
 
 

  

 zpravodaj obce Velké Albrechtice 

           květen,červen                 2012  

                     
Úvodník / Blanka Drastichová    

     Letí to jako voda milí spoluobčané, máme 

tady květen. Květen nebo také Máj. Pro 

někoho nejhezčí měsíc v roce. Však nikdy 

jindy kolem všechno tak nekvete a nevoní. 

Pro někoho měsíc lásky, pro  jiné měsíc 

vkročení do dospělosti–maturity.  Dětem se 

to krátí ve škole a až se setkáme příště  

budou prázdniny. Přeji krásné rozkvetlé 

dny…… 

Láska se neptá, proč se co 

děje, když zle je, na pomoc spěje. 

 

         

 
Vážení spoluobčané, v měsíci dubnu to bylo 20 let, co se stal pan 
Ing. Josef Magera starostou naší obce. Rádi bychom mu popřáli 

hlavně pevné zdraví, štěstí a mnoho pracovních úspěchů do dalších 
let. Velký dík mu patří za ten obrovský kus práce, který pro naši 

obec vykonal. 



Vzpomínka na květen 1945/Čestmír Klein 

     V těchto dnech si připomínáme 67.výročí osvobození naší vlasti a 

ukončení nejkrvavější války v dějinách lidstva. I po tolika letech stále 

můžeme nalézt její pozůstatky, ať 

v podobě nevybuchlé munice, nebo 

zapomenutých hrobů padlých vojáků 

obou stran. Osvobozovací boje 

bývalého okresu Bílovec byly součástí 

bojů o průmyslové město Ostrava. 

Záměrem sovětského velení bylo 

provést obchvat Ostravy a donutit 

německé obránce pod hrozbou obklíčení k ústupu na Frýdek –Místek. 

Tímto úkolem byl pověřen 4. ukrajinský front pod velením maršála A. I. 

Jeremenka. Tento front se skládal z 1. Gardové armády, 18. Armády, 

38. Armády, pod jejichž velení spadala i 1. Čs. tanková brigáda, 60. 

Armády a 8. Letecké armády. Celkem disponovala tato vojska 90.114 

muži, 1.275 děly, 1296 minomety, 4.337 kulomety a 267 tanky. 

Německá obrana čítala 3 tankové divize, 1 motorizovanou divizi, 14 

pěších divizí, 3 samostatné pluky a 19 samostatných praporů.  Německé 

velení si bylo vědomo důležitosti průmyslového Ostravska a tvrdě jej 

bránilo. Boje o některé obce na Bílovecku se vyznačovaly velkou 

tvrdostí s velkými ztrátami na obou stranách. Jen na bývalém okrese 

Bílovec padlo kolem 1.100 sovětských vojáků.  O úpornosti těchto bojů 

svědčí i to, že Čs. tanková brigáda šla do boje s 65 tanky a po 4 

týdnech jich do Ostravy dojelo jenom 5.  Rudá armáda se blížila 

k Velkým Albrechticím od Tísku, Lubojat a Bravantic. Německá armáda 

brání Bílovec a důležitou silniční tepnu Klimkovice-Bílovec-Fulnek-

Odry. Obranu Bílovecka tvoří elitní 3. a 4. divize horských myslivců 

(Gebirgsjäger) mající ve znaku alpskou protěž. Po těžkém leteckém a 

dělostřeleckém bombardování a po zásahu kaťuší ustupuje v pondělí 

30. Dubna okolo 10. hod německá pěchota z Bílovce. V zápětí vstupují 

do něj sovětští vojáci. Z Bílovce postoupily jednotky Rudé  armády na 

Velké Albrechtice. Současně postupují na Velké Albrechtice sovětské 
jednotky z Bravantic. Děje se tak polními cestami, neboť hlavní cesta 



z Bravantic je pod palbou děl z německých obranných postavení na 

studeneckém kopci. Jednotky Rudé armády vstupují do obce polní 

cestou kolem kostela. Celá obec i přilehlá pole jsou pod palbou 

sovětského dělostřelectva mající postavení u silnice vedoucí z Bílovce 

na Tísek. Německá armáda ustupuje jak z Velkých Albrechtic, tak 

z Bílovce po silnici k Butovicím pod železniční podjezd. Na zdejší 

křižovatku a podjezd dopadají granáty sovětského těžkého 

dělostřelectva z pozic v okolí Slatiny. Sovětští vojáci postupují od 

Albrechtického kostela do obce a obsazují postupně spodní část, 

prostřední a horní část obce. Dolní konec obce je stále pod palbou 

německých děl ze studeneckého kopce.  1. května využívá německá 

armáda bojové přestávky Rudé armády a provádí od Cvrčku,  Labutě a 

Hublesky protiútok. Bojuje se o Bílovec a horní konec Velkých 

Albrechtic. Němečtí vojáci postupují kolem elektrorozvodny (u 

dnešního Penny marketu) přes pole až k údolí Jamníku. Následujícím 

protiútokem Rudé armády jsou vrženi zpět a zaujímají postavení  pod 

Cvrčkem a za  tratí Bílovec –Studénka.  2. května zahajuje Rudá 

armáda útok na Studénku, Butovice  a  Bílov. Německá armáda 

ustupuje z Labutě, Hublesky a Bílova. Z Velkých Albrechtic útočí přes 

pole Sovětská vojska na Studénku a Butovice. Německá armáda tvrdě 

brání Butovice a sovětští vojáci jsou 2x odraženi. Rudá armáda 

zahajuje palbu z děl a kaťuší umístěných v naší obci na Butovice. Tato 

palba úplně zničí střed obce Butovice. (dnes je tam park). Ještě 3. 

května vzniká v prostoru našeho kostela přestřelka v niž padl německý 

voják.  Byl to asi zbytek rozptýlených německých jednotek,  z nichž se 

mnozí ukryli v domech a sklepech evakuovaných německých obyvatel. 

Naši obec osvobodila svým pravým křídlem 38. Armáda pod velením 

generálplukovníka K.S.Moskalenka. Toto pravé křídlo tvořil 11. 

Střelecký sbor, jenž se skládal z 30, 226 a 276 střelecké divize. Při 

osvobozovacích bojích v naší obci padli 4 sovětští vojáci, kteří byli 

pohřbeni na místech, kde padli. Později byli převezeni na místní hřbitov  

a v lednu 1946 byli znovu exhumováni a přemístěni na centrální hřbitov 

Sovětské armády v Hlučíně. Počet padlých německých vojáků není 

znám. Údajně na školní zahradě byl popraven německý dezertér, kde 

by měl být i pohřben. Zhynulo také 6 obyvatel německé národnosti. 



Dělostřeleckou palbou byly úplně zničeny 2 domy a 3 hospodářské 

objekty. Poškozeno bylo 30 domů. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ /Iva Chmelíčková 

     Chtěla bych touto cestou poděkovat p. učitelkám z naší ZŠ. Před 

Velikonocemi jsem měla tu možnost, vykonávat v naší krásné škole svou 

praxi. Ani jedna z paní učitelek neměla s mou přítomností žádný 

problém. Jejich výuka a zkušenosti byly pro mě velkým přínosem. Měla 

jsem tu možnost sledovat výuku 1. a 

2. třídy u paní ředitelky K. 

Sekaninové a byl to opravdu zážitek. 

Děti spolupracovaly s velkým 

nadšením a hodiny je velmi bavily. 

Paní ředitelka mě provedla po škole a 

já nestačila žasnout, jak moc se 

škola změnila od doby, kdy jsem ji 

navštěvovala. Je opravdu nádherná a 

všichni můžeme závidět dětem, které 

ji navštěvují. 
Ještě jednou DĚKUJI! 

