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Úvodník / Blanka Drastichová    

     Milí spoluobčané,  

prázdninám už odzvonilo, pomalu se 

musíme rozloučit s létem. Čeká nás 

období, kterému říkáme Babí léto.  

Mnohdy i tento čas stojí za to, je 

dostatek sluníčka jen tolik už nepálí, na 

zahradách nám všechno dozrává, chodíme 

do lesa na houby, s dětmi pouštíme draka. 

Doufám, že všechny děti se už těší do 

školy na své spolužáky, kamarády, 

kroužky… Prostě na dění, které nedovolí 

nikomu se nudit !!! 

 

       Přeji všem krásný a barevný podzim… 

 

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když 
kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co 
není, jak tomu v mnoha případech je.“  

Jan Werich 



Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta 

     Na úvod svého příspěvku bych vás rád informoval o probíhající 

stavbě „Vodovod Záhumenice – Butovice, Rekonstrukce potrubí“, 

jejímž investorem je SMVAK Ostrava a.s. a která se 

naší obce dotýká od poloviny července 

tohoto roku zhruba do první poloviny roku 

2013. Cílem stavby je nahradit staré 

osinkocementové potrubí potrubím 

z tvárné litiny a podařilo se nám 

prosadit, aby se nová trasa vyhnula 

obytné zástavbě. Nová trasa je vedena 

převážně v obecních pozemcích polních a místních 

komunikací. V zastavěné části obce bude trasa procházet kolem 

Kulova rybníka cestou k domu č.p. 109 manželů Dostálových, kde se 

napojí na šachty v zahradě Sugal a na protlak pod Bílovkou. Tím končí 

první etapa, měla by být hotova letos na podzim. Pokud se investorovi 

podaří sehnat financování na další etapu, bude vodovod pokračovat 

ještě letos od Bílovky přes park směrem na drůbežárnu Brojler u 

kostela a pak po polních cestách k hranici s Bravanticemi u mostu přes 

Jamník na ostravské silnici. Realizací se zlepší kvalita vody i u nás. Pro 

obecní záměry to ale znamená, že konečně můžeme nabídnout k prodeji 

na stavební místa pozemek p.č. 1247/71, kde se dá postavit až tři 

rodinné domky. O prodeji bude mimo jiné jednat zastupitelstvo 10. 

září. Stavba vodovodu částečně omezí provoz na komunikacích v obci, 

mějte proto strpení.  

    V průběhu září a října bude omezen provoz ještě na komunikaci 

Záhumení, a to z důvodu provádění výstavby kanalizace pro rodinné 

domky. Komunikace bude po několik dnů zcela uzavřena v křižovatce 

naproti domu č.p. 268.  

    Za nejdůležitější a současně nejsložitější úkol letošního roku 

považuji vytvoření zadání pro zpracování územního plánu obce, který 

by měl nahradit současný územní plán z roku 2006 a výběr zhotovitele. 

Do nového ÚP je nutné převzít všechny záměry z územně plánovacích 

podkladů pořízených Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, které 



nahradily starší územní plán velkého územního celku Beskydy. 

Převezme se i komplexní pozemková úprava. Přehodnocujeme současné 

záměry našeho ÚP, zjišťuje se možnost zajištění lepšího přístupu na 

pole ze zastavěné části obce, projednáváme požadavky doručené obci 

v průběhu několika let. Územní plán pro nás bude pořizovat MěÚ 

Bílovec, odbor ÚP a ŽP, kterému to přísluší ze zákona. Vše bude 

probíhat veřejně, tj. všechna jednání budou včas oznámena 

prostřednictvím veřejných vyhlášek. Nelze a ani žádný zákon neukládá 

pořizovateli uvědomit jednotlivé vlastníky dotčených nemovitostí, 

proto sledujte úřední desku. Zatím není vybrán zhotovitel. Schválit 

nový ÚP jsme podle zákona povinni do 31.12.2015, ale doufám, že se to 

podaří nejméně o rok dříve. 

    Letos jsme v rozpočtu vyčlenili prostředky spíše na provozní 

náklady, opravy a údržbu obecního majetku, než na větší investice. Je 

to dáno zejména tím, že nejsou přislíbeny žádné dotace na investiční 

výstavbu. Zlepšení by snad mohlo přinést nové rozpočtové určení daní 

od nového roku, pak bychom si snad mohli dovolit nějakou investiční 

výstavbu i bez dotací. Z větších položek bych jmenoval opravy místních 

komunikací, kde bychom chtěli ještě provést opravy alespoň části 

příčných trhlin na Malé straně (je jich asi 70) a opravy výtluků po celé 

obci. Provádí se oprava oplocení hřbitova, starý plot či jeho zbytky 

byly opravdu ostudou. Do konce října bude provedeno vymalování 

společenského zařízení na hřišti a společných prostor v bytové 

nástavbě MŠ. Na OÚ provedeme výměnu podlahových krytin 

v kancelářích (po dvaceti letech). Naši dobrovolní hasiči upravují 

nástavbu Avie tak, aby se konečně do ní vešla i 

veškerá technika a materiál pro výjezdy. Probíhají  

drobné opravy v tělocvičně Sokolovna, ale zde by se 

to mělo řešit radikálněji. Tímto způsobem 

z bývalého hospodského sálu tělocvičnu 

s potřebnými parametry neuděláme. Sháníme tak 

stále projektanta – statika, který dokáže stav 

budovy posoudit, ocenit nutné stavební úpravy 

budovy a předložit zastupitelstvu projekt, na 

základě něhož by se rozhodlo o dalším postupu. 



