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Úvodník / Ing.Josef Magera 

    Váţení čtenáři, na tomto místě jsme byli zvyklí na krátký úvodník 

Jana Zajíčka, šéfredaktora tohoto zpravodaje. Pan Zajíček však 

k 31.1.2010 sloţil všechny funkce, včetně mandátu člena zastupitelstva 

obce, kde působil od roku 1994.  

    Redaktora Hlasu obce dělal od květnového čísla roku 2003. Tehdy 

po více neţ roční přestávce, ve které jsme Hlas obce vůbec nevydávali 

(vychází od roku 1993), dokázal Hlas obce „vzkřísit“ a dal mu jistou 

pevnou formu. Aţ tak, ţe řada čtenářů uţ čekala na svoje oblíbené 

rubriky a dotazovali se kdyţ někdo vynechal. Dokázal udrţet vydávání 

tohoto zpravodaje i za tu cenu, ţe kaţdé dva měsíce musel z řady 

našich dopisovatelů doslova vydolovat jejich příspěvky a pak s paní 

Zoubkovou a panem Zuchnickým zajistit jejich redakční úpravu, na 

kterou jste byli zvyklí.  

    Chci mu i touto cestou poděkovat za vykonanou práci, kterou nedělal 

za úplatu. Přeji mu do dalších let mnoho osobních radostí i pracovních 

úspěchů a hlavně pevné zdraví. 

    Funkci šéfredaktorky bude zatím vykonávat Radka Chudjáková. 

Pokud má někdo z vás zájem o tuto práci, přihlaste se. 

 

Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera 

    V průběhu prosince a ledna došlo ke změnám v zastupitelstvu obce. 

Pan Petr Škrobák se 15.12.2009 vzdal mandátu. Na jeho místo 

postoupil náhradník pan Petr Dostál ml., který sloţil slib 16.12.2010. Ke 



dni 31.1.2010 se vzdal mandátu pan Jan Zajíček, který byl zároveň 

členem rady obce a finančního výboru. Na jeho místo postoupila paní 

Věroslava Pospíšilová, která sloţila slib 8.2.2010. Členem rady obce za 

odstoupivšího pana Zajíčka zastupitelstvo 8.2. zvolilo Petra Dostála ml. 

Do finančního výboru byla zvolena paní Radmila Chudjáková. Děkuji 

odstoupivším členům zastupitelstva za jejich dlouholetou práci 

odvedenou pro obec a přeji jim mnoho zdaru v dalším ţivotě. Petru 

Dostálovi a Věroslavě Pospíšilové přeji pevné nervy v nové funkci. 

    Poslední dva měsíce nás velmi potrápily velkými příděly sněhu i 

mrazy. Vadila nejen zhoršené schůdnosti a sjízdnosti našich chodníků a 

silnic zúţených ledovými bariérami. Opět se projevila řada 

neseriózních majitelů aut, kteří své „plechovky“ parkovali tak, ţe 

nebylo moţné provádět ani vyhrnování sněhu. Dokonce stáli 

v křiţovatkách a omezovali tak ostatní. Kdyţ pominu přímé porušování 

zákona, způsobili i škody na cizím majetku. Ale lepší to u nás asi 

nebude, protoţe proč by si někdo měl vyhrnovat svůj dvorek, kdyţ 

můţe celou zimu stát na veřejném pozemku.  

    Zima bude obec stát více neţ jiné roky. Více jsme sypali a posyp 

teď musíme uklidit. Musela být pouţita i těţká technika na odklizení 

sněhu. Na komunikacích se objevila řada nových výtluků a zvětšily se 

staré díry, které je třeba co nejdříve opravit. První moţné termíny 

oprav jsou za teplého počasí po 15.březnu, kdy se pomalu rozjedou 

obalovny. Dovoluji si vás, občany obce, poţádat o pomoc při úklidu 

komunikací, a to zametením posypového materiálu, který se nepodařilo 

smést strojně. Smetený materiál ponechejte na kupkách kolem silnic. 

Postupně je svezeme a pouţijeme zase za rok nebo na vysypání děr 

v polních cestách. Přispějete tím ke sníţení prašnosti v obci. 

    Moţná jste zaregistrovali, ţe obec obdrţela od Regionální rady 

regionu soudrţnosti Moravskoslezsko dvě dotace v celkové výši přes 15 



mil.Kč. Částka 9.023.956,99 Kč bude poskytnuta na projekt 

Rekonstrukce a modernizace základní školy a činí 92,5 % způsobilých 

výdajů. Cílem projektu ve stručnosti je zlepšit podmínky pro výuku, 

odstranit letité závady a vytvořit nové prostory pro výuku i volný čas, 

protoţe počet dětí naštěstí přibývá. Zahájit stavbu chceme v červnu, 

během prázdnin provést práce ve stávajících prostorách budovy 

abychom moc neomezovali výuku a další práce budou pokračovat aţ do 

prvního čtvrtletí roku 2011. Částku 5.980.363,60 Kč jsme obdrţeli na 

projekt Revitalizace centra obce. Jde o dílčí část širšího záměru 

upravit centrum obce, a to v rozsahu prostranství kolem bytovek a 

pošty. Vzniknou zde nové zelené plochy, odstavná parkoviště, dětské 

hřiště a samozřejmě konečně opravíme komunikace a zajistíme 

odvedení dešťových vod. Zmizí staré chlévky a plechové garáţe a 

kůlny. Stihnout by se to mohlo do konce roku. V současnosti probíhají 

příslušná výběrová řízení. Abychom však slíbené dotace skutečně 

dostali a nemuseli je vracet, musíme splnit řadu podmínek. Postupně 

také chceme realizovat další části projektu Revitalizace, tj.kanalizace, 

chodník k ZŠ, úpravy autobusové zastávky, opravy dalších komunikací 

atd. Připraveno je povolení na celkovou rekonstrukci budovy OÚ a 

parkoviště před budovou, jen čekáme na otevření dalších výzev. Podána 

je ţádost o dotaci na kanalizaci. Tak nám drţte palce. 

