
 
 

  

 zpravodaj obce Velké Albrechtice 

           červenec, srpen               2013 
 

                     
Úvodník / Blanka Drastichová    

  
Vážení spoluobčané, školní rok 

uběhl jako voda a my zase 

stojíme na prahu prázdnin. Dnů 

plných slunce, grilování, 

koupání, opalování a 

dovolených. Nejvíce si vždy 

prázdnin užijí děti. Aktovky 

s vysvědčením se hodí do 

kouta a už se vymýšlí nějaká 

zábava. Na nás rodičích je, 

abychom jim vymysleli nějaký 

program. Letní tábor nebo 

hlídání u babiček. Můžeme ale také vyrazit na houby, pod stan, nebo za 

troškou historie na prohlídku hradů a zámků. Vždyť léto nám nabízí 

tolik možností…… 

 

 „Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. 
Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada 
prázdnin rozežene každý smutek.“ 

                                    Seneca 



Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta 

Květen a červen letos přinesly mimořádné zvraty v počasí. Nepamatuji, 

že by se počátkem června muselo topit a v druhé polovině měsíce zde 

bylo nejtepleji v Evropě. Potrápila nás i voda z polí, vylitá za mateřskou 

školou po přívalovém dešti 8. května. Ve velké části Čech pak deště 

daly vzniknout povodním, které napáchaly obrovské škody. Připomínám 

to proto, že musíme být stále připraveni na možnost velké vody i u nás. 

Nemusí pršet týden, jako v červenci 1997. Vždyť v květnu stačil 

krátký přívalový déšť a sousední Butovice zažily stoletou vodu! 

Dovoluji si požádat vás, abyste neskládkovali odplavitelné materiály na 

břehu Bílovky a také do vodních toků nesypali odpady. Nezabezpečíme 

např. čistotu česlí v rybníčku za MŠ, když zde budete sypat posekanou 

trávu ze zahrádky. Voda pak musí přetéct na okolní pozemky. 

    Pro vaši lepší informovanost v krizových situacích bude sloužit také 

nová elektronická poplachová siréna. Nahradila původní rotační sirénu 

na OÚ a byla pořízena v rámci projektu HZS Moravskoslezského kraje, 

dotovaného z fondů EU. Tato sirénu, která má vyšší akustický výkon, 

může přenášet i mluvené slovo a hudbu. Lze tak předat i doplňující 

informace k vyhlášenému poplachu nebo ji můžeme využívat jako obecní 

rozhlas. S ohledem na vzniklé povodňové stavy v ČR v červnu zatím 

nebyla centrálně odzkoušena, bude provedeno v červenci. Rádi bychom 

pak od vás získali zpětné informace jak je tato siréna slyšet.  

    Naše obec podala počátkem roku dvě žádosti o dotace z OPŽP na 

výstavbu poldru za MŠ a na realizaci zeleně – prvků ÚSES – kolem 

melioračního potoka nad touto suchou nádrží. Byli jsme úspěšní u obou. 

Čeká nás teď výběr zhotovitele stavby, a pokud vše úspěšně 

zvládneme, mohl by poldr chránit střed obce před přívalovými dešti od 

jihu snad už v příštím roce. Náklady na stavbu poldru budou dotovány 

max. z 90 %, na výsadbu zeleně má být dotace stoprocentní. 

    Zastupitelstvo přijalo v březnu záměr výstavby nové tělocvičny na 

pozemcích za školou. Po zkušenosti se záměrem výstavby garáží za 

poštou jsem si od MěÚ Bílovec vyžádal informace, které měly potvrdit 

soulad záměru s územním plánem obce. Bohužel ani tato informace není 

zatím jednoznačná, a proto se zahájení projektové přípravy poněkud 



odsune. Dalším záměrem schváleným zastupitelstvem 10.6.2013 je 

výstavba podporovaného bydlení pro seniory. Bude to 8 

jednopokojových bytů, situovaných jako skupina malých domků se 

samostatnými vchody přímo ze dvorku. Chceme je umístit za bytovkou 

č.p.212/255, tedy na jediném obecním pozemku, kde není záplavové 

území a územní plán to umožňuje. Budou určeny pro seniory nad 70 let 

a výše regulovaného nájemného by měla být kolem 58 Kč/m2 měsíčně. 

Postavit bychom je chtěli příští rok s dotací ministerstva pro místní 

rozvoj.   

    V polovině června se uskutečnil již tradiční Den obce. 

Spolupořadateli byli sportovci ze Sportovního klubu Velké 

Albrechtice, za obec byl patronem Ing. Martin Stanečka. 