Zatím dodané nabídky byly odmítnuty pro nepřijatelnou cenu za 

zpracování projektu.  

    Větší výdaje jsou směřovány do příprav investic, tj. na projekty a 

výkupy pozemků. Pro někoho vyhozené peníze, či dokonce ztráta. Na 

tento názor má každý právo. Jenže bez projektů se dál nehneme. Je 

podána žádost o stavební povolení na výstavbu poldru za MŠ a pokud 

bude na podzim vypsána výzva k podávání žádostí o dotace, budeme 

tento projekt uplatňovat. Současně probíhají jednání s pozemkovým 

úřadem o zahájení realizace společných zařízení z komplexní 

pozemkové úpravy, tj. polní cesty, remízy a výsadby zeleně, kde by se 

také mohl projekt poldru použít. Realizace opatření z KPÚ hradí v plné 

výši stát, což by pro nás bylo výhodnější. Starší projekty na výstavbu 

kanalizací nezapadly, jen není kde žádat o dotace. Kvůli tomu, že už 

jsme několikrát neuspěli, bylo nutno prodloužit stavební povolení a 

snad to příště vyjde. Před dokončením je projekt parkoviště u hřiště a 

počátkem září by měla být podána žádost o územní rozhodnutí. 

Sledujte proto úřední desku, územní řízení je doručováno vždy jen 

veřejnou vyhláškou!  

   Během prázdnin jste mohli vidět v obci studenty, kteří pomáhali 

brigádnicky s údržbou vzhledu obce. Byli to Lukáš Fuciman a David 

Jaške. Provedli perfektní očistu dlažby na hřbitově, vyčištění 

mlýnského náhonu za hřištěm, vyplení keřových záhonů u potoka a další 

práce na veřejných prostranstvích, musím je velmi pochválit!  Na 

druhou stranu nelze pochválit občany, kteří si pletou stanoviště 

kontejnerů na tříděné odpady s veřejnou skládkou odpadů a vyhodili 

zde pytle s domovním odpadem, plasty z demontovaného auta, koberce, 

dětské kočárky nebo dokonce peřiny s monogramem. Nechválím ani 

některé vlastníky pozemků v obci, kteří přes výzvu dosud nesklidili 

plevelné porosty. Za všechny jmenuji zahradu u domu č.p.135 ve 

vlastnictví paní Taťány H. z Frýdku – Místku, kde plevel už je vyšší než 

plot. Zde bude mít práci přestupková komise. Jedni se snaží vzhled 

obce vylepšovat, jiní jej bezohledně hyzdí. Tak co vlastně chcete? 

    Školní prázdniny skončily, rána bývají už mlhavá a chladná, úroda 

z polí je téměř sklizena. Končí doba odpočinku. Pro některé doba 

aktivní dovolené nebo pobytu na letním táboře, pro jiné doba šílené 



nudy, strávená poflakováním po obci. Kdyby si ta partička znuděných 

puberťáků po sobě alespoň uklidila! Jenže co je doma nenaučili…  

    Do nového školního roku bych rád popřál školákům hodně elánu a jen 

velmi dobré výsledky, prvňáčkům aby se v novém prostředí rychle 

otrkali. Všem zaměstnancům školy pak dobrou náladu, pevné zdraví a 

zejména hromadu trpělivosti.  

 

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein    

     Školáci ještě nestačili založit svá vysvědčení a už je tady začátek 

nového školního roku. Dva měsíce utekly jako voda a je to vidět všude 

kolem nás. Den se rapidně zkracuje a začíná nám foukat ze strnišť. 