 

 

Ze základní školy/Karla Sekaninová 

Programy pro děti 

     Během měsíců března a dubna jsme přijali pozvání na kulturní akce 

zaměřené na svátky jara, probouzení přírody a mezilidské vztahy.                                                                                                     

Veselé divadelní představení „Velikonoční pohádky“ nás hned zpočátku 

naladilo jarně, připomenulo tradiční zvyky Velikonoc, chování mužů 

k ženám a žen k mužům, pomlázku. Rodinný film „Modrý tygr“ v kině 

Radost poukázal na charakterové vlastnosti dětí, dospělých a řešení 

důležitých životních situací dnešní doby. Pan farář Mgr. Lumír Tkáč 

přiblížil biblický příběh Ježíše Krista, hezky si popovídal s dětmi o 



přátelských vztazích a položil otázku, čím by rády obdarovaly 

kamaráda nebo blízkého člověka co by mu ke štěstí a do života popřály.                                                                                                                                                    

Žerotínský zámek rozšířil svou nabídku o „Velikonoce v novojičínském 

muzeu“ s poutavým vyprávěním muzejní etnografky o lidových 

tradicích, zvycích, obyčejích, písních, zdobení kraslic, pletení 

pomlázek, jarních větvičkách, přípravě jídel, pečení pečiva a cukroví. 

S potěšením jsme nakoukli také do oddělení klobouků, kde chlapci 

zaměřili pozornost především na čepice policajtů, hasičů, myslivců a 

helmy vojáků, děvčata obdivovala elegantní oblečení dam a kočárek pro 

mimina z muzea v Bílovci, paní učitelky porovnaly ceny jídel a nápojů 

v restauračních zařízeních dříve a dnes a nejvíce se všichni společně 

pobavili před zrcadlem při zkoušení klobouků různých druhů, typů                 

a tvarů. Výlet do okresního města jsme zakončili na novojičínském 

náměstí u velikonočních stánků s dobrotami, kamínky a skákacím 

hradem. Venku sice bylo chladno, my se však vraceli domů s novými 

poznatky a zážitky.                                                                                                                                                                    

Před Velikonocemi se ve škole vyrábělo. Děti kraslice, krepové kytičky, 

papírové zajíčky, přáníčka, velikonoční dekorace v keramice, paní 

školnice roztomilého zajíčka ze sena, piškotového beránka, větvičky s 

barevnými vajíčky, paní učitelky vkusné obrázky na okna, chodby a 

nástěnky. Po pětidenním volnu se v akcích pokračovalo.                                                                                                      

Ostravské sdružení Renarkon dokončilo preventivní program „Buď 

OK“, v „ Matematické soutěži Klokan 2012“ se prověřily znalosti žáků, 

v soutěži „Člověče, nezlob se!“ štěstí a dobré nervy. Vydařený byl Den 

otevřených dveří v hasičské zbrojnici HZS MSK, kde čekali příjemní 

hasiči, kteří nás seznámili s moderní technikou, vybavením a výstrojí 

k zásahům. Zaujala hasičská auta, vybavení, postup při záchraně 

lidského života, pracovní oděvy, helmy, figuríny, dárky.                                                                                                                                       

Do konce školního roku ještě pokročíme v plaveckém výcviku, 

navštívíme dopravní hřiště v Příboře, zvládneme jízdu zručnosti na kole 

a testy, ke Dni dětí pozveme herce s pohádkou „Jak se loupežník stal 

rytířem“, odvážní a zruční si vyzkoušejí střílet ze středověké kuše… a 

letošní školní rok snad zakončíme výletem.                                                                                                                                                          

A že se nám nejen akce, ale i někteří žáci skutečně vydařili, dokazuje 

básnická tvorba „šikulky“, žáka 4. ročníku Marka Šikuly 



Výhra               Jaro 

Marek Šikula             Marek Šikula                                                         

 

Přemýšlel jsem, co je výhra.   Jaro, jak je krásné 

Soutěžit či něco vyhrát?   i mrzout nad ním žasne. 

Když nesoutěžíš, nehraješ,   V jaru kvete kvítí 

tak jenom nudu zažiješ.   a slunce teple svítí. 

Když už jdeš a soutěžíš,   Může se jít ven 

tak přemýšlíš a víš,    a hrát si jen, 

že vyhrát není hlavní,    protože venku se nenudíme, 

že nemusí být lhaní.    jenom se smějeme 

      a hezky se bavíme. 

Že ani triky nemusí být,   

že stačí se jen naučit   Jen hlupák se nudí 

a mít taky trochu štěstí   a všechny kolem prudí. 

a kámoše, co drží pěsti.   Protože je mu všechno jedno 

 

Pak si říkáš: 

„Dobré výhry tady mají  

a všichni tady vyhrávají,  

protože výhrou není vítězství, 

ale zábava a přátelství.“  

 

 

ČČK /Františka Kleinová  

     Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o akcích, 

které naši členové uskutečnili v posledním období. Ve čtvrtek 5.4.2012 

jsme byli v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě na opeře Giuseppe 

Verdiho ‚‚Nabucco.‘‘ Velice nás překvapil zájem o tento žánr. Vstupenky 

byly rozprodány velmi rychle a žel, nedostalo se ani na všechny 

zájemce. Stejně velký zájem byl o lístky na operetu  Oskara Nedbala 

‚‚Polská krev,‘‘ kterou jsme zhlédli v sobotu dne 28.4.2012 v Divadle 

Jiřího Myrona. Opět jsme se setkali s velkým zájmem. 



Menší zájem byl o návštěvu jarní ‚‚Flory Olomouc,‘‘ která se konala 

v sobotu 21.4.2012. Tuto akci jsme spojili s návštěvou Zbrašovské 

aragonitové jeskyně a s prohlídkou lázní Teplice  nad Bečvou. 

V době od 16.4. do 20.4.2012 jsme prováděli sběr obnošeného šatstva 

ve sklepních prostorách místní pošty. Jelikož v době uzávěrky 

příspěvků do Hlasu obce byl sběr ještě v plném tempu, přesto věřím, že 

se opět sešlo velké množství oděvů, obuvi a dalších dárků, které jistě 

potěší ty, kteří na Vaše dárky čekají a upřímně za ně děkují. Děkujeme 

i my členové výboru ČČK. V sobotu 26.5.2012 

připravujeme ke ‚‚Dni dětí‘‘ autobusový zájezd do 

Hornického muzea OKD v Ostravě Petřkovicích a po něm 

návštěvu ZOO Ostrava. V ZOO se ten den koná “Den s 

RBP‘‘.  Proto žádáme rodiče, jejichž děti jsou členy 

Revírní bratrské pokladny, aby si sebou vzali zdravotní 

průkazky. Děti i dospělí (pojištěnci RBP) budou mít vstup 

do ZOO Ostrava zdarma. Na 2. června je naplánován 

zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na muzikál 

Noc na Karlštejně autorů Jiřího Štajdla, Karla Svobody a 

Zdeňka Podskalského. Na tyto akce se hlaste u paní Františky Kleinové. 

 

Mateřská škola /děti a učitelky 

Masopust v MŠ              

     Již tradičně je téma měsíce února v naší MŠ věnováno Masopustu. 

Tento svátek si s dětmi vykládáme jako pomyslný předěl mezi zimním 

časem a blížícím se jarem. Vysvětlujeme si název Masopust jako dvě 

střídavá období – období masa a půstu. 

Písní: „Jemine, domine, masopust pomine….“ jsme s dětmi otevřeli 

dopolední masopustní rej. Všechny děti se předvedly ve svých maskách, 

které si přinesly z domu nebo samy v MŠ vytvořily. Předškoláci se 

podíleli na přípravě masopustních koblížků, které všem dětem chutnaly. 

Děti si také společně zatančily a zúčastnily se připravených soutěží. 

Veselé masopustní dopoledne jsme s dětmi ukončili „pochováním basy.“ 

 



 

 

 

         

          

V měsíci březnu naši MŠ navštívili klauni, kteří nás přivítali písničkou a 

navzájem se nám představili. Program byl pestrý, klauni měli pro děti 
připraveny hádanky, soutěže a písničky, kterých se mohly zúčastnit 

všechny děti a za odměnu dostaly nafukovací balónek v podobě 

zvířátka. Vystoupení klaunů se nám všem moc líbilo. 

