
 
 

  

zpravodaj obce Velké Albrechtice 

           listopad, prosinec             2012  

                     
Úvodník/ Blanka Drastichová 

 

     Milí spoluobčané, 

nastal ten pravý podzim. Stromy a příroda hrají všemi barvami a nás 

všechny čeká celkem rušné období. Za dveřmi jsou dušičky, čas 

vzpomínek na drahé zesnulé. Počátek zimy nám přiveze 11. listopadu Sv. 

Martin, a kdoví, zda na bílém koni. Pochutnáme si na svatomartinské 

huse a bude nejvyšší čas obstarat adventní věnec a 2. prosince na něm 

zapálit první svíci, začíná advent. Dva dny na to dáme do vázy větvičku 

třešně SV. Barborku a budeme očekávat, že nám na Vánoce vykvete. 

Ani se neotočíme a bude u nás zvonit Mikuláš s čertem a andělem. Na 

náměstích se rozzáří vánoční stromy a zavoní punč z vánočních trhů. A 

to je už nejvyšší čas zabalit dárky, obstarat kapra, stromek a zadělat 

na vánočku. A na adventním věnci zapálit svíci poslední …… 

 

     Všem Vám ze srdce přeji, 

abyste ten čas strávili co 

nejpěkněji a nejklidněji jak 

jen to půjde a udělali si 

trošku času na pěknou 

procházku nebo adventní 

koncert. Nashle v příštím 

roce…… 

 



Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera, starosta 

    Každým rokem 11. listopadu pokládám kytice k pomníkům padlým ve 

světových válkách. Tento den se v celé Evropě i USA vzpomíná jako 

Den válečných veteránů nebo Den příměří. 11. listopad byl vybrán 

symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le 

Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří 

mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 

1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel 

spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias 

Erzberger. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má 

svůj původ v básni, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John 

McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města 

Ypres. Asociace nositelů legionářských tradic šíří tuto symboliku také 

v České republice, kde byl tento den – den ukončení 1. světové války – 

11. listopad – dlouhá léta opomíjen. Připojte se k těm, kteří si váží 

svobody a demokracie a ctí památku padlých. Náměty, jak můžete 

tento den uctít a připomenout jej také dětem a spoluobčanům, najdete 

na webových stránkách www.vlcimak.anlet.cz. 

    Nejvíce diskutovaným tématem uplynulého 

měsíce byly volby do zastupitelstev krajů. 

Diskutovaným proto, že s převahou zvítězily 

levicové strany, což se dalo očekávat. 

Nechci vyjadřovat svoje názory na tyto 

výsledky. Jen se pozastavuji nad malou účastí 

našich voličů, a to zejména mladší generace. 

Víte, ono nadávat na to jak je tu špatně a pak  

nejít k volbám, je úplně špatně. Nebo se mýlím a jste se současným 

stavem politiky spokojeni? 

    Nastal podzimní čas, provázený velkými rozdíly teplot mezi dnem a 

nocí i náhlými změnami počasí. V našem inverzním údolí je to čas mlh, 

smogu a čmoudíků, táhnoucích se při zemi a znepříjemňujících život. 

Zejména starším lidem a astmatikům toto přináší dýchací potíže. Ale 

zamýšleli jste se někdy nad tím proč tomu tak je a jestli sami 

k zhoršení ovzduší nepřispíváme? Zkuste se někdy v podvečer projít 



obcí a zhluboka dýchejte. Smrady z některých komínů rodinných domů 

bývají tak intenzivní, že překryjí zápach ze zemědělských provozů! Na 

různé zápachy si stěžují i občané zcela zdraví. Třeba když „dobrák 

soused“ na zahradě večer zapálí právě shrabané listí či trávu nebo topí 

odpady a odřezky z různých dřevotřísek v kotli. Stav ovzduší ovlivňuje 

nejen blízkost Ostravy a přítomnost mnoha velkých zdrojů znečištění 

na území obce, jako kotelen průmyslových a zemědělských objektů 

nebo provoz dálnice. Nejvíce však bude ovlivněn spalováním různých 

nevyhovujících „paliv“ v malých domácích kotelnách a kamnech nebo na 

otevřených ohništích.  Prokazují to i různé studie, dostupné třeba na 

internetu. 

    Od 1. září 2012 platí nový zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 

který nahradil zákon č.86/2002 Sb. Nová právní úprava byla přijata 

z důvodu sjednocení s předpisy EU. Stanoví spoustu parametrů, které 

musí provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší dodržovat, jinak jim 

hrozí finanční postih. Říká se v něm třeba i to, že provozovatel 

v topeništi spalovat jen výrobcem předepsaný druh paliva, nebo 

dokonce některé druhy paliv zakazuje i prodávat. Upraveny jsou též 

pravomoci orgánů ochrany ovzduší.   

    Obcím zákon opět dává možnosti obecně závaznou vyhláškou 

stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných odpadů ze zahrad. 