Podzim nám začíná klepat na dveře a v přírodě je to pomalu znát. Již 

nás opustili rorýsové, kteří jako první odlétají do teplých krajin. Co 

nevidět je budou následovat „naši čápi“. Pole jsou ve většině holá a zvěř 

se začíná stahovat do nesklizených porostů. Proto je třeba již plnit 

násypy všude tam, kde jsou pole zoraná, aby tento přechod nebyl pro 

zvěř tak drastický. První podzimní den je však ještě daleko a určitě nás 

ještě čeká plno slunečných dnů, na které se můžeme těšit. Začátek 

léta byl velice příznivý, což se pozitivně projevilo na stavu drobné 

zvěře. Na hejna mladých bažantů můžeme narazit skoro všude. Snad 

jim v této naší „kulturní pustině“, kde nás obklopují nekonečné lány 

kukuřice a řepky, přijdou vhod námi vytvořená 

políčka, která působí jako oázy v této poušti. Také 

jsme provedli obsečení keřů a stromků 

v oplocence. Člověka potěší, že vynaložené úsilí 

nepřišlo vniveč, neboť v této oplocence našlo útočiště 

hejno dnes vzácných koroptví a několik bažantů. Nadále 

pokračujeme v odlovu srnců. Z plánovaných sedmi je uloveno 

šest. Při tomto způsobu lovu tzv.“čekané“ se vždy také uloví i několik 

lišek. Je důležité tohoto predátora, který nemá v přírodě přirozeného 

nepřítele, držet na co nejnižších počtech. Také bych se chtěl zmínit o 

jedné věci, která a věřím, že ne jenom mě, hnula pořádně žlučí. Týká se 

to „ našich“ divokých kachen. Na jedné straně jsou to naši spoluobčané, 

kteří těmto tvorům dopřejí nějakou tu dobrotu. Tady bych chtěl 



zmínit p. Kocince, který nelituje investovat vlastní finanční 

prostředky, aby nakoupil pro tyto kachny chleba, rohlíky nebo nasypal 

vlastní kukuřici a obilí, aby tato zvířátka v zimě nestrádala hladem. A 

na straně druhé, jak mi bylo doloženo od svědků, dva až tři deseti nebo 

dvanáctiletí hejsci, využijí toho, že si tyto kachny zvykly na lidi, a oni 

bezcitně umlátí na břehu potoka jednu z nich. Člověk to nechápe, kde 

se to v nich bere? Z hladu to určitě není, tak špatně na tom snad ještě 

nejsme. Jen jsem nevěřícně kroutil hlavou. Tato doba je čím dál 

šílenější. Závěrem bych chtěl také popřát všem školákům šťastný a 

radostný vstup do nového školního roku. 

 

Sbor dobrovolných hasičů /Milan Horkel 

Hasičská soutěž „ O pohár starosty“ 

     Dne 14. července 2012 proběhla v naší obci pohárová soutěž „O 

pohár starosty“. Jednalo se již o 12. ročník této tradiční soutěže, 

které se zúčastnil rekordní počet 16-ti družstev, z toho 3 družstva 

žen. Tato soutěž se pravidelně pořádá v areálu sportovního klubu, a 

těšila se velkému zájmu z řad místních občanů. Každoročně navštěvuje 

tuto soutěž, také čestný člen sboru SDH pan Josef Štěpánek. 

Soutěžilo se v požárním útoku dle směrnic požárního sportu o putovní  



pohár a první tři vítězná družstva byla odměněna finanční částkou. 

Pořadí družstev mužů bylo následující: Na prvním místě zvítězilo a 

putovní pohár získalo družstvo z Větřkovic časem 14.55 vteřin, druhé 

místo získalo družstvo z Kujav s časem 15.06 vteřin, a třetí místo 

získalo družstvo z Lesních Albrechtic B s dosaženým časem 15.19 

vteřin. Časy byly velice těsné, ale zklamáním oproti minulým létům bylo 

umístění našeho družstva, kterému se moc nedařilo a skončilo až na 9. 

místě s výsledným časem 39.52 vteřin. V soutěži družstev žen 

zvítězily ženy z Tísku s výsledným časem 18.77 vteřin před ženami 

z Lesních Albrechtic, které dosáhly času 19.44 a ženami z Bravinného 

s dosaženým časem 28.17 vteřin. Ženy nesoutěží o putovní pohár, ale 

získaly finanční odměnu. Oproti minulým ročníkům soutěž neproběhla 

na travnaté ploše hřiště, ale na asfaltovém povrchu. Měření časů bylo 

novou časomírou a komentátorem soutěže byl pan Rudolf Langer, který 

nám všechna družstva představil a seznámil nás s jejich dosaženými 

výsledky a umístěním na různých pohárových a okrskových soutěžích. 

     Závěrem mi dovolte, abych 

rovněž poděkoval našemu Sboru 

dobrovolných hasičů za velmi 

dobré zajištění a průběh této 

pohárové soutěže. Také chci 

popřát hodně zdaru a úspěchů při 

dalších akcích a soutěžích a co 

nejméně výjezdů k živelným 

pohromám a požárům. 



Cesty osudu aneb Návrat do pravěku /Adéla Marková 

     S kočárkem či odrážedlem se touláme místní cestou necestou už 

čtvrtým rokem a o setkání se zajímavými lidmi opravdu není nouze. 

