
 
 

  

 zpravodaj obce Velké Albrechtice 

            září, říjen                     2013  
 

                     
Úvodník / Blanka Drastichová    

Milí spoluobčané, 

stíny se začínají prodlužovat a slunce se sklání za obzor den ze dne o 

něco dříve. Není pochyb o tom, že léto pomalu předává žezlo podzimu. 

Doufám, že jste si všichni dostatečně užili prázdnin a máte spoustu 

nádherných a nezapomenutelných zážitků 

a vzpomínek. Uložte si tyto vzpomínky v 

mysli na dobu chladného, deštivého a 

pochmurného období, které sebou podzim 

mnohdy přinese. Já ale doufám, že si ještě 

užijeme nejeden překrásný podzimní den. 

Dětem začnou školní povinnosti, budeme 

pouštět draky a sklízet plody z našich 

zahrad.  

     A tak vám přeji, milí čtenáři, abyste si 

krás a barev podzimu užívali plnými 

doušky……. 
 

 

„Dej každému dni příležitost, aby se stal 

nejkrásnějším dnem tvého života.“ 

 Mark Twain  

http://citaty.net/autori/mark-twain/


Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta 

Vážení spoluobčané. 

Jedním z „věčných“ problémů je Nerudovská otázka „kam s ním?“. Pro 

neznalé - jedná se o problém jak nakládat se vznikajícím odpadem. 

Myslím, že nakládání s komunálním odpadem máme vyřešeno uspokojivě. 

Obce jsou však tlačeny i do likvidace odpadů biologicky rozložitelných 

ze zeleně (BRO). Řada z vás již využívá nabídky firmy OZO Ostrava a 

na sezónu máte objednány hnědé kontejnery na BRO. Jiní mají na svém 

pozemku kompost a vzniklou hmotu využívají zpět na svých pozemcích 

jako kvalitní hnojivo. Najdou se však i takoví, kteří trávu ze svého 

anglického trávníku vyvezou na obecní nebo nasypou do potoka.  

    Snažili jsme se v minulých letech využít dvou bioplynových stanic 

v obci. Ani po několika jednáních s provozovatelem nedošlo k dohodě, 

na základě které bychom všichni mohli odevzdávat 

posečenou trávu a spadané listí do bioplynové 

stanice. V současné době bioplyn zemědělci už 

neprovozují, provozovatelem je RWE a zatím ani 

není s kým jednat.  

    Přistoupili jsme proto na další možnost, 

kterou je pořízení domácích kompostérů pro 

všechny domácnosti v obci a zahrádkáře. 

Současně bude pořízen i štěpkovač, který 

umožní drcení větví a hrubších odpadů a jejich 

následné kompostování, nebo využití vzniklé štěpky třeba k mulčování. 

Výsledkem by mělo být využívání BRO přímo v obci jeho recyklací. Vám 

to přinese mimo jiné zlepšení vzhledu prostoru, který využíváte na 

svých pozemcích pro uložení kompostu. A jak toto chceme uskutečnit? 

    Obec na základě zpracované analýzy kolik BRO v obci vzniká, využila 

jedné z posledních výzev SFŽP k podání žádosti o dotaci z OPŽP. Byli 

jsme úspěšní a dostaneme dotaci na zakoupení kompostérů a 

štěpkovače. V současné době organizujeme výběrové řízení na dodávku. 

Na podzim pak každý dům nebo zahrádka v zahrádkářské osadě bude 

vybavena kompostérem. Vlastník nemovitosti jen uzavře s obcí smlouvu 

na dobu 5 let, nebude nic platit. Štěpkovač si pak každý může 



objednat, až jej bude potřebovat. Přijedeme i s obsluhou a vy zaplatíte 

jen cenu v hodinové sazbě, která bude zahrnovat náklady na benzín. 

Kdo kompostér chtít nebude, nebudeme jej nutit. Je pak jen na něm 

aby nakládal se svým BRO v souladu se zákonem o odpadech a případně 

toto prokázal. 

  

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

 

Rada obce Velké Albrechtice projednala (výtah z usnesení): 

27.5.2013 rada obce schválila: 

- Program zasedání zastupitelstva obce. 

- Přijetí peněžního daru 5000 Kč Honebního společenstva Jamník 

organizací Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice. 

- Uzavření smlouvy s Úřadem práce Nový Jičín na realizaci 4 míst 

veřejně prospěšných prací. 

27.5.2013 rada obce vzala na vědomí:  

- Program Dne obce. 