Nebo je dokonce zakázat, když obec zajistí likvidaci tohoto odpadu 

jiným, zákonu neodporujícím způsobem. U nás se třeba nabízí možnost 

odvážet shrabané listí či trávu do bioplynových stanic, kde by tento 

odpad posloužil k výrobě elektřiny. Bohužel, ani několikerá jednání 

s provozovatelem nevedla k uzavření žádné smlouvy. Je možné tento 

odpad nechat odvážet firmou OZO, což ale stojí hodně peněz. Navíc 

bychom kontejnery museli hlídat, aby tam někteří chytráci neodkládali 

jiné odpady. Osobně nejsem přesvědčen, že bychom takovou vyhlášku 

měli přijímat. Na vesnici je toho rostlinného odpadu hodně a třeba 

bramborovou nať či spadané listí z některých dřevin se nedá 

kompostovat a je doporučeno je spalovat. Likvidují se tím škůdci, kteří 

v tom přezimují.  V případě vydání vyhlášky je její porušování obtížné 

prokázat, i když se najde pár svědků.  Zákon podle mne dostatečně 

definuje co je přestupkem a jaký postih za to může být uložen. 



K řešení přestupků občanů proti zákonu o ochraně ovzduší je 

příslušným úřadem Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a 

územního plánování, kterému také budeme postupovat k vyřízení 

stížnosti doručené obecnímu úřadu.  Zkusme se tedy takovému řízení 

raději vyhnout a chovat se takto: „Nedělej jinému, co nechceš, aby 

dělal tobě“. Když už chci spálit shrabané listí, musí být suché a musí 

shořet za dostatečného přístupu vzduchu. Ne že večer zapálím 

několikakubíkovou vlhkou hromadu, která bude čoudit do rána a po 

větru vykuřovat sousedovo otevřené okno. Zkusme být ohleduplní a 

nedělat zbytečné problémy sobě i jiným. Děkuji za pochopení. 

    V letošním roce došlo k podstatným změnám v evidenci nemovitostí 

v našem katastru. Po pozemkové úpravě před dvěma roky, jejímž 

výsledkem byla digitální pozemková mapa nezastavěné části obce, jsme 

se dočkali digitalizace zastavěné části obce. Znamená to zpřesnění 

evidence nemovitostí a pozemkových map. Ovšem jistou komplikaci to 

přinést mohlo. Digitalizací, která byla provedena obnovou katastrálního 

operátu bez zaměření v terénu, se u řady vlastníků změnily výměry 

pozemků, přičemž souhrnná výměra pozemků jednoho vlastníka se 

nemusela změnit. Také pozemkům vedeným dosud zjednodušeným 

způsobem (ZE, PK, GP), kde nebyl veden druh pozemku, byl přiřazen 

druh pozemku a většinou nové číslo pozemku. Katastrální úřad všechny, 

u kterých byly provedeny změny, obeslal a měli jste možnost se ke 

změnám vyjádřit. Přesto se mohlo stát, že jste informováni nebyli nebo 

jste tomu nevěnovali pozornost. Doporučuji proto všem prověřit si 

tento nový stav v evidenci nemovitostí a jestli došlo ke změnám, je 

nutné podat nové nebo dílčí přiznání k dani z nemovitostí, a to do 

31.1.2013. Jinak hrozí pokuty. Finanční úřad toto automaticky neupraví, 

ptal jsem se. Stav evidence nemovitostí si můžete ověřit dálkovým 

přístupem do katastru nemovitostí na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

nebo vám můžeme pomoci na obecním úřadě. 

    Stavba „Vodovod Záhumenice – Butovice, Rekonstrukce potrubí“ o 

které jsem informoval v minulém čísle Hlasu obce, bude ještě letos 

pokračovat další etapou od domu č.p.109 po hranice s obcí Bravantice u 

mostu na ostravské silnici u potoka Jamník. Dotčeny budou pozemky a 

komunikace kolem kostela, která bude muset být na pár dnů zcela 



uzavřena pro veškerou dopravu.  Respektujte proto dopravní značení, 

vyhnete se zbytečným komplikacím. 

    Projekční firma Projekt 2010 předala projekt pro územní řízení a 

17. října 2012 byla podána žádost o územní rozhodnutí o umístění 

stavby parkoviště u hřiště na pozemku p.č. 270/4. Další informace 

budou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu. 

    Závěrem bych vás rád pozval na tradiční koncerty v kostele sv.Jana 

Křtitele. Adventní koncert se uskuteční v neděli 16. prosince ve 14.00 

hodin a vystoupí na něm amatérský pěvecký soubor Keep Smiling 

Gospel Orlová pod vedením paní Lýdie Jančové. Jak sami o sobě říkají, 

jsou „sbor nadšených pěveckých amatérů“, ale mají za sebou řadu 

vystoupení i v zahraničí. Vánoční koncert se uskuteční v neděli 30. 

prosince v 16.00 hodin a vystoupí nám již známé pěvecké sdružení 

Collegium Bonum pod vedením paní Kamily Širůčkové. Těšíme se na vaši 

účast. 

    Všem čtenářům tohoto zpravodaje přeji příjemné prožití vánočních 

svátků, hodně pohody a klidu.  

 
 

Zasedání zastupitelstva / Ing.Josef Magera, starosta 

     Desáté zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 10. 

prosince 2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti v budově obecního 

úřadu, Velké Albrechtice 119. Program bude zveřejněn obvyklým 

způsobem po jeho schválení radou obce. Hlavním bodem programu však 

bude projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2013. 