Naposledy to bylo ve cvičení s Dášou Klimšovou, kdy přišla řeč na 

pořádání dětského tábora, který spolu s manželem Martinem a 

kamarády Jardou a Sylvou Zoubkovými pořádají už s dlouholetou 

tradicí. Slovo dalo slovo a já ze stereotypu domácí kuchyně odběhla do 

kuchyně táborové, kde jsem měla tu čest škrábat mrkev a loupat cibuli 

pro 40 dětí a zhruba 15 dospělých, kteří se starali o jejich zábavu a 

pohodlí. Vůbec jsem netušila, co mě čeká, jen jsem se těšila stejně 

jako těch 40 dětí. Každý rok je pojat tématicky a tak jsem vyhrabala 

ze dna skříně staré chlupaté leskimo, jehlu a nit a pustila se do šití 

pravěkých oblečků jak název "Návrat do pravěku" napovídá. Snaha 

moje i dalších 

maminek se 

vyplatila, protože 

při táborové valné 

hromadě, kdy 

všichni ve svých 

oblečcích 

předstoupili před 

ostatní, se bylo na 

co koukat. Spolu 

se mnou na tábor 

jely i mé děti a 

táborový nadšenec 

Pepa, ze kterého se ve finále stal zásobovač. Po prvním týdnu se náš 

pobyt chýlil ke konci, ale my jsme si tábor tak zamilovali, že jsme si 

prodloužili "dovolenou" na celých 14 dní. Protože i my zde byli poprvé 

tak naše nadšení nebralo konce. Umístění tábora v blízkosti Skřipova, 

kdy opravdu uprostřed lesa na zelené louce s trávou po prsa během tří 

dnů vyroste stanové městečko s veškerým potřebným zařízením, je 

100% využité při táborových hrách. Všechny děti náramně 

spolupracovaly, a přestože byly prázdniny,tak se s chutí učily zábavnou  



formou ke splnění táborových bobříků, užily si dva výlety do Hradce 

nad Moravicí, koupání v místním rybníku Ešíku, olympiádu a došlo i na 

letní táborové kino či diskotéku. Program byl opravdu bohatý. Jednou, 

když jsem obdivovala množství her a nasazení, mi Martin řekl, že 

účelem tábora je aby se děti vyžily natolik, že po příjezdu domů budou 

dva dny spát. I když nemohu mluvit za děti, tak u nás se mu to povedlo 

na stopět procent! Prožili jsme s dětmi skvělých 14 dní v čisté přírodě 

bez všedních starostí a povinností, bez mobilů, televizí, počítačů a 

jiných výdobytků dnešní doby. Líbilo se mi, že děti měly nejen bohatý 

program her a vyžití ale také zde fungoval pevný řád denních 

povinností, který děti plnily zodpovědně a bez řečí. Nám nezbývá nic 

jiného než poděkovat všem dětem, vedoucím a kamarádům za krásné 

zážitky či vzpomínky a organizátorům smeknout před obrovským kusem 

práce, který před těmito 14ti dny stojí.                                    



Vzpomínka na letní tábor/táborníci 

Nela Hochmanová: 

      Byla jsem na letním táboře ve Skřipově. Jmenovalo 

se to Návrat do Pravěku a všichni jsme měli pravěké 

kostýmy. Byly tam čtyři oddíly a já jsem byla ve čtvrtém 

oddílu, který se jmenoval Kameni. Byly tam hezké hry a 

hodní vedoucí. Nejhezčí hra byla slepec, v noci jsme byli 

na stezce odvahy. Bylo tam krásně.  

 Sebastian Hochman: 

     Začátkem léta jsem byl na letním táboře ve Skřipově, který pořádal 

Martin Klimša a Jarek Zoubek. Bylo tam plno skvělých her a mohli jsme 

plnit osm bobříků. Já jsem splnil jenom dva, protože jsem neměl štěstí. 

Byly čtyři týmy Šavlozubci, Lovci, Špinavovlasci a Kameni. Já jsem byl 

ve třetím týmu a bylo tam hodně starých kamarádů. Poprvé jsem byl 

v roce 2008 a tak se mi to zalíbilo, že tam jezdím každý rok. Letošní 

rok se nám vyvedl dobře, ani moc nepršelo, jen dvakrát a z toho jednou 

padaly i kroupy. Moc se mi tam líbilo a příští rok pojedu určitě zase. 

Daniel Beneš:  

     Začátkem prázdnin jsem byl na letním táboře ve Skřipově, který se 

jmenoval Návrat do Pravěku. Bylo tam plno dobrých her až na výjimky. 

Hráli jsme olympijské hry a Medvědí tlapička - Jára zapálil olympijský 

oheň a potom jsme začali hrát. Mohli jsme plnit osm bobříků. Bobříka 

ohně, stanu, přitahování, hladu, mlčení, morseovky, uzlů a buzoly. Já 

jsem splnil jen jednoho bobříka a to hladu, protože se mi to nechtělo 

dělat. Soutěžili jsme „ v klikovém postoji“ a já jsem vydržel nejdéle 

z našeho oddílu. Vydržel jsem tak 45 minut a dostal jsem diplom za 

největšího siláka prvního oddílu Šavlozubců. Večerka byla ve 22 hodin 

a ráno jsme vstávali v 7,30 hod. a po budíčku byla rozcvička, tu jsem 

neměl rád. Naši vedoucí se jmenovali: Martin, Jára, Ivo, Mirek, Martin, 

Patrik, Danča, Verča, Hanča, Zuzka. V mém týmu byli vedoucí Mirek a 

Verča. Na táboře bylo pěkně, moc velké horko a 2x byla bouřka a 1x 

padaly kroupy. Dvakrát jsme šli do města a tam jsme měli rozchod. 

Docela se mi tam líbilo, nevím, jestli pojedu i příští rok. 



Výsledky soutěže O nejhezčí dům a zahradu/Blanka Drastichová 

     V letošním roce se do soutěže o nejhezčí zahrádky přihlásilo 

celkem sedm občanů. Hodnotící komise ve složení Ing. Martin 

Stanečka, Petr Drastich a Blanka Drastichová hodnotila zahrádky 

v měsíci červenci a následně v měsíci srpnu.  

Děkujeme všem zúčastněným, vítězům blahopřejeme a těšíme se na 

hojnou účast v příštím ročníku soutěže.  

Pořadí kategorie 1 - Předzahrádka a zahrada domu: 

1. Lenka Sprostáková, č.p. 210 

2. Silvie Zoubková, č.p. 107 

Pořadí kategorie 2 – Okna a fasáda domu:  

1.   Romana Šostáková, č.p. 232 

    2.-3. Anna Dostálová, č.p. 109 
     2.-3. Petra Gorná č.p.  9 

 

Pořadí kategorie 3 – Doplňkové stavby: 

1. Silvie Zoubková č.p. 107 

2. Lenka Sprostáková, č.p. 210 

 

Odměny: v každé kategorii za 1. místo 1600,- Kč, za 2. místo 1100,- 

Kč, za  2.-3. místo 850,- Kč. Finanční odměny si můžete vyzvednout na 

OÚ. 