- Reklamaci vad díla v budově základní školy. 

- Návrh dopravního značení na místních a účelových komunikacích. 

- Provoz ZŠ a MŠ v období letních prázdnin. 

- Žádost společnosti Miramo o souhlas s vedením optického kabelu. 

- Projednání opravy silnice před ZŠ s vedením SS MSK N.Jičín.  

26.6.2013 rada obce schválila: 

- Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni optického 

kabelu na pozemcích v majetku obce a o podmínkách zřízení stavby 

se společností Miramo. 

- Odeslat výzvu ČEZ Distribuce k zahájení prací na přeložce sloupu 

VN v souvislosti s plánovanou výstavbou poldru za MŠ. 

- Vyžádání nabídky na zpracování studie celkového zatížení životního 

prostředí v obci u VŠB TU Ostrava. 

- Mandátní smlouvu na činnosti spojené s podáním žádosti o dotaci na 

domky pro seniory. 

- Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby domků pro seniory.  

26.6.2013 rada obce vzala na vědomí: 



- Návrh nových jízdních řádů. 

- Jednání o změně územního plánu obce Bravantice. 

- Stanoviska stavebního úřadu, úřadu územního plánování a krajského 

úřadu k záměru obce postavit tělocvičnu za ZŠ. 

15.7.2013 rada obce schválila: 

- Uzavření smlouvy na zhotovení nových webových stránek obce. 

- Uzavření smlouvy s Petrem Drastichem o umístění reklamy na 

čekárně aut.zastávky PŠVP.  

15.7.2013 rada obce vzala na vědomí: 

- Zahájení oprav reklamovaných vad v ZŠ. 

- Podané odvolání manž. Dolínkových proti územnímu rozhodnutí o 

umístění stavby parkoviště u hřiště. 

- Skácení suchého javoru u domu č.p.153. 

- Stížnosti občanů na ubytovnu v č.p.100/101 a na zde ubytované. 

29.7.2013 rada obce schválila: 

- Výběr mandatáře Innova Int. s.r.o. Ostrava k provedení zadávacího 

řízení na zhotovitele staveb „Poldr a úpravy DVT 121 Velké 

Albrechtice“ a dodavatele výsadeb „Realizace prvků ÚSES kolem 

DVT 121 Velké Albrechtice“. 

27.7.2013 rada obce vzala na vědomí: 

- Stížnosti občanů na hluk a zápach z provozu LUCCO a.s. 

- Ustoupení manželů Srubkových od záměru koupit od obce pozemek 

p.č.1247/47 pro stavbu RD. 

 

 

Zasedání zastupitelstva / Ing.Josef Magera, starosta 

Dvanácté zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 9. září 

2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti  budovy obecního úřadu, Velké 

Albrechtice 119. Program bude zveřejněn obvyklým způsobem. 

Informace 

Poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu hlaste na OÚ Velké 

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

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

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


V úterý 6.srpna 2013 jsme se naposled rozloučili s panem Helmutem 

Kleinem. Narodil se ve Velkých Albrechticích 

18.12.1940 jako třetí syn Františka a Emilie 

Kleinových a zde také prožil celý svůj život. 

Vyučil se nástrojářem pro  Koh-i-noor 

v Bílovci, kde pracoval do základní vojenské 

služby. Po vojně nastoupil na asi dva roky do 

ostravských dolů. Poté odešel do Vagónky ve 

Studénce a jako zámečník zde zakotvil. 

V šedesáti letech odtud odešel na zasloužený 

odpočinek. V roce 1964 se Helmut oženil 

s Marií Pavlíkovou. Vychovali společně syny 

Čestmíra a Michala. Odpočívat Helmut neuměl a i v důchodu stále něco 

dělal. Ať kolem rodinného domku, dříve na brigádách nebo v různých 

funkcích. Nedokázal nečinně přihlížet, rád přiložil ruku k dílu, přispěl 

dobrým nápadem, radou, zkušeností. Také věci veřejné mu vůbec 

nebyly lhostejné. Zapojil se do práce občanského výboru a později, po 

osamostatnění obce, v jehož přípravném výboru také působil, pracoval 

4 volební období jako člen zastupitelstva obce, z toho část ve funkci 

místostarosty. Jeho názory, vycházející ze životní zkušenosti a 

selského rozumu, bývaly přínosem a inspirací, které využíváme dodnes. 

