
 
 

  

 zpravodaj obce Velké Albrechtice 

            květen, červen               2013  

                     
Úvodník / Blanka Drastichová    

  

Milí spoluobčané, 

jistě mi dáte za pravdu, 

že snad nikdy jindy jsme 

se netěšili na jaro jako 

tento rok. Zima né a né 

se letos vzdát své vlády. 

Byla únavná a nekonečná.  

Každý z nás jistě na sobě 

pocítil tu rozmrzelost a 

špatnou náladu 

z nedostatku sluníčka. 

     Ale tomu je konec, 

jaro konečně přišlo i 

když  trochu se 

zpožděním. A teď honem 

honem dohnat tu ztrátu. Osadit zahrádky, provést jarní úklid kolem 

domu a vydat se nějaké pěkné výlety do přírody…  

 

 

 

„Jediná spravedlnost na světě je ta, že slunce 

svítí pro všechny stejně.“ 



Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta 

Dovoluji si předložit vám výsledky ankety vypsané minule. Do 15.4. bylo 

zpět doručeno 51 vyplněných anketních lístků. Každý neodpověděl na 

všechny otázky, ale řada občanů připojila svoje návrhy nebo názory. 

Výsledky podrobněji vyhodnotíme a předpokládám, že zastupitelstvo se 

jimi bude řídit při zpracování rozvojových dokumentů a projektů. Zde 

jen uvádím kolik občanů se vyjádřilo k dané otázce, v pravém sloupci 

pak kolik lidí se vyjádřilo celkově. Jeden lístek se vyhodnotit nedá. 

    Všem účastníkům ankety děkuji. Podobné ankety byly pořádány 

v minulosti dvě - tři, ale teď se konečně zapojil větší počet občanů. 

Výsledky poskytují informace a je možné s nimi dále pracovat. 

Jednoznačné je pouze to, že nikdo není nespokojen s odvozem odpadů 

a že nebyla otázka, která by nikoho nezajímala. A kdosi i pochválil. 

Název projektu nebo činnosti podle schválených 

Hlavních směrů rozvoje na období 2010-2014 
potřebnost - pořadí suma 

vlevo velmi málo vůbec 

výstavba kanalizace na pravém břehu Bílovky 16 17 13 46 

pokračování projektu Revitalizace centra obce 9 17 21 47 

oprava silničních mostů přes Bílovku 29 14 5 48 

výstavba nové příjezdové komunikace od 

Ostravské kolem kostela a drůbežárny 

21 9 16 46 

oprava opěrné zdi kolem hřbitova 17 24 9 50 

rekonstrukce chodníků na hřbitově 11 24 10 45 

budování polních cest 4 14 24 42 

zavedení pečovatelské služby 20 13 10 43 

výstavba bytů (domu) pro seniory 22 9 17 48 

hledání investora pro průmyslovou zónu 14 9 24 47 

rekonstrukce budov pošty a OÚ 15 10 21 46 

rekonstrukce tělocvičny 19 8 18 45 

další úpravy koryta Bílovky 22 11 15 48 

pořízení nového územního plánu obce 8 9 27 44 

podpora rozvoje podnikání 16 9 21 46 

opatření k ochraně před povodněmi 29 13 3 45 

omezení dopadu ekologické zátěže na obec 17 14 7 38 

členství obce v Regionu Poodří, Sdružení obcí 

Bílovecka, MAS Regionu Poodří  

13 22 7 42 



 
STAV MAJETKU, INFRASTRUKTURY, 

PROSTŘEDÍ, SLUŽEB, DOPRAVY A POD. 

vyhovuje 

stačí 

nevyhovuje 

nestačí 
suma 

vlevo 

místní komunikace – stav 16 27 43 

chodníky pro pěší - stav 16 28 44 

vyznačené parkovací plochy - počet 29 8 37 

plocha veřejné zeleně a lesů 18 22 40 

areál fotbalového hřiště - vybavení 31 4 35 

areál fotbalového hřiště - využití 30 5 35 

dětská hřiště - počet 36 4 40 

dětská hřiště - vybavení 29 10 39 

tělocvična – stav 20 14 34 

tělocvična - vybavení 29 11 40 

čekárny autobusových zastávek - stav 21 27 48 

počet autobusových zastávek 23 20 43 

obecní knihovna – provoz a vybavení 31 8 39 

základní a mateřská škola - vybavení 30 8 38 

životní prostředí - ovzduší 14 27 41 

sál společenského zařízení 30 7 37 

veřejný pořádek 23 15 42 

odvoz odpadů z domácností 39 0 39 

nabídka stavebních míst pro bydlení 33 2 35 

     Z vašich námětů jen stručně – postavit chodník od křižovatky u 

Bílovce k viaduktu – zřídit výletní místo u Kulova rybníka – více stromů 

– chodník od školy po OÚ – více lidí na úklid obce – přeložit chodník ke 

kostelu – snížit teplotu v budově OÚ – čistit koryto Bílovky – vadí volné 

pobíhání psů a jejich exkrementy – vadí ubytovna a chování jejích 

obyvatel – zpevnit příkop u remíze – nevyhovuje časově vyhrnování 

sněhu – kosit soukromé pozemky – nevyhovující akustika a větrání sálu 

společenského zařízení – vadí parkování na komunikacích – postavit 

novou tělocvičnu – pořádat více akcí na hřišti – nová autobusová 

zastávka u kapličky – vadí zápach z bioplynových stanic – přemístit 

zastávku Sokolovna – odpadkové koše na Malé straně – nepořádek na 

dětských hřištích a nedostatečná údržba – vysadit stromořadí v polích 

místo budovaní polních cest. Některé jsou již v našich projektech 

zahrnuty, jiné musíme začít řešit. 



Ze základní školy/ Mgr. Karla Sekaninová 

   

Od každého trošku 

Uplynulé dva měsíce březen a duben, pro děti a rodiče docela náročné, 

stály zato.  Přestože počasí venku příliš jarně nevypadalo, připravili 

jsme programy pro potěšení dětské duše i oka. 

 Co se povedlo? 