 

 

Ze základní školy/Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka 

     Škola je místem výchovy, vzdělávání, setkávání, poznávání, utváření 

vzájemných vztahů, upevňování přátelství, první seberealizace. Děti se 

osamostatňují, učí se vstřícnosti, toleranci, snaží se pomáhat jeden 

druhému a záměrně si neubližovat, prožívají v ní jedno 

z nejdůležitějších životních období, jež jim dlouho zůstane v paměti.                                                                                                                                                          



Škola se podílí na formování osobnosti dítěte. Velkou roli vedle 

spolužáků hrají dospělí, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu a 

ovlivňují je svým chováním a přístupem. Na prvním místě je to učitel, 

vzdělaný a kultivovaný, jenž předává vědomosti a znalosti, je autoritou, 

kterou respektují, kamarádem, kterému mohou za každých okolností 

důvěřovat, osobou snažící se vylepšovat pracovní prostředí, v němž se 



proces vyučování odehrává, člověkem předávajícím nové poznatky a 

motivujícím žáky k získávání znalostí a vědomostí, rozvíjejícím morální 

hodnoty. Nadání, talent, pracovitost, fantazii a zdravé sebevědomí 

podporují vedoucí zájmových kroužků a volnočasových aktivit.   

     Letos naši školu navštěvuje 33 žáků, 13 prvňáčků, 6 druháků, 9 

třeťáků a 5 čtvrťáků. Dětem byla dána možnost vybrat si podle zájmů, 

přání a zaměření kroužky - sportovní, výtvarný, taneční, Dovedné ruce, 

keramiku, angličtinu, Malého zdravotníka. Od poloviny září byly 

organizovány zajímavé pořady. Na dopoledním koncertu pana Lubomíra 

Hrdličky si za doprovodu kytary zazpívaly děti známé pohádkové 

písničky. Ve Vagonářském muzeu ve Studénce shlédly staré i novější 

mašinky. V rámci dopravní výchovy a získání průkazu malého cyklisty 

navštívili starší žáci dopravní hřiště v Příboře. Africkým světadílem 

provedli děti rodilí Afričané, kteří zaujali nejen poutavým vyprávěním 

o životě dětí, rodičů, učitelů, ale odpovídali i na úsměvné otázky a 

nakonec společně s dětmi a učitelkami zabubnovali a zatančili, až se 

otřásala celá tělocvična. Na výstavě U chovatelů v Bílovci obdivovaly 

děti pestrobarevné exotické ptactvo, leguána, želvu, králíky, kachny a 

slepice. A čeká nás ještě Mobilní planetárium, procházka vesmírem, 

povídání o vzniku života na Zemi, a to přímo u nás ve škole. Těšíme se. 



Mateřská škola/ děti a učitelky 

      V pátek 21.9.2012 se uskutečnil v Bílovci „Den otevřených dveří“ na 

služebnách městské policie Bílovec, Policie ČR a hasičské zbrojnici. 

Předškolní děti se 

této akce 

zúčastnily a za 

doprovodu 

učitelek šly pěšky 

až do Bílovce. 

Cesta byla dlouhá, 

ale děti byly 

odměněny tím, že 

se seznámily 

s činnosti a 

chodem městské 

policie, s policejní služebnou a veškerým vybavením potřebným pro 

výkon služby. 

     Ve středu 3.10.2012 proběhla 

na školní zahradě podzimní akce 

„Výroba větrníčků a Dyňáčků.“ 

Všechny děti si vybarvily 

větrníčky, které jim rodiče 

pomohli dodělat a připevnit na 

klacík, aby se hezky točily. Děti 

ze třídy Sluníček a Berušek si 

společně s rodiči vytvořili každý 

svého Dyňáčka. Fantazii se meze 

nekladly a tak postupně vznikali 

krásní podzimní Dyňáčci, z kterých 

jsme si udělali výstavku v mateřské 

škole. Protože nám přálo i podzimní 

počasí, na závěr akce si všichni 

opékali špekáčky a paní kuchařky 



nám upekly výborný jablkový štrúdl. Koncem září se uskutečnila 

brigáda na zahradě v mateřské škole. Pracovalo se  na odstranění 

kmenů po ořezání stromů pomocí malého bagru, který ochotně zajistil 

p. Drastich. Kořeny a kameny se daly na hromadu k odvozu. Stříhaly se 

také okrasné keře, jejichž větve jsou rovněž odstraněny. V této chvíli 

je zahrada MŠ připravena k výsadbě nových stromů a okrasných keřů.  

Rodičům, kteří byli ochotni a udělali si čas nám pomoci, děkujeme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

 

Jubilanti   

 

Listopad 

Gebel Milan    65 let 

 
Prosinec 

Maivaldová Dana   60 let 

Šafránek Jiří    65 let 

Barta Richard   76 let 

Peschlová Jiřina   77 let 

Smoleňová Ingeborg   79 let 

Stixová Jiřina   79 let 

Štěpánková Božena   79 let 

Ciompová Žofie   81 let 

Klein Otto    82 let 

 

 

Opustili nás 

Pan Radek Malena 

Pan Milan Miller  

 

 

 
                               

Noví občánci 

Tobiáš Toběrný 

 

 



Tancování s Dominikou/Blanka Drastichová 

     Ve středu 25. září byla oznámena první zahajovací schůzka 

tanečního kroužku „Tancování s Dominikou“. Nikdo netušil, jak to bude 

probíhat a zda vůbec bude o tento nový kroužek zájem.  

     Ale jaké bylo 

překvapení, když 

se začala třída, 

kde se tato první 

schůzka konala 

plnit k prasknutí. 

Dětí přišlo tolik, 

že je Dominika 

musela rozdělit 

do dvou skupin na 

menší a větší.  