 

Ptá se Pepíček paní učitelky: "Paní učitelko, mohu být 

potrestán za něco, co jsem neudělal?" Paní učitelka: "To 

v žádném případě!"   

Pepíček: "Tak to je dobře. Já jsem totiž neudělal domácí úkol!"  



Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK 

     Tentokrát nemohu začít jinak než úspěchem, protože se nám po 

dlouhé době podařilo vyhrát turnaj „Štít Albrechtic“, který se konal 

v Březové na Opavsku. Po vítězství ve skupině, kde jsme dvě utkání 

vyhráli a jedno remizovali s týmem Města Albrechtic 0:0. O vítězi 

proto musely rozhodnout penalty, kde při skóre 9:8 jsme byli 

úspěšnější my. Když brankář Kremzer chytil rozhodující penaltu, naši 

fanoušci jej zasypali svými těly a vznikla obrovská „valná hromada“-

taková byla radost nás všech. Vyhráli jsme myslím i jako fanoušci, 

neboť nebýt fanoušků Velkých Albrechtic, které bylo vidět i slyšet, 

tak by atmosféra turnaje byla slabší. Další plus bylo to, že až na ty, 

kteří jeli autobusem na celý program, drtivá většina fanoušků přijela na 

kolech, přesto že bylo 32°C. Mínusem můžeme nazvat neúčast starší 

generace, která nedorazila, i když bližší Štít už nemůže být. 

      Je už téměř pravidlem, že dva prázdninové měsíce jsou, co se 

obsazenosti hřiště týká znát. Probíhala zde IN-LINE škola bruslení, na 



trávníku byli neustále naši žáci a umožnili jsme tréninky a přípravné 

zápasy žákům a mužům Bílovec. Důvodem byla montáž zavlažovacího 

systému na hřišti v Bílovci a zákaz provozu po dobu jednoho měsíce. 

     Je před námi začátek soutěží žáků a mužů. Protože hrajeme už na 

celé hřiště, domluvili jsme se s některými žáky, kteří hrají v jiných 

týmech, na střídavém startu. To znamená, že budou hrát za nás i za 

své současné týmy. Bude více cestování a tak prosím rodiče i příznivce 

o pomoc při dopravě žáků na mistrovská utkání. Muži mají před sebou 

okresní přebor, kde by se měli držet v první polovině tabulky, aby se 

vyhnuli sestupovým starostem, protože při utvoření 3. třetích tříd 

může být ohroženo sestupem až 5 účastníků okresního přeboru. Proto 

jsme tým opět posílili, abychom se těmto starostem vyhnuli. Zároveň 

vám předkládáme rozpis utkání v sezóně podzim 2012 pro vaši lepší 

informovanost. 

 
 



Rozpis mistrovských utkání SK Velké Albrechtice: podzim 2012 

 
  



 

Pozvánka 
na 

IV. Albrechtické vinobraní 
Dne 13.10.2012 od  19.00hod 

 
Ve společenském zařízení na hřišti  

Vstupné 150,- 
Vstupenky zakoupíte v prodejně potravin u p. 

Milady Hochmanové 
 

Srdečně zvou Pralinky                                                                              



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

 

Jubilanti 

 

Září 

Ratajová Zdeňka    50 let 

Jozek Milan     55 let 

Kopcová Zdeňka    60 let 

Břežný Václav    65 let 

Ráčková Anna     65 let 

Schaumannová  Marie   65 let 

Kleinová Mária    70 let 

Červenková Otilie    78 let 

 

Říjen 

Gunčagová Terezie    65 let 

Hon Václav     65 let 

Návedlová  Zdenka    65 let 

Ciompa Daniel     70 let 

Petroš Karel     70 let 

Jedličková Marie    77 let 

 

Opustili nás 

Pan Zdeňek Jermář 

 

 

 

Noví občánci  

Matouš Mrva 

Bára Dreslerová 

 

 



Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Kiwi z vlastní úrody 

    Kiwi (Actinidia) pochází z Číny. Šlechtěním byla získána 
aktinidie lahodná (Actinidia deliciosa) - pravé kiwi. Původní divoce 
rostoucí aktinidie čínská (Actinidia chinensis) má plody velké jako 
lískové oříšky. Z Číny se dostala na Nový Zéland, kde vzniklo 
několik velkoplodých odrůd. Odtud se toto chutné ovoce rozšířilo 
do USA i do Evropy. 
    Z odrůd můžeme vzpomenout Abbot, Alison, Bruno, Hayward, 

Montgomery, Tomuri, Vincent a jiné, u nichž opylování zabezpečoval 

hmyz. Nedávno byla vyšlechtěná odrůda Jenny, která je oboupohlavní a 

samosprašná, což je pro pěstitele výhodné, protože nepotřebují zvlášť 

samčí a zvlášť samičí rostliny. 

My, zahrádkáři, můžeme kiwi pěstovat jako 

vzácnost. Předpokládáme, že v zahrádce stačí 

jedna nebo dvě rostliny, vždyť na jedné se může 

urodit až tři sta plodů. Pěstovat je můžeme jen v 

teplých oblastech a na chráněných stanovištích, 

například na jižní straně chatky či domu. 

