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Úvodník / Radka Chudjáková 

     Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. 

Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve 

středoevropských přírodních podmínkách typické. V římském kalendáři 

byl listopad devátým měsícem (proto se jmenuje v jiných jazycích 

november, podle novem = devět). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě 

další dva měsíce. V církevním kalendáři, podle toho, na který den 

připadá Štědrý den, advent začíná poslední 

neděli v listopadu nebo první neděli prosince. 

     Prosinec je podle gregoriánského kalendáře 

dvanáctý a poslední měsíc v roce. Prosinec 

začíná stejným dnem v týdnu jako září.  21. 

prosince nebo 22. prosince je zimní slunovrat. 

Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha. V tento 

den je na severní polokouli nejkratší den v roce. 

Noc je nejdelší. V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem 

(proto se jmenuje v jiných jazycích december, podle decem = deset). V 

roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. Pokud je 29., 30. 

nebo 31. prosince pondělí, budou připočítány tyto dny k prvnímu týdnu 

příštího roku. V takovém případě končí poslední týden v roce společně 

s poslední nedělí v prosinci. Takový rok má vţdy 52 kalendářních týdnů. 

Název pochází od slova „prosiněti“ (problesknout), coţ značí, ţe se 

jedná o měsíc, kdy slunce uţ jen občas prosvitne (probleskne) mezi 

mraky. Název měsíce můţe být téţ odvozen od slova siný (modravý, 

šedivý), či od slova prase, jelikoţ tento měsíc je obvyklým časem 

zabijaček. 
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Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera 

Váţení občané. 

     V polovině října se uskutečnily volby do zastupitelstva obce a 

osobně nemám z těchto voleb dobrý pocit. Bylo pro mne opravdu 

velkým překvapením, ţe byla podána jen jediná kandidátní listina, mnou 

vedená volební strana Sdruţení nezávislých kandidátů. A to i přesto, 

ţe někteří jedinci ve snaze sestavit protikandidátku údajně vyvinuli 

značné úsilí. Dokonce jim nebylo cizí přesvědčovat členy naší volební 

strany k přeběhnutí. Nebyli jsme však jedinou obcí v okolí, kde byla 

jedna kandidátka, ale u nás to bylo poprvé od roku 1990. Jestli to je 

výraz spokojenosti, projev rezignace a nezájmu, nevím. Proč to tak je 

si musíte odpovědět sami. I přesto se k volbám dostavilo 284 voličů, 

kteří odevzdali své hlasovací lístky. Z výsledků je vidět, ţe mnozí 

dávali preferenční hlasy jednotlivcům. Několik desítek voličů však 

odevzdalo neplatný hlas, protoţe odevzdali hlasovací lístky bez úprav 

(bylo nutné zaškrtnout buď políčko u volební strany, nebo dát 

preferenční hlasy jednotlivcům). Těm, co k volbám přišli a odevzdali 

své hlasy, děkuji. Ostatním bych řekl, ţe opět měli moţnost a tu 

promarnili. Zvolené zastupitelstvo zasedne k ustavujícímu zasedání  

v pondělí 8. listopadu a zvolí orgány obce. Co nás čeká? Chceme 

pokračovat v zahájené práci. Jsou zde uţ z dřívějška připraveny 

projekty, na jejichţ realizaci budeme shánět prostředky. Uţ dnes však 

někteří naši spoluobčané projevují na veřejnosti svoji nespokojenost. 

Předpokládám, ţe oni volit nebyli, do zastupitelstva by nešli a 

očekávám, ţe u těchto lidí bude stejně špatně vše, co uděláme. 

Zkusíme je přesvědčit. 

     První řádné zasedání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 13. 

prosince 2010 a jeho úkolem bude především schválit rozpočet obce na 

rok 2011 a plán rozvoje obce na toto volební období. Nebude to 

jednoduché, práce je hodně a peněz nepřibývá. Máme rozpracovány 

dvě dotované  investiční akce, na které musíme rezervovat naše podíly. 

Na další akce jsou podány ţádosti o dotace. Konkrétně na pokračování 

revitalizace, a to v úseku od zastávky Sokolovna po základní školu, a na 

zateplení budovy obecního úřadu. Znovu podáme i ţádost o dotaci na 



kanalizace. Musíme proto počítat i se zajištěním financování těchto 

investic. Stále však není ţádný konkrétní návrh státního rozpočtu, 

podle kterého se rozděluji některé daňové výnosy obcím. Za této 

situace asi bude navrţen rozpočet úsporný, zhruba v objemu letošním. 