     Dle názoru 

několika maminek 

a dětí, s kterými jsem hovořila, se tancování dětem moc líbí a jediné 

co jim vadí, že je hodina moc krátká. Velice mne těší, že aspoň na 

hodinku týdně, zvítězil u našich dětí pohyb nad počítačem a televizí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein    

 

     Klesající teploty, krátící se den, 

odlet tažných ptáků do teplých krajin, 

toť neklamné znamení, že podzim je 

nezvratně tady. Není však důvod 

propadat podzimnímu splínu, vždyť 

pohled na okolní krajinu, na tu 

nádhernou paletu barev co umí 

vykouzlit podzimní příroda, ještě 

dokáže spolehlivě zahřát u srdce. 

Také v našem okolí dochází k velkým 

změnám, pole jsou z větší části zoraná, nebo osetá ozimy. Zůstávají 

pouze lány kukuřice, která láká hlavně tlupy divokých prasat. Srnčí 

zvěř se již zbavila svého červeného letního zbarvení a oděla se do 

zimního šatu. Srst je barvy ornice a je velice hustá, aby dokázala 

zadržet co nejvíce tělesného tepla, až uhodí zimní nepohoda. Bažanti 

vyhledávají zarostlé úhory a příkopy, kde nacházejí dostatek krytí 

před dravci. Nejlépe když se tam nachází také zásyp, kde vždy najdou 

něco na zob. V tomto období tato drobná zvěř ocení myslivecká 

políčka, kde v různých travinách a topinamburech najdou nějaký ten 

hmyz na obohacení jídelníčku. Koncem září skončil lov srnců a dále 

pokračuje lov srn a slabých srnčat. Vždy se dbá odlovit co nejslabší 

kusy, které by nemusely přežít nastávající zimu. Také se snažíme lovit 

lišky a hlavně nový druh predátora, který se zde začíná nebezpečně 

zabydlovat a to je mývalovec. 28. září se naši členové zúčastnili 

kontrolních střeleb na asfaltové holuby na střelnici ve Vlkovicích. 

Těchto střeleb jsme se zúčastnili již po několikáté. Jde o to si ověřit 

střelecké schopnosti, ale což je nejdůležitější před nastávající 

loveckou sezónou správné a bezpečné zacházení se zbraní. Podzim však 

není jen zábava, ale také nikdy nekončící práce na zvelebení honitby a 

její úživnosti. Je třeba doplňovat pravidelně zásypy pro bažanty, 

připravit a eventuelně opravit krmelce pro srnčí, doplnit sůl a stále až 

do mrazů doplňovat napáječky čistou vodou. Také pokračujeme 



v obsekávání oplocenky a je třeba ošetřit liniovou výsadbu a všechny 

stromky a keře speciálním nátěrem proti ohryzu, neboť zajíc a srnčí 

během zimy by spolehlivě tuto výsadbu zlikvidovali. V oplocence byla 

našimi členy zbudována kazatelna (krytý posed), který bude sloužit jak 

k pozorování zvěře, tak k lovu. 

 

            P  O  Z  V Á  N  K  A 
 

Honební společenstvo  JAMNÍK Velké Albrechtice 

zve své členy (vlastníky pozemků) na valnou 

hromadu, která se uskuteční 16. 11. 2012 v 16:00 

hodin ve společenské místnosti Obecního úřadu ve 

Velkých Albrechticích. 

 

Program:  l. presentace členů 

                       2. zahájení 

                       3. zpráva o hospodaření 

                       4. návrhy na způsob výplaty členských  

 podílů 

 5. volba starosty a místostarosty HS 

6. nová smlouva o nájmu honitby 

7. seznámení se stanovami valné   

    hromady 

                        8. dotazy, diskuse 

                        9. usnesení a závěr 

                       10. pohoštění 

 

za HS Jamník Velké Albrechtice Marie Kleinová, 

tel. 556411216 



ČČK/Františka Kleinová 

      Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámila s činností 

organizace ČČK za poslední dva měsíce.  

     Ve dnech 15. – 17. srpna proběhl sběr šatstva ve sklepních 

prostorách místní pošty. Opět se sešlo velké množství darovaných věcí. 

Všem dárcům moc děkujeme. Rovněž děkujeme všem těm, kteří nám 

s organizací této prospěšné akce pomáhali, jmenovitě: paní Polášková, L. 

Sprostáková, J. Vysoká, K. Kukol, R. Pastva, O. Klein, R. Peschlel a další. 

Zároveň děkuji OÚ za propůjčení sklepních prostor. 

      V neděli 2. září jsme na místním sportovním hřišti uspořádali pro 

děti zábavné odpoledne s názvem „Loučení s prázdninami“. Akce byla 

ukončena dětskou diskotékou, kterou připravil a uváděl pan Aleš 

Hubáček se synem Ondrou. U jednotlivých soutěží pomáhali: paní 

Hubáčková, Polášková, Orlíková, Hubená, Rybářová, Pavlásková, 

Kleinová. O občerstvení se starali: paní Dvorská, P. Kleinová a pan 

Peschel. Opět chci všem jmenovaným poděkovat za zdárný průběh celé 

akce. 

      8. září jsme uspořádali plánovaný zájezd do Velkých Losin a okolí. 

Navštívili jsme zámek, muzeum papíru, shlédli jsme ruční výrobu papíru 



a lázně Velké Losiny. Velkou část z programu jsme věnovali koupání ve 

venkovním termálním koupališti se sirnou vodou. Další zastávka byla 

v Rapotíně a to v Zemědělském skanzenu, kde je k vidění zemědělská, 

vojenská a hasičská technika, různé hračky, filmové rekvizity atd. 