 

Dětský ples „Maškaráda s klauny z Balónkova“. Na parketu 

společenského sálu 

to bzučelo, 

skotačilo od těch 

nejmenších 

batolátek až po 

větší slečny a 

mladíky, většina 

v nápaditých 

maskách, menšina 

jen tak v oblečení. 

Nejdůležitější však 

bylo, že se všichni 

dobře bavili, že se soutěžilo, tančilo, zpívalo, fotografovalo, mlsalo, 

běhalo, smálo, zkrátka bylo veselo.  

     Předvelikonoční návštěva pana Mgr. Lumíra Tkáče s projektovými 

programy „Poselství Velikonoc“ a „Od těžkostí neutíkej!“. Děti 

pozorně naslouchaly, aby se co nejvíce dověděly o tradicích a historii 

pro ně tak oblíbených jarních svátků. 

 „Velikonoce na Slezskoostravském hradě“. 

Děti překvapily dílničky s vytvářením velikonočních přání, srdíček, 

zajíčků, papírových vajíček a nadchlo je prozkoumávání každého 

koutku kamenné stavby. V hradní věži to byly velikonoční vazby s 

květinovou výzdobou, výstava hornin, nerostů, krojovaných panenek, 

starých šicích strojů, v nejvyšším poschodí zesnulý hradní pán v rakvi, 



v tajném ponurém 

zákoutí středověká 

mučírna, čarodějnice 

jako živé a akvária 

s cizokrajnými 

rybkami, na nádvoří 

stará kovárna a 

středověká železná 

klec nachystaná pro 

zlobivé. Velmi pěkné 

naladění před 

Velikonocemi. 

Bezvadný koncert 

profesionálních umělců s výchovným zaměřením „Chovej se jako 

člověk“. Malým divákům se představil Pavel Novák, syn 

stejnojmenného známého zpěváka sedmdesátých let, který po svém 

otci převzal pomyslné žezlo a rozproudil naše dětičky veselými 

písničkami, pohybem a tanečky. Veselou atmosféru doplnily navíc 

pestrobarevné světelné efekty. 

     Ekologické programy „Včelí království“, V moři je místa dost“ 

„Povídání o vodě“ a „Zelení kamarádi“ z oblasti přírodovědné. 

Sympatická lektorka z Občanského sdružení Hájenka Kopřivnice 

dovede své posluchače získat a pobídnout k ochraně přírody. 

Plavecký výcvik. Již začal a potrvá do poloviny června. V Laguně Nový 

Jičín se výborně plave a těší se tam všechny děti. Nejen že se 

přestanou vody bát, ale naučí se základům plavání, podpoří zdravý 

pohyb ve vodě, posílí celkovou imunitu těla a dokonce se skamarádí              

s plavci ze sousední vesnice. 

Škola je prostě fajn, když se v ní každý den spolu setkáváme, 

dozvídáme něco nového, něco nového zažijeme. Chce to jen jedno - 

slušně a zdvořile se chovat ke spolužákům a dospělým. To proto, aby 

vymýšlení programů nepřestalo bavit a nezbylo nic jiného než jen 

„učení mučení“.                                                                                                                                                         

Mějte krásné, sluníčkem prohřáté jarní dny!                             



Mateřská škola /děti a učitelky 

Velikonoční tvoření 

26.března  proběhla na naší  MŠ akce zaměřená na spolupráci s rodiči a 

dětmi. Šlo o výtvarnou dílničku-společné tvoření a malování 

velikonočních vajíček. Paní učitelky připravily potřebný materiál 

k využití různé techniky malování vajíček, lepení, posypávání mákem, či 

krupicí nebo obtáčení 

bavlnkami. Všichni 

pracovali se zaujetím. 

Velikonoční tvoření se 

nám velice zdařilo, strom 

Skořápovník  jsme 

ozdobili krásnými různě 

malovanými vajíčky. 

Děkujeme rodičům, kteří 

si našli na společnou práci 

chvilku – radost jejich 

dětí za to určitě stála. 

Rozkvetlé velikonoce 

27.března  jsme si udělali výlet společně se ZŠ na Slezskoostravský 

hrad, kde probíhala velikonoční výstava květin „ Rozkvetlé velikonoce“ 

a jejich součástí byly tvůrčí dílničky pro děti. Všechny děti si tak 

mohly zhotovit různými technikami slepičku, skládaného zajíčka 

z papíru, či namalovat barvami na ztvrdlou hmotu kuřátko. Shlédli jsme 

také výstavku různě malovaných vajíček a spoustu nastrojených 

čarodějnic, z nichž každá vydávala strašidelné zvuky. Tento výlet byl 

náročný především pro malé děti, ale vše jsme zvládli a děti byly velmi 

nadšené a spokojené. 

Pálení Moreny 

Abychom přivítali jaro a rozloučili se se zimou, starší děti si s paní 

učitelkou vyrobily Morenu, kterou jsme společně se všemi dětmi za 

doprovodu písní, básní a říkadel zapálili a vhodili do vody. Při házení 



Moreny do potoka jsme si přáli, aby zima už odešla a svítilo jen 

sluníčko. S Morenou – paní  

Zimou jsme se rozloučili 

říkadlem: „ Přišlo jaro do vsi, 

kde jsi, zimo, kde jsi? Byla 

zima mezi náma, ale už je za 

horama. Hu, hu, hu, jaro už 

je tu!!! Poté jsme Morenu 

vyměnili za Májku a přivítali 

ji písní: Jaro, jaro, jaro už je 

tu…“ 

Hudební představení Pavla 

Nováka 

3. dubna jsme jeli společně 

se ZŠ do Bílovce na Hudební 

představení Pavla Nováka – „ 

Chovej se jako člověk“. 

Formou písniček a vyprávění 

se děti seznámily se základy 

slušného chování a 

mezilidských vztahů. Zpívalo se o kouzelných slovíčkách „ děkuji " a 

„prosím". Hovořilo se o vlídnosti i o tom, že odpadky na zem nepatří. 

Děti si zazpívaly a zatančily rokenrol o pozdravech. Výchovný pořad 

byl podán velmi srozumitelnou formou a dětem se velice líbil. 

 

Poděkování 

Rádi bychom poděkovali Kulturní komisi, Klubu 

seniorů a Sboru dobrovolných hasičů Velké 

Albrechtice za to, že nám peněžitým darem přispěli 

na taneční kostýmy. 