A v něm bude především nutné zajistit financování škol, dokončení 

investičních akcí a běţný chod obce.  

     Dokončena a předána byla rekonstrukce kanalizace v uličce 

k zastávce ČD a ucpaná kanalizace od silnice přes zahrady p. Vítka a p. 

Patrmana do Bílovky. I kdyţ to nebylo způsobeno obcí ale zhotovitelem, 

firmou Demstav Group, s.r.o. z Hranic, omlouvám se občanům za 

dočasný nepořádek a bláto v uličce k zastávce. Tato stavební firma asi 

ještě neumí to, co je běţně vidět v zahraničí, a to zajistit denně úklid 

na komunikaci a bezpečný provoz i během stavby.  

     Finišuje se v základní škole, kde by stavba podle smlouvy měla být 

dokončena do konce října. Bylo zde prostavěno uţ přes osm milionů 

korun z celkových necelých dvanácti. Předpokládám, ţe to jak děti a 

jejich učitelé, tak i vy oceníte a tyto prostředky nebyly vydány 

nadarmo. Po předání stavby bychom chtěli uspořádat den otevřených 

dveří, abyste si podle zájmu mohli prohlédnout, co se zde vlastně 

udělalo. Zdárně pokračuje také stavba Revitalizace centra obce, 

prováděná firmou Strabag a.s. Pokud to dovolí počasí a nezasype nás 

sníh, mohla by být dokončena do vánoc. Obě zde uvedené stavby jsou 

dotovány z prostředků Regionálního operačního programu, a proto jsou 

i více sledované. 

          

 

 

                

 

 

     V listopadu by se ještě měla uskutečnit výsadba zeleného pásu 

dřevin nad lokalitou pro výstavbu RD. Poptáno přímo bylo sedm firem. 

     Blíţí se zima a bude třeba provádět vyhrnování komunikací. Dovoluji 

si proto poţádat touto cestou všechny majitele aut k parkování 

takovým způsobem, aby bylo moţné bezpečně provádět tuto práci. 



Všichni určitě znáte vyhlášku a víte, kolik místa musí zůstat na silnici 

po zaparkování vozidla.  

     Blíţí se také leden, a to je pro vlastníky nemovitostí období, kdy 

musí podat přiznání k dani z nemovitostí. V lednu tuto povinnost budou 

muset splnit všichni vlastníci pozemků, kterých se nějak dotkla 

dokončená komplexní pozemková úprava. Tou byly změněny vlastnické 

vztahy a je proto nutné podat nové daňové přiznání. V zákoně jsou však 

i další změny. Finanční úřad přislíbil, ţe pro vás uspořádá metodickou 

pomoc. Pracovníci FÚ by přijeli a na OÚ by občanům s novým přiznáním 

pomohli.  

     S daní z nemovitostí souvisí v naší obci od tohoto roku také odvoz 

odpadů. Proto oznamuji, ţe i v roce 2011 bude od domácností odpad 

vyváţen zdarma jako kompenzace zvýšeného koeficientu pro výpočet 

daně z nemovitostí, který byl v předchozím roce stanoven na 2 a v této 

výši zůstává i pro rok 2011.  

     V závěru dovolte, abych poděkoval za podporu v uplynulém období a 

za práci, kterou mnozí občané udělali pro obec, mnozí ve svém volném 

čase a bez nároku na finanční odměnu. A bylo jich řada. Ať uţ při 

údrţbě obecního majetku, úklidu veřejných prostranství i při celoroční 

přípravě tohoto zpravodaje. Děkuji také všem, kteří zde přispěli svými 

názory a informacemi.  

    Všem čtenářům tohoto zpravodaje a občanům obce přeji příjemné 

proţití vánoc a do nového roku 2011 všem přeji hodně osobních i 

pracovních úspěchů, pevné zdraví a taky trochu toho štěstíčka. 
 

 

 

Do obchodu vběhne ţena, v obou rukách nákupní tašky a dole 
oblečená jen do kalhotek, se ptá vedoucího: 
"Prosím vás, nenašla se tady sukně, které se drţely tři děti?"  

Dvě prodavačky se baví za regálama. Přiběhne třetí a povídá: 
"Holky, v obchodě jsou zákazníci!" - "Tak buďme potichu, oni zase 
odejdou!" 



