
 
 

  

 zpravodaj obce Velké Albrechtice 

            březen,duben                2013  
 

                     
Úvodník / Blanka Drastichová    

     Milí spoluobčané, konečně zmizela bílá 

pokrývka ze všech domů, zahrad a záhonků. Po 

nekonečné zimě přichází dlouho očekávané 

roční období-jaro. O tom, že jaro už naplno 

vypuklo, svědčí nejenom kalendář, ale i vůně, 

která se line otevřeným oknem do pokoje. Už 

se moc těším na sluníčko, díky němuž budeme 

moci být déle venku, na barevnost, když 

všechno rozkvétá a vše se začíná zelenat, a na 

první sněženky, narcisky a tulipány. 

S příchodem jarního počasí se odstartují 

práce na zahradě, pro někoho radost, pro jiné starost. Jaro je prostě 

nejhezčí roční období. Tak pojďme vytáhnout ta kola a kolečkové 

brusle……  

 

        „Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. 

          Všechny stíny budeš mít za zády.“ 

Jan Werich 
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Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta 

     V listopadu roku 2012 se toto volební období překlopilo do své 

druhé poloviny. Jak se nám daří plnit volební program? Záměry přijaté 

usnesením zastupitelstva obce postupně realizujeme, i když pomaleji, 

než bych si představoval. U některých se čeká, až se podaří zajistit 

financování a už jsme proto museli i prodlužovat platnost stavebních 

povolení. Jinde si kladou podmínky účastníci řízení a příslušná správní 

řízení se tak značně protahují.  Zaměřujeme se hlavně na udržení a 

opravy majetku, ale také na přípravu projektů pro nové investice, 

směřující ke zlepšování stavu životního prostředí, přírody a krajiny. Za 

situace kdy se neplní plánované příjmy obce a nevíme, jestli a kdy 

získáme nějakou dotaci, se plánuje opravdu těžko.  

     Letos budeme pokračovat v loni započatých opravách místních 

komunikací. Chceme rekonstruovat propust pod místní komunikací u č.p. 

314 (Z. a S.Benešovi) s cílem zvýšení průtoku vody. Provedeme další 

stavební úpravy na budově OÚ ke snížení tepelných ztrát budovy. 

Provedeme odvodnění základů budovy pošty a výsadby další zeleně. 

Začneme připravovat projekty oprav hřbitovní zdi a prostoru hřbitova. 

Požádali jsme o dotace z Operačního programu Životní prostředí na 

výstavbu poldru za MŠ a na výsadbu cca 5 ha prvků ÚSES kolem 

potoka nad tímto poldrem. Pokud dotaci získáme, zahájíme tyto práce 

letos. Bohužel, nepodaří se postavit garáže u ZŠ a za poštou, které 

jsme ohlásili koncem roku stavebnímu úřadu. Stavební úřad došel 

k jinému výkladu regulativů územního rozvoje v územním plánu obce, 

než zpracovatel ÚP, a tak musíme nejprve ÚP změnit a žádat znovu.  

    Chtěli bychom pokračovat i v revitalizaci centra obce. Jenže zde 

musíme začít kanalizací, a tu opravdu bez dotací nepostavíme. Týká se 

to kanalizace od mostu ke kostelu po č.p.141 (L.Klein). Naše obec může 

žádat o dotace jen z Programu obnovy venkova přes Státní zemědělský 

a intervenční fond nebo z krajského rozpočtu, o dotace ze SFŽP nebo 

z ROP díky nastaveným podmínkám žádat nelze. Letos však žádná výzva 

k předkládání žádostí vypsána nebyla. Ale jsme připraveni.  

    V rozpočtu obce je položka na nový územní plán obce, o jehož 

pořízení rozhodlo zastupitelstvo 19.3.2012. Ovšem od ledna byl změněn 

stavební zákon a platnost současných územních plánů se tím 



prodloužila do konce roku 2020. Proto si můžeme dovolit nový ÚP 

odložit. Před pořizováním nového ÚP tak budeme mít čas na nezávislé 

posouzení stavu životního prostředí v obci, jehož výsledky použijeme 

jako podklad. Zastupitelstvu teď bude předložen návrh nový ÚP zatím 

nepořizovat a pořídit jen změnu č.2. Požadavky vlastníků na územní 

plán, které dosud nebyly projednány zastupitelstvem, lze po projednání 

v zastupitelstvu řešit změnou současného ÚP a o nich zastupitelstvo 

rozhodne 11.3.2013.  

     Jak uvádím výše, od ledna je účinná řada změn ve stavebním 

zákoně. Podrobný výčet se sem nemůže vejít, i kdybychom celé číslo 

věnovali jen tomu. Změnily se i sazebníky správních poplatků za úkony 

stavebního úřadu a dnes se platí i za některá jednodušší řízení, která 

dosud zpoplatněna nebyla. Jestli tím zákonodárci chtějí stavebníky 

odradit nevím, snad to nepovede k nárůstu nepovolených staveb. 

Doporučuji každému, kdo má záměr něco stavět - ještě než začnete 

projektovat, zajděte věc konzultovat na stavební úřad v Bílovci, kde 

vám jistě ochotně poradí. Je však třeba dodržet nové úřední hodiny 

stavebního úřadu, které jsou od 1.2.2013 pro veřejnost jen v pondělí a 

ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, kdy je možné navštívit přímo 

referenty stavebního úřadu. Mimo tyto úřední hodiny je možné předat 

podání, doplňovat již podané žádosti nebo získávat obecné informace 

na recepci stavebního úřadu v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 

hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin a nově v pátek od 

8.00 do 13.00 hodin. Každý den je polední přestávka od do 11.00 a od 

12.00 hodin. 