     Děti z tanečního kroužku 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein           

Ještě v minulém Hlasu obce jsem pln optimismu psal o nezdařilém 

příchodu jara. To jsem však nečekal, jak hluboce jsem se zmýlil. 

Začátek dubna nebyl aprílový, ale přímo lednový. Teploty pod bodem 

mrazu, přívaly sněhu a dny ponuré, 

zamračené. Vždyť ještě v polovině 

dubna jsme mohli spatřit všude zbytky 

sněhu a při jasném počasí určitě 

budeme moci ještě v květnu vidět 

Beskydy pod sněhem. Prý podle 

historického pozorování teplot a 

počasí toto jaro bylo nejstudenější za 

posledních 100 let. Snad přílet našich 

čápů hnízdících na komíně domu pana 

Zajíčka a jejich radostné klepání už 

zimu konečně vypudilo a my si budeme sluníčka užívat do sytosti. Jak 

pro lidi, tak pro zvěř byla letošní zima nekonečná. I zásoby krmiva 

určené pro zimní přikrmování jsme opravdu spotřebovali do posledního 

zrníčka, do posledního stébélka. Ani naši nejstarší členové nepamatují 

tak vymetený sklad krmiva. Věřím, že naše námaha při přikrmování 

bude odměněna pohledem na veškerou zvěř v naší přírodě užívající si 

radosti života po přestálé zimě. Letošní příchod jara byl opravdu 

raketový a tak to vypadá, že vstoupíme přímo do léta. Asi příroda chce 

všechno dohnat a všem tvorům vše vynahradit. Ptáci usilovně budují 

hnízda, bažantí kohouti „oblékli svatební šat“, obsazují svá teritoria a 

usilovně svým tokem lákají slepičky do svých hejnek. Podle naší platné 

legislativy je zakázáno plašit zvěř jakýmkoli způsobem, je zakázáno 

rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět činnost negativně 

působící na život zvěře. Rovněž tak je zakázáno vlastníkům domácích 

zvířat (pozn. tedy i psi) nechat je volně pobíhat v honitbě bez vlivu 

svého majitele nebo vedoucího. Tolik znění zákona. Ale já pevně věřím, 

že našim spoluobčanům není naše okolní příroda lhostejná, jak již 

dokázali při výsadbě oplocenky, a veškeré drobotině v polích a 

remízcích umožní v klidu vyvést a připravit do života svá mláďata. 



ČČK /Františka Kleinová  

Vážení spoluobčané, 

konečně nastalo dlouho očekávané jaro a proto i my jsme tomuto 

období přizpůsobili naši činnost. Sběr obnošeného šatstva byl odvezen 

v úterý 26.3.2013. Opět se nasbíralo velké množství oblečení, lůžkovin, 

obuvi i dalších vhodných materiálů, za což všem dárcům děkujeme. 

     V sobotu dne 20.4.2013 jsme uspořádali pro členy, přátelé ČČK a 

jejich rodinné příslušníky soutěž o ceny na bowlingu v Bílovci. Sešlo se 

celkem 33 soutěžících. Všichni bojovali jako lvi o co nejlepší umístění. 

S velmi těsným rozdílem zvítězil s počtem bodů 274 pan Aleš Hubáček. 

Na 2. místě s počtem bodů 273 se umístila paní Jana Honová a na 3. 

místě skončila paní Radka Pastvová s počtem bodů 271. Všem výhercům 

ještě jednou 

blahopřejeme a 

podle kladné 

odezvy soudíme, 

že všichni 

účastníci této 

akce strávili 

příjemné 

odpoledne. Mrzí 

nás jen, že 

někteří naší 

občané, kteří se 

na akci přihlásili, 

na akci nepřišli a 

ani se neomluvili!!! 

A tak zabrali 

místo jiným. 

V pátek 3.5.2013 

pojedeme na 

činohru „Poprask 

na laguně“ do 

Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě. 



     V sobotu 8.6.2013 plánujeme pro děti ke Dni dětí autobusový 

zájezd. Přesnou trasu a další podrobnosti se dovíte z pozvánek a 

z plakátů. 

Všem dětem k jejich svátku přejeme vše nejlepší, hezké vysvědčení a 

splnění všech přání. Stejně tak i ostatním spoluobčanům. 

 

 

          POZVÁNKA 

Dne 25.5.2013 se koná již tradiční jarní vítaní nových 
občánků v 15.00 hod na obecním úřadě. 

Od 16.00 hod bude posezení s jubilanty, kterým 
popřeje u malého pohoštění všechno nejlepší do dalších 

let starosta obce.  

Těší se na vás členky kulturní komise. 



Papučový a maškarní ples/KK, Miroslava Hruzíková 

V sobotu 9. 

března jsme 

uspořádali 

papučový (retro) 

ples. Všichni se 

doufám dobře 

bavili a tancovali. 

K tanci nám 

zahrála naše 

oblíbená skupina 

VIZE, která nám 

letos zahraje na 

Dni obce. Před 

začátkem plesu 

měly předtančení 

holky z tanečního kroužku zdejší základní školy pod vedením slečny 

Dominiky. Měly to moc pěkné a moc jim za vystoupení děkujeme. 

Vydrželi jsme až do rána i přesto 

že jsme na druhý den připravili pro 

děti jejich oblíbený maškarní bál. Z 

dobrovolného vstupného a výtěžku 

z papučového plesu jsme zaplatili 

agenturu  Klauni z Balónkova a děti 

hopsaly, až se jim nechtělo domů. 

Jenom my jsme byly unavené, ale 

spokojené že se všem líbilo. Chtěla 

bych všem, co pomáhali, ať to byly 

holky v kuchyni nebo paní šatnářky, 

moc poděkovat. Tak zase za rok. 

Máme už termín: 8. března 2014 

papučový a 9. března dětský 

maškarní. Moc se na vás těšíme. 



Slovo účastníka/Milada Hochmanová 

AHOJ všichni čtenáři, blíží se měsíc červen a s ním víkendy nabité 

kulturními a sportovními akcemi. I naše družstvo je připraveno 

reprezentovat naši obec na dalším ročníku HER BEZ VENKOVSKÝCH 

HRANIC v 

MOŠNOVĚ. 