 

 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein           

     Při pohledu do kalendáře zjišťujeme, že už tady máme přes měsíc 

jaro, ale venku za okny tomu však nic nenasvědčuje. Chladno, zataženo 

a déšť. Sluníčko si prostě dává po zimě na čas. Ani toto typicky 

aprílové počasí nemůže zabránit věčnému koloběhu nového života v naší 

přírodě. Drobné zpěvné ptactvo obsazuje ptačí budky a vhodné 

stromové dutiny a budují hnízda. Také 

pár „ našich“ čápů se po návratu ze 

zimoviště začal věnovat opravě svého 

hnízda. Na místním potoku můžeme 

spatřit jen kačery, neboť kačeny již 

zasedly na hnízda a trpělivě zahřívají 

vajíčka s budoucím pokolením. Bažanti 

kohouti se pyšní krásným zbarvením a 

můžeme slyšet jejich tok. Vidět jsou 

všude v okolí, jak u každé remízky 

bedlivě střeží své území před ostatními vetřelci a lákají k sobě okolní 

samičky. Zajíci mají své druhé vrhy mláďat. Srnčí zvěř opouští tlupy, 

ve kterých společně čelili zimní nepohodě. Srnci vytloukají paroží, 

zbavují se kůže se srstí, která chránila a vyživovala rostoucí parůžky. 

Srny se připravují ke kladení srnčat. S příchodem jara také nás čeká 

v naší honitbě spousta práce. Je třeba vyčistit a vydesinfikovat 

všechny zásypy a krmelce od starého sena a zbytků krmiva. Máme také 

v plánu zhotovit více mysliveckých políček a osít je vhodnou směsí trav 

a obilovin. Tímto se zvěři zlepší jejich potravní nabídka a naleznou zde 

i vhodný úkryt. Tyto oseté plochy zůstanou nesklizeny až do příštího 

jara. Jaro je prostě symbol nového rodícího se života věčného 

koloběhu naší přírody. Každá matka ve zvířecí říši je vedena dávnými 

vrozenými instinkty k péči a ochraně mláďat. Také my lidé bychom 

měli těmto tvorečkům usnadnit toto jejich poslání a v klidu nechat 

vychovat jejich potomstvo. Nenechat hlavně teď na jaře běhat volně 

po polích psy. Při nálezu čerstvě narozeného zajíčka nebo srnčete na 

ně nesahat a raději se okamžitě vzdálit. Ono, i když se zdá, nejsou 

tato mláďata opuštěná. Jejich matka se vždy nachází opodál a skrytě 



nás pozoruje. Když však na ně sáhneme, třeba nevědomky pohladíme, 

tak matka ucítí lidský pach a ze strachu toto mládě opustí. Tímto jej 

odsoudíme k pomalé smrti. Mějme my lidé radost s přicházejícího jara, 

buďme ohleduplní a radujme se z něj jako ta zvířecí drobotina všude 

kolem nás. 

 

Papučový retro ples/Kulturní komise, Miroslava Hruzíková 

     V sobotu 10. března jsme se na malou chvíli vrátili do dob nedávno 

minulých.  

Zavzpomínali jsme 

si na stará léta, 

zatancovali, 

zazpívali, 

něco málo popili a 

v brzkých ranních 

hodinách jsme se 

rozloučili. Všichni 

byli spokojeni a to 

hlavně s hudbou, ta 

byla super, taky 

proto jsme ji objednali na příští papučák. Z výdělku jsme na druhý den 

uspořádali dětský „maškarák“.  Zaplatili jsme  agenturu Klauni,  všechny 



děti dostaly sladkost a hračku. Chtěla bych tímto dodat, že vstupné na 

dětský Maškarák bylo a nadále zůstane dobrovolné, aspoň pokud to 

bude pořádat Kulturní komise. Všem, kdo pomáhali na obou akcích, bych 

chtěla moc poděkovat. Také sponzorům, kteří nám přispěli do bohaté 

tomboly. No co dodat snad zase za rok v hojném počtu. 

 

Slovo účastníka/Milada Hochmanová 

Milí příznivci dobré zábavy : 

      Znovu po roce propuklo v měsíci březnu „veselí“ na „retro“ 

papučovém plese a to stojí za zmínku v našem zpravodaji. Vrátili jsme 

se všichni v čase, ať 

už retro oblečením, 

či retro účesem, ale 

i retro písničkami, 

které nám hrála 

skupina Vize. Myslím 

si, že všichni se 

bavili „královsky“ a 

tak se těšíme, až 

zase vytáhneme 

bačkory v roce 2013 

a vyrazíme na náš 

oblíbený papučový 

bál.  

      Pozvánka 

Kulturní a sociální komise naší obce si Vás dovoluje pozvat na jarní 

vítání občánků. Po vítání budou pozvání jubilanti k malému posezení. 

     Vše se uskuteční 19.5.2012. 

Od 15.00 hod. naši nejmenší 

a od 16 00 hod. jubilanti 

 

Moc už se na Vás těší členky komise 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Jubilanti  

Květen 

Stixová Kateřina     50 let 

Zajíček Jan      50 let 

Horklová Jozefa     55 let 

Schaumannová Anna     55 let 

Horáková Anna     60 let 

Mičaníková Marie     60 let 

Kühnelová Anna     65 let 

Macháček Jan     70 let 

Peschel Rudolf     79 let 

Fischerová Milada     80 let 

Žižková Jaroslava     80 let 

Solnická Miluše     82 let 

Žůrková Antonie     84 let 

Holečková Vilma     98 let 

Červen 

Nekoranec Miroslav     50 let 

Kukol Karel      50 let 

Sprostáková Ludmila     60 let 

Vítková Uršula     70 let 

Malena Bohuslav     75 let  

 

Opustili nás 

paní Božena Solnická 

pan Josef Magera 

pan Miroslav Marek 

paní Marie Škrobáková 

Noví občánci 

Szymalová Simona     Šrámek  Dalibor  

Kremzer Lukáš    Krayzel Alexandr 

Rulíček Tobiáš   Honajzer Jan  



Sportovní okénko /Stanislav Bierský, předseda SK 

 

     Porážkou ve Stachovicích 5:3 a vítězstvím doma nad Skotnicí 2:0 

jsme zahájili jarní sezónu mužů. Tým jsme posílili o tři hráče a tak 

doufáme v dobré výsledky a spokojenost fanoušků. Co nás nepotěšilo 

je výše dotace od obce na činnost SK. Částka 87.000 Kč je sice 

nádherná a moc za ní děkujeme, ale stačí nám jen na zaplacení 

elektřiny, plynu a vody, což činí zhruba 71.000 Kč. Částka 16.000 Kč, 

která zbývá nám nestačí ani na dopravu na mistrovské utkání a proto 

na zápasy k bližším soupeřům pojedeme auty a hráči či fanoušci si 

uhradí cestu sami. Další prostředky potřebné pro provoz klubu nám 

nepřijdou a tak jsme požádali obec Velké Albrechtice o jednání 

ohledně nájemní smlouvy, které by nám 

umožnilo vydělat si nějaké prostředky 

z pronájmů areálu či budovy. 

Zastupitelstvo nám na zasedání 

v březnu změnu schválilo a tak je 

vydán ceník za pronájmy. Pro ilustraci 

např: klubovna s kuchyní na oslavy 

rodinného typu stojí 400 Kč/den 

+energie, pronájem asfaltové plochy na 

školu bruslení 500 Kč/den.Toto platí, 

pokud se vybírají prostředky na kurz. 