    Dovolte mi také malé ohlédnutí za projektem, na kterém se obec 

podílela nemalou měrou. Povaţuji za nutné zveřejnit zde i pro ostatní 

občany informaci o financování oprav kostela sv.Jana Křtitele, na 

které někteří poukazují. Podle doloţených dokladů byly celkové opravy 

financovány takto: celková cena 4,922 mil.Kč se skládala z 1.803.500,- 

Kč za opravu věţičky a střechy v letech 2001-2004, 200 tis.Kč za 

opravu odvodnění v roce 2004, 179 tis.Kč za ozvučení kostela a EZS 

v roce 2005, 337 tis.Kč za opravy vnitřních omítek a výmalbu v roce 

2006 a 2.402.500,- Kč za opravy vnějších omítek v letech 2007-2009. 

To byly výdaje. Na jejich úhradě se podíleli: Římskokatolická farnost 

Velké Albrechtice jako vlastník stavby 595 tis.Kč, Ostravsko-opavské 

biskupství 520 tis.Kč, Ministerstvo kultury 130 tis.Kč, Česko-německý 

fond budoucnosti 300 tis.Kč, okres a kraj 815 tis.Kč, němečtí rodáci 

24 tis.Kč a obec Velké Albrechtice 2,248 mil.Kč. Je vidět, ţe 



příspěvek obce činil 45,67 % nákladů a farníci si dokázali sami zajistit 

finanční zdroje na uhrazení více neţ poloviny nákladů. Přesto tato 

akce, při které byla zachráněna dominantní kulturní památka v obci, 

leţí některým lidem v ţaludku. Údajně vyhazujeme peníze za 

nepotřebné a neděláme co je nutné, opravy jsou zbytečně drahé…. 

Proč se tak chovají ví jen oni sami. Asi jsou stále zvyklí jen natahovat 

ruku pro peníze z obecního rozpočtu. Nesnaţí se vyuţít moţností, 

které všem skýtá současný dotační systém. Chce to přitom jen vědět 

co chceme, kde o dotace ţádat a zpracovat poţadovanou dokumentaci s 

ţádostí. Ale s tím uţ asi nic v této generaci nenaděláme. Jen ty peníze 

někomu utečou. 

     

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad 

Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných 

odpadů se uskuteční 

v sobotu 10. dubna 2010 

od 11.00 do 14.00 hodin 

na parkovišti před obecním úřadem. 
 

    Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás bezplatně odeberou 

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

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

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

stavební odpad a odpad, který patří do popelnic nebo kontejnerů na 

tříděný odpad. Vyuţijte této příleţitosti a zbavte se starých „krámů“, 

které doma překáţí! 

    Tato sluţba je poskytována bezplatně občanům obce Velké 

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

nezávadné likvidace odpadů obce Velké Albrechtice, tj.platí za odvoz 

odpadů. Není určena pro právnické osoby a fyzické osoby - 

podnikatele, kteří jsou povinni zajistit si likvidaci odpadů ve vlastní 

reţii. 

 

 



Albrechtík – Ahoj děti! / Radka Chudjáková 
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Hádanka: 
Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna druhou však nevidí. 
Co je to?     (tajenka)  Slova zaškrtávejte pouze svisle a vodorovně. 
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Ze základní školy / Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka školy 

Dnešní příspěvek začínám trochu nezvykle.  

Můj minulý příspěvek nějakým nedopatřením nevyšel a já nestačila 

popřát lidem něco pěkného do letošního roku. Napravuji dodatečně. 

Přeji vám všem, abyste rok 2010 proţili krásně, byli šťastní, 

spokojení a co nejvíce pozitivně naladění, přeji, abyste na své cestě 

potkávali milé a pohodové přátele, kteří umí druhému porozumět, 

vyhovět, pochválit, odpustit, podle moţností a sil pomoci, dále přeji, 

abyste na sebe byli hodní, usměvaví a laskaví, uměli se těšit z 

kaţdodenních maličkostí a proţitého dne. A hlavně měli se rádi. Stačí 

jen chtít a kapku se snaţit. Pak to nejdůleţitější přijde samo. Pevné 

zdravíčko, štěstí, klid i pohoda v duši a v srdíčku. 

A teď už co nového v našich školičkách:  

V mateřské i základní klape vše tak jak má, dospělí dělají co 

mohou, aby uspokojili poţadavky rodičů a dětí, dětičky jsou a budou 

stejné jako jsme před léty bývali my, pozorné i nepozorné, hodné i 

zlobivé, veselé i smutné, všetečky i kliďáskové, upovídané i tiché, 

aktivní i pomalejší, pilné i líné, zapomětlivé nebo na kaţdý školní den 

pečlivě nachystané, hravé, s nápady a fantazií i vymýšlející si blbosti, 

odtaţité i přítulné, milé i drzé, jedlíci i ti, co jim občas nechutná. Jsou 

to prostě děti se vším všudy, zdravé, upřímné a naprosto přirozené. 