Proto zveme 

všechny naše 

příznivce, aby 

nás přišli 

podpořit a užít 

si krásné 

sobotní 

odpoledne a to 

dne 8.června. 

Děkujeme 

KAMZÍCI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Jubilanti  

Květen 

Zajíčková Ivana   50 let 

Kocincová Božena   55 let 

Fógelová Zdeňka   60 let  

Kolčavová Věra   60 let 

Peschel Rudolf   80 let 

Fischerová Milada   81 let 

Žižková Jaroslava   81 let 

Solnická Miluše   83 let  

Žůrková Antonie   85 let 

Holečková Vilma   99 let 

 

Červen 

Klein Pavel    50 let  

Rataj Libor    50 let 

Pohludka Pavel   65 let 

Schmidová Karla   65 let 

Stonišová Miroslava  65 let 

Broschová Marie   70 let 

Rybář Josef    70 let 

 

 

Opustili nás    paní Žofie  Ciompová  

 

 

 

Noví občánci   Ema Zbořilová 

      Eliška Mitášová 

 

 



Představujeme Evu Hurníkovou, předsedkyni SK Velké 

Albrechtice /Marie Dlabalová. 

Už jsme si pomalu zvykli na to, že ženy jsou nejenom prodavačky, 
kadeřnice, švadlenky, učitelky…, ale také lékařky, úspěšné manažerky, 
řidičky autobusů, vědecké pracovnice…. Ale jak jsme si, my občané 
Velkých Albrechtic, zvykli  na to, že od března t.r. předsedá místnímu 
sportovnímu klubu paní Eva Hurníková (1963)? Více už napoví 
následující řádky.  
 Předpokládala jsem, že když si s vámi půjdu začátkem dubna 
povídat o našem hřišti a vůbec o funkci, kterou jste byla pověřena, 
tak to bude už v jarním počasí a ne, že si vás vyfotím u sněhuláka. 
Ani já jsem to netušila, a abych pravdu řekla, to počasí mne zaskočilo. 

Na hřišti se mělo trénovat a hrát – jarní fotbalová sezóna už totiž 

podle kalendáře začala.  

Zřejmě si ještě podle meteorologů počkáme. Snad to zpoždění 
přežijí nejen sportovci, ale i vy. Jak se to stalo, že jste byla 
zvolena právě vy? 
Jednoduše řečeno - 

přehlasovali mně. Tady 

to bylo bez předsedy 

už delší dobu, což není 

samozřejmě dobré. 

Hledal se vhodný 

kandidát, někdo mně 

navrhl a bylo to.   

Co vy na to? 
Co by. Je to náročné. 

Od rána do večera 

jsem v práci a pak 

ještě funkce.  

Jaký je váš vztah ke 
sportu?  



Abych to upřesnila, funkce předsedy nespočívá v tom, jestli umím 

kopnout do balónu, ale starám se o vše, aby to u nás fungovalo. Tedy o 

veškerou organizaci spojenou se zápasy, nachystat průkazky, dresy, 

lékárničku… Je to hodně papírování, jednání, komunikace s ostatními 

kluby. Ono dostat 18 lidí na jeden zápas, také není jednoduché …  

Znamená to, že jste spíše úředník, manažer? 
Něco na ten způsob.   

Ale na to přece nejste sama. 
Ne. Hodně mi pomáhá Pavla Kleinová, Jarek – její manžel dělá správce, 

Monika Niklová, také bez pochopení mého manžela bych se neobešla. 

To musí být kolektivní spolupráce. 

Jde o to, aby námaha byla zúročena nějakým vítězstvím. Jaké 
hráče jste vlastně převzala po svých předchůdcích? 
Já tu nejsem jen od března tohoto roku, žiji tu třicet let, takže vím, 

kdo a jaký je.  Nemáme jen muže, ale i skupinu B a žáky. Jenomže když 

si někoho vychováme a začne být dobrý, tak nám ho přetáhne Bílovec, 

nejenom proto, že děcka tam chodí do školy. Takže teď máme jen 

devět hráčů, což je málo, protože jich potřebujeme jedenáct.  Kdyby 

se někdo našel, kdo má zájem, ať se přihlásí. Mohou i děvčata. 

To je možné, aby hrály holky a kluci spolu?  
Ale pouze u žáků. 

Tak to jsme kdysi s mojí kamarádkou Aničkou předběhly dobu, 
protože jsme na školním hřišti hrávaly s klukama fotbal a od té 
doby mám přeraženou nosní přepážku. 
Abych se vrátila ještě k těm mužům, kromě skupiny B, kde máme 

dvaadvacet hráčů, hrajeme i okresní přebor ve skupině A, tam je 

celkem devatenáct mužů… 

A ta jednička z nich? 
Přece brankář. Pepík Kremzer. Ale nechci někoho upřednostňovat. 

Fotbal je kolektivní hra. 

Abychom si nepovídali jen o fotbale, jak jste na tom se sportem 
vy? 



Když je čas, chodím si do sokolovny zahrát badminton, volejbal, sem 

tam zajdu do fitnescentra v Bílovci. Ale už se ozývají nějaké zdravotní 

problémy, tak všeho s mírou. 

Váš cíl, jako předsedkyně 
sportovního klubu? 
Aby to tu fungovalo.  Potřebujeme 

„omladit kádry“, starší hráči odcházejí 

nebo na to už nestačí, potřebujeme ty 

mladé.  A než se sehrají, než něco na 

hřišti dokáží, to není ze dne na den. 

Oni potřebují také nějakou motivaci, 
příklad. Sezení v autobusové 
čekárně s partou nebo hry doma u 
počítače – to je na hřiště nebo do 
sokolovny nedostane.  
Máte pravdu, je to také o tom, jak je 

navnadí rodina, škola, kamarádi. 

Co jiné sporty, než třeba ten fotbal? 
Spíše jde o rekreační sporty a individuální přístup. Třeba starší pánové 

z vesnice chodí každý pátek trénovat do sokolovny nebo na hřiště, až 

pak si zajdou na to své pivko. 