Rovněž jsme zavedli členské příspěvky ve výši 200 Kč pro dospělé, 100 

Kč pro důchodce a 150 Kč pro žáky. Byla to jedna z výtek obce, že 

tyto příspěvky nevybíráme, tak jsme tak učinili. Objevily se ojedinělé 

hlasy, zejména ze strany „starých pánů“, co za to. Kdo jen trochu 

kolem fotbalu chodí, ví co obnáší údržba zelených ploch. Hřiště se 

musí provzdušňovat, hnojit, dosévat, pískovat, válcovat a sekat. To 

všechno stojí hromadu peněz, hlavně benzín. Dokud to stačíme 

financovat, budeme to dělat. Pokud se týče sponzorů, několikrát jsem 

to zkusil, ale už to nedělám. Co jsem si vyslechl mi stačilo. Proto vám 

nabízím číslo účtu pro případ, že by někdo chtěl poslat i třeba menší 

částku. ČÚ:1761875359/0800.   



     Měsíce květen a červen jsou plné akcí. Tou první je cyklistický 

závod Albrechtická pohoda, který se koná 26.5.2012 a pořádá ho p. 

Josef Magera ml. Druhou akcí je již 28. ročník Běhu Velkými 

Albrechticemi, který se koná ve středu 6.6.2012 se startem v 18.hod 

a pořadatelem je Stanislav Bierský. Další akcí je Den obce, který se 

koná 16.6.2012 a pořadatelem je SDH Velké Albrechtice. Poslední akcí 

je 39. ročník Štítu Albrechtic, který se koná 30.6.2012 v nedaleké 

Březové. 

SK VA "B"-BÍLOV okresní přebor jaro-2012

kolo zápas den datum čas

17 1 so 7.4 15.30 Slavia Stachovice - SK VA

18 2 so 14.4 15.30 SK VA - Sokol Skotnice

19 3 so 21.4 16.00 Sokol Bordovice - SK VA

20 4 so 28.4 16.00 SK VA - TJ Jistebník n/O

21 5 ne 6.5 16.00 Sokol Sedlnice - SK VA

22 6 so 12.5 16.30 SK VA - Sokol Kunín

23 7 ne 20.5 17.00 Niva Hladké Životice - SK VA

24 8 so 26.5 17:00 SK VA - Sokol Zbyslavice

25 9 so 2.6 17.00 SK VA - FK Prosperita Bartošovice

26 10 so 9.6 17.00 Sokol Trojanovice I - SK VA

16 11 so 16.6 17:00 SK VA - FK Primus Příbor o.s.  
 

SK Velké Albrechtice ml. žáci: okresní soutěž jaro-2012

kolo zápas den datum čas

13 1 st 18.4 16:30 Sokol Skotnice - SK VA

14 2 pá 27.4 16:30 SK VA - Sokol Bernartice

15 3 pá 4.5 17:00 SK VA - Sokol Zbyslavice

16 4 pá 11.5 17:00 AFC Veřovice - SK VA

17 5 pá 18.5 17:00 SK VA - TJ Nový Jičín

18 6 st 23.5 17:00 Fotbal o.s. Fulnek - SK VA

10 7 pá 1.6 17:00 SK VA - Sokol Starý Jičín

11 8 pá 8.6 17:00 Sokol Kujavy - SK VA

12 9 pá 15.6 17:00 SK VA - Sokol Kunín
 



SK VA "B"-BÍLOV okresní soutěž IV.třída sk.B jaro-2012

kolo zápas den datum čas

16 1 so 14.04. 13.00 Bílov-SK VA"B" - Tatran Mankovice

17 2 ne 22.4 16.00 Družstevník Děrné - Bílov-SK VA"B"

18 3 so 28.4 13.30 Bílov-SK VA"B" - Sokol ČOS Bravantice

19 4 so 5.5 16.30 Sokol Olbramice - Bílov-SK VA"B"

20 5 so 12.5 14.00 Bílov-SK VA"B" - FK Pustějov "B"

21 6 so 19.5 17:00 TJ Odry"B" - Bílov-SK VA"B"

22 7 so 26.5 14.30 Bílov-SK VA"B" - Rozkvět Heřmanice

13 8 so 2.6 17:00 Sokol Kujavy - Bílov-SK VA"B"

14 9 ne 9.6 14.30 Bílov-SK VA"B" - FK Lubojaty

15 10 so 16.6 17:00 SK Real Vrchy - Bílov-SK VA"B"
 

 

 

Kronika/Milada Hochmanová 

 Jízdárna:  
     V naší obci, kde byla stará 

hasičská zbrojnice, se nacházelo 

půlkulaté místo, které neslo 

název jízdárna. Pamětníci 

vyprávěli, že v době sedmileté 

války v letech 1756 až 1763 

bydlel v naší obci jezdecký 

batalion. Zde se školili a cvičili 

mladí rekruti a od téhle doby 

zůstalo tomuto místu toto 

pojmenování.  

Na snímku vpravo je vidět stará požární zbrojnice po rekonstrukci, 

kde byla zbourána věž a dostavěna je přední budova. Od ledna roku 

1993 je v budově stolařství, které provozuje pan Škandera.  



 

Na této staré fotografii vidíme původní 

požární zbrojnici. Kdy byla vystavěna 

však přesně nevíme ,,nikde“ to není 

uvedeno, takže se můžeme jen domnívat. 

Zde je vidět věž, která byla dostavěna 

roku 1928 a dvoje velká vrata, odkud 

vyjížděli požárníci se stříkačkami. Na 

fotografii vpravo je vidět čestná stráž 

právě před těmito vraty. Snad se psal 

duben roku 1970, kdy byla tato 

fotografie pořízená. Vlevo stojí pan 

Luboš Peschel a vpravo pan Luboš 

Březný, tedy pokud jsem dostala ty 

správné informace. Touto cestou bych 

chtěla poděkovat všem občanům, kteří 

přinesli a přinášejí staré fotografie a pohlednice z naší obce a toto 

jsou právě jedny z nich. Stará požární zbrojnice byla plně funkční do 

roku 1974. Poté se hasiči přestěhovali do hasičárny nové a to na 

obecním úřadě č.p.119. Od roku 1974 až do roku 1992 byl v bývalé 

„hasičárně“ sklad Jednoty a poté roku 1993 byla budova prodána. 



Dobrovolný  hasičský sbor Velkých Albrechtic 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v naší obci roku 1884 podle 

zápisu p. Josefa Gielera č.p. 136. Podnět k založení této organizace a 

její zařízení dal řídící zdejší školy pan Karel Sikor. Prvním velitelem 

sboru při jeho založení byl řídící pan Karel Sikor a jeho zástupcem byl 

pan Eduard Kober. Hned po založení bylo nutno založit aktivní mužstvo 

a to jedno pro lezení a druhé ke stříkání. Toto mužstvo bylo patřičně 

vyzbrojováno, ale stejnokroje si muselo mužstvo koupit samo. První 

stříkačka byla ruční a zastaralá, že do sacího prostoru se musela voda 

nalévat kýblem. Moderní čtyřkolová sundavací ruční tlaková stříkačka 

od firmy „ Kermrenter z Vídně“ a k tomu hadice byla zakoupena roku 

1885. O něco později roku 1890 byla dovezena další výzbroj: jeden vůz 

pro nářadí, dva normální žebříky, jeden dvojdílný vysunovací žebřík a 

jeden trojdílný vysunovací žebřík. Dodavatelem tohoto nářadí byla 

firma „ Wolter“ požární výzbroj Nový Jičín. Ta stará ruční stříkačka 

se později přepracovala a používala se při dohašování. Přepracoval ji 

kovářský mistr pan Franz Nemek č.p. 119. Tímto bylo mladé družstvo 

celkem dobře vyzbrojeno pro zásah. Začátkem roku 1890 až do roku 

1914 mnohokrát hořelo v naší obci a bylo nutností si pořídit další 

stříkačky. Naskytla se příležitost odkoupit si od továrního požárního 

sboru „ Salcher“ v Bílovci, který si pořídil moderní motorovou 

stříkačku a z důvodu málo místa byla jejich ruční stříkačka prodána 

našemu hasičskému sboru. V roce 1926 se zařízení zbrojnice 

zdokonalilo o jeden pojízdný volně stojící vytahovací žebřík. 