K ukončení pololetí:  

Ve čtvrtek 28. ledna nastalo v obou třídách napjaté ticho. Jako 

obvykle jsme obdarovávali své ţáky pololetním vysvědčením, hodnotili 

prospěch a chování v jednotlivých třídách, vyzvedli a pochválili šikovné 

děti, upozornili ty méně šikovné a nakonec se rozloučili s přáním 

smysluplně proţitých jarních prázdnin. Škola ztichla a stala se na 

týden opuštěnou. 

V pondělí 8. února se opět rozezvučela dětskými hlásky. Děti se 

vrátily plny dojmů z prázdnin do lavic a nemohly se ani rychle vypovídat 

o tom, co všechno navštívily, viděly, koho potkaly, s kým si hrály. 

„Těţké“ bylo opětné zapojení do školní práce.  

 



K předzápisové schůzce v mateřské škole: 

Zápisu do 1. třídy předcházela tradičně předzápisová schůzka 

s rodiči v mateřské škole. Letos jsme mezi nás pozvali speciální 

pedagoţku Mgr. Marii Sauerovou působící v Pedagogicko-psychologické 

poradně v Bílovci. Svými odbornými znalostmi a zkušenostmi zasvětila 

rodiče nejen do problematiky zápisu do 1. tříd, ale i odkladu povinné 

školní docházky. 

K zápisu do 1. ročníku v základní škole: 

Letošní zápis náleţel Zimním olympijským hrám v kanadském 

Vancouveru a zimním radovánkám. 

V úterý 9. února ve 14 hodin přivítala vyzdobená třída s namalovaným 

obrázkem zimy na tabuli budoucí školáky v doprovodu rodičů. Dlouho se 

těšili, připravovali, nemohli se dočkat. Po společném přivítání, 

představení se, písničkách a básničkách se školáci odebrali 

k jednotlivým stolečkům, kde plnili rozmanité úkoly z jazykových a 

matematických znalostí, všeobecných vědomostí a výtvarných 

dovedností. Mezi dětmi se sice našli někteří stydliví jedinci, většina 

však byla statečná a odváţná, na nové prostředí brzy přivyklá, všichni 

dohromady se ale snaţili splnit co nejvíce a co nejlépe poţadavků 

předloţených učitelkami. Patnáct budoucích prvňáků se předhánělo a 

samozřejmě, jak jinak, vše dopadlo dobře ke spokojenosti rodičů i 

učitelek. V závěru následovalo občerstvení, limonáda, čokoláda, 

bonbóny, na památku omalovánka za domácí úkol, velká jednička, 

medaile, dáreček sněhuláček, pamětní list a pak uţ jen … pokračování 

slavnostního dne s rodiči. 

Na školní rok 2010/2011 zapíšeme do první třídy dvanáct 

prvňáčků, tři děti si ještě na školu počkají. 

K akcím školy: 

Ve čtvrtek 11. února jsme navštívili Slezské divadlo v Opavě. 

Představení „Zachraňte pohádky!“ děti z mateřské i základní školy 

hodně zaujalo a vtáhlo do děje.  

Na březen plánujeme návštěvu oblíbeného Planetária v Ostravě 

- Porubě, v dubnu shlédneme pohádku „Tři přadleny“ herecké 

společnosti Myšky, pak pojedeme do kina na zbrusu novou pohádku 



Dešťová víla, zapamatujeme si a uvědomíme, jak se chovat k pejskům 

svým i cizím v připravované poučné akci „Poznej svého psa!“ 

V závěru školního roku chystáme výlet do westernového 

městečka Boskovice, kde se setkáme s kovboji, indiány, koníky, 

atrakcemi divokého západu. Těšíme se úplně všichni. Je to ještě daleko, 

i kdyţ … čas letí jako voda!   
 

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein 

Honcování zajíců, přílety prvních stěhovavých ptáků, stoupající 

venkovní teploty a prodluţující se den jsou jasnými příznaky konce 

zimy a příchodu nového ţivota do přírody – jara. První dva měsíce 

tohoto roku byly pro volně ţijící zvěř opravdu mimořádně těţké. Po 

napadnutí sněhu přišla obleva a po dešti udeřil mráz. Na sněhové 

pokrývce se vytvořila aţ půlcentimetrová ledová krusta. Tímto se 

veškeré zvěři uzavřela cesta k přirozené potravě. Ani srnčí 

nedokázala prorazit tento ledový příkrov. Naší zvěři nastaly kruté 

časy. Proto členové místního mysliveckého sdruţení se snaţili kaţdou 

volnou chvíli doplňovat zásypy a krmelce, aby v této „ruské“ zimě zvěři 

co nejvíce ulehčili. Při letošní vysoké sněhové pokrývce nebylo moţno 

ani vyuţít techniku a tak vše zůstalo na našich nohou a zádech. Myslím, 

ţe naše snaha nebyla marná. Vţdyť po nedávném tání nebyl v polích 

zaznamenán ţádný úhyn ať jiţ srnčího, nebo zvěře drobné. Také 

zásoby krmiva byly vypotřebovány do posledního stébelka a posledního 

zrnka. Společně jsme roznesli do krmných zařízení traktorovou vlečku 

plev, 20 pytlů ovsa, 20 pytlů kukuřice a pšenice. O seně ani nemluvě. 