     Neoblíbené téma - daně. Většině vlastníků nemovitostí se změní 

daně z nemovitostí pro rok 2013. Jak jsem upozornil v listopadu, bylo 

třeba zkontrolovat stav evidence nemovitostí v katastru po digitalizaci 

katastru a v případě změn bylo povinností vlastníka podat příslušné 

přiznání k dani z nemovitostí do 31.1.2013. Letos navíc došlo ke změně 

koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně podle počtu 

obyvatel obce u daně ze stavebních pozemků, staveb obytných domů, 

ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry 

přesahující 16 m2 zastavěné plochy a bytů a ostatních samostatných 

nebytových prostor, kde se mění koeficient z 1 na 1,4. Je to důsledek 



oficiálního zvýšení počtu obyvatel obce nad 1 tisíc, i když tisícímu 

občanovi jsem předával dar už v roce 2007. Podle posledního sčítání 

lidu máme 1022 obyvatel a tento údaj bude pro tuto daň používán do 

dalšího sčítání. Není to, jak jsem od některých slyšel, že jsme zase 

zvýšili daň. Je to změna zákonná, na základě přeřazení obce do 

velikostní skupiny 1 – 6 tis.obyvatel. 

     V lednu 2013 došlo ke zvýšení mnoha 

nákladů změnami sazeb DPH a od toho 

se odvíjejícími cenami dopravy, služeb i 

zboží. Někteří toho zneužili už před 

Vánoci, aby pak mohli propagovat své 

hvězdné slevy a lákat na ně zákazníky. 

Mnohé základní potraviny zdražily ještě 

dříve. Dojde i ke zvýšení cen za odvoz 

odpadů, ke kterému společnost OZO Ostrava přistoupila po čtyřech 

letech stálé ceny. Občanům ale nic navíc za odpady účtovat nebudeme, 

odvoz odpadů od svých obytných domů nesloužících podnikání máte i 

letos zaplacen v dani z nemovitostí. Obci se tím zvýší výdaje na odvoz a 

likvidaci odpadů, které loni byly 710.376  Kč. Z toho bylo 436.791,- Kč 

za odvoz odpadů z domácností (popelnice bez mobilní sběrny a 

tříděných odpadů). Na letošek plánujeme na odpady vydat 770 tisíc Kč.  

     Změny nastávají i v autobusové dopravě ve směru do Ostravy – 

Svinova, kde byly rekonstruovány mosty a autobusový terminál. Od 

dubna by měly začít platit nové jízdní řády. Měli jsme všichni možnost 

vyjádřit se k nim, byly zveřejněny na úředních deskách i na našich 

webových stránkách. Bohužel, obdržel jsem jen jeden názor občana. 

Snad nebudete nemile překvapeni. 

     Obec, ve spolupráci s některým občanským sdružením, každoročně 

pořádá Den obce. Letos se k tomu jako jediní přihlásili sportovci a Den 

obce se uskuteční 15. června.  Jenže blíží se rok 2014. Co je na něm 

jiného a zajímavého? Je. Je to rok 600. výročí první písemné zmínky o 

obci. Rád bych znal váš názor jak toto významné výročí důstojně 

oslavit nebo čím byste k této oslavě mohli přispět. Přispět nemyslím 

finančně, ale třeba jen zapůjčením historických fotografií z obce a 

z činnosti spolků v obci, různými doklady o dění v minulosti, případně i 



vlastní pomocí při organizaci oslav. Vaše náměty uvítáme a všechny 

dokumenty budou po pořízení kopií ihned vráceny. 

     Vážení čtenáři, nejste náhodou majiteli dvou vraků osobních aut, 

které už přes rok stojí na parkovišti u LUCCO? Zde zabírají místo 

nejméně pro tři vozidla zaměstnanců firmy. Podle zákona je ten, kdo 

hodlá zrušit motorové vozidlo, předat vozidlo k likvidaci oprávněné 

firmě a doklad o likvidaci předložit při odhlášení vozidla z evidence 

registračnímu úřadu. Pokud vrak někde odstaví a spoléhá, že se na 

vlastníka nepřijde, riskuje pokutu 20 tis.Kč od obce kde vrak odstavil. 

Navíc mu bude předepsána úhrada nákladů, které vynaloží obec na 

likvidaci takového autovraku. A to se může pěkně prodražit. Obcí 

nalezený vrak musí být odtažen, na půl roku uložen, a když se vlastník 

na výzvu nepřihlásí, může být předán k likvidaci. Ani jedno není 

zadarmo. Vlastníka se podaří dohledat a bude už jen platit. Žádám 

proto majitele těchto autovraků aby je do 15.3.2013 uklidili. 

     V závěru dnes chci pochválit některé chodce a cyklisty. I když 

máme v obci velmi dobré veřejné osvětlení, všichni řidiči určitě míváme 

obavu z toho, že můžeme přehlédnout chodce nebo cyklistu. Zvlášť na 

kluzké silnici pak není moc šancí jak zabránit srážce. Pak je pozdě, 

člověk si vyčítá co mohl udělat. Jenže - co pro svoje bezpečí dělají 

sami chodci a cyklisté? Většina vůbec nic. Nebo dokonce naopak, bývají 

vyloženě maskovaní. A tak chválím těch pár, 

kteří jsou osvětleni, používají oděvy 

výrazných barev nebo s reflexními prvky. 

Vůbec nejlepší jsou ti s reflexními vestami, 

jsou vidět opravdu zdaleka. Velice chválím. 