Dobrovolný požární sbor ve Velkých Albrechticích se stal, co se týče 

mužstva a výzbroje vzornou jednotkou v okolí. Dočasná zbrojnice již 

byla malá, jelikož se stále dokupovalo nářadí a tak bylo nutno zbrojnici 

rozšířit. Stalo se tak roku 1928, kdy se budova rozšířila o věž, a na 

východní straně byl přistavěn pokoj, také v nářaďovně se zhotovil 

strop. V okrese Bílovec docházelo stále k modernizaci a pokračovalo se 

ve zlepšení technického vybavení sboru, aby byl vždy akce schopen. 

Roku 1936 bylo rozhodnuto o zakoupení  motorové stříkačky s výkonem 

1.200 litrů na 1.míli od firmy „ Wawrečka „ Nový Jičín. Motorová 

stříkačka byla pořízena z darů občanů a z přebytků slavností a plesů 

požárníků. Pro obec zůstaly jen náklady na zakoupení 250 metrů A 



hadic. Voda na hašení se odebírala z potoka, mlýnské strouhy a rybníka. 

Požár byl ohlašován pomocí zvonů a trubačů, kteří byli pro tuto práci 

určeni. Zásahový prostor mimo obec byl asi 6 až 8 kilometrů. Byly to 

také obce Bílovec, Stará Ves, Bílov, Butovice, Studénka, Bravantice a 

Lubojaty. O činnosti sboru Velkých Albrechtic k 62 letům jeho 

činnosti není možno více dodat, jelikož veškeré podklady se ztratily a 

to v poválečné době roku 1946 při vysídlení obyvatel. V letních 

měsících pořádal požární sbor letní slavnosti, v adventu pak plesy, aby 

vztahy byly kamarádské a bylo lepší spolužití. Těmito činnostmi bylo 

možno získat nějaké finanční prostředky pro další zvelebování sboru. 

Každoročně se konala výroční schůze v lednu a pokaždé v jiné hospodě. 

V naší obci byly v té době tři hospody. Ostatní schůze byly svolávány 

velitelem sboru a to průběžně během roku, podle nutnosti. Při velkých 

církevních a společenských oslavách nebo pohřbech svých členů byl 

sbor nastoupen ve stejnokrojích. Poslední stav aktivních členů sboru 

byl takovýto: 16 mužů zásahových, 30 mužů bylo u stříkačky, 8 

saniťáků a pořádkové služby. A k podporujícím členům sboru by se dalo 

říci, že patřili všichni občané obce. Dobrovolný požární sbor byl 

samostatnou organizací naší obce. Od doby založení roku 1884 byli 

následující velitelé a jejich zástupci: pan řídící Karel Sikor č.p.135, 

jeho zástupcem byl pan Eduard Kober č.p.52, dalším velitelem v pořadí 

byl pan František Gieler č.p.151, zástupcem byl pan František Nohel 

č.p.193, dále pak František Gebauer č.p.113, zástupcem byl František 

Nemek č.p. 119. Dále Otto Tegel č.p.89 a jeho zástupcem v té době byl 

pan Otto Feilhauer č.p.59. Panové Eduard Kober a František Nemek 

zároveň také patřili požárnímu okresnímu výboru číslo 13, který měl 

své stálé sídlo v městě Bílovci. Je možno vzpomenout další funkcionáře 

požárního sboru: pokladník a účetní v jedné osobě byl pan Vincenc 

Thiel č.p.76, zbrojařem byl pan Rudolf Fallheier č.p.184, vedoucí 

jednotky byli pánové Josef Nemek č.p.119, Josef Klein č.p.178 a Adolf 

Herman č.p.144. Strojníkem byl pan Josef Gieler č.p.136 a hlavním 

trubačem byl pan Karl Nohel č.p.67. Toto je stručný výpis z činnosti 

požárního sboru Velkých Albrechtic od roku 1884 až po rok 1946.  

Náš dobrovolný sbor má nyní celkem 28 členů. Z toho 9 členů ve 

výjezdovém družstvu. 



   Velitelem 

jednotky je 

pan Marcel 

Svačina. 

Základnu mají 

hasiči na 

místním 

obecním úřadě, 

kde mají také 

svou klubovnu a své vybavení potřebné k zásahu. Hasiči se připravují na 

soutěže v požárním sportu, kde změří síly se stejnými mužstvy 

okolních obcí a měst a jsou také jistě k dispozici všem občanům, kteří 

potřebují jejich pomoc. A protože v měsíci květnu a to 4. je den 

hasičů, tak jim popřejeme mnoho zdaru v reprezentování naší obce při 

hasičských soutěžích a také ať se jim vydaří organizace dne obce, 

kterou letos v měsíci červnu pořádají. 

 

 

 Pozvánka 

     Srdečně zveme všechny občany na 

    8. Den obce Velké Albrechtice,   

  dne 16.6.2012, začátek ve 13. hodin 

 

 

                         Srdečně Vás zveme na tradiční  

     Otevírání Poodří konané dne 12.května                     

2012 na zámku v Bartošovicích. 

Zahájení od 9.00 hod 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

      Milé děti, je tady Máj, měsíc lásky, pálení čarodějnic, ale také 

nesmíme zapomenout na Den matek. Své maminky můžete potěšit 

například mou básničkou. Ale pozor! Nejdřív musíte vyluštit tajenku, 

protože není úplná. Hodně štěstí přeje Albrechtík! 

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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Stars cup 2012 

     V sobotu dne 24.3. v Ostravě proběhla soutěž mažoretek, kde 

soutěží kvalitní soubory z celé Moravy. Tato soutěž je vyhlášená v celé 

republice a tak naše soubory 

mažoretek – Kadetky a Seniorky 

vyrazily změřit síly s ostatními. 

Seniorky obsadily páté místo, 

ale malinké Kadetky Kittens si 

vybojovaly nádherné třetí 

místo v kategorii děti mladší a 

to z účastí deseti souborů. A 

proč se o tom zmiňuji v našem 

zpravodaji. Hlavně proto, že do 

souboru dochází také naše 

děvčátka z Velkých Albrechtic, 

které se rovněž účastnily 

soutěžního vystoupení a my jako 

rodiče jsme na své holčičky Natálku Gardoňovou a Nelinku  

Hochmanovou strašně moc pyšní. A také se do souboru zařadily další 

holčičky z naší obce a to Adrianka a Maxmiliána, ale ty teprve na své 

vystoupení čekají.  Děkujeme obětavé vedoucí kroužku paní Dahomíře 

Gilgové.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Květnatá louka 

     Řada majitelů chalup opouští „anglické“ trávníky a vrací se k 

přirozeněji působícím květnatým loukám, jaké kolem chalup a všude na 

venkově dříve bývaly. Louka rozzářená květy je pro oko přitažlivější 

než zelený trávník. Podle typu louky se nám nabízí od jara do podzimu 

pohled na nejrůznější pestré luční květiny a byliny. Zblízka můžeme 

cítit i jejich vůni. Květnatá louka také poskytuje útočiště a potravu 

spoustě užitečného hmyzu – včelám, čmelákům, motýlům. Květnaté 

louky mohou plně nahradit trávníky, nejsou tak náročné na zavlažování 

a časté sečení. Jsou odolné vůči suchu a snadněji se přizpůsobují 

daným podmínkám. Kvetoucí porost můžeme mít buď na celé zahradě a 

tam, kde často chodíme, ho budeme sekat častěji, nebo v blízkosti 

domu založíme trávník a dál už bude květnatá loučka. 

Co je květnatá louka 

     Jsou v ní zastoupeny trávy, luční květiny a jeteloviny. Jejich poměr 

závisí na podmínkách stanoviště. 