Vţdyť na polích za dálnicí, směrem na Studénku, se celou zimu 

zdrţovalo stádo o 70-ti kusech srnčí zvěře a to uţ něco spapá. Také 

bych chtěl tímto poděkovat našim spoluobčanům, kterým nebylo 

lhostejné strádání našich malých kamarádů sýkorek, vrabčáků atd. za 

plná krmítka, kde v tuhé zimě vţdy našli něco na zob. Také naše 

„domácí“ kachny na našem potoce vţdy našly něco dobrého a díky tomu 

přeţili do dnešních dnů celkem bez úhony. Ono nám to nadcházející 

jaro jistě vrátí radostným štěbetáním těchto tvorečků a radosti 

z nového ţivota všude kolem nás. 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Březen 

Sedlák Radomír   50 let 

Vašek Jiří    55 let 

Jermářová Drahomíra  60 let 

Mičaník Jiří    60 let 

Nikel Miloslav   65 let 

Nováková Soňa   65 let 

Jedlička Jaromír   80 let 

Duben 

Kantorová Anna   50 let 

Sádlík František   50 let 

Dostál Josef    55 let 

Prukner Rostislav   55 let 

Kasprzyková Dobromila  60 let 

Monsportová Anna   70 let 

Noví občánci 

Hefka David    nar. 31.10.2009 

Kuběnská Natálie   nar. 15.2.2010 

Opustili nás 

Paní  Ţídková Libuše   Paní Vlasta Kudělová 

Paní  Šipláková Margita  Pan  Bena Josef 

 

Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

Jarní část a zahájení přípravy proběhlo 19. 1. 2010 pohovorem 

předsedy s hráči o tom, kdo chce a nechce za nás hrát a poţadavkem 

na zlepšení tréninkové morálky. Hráči slíbili, ţe poţadavky výboru 

budou plněny a udělají vše proto, ať i na podzim hrajeme v okresním 

přeboru a hlavně předvádíme lepší výkony neţ na podzim. Výbor hledá 

posily, které zkouší v zimním turnaji v Bílovci. Celou zimní přestávku 

jsme hledali nového trenéra, ale neúspěšně. Ti staří uţ nemají zájem, ti 

mladí respekt. Proto budeme hledat dál, aby uţ od podzimu převzal 



tým nový trenér. Pokud se vše, o čem jsem psal v úvodu, podaří, slíbil 

výbor uspořádat po sezoně víkendové soustředění na Mokřinkách pro 

všechny hráče i s manţelkami, neboť i ony jsou součástí týmu a 

zaslouţí uznání a dík. Ţáčci zahájili přípravu 2. 2. a i oni si zahrají na 

turnaji osmi týmů v hale v Bílovci. Začíná se nám však projevovat 

nedostatek ročníku 2000 a mladších a tak se budeme muset 

rozhlédnout jinde. 

V měsíci březnu přijde většině podnikatelů dopis, ve kterém je ţádáme 

o sponzorský dar na turnaj Štít Albrechtic, který se koná u nás 

poslední sobotu v červnu. Protoţe chceme, aby tato akce byla akce 

všech Albrechtičáků a nejen akcí SK, ţádáme vás o finanční či 

materiální pomoc ke zvládnutí této akce, která se k nám vrátí zase aţ 

za osm let. Pokud chceme být dobří hostitelé, musíme opravit šatnu 

číslo3, šatnu rozhodčích, vymalovat celou budovu šaten, provést 

venkovní nátěry zábradlí, střídaček, branek, lavic a další.  Z tohoto 

seznamu je vidět, ţe budeme potřebovat jak finanční prostředky, tak i 

ochotné ruce, které přiloţí ruku k dílu. Za toto jiţ předem děkuji. 
 
 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

BORŮVKA CHOCHOLIČNATÁ ( kanadská borůvka )  
Jak ovlivníte kondici borůvky, výši úrody, velikost a kvalitu bobulí? 

Jen pravidelným každoročním řezem. 

Hned po výsadbě proto nezapomeňte na výchovný řez. První dva roky 

ponechte na rostlině jen nejsilnější, vzpřímeně rostoucí výhony a 

ostatní odřízněte u země. Stejně tak odstraňte i všechny výhonky s 

květními pupeny, aby se rostlina nevysilovala. Cílem řezu je totiţ 

podpora intenzivního růstu a vytvoření dostatečného mnoţství silných 

výhonků, které ale přinesou úrodu aţ v následujících letech. V dalších 

letech řezem upravte poměr mezi růstem a plodností. Odrůdy, které 

mají nadměrnou násadu plodů a přitom slaběji rostou, řeţeme 

radikálněji neţ odrůdy s průměrnou plodností a silným růstem. Mezi 

odrůdy s nadměrnou násadou plodů patří například ‘Bluecrop’, ‘Blueray’, 

‘Berkeley’, ‘Goldtraube’ a ‘Patriot’, kterým musíme kaţdoročně 



odstranit část plodného dřeva, tedy části výhonků s květními pupeny. 

U odrůd s niţší aţ průměrnou plodností, jako jsou ‘Nelson’, ‘Sierra’, 

‘Spartan’,‘Sunrice’, ponecháváme co nejvíc plodných výhonků. 

Důležité pro řez 

Na základě zkušeností je lepší borůvku řezat aţ na jaře, kdy je uţ 

jasné, jak rostlina přezimovala. Pouze v oblastech s mírnou zimou a bez 

sněhové pokrývky můţeme řezat jiţ od podzimu, hned po opadu listů. 

Borůvka chocholičnatá nasazuje květní pupeny na jednoletých 

výhoncích, které vyrůstají z dvouletého dřeva, někdy i na koncích velmi 

dlouhých větviček vyrůstajících z kořenového krčku. Květní pupeny 

poznáme snadno, jsou totiţ mnohem větší neţ ty listové. 

Pozor! 

Pokud byste nechali příliš květních pupenů, negativně by to ovlivnilo 

dozrávání, velikost i kvalitu bobulí. Objevily by se poruchy ve vybarvení 

i v chuti plodů. Platí zásada, ţe rostliny čtyři aţ šest let po výsadbě by 

měly mít asi osm aţ dvanáct větví různého stáří, ale neměly by být 

starší neţ čtyři roky. 