   Přílohou tohoto Hlasu obce je anketní 

lístek. Dovoluji si požádat vás, abyste 

věnovali pár minut jeho přečtení a vyplnění a 

vyplněný odevzdali na OÚ (třeba do schránky u dveří) nebo v prodejně 

u paní Hochmanové. Náměty z této ankety poslouží k přípravě nového 

rozvojového plánu obce. Je třeba, aby se do přípravy takového 

dokumentu zapojili občané, a doufám, že se zúčastníte ve velkém 

počtu. Děkuji. 



Veřejná vyhláška  

      Obecní úřad Velké Albrechtice oznamuje, že zahájil příjímání 

žádostí o poskytnutí úvěrů na opravy a modernizace domů a bytů ve 

smyslu obecně závazné vyhlášky č.4/98, o vytvoření a použití 
účelového fondu obce k poskytování úvěrů vlastníkům obytných domů a 
bytů na opravy a modernizace domů a bytů. Žádosti o poskytnutí úvěru 

v roce 2013 mohou žadatelé podávat do pátku 5.dubna 2013 do 

12.00 hodin na formuláři, který žadateli vydají pracovníci OÚ Velké 

Albrechtice. K později podaným žádostem nebude přihlíženo! 

Podmínky pro poskytnutí úvěru: 

1. Úvěry je možno poskytnout vlastníkům obytných domů a bytů 

nacházejících se v obci a k.ú.Velké Albrechtice, přednostně na 

opravu domů a bytů poškozených živelnou pohromou - povodní a 

mimo to na modernizaci a opravy obytných domů a bytů. 

2. Úvěr je možno poskytnout na tyto účely: 

a. statické zajištění narušených domů 

b. opravy podlah 

c. opravy vnitřních příček domu 

d. opravy střešní konstrukce 

e. opravy vnitřních omítek domu 

f. opravy vnějších omítek 

g. oprava technického vybavení domu 

3. Na stavbu nebo stavební úpravy byl vydán příslušný doklad 

podle stavebního zákona, je-li to zákonem vyžadováno. 

4. Žadatel splňuje podmínky stanovené vyhláškou č.4/98 a doloží 

zajištění úvěru ručiteli do výše 100 % úvěru. 

5. Úvěr nelze poskytnout na novostavby. 

Žádosti na předepsaném formuláři doložené požadovanými doklady 

podávejte doporučenou zásilkou na adresu Obecní úřad Velké 

Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 nebo osobně v kanceláři 

OÚ Velké Albrechtice v úředních hodinách (pondělí a středa od 8.00 

do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin). Dotazník pro 

zpracování strategického rozvojového dokumentu – jako samostatný 

vložený list. 



Ze základní školy/Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka 

Kulturní akce inspirují 

     Divadlo loutek v Ostravě s něžnou pohádkou „O víle Amálce“, kterou 

děti po celou dobu představení se zaujetím sledovaly, je 

natolik inspirovalo, že ve výtvarné výchově začaly vytvářet 

vlastní malované loutky a divadélko z velké kartonové 

krabice. Nacvičování pohádek se ujala šikovná 

děvčata z prvního a druhého ročníku. Nápad 

zahrát pěknou pohádku dětem v mateřské 

školce se určitě brzy změní  ve skutečnost. 

                                                          

   Den otevřených dveří  

     V den vysvědčení se veřejnosti otevřely dveře základní školy. 

Pozváni byli hlavně občané z naší vesnice, kteří se z nějakých důvodů 

nemohli zúčastnit slavnostního Dne otevřených dveří v lednu 2011 

těsně po rekonstrukci. Na poptávku se reagovalo termínem v minulém 

zpravodaji. Docela nám proto bylo líto, že v určenou dobu se dostavily 

jen dvě návštěvnice. Staronová školička se ale i tak líbila a u kávy, 

již v počtu šesti, se povyprávělo a zasmálo fotografiím z minulých 

školních let. 

                                                                                                                                                                                                                               

Zápis do 1. ročníku základní školy 

     Ve čtvrtek, o týden později, přivítala starší děvčátka Verunka, 

Nelinka a Janinka v převlecích za dovádivého kašpárka s rolničkami, 

roztomilou myšku s hebkou pacičkou a veselou veverušku, jedenáct 

budoucích prvňáčků u zápisu do 1. ročníku. 

Očekávané zahájení začalo ve 14 hodin 

v I. třídě. Po společném uvítání, 

písničkách, ověření vědomostí, dovedností 

a samostatnosti si děti vyzkoušely znalosti 

z matematiky, mateřského jazyka, využily 

slovní zásobu při vyprávění podle obrázků z 

tabule, namalovaly barevnou postavičku. Za 

splnění úkolů a zdařilé výkony si budoucí školáčci odnesli nejen 



podnětné zážitky a první zkušenosti, ale i sladkosti, pitíčka, pamětní 

listy, sešitek s chytrými úkoly a dárečky, krásné okaté moudré sovičky. 

Podle zjištěných odpovědí se všichni do školy těší. Není divu, vždyť 

neodcházejí do cizího prostředí, ale ve třídě najdou své kamarády a 

kamarádky, s nimiž si ještě před rokem hráli ve školce a s nimiž 

navštěvují společné akce. Navíc v úterý před zápisem přišli s paní 

učitelkou Zdeňkou do vyučování a zjistili, co se za půl roku nynější 

prvňáci všechno naučili. Někteří tatínkové a maminky naši základní 

školu před léty navštěvovali také a po skončení zápisu si ji prohlédli. 

Novou podobu ocenili a změny k lepšímu pochválili. 