Myslím, že se i tentokrát oslavy vydařily a že návštěvníci byli 

s programem spokojeni. Všem pořadatelům i účinkujícím děkuji. Pro 

příští rok se k pořadatelství již přihlásili naši dobrovolní hasiči. Jako 

obec však zvažujeme, že již nebudeme objednávat kolotočáře, jejichž 

úroveň rok od roku klesá a místo nich pořídíme jinou atrakci.  

    V sobotu 22.června se náš fotbalový tým zúčastnil 40. ročníku Štítu 

Albrechtic v Albrechticích u Českého Těšína. Loňské prvenství 

neobhájili, umístili se na 5. místě. Vítězi turnaje se stali domácí. Našim 

nepřálo štěstí, když nevyužili pár šancí a snad i rozhodování rozhodčích 

mohlo být spravedlivější. Ale fotbal je hra a výsledek je určitě 

neodradí od účasti v dalším ročníku Štítu v Albrechticích v Jizerských 

Horách. Za vzornou reprezentaci obce děkuji. 

    Určitě jste zaznamenali, že společnost Sugal spol. s.r.o. Bílovec byla 

prodána v konkursu a od května je zde nová společnost s názvem ZD 

Bílovec agro a.s. Tato společnost sdružuje osm zemědělských podniků 

na Moravě a ve Slezsku a podle ředitele Andreje Barátha hospodaří na 

10 tis. ha. Zabývají se rostlinnou výrobou a chovem dobytka. Zatím pan 

ředitel nedokázal popsat, jaké záměry mají s objekty na našem území. 

Naznačil jen, že nemají zájem provozovat bioplynové stanice a chovat 

prasata a zkoumají možnost využití stávajících chlévů pro chov krav.   

    Přichází letní prázdniny, dětmi i dospělými toužebně očekávaná doba 

dovolených a odpočinku. Přeji vám všem, aby se vám vydařily, abyste si 

odpočali a nabrali nových sil. 



Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing.Josef Magera, starosta 

Zastupitelstvo obce 10.6.2013 schválilo: 

a) Přijetí záměru výstavby podporovaného bydlení pro seniory na 

pozemku p.č.254/2 v k.ú.Velké Albrechtice a zahájení projekčních 

prací na tomto projektu. 

b) Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2012 bez výhrad. 

c) Rozpočtové opatření č. 2/2013 s příjmy po úpravě celkem 10 077 

720 Kč, výdaje 13 321 720 Kč, financování – 3 244 000 Kč. 

d) Smlouvu se sdružením MAJA - agentura pro děti a mládež o 

poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce na rok 2013 na projekt 

Letní stanový tábor pro děti od 6 do 15 let ve Skřipově. 

e) Ukončení platnosti smlouvy o budoucí kupní na pozemek p.č. 

1247/47 v k.ú. Velké Albrechtice  smlouvě s Mgr. Veronikou 

Valčuhovou a Ing. Radimem Valčuhou ze dne 20.2.2008.  

f) Odprodej pozemku p.č. 1247/47 v k.ú. Velké Albrechtice manželům 

Danielu a Veronice Srubkovým.  

g) Kalkulaci nákladů na vody odváděné obecní kanalizací nenapojenou 

na ČOV Bílovec ve výši 8,44 Kč/ m3 na rok 2013. 

 

Zastupitelstvo obce 10.6.2013 vzalo na vědomí: 

a) Informaci Andreje Barátha, ředitele ZD Bílovec agro a.s. 

b) Kontrolu usnesení a zápisu č. 11 ze dne 11.3.2013 

c) Hospodaření obce Velké Albrechtice ke dni 31.5.2013. 

d) Zprávu o činnosti rady za období od 11.3.2013 do 10.6.2013. 

e) Rezignaci MDDr. Jana Zajíčka ke dni 3.4.2013 na funkci člena 

zastupitelstva a zároveň na funkci člena finančního výboru. 

 

Zastupitelstvo obce 10.6.2013 neschválilo: 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, o ochraně nočního klidu, regulaci 

hlučných činností a pořádání veřejných akcí. 

 



Rada obce Velké Albrechtice projednala (výtah z usnesení): 

29.4.2013 rada obce schválila: 

- Podání žádosti o dotaci na zřízení 4 pracovních míst veřejně 

prospěšných prací (1 muž + 3 ženy) na dobu 6 měsíců. 

- Zadání provedení oprav závad na dětských hřištích zjištěných 

při roční prohlídce firmě REVO – Ing.Repák, Rožnov p.R. 

- Smlouvu o dílo na sečení ploch veřejné zeleně v obci na rok 2013 

včetně ploch u ZŠ a MŠ s Petrem Žurkem. 

29.4.2013 rada obce neschválila:  

- Využít nabídku České spořitelny a.s. na nákup státních dluhopisů. 