Jak postupovat při řezu 

 Nejdříve odstraňte všechny zmrzlé a jinak poškozené větve. 

Také vyřízněte větve staré, převislé a odplozené.  

 Jako další odstraňte větve 

slabé a také ty, které keř 

zahušťují, a to i tehdy, mají-

li květní pupeny. Plody z 

těchto větviček nebývají 

kvalitní, protoţe nemají 

dostatek světla.  

 Vyřízneme také části 

výhonků, které se křiţují 

nebo směřují dovnitř keře. 

Zkrátíme i příliš vysoké 



jednoleté i starší výhonky, které přečnívají přes průměr keře. 

Potom aţ u země odstraníme všechny nevyzrálé a slabé 

jednoleté výhonky, které vyrostly z kořenového krčku později v 

létě. Odstraníme i vodorovné, do stran rostoucí odplozené 

větve.  

 Jednoleté výhonky, které tvoří základ úrody pro příští rok, a 

dvouleté s plodonosným obrostem neřeţeme vůbec. Pokud je 

třeba, redukujeme část květních pupenů.  

 

Mladí hasiči / Radka a Roman Šecovi 

Začína jaro,  

místní hasiči pomalu připravují techniku na novou sezónu, aby vše 

fungovalo tak, jak má a aby všechny technické prostředky byly v 

pořádku, i kdyţ některé mají uţ svá léta.Také si předsevzali, ţe budou 

pilně trénovat a cvičit, aby se co nejlépe ukázali na hasičských 

soutěţích, které jiţ brzy začnou! 

 Malý Péťa říká matce, která soustředěně čte knihu: 
"Mamííí íí, hoří lampa!"   
"Lampa nehoří, ale svítí Peťánku!" odpoví matka a spokojeně 

čte dál. Po chvíli Péťa pokračuje: "Mamííí, uţ svítí i záclony!" 

 

 Jaro je za dveřmi / nprap. Dagmar Benešová 

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto 

dobu často přidělává vrásky na čele prudké tání sněhu spojené s 

deštivým počasím, které způsobuje na mnohých místech záplavy. Kdyţ 

se zvládne voda, nastává období, kdy většina lidí vyráţí buď za jarním 

úklidem na zahrádky anebo na vycházky do přírody… a tady mohou 

nejen pro hasiče nastat perné chvíle. 

Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování 

staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů 

a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniţ by si 



uvědomovali, ţe tím nejen porušují zákon, ale rovněţ ohroţují své okolí.  

Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. 

Při nedodrţení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek 

pokuta aţ 25 000,-- Kč.  

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, 

měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových 

pracích na zahrádkách. Pálení je moţno provádět pouze na ohništi, 

které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít 

v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, 

resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný poţár jiţ 

v zárodku uhasit a v ţádném 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, ţe ohniště bude 

pod neustálým dohledem.  

Při pálení odpadu musí být vţdy 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 Hasičskému záchrannému 

sboru buď telefonicky Sektorovému operačnímu a informačnímu 

středisku Frýdek - Místek na číslo 950 720 010 nebo elektronickým 

formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru 

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

Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční 

prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k poţáru a na 

místě samém zjistí, ţe jde o bezpečné pálení. Při porušení této 

povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba 

správního deliktu, za který jim můţe být uloţena pokuta aţ do výše 

500 000,- Kč. Rovněţ po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích 

http://www.hzsmsk.cz/


mimo vyhrazená tábořiště. Kaţdý, kdo se pohybuje v přírodě by se měl 

chovat 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 poţárům a následným úrazům nebo v krajním případě 

ztrátám na ţivotech. V případě vzniku poţáru zapříčiněného dětmi 

zákon postihuje odpovědné osoby pokutou aţ do výše 25 000,-- Kč. 

nprap. Dagmar Benešová 

vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 
 

Jak jsme kdysi začínali / Marie Dlabalová 

Pojízdná prodejna a manţelé Horákovi patřili nerozlučně k sobě, 

střední generace si ještě vybavuje v paměti jejich pomerančový 

autobus, který k večeru stával před domem. Sedmnáct let dojíţděli 

nejen na konec obce a do drůbeţích hal, ale především do okolních 

vesnic, osad a samot, aby přivezli jejich obyvatelům nezbytné 

potraviny. To vše pod hlavičkou Jednoty. Její vedení však zjistilo, ţe 

tyto prodejny nejsou rentabilní a rušilo je. A tak oba stáli před 

otázkou i problémem, co dál. Buď si prodejnu vzít do soukromého 

vlastnictví, nebo odejít a hledat si jiné zaměstnání. Kdyţ si vzali tuţku 

a papír a dali se do počítání, zjistili, ţe náklady by byly mnohem větší 

neţ příjem. A zdraţovat potraviny se jim nechtělo. Tak odešli 

z Jednoty a zůstali bez práce… Manţelé Anna a Karel Horákovi 

z Velkých Albrechtic, kdysi první podnikatelé v obci. 

„Vůbec to nebylo lehké, “ konstatuje paní Anna. Začínali jsme 

v objektu pana Burčka v horní části Velkých Albrechtic. Tam se totiţ 

zrušila prodejna potravin a my si řekli, ţe to zkusíme. Začali jsme od 

nuly, veškeré úspory jsme vloţili do oprav. Ale ten začátek byl úţasný, 

lidí jsme měli dost, v sobotu byly fronty aţ k telefonní budce. To bylo 

v roce 1991.  