Tuto opadavou liánu, která dorůstá až do délky 

devět metrů, můžeme vést po drátěnce jako 

révu. Nově vypučené výhonky jsou na jaře velmi 

citlivé na nízké teploty a lehce namrzají, proto 

je dobré mít k dispozici ochranné pomůcky na 

jejich přikrytí - pytlovinu, fólii. 

     Sazenice si můžeme vypěstovat ze semene, ale je těžké určit samčí 

a samičí rostliny. Z tohoto důvodu raději uplatňujeme vegetativní 

rozmnožování - řízky nebo štěpováním. Mladé rostliny jsou choulostivé, 

proto je zimujeme v pařeništi nebo ve studeném skleníku. 

Před výsadbou na trvalé stanoviště půdu dobře vyhnojíme kompostem 

nebo dokonale rozloženým hnojem. Půda by měly být propustná, 

hluboká, výživná a prokypřená alespoň do hloubky šedesát centimetrů. 

 



V těžké půdě rostliny dlouho vegetují a namrzají. V dalších letech 

dbáme na přihnojování především organickými hnojivy. 

Sazenice vysázíme na vzdálenost nejméně tři metry a po drátěnce 

vedeme výhonky do výšky dva až tři metry. První tři roky vytvoříme 

kostru a na ní později řežeme výhonky na čípky s dvěma až čtyřmi 

očky. Z nich vyrostou plodonosné větve, 

které jsou dlouhé až dva metry, a 

které každý rok opětovně ořežeme na 

krátké čípky. Plody se vytvářejí jen na 

jednoletém dřevě, a i když jsou v 

našich podmínkách podstatné menší, 

mají vysoký obsah vitaminu C. Plodit 

začínají po pěti až osmi letech. Vývin 

keře je nutné během roku sledovat a 

výhony v růstu usměrňovat, protože mladé výhonky se při kontaktu s 

rovným starším dřevem nebo drátem začnou okamžitě ovíjet, čímž 

dochází k znehodnocení části rostliny. 
 

 

Rozhovor/Marie Dlabalová 

     V dnešní uspěchané době není moc času na setkání s přáteli nebo 

s rodinou. S přibývajícím věkem se potkáváme většinou už jen na 

pohřbech. Což je 

smutné. O to více 

překvapí, když se 

dovíte, že existují 

rodiny, které se 

setkávají pravidelně rok 

co rok. No a o takových 

setkáních, či správněji 

řečeno srazech, jsem 

se dověděla od paní 

Miroslavy Hermannové 

z Velkých Albrechtic. 



Třeba následující rozhovor bude pro některé rodiny inspirací. 

Letos už to byl kolikátý sraz? 

     Myslím, že dvanáctý. Já jsem zpočátku nejezdila, ale letos už jsem 

byla podesáté, ve Valticích to bylo. A pokaždé se setkáváme na jiném 

místě v republice. Byli jsme třeba přímo v Praze, v Liberci, Zlíně, 

Starém Městě u Uherského Hradiště, no prostě setkává se rodina od 

Karlových Varů po Moravu. Já jsem vlastně od Ostravy jediná. Moc se 

na sebe všichni těšíme, i když jsme každý z jiné světové strany a 

spoustu kilometrů od sebe. 

A kolik se vás tak pravidelně sejde? 

     Pětatřicet až čtyřicet.  

A to jsou všechno bratranci, sestřenice… 

     … a už i jejich potomci.  

Jak to vlastně všechno začalo? 

     S tím nápadem přišel bratranec z rodu Křížků z Kořenova 

v Krkonoších a ten první sraz se tam uskutečnil v roce 2001. Šlo mu o 

to, abychom se alespoň jednou za rok sešli jinde, než na pohřbech. 

Zpočátku nás bylo kolem patnácti. A už jsme se pěkně rozrostli. Mezi 

námi je i známá osobnost pan Gustav Oplustil, televizní, rozhlasový a 

filmový scénárista, mimo jiné i autor knihy Za humorem cestou 

necestou, kde o našich srazech také píše.  

A co setkání ve Velkých Albrechticích? 

     Tak to ještě nebylo, i když většina bratranců a sestřenic u nás už 

byla. Ale ten veliký sraz mně teprve čeká. A tady je veliký problém – 

jak pro čtyřicet lidí sehnat nocleh. O jídlo se nejedná, to se zvládne, 

ale s ubytováním si nevím rady. Včera mi volal bratranec z Toužimi u 

Karlových Varů, že bychom se za rok sešli na jižní Moravě. Takže jsem 

prozatím zachráněna a budu hledat vhodné místo, abych i já mohla být 

jednou hostitelkou. I když po pravdě řečeno - nemáme vlastně žádný 

pořadník, kdo, kdy sraz uspořádá, to záleží vždycky na každém z nás. 

Také nějaké to jídlo i pití si nosíme s sebou, podle toho, kdo k čemu má 

blízko, s čím se chce pochlubit. Ten donese báječné malé koláčky, jiný 



slané pečivo, bratranec z Hluku vynikající víno…Ale jinak, každý si 

případnou útratu včetně noclehu platí sám.   

A nevadí to, že?! 

     To víš, že ne. Máme se rádi. Jde přece především o to, abychom byli 

spolu.  