Albrechtík – Ahoj děti! / Radka Chudjáková 

Pomaloučku se k nám blíţí vánoce a děti mají spustu přání. Uhádnete co 

si přeje Katka a Pavel k vánocům ? Obrázek si vybarvi. 

 
 

Ježek v zimě 

Kam se jeţek v zimě schoval? 

Neklouzal se, nesáňkoval. 

Zahrabal se do listí, 

od té chvíle spí a spí. 

Zahrabal se do země: 

Lidičky, vzbuďte mě, 

aţ zavoní fialky, 

zapískají píšťalky. 



Ze základní školy / Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka školy 

        Jiţ dva měsíce uběhly od slavnostního přivítání dětí na obecním 

úřadě a zahájení školního roku. 

     Abychom mohli s učením začít, bylo nutno přiloţit ruce k dílu.                                                               

S úklidem jídelny nám pomáhala jedna z maminek, s přenesením 

těţkých starších lavic, ţidlí, nástěnek z tělocvičny a přemístěním 

nářadí a zahradního nábytku z kůlny do sklepa zase pomohli mladí 

hasiči. Za ochotu a pomoc děkuji Pavle Kleinové, Marcelu Svačinovi, 

Petru Škrobákovi, Radku Šatavovi, Janu Kühnelovi, Tomáši Langrovi a 

Tomáši Niklovi. Potěšilo mne, ţe na „svoji školu“ nezapomněli. 

     Díky všem se naši ţáčkové mohli včas nahrnout s aktovkami na 

zádech do školičky, která se po prázdninovém volnu a hluku konečně 

otevřela a rozezněla vysokými hlásky a nekonečným štěbetáním.  

Vyučování v obou třídách začalo včas. Prvňáčci usedli do lavic vedle 

kamarádů a okamţitě začali brát výuku zcela váţně. Se vší pečlivostí a 

zodpovědností si chystali učebnice a pracovní sešity, správně seděli, 

byli pozorní a vnímaví, hltali učivo. Starší ţáci zase okukovali a 

hodnotili rozdíly ve staronové škole. Někdy sice zaslechli podivné rány, 



vrtání a tajemné zvuky, třeba kdyţ se na půdě nebo venku pracovalo, 

nebo kdyţ se za okny jídelny zvedal oblak prachu a bourala se stará 

kůlna a kotelna s komínem. Venku jsme potkávali řemeslníky a 

pozorovali jejich pracovní nasazení. Na vlastní oči děti sledovaly 

pokládání trubek kanalizace, bagrování zeminy, naváţení materiálu 

nákladními auty, zvedání břemen autojeřábem, dláţdění chodníků, 

úpravu trávníků i závěrečné úklidové práce.  

     Dnes uţ pouţíváme vedlejší vchod se vstupem do šatny. Také okolí 

školy viditelně prokouklo. Přesto se stále ještě pracuje. V tělocvičně a 

druţince se dokončuje nové dřevěné obloţení stěn, na které jsme 

obdrţeli finanční prostředky v rozpočtu. Zbývá vymalovat, uklidit a 

můţeme směle protahovat tělo cvičením, běhat ve voňavém prostředí. 

V půdním prostoru se pokračuje s vestavbou dvou nových učeben, 

venku se dokončují přístupové chodníky a cesta na školní pozemky a 

zahradu. 

     Na začátku druhého školního měsíce rozjely svou činnost zájmové 

krouţky – počítače, dovedné ruce, anglický jazyk a keramika, ta 

dokonce uţ v nové keramické dílně v suterénu. Na první společné třídní 

schůzce se setkali rodiče s učitelkami, aby se dověděli o novinkách a 

budoucích plánech školy. Děti dostaly první domácí úkol. S maminkou a 

tatínkem, paní fantazií a trochou šikovnosti a zručnosti společně 

vytvářeli z přírodnin Podzimníčka. Okatí muţíčci, ţenušky a skřítkové 

z polínek, samorostů, řepy, kukuřice, šišek, dýní, trávy a rozličných 

plodů se dodnes vyjímají na výstavce v přízemí.  Jsou nádherní a stojí 

zato na ně kouknout a pokochat se jejich podzimní pestrostí.  