Dařilo se nám natolik, ţe jsme otevřeli další prodejnu i v Bílovci. 

Ovšem nic netrvá věčně. Zákazníků začalo ubývat, protoţe tu byla 

konkurence – velkosklad Jednoty, který nabízel zboţí levněji, další 

prodejna u p. Šroma také přebrala část zákazníků, takţe jsme se 

rozhodli prodejnu zavřít a opět jsme stáli před otázkou, co dál.“ 

Tenkrát s nápadem otevřít si cukrárnu, přišla sestřenice paní 

Anny. Nejdříve se jí vysmáli, ale pak si řekli, proč ne. A bude se 

jmenovat Karolínka po vnučce. A opět renovace objektu cukrárny, pak 

nápad otevřít si i výrobnu a opět náklady do nového objektu, a další 

cukrárna a také shánění klientely. Teď uţ dodávají své výrobky i do 

Frenštátu, Bruntálu, Rýmařova.  

Z bývalé úřednice a montéra 

ocelových konstrukcí se stali 

uznávaní cukráři.  

„Kdyţ člověk chce, naučí se 

všechno. Teď uţ si troufnu i 

docela slušně nazdobit dort,“ 

říká  Karel s úsměvem.  

A kdyby stáli znovu před 

otázkou dát se na podnikání a 

začínat od nuly?  

„To opravdu nevím, zaţili jsme si dost, i toho špatného. Nejvíce 

mně mrzí lidská závist, ta dokáţe pěkně znepříjemnit ţivot. Také je to 

náročné na čas. Kolikrát ráno odejdu z domu a vracím se aţ po sedmé, 

osmé hodině večer. Kdybychom spočítali nevybranou dovolenou, tak uţ 

by to vydalo zcela určitě na jeden rok. Snad letos nám to konečně 

vyjde, chystáme se do Chorvatska k moři,“ konstatují manţelé 

Horákovi.   

ČČK / Františka Kleinová 

Váţení spoluobčané, 

členové ČČK v zimních měsících vzhledem k věkovému průměru téměř 

58 let nevyvíjeli ţádnou činnost. Pouze 24. ledna jsme měli výroční 

hodnotící schůzi. Na ní jsme si naplánovali úkoly na celý rok 2010. 



Na 10. března máme zajištěný zájezd do divadla Jiřího Myrona 

v Ostravě na operetu Jerry Hermana – Michaela Stewarta „HELLO, 

DOLLY“ a na měsíc duben plánujeme návštěvu operety Rudolfa Frimla 

„TŘI MUŠKETÝŘI“. Věříme, ţe nám zachováte přízeň a námi plánované 

akce budete i nadále navštěvovat, za coţ Vám upřímně děkujeme. 

 

Kulturní komise / Miroslava Hruzíková 

III. papučový ples 

Dne 30. 1. 2010 jsme uspořádali náš tradiční jiţ III. Papučový ples. 

K poslechu a tanci nám hrála skupina Elita. Tancovalo se, zpívalo se. Na 

parketu se sešly snad všechny věkové skupiny. Tombola byla bohatá, 

pár cen nám dokonce věnovali podnikatelé z okolí  

(viz. p. Horák, p. Ilík). 

Děkujeme. 

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto plesu 

podíleli. Doufáme, ţe příští rok se nám do toho plesu bude chtít znova 

a uspořádáme jiţ IV. ročník. 

  
 

Policejní střípky / Policie ČR, Bílovec 

Opětovné upozornění Policie ČR v Bílovci ! 

Policisté obvodního oddělení Policie 

České republiky v Bílovci opětovně apelují na 

občany města Bílovce a okolí, aby při jednání s 

jednačtyřicetiletým  Milanem Sedlákem z 

Bílovce, byli obzvlášť obezřetní. Jmenovaný se 

opakovaně dopouští majetkové trestné 

Fotografie  dotyčného 



činnosti, coţ zde jiţ bylo zmiňováno, přičemţ mimo jiné i nadále láká od 

občanů pod různými záminkami finanční hotovost, coţ není stále ještě 

některým občanům známo. 

Doprava na našich silnicích 

V období od 15.1.2010 do 15.2.2010 policisté zdejšího OO PČR v 

Bílovci při silničních kontrolách zjistili 1 podnapilého řidiče a dále byl 

zjištěn 1 řidič, který  řídil motorové vozidlo bez řidičského oprávnění.  

Krádeţ věcí z vozidla Velké Albrechtice 

Jen pár minut stačilo neznámému pachateli k tomu, aby dne 

10.2.2010 okolo 09:20 hodin ve Velkých Albrechticích u objektu Fa 

Sugal vyuţil nepozornosti řidiče a z odemčeného vozidla  zn. Citroen 

Berlingo odcizil plátěnou tašku se dvěma peněţenkami, osobními 

doklady, klíči a platební kartou, čímţ způsobil poškozenému celkovou  

škodu okolo 4.500,-Kč. 
Vybráno ze zpravodaje Policie ČR 

 

Zprávy a oznámení, reklamy  

 
 

 



 

Kulturní komise pořádá 

 

TURNAJ V BADMINTONU 

Dne 10.4. 2010 proběhne v sokolovně turnaj v BADMINTONU 

začátek v 13:00hod. Startovné 30 Kč. Zájemci 

se mohou přihlásit osobně nebo na tel. 

721488010 u p. Hruzíkové nejpozději do 

31.3.2010.  Přijďte si zasportovat není důleţité 

vyhrát, ale zúčastnit se.   

   Sportu zdar!!!! 