Dětem se líbil zábavný koutek se spoustou zvířátek. Rovněž počasí bylo 

téměř letní. Zájezd jsme zakončili stylově ve stylové restauraci ve 

Vikýřovicích. 

     Další akci jsme uspořádali ve středu 3. října v zasedací místnosti 

OÚ. Jednalo se o besedu s lékařem s Mudr. P. Fojtíkem. Beseda byla 

velmi zajímavá a měla velký ohlas, i když se ji zúčastnilo poměrně málo 

občanů. 

     V sobotu 10. listopadu připravujeme zájezd do Divadla J. Myrona 

v Ostravě. Pojedeme na „Baladu pro banditu“. V sobotu 1. prosince 

proběhne v sále společenského zařízení na hřišti „Mikulášské 

odpoledne“ pro děti s nadílkou. V programu vystoupí ochotníci z Domu 

dětí v Bílovci se svým programem. Zveme všechny děti s doprovodem 

svých rodičů a příbuzných. 

Většinu nákladnějších akcí zajišťujeme za finanční podpory OÚ. 

    Ve dnech 3.-10.prosince opět proběhne ve sklepních prostorách 

místní pošty sběr obnošeného šatstva,obuvi a hraček.  



Sportovní okénko /Stanislav Bierský 

     Opět je před námi období, které sportovci nemají rádi, kdy jsou 

krátké dny a tak fotbalisté i volejbalisté či jiní sportovci musí vzít za 

vděk sokolovnou. Třeba takoví běžkaři, ti už zase čekají, až napadne 

sníh a můžou vyrazit. Skončila nám fotbalová sezóna a věru moc 

radosti nám neudělala. Muži se pohybují jak v okresním přeboru, tak 

v okresní soutěži. Mužstvo je v ohrožených vodách sestupu. Příčinou 

špatných výsledků je nedostatečná tréninková morálka hráčů a častá 

zranění zejména těch klíčových. Musíme věřit, že se přes zimu zmátoří 

a jaro bude lepší. Žáci hrají okresní skupinu prvním rokem a tak 

zázraky očekávat nemůžeme. Pořád zde narážíme na to, že většina 

talentů ŠSK Bílovec. Spoléhali jsme na nějakou hráčskou pomoc, ale 

jejich utkání se hrají souběžně s námi, tak nám nikoho nepustili. 

Nevzdáváme se a přes zimu budeme na doplnění týmu pracovat. Do 

konce měsíce října musely být podány návrhy na požadavky spolků a 

sdružení z rozpočtu obce na rok 2013. V části neinvestiční náklady 

jsme požádali o 120.000,- na provoz SK, 20.000,- na běh Velkými 

Albrechticemi a 15.000,- na autobus na Štít Albrechtic 2013 do 

Albrechtic u Českého Těšína. V části investiční náklady jsme požádali o 

částku 15.000,- na výměnu elektrického rozvaděče. O tyto prostředky 

jsme požádali z důvodů zjištění jeho špatného stavu při revizi el. 

zařízení. Další požadovanou částkou je 20.000,-, na provedení vrtu, 

kterým chceme zajistit dostatek vody na zavlažování, jejíž nedostatek 

nás v době sucha trápí. Poslední položkou je 20.000,- ,která je 

používána na práce prováděné v areálu SK na dohodu. Neděláme si 

velké iluze, že náš požadavek bude naplněn, neboť známe možnosti 

obce a to, že na dotaci nejsme sami a podle výsledku se zařídíme. Už 

jsme to museli udělat letos v březnu, kdy na naši žádost byla změněna 

nájemní smlouva a peníze z pronájmu areálu SK nás drží nad vodou. 

V měsíci září jsem se jako host zúčastnil Zasedání zastupitelstva. 

V bodě diskuse se na mou hlavu snesla taková kritika všeho co se na 

hřišti děje, že se vůbec divím, že ještě v SK funguju ve výboru. Žádám 

ty stabilní stěžovatele, ať příjdou pracovat do sportu, a vidí, co to 

obnáší. Možná jim potom nezbude čas na promenády po Malé straně a 



neustálé pomluvy. Špína se na nás hodí třeba za pečení perníků, ale 

když se prokáže, že to není pravda, už se nikdo neomluví. Vám to však 

nevadí, vždyť špína přece zůstane na nás. 

 

 
 

Kulturní komise /Miroslava Hruzíková 

 

 

Výroba adventních věnců 

Členky kulturní komise vás 

srdečně zvou na výrobu 

adventních věnců. 

Sejdeme se na obecním úřadě 

dne 29.11.2012 ve 16:00 hod. 

S sebou si přineste potřebný 

materiál na výrobu věnce 

(korpus, větvičky, svíčky). 

Moc se těšíme na hojnou účast. 

Dobrou předvánoční náladu s sebou. 

 

 

 

Vítaní občánků a posezení s jubilanty. 

Kulturní komise pro vás připravila tradiční 

podzimní vítání občánků a posezení 

s jubilanty. Dne 10.11.2012 v 15:00 hod. 

přivítá naše nejmenší občánky starosta 

obce a v 16:00 hod. popřeje jubilantům 

hodně zdraví do dalších let. 

Všichni pozvaní obdrží osobně pozvánku. 

Už se na vás moc těší členky komise. 