     Ke kulturnímu záţitku přispělo první divadélko ve třídě. Pohádka o 

„Vodníkovi, čertovi a řemeslech mlynářských“ byla poutavá, děti si 

s herci zasoutěţily, zazpívaly, a zároveň poznaly jedno z nejstarších 

řemesel. Ve škole děláme besedy na téma Povolání, zájmy a záliby 

dospělých, s dětmi probíráme různá „zajímavá i neobvyklá“ povolání a 

řemesla. Za některými vyráţíme do terénu, některá za námi chodí do 

vyučování. V minulém roce jsme takto poznali paní zubařku, 

veterinářku, pošťačku, prodavačku, knihovnici, účetní, kynoloţku, 

starostu, cestovatele, včelaře, myslivce. 



     I naše rekonstrukce svým způsobem k tomuto cíli přispěla. Děti 

dnes ještě mohou doplnit: „Viděli jsme pracovat malíře, elektrikáře, 

plynaře, svářeče, lešenáře, zedníky, dlaţdiče, pokrývače, bagristy, 

řidiče, mistry, stavbyvedoucí. Vědí, kdo je stavební dozor, projektant 

či architekt.  

     A třeba si samy uvědomí, proč se musejí pilně učit, aby se jednoho 

dne mohly správně rozhodnout, co dělat a čím být. 
 

 

Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

     Ani jsme se nenadáli a je před námi opět zima. V listopadu skončí 

podzimní sezóna a naší fotbalisté si vyberou své volno před nástupem 

do zimní přípravy.  

     Na výboru je teď doba jednání o dalším hostování hráčů z cizích 

oddílů neboť s koncem roku některým hráčům hostování končí. Chceme 

samozřejmě pokračovat v omlazování týmu, a proto stojíme o úzkou 

spolupráci s FC Bílovec. K tomu nás, mimo jiné váţe smlouva, podle 

které u nás hraj ţáci ŠSK Bílovec B. Je-li nepříznivé počasí a volná 

umělá tráva v Bílovci, hrají tam. Pokud ale volná není, hrají u nás a tak 

se stalo i to, ţe naši A muţi jiţ své utkání, pro značně rozbahněné 

hřiště, hrát nemohli. Víme, ţe naší fanoušci tím přišli o pravidelný 

sobotní adrenalin, ale svaz kolo nezrušil a pánem při rozhodování o 

regulérnosti terénu je rozhodčí a ten nechal ţáky hrát. Hřiště se ale 

naštěstí dává rychle dohromady. 

     Počasí nám tímto ukázalo nutnost pokračovat v odvodnění hrací 

plochy. 

      Protoţe končí volební období, je na místě poděkovat současným 

zastupitelům za spolupráci a doufat, ţe i to nadcházející bude v této 

spolupráci pokračovat. 

      Po dlouhé době nebudeme mít v zastupitelstvu zastoupení, neboť 

se nenašel nikdo ze členů SK, který by na zastupitele kandidoval a 

zastupoval tak naše zájmy. 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

 

Listopad 

Princová Anna  55 let 

Martinský Miroslav  60 let 

Svobodová Anna  60 let 

 

Prosinec 

Solnický Josef   55 let 

Rulíček František  65 let 

Schmid Rudolf  65 let 

Klein Helmut   70 let 

Sprosták Štefan  70 let 

Peschlová Jiřina  75 let 

Klein Otto   80 let 

 

Opustili nás 

Paní  Kolarovská Anna 

Paní  Vavrošová Julie  
 
  

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Okrasné zelí a kapusta se vybarvují na podzim 

     Okrasná kapusta, 

blízká příbuzná tradiční 

kapusty a zelí, byla 

vyšlechtěna pro krásu.  

Stačí jediný pohled, aby 

vás o svých dekorativních 

kvalitách přesvědčila. 

Otevřená růţice listů 

sytých barev, bílá, růţová 

či fialová, vypadá jako 

veliká růţe či pivoňka. Okrasná kapusta byla pravděpodobně poprvé 



vyšlechtěna v Japonsku, odkud také pochází většina odrůd a hybridů. 

Široký sortiment semen i sazenic nabízejí i česká zahradní centra. 

     K vybarvování okrasného zelí a kapusty dochází aţ při poklesu 

nočních teplot pod 10 °C. Nevadí jim ani mrazíky, ba právě naopak.  

     Střed růţic se vybarvuje do červené, růţové nebo bílé barvy. 

Směrem k okraji barva slábne, a i tento přechod je velmi půvabný. 

Okrasné zelí má listy hladké, okrasná kapusta zase bohatě zkadeřené.  