     „Já jsem se jaksi včlenil do rodiny, původně jako doprovod 
manželky Jany. Byl jsem srdečně přijat a na dalších srazech už jsem 
se stal členem klanu. A řeknu vám, je to dobrý nápad se takhle sejít. 
V době, kdy se všichni ženou světem jako stádo sobů, kdy nikdo nemá 
na nic a na nikoho čas, kdy se ztrácí potřebná komunikace mezi lidmi, 
takové poklidné setkání na necelé dva dny je vynikající zdravotní kúra. 
Vřele všem doporučuji. Tam se neřeší ani nemoci, ani kšefty, ani 
politika, tam se jede odpočívat. Proběhne příjemná hostina se zpěvem, 
a někdy třeba i s tancem. Žádné rokenrolové hody vzhledem k našemu 
věku to nejsou. My si tu muziku s mladými rádi poslechneme. Ona to 
taky není schůzka důchodců, to je setkání všech generací včetně 
malých dětí. Kupodivu všichni si spolu dobře rozumějí..“ 

                                                                         
Gustav Oplustil: Za humorem cestou necestou 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

     Milé děti, doufám, že jste se pořádně nabažily sluníčka a letního 

počasí, protože nastává čas, kdy většina z vás míří do školy. Krásně to 

vystihuje následující básnička, která ale není celá. Jeden kousek chybí 

a je skryt v tajence. Tak hodně štěstí při luštění a také při nástupu do 

školy! 

 

Září 

Tak už nám to začíná: 

penál, knížky, svačina, 

časně vstávat, brzy spát, 

nahlas číst a pěkně psát, 

potýkat se s číslicemi, 

(viz. Tajenka) se nikde sami, 

 

 

nezlobit a rovně sedět, 

všechno umět, všechno vědět, 

slušně zdravit, ne se rvát, 

a zas brzy spát a vstát... 

 

Po prázdninách škola zdá se 

vždycky trochu přísnější. 

Hlavní je, že za rok zase 

budem o kus chytřejší. 
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Regionální potravina Moravskoslezského kraje zná 

vítěze třetího ročníku 

     Odborná komise soutěže Regionální potravina 2012 doporučila k 

ocenění 7 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi 

z Moravskoslezského kraje. O tuto značku se letos ucházelo celkem 

68 výrobků od 19 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, 

nejsilněji byla zastoupena kategorie Mastné výrobky tepelně 

opracované včetně uzených mas. Výrobky hodnotila osmičlenná 

odborná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, krajského 

úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární 

komory ČR a Potravinářské komory ČR. 

     K  udělení značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje 

2012 navrhla hodnotitelská komise 7 výrobků z následujících kategorií: 

1) Masné výroby tepelně opracované včetně uzených mas (šunkový 

salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, 

slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.) 

Těšínské jatky, spol. s r.o., Klobása z udírny 

2) Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované 

výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, 

lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.) - Neudělena  

3) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy) 

GAJĎAK, spol. s r.o., Sýr v nálevu  

4) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.) 

Ekomilk, spol. s r.o., Máslo  

5) Pekařské výrobky včetně těstovin 

AZPEK, s.r.o., Svatební bolatický koláč  

6)Cukrářské výrobky včetně cukrovinek 

Zdravý Styl,Ladislav Michalík,Věneček se šlehačkou bez lepku  

7) Alkoholické a nealkoholické nápoje - Neudělena 



8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě 

ZP Otice, a.s., Otické kysané zelí bílé s mrkví  

9) Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.) 

Rodinná včelařská farma Košec, Včelí med květový – lipový  

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství 

určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů 

potravin v jednotlivých krajích České republiky. Soutěž je rovněž 

podporována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. 

Značku Regionální potravina mají právo výrobci na oceněné produkty 

užívat 4 roky. 

 

Zprávy a oznámení, reklamy  

     Chtěl bych touto cestou poblahopřát fotbalovému týmu SK Velké 
Albrechtice k dosažení "historického" úspěchu na Štítu Albrechtic 
2012, kde se jim podařilo vybojovat 1. místo a odcházeli "se štítem". 
Děkuji všem hráčům, trenérovi a všem funkcionářům SK za vzornou 
reprezentaci obce a přeji jim, aby takový výsledek vozili častěji. 

                                                                  Ing. Josef Magera, starosta  



Nabídka nepotřebného majetku / obecní úřad 

     Nabízíme k odprodeji starší stavební buňku, která je umístěna na 

zahradě u domu č.p.164 u mostu ke hřišti. Vyvolávací cena 4.000,- Kč, 

v případě více zájemců prodáme nejvyšší nabídce. Nabídky v zalepené 

obálce s nápisem „Neotvírat – nabídka buňka“ zasílejte na adresu 

obecního úřadu do 30. září 2012. O prodeji rozhodne rada obce  1.října 

2012. Bližší informace získáte a prohlídku si můžete domluvit na tel. 

číslech 556 413 418 nebo 556 410 695. 

 

Volby do zastupitelstev krajů 

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se uskuteční volby do zastupitelstva 

Moravskoslezského kraje. Pro celou obec Velké Albrechtice je 

stanoven jeden volební okrsek se sídlem Velké Albrechtice 119. 

Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Radka Chudjáková. Počet členů 

okrskové volební komise je 5+1 zapisovatelka. Podrobnosti na úř.desce. 