 

 Mateřská škola/ děti a učitelky 

Tři králové v MŠ 
     My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujem Vám…., slova 

této písně provázela průvod dětí z oddělení Berušek, které přišly s paní 

učitelkou zazpívat a koledovat dětem z oddělení Sluníček a také 

ostatním zaměstnankyním MŠ. Každé z dětí bylo oblečeno do kostýmu, 

který si společně s paní učitelkou připravily. Touto veselou náladou, 

která je provázela celým průvodem, tak přivítaly začátek roku 2013 

v MŠ. 



Loutkové divadlo v Ostravě 

     23. ledna jsme společně se ZŠ navštívili Loutkové divadlo 

v Ostravě, kde jsme shlédli pohádku „ O Víle Amálce“ s loutkovými 

postavičkami. Dětem se představení moc líbilo, byl to pro ně velký 

zážitek, poněvadž  ještě v loutkovém divadle nebyly. 

 

Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ 

Děti, které po prázdninách v září nastoupí do první třídy ZŠ, se byly 

s paní učitelkou podívat na své kamarády do jejich tříd. Prohlédly si 

vybavení třídy, školní družinu a také učebnu počítačové techniky. 

Všichni byli nadšení a už se nemohou dočkat, až nastoupí do této 

krásné budovy ZŠ. 

 

Zápis do I. Třídy 

7.února proběhl v ZŠ zápis do I. třídy. Budoucí prvňáčci přicházeli 

s rodiči plní očekávání, někteří s obavami, jiní s elánem a nadšením. Při 

zápise děti projevovaly své dovednosti při určování barev, tvarů, říkaly 

básničky, vyprávěly podle obrázků a plnily zadané úkoly. Za předvedené 

vědomosti i dovednosti byly odměněny malými dárečky, ale odnesly si 

také hodně velkých zážitků. 



Slovo účastníka/Milada Hochmanová 

     Milí čtenáři hlasu, čas letí jako bláznivý a my jsme protancovali 

další Country bál, který byl šestý v pořadí. Hrálo se a tancovalo do dvou 

hodin ranních. Ostravští návštěvníci měli dost prostoru na své 

COUNTRY tanečky, kterých 

si dostatečně užili, a skupina 

Kondoři z Kopřivnice byla 

skvělá. Také předtančení 

juniorského tanečního páru 

Adély Ščukové a Václava 

Maušince z tanečního studia 

OSTRAVA bylo překrásné.  

Kdo přišel, ten se bavil a my 

děkujeme všem, co zavítali 

do našeho „saloonu“.                                     

     Děkujeme rovněž sponzorům tomboly: paní HANCE HONOVÉ, panu 

KARLU HORÁKOVI, paní MARCELE HEJOVÉ, PIPIZE JISTEBNÍK, 

lahůdky BRAVANTICE, smíšené zboží HOCHMANOVÁ MILADA, také 



OBECNÍMU úřadu VELKÉ ALBRECHTICE a všem, kdo donesli dárek do 

tomboly, patří veliké díky.                                                                 

Tak v září na VINOBRANÍ se na Vás všechny těšíme, vaše PRALINKY 

více na www.webnode.pralinky.cz 

                                                                                                                            

Turnaj v Badmintonu /Pavel Klein 

     V sobotu 9. 2. 2013 se v místní sokolovně uskutečnil 2. ročník 

turnaje smíšených dvojic v badmintonu.  Někteří účastníci si svého 

partnera vybrali, jiní toto ponechali na losu. Turnaje se zúčastnilo 12 

párů, rozlosovaných do dvou skupin, které dle dosažených výsledků 

následně bojovaly o konečné umístění. K vidění byl bojovný badminton a 

na všech soutěžících byla znát touha po vítězství. Akce se podle ohlasu 

líbila a všichni už se těší na další turnaje. 

Pořadí medailistů: 

1. Monika KREMZEROVÁ + Jaroslav BEILNER 

2. Gabriela RICHTEROVÁ + Josef KREMZER 

3. Radmila CHUDJÁKOVÁ + Michal VAŠEK 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein    

     Nejen kalendář, ale i všechno kolem nám napovídá, že všemi již 

nedočkavě očekávané jaro se nezadržitelně blíží. Leden i únor byl co 

do délky sněhové pokrývky na naše podmínky nezvykle bohatý. Nicméně 

prodlužující se světelná část dne s sebou přináší jasné indicie příchodu 

jara a s ním nového života do přírody. Právě délka světelné části dne 

řídí celou řadu pochodů probíhajících v těle živočichů. Takovým 

případem může být honcování zajíců. Kdy jinak samotářští živočichové 

se sdružují a přivádí na svět novou generaci. 

První zaječí mláďata se obecně nazývají 

březňáčci. Rodí se do někdy mrazivého února, a 

pokud přežijí všechny nástrahy přírody, 

můžeme je vidět odrostlejší právě v měsíci 

březnu. Odtud jejich název. Prodlužující se den 

je také spouštěcím mechanismem pro růst a 

vývoj paroží u srnců. Již v únoru můžeme 

pozorovat jejich intenzivní růst. Zatím je toto 

paroží kryto kůží, která se nazývá lýčí a slouží 

k ochraně a výživě paroží. V březnu a v dubnu 

se pak tito srnci tohoto lýčí zbavují odíráním o větve stromů a keřů, 

což se nazývá vytloukáním. Po tomto jsou již parůžky takové jak je 

známe. Také koncem února se setkáváme s prvními bylinami a časnými 

přílety tažných ptáků. V únoru se věnujeme lovu lišek u nichž probíhá 

páření tzv. kaňkování. Lišky mají zvýšenou aktivitu a můžeme je spatřit 

i ve dne. Této aktivity je třeba využít k lovu a ke snížení početnosti 

naší nejběžnější šelmy, jejichž stavy jsou neúměrně vysoké. Koncem 

ledna opět proběhla celookresová ozdravná akce srnčí zvěře. Do všech 

krmelců byla dána namíchaná směs proti vnitřním parazitům. Poněvadž 

všude na polích ležel sníh, srnčí zvěř pravidelně navštěvovala krmelce. 