Mohou být celokrajné, nebo hluboce vykrajované, kdy připomínají 

téměř sněhové vločky. 

      Zatímco v létě nenápadné zelené listové růţice na záhonu lehce 

přehlédnete, a mohou se skrývat v sousedství jiných rostlin, v polovině 

září se promění v nepřehlédnutelnou podívanou a vydrţí krásné aţ do 

pozdního podzimu, nezřídka aţ do Vánoc.  

Originální krása na záhon i do truhlíku 

     Nejen záhon je místem, kde tato rostlina najde své uplatnění, kdyţ 

jiné uţ seţehne mráz. Ani chryzantémy nevydrţí mráz. Ale okrasná 

kapusta ano. Na záhoně i v truhlíkách po petúniích či muškátech i v 

květináčích můţe dělat parádu ještě několik měsíců. 

      Rostliny okrasné kapusty i zelí výrazně reagují na kořenový 

prostor, který mají k dispozici. Tatáţ odrůda, která na záhonu dorůstá 

do výšky půl metru a tvoří růţice o průměru 80 cm, doroste v 

květináčku pouze do průměru 20 cm. Při poklesu teplot se však střed 

této rostliny vybarví stejně intenzivně jako té na záhonu.  

     Okrasnou kapustu můţete i sníst. Stále patří mezi jedlé a zdravé 

košťáloviny, i kdyţ jsou její listy trochu tuţší. 

Pěstování 

 Okrasné kapusty se sejí od poloviny května do konce června. 

Hrnkované rostliny ale můţete zakoupit i na podzim.  

 Okrasné variety vyţadují stejnou péči jako kapusta, květák či 

brokolice  

Pokud chcete něco opravdu speciálního, skutečně unikátního, 

vyzkoušejte odrůdu Victoria Pigeon F1. Listy jsou sice hladké, jenom 

mírně zvlněné, střed růţice je však dvoubarevný – růţově bílý. 



Jak vybrat dobrou sazenici?  

 Zdravá sazenice musí mít dobře vyvinutou růţici,  pěkné,  

nepoškozené listy.  

 Kořenový systém nesmí být v květináčku přehuštěný, rostlina 

pak pokračuje v růstu pomaleji i po výsadbě na záhon. 
 

Policejní střípky / Policie ČR, Novojičínsko 

Výzvy k dopravním nehodám 

Sražený chodec a cyklista 

     Dva případy, kdy z místa nehody ujeli 

řidiči osobních vozidel, šetří v těchto dnech 

novojičínští dopravní policisté.  

     K první události došlo ve čtvrtek 23. září 

okolo 22.25 hodin ve Velkých Abrechticích. 

Neznámý řidič osobního vozidla Škoda Felicia, bílé barvy jel ve směru 

jízdy od Bílovce na Bravantice. Na přímém a přehledném úseku pravou 

částí vozidla narazil do cyklisty, který jel ve stejném směru. Ten po 

nárazu nezvládl řízení jízdního kola, sjel do silničního příkopu, kde 

následně upadl. Při nehodě utrpěl cyklista lehká poranění, se kterými 

byl převezen do bílovecké nemocnice. Dechová zkouška u cyklisty byla 

negativní. Řidič vozidla po nehodě nezastavil a pokračoval v jízdě.  

     K další nehodě s ujetím došlo v neděli 26. září hodinu po půlnoci ve 

Veřovicích. Neznámý řidič jel ve směru jízdy od Mořkova na 

Bordovice. Z doposud nezjištěných příčin si počínal tak neopatrně, ţe 

pravděpodobně srazil chodce. Po střetu z místa nehody ujel. Mladý 

chodec utrpěl poranění, se kterým byl převezen do novojičínské 

nemocnice.  

     V obou případech se nepodařilo dopravním policistům zjistit řidiče 

osobních vozidel a případné svědky. Ţádáme občany o sdělení jakékoliv 

informace týkající se dopravní nehody, vozidel či osobě řidičů. 

Případné informace mohou občané oznámit telefonicky novojičínským 

dopravním policistům na telefonním čísle 974 735 251, nebo na linku 

158. 