Na kvalitních starých loukách 

může být až několik set druhů 

kvetoucích lučních rostlin! 

Prodávané směsi jich obsahují 

většinou několik desítek. 

Kvetoucím rostlinám svědčí půda 

bohatá na vápenec, dolomit, slín 

nebo bazické vyvřelé horniny. 

     Trávy zpevňují půdu na povrchu a zvyšují její únosnost. Jsou ale 

poměrně agresivní v růstu – mají rychlý počáteční vývoj a zabírají 

hodně místa. Je proto vhodné přidávat do květnatých lučních osiv 

menší podíl trav a druhy s pomalejším růstem. Jinak by květnaté druhy 

časem vytlačily. Vikvovité (bobovité) rostliny neboli jeteloviny dokážou 

vázat dusík ze vzduchu a předávat ho půdě a ostatním rostlinám. 

(Dusík podporuje především růst listů a zelené hmoty.) To je výhodné 

na půdách chudých na živiny. Na místech bohatých na živiny však 



musíme s jetelovinami šetřit. Dusík nejdříve využijí ke svému růstu 

trávy a začnou tak omezovat květnaté druhy. Nejagresivněji se chová 

jetel plazivý. 

Zakládání louky 

     Půdu nejprve zryjeme a uhrabeme, vybereme kameny a nerozpadlé 

drny. Vybrané osivo vyséváme ručně (2 gramy na 1 m2), do tří prstů 

bereme jen malou špetičku, jako bychom kořenili. Pozemek si můžeme 

rozdělit do několika částí a stejně tak osivo, lépe odhadneme vysévané 

množství. Semena mělce zahrábneme lehčími hráběmi. V sušším období 

a na exponovaných místech povrch půdy lehce utužíme válcem. 

Použijeme-li secí stroj, postačí 1 gram osiva na 1 m2. Hloubku výsevu 

nastavíme na 0,5 až 1 cm. Vhodný je výsev „na široko“ nebo do co 

nejhustších řádků. Nehnojíme ani nepoužíváme herbicidy. 

     Vyséváme po celý rok, nejvhodnější je jaro a podzim, kdy je více 

vláhy, potřebné pro vzejití osiva. Jarní výsev (od dubna do června) je 

vhodnější ve vlhčích oblastech a na těžší půdě. Podzimní výsev zas v 

sušších oblastech a na lehké písčité půdě. Sejeme v pozdním podzimu – 

semena lučních rostlin budou klíčit až v následujícím roce na jaře. 

Časný podzimní výsev by podpořil hlavně růst plevelů. 

Protože luční rostliny mají klíčení rozložené do delší doby, několika 

měsíců, je vývoj louky zpočátku pomalejší. V roce výsevu se nejprve 

objeví jednoleté plevelné rostliny a zakryjí půdu. V dalších letech se 

louka utváří podle podmínek místa a způsobu sekání. Výsledkem bude 

květnatý luční porost, odolný výkyvům počasí a nenáročný na údržbu. 

Pokus získat květnatou louku tím, že do existujícího trávníku přisejeme 

kvetoucí druhy rostlin, většinou nevyjde. V hustém drnu semínka buď 

nevyklíčí, nebo jsou mladé rostlinky brzy zadušeny stávajícím 

porostem. Přísev ale můžeme použít, chceme-li obohatit louku o 

některé speciální druhy. Čerstvá semena jen rozhodíme po povrchu 

louky. 

Údržba květnaté louky 

     Louku udržujeme a formujeme především sečením – záleží při tom 

na jeho častosti a době. Pro větší pestrost louky ji sekáme každý rok v 

jiných termínech. Větší louku rozdělíme na několik částí a sečeme je 



postupně. První rok po výsevu roste nad zemí hlavně plevel. Sekáme při 

výšce porostu asi 20 cm zhruba 5 – 10 cm nad zemí. Je-li plevel řídký, 

sečeme později, ale nenecháme ho vysemenit. 

     Druhý rok po výsevu louka kvete, sekáme ji 2 – 3 krát ročně pro 

zahuštění porostu. Sečeme asi 3 – 5 cm nad povrchem půdy. Aby 

rostliny s pomalejším růstem zesílily, sekáme poprvé už v době květu 

kopretin. Podruhé na přelomu července a srpna, ve velmi suchém létě 

můžeme tuto seč vynechat. Naposledy sečeme během září. 

     Většina lučních rostlin je vytrvalých, není třeba je nechávat 

vysemenit. Chceme-li mít louku hodně pestrou, je naopak vhodné sekat 

brzy a častěji, jinak agresivnější druhy potlačí ty jemnější. Ovšem z 

pohledu hmyzu i jiných živočichů je to obráceně – volíme proto různé 

kombinace. Starší louce prospívá jarní provzdušnění půdy – na malou 

plochu stačí železné hrábě nebo vertikutátor, větší louky vláčíme 

bránami. Květnatosti louky svědčí vápnění jemně mletým vápencem 

nebo dolomitem, rozptýleným po louce. Vápno nepoužíváme. 

Čím sekat? 

      Na menších plochách používáme nejlépe kosu, někdy postačí i srp. 

Ze sekaček jsou nejvhodnější lištové, u většiny lze lišta nastavit do 

určité výšky nad zemí. Bubnové sekačky se hodí spíš k sečení starších 

a vzrostlých luk. Pokud samosběrné sekačky dobře seřídíme, lze je 

také použít. Křovinořezy a v ruce držené sekačky jsou méně vhodné – 

těžko se u nich odhaduje výška sečení nad zemí. Mulčování posekanou a 

rozdrcenou trávou není vhodné, zvláště při zakládání louky. 

Výběr osiva 

      Složení osiva, tedy poměr lučních rostlin, trav a jetelů a 

zastoupení různých druhů v těchto skupinách, záleží na stanovišti – na 

kvalitě a vlhkosti půdy, na poloze (nížinná, podhorská, horská, jižní, 

severní), jaké druhy se tu přirozeně vyskytují apod. Na výběr je řada 

směsí přírodních rostlin, nejlepší je nakupovat u specializovaných 

firem, které je pěstují. Na směsi by mělo být uvedeno přesné druhové 

složení a váhový podíl jednotlivých druhů. 

     Příklad směsí pro střední stanoviště: Česká květnice (druhově velmi 

bohatá, 59 lučních květin, 10 travin), Kopretinová louka (základní druhy 

květin, vyšší podíl trav), Zelený chodníček (vhodné k častějšímu sekání 



na nižší porost a častějšímu přecházení), Bílá, Červená, Modrá, Žlutá 

louka (podle převládající barvy květů). 

     Příklad směsi pro suchá stanoviště: Slunná stráňka (rostliny do 

sucha, vytvářejí nižší květnatý porost), směsi pro vlhčí a přistíněná 

stanoviště: Zámecká louka, směsi pro vyšší polohy a vlhčí osluněná 

místa: Horská louka. Speciální bylinková směs: Bylinková vonička (směs 

léčivých bylin a aromatických rostlin ke kuchyňskému využití). 

Maškarní ples/Drastichová Blanka 

     Dne 11. března 

jsem se svými 

dětmi navštívila 

maškarní ples, 

který pořádala 

Kulturní komise 

naší obce. Klauni, 

balónky, spousta 

her, soutěží a 

legrace, prostě 

vše co k takovému 

maškarnímu plesu 

patří. 

Už se těšíme na 

příště…… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigáda/ Blanka Drastichová 

     Byla sobota 31.března, zima, silný vítr, sem tam nějaká kapka deště. 

Přesto se i v tomto nečase sešlo pár lidiček z naší obce, aby uklidili 

dětské hřiště u Lucca. S hráběmi, lopatou, kolečky a úsměvem na tváři 

udělali opravdu kus práce. A naše hřiště zase na čas prokouklo. Touto 

cestou děkuji zástupcům rodiny Lindovských, Rybářových, Bierských, 

Brimusových, Magerových, Drastichových, p.Milanu Šmídovi.Také p. 