Ženy hrají volejbal, badminton, florbal se tu také hraje… 

A k čemu byste mohla dopomoci vy osobně, jinými slovy váš sen? 
Aby se zvelebil tento areál, celé hřiště. Aby tu lidé chodili, prostě aby 

tu byl život. Ono se přece říká, když nefunguje hřiště, tak na dědině 

chcípnul pes! 

Mohli bychom si povídat ještě dlouho, třeba o tom, jak kdysi u nás ve 
stodole „na blatoňáku“ trénoval Jaroslav Staněk, jak se přes naši 
vesnici jel v roce 1984 Závod míru, jak jsme kdysi nacvičovali na 
spartakiádu, s jakým velkým zájmem se setkala možnost trénovat 
kikbox s amatérským mistrem republiky Karlem Šarközim…. Nebo také 
o tom, že jediná osoba, která za správcovství pobírá nějakou odměnu, 
je jen správce Jaromír Klein. Obecní úřad hradí energie. Nikoliv však 



lidské. Ostatní činovníci včetně Evy Hurníkové svůj volný čas dávají 
klubu zadarmo. Že by něčím mohli na sportovní život ve vesnici přispět 
i místní podnikatelé? Z patnácti žádostí o sponzorství neodpověděl 
nikdo. No a tak si tu žijeme…  
                                                     

 

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, předseda SK 

Letošní zima nám ukázala svou sílu a zcela vymazala heslo, kdy chceme 

poručit větru či dešti. Odkládala se jak ligová utkání, tak nižší 

soutěže, neboť hřiště byly pod sněhem a kapacita umělých ploch 

nestačila. Náš tým mužů dostal nařízeno odehrát odložené utkání 

z podzimu s týmem Příbora na 27.3.2013. Jen shodou náhod se 

podařilo najít volnou kapacitu a utkání odehrát s výsledkem 3:1 pro 

nás. Je to první krok k záchraně a věřím, že budou následovat další. 

Pro fanoušky, kteří jezdí na venkovní utkání, pojede autobus. 

     V měsíci květnu a červnu se koná nejvíce akcí na hřišti. V květnu 

dominuje fotbal jak mužů, tak žáků. Tradicí je i stavění máje nebo 

opékání párků. Červen je akcemi doslova nabit. Hned prvního června se 

koná cyklistický závod „Albrechtická pohoda“. Ve středu 5.6.2013 

proběhne již 29. ročník „Běhu Velkými Albrechticemi“. V sobotu 

15.6.2013 proběhne „Den obce“, který letos pořádají sportovci. Další 

akcí je „Štít Albrechtic“, který letos pořádá obec Albrechtice u 

Českého Těšína. Akce se koná 22.6.2013 a 

bude na ni vypraven autobus. Loni se setkání 

konalo v Březové a pořadatelé kromě kopané 

akci rozšířili o hasičskou soutěž. Letošní 

pořadatel k tomu přidává turnaj ve volejbalu 

smíšených družstev. Akce je letos o týden 

dřív, a to nám způsobilo problém, protože 

okresní přebor hraje 24.6.2013  poslední 

kolo a my jedeme do Tísku. Doufejme, že už 

budeme zachráněni a do Tísku pojedou 

hráči B týmu.  



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

 

A je tu květen milé děti! Venku je krásně, sluníčko svítí a všechno 

kvete. Než půjdete ven, přečtěte si krátkou květnovou básničku, kdo 

si ji však chce přečíst se vším všudy, musí nejdříve vyluštit tajenku. 

Tak hodně štěstí a samé jedničky na vysvědčení! 

 

Květen 

Měsíc květen, ten je prima, 

to už není vůbec zima! 

Všechny stromy …(viz. Tajenka), 

včely na ně přilétnou. 

 

 

 

Letí z květu na kvítek, 

z jabloně hned na šípek. 

Pyl moc pilně sbírají, 

med z něj potom dělají. 
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Rozhovor/Marie Dlabalová 

Každé setkání s lidmi, kteří dělají něco navíc, než musejí a dělají to 
rádi, s chutí a elánem, nás obohatí. Stalo se to i tehdy, když jsem si 
povídala s Dominikou Krischkovou (19 let). Studuje střední školu 
v Ostravě, možná se s ní za rok, po maturitě někde potkáte jako se 
strážkyní osob a majetku. Dnes nás ale zajímá, jak se dostala ke svému 
koníčku – k tancování.  
 

Chytlo mně to už v dětství, myslím, že už od svých šesti let jsem chtěla 

být tanečnicí. A už je to třináct let, co mně to baví. Tanec studuji na 

Základní umělecké škole ve Studénce, a když mně oslovila paní 

Drastichová z místního obecního úřadu, jestli bych nevedla na zdejší 

škole taneční kroužek, řekla jsem si proč ne. Třeba z těch mých 

svěřenců někdo najde v tanci takové zalíbení jako já.  

A co to zalíbení konkrétně znamená? 
Vášeň, dobití energie nebo vlastně i vybití energie.  

Máte jí v sobě hodně navíc? 
Dá se říci, že ano.  

A kdybyste si třeba dala sto kliků, tak by se energie nevybila? 
Asi ne. Jde totiž také o dobrý pocit z toho tancování. Vyzkoušela jsem 

několik stylů, vím co mně baví, co dělám nejraději.  

Co tedy nejraději, jaký styl? 
Moderní tance, streetdance, latinskoamerické tance – čaču, rumbu, 

jave – ale tam byl vždy problém sehnat partnera. Také mně baví 

scénické tance, kde se děj vyjadřuje pohybem. Zajímavé jsou 

synchrotance, v nichž dejme tomu padesát tanečníků vyjadřuje 

naprosto stejné pohyby – s tím jsme vyhráli mistrovství v Liberci.  

Chtěla byste se tancem i jednou živit? 
Ráda bych, ale vím, že to je nereálné. V tomto oboru je obtížné 

prorazit, vydržet na výsluní a uživit se. Také se už hlásí menší 

zdravotní problémy s klouby, tak raději zůstanu při zemi, moc 

vyskakovat nemůžu. Doslova i obrazně. 