Doufáme, že tato akce proběhla úspěšně. Koncem února proběhlo 

pravidelné každoroční sčítání zvěře. Tyto údaje jsou však pouze 

informační. Je jasné, že nikdy nikdo nemůže veškerou zvěř spočítat 

přesně. Je ale dobré mít alespoň přibližný přehled o stavech a z toho 

vycházet při plánování lovu.  



Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK 

     Je za námi rok 2012 a to znamená provést bilanci, jak jsme 

hospodařili. Přes všechna úsporná opatření, ke kterým patřilo třeba 

doprava na mistrovská utkání, které byly blízko a kde jsme jeli auty, 

nebo úsporou energií, kde jsme ušetřili 5.000,- Kč za el.energii či 

7.300,- Kč za plyn. Náklady na provoz SK činily 187197,40 Kč, příjmy 

byly ve výši 179346,21 Kč. Skončili jsme tedy v mínusu 7851,19 Kč. 

Nebýt změny nájemní smlouvy, která nám umožňuje vybírat nájem 

v areálu SK, která činila asi 50.000,- Kč a zisku z karnevalu, tak je 

s SK zle. Proto si dovolujeme zaslat dopis se žádostí o podporu firmám 

sídlícím na území obce Velké Albrechtice. Tento dopis bude podepsán 

již novou předsedkyní SK p. Evou Hurníkovou, která byla do této 

funkce zvolena na Valné hromadě SK v lednu 2013. Zároveň jsme 

požádali Obecní úřad o přidělení pořadatelství Dne obce 2013, a 

protože jsme byli jediní, tak nám bylo přiděleno. 

      Samotný sport se přestěhoval do sokolovny, kde jsou jak žáci, tak 

muži, staří páni i volejbalisté. V únoru se konal tradiční turnaj 

v badmintonu. V březnu pak využijeme umělou trávu v Bílovci nebo 

Těškovicích k přípravným zápasům a koncem března začneme 

záchranářské práce o udržení v okresním přeboru. Posily zatím nemáme 

žádné, naopak jsme bez trenéra mužů, neboť p. J.Kraizel musel 

z pracovních důvodů skončit. Tady vzniká prostor pro bývalé hráče, 

aby se této funkce ujali, což rádi 

přivítáme.  

     V rámci údržby areálu a budovy bude 

provedena výměna el. rozvaděče v budově, 

neboť starý pojistkový rozvaděč už není 

zcela provozuschopný a budou opraveny 

závady, které se objevily při revizi. 

Finanční prostředky ve výši 15000,- Kč 

přispěla ze svého rozpočtu Obec Velké 

Albrechtice. Dále nás čekají opravy 

sekaček a jiná drobná údržba. 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Jubilanti 

Březen 
Březná Jana   60 let 

Polášková Vlasta  60 let 

Jermářová Zdeňka  65 let 

Jirkovská Jarmila  65 let 

Pilchová Miroslava  65 let 

Návedla František  70 let 

Sprostáková Emilie  70 let 

Štěpánek Josef  80 let 

Starečková Vlastislava 82 let 

Jedlička Jaromír  83 let 

Duben 
Zoubek Jaroslav  50 let 

Lazecká Věra   55 let 

Burčková Jana  60 let 

Dostálová Anna  60 let 

Horák Stanislav  65 let 

Rákos Jaroslav  70 let 

Krayzel Jan   75 let 

 

 

Opustili nás   

 pan Pavel Vítek 

paní Ingeborg Smoleňová 

pan Jiří Šafránek  

pan Miloslav Nikel 

paní Adéla Miškechová 

 

    Noví občánci  

      Marie Dostálová 

      Anežka Čanecká



Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Čas na řez révy vinné 

Od poloviny února do poloviny března 
nastává čas řezu révy vinné, který je pro 
mnoho zahrádkářů, vinařů i vinohradníků 
stále problémem. 

     Pro dokonalý řez révy bychom měli znát a 

respektovat biologické zákonitosti jejího 

růstu. Teprve pak jí umožníme každý rok se 

opětovně vyvíjet a získáme každoročně 

uspokojující úrodu. 

Zákonitosti růstu révy vinné a pravidla jejího řezu: 

     1. Réva je liánovitá rostlina rostoucí do délky až po vrchol opory, 

kde nasazuje plody, ohýbá se a obnovuje korunu. Tento přirozený 

systém napodobujeme vrcholovými tvary a řezem, například vedením po 

suchých stromech, po drátěnce, závěsem na silném drátě, po besídce, 

pergole, případně jiné opoře. 

     2. Jestliže je vrchol révy zničený, přebírá jeho funkci níže rostoucí 

výhonek nebo fazoch na hlavním výhonku. Na základě této vlastnosti 

můžeme révu zkracovat a řezat v libovolné výšce a vytvářet kmínky od 

babky u země až do výšky, která nám vyhovuje (obr. 2), nejčastěji od 

40 do 150 centimetrů. Na kmíncích postupně řezem vytvoříme dvojice 

čípků (obr. 2a) - jeden zásobní dvouoký čípek a jeden víceoký plodný 

polotažeň (5 až 6 oček) nebo tažeň (7 a více oček). Po odplození 

polotažně nebo tažně zcela odřízneme. Z vrchního výhonu dvouokého 

čípku pak vytvoříme nový polotažen nebo tažeň a ze spodního výhonu 

nový dvouoký zásobní čípek. 