Jaroslavu Krischkemu za pomoc s odvozem listí.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také dětské hřiště na dolním konci obce je uklizeno…. 

Na dětském hřišti pracovali Winklerovi, p.Ošmerová, p. Gruchala a ruku 

k dílu přiložili při odvážení listí ( a že ho bylo) a sbírání napadaných 

větví  Sebastián Hochman,  Daniel Beneš,  Martin Vidlák,  Martin 

Zoubek a  Saša Klimšová.     



Rozhovor/Marie Dlabalová 

     Ten dělá to a ten zas tohle…Kromě rybaření,  práce na zahrádce a 

kolem domu, je tu ještě jeden koníček – karty. Ne, nemám na mysli 

onen karban, kdy pánové prohrají díky své vášni veliké peníze a 

přivedou rodinu na mizinu! Je to koníček, kterému se říká mariáš a tam 

jde především o radost ze hry a když se k tomu přidá ještě i nějaké 

vítězství na turnajích, tak je v tom i určitá míra uspokojení. Pan Lumír 

Dolínek (67) o tom ví své, mariášovým kartám se věnuje už téměř 

dvacet let… 

Jak to všechno začalo? 
     Kdysi jsme hrávali jenom tak tady v hospodě, po fotbale se nás tam 

pár sešlo, takových šest, osm. Pak jsme se dověděli, že se konají 

turnaje a začali jsme se tomu více věnovat, teda především já. Zjistil 

jsem, co to obnáší a dneska jezdím po celé Moravě. Tady v hospodě už 

to začalo upadat 

A tak kde trénuješ? 
     Podívej, ten mariáš umíš hrát a zdokonalování je právě na těch 

turnajích. Při hře zjistíš, jak kdo hraje, na koho si dát proto pozor. Co 

si uhraješ, to máš, podvádět se nedá. Jo, kdysi se stávalo, asi před 

deseti lety, že byla parta hráčů spolu domluvena, samozřejmě se na to 

přišlo. Pravidla se musejí dodržovat. Co se týče těch pravidel, tak 

každá oblast má trošku odlišná. Například jsme byli ve Žlutavě a tam 

jsou více pro sebe, hosty moc nemilují. A tak jezdíme tam, kde nás 

mají rádi.  

     Přiznám se, že umím hrát akorát kanastu, žolíka, prší, jednadvacet. 

O mariáši nevím vůbec nic. Jak takový turnaj vypadá? 

Sejde se nás tam kolem padesáti, šedesáti, maximum nás bylo v Lešné – 

osmdesát šest. Hraje se ve třech. Každý dá do banku sto korun, a po 

každém kole se to spočítá, projde počítačem a pak každý zjistí, kolik 

z toho vkladu vyhrál nebo prohrál.  
Takže jsi v balíku? 

     Ne, kdepak. Tam se nevyhrávají peníze, ta stovka je vlastně něco 

jako účastnický poplatek, kdy dostaneme pohoštění a vlastně každý 

hráč nějakou maličkost. Abych nezapomněl, turnaje chodí zahajovat 



starosta obce, účastní se i předávání cen. Kdysi byl vítěz odměněn 

pohárem, teď už to jsou „hodnotné“ ceny. Vepřová hlava, malé sele na 

grilování, například teď jsem přivezl domů z Lešné u Starého Jičína půl 

kila domácího špeku a kilo klobás.    

Vyhrál jsi někdy nějaký turnaj? 
     První jsem nebyl, bývám obyčejně třetí.  

Nezbohatneš sice, ale potěší to, že? 
     To víš, že potěší. Tady do hospody už nechodím, radši jedu na 

turnaj. Třeba do Francovy Lhoty nebo Broumova-Bílnice, což není 

zrovna za humny, ta cesta něco stojí, musíš také něco obětovat, ale 

obětuju rád. Navzájem se už za ta léta známe, popovídáme si, 

povtipkujeme, těšíme se na sebe.  Nejde tu o zbohatnutí, každý má 

přece nějakou zálibu, a mně ten mariáš baví. 

 

 

 

 

 



Fejeton na „dobrý den“ 2/ Marie Dlabalová 

      Ještě pár slov na téma zdravení, o kterém jste se mohli dočíst 
v minulém Hlasu obce. Mimochodem děkuji za ohlasy, jsou sice 
vesměs od starších lidí, ale to možná svědčí o tom, že mladí tento 
zpravodaj nečtou nebo je téma nezaujalo. Přesto si myslím, že 
právě oni by si následující rady měli „zapsat“ do své paměti.  

      Zdravení je prastará záležitost, liší se od sebe v různých zemích a 

prodělalo řadu změn, přesto v něm stále hraje úlohu hlava, srdce nebo 

ruka. Jde o dědictví původních forem pozdravu, který měl i funkční 

obsah. Například zdvihnout ruce a ukázat prázdné dlaně znamenalo 

příchod bez zbraně, s dobrými úmysly. Ze symboliky se už celosvětově 

ujalo podání ruky, i když třeba na Novém Zélandu si domorodí Mauři 

třou na uvítanou nos. 

     O tom, jakými slovy zdravíme, už jsem se zmínila posledně, snad jen 

malé doplnění k tématu. Zdraví-li partner či partnerka míjející osobu, 

zdravíme také. Kdo to byl, se dovíme, až bude z doslechu a my se 

zeptáme svého partnera, pokud nám to on sám nesdělí. K pozdravu 

patří i pohled do očí, úsměv, jemná úklona. 

      Sedět zůstáváme pouze tehdy, zdravíme-li se s osobou méně 

významnou, anebo neočekáváme-li, že dojde k podání ruky. Žena 

vstává pouze tehdy, zdraví-li starší ženu, výrazně staršího muže 

nebo vysoce postavenou či významnou osobnost. 

     Když do místnosti vejde žena, všichni muži by se měli zvednout 

v očekávání podané ruky. Praxe však za tímto společenským pravidlem 

značně pokulhává. Pokud je v místnosti více lidí a my přicházíme, tak 

pozdravíme všechny jen pokývnutím hlavy a úsměvem, zdravíme se 

pouze s hostiteli nebo s těmi, kdož nás pozvali. Muž by neměl 

zapomínat, že nikdy nepodává ruku v rukavici, má-li však jeho protějšek 

rukavici, taktně si ji ponechá on také. 

     Nezapomeňme, že podání ruky je součástí prvního dojmu, vyjadřuje 

náš vztah k druhému, prozrazuje něco i o nás samotných. Podání ruky 

je pocta, kterou společensky významnější osoba prokazuje osobě 

společensky méně významné. Z toho vyplývá, že ruku podává první 



žena, starší muž mladšímu nebo nadřízený podřízenému. Ruku 

podáváme pravou,  levou se zdraví příslušníci různých spolků nebo 

máme-li pravou ruku například v sádře. Ruku můžeme podat různým 

způsobem, nepodáváme ji však mdle nebo naopak ji protějšku nedrtíme 

nebo s ní nelomcujeme, stisk má být plynulý a nenásilný, přátelský. 

 

 

 

 

 

 

Zprávy a oznámení, reklamy  

Informace 

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. 

oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí , bude 

přerušena dodávka elektrické energie v obci Velké Albrechtice  

Vypínání proudu je plánováno dne 22.5.2012 v době od 7:30 do 

14:30 hodin.   

                        
                                                                                          

Albrechtická pohoda, MTB maraton a závod pro 

děti/Josef Magera ml. 
 
     V loňském roce se v naší obci poprvé konal cyklistický závod 

"Odřivousův pohár". Letos je všechno jinak, změnil se název na 

"Albrechtická pohoda", pořadatelem se stali místní nadšenci do tohoto 

sportu namísto Kolosportu Bílovec, změnili jsme termín o týden 

dopředu kvůli Bílovecké 50 a tak se nám snad podaří přilákat i více 

místních účastníků. Termín závodu je sobota 26.května 2012. 