Výzva k podvodům s osobními automobily  

     Novojičínští policisté prověřují oznámení poškozených s 

podezřením, ze spáchání přečinu podvodu, osob vystupujících údajně 

za společnost Crosbie Transcar Ltd., v souvislosti s prodejem 

osobních automobilů ze zahraničí. Mají důvodné podezření, ţe 

podvedených lidí je daleko více a to na území celé ČR. Podstatou 

podvodu je výhodná cenová nabídka aut, zveřejněná na internetových 

portálech prodejců ojetých automobilů, následná emailová komunikace, 

převod financí na účet a ve finále nedodání automobilu. Veškeré 

informace k jednotlivým případům můţete oznámit na tel. čísle: 974 

735 344/349 – Oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně.                                                                           

 

Zprávy a oznámení, reklamy  

Pozvánka 

na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice, 

na pondělí 8. listopadu 2010 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích 

Program jednání: 

1. Určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu, volba návrhová komise 

2. Slib členů zastupitelstva 

3. Schválení jednacího řádu zastupitelstva 

4. Volba starosty, místostarosty a členů rady obce 

5. Volba výborů zastupitelstva obce 

6. Návrh na usnesení 

7. Závěr 

Metodická pomoc FÚ 
na středu 8. prosince 2010 od 13,00 do 17,00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých Albrechticích 

 

Metodická pomoc pracovníků Finančního úřadu v Novém k vyplnění a 

podání přiznání k dani z nemovitostí je určená vlastníkům nemovitostí -



pozemků, kterých se nějak dotkla dokončená komplexní pozemková 

úprava a jsou povinni podat nové daňové přiznání.    

Doneste si s sebou rozhodnutí Pozemkového úřadu, popř. list 

vlastnictví. 

 

 

KONCERTY 

19.12.2010 od 17.00 hodin se koná Adventní koncert  

v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích 

Vystoupí  pěvecký sbor CHORUS OSTRAVA včele se sbormistrem 

prof. Lumírem Pivovarským a Janem Mlčochem 

http://www.chorusostrava.cz/ 

 

2.1.2011 od 17.00 hodin se koná Novoroční koncert 

v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechticích 

Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava, 

sbormistr Jan Mlčoch a Kateřina Gbelcová 

http://sbor.vsb.cz/ 

 

Kulturní komise obce Velké Albrechtice Vás srdečně zve na přátelské 

posezení při  

VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ 

ve čtvrtek 25. listopadu 2010 od 16 hod.   

zasedací místnost obecního úřadu Velké Albrechtice 

 vázací dráty, drobné dekorace, tavné pistole a lepidlo jsou zajištěny. 

Je třeba si donést: korpus na věnec, větvičky jehličnanů, 

4ks svíčky + drţáky,  různé mašle, ozdoby dle vašich představ. 

http://www.chorusostrava.cz/
http://sbor.vsb.cz/


ČČK / Františka Kleinová 

Váţení spoluobčané,  

     dne 5. září jsme se zájmem shlédli v divadle Antonína Dvořáka 

slavnostní Galavečer, jimţ byla zahájena divadelní sezóna 2010-2011. 

Na tomto programu společně vystoupili sólisté všech čtyř ţánrů – tj. 

opera, činohry, baletu i operety, v nichţ nabídli ukázky 

z připravovaných vystoupení. Zájem o tento galavečer byl veliký. 

Zúčastnilo se 72 našich spoluobčanů. 

     24. září si Diakonie Broumov přijela pro obnošené šatstvo, které 

jsme společnými silami sesbírali a věnovali potřebným osobám. Darů 

bylo věnováno opět velké mnoţství, za coţ všem děkujeme. Děkujeme 

rovněţ paní Vysoké, která ochotně šatstvo odebírala i všem, kteří 

pomohli při odvozu. Děkujeme také OÚ, který nám pro tento účel 

zapůjčil sklepní prostory na poště. 

      Dne 9. října jsme uspořádali zájezd na zámek Úsov s bohatou 

výzdobou loveckých trofejí, perné zvěře, brouků, motýlů, ryb, zbraní a 

jiných předmětů. Navštívili jsme výstaviště Flóra Olomouc a večer 

jsme zakončili večeří v Daskabátech.  

     Dne 23. října jsme navštívili termální lázně Oravice na Slovensku. 

V těchto lázních se léčí pohybové a močové potíţe.  

     V první polovině listopadu si přijďte vyslechnout na OÚ besedu  

s lékařem. Přesný termín a téma besedy se dozvíte z plakátů a 

obecního rozhlasu.  