To je mi líto, ale budu držet palce i pěsti, ať vám ten koníček 
ještě dlouhou dobu vydrží. Co nám na sebe alespoň stručně 
prozradíte, aby si čtenáři Hlasu obce o vás udělali i menší obrázek 
ze soukromí? Hezká holka má určitě už také kluka? 
Ano, dva roky.  

Ráda čtete? 
Moc ne. Není čas. 

Mobil u ucha? 
Ani ne, spíše SMS. 

Co pro vás znamená notebook? 
Hlavně zábavu, hledání informací do školy. 

Kdy jste byla naposledy v přírodě? 
Asi před dvěma týdny na Pustevnách. 

Přání do dalších let – tedy do života? 
Být úspěšná, mít rodinu, mít práci, která mne nejenom uživí, ale také 

baví. Především ale být zdravá, protože zdraví si nekoupím. 



V tělocvičně Základní školy ve Velkých Albrechticích jsem měla 
možnost si alespoň krátce popovídat se šesti malými tanečnicemi. Prý 
tu chodí i jeden kluk, ale ten zrovna dnes chybí. Takže jen stručné 
odpovědi na dvě otázky (na delší proniknutí do dětské duše nebyl čas, 
rodiče už čekají za dveřmi…). 

l.  Proč chodíte do tanečního kroužku.  
2. Čím byste chtěly být. 

 

Adélka (7 let) 
Mamka to chtěla. 

Malířka. 

Eliška (6 let) 
Zaujalo mne to na předváděčce. 

Chovatelka koní. 

Markétka (7 let) 
Dověděla jsem se o tom 

z letáčku. 

Ještě nevím, čím budu. 

 

Terezka (6 let) 
Maminka se to dověděla 

z letáku. 

Chci vyrábět brýle. 

Anežka (7 let) 
Taky jsem se to 

dověděla z papírku. 

Chci pomáhat lidem.  

Janička (6let) 
Maminka to chtěla. 

Ničím.  

 

 

 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

ZIMOLEZ-nejranější ovoce na zahrádce 

Přežije mrazy i -45 st. C, netrpí chorobami ani jej nenapadají škůdci. A 

navíc skvěle chutná. Zimolez kamčatský (Lonicera kamtschatica), se 
někdy lidově označuje jako kamčatská borůvka, a u nás se pěstuje 
jako poměrně nový ovocný druh. Mezi ostatními druhy ovoce vyniká 
svojí odolností a raností, první plody sklízíme dříve než jahody. 



     Plodem jedlého zimolezu je 

netradiční souplodí dvou srostlých 

bobulí překrytých slupkou. V místě 

srůstu je výrazný šev. Opylovací 

poměry jsou podobné jako u ostatních 

bobulovin, většinou je tedy zimolez 

samosprašný, květy jsou opylovány 

hmyzem. To je často jediný problém 

tohoto jinak bezproblémového ovoce – 

časná doba kvetení (od února) v době, 

kdy ještě nelétá mnoho hmyzu, může mít za následek horší opylení. 

Přesto se zimolez kamčatský výborně hodí pro pěstování na 

zahrádkách, kde rozšíří sortiment drobného ovoce. 

     Druhy jedlých zimolezů nejsou náročné na půdní podmínky, dobře 

rostou jak na kyselých, tak i neutrálních či zásaditých půdách. 

Vyhovují jim půdy písčité, hlinité i jílovité. Snesou i půdy chudší na 

živiny, ale špatně snášejí suché půdy. To má svůj důvod – ve své 

domovině je zimolez kamčatský typickou podrostovou dřevinou ve 

světlých hájích, na pasekách, rašeliništích či v blízkosti močálů, řek a 

jezer. Proto je nezbytné čerstvě vysazené keříky v prvním roce po 

výsadbě nebo v suchých létech vydatně zalévat. Výrazná přednost 

zimolezu je velká odolnost k mrazu, a to ve dřevě i květu. 

     Zimolezy pěstujeme jako pravokořenné, podnože nepoužíváme, 

proto je jejich pěstování velmi jednoduché. Keř roste zpočátku 

vzpřímeně, v plodnosti rozložitě. Pro popisované odrůdy je vhodný spon 

3 x 1,5 m. Keříky vysazujeme nejlépe na podzim, kdy zakrátíme pouze 

kořeny. Teprve na jaře uděláme řez korunky – ponecháme pět až sedm 

pěkných výhonů, které po čtyřech letech obměníme. Důležité je udržet 

středně hustý keř s podílem asi třetiny mladých výhonů jako zálohy 

pro další sezóny. Plodnost začíná ve druhém až třetím roce po výsadbě. 

Keře můžeme pěstovat také jako podrost, živé ploty, solitérní rostliny 

i pro zastínění nevhodných míst. Je také vhodnou medonosnou 

dřevinou. Při dobré péči vydrží na jednom stanovišti až 20 let. 

Lze ho dobře rozmnožovat pomocí polodřevitých řízků, které řežeme 

na přelomu července a srpna, nebo řízků dřevitých, které řežeme v 



listopadu. Řízky se velice dobře ujímají. Další možností vegetativního 

množení je hřížení – vyzrálé výhony ohneme k zemi, přichytíme je a 

zasypeme zeminou, časem samy zakoření. 

     Plody zimolezu vždy více či méně připomínají chutí, vůní i barvou u 

nás oblíbené borůvky. Tvarově neobvyklé plody mají silně barvicí 

schopnost, kterou si zachovávají ve všech výrobcích. Obsahují vitamin 

C, vitamin B, značné množství rutinu, dříve označovaného jako vitamin 

P, a minerální látky, zejména hořčík, draslík, fosfor a vápník. Díky 

obsahu různých biologicky aktivních látek mají plody také léčivé 

vlastnosti a využívají se při léčbě sklerózy, používají se také jako 

močopudný a antimikrobiální prostředek. 

Plody lze zpracovat na různé kuchyňské dobroty, jako jsou kompoty a 

džemy, dají se i mrazit, tím se tedy jejich využití neliší od jiného 

drobného ovoce. Nejlepší je ale sníst je rovnou z keře – je to přece 

první čerstvé ovoce po dlouhé zimě. 