Milé děti a rodiče…. 

     Chceme vás informovat o možnosti navštěvovat 

„ Nový taneční kroužek“, který bude probíhat od 

září 2012 v naší škole ve Velkých Albrechticích. 

Povede jej slečna Dominika Krischková, která má 

s tancem bohaté zkušenosti a sama tancuje od 

svých 6 ti let. Takže všechny slečny, které rády 

tancují, neváhejte a přihlaste se. Přesný den 

konání tohoto kroužku bude znám v září.     

 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad 

Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných 

odpadů se uskuteční 

v sobotu 22. září 2012 

od 7.00 do 10.00 hodin 

na parkovišti před obecním úřadem. 
 

    Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás bezplatně odeberou to, co 

je domovním odpadem a nevejde se pro svoje rozměry do popelnic nebo 

se nedalo vytřídit do separovaných odpadů. Např. starý nábytek, 

koberce a podlahové krytiny, televizory a lednice, pneumatiky od 

osobních vozidel a motocyklů a autobaterie, barvy, oleje, ředidla, 

žíraviny, v malém množství i asfaltové lepenky. Nelze zde předat 

stavební 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. 

 

http://www.google.cz/imgres?q=tanec+pro+d%C4%9Bti&start=82&hl=cs&rls=com.microsoft:cs:IE-Address&rlz=1I7ADBF_cs&biw=1440&bih=663&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=8vtgXiK-nYcsnM:&imgrefurl=http://beroun.charita.cz/pece-o-deti-a-rodinu/azylovy-dum-pro-matky-s-detmi-v-tisni/primestsky-tabor-v-betleme/&docid=23nmot-9rmFNBM&imgurl=http://beroun.charita.cz/res/data/003/000566.jpg?seek=1339766750&w=1150&h=1600&ei=9cfiT-2YIofQhAeBvczRAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1064&vpy=70&dur=1610&hovh=265&hovw=190&tx=122&ty=126&sig=113530104551832677867&page=4&tbnh=152&tbnw=109&ndsp=28&ved=1t:429,r:26,s:82,i:86


     Vážení spoluobčané, pokud byste měli zájem o 

pravidelné zasílání informací, novinek a tištěného 

obsahu hlášení v obecním rozhlase zašlete svůj e-

mail na adresu  obec@velkealbrechtice.cz 
 

Upozornění občanům 

     V Bílovci a okolí se nadále rozšiřují krádeže měděných okapních 

žlabů, svodů a parapetů z rodinných domů, novostaveb i budov, a také 

krádeže železa ze zahrad a jiných prostranství, přičemž chceme 

apelovat na všechny občany, aby si svůj majetek co nejlépe 

zabezpečili, a také žádáme občany, aby v případě zjištění jakýchkoli 

informací vedoucí k nalezení odcizených věcí a ustanovení pachatelů o 

tomto informovali policii. 

 

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. 

 

Zasedání zastupitelstva / Ing.Josef Magera, starosta 

     Deváté zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 10. září 

2012 v 17 hodin v zasedací místnosti v budově obecního úřadu, Velké 

Albrechtice 119. Předběžný rozsah projednávaných témat je zadání 

nového územního plánu obce, převody nemovitostí z majetku obce a do 

majetku obce, projednání závěrečného účtu dobrovolných svazků obcí, 

rozpočtové opatření, zpráva o hospodaření obce, zpráva o činnosti 

rady obce, a pokud budou dodány podklady pak rozšíření CHKO Poodří 

na naše území. Program bude zveřejněn obvyklým způsobem. 
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Vážení občané,  

dovolujeme si vám oznámit 

otevření nové kanceláře  

pobočky oblastního ředitelství  

           OVB Allfinanz  

v Bílovci  ul. 17. listopadu 412 

      (budova Městského úřadu Bílovec) 
Zdarma a nezávazně poradíme v oblasti: 
- zajištění pro případ úrazu a nemoci  
(úrazově dokážeme pojistit i starší ročníky!) 
- penzijní reformy a zajištění nezávislého stáří  

- rodinného finančního plánu a optimalizace rodinného rozpočtu 

- pojištění majetku a odpovědnosti 

- financování bydlení (porovnání možných hypotečních úvěrů od 

 8 bankovních spol.) 

- splnění dalších přání a potřeb 

- přijmeme a zaškolíme nové spolupracovníky  

(i z řad studentů, důchodců a žen na mateřské dovolené) 

Zaškolení je zatím bezplatné! 
 

                 Provozní doba kanceláře: 
Pondělí                                         9 – 12,  13 - 17 
Úterý                                             9 – 12,  13 - 17 
Středa                                            9 – 12,  13 - 18 
Čtvrtek                                           9 – 12,  13 - 17 
Pátek                                              9 – 12,  13 - 15 

           Další termíny nebo jednání u Vás doma možné po telefonické domluvě. 
         Těšíme se na vaši návštěvu. 
 

             Kontakty:  Ing. Pavel Král               Ing.  Jana Vyležíková                       Jana Vyležíková 
                    tel: 604 838 054             tel: 775 944 868              tel: 603 785 632      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

10.září Zasedání zastupitelstva obce 

22.září Svoz objemného odpadu 

12-13.října Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje 

13.října Vinobraní/Pralinky 

19.října 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: 01.07.2012                                                     Uzávěrka příštího čísla: 15.09.2012 
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