 



Vinobraní/Milada Hochmanová   

      Milí přátelé, připíjím bílým vínem veltlínským samozřejmě sudovým 

na další naše zdařilé VINOBRANÍ. Myslím, že když se zmíním o 

burčáku, tak se vám všem zbíhají sliny. A tak děkujeme za výborné 

vínko a burčák našemu hlavnímu sklepmistrovi Martinovi Stanečkovi, 

který již tradičně vínko doveze z oblasti znojemské, mikulovské ze 

sklepů novosedelských od vinaře pana Ing. Miroslava Kovacse. Do 

dnešního dne poslušně hlásím „máme vypito“. Sklípek zameten a už nyní 

se těšíme na další zásoby na příští rok 2013! IV. ALBRECHTICKÉ 

VINOBRANÍ vypukne za rok v měsíci září a to na svatého Václava. 

K tanci a poslechu nám hrála cimbálová muzika z Ostravy IRŠAVA, 

která byla výborná, takže je objednaná i na další ročník.  Také 

děkujeme malým mažoretkám KITTENS za krásné vystoupení, byly 

jste nádherné.                  

     Chtěla bych poděkovat obci za finanční podporu na udržení této 

lidové tradice v obci. Děkuji sponzorum: masáže Marcela Výmyslická, 

kadeřnictví Dáša Klimšová, sportovní klub Honzy Jaroše, cukrárna 

manželé Horákovi, prodej bytového nábytku Marie Marková, očista  



 

interiéru vozidla Andrea Jakubíková a vůbec všem patří velký dík, že 

přinesli dárky do tomboly. Takže přátelé vína a lidových písní jsem 

ráda, že jste byli spokojeni a pište si do kalendáře 28. 9. 2013 VELKÉ 

ALBRECHTICE, společenský sál na hřišti VINOBRANÍ. 

 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Voňavá a citlivá kamélie 

     Kamélie japonská (Camellia japonica) je nádherně kvetoucí 
rostlina, ideální do chladnější vzdušné místnosti. Znamená to, že 
suché a mnohdy přehřáté prostředí panelákových bytů příliš v 
oblibě nemá. 
     V bytě kvete za příznivých podmínek v zimě - od listopadu do 

dubna, nebo na počátku léta. Jednoduché, plné anebo poloplné květy v 

barvě bílé, růžové, červené, zřídkakdy i žluté, s nápadnými žlutými 

tyčinkami vypadají, jako by byly z vosku. Některé mají průměr až 

třináct centimetrů. Stejně pěkné a nápadné jsou také dokonale hladké, 

lesklé, kožovité tmavozelené listy. Takže pokud se nám nepodaří 

kamélii v bytě přimět ke kvetení, dekorativní ozdobou budou i její 



listy, které se někdy po stranách a na špičce stáčejí dolů. Jak ji máme 

pěstovat, aby v interiéru rozkvetla svými nádhernými květy? Především 

se musíme vyvarovat jakýchkoliv změn - náhlého střídání teplot, tepla a 

sucha, průvanu, prudkého slunce. Vyžaduje pravidelné rosení. Pro 

zvýšení vlhkosti ovzduší je nejlépe 

umístit kamélii do misky s vlhkými 

oblázky. To je důležité zejména tehdy, 

když se tvoří květní poupata. V té době 

nesmíme s rostlinou ani pohybovat, 

protože by poupata opadala. K pěstování 

se hodí místo poblíž okna obráceného na 

východ, světlé a bez přímého slunce. 

Substrát namícháme z nevápenité 

hlinité zeminy, rašeliny a listovky. Doporučujeme dát na dno nádoby 

poměrně vysokou drenážní vrstvu ze střepů nebo drobných kamínků. 

Na drenáž zahradníci kdysi kladli ještě slabou vrstvu dřevěného uhlí. 

Kamélie přesazujeme po třech až čtyřech letech, v červnu nebo v 

červenci, vždy až po odkvětu. Květník má být o něco větší než původní. 

Přesazujeme pravidelně, dokud rostlina nedosáhne požadované 

velikosti. Potom už na konci období vegetačního klidu vyměňujeme v 

květináči jen vrchní vrstvu zeminy. Správně pěstovaná kamélie doroste 

až do výšky dvou metrů. Proto ji po odkvětu tvarujeme řezem. V létě ji 

můžeme s květníkem zapustit do země v zahradě na polostinném místě. 

V září ji však musíme přenést do bytu a umístit v chladnější místnosti s 

dostatečně vlhkým vzduchem. Optimální je teplota kolem 16 °C. Kamélii 

rozmnožujeme začátkem léta polovyzrátými řízky, pro nezkušeného 

pěstitele je to však dost těžké. V období růstu kamélie každých deset 

až čtrnáct dní přihnojujeme tekutým hnojivem. Při tvorbě poupat musí 

být zemina v nádobě stále rovnoměrně vlhká. Až po odkvětu necháváme 

povrch zeminy mezi zaléváním proschnout. Pokud však zemina vyschne v 

době kvetení, poupata opadají. Kamélie japonská má mnoho atraktivních 

odrůd. Nádherná je například bíle kvetoucí ´Madame Lourmand´ nebo 

velmi spolehlivá odrůda ´Adolphe Audusson´ s velkými poloplnými 

červenými květy. Zvlášť pěkné jsou převislé výhonky kamélie 

sasankové. 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

 Září i říjen utekly jako voda, a je tady čas kdy očekáváme příjezd 

Martina na bílém koni, abychom si mohli užívat zimních radovánek. Už 

také pomalu sepisujeme vánoční přáníčka a těšíme se na Ježíška. Proto 

jsem si pro vás připravil malou vánoční doplňovačku. Tak hezky luštěte!  