 

 

 Pozvánka 

     Srdečně zveme všechny občany na 

    9. Den obce Velké Albrechtice,   

  dne 15.6.2013, začátek ve 13. hodin. 
 

 

                         Srdečně Vás zveme na tradiční  

     Otevírání Poodří konané dne 18.května                     

2013 na zámku v Bartošovicích. 

Zahájení od 9.00 hodin. 
 

 



Kronika/Milada Hochmanová 

 Na této fotografii 

 vidíme nízký 

domeček  č.p. 135, 

ještě nabílený 

vápnem, tak jak se 

to dříve dělávalo, 

kdy všechny domy 

byly sněhově bílé. 

Dále vidíme původní 

patrový dům č.p. 136 

(dnes znám jako 

Hostinec Sokolovna), 

který nesl název 

POHOSTINSTVÍ JEDNOTA.  Dole byl hostinec s výčepem a sál, kde 

se odehrával kulturní život v obci, tancovačky, schůze, hrálo se divadlo 

atd. Dodnes ho máme, ale známe ho pod názvem tělocvična Sokolovna. 

Na vrchním patře byly byty. Fotka může být z padesátých let.  

     2. Zde můžete pozorovat  jak se časem změnil směr cesty a jaké 

krásné stromořadí vedlo kolem potoku Bílovka. Bylo tak husté, že jste 

neviděli na malou stranu. Tato kresba je cca z roku 194o a je to pohled 

opačný ze spodního 

konce na vrchní tedy 

směr Bílovec. V popředí 

opět dům č.p.135, a za 

ním hospoda č.p.136. Do 

hostince se tenkrát 

chodilo od cesty, jak 

můžete vidět na 

obrázku. Majitelem 

hospody v té době byl p. 

Josef  Gieler. A po něm 

pan GARGULÁK. 



3. Je to směr od Bílovce směrem dolů do obce. Tohle je tak zvaný 

střed obce, kde vidíme opět hostinec, který už chátrá a pomalu se 

bourá viz. fotografie. Tento dům asi dva roky ležel ladem a chátral. 

Nevědělo se co s ním, ale nakonec byl částečně zbourán a nově 

vystavěn. V pozadí je bývalá kovárna č.p.119. Majitelem kovárny byl pan 

Nemetz a po roce 1945 pan Arnošt Vícha . 

     4. Pohled na 

kovárnu, kdy 

byla plně 

funkční. Vlevo 

dole byla 

kovárna, vedle 

byt a nahoře 

byly také byty. 

Za kovárnou 

byly chlévy pro 

dobytek velká 

usedlost do písmene U. Kovárna fungovala asi do roku 1960, poté byl 

z kovárny byt a vpravo od dveří, tam byla toho času hospoda. V té 

době, už totiž nefungovalo Pohostinství Jednota a proto přesunuli 

hospodu do tohoto domu. Hospoda zde fungovala asi do roku 1964.  



5. Jednoposchoďový domek č. 119 byl určený ke zbourání, poněvadž 

překážel 

komunikaci. 

Takže cca 

roku 1964 – 

65 byl 

zbourán. 

Zatím mi 

nikdo 

nedokázal 

říct přesný 

rok.  Ale 

určitě se 

ho časem 

dopátráme. 

Poté byl na jeho místě 

v takzvané akci „Z“ postaven, 

toho času MÍSTNÍ 

NÁRODNÍ VÝBOR. Číslo 

popisné 119 má Obecní úřad i 

dnes. A dole fotky jak to 

vypadá dnes v roce 2013. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albrechtická pohoda, MTB maraton a závod pro 

děti/Josef Magera ml. 

Stejně jako v minulém roce se stane první červnová sobota dnem 

cyklistiky. Na hřišti se uskuteční další ročník závodu horských kol a 

závodu pro děti. Součástí tohoto klání je taky doprovodný program pro 

děti, jejich rodiče a všechny, kdo se rádi baví a sportují. 

     Start Albrechtické pohody jsme naplánovali na 13 hodinu, děti 

odstartují už v 11:00. Závod pro děti se bude odehrávat na dvou 

místech pro urychlení průběhu. Ti menší na odrážedlech a tříkolkách 

svedou svůj boj přímo na hřišti, starší pak opět na okruhu kolem hřiště 

a propletou se labyrintem mezi borovicemi u bytovek. Počet kol je 

určený podle věku. Dále na vás na hřišti čekají jízdy zručnosti za 

podpory BESIPu, soutěže pro děti, lukostřelba, vodní fotbal a po 

vyhlášení výsledků závodu dojde ve spolupráci s hasiči Velké 

Albrechtice ke kácení májky. To je spojené se zábavou, hudbou, ohněm 

a vším, co k tomu patří, takže jste všichni srdečně zváni. 

     Zároveň si dovolím poprosit o případnou výpomoc při organizaci 

závodu. Jedná se o regulování provozu v obci, příp. na trase. Pokud 

máte zájem, kontaktujte mne prosím na tel. 775 388 290. Ani v 

loňském roce jsme se neobešli bez vaší pomoci, nejinak tomu bude 

letos. 

více informací o závodě najdete na www.mtbpohoda.cz a 

www.facebook.com/mtbpohoda 

http://www.facebook.com/mtbpohoda


Reakce na téma parkoviště/ Stanislav Bierský 

Na posledním zastupitelstvu dne 11.3.2013 proběhla velmi vzrušená 

debata týkající se záměru obce vybudovat nové parkoviště u hřiště SK. 

Byl jsem značně osočen, a proto chci touto formou vysvětlit historii 

tohoto záměru. Zhruba před osmi lety, kdy jsem byl zastupitelem obce 

a vedl jsem komisi stavební a komisi životního prostředí, jsem navrhl    

z bezpečnostních důvodů přemístění autobusové zastávky Sokolovna ve 

směru do Bílovce. Silnice je sklopená, lidé stojí u kamenné zídky a 

v době sněhu či náledí hrozí, že se vozidlo může svést a může čekající 

cestující přimáčknout. Řidiči autobusu o tom vědí, stojí proto v půlce 

vozovky a vzniká nebezpečná situace pro ostatní řidiče. Z těchto 

důvodů jsem navrhl dvě varianty řešení. První byla myšlenka vybudovat 

před obecním úřadem ostrůvek, ke kterému by autobus mohl přijíždět 

v obou směrech jízdy a druhá varianta odkoupení části pozemku mezi 

obecním úřadem a domem p. Manthého, kde by se dal vybudovat záliv. 