 

 

Pozvánka 

na 20. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice, 

které svolávám na pondělí  

22. března 2010 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velkých 

Albrechticích 
 

Program jednání: 

 

1. Určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu, návrhové komise 

2. Kontrola plnění usnesení 

3. Ocenění občanů obce 

4. Závěrečný účet obce za rok 2009 

5. Rozpočtové opatření č.2/2010 

6. Převody nemovitostí z majetku obce 

7. Různé – odpovědi na dotazy, informace 

8. Návrh na usnesení 

9. Závěr 

 
 



Proč třídit odpad? 

Při recyklaci jsou zpracovávány odpady na nové materiály. Kaţdý 

průměrný Čech vyhodí za rok asi 150 – 200 kg odpadů. Většinu by šlo 

znovu pouţít, přesto však miliony tun kvalitních materiálů kaţdoročně 

končí na skládkách nebo se pálí: papír, plasty, hliník, dřevo, zelený 

odpad z kuchyní nebo zahrad. 

Kaţdou takto zbytečně vyhozenou tunu musí nahradit přírodní 

suroviny, které je nutné pokácet nebo vytěţit a průmyslově zpracovat. 

Důsledkem jsou zbytečné ekologické škody z dolů a lomů, zbytečné 

mýcení lesů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, 

zbytečná spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie… 

Pokud však odpady uţ doma třídíte a dáváte je do barevných 

kontejnerů, umoţníte tak recyklaci více neţ třetiny vyprodukovaného 

mnoţství odpadu. Za rok tak můţete vytřídit aţ 30 kg papíru, 25 kg 

plastů, 15 kg skla. 

Jestliţe tedy budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umoţníte 

tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného 

kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud 

putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky – 

tento proces se nazývá recyklace odpadu. 

Víte, že?  

 Recyklace tuny skla ušetří přes 400 kg exhalací CO2  

 Z 1O recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi.  

 Třicet recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jedné fleesové 

bundy, na tričko jich stačí pět.  

Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje další „život“ odpadu. 

Statistické údaje odpadového hospodářství v letech 2006 - 2009 
Produkce odpadů v obci Velké Albrechtice v tunách za rok 

vývoz odpadů souhrn 2006 2007 2008 2009 

směsný komunální odpad 211,434 116,7 137,511 142,995 

plasty 9,31 9,712 9,075 8,54 

papír 4,15 11,248 10,789 12,293 

sklo 7,18 8,112 8,433 7,453 

nápojové kartony  0,133 0,07 0,033 

kov 2,76  1,4 0,4 

objemný odpad 9,25 14,49 16 21,886 



 

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ 

 K DANI Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2009 

 Termín pro podání  daňového přiznání je 31. březen 2010.  

 V tento den budou na Finančním úřadě v Novém Jičíně 

prodlouţeny úřední hodiny do 18.00 hodin. Také v sobotu 27. března 

2010 v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin bude na Finančním úřadě 

v Novém Jičíně zajištěn výběr daňových přiznání. 

V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti bude v letošním 

roce opět zajištěn výběr daňových přiznání pracovníky Finančního 

úřadu v Novém Jičíně na vybraných městských a obecních úřadech. 

 Kontaktní místo Datum Úřední 

hodiny 

Bílovec Městský úřad Bílovec 

17. listopadu 411, 

přízemí, 

místnost č. 020 

pondělí   

15. 03. 2010 

středa   

17. 03. 2010 

 

8.30 - 16.00 

8.30 - 16.00 

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit téţ 

elektronicky, formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené 

zaručeným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za 

podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci “Elektronické 

podání pro daňovou správu“, která je k dispozici na webové adrese 

http://www.mfcr.cz, v nabídce Daně a cla, EPO- el.podání. 

 

Infocentrum ve Svinově má občanům co nabídnout 

Pobočka společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., (dále jen 

OIS), v Ostravě Svinově naproti vlakovému nádraţí poskytuje od roku 

2004 informace a sluţby přijíţdějícím turistům a návštěvníkům města 

Ostravy. Ze statistik vyplývá, ţe největší počet klientů infocentra 

http://www.mfcr.cz/


pochází z přilehlých obcí. Obecný předpoklad, ţe infocentrum 

poskytuje informace pouze turistům, neplatí!!! 

Infocentrum nabízí paletu sluţeb, které vyuţije kaţdý. Samozřejmostí 

stále zůstávají informace o městě samotném, o dopravě a firmách, dále 

pak kopírovací sluţby, prodej suvenýrů a publikací o Ostravě. 

Návštěvník zde můţe zakoupit jízdenky MHD i denní tisk a on-line 

dobít kredit přes terminál Sazka, řidiči pak dálniční známky pro 

Českou republiku, Slovensko a Rakousko nebo směnit či nakoupit eura, 

polské zloté, libry, dolary, chorvatské kuny, maďarské forinty a 

švédské koruny. Kurz zde mají výhodný. 

Pojďte s námi za kulturou 

Devizou infocentra je informovanost o kulturních akcích pořádaných 

v Ostravě s moţností zakoupení vstupenek. Nabídka je široká: dětská 

představení, hudební koncerty, festivaly, sportovní akce a taneční 

programy, nechybí ani vstupenky na představení hostujících praţských 

souborů. Novinkou je prodej vstupenek do Národního divadla 

Moravskoslezského, na jehoţ představení je moţnost uplatnit slevu pro 

studenty, důchodce, ZTP nebo si zakoupit výhodné rodinné vstupné. 

Veškeré informace o pořádaných akcích jsou zveřejněny na stránkách 

www.ostravainfo.cz nebo je získáte na telefonu 597 310 174.  