- 29.4.2013 rada obce vzala na vědomí: 

- Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Velké Albrechtice za 1. čtvrtletí 2013. 

 

13.5.2013 rada obce schválila: 

- Umístění stavební buňky na pozemku v majetku obce p.č.2520 v k.ú. 

Velké Albrechtice (lokalita „Tři rybníky“) pro potřeby rybářů. 

- Objednávku 120 ks stolních kalendářů MAS Regionu Poodří na rok 

2014. 

- Předložení návrhu zastupitelstvu obce na výkup pozemku 

p.č.1700/18 o výměře z vlastnictví Kateřiny Krompolcové do 

majetku obce. 

- Umístění 1 ks kontejneru na sběr použitých oděvů, obuvi a hraček 

podle nabídky firmy REVENGE, a.s., Praha u pošty. 

- Návrh OZV č.2/2013, O ochraně nočního klidu, regulaci hlučných 

činností a pořádání veřejných akcí, a doporučuje zastupitelstvu její 

schválení.  

13.5.2013 rada obce neschválila: 

- Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce firmě Beskyd DZR, o.p.s., 

Frýdek - Místek, na částečnou úhradu provozních nákladů domova. 

13.5.2013 rada obce vzala na vědomí: 

- Úřad práce odsouhlasil dotaci na zřízení 4 míst VPP v obci na 6 

měsíců. 

 



27.5.2013 rada obce schválila: 

- Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Velké Albrechtice.  

- Přijetí peněžního daru HS Jamník Velké Albrechtice ve výši 5 

tis.Kč příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola 

Velké Albrechtice. 

27.5.2013 rada obce vzala na vědomí: 

- Prezentaci Institutu podporovaného bydlení a sociálních staveb a 

nabídku na zpracování projektu na výstavbu domků pro seniory. 

- Informace z projednání návrhu omezení dopravy na polních cestách 

s DI Policie ČR a na krajském úřadě v Ostravě. 

- Informace Andreje Barátha, ředitele ZD Bílovec agro a.s., o 

záměrech společnosti na území obce. 

- Omezení provozu ZŠ a MŠ v období od 1.7.2013 do 31.8.2013. 

- Příslib SS MSK Nový Jičín opravit silnici před budovou základní 

školy. 

 

 

Ze základní školy/Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka 

Náš školní výlet do Lešné 

K nejlepším vzpomínkám na roky prožité ve 

škole patří bezesporu školní výlet. 

Uskutečňuje se obvykle v květnu nebo v 

červnu, kdy učivo je probráno a známky téměř 

uzavřené. Vyznačuje se dobrou náladou, 

těšením na nové zážitky, bohatou svačinkou a 

hlavně pak rodiči neřízeným nákupem drobností a hraček na památku. 

To vše k sobě nezbytně patří. Na základě přání dětí jsme letos podnikli 

výlet na jižní Moravu, přesněji do zámku a zoologické zahrady v Lešné. 

Zámek a Zoo Zlín patří mezi nejhezčí skvosty Moravy. Toto nádherné 

místo umocňuje více než 200 let starý historický zámecký park, jenž 

svým anglickým slohem s 1150 druhy vzácných dřevin a okrasných bylin 

upoutává své návštěvníky. Dominantou v něm je překrásný zámeček 

proslulý dřevořezbářskou výzdobou komnat a rozsáhlými sbírkami 



porcelánu a stříbra. Děti odjakživa milují zvířátka a zlínská Zoo je 

jedinečným místem, kde spatřily zvířata všech kontinentů v přírodním 

bioparku s volným výběhem. Proto je nebylo jednoduché odtrhnout a 

odvést dál od plotů a ohrad. Obdivovaly slony, žirafy, nosorožce, 

zebry, asijské hyeny, ušaté medvědy, gibony, australské klokany, běžce 

emu, papoušky, mravenečníky, lamy, kozičky, kačenky, hady, modré 

žabky, želvičky, tučňáky, lvy, pštrosy, krokodýly a mnoho dalších 

zajímavých a pozoruhodných živočichů. Je nutno naše děti velmi 

pochválit, po celou dobu se chovaly hezky a ohleduplně, sponzorsky 

přispívaly na zvířátka do kasiček, vzorně kupovaly připravené krmivo 

z automatů.  

Přestože byly již opravdu hodně unavené, 

nemohly odolat nákupům suvenýrů v malém 

obchůdku. Výlet se jako vždy vydařil, jen 

příště by to chtělo uskutečnit prohlídku ZOO 

až do večera.  Nestačilo se totiž projít úplně 

všechno. 

Ze školy posíláme pozdrav a přejeme všem krásné prázdniny a klidnou a 

slunečnou dovolenou!!! 