Pokud by došlo k vybudování ostrůvku před obecním úřadem, stavba by 

zabrala značnou část parkovacích míst, návštěvníci sportovních akcí by 

neměli kam odstavit svá vozidla. V té době jsem současně vykonával 

funkci předsedy SK a příchod na hřiště kolem ruiny domu pana Jurečky 

nedával hezký pohled, navrhl jsem využití tohoto pozemku. Obec už 

v té době měla záměr s tímto pozemkem něco dělat, a proto šla do 

aukce, ať ho nekoupí další šmelináři a v této aukci jej koupila za 

320.000,- kč. Protože se záměr přemístění zastávky neuskutečnil a mé 

volební období zkončilo, přestal jsem se o toto parkoviště zajímat a 

prosazovat ho. Přesto jsem pro sousedy této nemovitosti hlavní viník  

vzniklé situace. Kdo mě zná, ví, že se vždy stavím k problémům čelem, 

ale zodpovědně říkám, že je mi parkoviště ukradené, protože pominul 

důvod, proč jsem ho navrhl. Není to jediný případ mého očerňování. 

Dalším je pozemek za bytovkama. Upozorňuji, že pozemek je prodaný a 

každý na něj vstupuje jako na soukromý pozemek. Je mi vyčítáno, že 

pozemek není posečený a že tam stojí voda. Je smutné, že už si 

nepamatujete na výstavní chlévky, přes které by jste  na vysokou trávu 

neviděli. A pokud jde o vodu, ptejte se těch, co vytrhali a prodali 

železné larseny, které odváděly vodu z pozemku do kanálu. 



Pozor na jarní práce! 

Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají 

právě v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí 

usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách 

v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího 

plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím 

nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. Zákon 

o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů 

jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické 

osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují 

nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek 

uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena 

sankce do výše 500.000 Kč. Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí 

apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé 

věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na 

zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je 

bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod 

kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky 

k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal 

případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od 

ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět 

v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani 

v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.  Právnické a 

podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých 

látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale 

jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být 

vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o 

ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 

Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno 

v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu 

centru v Ostravě na čísla 950 739 844, nebo ve výjimečných 

případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn 

na webových stránkách Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. 

http://www.hzsmsk.cz/


Prodám garáž u okálů ve Velkých 

Albrechticích       Tel: 608 884 439 

Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další 

podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při 

porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická 

osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do 

výše 500 000 Kč. Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním 

lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. 

Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze 

strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení 

pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a 

čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě 

samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí zákaz 

rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se 

pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. 

Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky 

cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si 

děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným 

úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku 

požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou 

až do výše 25 000 Kč. 

 

 Soukromá inzerce 

 
 

 

 

Rada obce Velké Albrechtice vyhlašuje další ročník 

soutěže 

O NEJHEZČÍ DŮM A ZAHRADU 2013 

Přihlásit se mohou vlastníci a uživatelé nemovitostí v obci Velké 

Albrechtice.  

Kategorie. 

1. Předzahrádka a zahrada domu 



2. Okna a fasáda domu 

3. Doplňkové stavby  

Kritéria hodnocení: 

Kat.1 - Předzahrádka a zahrada: 

- upravenost a pravidelná údržba pozemku v průběhu soutěžního 

období  

- využití ploch  

- druhová skladba porostů  

Kat.2 - Okna a fasáda domu: 

- úprava oken a balkonů (květinové truhlíky) 

- zelené porosty fasády 

Kat. 3 - Doplňkové stavby: 

- architektonické řešení 

- účelnost a využití stavby 

Termíny hodnocení: v červnu a v září 2012 

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

3. místo 600,- Kč. 

 

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE „O NEJHEZČÍ DŮM A ZAHRADU“ 

V ROCE 2013 

Jméno, příjmení: ……………………………………………………………........... 

adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………….. 

přihlašuji dům číslo popisné ..…….. pozemek p.č. ……………………………… ve 

Velkých Albrechticích  do soutěže v kategorii (zaškrtněte):    

1 - Předzahrádka a zahrada  2 - Okna a fasáda domu 3 - Doplňkové 

stavby  

Souhlasím se zveřejněním svého jména a adresy a umístění 

v soutěži v místním tisku Hlas obce.  

Ve Velkých Albrechticích dne ……………… podpis …………………………..                

Vyplněnou přihlášku do soutěže zašlete na adresu Obecní úřad Velké 

Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 nebo ji předejte osobně na 

OÚ v termínu do 31.5.2013. Uvítáme zájemce o členství v hodnotící komisi. 



Autoplachty Fišer s.r.o., Masarykova 392, Fulnek 
 
Blíží se sezóna, buďte připraveni  

 

Nabízíme výrobu nebo opravu:  
- Plachet na fóliovníky, pařeniště 

- Plachet na zastínění teras 

- Plachet na zavětrování pergol, teras, 

altánů, … 

- Krycích plachet 

- Střech a sedacích částí zahradních houpaček 

Dále nabízíme veškeré čalounické služby včetně očalounění 

motocyklových sedadel, bytových dveří; renovujeme plátěné střechy na 

kabriolety i veterány 

 

Po-Pá 7.00-15.00 
info@autoplachty-fiser.cz tel.: 556 741 048 

 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

18.května Otevírání Poodří 

25.května KK/Vítání občánků, Jubilanti 

1.června Závod Albrechtická pohoda 

5.června Běh Velkými Albrechticemi 

8.června ČČK/zájezd Boskovice 

8.června Hry bez venkovských hranic/Mošnov 

10.června Zasedání Zastupitelstva obce 

15.června Den obce Velké Albrechtice 

22.června Štít Albrechtic/Albrechtice u Českého Těšína 

 

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:01.05.2013                                                     Uzávěrka příštího čísla: 15.06.2013 

mailto:obec@velkealbrechtice.cz

