asi deset centimetrů, na nichž 

jsou drobné stálezelené lístky. Z větví vyrůstají během vegetace kratší 

vzpřímené výhonky, nesoucí květy. Plodem je bobule podobná borůvce, 

od níž se odlišuje červenou barvou. K pěstování vyžaduje kyselé 

prostředí, které vytvoříme stejně jako u brusinek. Na rozdíl od nich 

však klikva dobře reaguje na hnojení. Používáme ale hnojiva bez 

zásadité složky. Na jaře v období plného růstu přihnojujeme rostliny 

dusíkatými hnojivy v amoniakální podobě, v době nástupu kvetení a 

růstu plodů využíváme více hnojiva fosforečná a draselná. 

 

 
Zajede motorista husu. Tak ji vezme a přijde k domečku,  
kde si hraje chlapeček. "To byla vaše husa?" "Ne, my  
takové placaté nemáme."  

   

Fejeton / Marie Dlabalová 

Nebát se a nekrást  

     Původně jsem chtěla pokračovat v informacích o společenském 

chování, ohlasů je stále dost. Jenomže dnes, kdy tyto řádky píši, jsem 

zažila něco, co mne vede k napsání tohoto fejetonu. Vlastně to se 

společenským chováním souvisí.  

      Mám v rámci restitucí kousek pole. Už jsem upustila od 

počátečního nadšení po získání pozemku a žádné obilí, žádná zelenina, 

jen ty brambory. Zkušenosti jsou takové – cibuli, rajčata, sem tam 



květák, okurky a jiné pochutiny si občas někdo odnesl. Jednou více, 

jednou tak akorát na oběd. Také brambory. To mně žralo nejvíce, 

protože ten pan někdo vytrhal natě, zjistil, že malé hlízy mu moc 

radosti nepřinesou, a tak vytahával další. Každý sedlák ví, že, když 

vytrhnete nať, brambory, které zůstanou v zemi, už dále neporostou. 

To jen pro informaci. Nevím, jak bych měla nazvat člověka, který mi už 

7. 6. tohoto roku vytrhával natě.?! Vždyť tam ještě žádný nový 

brambor najít nemohl. 

     Dnes ráno mne manžel přišel upozornit, že bych měla zavírat 

branku, která vede na cestu a také tu, která nás spojuje se sousedem. 

Když jsem mu řekla, že nejsem přece blbá a nemám s tím nic 

společného, moc mi nevěřil. Až když přišel soused domů a zjistil, že mu 

někdo ukradl kolo. Přivolaní příslušníci policie pak při fotografování a 

obhlídce místa činu našli odrazku z kola na našem pozemku, který opět 

teď už s kolem pachatel použil. S hrůzou jsem 

se šla podívat do naší garáže, kterou jsem 

nechala přes noc otevřenou, jestli tam je vše, 

co patří nejenom nám, ale i synovi. Nebudu 

popisovat, co vše se tam dá najít, abych někoho 

nenalákala. Naštěstí už tam zloděj nedošel. Tak 

jsem si oddechla. 

Ale k názvu svého fejetonu. 

Nebát se - tím je myšleno nebát se říci svůj 

názor a svůj postoj také umět obhájit. Vždy! A slušně, bez násilí. 

Nekrást  - to je přece jasné. Člověče, nekraď zboží, také nekraď 

myšlenky, prostě neber, co ti nepatří. Zůstaňme u toho zboží. Ve 

Velkých Albrechticích se už stalo, že byla vykradena samoobsluha, 

myslím, že i restaurace v sokolovně. Také tu někdo vykradl rodinný 

dům, občas se ztratilo kolo. I nám. Jestli se přišlo na pachatele, to 

bohužel nevím. Ale případ mého souseda mne dost naštval. Jednak 

proto, že jeho i náš pes, kteří přes den hlídají i lidi jdoucí po cestě, 

nikoho nezaznamenali. Jednak proto, že si někdo vůbec dovolí vstoupit 

na cizí pozemek a ještě tam vzít to, co mu nepatří. Už se nedivím těm 

lidem, kteří svůj majetek hájí se zbraní v ruce.  



Manžel má nabito – to je vzkaz těm, kteří snad umějí číst a tento 

článek si přečtou.  

Mimochodem  - heslo „nebát se a nekrást“ je spojeno s T. G. 

Masarykem. Jednu dobu to byl i název rozhlasového pořadu na stanici 

Praha, který jsem měla tu čest připravovat.  

 

Pepíček, kterému máma zakázala koupat se v přilehlém  
rybníce, přijde domů s mokrými vlasy a povídá, že 
 spadnul do vody. "Tak jaktože nemáš mokré i oblečení?"  

         "No, měl jsem takové tušení, že bych mohl spadnout, a tak 
         jsem si ho radši sundal." 
 

 

Prázdniny jsou na dohled … 

    Blíží se prázdniny, a i když chceme dny volna využít hlavně 

k odpočinku a různým radovánkám na suchu i ve vodě, nemůžeme 

bohužel zapomínat na to, že i o prázdninách musíme věnovat pozornost 

našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Ne vždy se podaří pro 

děti vytvořit dostatečnou náplň pro volné dny a tak se zde objevuje 

prostor pro jejich fantazii a uskutečňování různých „hrdinských“ činů. 