 

Obr. 2  Obr. 2a
                
 

 

 

 



     3. Pokud je hlavní výhon révy ohnutý do téměř vodorovné polohy, 

funkci vrcholového výhonu přebírá výhonek vyrůstající z posledního 

nebo, pokud je poslední oslabený, z 

předposledního čípku (obr. 3). 

Tato vlastnost nám umožňuje vytváření 

horizontálního, téměř vodorovného 

kordónu a postupné prodlužování 

plodných ramen každý rok maximálně o 

deset až dvanáct oček. Nejrozšířenější 

jsou vodorovné kordóny jednoramenné 

nebo dvouramenné, existují však i svislé. 

Po ohnutí výhonu révy vinné do vodorovné polohy a jeho vyvázání by 

očka měla směřovat jednak k zemi a jednak vzhůru. Po vyrašení oček 

odstraníme všechny letorosty vyrůstající na svislé části ohnutého 

výhonu, která bude tvořit kmen, a také na části obloukovitě ohnuté. 

Ponecháme jen první letorost za obloukem z očka směřujícího vzhůru. 

Aby vodorovné kordónové rameno bylo po dlouhá léta funkční, musí být 

plodonosný obrost rozložen na jeho horní straně, spodní strana by měla 

zůstat hladká a řezem nepoškozená. Proto na vodorovné části výhonu 

odstraníme také všechny letorosty vyrůstající z oček směřujících 

k zemi. Ramena kordónu prodlužujeme postupně, a to vždy posledním 

letorostem vodorovně ohnutého výhonu, který však musí být ze 

spodního očka. Tím se ocitne řezná rána ukončující prozatímní délku 

ramene na jeho vrchní straně. V následujících letech postupujeme jako 

v bodě 2. 

     4. Pokud je výhon ohnutý prudce dolů, po sklizni odumírá a funkci 

hlavního přebírají výhonky vyrůstající pod místem prudkého ohybu 

(obr. 4a). Ve volné přírodě rostoucí réva nemá pro nadměrnou úrodu a 

vyčerpání výživných látek tento výhonek dostatečně vyzrálý, a proto 

je v následující sezóně úroda velmi slabá. Réva se zotavuje, hromadí 

výživné látky do starého dřeva a kořenů. To vysvětluje i střídání úrody 

a neúrody hroznového vína na révě bez zásahů člověka. 

     Tato zákonitost nám umožňuje každoročně obnovovat úrodu 

ohnutím osmi až dvanáctiokého tažně s ponecháním dvouoké zálohy 

(obr. 4a). V budoucí sezóně tento odplozený tažeň odřežeme a ze 

 
 

                  Obr. 3 



Obr.4a 

zálohy necháme vyrůst nový tažeň, přičemž z nižšího výhonku 

dvouokého čípku vytvoříme zálohu na nový dvouoký čípek (viz bod 2). 

Pro možnou obnovu celého keře můžeme nechat dvouoký čípek z 

výhonku vyrůstajícího ze starého dřeva. 

 

Pokud chceme dosahovat pravidelně kvalitní 

úrody, nesmíme nikdy révu úrodou přetížit. 

Ve třetím a čtvrtém roce po výsadbě, 

jestliže je násada úrody velká, musíme 

některé třapiny po odkvětu odstřihnout. 

Révě musíme zabezpečit co nejlepší osvětlení 

a výživu. Ideálu by se přibližoval takový řez 

révy, při kterém by na metr prostoru bylo 

maximálně deset výhonů bez ohledu na to, 

zda prostor vyplňuje jeden nebo více keřů. 

Pro zabezpečení dlouhodobé vitality révy 

upřednostňujeme vícekmínkový tvar. Silný 

rozvinutý keř je i odolnější proti všem 

škodlivým činitelům. 

 

 

 5. Réva nasazuje budoucí úrodu 

během vegetace a v předjaří 

většinou od třetího čípku výš. V 

případě, že je výhon do tohoto 

termínu seříznutý na dva až čtyři 

čípky, nasadí po jedné třapině i v 

čípcích nižších. To je důvod, proč 

by měl být ideální řez révy 

dokončený do konce února. 

Druhým důvodem je fakt, že tím 

zabráníme vytékání rostlinných 

šťáv a systematickému oslabování 

životaschopnosti keře. S řezem 

révy můžeme dokonce začít už měsíc po opadu listí. 
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Rozhovor/Marie Dlabalová 

PŘEDSTAVUJEME  

      Přiznám se, že když jsem dostala tip na rozhovor, něco mi to jméno 
sice říkalo, ale jinak nic moc. Jaký ten náš spoluobčan je, co umí, v čem 
vyniká, co by mohl předat starším a především těm mladším? Jednoho 
krásného zimního odpoledne, kdy naše obec byla pod nánosem sněhu, 
jsem se za ním vydala. A nelituji. Panu Peteru Čaneckému (1957) tímto 
děkuji za nevšední zážitek i za to, že jsem poznala člověka, který dělá 
něco navíc, než ostatní. 

     Přiznám se, že to je poprvé, co natáčím rozhovor u slepic. U koní 

jsem už byla, u krav i u vepřů… takže, co mi v tom svém království 

můžete ukázat?  

Chovám zakrslou drůbež pro výstavy, plemeno kočinky, které bylo 

původně dovezeno z Číny v roce 1862. Nyní tu jsou dva druhy, anglické 

a americké – já chovám americký tip. Ten je běžný v Holandsku, 

Německu, Francii a Belgii. 