 

Klub seniorů/Milan Horkel, předseda 

Vážení čtenáři hlasu obce, dovolte mi, abych vám v krátkosti přiblížil 

činnost našeho „ klubu seniorů“. Máme 57 členů, jejichž průměrný věk 

je 70 let a stále se těší na naše tradiční setkání, která se pravidelně 

konají dvakrát ročně, v dubnu a v říjnu. Naposledy jsme se sešli 26. 

dubna při dobrém guláši a vínečku, s přípitkem ke dni matek, bohatou 

tombolou a velmi hezkým kulturním programem tanečního kroužku dětí 

z naší obce, které v neuvěřitelném počtu 24 dětí vede slečna Dominika 

Krischková. 

    Dále jsme si naplánovali další činnost a to zejména zájezd na 

divadelní představení místních ochotníků v Těškovicích dne 17. května 

na komedii „Co nevíš, v hospodě se dovíš“. Všichni účastníci byli velice 

spokojeni jak s organizací zájezdu, tak se skvělým výkonem 



účinkujících. Rovněž děkujeme Honebnímu společenství Jamník za 

zakoupení vstupenek na toto divadelní představení. Také jsme 

naplánovali jednodenní autobusový zájezd na Macochu a do Punkevní 

jeskyně s projížďkou lodí a návštěvou některé kulturní památky v okolí. 

Pravděpodobný termín bude 17. nebo 24. srpna. 

     Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál slunečné a pohodové 

prázdninové měsíce a příjemnou dovolenou s hezkými zážitky a 

šťastným návratem. Rovněž chci poděkovat všem členům „Klubu 

seniorů“ za práci, kterou odvádějí pro tento klub a popřál jim hodně 

zdraví a pohody. 

 

ČČK/Blanka Drastichová 

Dne 8. června se uskutečnil autobusový 

zájezd pro děti a jejich rodiče do 

Dinoparku v Ostravě-Orlové spojený 

s návštěvou Aquaparku. Zájezdu se 

zúčastnilo 15 dětí a 12 dospělých. Nálada 

byla po celý den opravdu skvělá. Počasí se 

vydařilo a celý zájezd také. Výlet jsme 

zakončili výbornou večeří v restauraci U 

Nimroda ve Vratimově. V neděli 1.září 

pořádá ČČK zábavné odpoledne pro děti 

„Rozloučení s prázdninami“. Děti čeká 

spousta soutěží, hudební 

doprovod zajistí Ondra a 

Aleš Hubáčkovi. Další akcí 

je 14.září zájezd do 

Hrabyně, zámku v Raduni 

a návštěva Kravař a Hradce 

nad Moravicí. ČČK Velké 

Albrechtice přeje všem 

občanům krásné prázdniny.  



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

 

Červenec 

Bzonek Vladimír    50 let 

Červenka Jaromír    55 let 

Burček Jan     65 let 

Bohdová Marie    70 let 

Magerová Ludmila    80 let 

 

 
 

 

Srpen 

Hurníková Eva    50 let 

Klečal Miroslav    50 let 

Nikel Stanislav    50 let 

Pekarová Daša    50 let 

Gruchala Pavel    60 let 

Chudják Ján     70 let 

Koňaříková Veronika   80 let 

  
 

 

Opustili nás 

paní Božena Dorňáková 

pan Václav Binar 

 

 

Noví občánci 

Jakub Strašek  

 

 

 



Sportovní okénko /Stanislav Bierský 

Rok uběhl jako voda a tak jsou před námi zasloužené prázdniny a doba 

dovolených. To znamená, že se zvýší počet návštěvníků areálu SK, a to 

jak aktivních tak pasivních. Aktivní 

mají před sebou tradiční školu 

bruslení p. Honzy Jaroše či jiných 

vlastních sportovních aktivit. Ti 

pasivní budou posedávat a prožívat 

prázdniny po svém. Chceme vás 

tímto požádat o dodržování 

provozního řádu v areálu SK, chovali 

se zodpovědně, abychom mohli po 

prázdninách říci, že proběhly bez 

zranění či konfliktů. Ze 

společenských akcí se bude konat 

Hasičská soutěž v požárním útoku 

či hudební vystoupení místní 

skupiny. Na jaře jsem psal o 

možnosti, že by tým SK mohl sestoupit. S radostí píšu, že se tak 

nestane, neboť naši 

muži zabrali a porazili 

téměř všechny soupeře. 

Pokud nikdo z mužstva 

neodejde, je v další 

sezóně šance hrát o 

nejvyšší patra v okrese. 