 

VODOROVNĚ 

1. K večeři jíme bramborový … 

2. Ježíšek zazvoní na … 

3. Nad dveřmi nám visí zlaté nebo zelené … 

4. Nosí dárky, ale většinou ho ani nezahlédneme 

8. U stromečku si společně zazpíváme vánoční … 

10. Vzkaz pro Ježíška dáme za … 

 

SVISLE 

1. Krásně ozdobíme vánoční… 

5. Pro štěstí si z ryby necháme … 

6. Ve vaně nám plave … 

7. Ježíškovi napíšeme … 

9. Mašlí ovážeme krásně zabalené … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLUB SENIORŮ/Milan Horkel 

     Klubovou činnost ve 2.pololetí roku 2012 jsme  zahájili autobusovým 

zájezdem pro naše členy a jejich rodinné příslušníky. Bylo krásné 

slunečné ráno, pátek 25. srpna. V  7 hodin ráno jsme se vydali navštívit 

naše památky. Náměšť na Hané, Javořičské jeskyně a hrad Bouzov-

jeden z nejkrásnějších hradů u nás. Zámek Náměšť na Hané je proslulý 

výstavou kočárů, které si často zapůjčují filmaři k natáčení. Další 

zastávkou byly Javořičské jeskyně a cestou k nim si mohli účastníci 

zájezdu prohlédnout památník obětí 2. Světové války, kde 6.května 

1945 bylo zastřeleno 36 mužů a nese název „Moravské Lidice“. Poslední 

zastávkou byl Hrad Bouzov, kde si trasu prohlídky zvolil každý sám 

podle vlastního uvážení. V podvečerních hodinách jsme se vydali 

směrem k domovu se zastávkou v Bělotíně na nějaké to občerstvení. 

V pondělí 8.října se našich 28 členů zúčastnilo v Kulturním domě 

v Bílovci sexuálně výchovné komedie TAO  SEXU ve které učinkovali 

všem známí herci Petr Novotný a Sandra Pogodová. 19.října se 

uskutečnila další velká akce klubu a tou je již tradiční setkání členů na 

své podzimní schůzi, která je hojně navštěvována. S kulturním 

programem vystoupily děti z naší školky pod vedením paní Šatavové. 

Vystoupení bylo velmi hezké a děti sklidily velký potlesk. V krátkosti 

jsem vás seznámil s naší činností a rád bych vám popřál hodně úspěchů. 

 

 



Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané 

dne  12.10.– 13.10.2012,Velké Albrechtice 

 
vydané obálky                    273        
volební účast v %               32,46 %         
odevzdané obálky               273         
platné hlasy                       264         
% hlasů                              96,7 % 

 
        

Kandidátní listina Platné hlasy       
č. název celkem v %       
7 Volte Pr.Blok Www.Cibulka.Net 2 0,75       
8 Strana Práv Občanů Zemanovci 11 4,16       
20 Moravané 1 0,37       
22 Nár.Socialisté-Levice 21.Stol. 0 0       
25 Suverenita - Blok JB Pro MSK 1 0,37       
26 Nezávislí 10 3,78       
27 Koalice kons a Ssčr 2 0,75       
43 Komunistická Str.Čech A Moravy 70 26,51       
51 Strana Zelených 5 1,89       
53 Dsss-Stop Nepřizpůsobivým! 7 2,65       
54 Sdružení Nezávislých Kandidátů 16 6,06       
60 Česká Str.Sociálně Demokrat. 84 31,81       
65 Republ.Str.Čech,Moravy A Slez. 2 0,75       
70 Občanská demokratická strana 15 5,68       
77 Strana svobodných občanů 0 0       
78 Hn.na podporu dobrovol.hasičů 5 1,89       
81 Protest-nevolím parlam.strany 1 0,37       
83 Komunistická str.Českosloven. 12 4,54       
84 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 4,54       
86 TOP 09 a Starostové pro MSK 3 1,13       
93 Česká pirátská strana 5 1,89       



 



Region Týdeník okresu Nový Jičín 

16.10.2012 ,Ročník a číslo: 42 

NOVOJIČÍNSKO – Tak jako ve většině okresů i na Novojičínsku 

mohou po právě skončených volbách do krajských zastupitelstev slavit 

příznivci levice. Ta jednoznačně vyhrála, navíc značně posílila KSČM. 

Zcela propadla ODS. Ve všech městech zvítězila levice. ČSSD a KSČM 

si prohazovaly první a druhou příčku, KSČM zvítězila v Odrách a 

Bílovci. Znatelný ústup ze slávy zaznamenala ODS, která v pěti 

městech z devíti skončila hůře než KDU-ČSL. Třikrát se dokonce 

nedostala přes desetiprocentní hranici. Ještě zajímavější jsou 

výsledky v obcích. Ty dávají jasně najevo, jak se ta či ona obec 

navenek profi luje. Tradiční baštou krajní levice zůstávají Bartošovice, 

kde KSČM, jako vítězná strana, získala 54,75 procenta. S dalšími 13,11 

procenta ČSSD je to slušná levicová převaha. Nejhůře dopadla KSČM v 

Bernarticích nad Odrou, které se naopak jeví jako nejpravicovější. 