V prodeji jsou také vstupenky na mimoostravské akce v sítích Ticket 

Art, Ticketpro, Ticketportal, T-stream a Sazka. 

Infocentrum naproti vlakovému nádraţí Ostrava-Svinov je otevřeno od 

pondělí do neděle vţdy od 7 do 19 hodin. 

A nebojte se přijet autem. Pro naše klienty je totiţ vyhrazeno 

parkovací místo přímo před „íčkem“. Těšíme se na viděnou u nás … 

… kolektiv infocentra OIS-Svinov 

 

POPLATEK  ZA  PSA r. 2010 

Poplatek za psa na rok 2009 dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, o 

místních poplatcích je splatný do 15.3.2010 . Poplatku podléhá drţení 

psa staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit písemně, nebo 

ústně na obecním úřadě vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří 

http://www.ostravainfo.cz/


měsíců stáří psa nebo započetí drţení psa staršího. Stejným způsobem 

je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti. 

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec 

poplatek platebním výměrem.  

VČAS NEZAPLACENÉ POPLATKY NEBO JEJICH ČÁST MŮŢE OBEC 

ZVÝŠIT AŢ NA TROJNÁSOBEK   !!! 

Sazba poplatku za kalendářní rok: 

a) za psa.............................100 Kč 

b) za druhého psa ..............300 Kč 

c) za psa, jehoţ drţitelem je poţivatel 

invalidního, starobního, sirotčího, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 

je jeho jediným zdrojem příjmu..............................50 Kč 

d) za druhého a kaţdého dalšího psa, jehoţ drţitelem je osoba 

uvedená v písm. c) ....150 Kč 

Platby provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet 

obce č. 1771539359/0800, kde variabilní symbol je 1341xxx, kde xxx 

nahraďte číslem popisným Vašeho domu.  

Složenky nebudou rozesílány !!! 

 

Informace 
Při průjezdu obcí jsem si několikrát všiml kouře vystupujícího 

z popelnice. Zřejmě se vzňal odpad v popelnici třeba od ţhavého popela 

nebo nedopalku cigarety. Dávejte do popelnic jen studený popel, jinak 

se mimo toho, ţe vám odpad nevyvezou, vystavujete postihu za zničení 

majetku svozové firmy. 

Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice. 

Telefonem na č.556 413 418 nebo 556 410 695, e-mailem na 

obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta @velkealbrechtice.cz.  

V únoru jste mnozí dostali do poštovních schránek informační leták 

města Bílovce o výši poplatku za komunální odpad na rok 2010 a o 

způsobu platby. Věc byla vysvětlena panem tajemníkem Mgr.Musilou. 

Došlo k nedorozumění a Česká pošta doručila na základě objednávky 

MěÚ Bílovec tyto letáčky i do obcí v okolí Bílovce. Dokonce se pak 



nedostalo na bílovecké občany. Pan tajemník se všem omlouvá. V naší 

obci stále platí, ţe pro rok 2010 je cena za odvoz komunálního odpadu 

pro fyzické osoby – plátce daně z nemovitostí určených k bydlení  

nulová. 
 

 

MAJA – agentura pro děti a mládež 

pořádá, tak, jako kaţdý rok 

DĚTSKÝ STANOVÝ TÁBOR 

   
Jiţ 18 let pořádáme pro děti navštěvující základní školu letní stanové 

tábory ve SKŘIPOVĚ, uprostřed malebných lesů Oderských vrchů. 

Celý táborový kolektiv pro Vaše děti připravil spoustu zábavných 

denních i nočních her a soutěţí, výlety na zámek a koupaliště do 

Hradce nad Moravicí.  

Téma letošního tábora zní: "ASTERIX a OBELIX na SKŘIPOVĚ", tzn., 

ţe celý tábor se bude odehrávat v duchu legendárních oblíbených galů.  

Pro větší originalitu jsme však celý příběh přetvořili k obrazu svému a 

tak spousta věcí bude opravdu originální a jen a jen naše. 

Termín tábora: 18.7.- 31.7.2010 

Cena tábora: 3.456,- Kč 

Jestliţe máte zájem o další informace, popř. chcete zaslat přímo 

přihlášku, kontaktujte nás: 

Jaroslav Zoubek, Velké Albrechtice 107, 742 91, tel.: 736 535 984 

Silvie Zoubková, mobil:  736 535 006 

Martin Klimša,  Velké Albrechtice 316, 742 91 tel.: 608 247 901 

nebo navštivte: www.pelikanek.cz/maja 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

22.3.2010 20. zasedání Zastupitelstva obce  

27.3.2010 Dětský maškarní ples 

10.4.2010 Turnaj v badmintonu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 

Veřejně prospěšné práce 

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší 
obci? 

 
V letech 2008 - 2010 jsou vytvářena pracovní místa veřejně 
prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně 
prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 
 
V období od 1.6.2009 do 31.12.2009 byla v obci Velké 
Albrechtice v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na 
VPP za 154 595,00 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského 
sociálního fondu činila 85%, tj. 131 405,75 Kč a ze státního 
rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 23 189,25 Kč.  
 
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na 
údržbu obce, úklid veřejné zeleně a pomocné práce. 

 

 

 

 

 

 

 

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: Radka Chudjáková, Velké Albrechtice 86, tel. 556 410 695,   
e-mail:        chudjakova.radka@velkealbrechtice.cz,  silvie.zoubkova@vsb.cz 

                             Vyšlo 8.3. 2010                                                     Uzávěrka příštího čísla 15. 4. 2010 
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