Tým žáků ve své 

premiéře také nezklamal 

a hrál vyrovnané zápasy 

se všemi soupeři. Je jen 

škoda, že je teď hráčů 

žáků tak málo a po odchodu některých do dorosteneckého věku, bude 

problém vůbec tým postavit. Na tomto místě bych chtěl poděkovat 

všem trenérům a funkcionářům za jejich práci a věřit, že vydrží i dále. 



V závěru vás chci seznámit s průběhem 29. ročníku „Běhu Velkými 

Albrechticemi“. Deštivé počasí se odrazilo na účasti a na start se 

dostavilo o třicet běžců méně než 

vloni. Letos přijeli tři Keňané, jeden 

Brit, spousta Poláků a málo Čechů. 

Vítěz Kemboi z Keni ukázal 

Albrechtickým, jak se běží 

desetikilometrová trať za 28 minut. 

Příjemně mne překvapili „Místní 

borci“ a za odvahu jim děkuji. Pro 

hlavní závod příští rok přichystáme 

změnu kategorií a závod více 

zatraktivníme. Protože při takové 

akci je potřeba dost pořadatelů, 

chci poděkovat všem, kdo při 

organizaci v průběhu akce pomáhali. 

 
 

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein  

Již přes 60 let je v našich zeměpisných šířkách vyhlášený červen jako 

měsíc myslivosti a ochrany přírody. Má to svou logiku. V tomto měsíci 

se v naší krajině vyskytuje velké množství mláďat a to nejen 

myslivecky obhospodařovaných druhů, ale také dalších volně žijících 

živočichů. Spatřit můžeme srnčata, mladé zajíčky, bažantí či koroptví 

kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Červen vždy sebou přinášel vůni 

rozkvetlých květin a vůni čerstvého sena. Byl symbolem nastupujícího 

léta a sladkých jahod a třešní. Dostatek slunce a tepla, prostě taková 

pohodička, jak pro nás lidi tak i pro zvířata. Ovšem tento rok se 

příroda k nám všem a to myslím i ke zvěři zachovala přímo macešsky a 

ukázala nám svou nevlídnou tvář. Jako by nás chtěla varovat, že jednou 

nám lidem vystaví účet za vše, jak se k ní barbarsky chováme. Poslední 

dva měsíce jako přes kopírák. Zataženo, chlad a proudy vody se na nás 

valily z hůry. Srny rodily svá mláďata do toho nečasu, kde musela 

ihned po narození vést tvrdý boj s chladem. Zde jsou přírodní zákony 



neúprosné, přežívají jen ti nejsilnější. Podobně byla postižena i naše 

drobná zvěř. Přívaly vod zalévaly bažantí i koroptví hnízda. Když se 

voda dostane k vajíčkům a zaplaví důlek v zemi, který tvoří toto 

hnízdo, tak nejenže se vejce zachladí a zárodek uhyne, ale ve většině 

případů bažantí nebo koroptví slepička toto hnízdo opustí. Takový 

případ se stal ve zbudované oplocence. 

Zde k naší velké radosti zasedla dnes 

v naší krajině vzácná koroptev polní na 

hnízdo v husté travině. Měli jsme 

z toho upřímnou radost, že naše práce 

nebyla marná a vysazený remíz začíná 

plnit svoji funkci. Po několika deštivých 

dnech však bylo po radosti. Hnízdo 

zaplavila voda a koroptvička ho opustila. Snad vyjde druhá snůška, 

kterou bažantí slepice snesou, když přijdou o první snůšku. Nejsou sice 

již tak bohatá na vajíčka jako při prvním hnízdění, ale snad jim to 

vyjde a odchovají svoje potomstvo. Vinou chladného a deštivého jara 

byla oseta myslivecká políčka nezvykle až koncem června. Snad takto 

vyseté plodiny stihnou do zimy dozrát a stanou se vhodným zpestřením 

jídelníčku veškeré zvěři v době zimního strádání. Na závěr bych chtěl 

dětem popřát krásné prázdniny a nám všem léto plné slunce.  

 

Albrechtická pohoda 2013 / Adéla a Josef Magerovi 

V sobotu 1. června se na fotbalovém hřišti jel II. ročník závodu 

horských kol a závody pro děti „Albrechtická pohoda“. Letošní ročník 

se dá shrnout ve dvou slovech - bláto a voda. Vývoj počasí se podepsal 

na tratích závodu pro dospěláky, ty připomínaly bahenní lázně. Přesto 

byli všichni závodníci po dojezdu do cíle a pořádné očistě těla i kola 

usměvaví a my můžeme být s průběhem závodů spokojení. Dětský závod 

"Albrechtík" se odehrával opět na několika trasách na hřišti a v jeho 

okolí. Na start se postavilo přes 70 dětí ve věku 2-14 let. Na startu 

hlavního závodu jsme kvůli zmíněnému počasí napočítali 79 

startujících. Absolutním vítězem trasy dlouhé 54 km byl Břetislav 



Rohel z klubu Bikestyle.cz Opava v čase 2:18:46. Nejlepší ženou byla 

Renata Najsrová z klubu Bikeone Opava v čase 2:56:25. Na kratší, 

36 km dlouhé, trase zvítězil 

Martin Szuscik, ze Stevens 

Supshop.cz v čase 1:28:44. 