     Jen pro shrnutí loňského roku - MTB maraton je závod horkých kol 

na polních a lesních cestách, soutěžící jsou rozdělení do věkových 

kategorií a mají na výběr mezi 36 a 58 km dlouhými trasami. V loňském 



roce se na startu sešlo téměř 200 dospělých a dalších 80 účastníků 

dětského závodu "Albrechtík". 

     Trasa letošního ročníku zůstává stejná, podle pozitivních ohlasů 

závodníků není důvod měnit:) Opět je připravena elektronická 

časomíra, startovní čísla se jmény závodníků, občerstvení a servis na 

trati a výborný gulášek po dojezdu v cíli, teplá sprcha, pivečko, gril a 

hudba. Jako vyvrcholení se dá považovat tombola startovních čísel, 

která dá možnost vyhrát i těm méně výkonným jezdcům. 

     Start Albrechtické pohody jsme naplánovali na 11:00 hodinu 

dopolední, hned potom se rozjede závod pro děti, který 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 Kovářská, malá strana, rybník Kulák. Počet kol je 

určený podle věku.  

     Dále budou na hřišti připraveny soutěže pro děti ve spolupráci s 

BESIP a OZO o drobné dárky, koutek k zabavení našich ratolestí pod 

dohledem odborníků, jízdy na koních atd. Celý tento den se snažíme 

udělat atraktivní nejen pro závodníky, ale také pro doprovod a 

přihlížející. 

     Zároveň si dovolím poprosit o případnou výpomoc při organizaci 

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

máte zájem se podílet s námi na zrodu nové tradiční akce, kontaktujte 

mně 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 

Propozice: 

Datum: 26.května 2012, start 11:00, hřiště SK V. Albrechtice 

Trasy: 36km a 58km 

Kategorie: M 1       muži 19 - 29 let       

  M 2       muži 30 - 39 

  M 2       muži 40 - 49 

  M 3       muži 50+    

  Z 1        ženy 19 - 29 let 

  Z 2        ženy 30 - 39 let 

  Z 2        ženy 40 - 49 let 



  Z 3        ženy 50+   

  MJ       muži 14 - 18 let  

  ZJ       ženy 14 - 18 let 

 

Doplňkové soutěže: 

TIR - napříč kategoriemi, hmotnost nad 105 kg 

Nejlepší místní borec 

Nejstarší a nejmladší účastník 

Pokud se v jednotlivých kategoriích přihlásí méně než 5 lidí, budou tyto 

kategorie zrušeny!!! 

 

Kategorie ALBRECHTÍK:  MD1 - 2011-2008 ( odrážedla, tříkolky ) 

    MD2 - 2007-2006 

    MD3 - 2005-2004 

    D1 - 2003-2001 

        D2 - 2000-1998     

    D3- 1997-1996 

 

Startovné: 200Kč do termínu 21.května 2012, potom 250Kč. Kategorie 

ZJ a MJ platí 100Kč. 

Přihlášky: online na mtbpohoda.cz, přihláškou na OÚ Velké Albrechtice 

Prezentace:v pátek 25.5.2012 od 16 do 20 hod , v sobotu od 7:30 do 10 

hod. 

Platba: Převodem na účet 43 - 2638900277 / 0100 nebo hotově na OÚ 

Velké Albrechtice a při prezentaci. 

Upozornění!!! 

 

     Pořadatel  si  vyhrazuje  právo  nutných  změn  tohoto  

rozpisu  pro  případ výskytu  nepředvídaných  okolností. Každý z 

účastníků se účastní závodu výhradně na VLASTNÍ 

NENBEZPEČÍ.Závod se koná za plného silničního provozu, nejsou 

zajištěny " čisté " přejezdy přes silnice. Každý je povinen řídit se 

platnými předpisy o pohybu v silničním provozu a mít v průběhu 

závodu nasazenou přilbu. 



Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa 

1914 – 1918/Ing. Alois  Petroš 

      Pod tímto názvem vydala Československá obec legionářská, 

jednota Nový Jičín v těchto dnech publikaci, ve které se autoři Václav 

Langer a Bohumil Vlach snaží přiblížit vznik a činnost našich legií a 

podat svědectví o hrdinech, kteří se v našem okrese narodili nebo zde 

žili. Slavnostní křest této publikace proběhl na vernisáži stejnojmenné 

výstavy 2. března 2012 ve Fulneku. Tato významná iniciativa vznikla za 

úzké spolupráce s OV Českého svazu bojovníků za svobodu, Muzeem 

Novojičínska, a městem Fulnek jako příspěvek k projektu Legie 100. Z 

tohoto projektu byly hrazeny výdaje na tisk zmíněné publikace a proto 

je možno publikaci darovat všem MěÚ, OÚ, knihovnám a školským 

zařízením v okrese Nový Jičín zdarma. 
     Legie 100. je název projektu Československé obce legionářské ke 

stému výročí vzniku Československa. Cílem projektu je v souvislosti s 

oslavami 100. výročí založení Československa připomenout široké 

veřejnosti zásadní historické zásluhy československých legií v boji za 

vznik našeho samostatného státu a současně připomenout i 100. výročí 

jejich vzniku v roce 1914. Projekt je naplánován na mnoho let a v jeho 

rámci se mimo jiné počítá s obnovou hrobů legionářů, s důstojnou péčí 

o válečné hroby, s pietními akty, výstavami, přednáškovou a publikační 

činností, zřízením muzea legií a zakladatelů států. Natočením 

velkofilmu o historii vzniku státu a dalšími akcemi. Velice významnou 

součástí těchto aktivit bude také projekt Legiovlak, který předpokládá 

pořízení repliky legionářského vlaku z období bojů na Transsibiřské 

magistrále a s jeho jízdami po dobu šesti let do měst a obcí po celé 

České republice. Projekt uskutečňuje Československá obec legionářská 

v úzké spolupráci s Českými drahami, Národním technických muzeem a 

nadací Křídla na kolech. 

Neméně zajímavý a významný projekt, který již Československá obec 

legionářská v minulých dnech spustila, je projekt Krev legionáře. 

Projekt vychází z myšlenky, že v České republice žije odhadem milion 

potomků československých legionářů. Jeho cílem je proto umožnit 

široké veřejnosti přístup do databáze údajů o čs. legionářích tak, aby 



si občané mohli zjistit, zda některý z jejich předků či příbuzných byl 

legionářem, kde bojoval a kde případně zahynul. Proto byly vytvořeny 

webové stránky http: //www.krevlegionare.cz/. které slouží jako 

databáze údajů o čs. legionářích a rovněž jako místo setkávání 

potomků čs. legionářů. Uživatel může procházet údaje o legionářích a 

ke svým nalezeným předkům se může přihlásit a po registraci k nim 

doplnit známé části větve rodokmenu od legionáře až po současnost. 

Uvedenými projekty a dalšími iniciativami naplňuje Čs. obec legionářská 

poslání svých stanov a programového prohlášení sehrávat významnou 

úlohu při výchově národa. 

 

Rada obce Velké Albrechtice vyhlašuje další ročník soutěže 

O NEJHEZČÍ DŮM A ZAHRADU 2012 

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 2012 

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 31.5.2012. Uvítáme zájemce o členství v hodnotící komisi. 

 

Kalendář akcí  

Datum Akce 

12.května Otevírání Poodří 

19.května Vítání občánků, Jubilanti 

26.května Závod Albrechtická pohoda 

2.června ČČK/Zájezd Noc na Karlštejně, divadlo Jiřího Myrona 

6.června Běh Velkými Albrechticemi 

9.června Hry bez venkovských hranic/Skotnice 

16.června Den obce 

30.června Štít Albrechtic- Březová 

 

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:01.05.2012                                                     Uzávěrka příštího čísla: 15.06.2012 

mailto:obec@velkealbrechtice.cz