Křesťanští demokraté a lidovci tam získali 26,86 procenta, dalších 

16,82 procenta měla ODS a 10,55 SNK. Na hraně padesáti procent 

zůstávají v Luboměři, kde KDU dostala 23,52 procenta, ODS jen 3,36 

ale 23,52 procenta tam získali hasiči (pozn. red. Otázkou je, zda je lze 

vnímat jako přívržence pravicovější politiky). Těsně pod hranicí 

padesáti procent zůstala ryzí pravice v Mořkově, kde KDU-ČSL získala 

rekordních 40,70 procenta hlasů. ODS tam měla 6,82 procenta. 

Levicovou muziku tvrdí ČSSD, jíž se nejvíce dařilo ve Velkých 

Albrechticích s 31,81 procenta, naopak asi nejméně mají rádi sociální 

demokraty v Luboměři, kde je volilo jen 8,40 procenta těch, kdo přišli 

k urnám. Jednoznačně největší propad ve volbách do krajských 

zastupitelstev a v podstatě i na politické scéně Novojičínska zažila 

ODS. Nevyhrála nikde. V Heřmanicích u Oder, Vražném a Vrchách se 

dokonce nedostala přes tři procenta. Ve Vrchách jí dal hlas jediný 

volič, což řečí volebních čísel znamená 1,61 procenta všech platných 

hlasů. Jako překvapení pak lze ještě vnímat volební výsledek ve 

Slatině. Tam totiž zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů, a to 

dokonce s 22,58 procenta.  



Faktografifické údaje o volbách 2012  

Největší úspěch ČSSD: Velké Albrechtice – 31,81%  

Největší propadák ČSSD: Luboměř – 8,40%  

Největší úspěch KSČM: Bartošovice – 54,75%  

Největší propadák KSČM: Bernartice nad Odrou – 5,50%  

Největší úspěch KDU-ČSL: Mořkov – 40,70%  

Největší propadák KDU-ČSL: Bartošovice – 2,82%  

Největší úspěch ODS: Bernartice n. O – 16,82%  

Největší propadák ODS: Vrchy – 1,61%  

Největší úspěch neparlamentní strany: SNK, Štramberk – 11,27%  

    

  

 

Než začneme topit … 

     Již brzy nastane topná sezóna a 

majitelé nemovitostí by se měli na 

toto období náležitě připravit a 

postarat se o bezpečný provoz 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. I sebemenší nečistoty v komíně 

totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé 

žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu osob jedovatým oxidem 

uhelnatým. Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění 

spalinové cesty při celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o 

výkonu do 50 kW třikrát ročně, a při sezónním provozu dvakrát 

ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné sezóny. 

Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu 

do 50 kW provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná paliva 

stačí kontrola a čištění jednou ročně. Ačkoli čištění komínů u 

spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je 

vhodnějším řešením spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti by měli 

provést i kontrolu komínu nebo revizi komínu v  případě, že je připojen 

nový spotřebič nebo se mění druh paliva. O provedeném čištění, 



kontrole nebo revizi vydá kominík doklad nebo revizní zprávu, které 

jsou důležité nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně. 

V případě, že v komínovém tělese vznikne požár, je dobré pokud možno 

zachovat klid a nepodlehnout panice. Požár nikdy nehasit vodou. Komín 

by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Pokud to 

situace dovolí a nedojde k ohrožení zdraví nebo života zasahující 

osoby, je možné zkusit, do doby než přijedou hasiči, hasit plameny 

pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do 

komína. Podrobné podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 

91/2010 Sb. 

 

 

Zprávy a oznámení, reklamy  

     OZO Ostrava nabízí k prodeji 110l pytle na komunální odpad,odvoz 

při běžném svozu odpadu. Tyto pytle je možno zakoupit na obecním 

úřadu á 30kč kus. 

 
     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.  

 

Společnost ČEZ žádá občany naší obce, aby provedli nezbytné 

ořezání a oklestění porostů v ochranném pásmu elektrického 

vedení. Podrobnosti na úřední desce obecního úřadu. 

 
   Žádáme spoluobčany, aby si uklidili kolem 

hrobních míst na místním hřbitově. Týká se to 

zejména věcí uložených za náhrobky, různé 

kelímky, sklenice a hadry, které brání v řádné 

údržbě hřbitova. Prosíme, učiňte tak do konce 

listopadu tohoto roku. Neuklizené věci budou vhozeny do kontejneru. 



ADVENTNÍ KONCERT 
Dne 16.12.2012 se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele adventní 

koncert amatérského gospelového sboru KEEP SMILING GOSPEL 

ORLOVÁ Začátek od 14.00hodin. 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT 
Dne 30.prosince 2012 se uskuteční 

v kostele sv. Jana Křtitele Vánoční 

koncert. Vystoupí nám již známé pěvecké 

sdružení Collegium Bonum pod vedením 

paní Kamily Širůčkové. Začátek od 16.00      

hodin.Těšíme se na vaši účast. 

 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

10. listopadu KK/vítání občánků a posezení s jubilanty 

10.listopadu ČČK/zájezd do divadla J. Myrona „Balada pro banditu“ 

29. listopadu KK/vázání věnců 

1. prosince ČČK/ Mikulášská nadílka 

3.-10.prosince  ČČK/sběr obnošeného šatstva 

10. prosince Zasedání ZO 

16. prosince Adventní koncert/ Keep smiling gospel 
30.prosince Vánoční koncert/Collegium Bonum 

 

Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 12.6.2000. 

Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.  Nevyžádané 

příspěvky se nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí 

ztotožňovat s obsahem článků. Neprodejné!  

Doručováno zdarma do domácnosti v obci. 

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

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