Mezi ženami pak nenašla 

přemožitelku Taťána Pokorná 

z Bikeone Opava v čase 

1:51:39. Nejlepším juniorem na 

kratší trase byl Radek Oslizlo 

z Novatop Lapierre v čase 

1:44:18. Během dne mohli 

přihlížející i závodníci navštívit 

některé ze stanovišť - střelba 

z luku a vzduchovek, dětský 

koutek Ivy Chmelíčkové nebo 

trampolínu. Pro nepřízeň počasí jsme toho spoustu zrušili, věříme však, 

že si vše příště vynahradíme.  

     Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří přiložili 

ruku k dílu a pomohli nám uspořádat tento závod, doprovodný program i 

občerstvení. Dále chci poděkovat sponzorům a obci Velké Albrechtice 

za podporu. Příští ročník se uskuteční opět první červnovou sobotu 

7.6.2014. Předtím ale chci 

všechny rodiče a děti 

pozvat na novou akci 

"Podzimní řádění". Jde o 

sportovně-zábavné 

odpoledne pro rodiče a 

děti. Zavzpomínali jsme 

na naše dětství a oprášili 

tradiční disciplíny. Celá 

akce proběhne opět na 

fotbalovém hřišti a jeho okolí. Termín konání ještě upřesníme, ale 

předběžně to celé propukne na přelomu září a října. Sledujte náš web 

mtbpohoda.cz a facebook.com/mtbpohoda. 



Hry bez venkovských hranic/Adéla Magerová 

V sobotu 8. června jsme se opět v bujaré náladě a slušivých oblečcích 

vydali bojovat a pobavit na Hry bez venkovských hranic, tentokrát do 

Mošnova. Už v autobuse jsme zabrali spolu s fanoušky většinu míst a 

těšili se z přátelské nálady s rivaly z Bílova. Na místě nás po chvíli 

čekání přivítala skupinka parašutistů a hry mohly začít. S nasazením 

života a vlastních těl jsme urputně bojovali v disciplínách leteckých, 

běžeckých, vodních, kolektivních i individuálních, abychom ve finále 

obsadili druhé místo ... od konce. O to více se těšíme a budeme se 

připravovat na další ročník a nezbývá mi než poděkovat všem 

spolubojovníkům a velmi oddaným fanouškům za podaný výkon, podporu 

a bezvadnou atmosféru, kterou v tento den přispěli. Sportu a zábavě 

zdar! Nazdar! 

 

Jde ministr financí po městě a vidí, jak před jednou 
budovou stojí dlouhá fronta lidí. Podivuje se a povídá svému 
náměstkovi: „Pak že národ nemá peníze, a tady je přitom 
taková fronta! Co tam asi prodávají?“ Náměstek odpoví: 
„Pane ministře, to není obchod, ale úřad práce!!!“ 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

Prázdniny jsou tady a s nimi dva celé měsíce plné radosti, pohody a 

snad také pěkného počasí. Abyste bylo toto období ještě příjemnější, 

připravil jsem si pro vás již tradičně básničku, která však není 

kompletní. Jedna její část je ukryta v tajence, takže luštěte milé děti 

a užívejte si prázdnin! 

  

Červenec 

Červenec to je věc, 

začínají prázdniny, 

můžeš sbírat maliny 

nebo taky jahody 

a cákat se u vody, 

borůvkami natřít nos, 

 

 

každý může chodit bos, 

hledat hříbky na mechu, 

trochu dělat neplechu, 

chodit pozdě spát, 

celý den si hrát 
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Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

PERLOVKA: cibule, kterou nemusíte čistit 

Kromě tradiční jarní cibule nebo cibule 

na uskladnění si můžete vypěstovat i její 

méně rozšířenou sestřenici. Aromatická 

perlovka rozhodně stojí za pozornost. 

      Perlovka (Allium sativum subsp. 
ophioscordon) je dvouletá rostlina 

pocházející ze Středomoří. Rostlina vytváří 

trsy. Cibule vyrůstá s kulovitými dceřinými 

cibulkami ve společném obalu pod povrchem 

půdy. Z jedné cibulky se během 

vegetačního období vytvoří 30 až 70 nových. Úhledné cibulky jsou 

drobné, bílé, každá tvoří jen jeden zásobní list. Nemají klasické obaly, 

proto rychle vysychají a nemůžeme je dlouho skladovat. 