Helmut byl tělem i duší sportovec. Od mládí hrával fotbal a fotbalu 

zůstal věrný celý život. Když skončil jako aktivní fotbalista, věnoval se 

práci ve výboru Sportovního klubu Velké Albrechtice, kde aktivně 

působil jako pokladník. Byl aktivní i při založení tradice Štítu 

Albrechtic v roce 1973.  Elánu a nápadů měl stále dost, avšak 

v posledních letech mu začalo ubývat fyzických sil, o něž jej připravila 

těžká a vleklá nemoc. I když se podrobil závažným léčebným zákrokům, 

jeho oslabené tělo už nevydrželo. Jeho srdce dotlouklo v pátek 2. 

srpna. Dovolte mi, abych i touto cestou jménem svým, vedení obce a, 

doufám, i jménem vaším, poděkoval panu Helmutovi Kleinovi za jeho 

práci pro obec a nemalý podíl na jejím rozvoji. Bylo mi ctí s Helmutem 

Kleinem spolupracovat. Čest jeho památce! 

 



Mateřská škola /děti a učitelky 

Školní výlet 

Jako každým rokem 

před prázdninami 

jsme i letos 

naplánovali 

celodenní školní 

výlet společně se 

ZŠ. Dne 12.června 

jsme se rozjeli 

autobusem do ZOO 

Lešná u Zlína. Cesta 

byla pro děti 

dlouhá, ale rychle 

ubíhala, poněvadž se 

všichni těšili na 

zvířátka, která 

uvidí. Po příjezdu do 

ZOO jsme nejprve 

navštívili zámek 

Lešná, kde nám paní 

průvodkyně povídala o historii zámku. Po prohlídce zámku a posilněni 

svačinami z domova jsme se vydali na obchůzku ZOO. Počasí nám přálo, 

proto jsme mohli zhlédnout spoustu zvířat ve volném výběhu. Výlet se 

nám vydařil a všichni byli moc spokojeni. 

Pasování školáků  

Svůj velký den si letos předškoláci užili na zahradě MŠ za krásného 

letního počasí. Během slavnostního odpoledne plného soutěží a zábavy, 

kterým je provázel klaun alias Pepino Prcek, byli za doprovodu rodičů, 

svých sourozenců i rodinných příslušníků pasování na školáky. Také paní 

učitelky se s dětmi rozloučily a popřály jim hodně štěstí a samé 

jedničky ve „velké škole“. 



Ukončení školního roku 

Dne 21.června jsme všichni společně s rodiči a dětmi ukončili školní rok 

v MŠ. Programem, který měl název „ Na divokém západě “ nás 

provázela paní Míša Růžičková. Děti nejprve samy za doprovodu Míši 

ztvárnily písničky pohybem a později si k sobě přizvali rodiče, 

s kterými si zatančili, zazpívali a trošku i zasoutěžili. Kdo měl zájem, 

mohl se také s paní Míšou vyfotit nebo si zakoupit různá CD. Na závěr 

akce bylo malé občerstvení, které připravily zaměstnankyně MŠ, a 

rodiče s dětmi si opekli párky. Opět nám počasí přálo, takže jsme byli 

všichni spokojeni. 

 

 

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein    

Jako plyne voda v našem potoce, tak k nelibosti všech dětí, uplynuly 

prázdniny do nenávratna. Léto nám pomalu končí a jistě na něj budeme 

všichni vzpomínat. Vždyť tolik horkých a slunečných dnů už dlouho 

nebylo. Někteří budou vzpomínat v dobrém, obzvláště milovníci tropů. 



Někteří už méně. K těm druhým bude určitě patřit i naše veškerá volně 

žijící zvěř. Vedra vysušila většinu přírodních zdrojů vody, a tak jako my 

lidé, také veškerá polní drobotina potřebuje pít. Právě teď přišly vhod 

nainstalované napáječky, které jsme rozmístili před rokem v naší 

honitbě. Voda byla pravidelně doplňována a podle stop zvěře byla i 

hojně navštěvována. Především v první polovině srpna probíhá v naší 

zemědělské krajině sklizeň obilovin. Zvěři i dalším volně žijícím 

živočichům se v průběhu velmi krátké doby radikálně změní jejich 

životní podmínky. Dříve úživná krajina poskytující zvěři dostatek 

potravy a krytu se v průběhu krátké doby mění v prázdnou poušť. 