A jak jste se k tomu svému koníčku vůbec dostal?  
     Už jako kluk jsem se o to začal zajímat, do vojny jsem drůbež 

choval a dával na výstavy, pak jsem se oženil a už nebyl čas se tím 

zabývat. Až po pracovním úraze, když už mi bylo padesát, jsem se 

tomu začal věnovat opět a pořádně.  

     Půjdeme se dále podívat po tom vašem království, zrovna teď 

vylezly slepice, jedna černá a bílá, tam ta je světle hnědá, chlupaté 

nohy…  

Vypadají jako kuličky - hlava, ocas a nohy to vše tvoří jakousi kružnici. 

To je ta zvláštnost. Teď už mám jen čtyři druhy, kontrolní chov, 

protože věnovat se tomu naplno, to už by bylo pro mne příliš náročné. 

Chovám vždycky tzv. kmeny, jeden po třech, mám šest kmenů – je to 

asi dvacet kusů, plus nějaký ten kohout navíc. Vždycky je jeden kohout 

pro tři slepice. Tady ten před námi je šampión z lipské evropské 

výstavy, která se konala loni 6. prosince. A vedle mám další bílé kmeny. 

To je totiž tak, v republice už nemám nový materiál na výměnu. Všichni 

chovatelé mají vlastně mojí krev. Už je nám Evropa malá, nemáme si 

s kým co vyměnit. Těch chovatelů není až tak moc.  



Ale vy o tom všem máte přehled, ne?  
     Jistě, jsem členem německého klubu kočinek, je jediný v Evropě, 

scházíme se většinou v Lipsku při výstavě a tam si ten chovný materiál 

měníme. Také jsem posuzovatel drůbeže při výstavách v celé 

republice… no je těch funkcí dost. 

A kam se vaše slepice nejdále dostaly? 
Německo, Slovensko, Belgie, Slovinsko, Maďarsko. 

Co vzdálená Amerika? 
     Ty bílé, které jste viděla, tak to mám vajíčka z Ameriky, které 

jsem dostal z Maďarska od známého chovatele, který tam má rodinu. 

Poslali mi 30 vajíček, z deseti se mi podařilo šest vychovat – dva 

kohouty a čtyři slepičky.  

      A čím ty svoje chovatelské rarity krmíte? Obyčejné zrní by jim asi 

bylo málo. 

Základ je normální směska pro nosnice, která se dostane koupit, 

přidávám kukuřici, hrách, teď v zimě hrách i naklíčím – čistá pšenice 

to ne, to těm mým slípkám neprospívá. Potřebují stopové prvky. 



A kopřivy? 
     Ty určitě, to je to nejlepší. Začátkem března dávám kromě kopřiv i 

česnek, mrkev - to je nastartuje na správnou snůšku. Pak ty kopřivy 

přidávám i kuřátkům. 

Snášejí končily vajíčka jako normální slepice?  
     Ano, nosí, jsou asi 35 gramů těžká, ale za rok je to asi jen 

v průměru 50 vajíček.  

Také tato vajíčka jíte, jako se třeba jedí i křepelčí? 
Kdepak, opět je to pro mne chovný materiál, asi polovinu z nich, těch 

nejvhodnějších, dávám líhnout, až ten zbytek zkonzumujeme. Ale ten 

výběr vajíček, aby se z nich něco vylíhlo, je hotová věda. Malé, velké, 

oblé… 

     To znamená, že výběr je na opravdovém mistrovi, a to vy, jak jsem 

vás tak poslouchala, zřejmě jste.  

No, když jsem schopný udělat vše pro to, aby slípky vajíčka snesly, aby 

se z těch vajíček i něco vylíhlo, vychovat mladé a uspět na výstavách, 

tak asi ano. 

 

 

ČČK/Františka Kleinová 

     Vážení spoluobčané, v lednu jsme uspořádali výroční členskou 

schůzi, a v únoru jsme zajeli za kulturou do Ostravy na divadelní 

představení „Čardášová princezna“, což byla nádherná opereta. 

V měsíci březnu opět chystáme sběr obnošeného šatstva pro Diakonii 

Broumov. Sběr se uskuteční ve dnech od 18.-22. 3. 2013 v budově, kde 

sídlí Česká pošta, tedy jako obvykle. Ve středu 20. 3. 2013 pojedeme 

do Divadla Jiřího Myrona na operetu/muzikál s názvem „Josef a jeho 

pestrobarevný plášť“.  V pátek dne 3. 5. 2013 se 

můžete těšit na činohru v Divadle A. Dvořáka 

s názvem „Poprask na laguně“. 

     V sobotu dne 20. 4. 2013 organizujeme pro 

členy ČČK a jejich rodinné příslušníky soutěž o 

ceny na bowlingu v Bílovci a to od 14.00 do 

16.00 hod.  



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

     Březen a duben jsou měsíce jara, vše kvete a probouzí se k životu. 

Jestli máte rádi jaro tak jako já tak vás určitě potěším krátkou 

básničkou. Ale než se pustíte do čtení, musíte vyluštit tajenku. Tak do 

práce děti!  

Ptám se, ptám se, 

pampeliško  

Už si vrabci koupou bříško, už 

se káča točí, 

kde jsi byla… (viz. Tajenka), od 

čeho máš oči? 

Od slunce, od zlata! Jak jsem 

se tam zahleděla, 

hned jsem byla zlatá celá jako 

housata. 

 

 

 

Pampelišky, povězte mi, podruhé 

se ptám: 

Čím otvírá slunko zemi, kudy 

pouští jaro k nám? 