Jak ji pěstovat 

Vyžaduje lehké písčité půdy, které umožní snadnou sklizeň. Protože 

prakticky netvoří semena, rozmnožuje se dceřinými cibulkami. 

Vysazuje se v srpnu až září, do řádku asi 20 cm od sebe. Vzdálenost 

cibulek v řádku by měla být pět až osm centimetrů, hloubka výsadby je 

asi tři centimetry. Porost během vegetace odplevelujeme a zaléváme. 

Perlovku sklízíme ve druhé polovině července, na začátku zatahování 

listů. Z půdy je vyndáváme opatrně, aby se trsy nerozpadly. Cibulky, 

které zůstanou po sklizni v zemi, začnou zanedlouho zase růst a 

zaplevelí pozemek. 

Pro labužníky 

Perlovka se výborně hodí na zdobení slaných pokrmů. Chcete-li si na ní 

pochutnávat po celý rok, vyzkoušejte náš recept. Cibulky vložte na 

několik hodin do slané vody, než se obal uvolní a dá se lehce odstranit. 

Připravte si nálev z 1 l vody, 0,25 l 8% octa, 80 g cukru, 30 g soli, 

pepře, bobkového listu a hořčičného semínka. Perlovku zalijte hotovým 

nálevem a sterilizujte. 



Rozhovor/ Marie Dlabalová 

Ve dnech, kdy píšu tyto řádky, je horko už od rána, slunce vytáhlo rtuť 
teploměru na třicet stupňů… Ovšem začátkem měsíce června tomu bylo 
podstatně jinak, na 800 českých obcí zasáhly povodně. Náš region byl 
naštěstí ušetřen. V živé paměti máme ještě ničivé povodně z roku 1997. 
Tenkrát jsem ještě jako rozhlasová redaktorka jezdila po kraji a 
natáčela s lidmi, kterým velká voda zničila domy, zahrady, pole. Mezi 
nimi byl i soukromý zemědělec ing.Vladimír Klečka z Bartošovic, jehož 
farma byla pod vodou. Právě letos se v rozhlasovém vysílání vyjadřoval 
k tématu povodně. Když jsem se s ním po letech setkala, týkal se náš 
rozhovor nejinak, než velké vody. S jeho názory je možno polemizovat, 
anebo se nad nimi alespoň trochu zamyslet. 

 
Čím to asi je, že nás povodně pronásledují tak často? 
Hodně o tom přemýšlím, protože já jsem ten, kterého se to často 

dotýká. Vedle Odry mám i farmu, takže to schytám hned z první ruky. 

Louky, pastviny i krávy jsou často pod vodou. Tráva je pak už 

nepoužitelná jako krmivo, takže musím pastviny vyčistit, sklidit, 

vyhodit a pak až tu druhou trávu mohu zkrmit. A to počasí vnímám tak, 

že asi se něco děje v přírodě, protože poslední dobou je těch 

intenzivnějších srážek a vůbec negativních změn v počasí více.  

Kdo asi za to může?  
Většinou se to hází na hlavu 

zemědělcům. Ale tady bych byl 

opatrný, hodně se toho změnilo, 

používají se šetrnější technologie, 

a tolik pozemků, které se 

zatravnily za posledních dvacet 

let, což činí 12 – 15 %, tak to 

spíše mluví o něčem jiném. Každý 

dobrý hospodář ví, že trávní 

porosty totiž vodu zachycují. Já, když jsem začal hospodařit, tak jsem 

zatravnil takových 35 ha. Tak na zemědělce bych tu vinu nesvaloval. 



A řešení? 
Zachytit vodu v krajině. To znamená buď budovat poldry, což je podle 

mne velice šikovné řešení. Vybudovat hráze, které velkou vodu zachytí, 

u nás v obci se to alespoň osvědčilo. Přijde mi to jednodušší, než 

investovat do úprav vodních toků, protože jestli ta velká voda přijde, 

je to jedno, jestli je koryto řeky nebo potoka upravené. Voda smete 

všechno.  

Takže zemědělci za povodně nemohou, pán bůh také ne, a co třeba 
my sami, tedy někteří z nás. Výstavba velkých celků v krajině, 
jako jsou velkosklady, supermarkety, logistická sídla… tam se 
přece tím betonem poruší skladba půdy a její bonita, přirozená 
vzlínavost, zasypou se potůčky příkopy, apod.  
Máte pravdu, betonu nám v krajině přibývá, těch průmyslových zón na 

kvalitní půdě je až moc. To co matka příroda sama jednou vytvořila a 

my to uměle poničíme, to se možná tomu pánubohu nelíbí a matka 

příroda se brání. Asi bychom si měli sáhnout do svědomí, co činíme 

dobře a co špatně.  