Právě v tomto období se může pozitivně projevit vytvoření vhodných 

podmínek pro život zvěře. Mohou to být již zmiňovaná políčka, meze, 

větrolamy, které i po žních zvěři a dalším obyvatelům přírody 

poskytnou příhodné životní podmínky. Dále probíhá plánovaný odlov 

srnců. Děje se tak většinou při ranní a večerní čekané. Při tomto druhu 

lovu se někdy podaří ulovit i velice plachou lišku i jinou zvěř škodící 

myslivosti. Liška nemá v naší krajině přirozeného nepřítele, tak musí 

člověk jejím lovem udržovat jejich stavy v únosných mezích. V této 

době je již nejvyšší čas zajistit krmivo na nastávající zimu. Většinou 

jsou to obilné plevy, pšenice, oves atd. Nechci teď už strašit zimou, ale 

co nevidět se veškerá pole zorají a ať není pro zvěř ten přechod tak 

drastický, je potřeba zásypy a krmelce naplnit vhodnou potravou. 

 

Vzpomínka na letní tábor/Adéla Magerová 

Rok se s rokem sešel, děti splnily všechny školní povinnosti, dospělí se 

jali řádně čerpat své dovolené 

a my se opět ocitli uprostřed 

lesa na zelené louce. Každý, kdo 

mohl, přiložil ruku k dílu a za 

tři dny vítalo děti dvacet 

přechodných domovů v podobě 

stanů. Letos si pro nás Martin 

Klimša –„Ten co je nejlepší“ a 



Jarda Zoubek „Náčelník šedý vlk“ připravili atmosféru indiánské osady. 

Hned po příjezdu se děti rozdělily do tří družstev a po seznámení se s 

okolím na ně čekaly hry, při kterých měly možnost bojovat o co nejlepší 

umístění svého kmene v 

celotáborové hře. 

Prvním úkolem bylo 

vybrat název pro svůj 

kmen, vymyslet legendu 

a vlastní pokřik. 

Wongové, Totemusové a 

Májové, jak napovídají 

jejich názvy, se s tím 

poprali statečně a brzy 

přidali i vlastní malované 

a vyrobené malé teepee 

s kmenovými motivy.   

     Potkalo nás krásných 14 dní, při kterých jsme zvládli dva výlety do 

Hradce nad Moravicí, utratit nějakou tu kačku a zařádit si na 

koupališti. Malí indiáni statečně bojovali při Olympiádě, Slepci, 

Tarzanovi a spoustě jiných her o co nejlepší místo, aby posunuli svůj 



kmen co nejblíže k vítězství. Své dovednosti ve stavění přístřešku, 

rozdělávání ohně, znalosti mapy či morseovce dokazovali při plnění 

orlích Per (indiánských bobříků). Vznikala opět nová přátelství, 

vymýšlely se nové lumpárny. Nesmím zapomenout na nástupy v 

indiánských kostýmech, kdy se maminky vyřádily a oči přecházely. 

 Já jsem už letos jela podruhé s představou, co mě čeká, ovšem 

prožitky silně předčily má očekávání a já jsem měla to štěstí, že jsem 

toho mohla být součástí. Tímto patří můj obdiv a díky všem, jenž si v 

dnešní uspěchané době najdou čas a chuť jen tak pro druhé něco 

udělat. Vymyslet a zorganizovat tyto dva týdny jsou hodiny příprav a 

telefonátů, spousta kamarádů, kteří místo na dovolenou k moři jedou s 

dětmi běhat po lese, postaví se k plotně nebo štípají dříví a vozí vodu. 

Odměnou za to jim jsou při odjezdu dětské uplakané oči, nesmělá obětí 

a vroucná přání dětí aby tábor trval déle. A tak i já se těším jako to 

dítě co si pro nás Maja do příštího roku připraví... 

 

 

 

Sportovní odpoledne pro děti a rodiče/ Adéla a Pepa Magerovi 

Přátelé a kamarádi malí i velcí, 

příznivci sportu. Protože rok 

čekání na další závod je dlouhá 

doba, rozhodli jsme se 

uspořádat odpolední sportovní 

klání pro celou rodinu. 

Přichystejte dětem kola, 

rodiče namažte kolena a přijďte za námi. Vyzkoušíme 

změnu dětské tratě a přidáme další stanoviště na 

protáhnutí těla po prázdninách. Čekají na vás 

kolektivní soutěže rodičů s dětmi, malý závod 

pro děti a v podvečer táborák. Těšíme se na vás 

v sobotu 21. září na hřišti SK Velké Albrechtice, 

zahájení ve 14 hodin. Více informací na 

www.mtbpohoda.cz                              



ČČK/Františka Kleinová 

Vážení spoluobčané, 

ČČK připravuje pro děti na sobotu 7. září 2013 sportovní a zábavné 

odpoledne plné her a soutěží. Po ukončení soutěžní části bude 

následovat dětská diskotéka. O hudbu se postará osvědčená dvojice 

Aleš a Ondřej Hubáčkovi.  Na akci si můžete zakoupit bohaté 

občerstvení. Děti budou odměněny dárky. Začátek akce je v 15.00 hod. 