Proto v případě, že ponecháváme děti úplně nebo částečně bez dozoru 

měli bychom myslet na to, abychom v jejich dosahu nenechávali 

zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé 

chemické přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem 

experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo 

v nejhorších případech i smrtí. Důrazně upozornit děti na to, že 

plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou 

určeny ke hraní.  Aby si při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny 

elektrické a plynové spotřebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny vodovodní 

kohoutky, zda jsou uzavřena okna a jestli při vycházení z bytu mají 

v ruce klíče. 

Tato základní pravidla, která by samozřejmě měla platit nejen pro 

děti, ale i dospělé, mohou alespoň částečně zamezit nebezpečí vzniku 



požáru a případnému zranění nebo usmrcení osob a ke škodám na 

majetku. 

Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně 

nejen na vyhrazeném tábořišti: 

- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby, 

- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m), 

- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru 

nebo extrémního sucha, 

- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro 

případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj, 

- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli 

v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva), 

- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná 

pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.), 

- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), 

- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že 

nehrozí jeho samovolné rozhoření. 

Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na 

děti o prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své 

děti na možné nástrahy upozornit a varovat je před nimi. 

A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve 

vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím 

nebo dokonce životem a že plynový zapalovač položený volně za oknem 

vozidla je následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na 

bezpečnost v letních měsících bychom měli myslet při každé činnosti 

spojené například s opékáním a grilováním a dále rovněž při manipulaci 

s hořlavými kapalinami při natírání, lakování apod., kdy vlivem teplého 

počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace. 

A v případě, že se stanete přímými účastníky nebo svědky požáru nebo 

jiné mimořádné události, volejte hasiče na linku 150 nebo 112. 

     Spokojené, radostné a hlavně bezpečné léto přejí hasiči HZS MSK, 

územního odboru Nový Jičín 

 



Zprávy a oznámení, reklamy  

Informace 

     Z důvodu napojení na nový centrální registr vozidel, plánuje 

ministerstvo dopravy odstávku stávajícího systému na týden od 2.7. - 

6.7.2012. V tomto týdnu bude registr vozidel MÚ Bílovec z těchto 

důvodu uzavřen. Prosím o upozornění občanů, že  v těchto dnech 

nebude možnost si své záležitosti na odboru dopravy vyřešit. Besta 

Miroslav, vedoucí odboru dopravy a SH. 

 
Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu 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. 

 

 

 

     Milé děti a jejich rodiče, chceme vás 

informovat o možnosti navštěvovat „ Nový 

taneční kroužek“, který bude probíhat od 

září 2012 v naší škole ve Velkých 

Albrechticích. Povede jej slečna Dominika 

Krischková, která má s tancem bohaté 

zkušenosti a sama tancuje od svých 6 ti let. 

Takže všechny slečny, které rády tancují 

neváhejte a přihlaste se . Přesný den 

konání tohoto kroužku bude znám v září.  

 

 

 

Na zahradě honí malý kluk celkem neúspěšně o rok starší 
sestru, která s úsměvem uniká. Tatínek je zarazí a ptá se 
synka: "Pepíčku, proč Aničku honíš?" "Protože mě štípla!"     

"Aničko, proč jsi ho štípla?" "Aby mě honil!" 

mailto:starosta@velkealbrechtice.cz


 



Vyzýváme občany, aby do nádob určených pro tříděný odpad 

nevhazovali pytle s komunálním odpadem !!! 
 Opakovaně jsme pracovníky firmy OZO Ostrava 

upozorňováni, že do kontejnerů sloužících pouze pro 

vytříděný odpad je vhazován směsný odpad. Tyto 

kontejnery mohou využívat pouze občané obce Velké 

Albrechtice, kteří jsou zapojeni do systému sběru, třídění, svozu a 

nezávadné likvidace odpadů obce Velké Albrechtice, tj. platí za odvoz 

odpadů. Není určena pro právnické osoby a fyzické osoby, kteří jsou 

povinni zajistit si likvidaci odpadů ve vlastní režii. 

Kontejnery na plasty: 

Lze vyhazovat: PET lahve (sešlápnout, povolit víčko), plastové nádoby, 

čisté kelímky od mléčných výrobků a pokrmových tuků, plastové fólie, 

sáčky, polystyrén, výrobky označené značkami: 

 
Nevyhazovat: výrobky z PVC (3), nádoby od motorových olejů a 

chemikálií 

 
Kontejnery na sklo: 

Lze vyhazovat: (papírové etikety nevadí, víčka 

raději odstranit), sklenice, skleněné střepy, 

tabulové sklo (pouze do zelených kontejnerů) 

Nevyhazovat: keramiku, porcelán, zrcadla, drátěné sklo a autosklo  

Kontejnery na papír: 

Lze vyhazovat: všechny typy papíru bez příměsí 

Nevyhazovat: papír mastný či jinak znečištěný  

 

 

 



                                                                                    

Kalendář akcí  

Datum Akce 

14.červenec Hasičská soutěž „ O pohár  starosty“ 

18.srpen SK/Letní karneval „Loučení s létem“ 

 

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

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

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

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

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

nesnášenlivosti.  

Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci. 

Kontaktní adresa:  Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,  

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

Vyšlo: 01.07.2012                                                     Uzávěrka příštího čísla: 15.09.2012 
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