Maminka, ještě když žila, si na žádnou velikou povodeň 
nevzpomínala. Sousedka paní Robenková při povodni v roce 1997 mi 
říkala, že už mají vodu nejen ve sklepě, ale i přes metr v domě, to 
se prý stalo poprvé, co se tu v roce 1948 přistěhovali. Jenomže 
tenkrát, jako děcko si na to ještě pamatuji, pod polem vedl 
potůček, který ústil do rybníčku u pana Staňka. Také vedle našeho 
domu a zahrady vedla přirozená strouha, která ústila do příkopu a 
pak do potoka. Dnes potůček ani strouhy nenajdete a příkopu u 
silnice po dvanácti letech a mnoha urgencích konečně letos správa 
silnic trochu vyčistila.  
Nezbývá než hledat řešení, jak přírodě s problémy, které jsme sami 

způsobili, pomoci. Abychom se těch průšvihů vyvarovali, musíme tu vodu 

někde zadržet.  

Ale kde a jak? 
Podívat se do historie. Kdysi, když se ještě hospodařilo s koňmi, tak na 

polích a lesích bývala místa, kde se voda zachycovala. Na to jsme pak 



zapomněli a zapomínáme tato místa obnovovat. Propusti, malé rybníčky 

i ty příkopky – to vše ti sedláci udržovali, čistili. Měli bychom jít na to 

jako oni.  

Škoda, že dnes tak moc lidí neuvažuje, protože povodně nás 
navštěvují dost často.  
Když se podívám, jak někteří úředníci státní správy využívají peněz 

daňových poplatníků na miliardová protipovodňová opatření, tak jako 

sedlák se ptám, jestli tyto akce, které se mnohdy ani neuskuteční, 

nebo nestačí uskutečnit, protože je smete voda, jestli je to to pravé a 

neměli bychom se více poučit od našich předků. Možná by stačilo jen 

udržovat pořádně to, co už bylo postaveno, uděláno, co se osvědčilo, 

tedy investovat do těch historických zařízení. To znamená, vyčistit 

příkopu, strouhu, osekat náletovou zeleň, hráze na rybnících opravit a 

udržovat. U nás hráz rybníka, který dolní část obce chránil proti 

povodním, sto let neudržoval nikdo. Takže je třeba se ptát státních 

úředníků také po zodpovědnosti. Jejich zodpovědnosti. Proč nebyl 

nikdo schopen zajistit alespoň základní údržbu. Sto let je dlouhá doba.  

A ještě bude? 
Rád bych věřil tomu, že v době, kdy se nebude dostávat finančních 

prostředků, se bude se vším nakládat podstatně účelněji. To souvisí 

s filosofií rozumného hospodáře, který také rozumně hospodaří 

v krajině.  

 

Zprávy a oznámení, reklamy  

Informace 
Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu hlaste na OÚ Velké 

Albrechtice, tel. 556 413 418 nebo 556 410 695, e-mail 

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

 

 

Z důvodu malého zájmu o soutěž „O nejhezčí dům a 

zahradu 2013“ byla tato soutěž zrušena. 

mailto:obec@velkealbrechtice.cz
mailto:starosta@velkealbrechtice.cz


Soukromá inzerce 
 
       
 
 

 

Obec Velké Albrechtice vyhlašuje soutěž 

o nejhezčí fotografii z léta 2013.  

Vyfoťte a doručte do 15.9.2013 na 
obecní úřad foto z tohoto léta. 

Vyfotografujte zákoutí své zahrady,  

košík plný hub nebo letní bouřku. 

Všechny doručené příspěvky posoudí  

hodnotící komise a tři nejhezčí a  

nejzajímavější fotografie oceníme. 

 

                     

Kalendář akcí  

Datum Akce 

13. července Jízda veteránů-areál SK 

20. července Hasičská soutěž „ O pohár starosty“ 

1. září ČČK/ „Rozloučení s prázdninami“ 

 

Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 12.6.2000. 

Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.  Nevyžádané 

příspěvky se nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí 

ztotožňovat s obsahem článků. Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní a 

neetické reakce a příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a 

nesnášenlivosti.  

Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci. 

Kontaktní adresa:  Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,  

tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz 

Vyšlo: 01.07.2013                                                     Uzávěrka příštího čísla: 15.08.2013 

Hledám pronájem nebytového prostoru pro 

hudební zkušebnu. 

Cena: max.1.000,-Kč/měsíc včetně služeb 

Kontakt: ales.hubacek70@seznam.cz 

Tel: 777639817 
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