Žežulky si povídají, že jsou 

vrátka v jednom háji, 

ke vrátkům je zlatý klíč, petr-

petr-petrklíč. 
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Kronika/Milada Hochmanová 

TROŠKA HISTORIE z naší obce.  

     Základní škola na 

fotkách a kresbách. 

První dvě fotky 

zachycují školu 

starou. Stará škola 

byla vystavěna v 

roce 1716 synem 

dřívějšího 

velkostatkáře 

jménem Thomase 

Blasche. Tento pán se po 24 roční službě v armádě věnoval učitelskému 

poslání. Vyučoval 

děti, které rodiče k 

němu přivedli ve svém 

bytě, a to hlavně 

nejnutnější 

vědomosti. Jelikož 

tehdy nebyla povinná 

školní docházka, je 

možné se domnívat, 

že se jednalo o 

vyučování v zimních 

měsících. V roce 1716 byla 

stavba dokončena a stala se 

takto první regulérní školou 

Velkých Albrechtic. 

Ukázala se, ale nutnost 

postavit školu větší, která byla 

v roce 1836 -1837 vystavěna. 

Tuto budovu označujeme jako 

starou školu, která byla až do 

roku 1871 jako jednotřídka. 



V budově č.p. 59 dnes žije 

rodina Honajzerova a 

najdete ji hned pod 

kostelem. Ukázalo se jako 

nutné další rozšíření školy, 

neboť v určitém období 

bylo až 200 žáků. Tak bylo 

rozhodnuto postavit novou 

školu, která byla stavěna 

jako čtyřtřídka. Byla vystavěna v letech 1899-1900. 
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A škola č.p. 116 jak ji známe 

dnes. 

 

 

 



Volba prezidenta republiky 

výsledky v obci Velké Albrechtice 

1.kolo konané dne 11-12.1.2013      Volební účast 62.01 % 

Miloš Zeman   29.67 % 

Jan Fischer   22.16 % 

Jiří Dienstbier   21.39 % 

Karel Schwarzenberg    9.06 % 

Vladimír Franz   7.32 % 

Zuzana Roithová   3.66 % 

Taťana Fischerová   3.08 % 

Jana Bobošíková   2.5 % 

Přemysl Sobotka   1.16 % 
 
2.kolo konané dne 25.-26.1.2013      Volební účast 55.54 % 

Miloš Zeman hlasů 81,51%  

Karel Schwarzenberg hlasů 18,49%  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/grafika/2013/01/26/prezidentske-volby-vysledky-kandidatu/#volby-kandidat-id=6
http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/grafika/2013/01/26/prezidentske-volby-vysledky-kandidatu/#volby-kandidat-id=6
http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/grafika/2013/01/26/prezidentske-volby-vysledky-kandidatu/#volby-kandidat-id=6


Zprávy a oznámení, reklamy  

Svoz objemného a nebezpečného odpadu 

     Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v 

sobotu 6.dubna 2013 od 11.00 do 14.00 hodin na 

parkovišti před obecním úřadem.  

     Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás bezplatně odeberou např. 

starý nábytek, koberce a podlahové krytiny, televizory a lednice, 

pneumatiky (od osobních vozidel a motocyklů) a autobaterie, barvy, 

oleje, ředidla, žíraviny, asfaltové lepenky a podobně. Nelze zde předat 

stavební odpad a odpad, který patří do 

popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad. 

Využijte této příležitosti a zbavte se 

starých „krámů“, které doma překáží! 

Nevyhazujte je na různých místech v obci 

nebo do kontejnerů na tříděný papír, plasty 

nebo sklo! Tato služba je poskytována 

bezplatně občanům obce Velké Albrechtice, 

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

likvidace odpadů obce Velké Albrechtice, tj. mají u obce objednán 

odvoz odpadů od svých domácností. Není určena pro právnické osoby a 

fyzické osoby - podnikatele, kteří jsou povinni zajistit si likvidaci 

odpadů ve vlastní režii.  

Zasedání zastupitelstva / Ing.Josef Magera, starosta 

     Desáté zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 11. 

března 2013 v 17.00 hodin v zasedací místností v budově obecního 

úřadu, Velké Albrechtice 119. Program bude zveřejněn obvyklým 

způsobem. 

Informace 

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 

mailto:starosta@velkealbrechtice.cz


Ocenění dárce krve / Ing.Josef Magera, starosta 

    Český červený kříž oznamuje, že občan naší obce pan Jiří Hruzík 

převzal  dne 17.12.2012 na Magistrátu města Ostravy Zlatou medaili 

prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. 

    Dovolte mi, abych se i já připojil poděkováním za tuto záslužnou a 

nezištnou činnost. Přeji 

panu Hruzíkovi stále 

pevné zdraví a hodně 

osobní pohody.  

    Obec ocení udělení 

Zlaté medaile finančním 

darem z rozpočtu obce, 

který bude předán na 

nejbližším zasedání 

zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 

  Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá 

 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 
  S programem „KLAUNI“ 

 
   10.3.2013 v sále na hřišti SK 

Velké Albrechtice 

Začátek v 15:00 hod. 

Vstupné dobrovolné 



 
 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí  
Datum Akce 

9.března KK/Papučový ples 

10.března KK/Dětský maškarní ples 

11.března  Zasedání Zastupitelstva obce 

18.-22.března ČČK/Sbírka obnošeného šatstva 

20.března ČČK/Zájezd „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“ 

6.dubna Svoz objemného odpadu  

20.dubna ČČK/Bowling 

16.dubna  Výroční setkání Klubu seniorů 

 

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: 01.3.2013                                                     Uzávěrka příštího čísla: 15.4.2013 

mailto:obec@velkealbrechtice.cz