      V neděli dne 8. září 2013 pojedeme do Divadla Antonína Dvořáka na 

„Galavečer“, což je přehlídka připravených novinek nadcházející 

sezóny. Jsou to jednotlivé ukázky z opery, činohry, operety či baletu. 

     V sobotu 14. září 2013 organizujeme autobusový zájezd do 

renesančního zámku Raduň, zámku Hradec nad Moravicí, dále 

navštívíme zámek v Kravařích s překrásným zámeckým parkem a 

s osmnáctijamkovým golfovým hřištěm.  Poté navštívíme Památník 2. 

světové války v Hrabyni, kde je interaktivně a velmi poutavě 

zpracována expozice Doba zmaru a naděje.  Další zastavení bude 

v Dobroslavicích, kde si prohlédneme velkou sbírku hraček, hlavně 

panenek. Zájezd zakončíme večeří v Motobaru u Hanky v Bravanticích. 

Zájemci o tuto akci se mohou hlásit v prodejně potravin u paní Milady 

Hochmanové nebo u paní Františky Kleinové.  

     V sobotu 5. října organizujeme autobusový zájezd na podzimní 

výstavu Flora Olomouc, kterou doplníme návštěvou „Pradědovy galerie u 

Halouzků“ v Jiříkově u Rýmařova. Zájemci hlaste se opět u paní 

Hochmanové  nebo paní Kleinové. 

     Ve druhé polovině října uspořádáme besedu s lékařem. Tentokrát 

s Mudr. Hanou Buriánovou. Podrobnosti zveřejníme na plakátech a 

v obecním rozhlase. V pátek 15. listopadu 2013 pojedeme opět do 

Divadla A. Dvořáka na činohru Oscara Wilde „Jak se důležité míti 

Filipa“. Zájemci, hlaste se včas u paní Františky Kleinové. Ve dnech 9.-

13.září opět připravujeme sběr obnošeného šatstva, který 

organizujeme pro Diakonii Broumov. Bližší informace se dovíte 

z plakátů a z obecního rozhlasu. 

Upřímně se těšíme na setkání s Vámi na našich akcích. Věřím, že si ze 

široké nabídky vyberete. 



Od teď je to na vás/Blanka Drastichová 

Vážení spoluobčané, jistě jste z médií zaregistrovali informaci o 
novinkách ve věci povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. 
Jedná se o vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení, která nabyla účinnosti dne 15.7.2013. 
Mnozí z nás vlastníků si řeklo: „ super, co mi má kdo mluvit do 
toho, co mám dělat se svými stromy na své vlastní zahradě“. 
    Ale ono to není jen tak jednoznačné. Prosím zamyslete se, než 
se rozhodnete kácet, a pokuste se na věc podívat z druhé strany. 
Mnoho vlastníků chce stromy pokácet jen 
kvůli tomu, že nechtějí hrabat listí, nebo 
aby si zajistili topení na zimu. 
Nezapomínejme na to, že bydlíme na 
Ostravsku, oblasti s nejhorším ovzduším  
v ČR, na to, že roste počet alergických a 
astmatických dětí a na stále častější 
záplavy a povodně !!!!!  
     Prosím přečtěte si pozorně těchto pár 
řádek z odborného tisku…..  
 

Význam stromů pro kvalitu života  

1. Dřeviny mají klíčový význam pro kvalitu života obyvatel, 

zejména ve městech. 
Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a 

dnes, v době velkého znečištění životního prostředí, jsou stále 

důležitější. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém 

prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a 

škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín a tlumí 

hluk. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví. Komise pro životní 

prostředí Akademie věd ČR varuje před zhoršením zdraví populace, 



které může způsobit neuvážené kácení zeleně a následné zvýšení 

znečištění ovzduší. 

2. Stromy vytvářejí kyslík a zlepšují kvalitu vzduchu 
Vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky 

pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí. Stromy zvlhčují 

vzduch, a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví (to je 

důležité zejména pro astmatiky). Zároveň některé dřeviny do svého 

okolí uvolňují silice (tzv. fytoncidy), které hubí nebezpečné 

choroboplodné zárodky. 