      Dne 27. listopadu nás přijde navštívit do kulturního zařízení na 

hřišti Mikuláš. Program mikulášského odpoledne vyplní děti a pracovníci 

Domu dětí z Bílovce pod vedením pana Janise Švagery. Věříme, ţe 

v hojném počtu navštívíte se svými dětmi toto odpoledne.  

     Dne 9. prosince si zajedeme na operetu/muzikál Rose Maria od 

Rudolfa Frimla do divadla Jiřího Myrona v Ostravě. 

Nyní dovolte malé připomenutí:  „Ó Rose Marie, buď mojí,  

     buď štítem mým i zbrojí, 

     jsi písní, co mě z toulek doma vítá, 

     i úkrytem, kde láska své dny sčítá,.. 



Zájemci o toto úţasné představení se mohou přihlásit u paní Františky 

Kleinové na tel. čísle 556403280 nebo osobně. 

     Váţení spoluobčané, členové ČČK přejí všem Vám všem krásné 

proţití svátků vánočních, mnoho úspěchů, zdraví, štěstí, rodinné a 

osobní pohody do příštího roku. 

 

Klub důchodců / Anna Šrubařová 

     V pátek 10.9.2010 se důchodci zúčastnili zájezdu na jiţní Moravu. 

V dopoledních hodinách si prohlédli katedrálu na Velehradě. Překrásné 

architektonické dílo nás naladilo na dobu před několika staletími. Dále 

jsme pokračovali do Archeoskanzenu Modrá, v lokalitě původního 

velkomoravského osídlení. Paní Renata Hrabalová nás provedla 

opevněním a areály Sídlištně – hospodářskými. Je to Velkomoravské 

opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. století. V odpoledních 

hodinách jsme zavítali do lázeňského centra Luhačovic. Vše jsme 

ukončili v Bravanticích v Motobaru u Hanky. 

     Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném, hezkém, 

vydařeném, klidném a pohodovém výletě: p. R. Peschelovi, manţelům 

Dudkovým, Milanu Horkelovi a Obci Velké Albrechtice. 

     Děkuji touto cestou i řidiči autobusu, který galantně, rukou 

podáním, pomáhal ţenám s výstupem.  

     Dne 15.10.2010 se konala schůze Klubu seniorů. Schůzi zahájil a 

řídil p. Milan Horkel. Velice hezkým vystoupením nás potěšil taneční 

sbor z Umělecké školy ze Studénky, pod vedením p. Kmentové.  

     Zvolili jsme si nového předsedu p. Milana Horkela, který nám slíbil 

ochotně pro členy pracovat. Hostem byl starosta Ing. Josef Magera, 

který nás seznámil s vytýčenými úkoly do konce roku, výstavbou ve 

škole, úpravou chodníků ve středu obce, opravou terénu okolo pošty a 

vybudováním parkoviště. Připomínka se vztahovala na nadměrnou 

hlučnost od nové dálnice ve spodní části obce. 

     Dalším bodem programu bylo divadelní představení 23.10.2010 

v Těškovicích. 



     Tombola byla bohatá, snad byli všichni spokojeni s výhrami a večeře 

byla výtečná. 

      Do nového roku přejeme všem členům hlavně hodně zdraví, osobní 

pohody ať se sejdeme ve zdraví na jarní schůzi v plném počtu, tak jako 

jsme se setkali nyní. 
 

Obecní úřad / zaměstnanci OÚ 

     Při příleţitosti odchodu na zaslouţený odpočinek 

přejeme paní Jarmile Niklové hodně elánu a 

optimismu, pevné zdraví a hodně osobní pohody a 

radosti a děkujeme za vykonávanou práci. 

     Do pracovního poměru jiţ byla přijata nová zaměstnankyně. 

 

Kalendář akcí  
 

Datum Akce 

8.11.2010 Ustavující zasedání zastupitelstva obce 

25.11.2010 Výroba adventních věnců na OÚ 

27.11.2010 Mikulášská (ČČK) 

8.12.2010 Metodická pomoc finančního úřadu 

9.12.2010 Muzikál Rose Maria (ČČK) 

13.12.2010 1. zasedání zastupitelstva obce 

19.12.2010 Adventní koncert 

2. 1. 2011 Novoroční koncert 
 

 

 
 

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:  e-mail: silvie.zoubkova@vsb.cz, nebo silvie.zoubkova@seznam.cz, 

                                                              
                           Vyšlo 3.11. 2010                                                      Uzávěrka příštího čísla 15. 12. 2010 
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