     Teplota ve stínu stromu bývá za slunečného letního dne až o 3 ˚C 

nižší než teplota ve stínu mrtvého předmětu (např. slunečníku). Strom 

odpařuje vodu a k tomu spotřebovává tepelnou energii. V zimě brání 

stromy vysázené v blízkosti budov jejich vysokým tepelným ztrátám, 

neboť zmírňují proudění studeného 

vzduchu. Vegetace je schopna snížit 

tepelné ztráty o 20 až 50 %. V létě 

naopak vegetace ochlazuje své okolí 

lépe a efektivněji než veškerá 

klimatizační zařízení. Vzrostlý, 

vodou dobře zásobený strom může 

během jednoho dne odpařit až 400 

litrů vody, a z ovzduší tak odčerpá 

téměř 280 kWh tepelné energie. 

Tato energie se uvolní v noci při 

kondenzaci páry; vznikne rosa. Nejenže tím vyrovnává teplotní výkyvy, 

ale také přirozeně doplňuje vzdušnou vlhkost, která je v městském 

prostředí až o třetinu nižší než ve volné krajině. Zelené plochy také 

zachycují srážkovou vodu, která jinak bez užitku odtéká kanalizací, a 

předcházejí tím vzniku povodní.  

3. Stromy filtrují vzduch, zachycují prach a škodliviny 
Stromy jsou přirozený a účinným filtrem škodlivých látek emitovaných 

do ovzduší především automobilovou dopravou. Vedle CO2, jedovatého 

přízemního ozónu, oxidů síry a dusíku stromy pohlcují také jemný 



polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných 

onemocnění. Studie prováděná ve Velké Británii prokázala, že 

vysazováním stromů v urbanizovaných oblastech lze snížit znečištění 

ovzduší polétavým prachem až o čtvrtinu. 

4. Zmírňují vítr a tlumí hluk 
Souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %. Stromy 

tak omezují víření prachu vlivem silných poryvů větru. Největšího 

efektu je možné dosáhnout, pokud stromy rostou na zatravněné ploše – 

prach usazený na trávníku se už znovu nevíří. Zeleň funguje jako 

protihluková bariéra. Díky členitému povrchu může na frekventovaných 

ulicích snižovat hluk na přijatelnější míru. Platí, že čím hustší a širší 

porost, tím je jeho efekt na tlumení hluku výraznější. 

5. Slouží jako biotop 
Stromy poskytují útočiště živočichům a rostlinám, včetně ohrožených 

a zákonem zvláště chráněných druhů. Staré a dožívající dřeviny jsou 

bohatým ekosystémem pestré palety různých druhů organizmů. Ve 

městech jsou stromy a křoviny často jediným útočištěm hmyzu a 

ptáků. 

6. Zhodnocují bydlení 

V praxi se prokazuje, že zeleň zvyšuje atraktivitu měst a obcí a také 

hodnotu nemovitostí. Cena bytů s výhledem do zeleně může být až o 

desítky procent vyšší, než je obvyklá cena v příslušné lokalitě. Městské 

parky a stromořadí zvyšují oblibu příslušných čtvrtí k bydlení. 

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné 

přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl, a jak dlouho 

bude trvat, než za něj vyroste náhrada !!! 

 

„ Ze dřeva lze vyrobit ledacos. Jen ne stromy.“ 

          Jan Sobotka 

http://citaty-slavnych.cz/autor/Jan_Sobotka


Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Výsadba rostlin do jezírka:  

Vybudovali jsme jezírko a nyní se chystáme zasadit rostliny. 
Pomineme problematiku druhů, počtu rostlin, vhodné kombinace 
rostlin i hloubku výsadby, a soustředíme se pouze na výsadbu jako 
takovou. Jak tedy správně sázet? 
     Rostliny můžeme do jezírka vysadit dvěma způsoby. První možností 

je výsadba mokřadních 

rostlin přímo do substrátu 

jezírka. Takto se vysazují 

hlavně rybníky, nebo velká 

jezírka. Rostliny mají k 

dispozici živiny přímo z 

bahnitého substrátu, 

neuvěřitelně rychle rostou a 

bohatě kvetou. Stvoly jsou 

silné, listy tmavě zelené. 

Rostliny jsou vyživované ze substrátu, tudíž neodebírají živiny z vody a 

nepodílejí se tak na jejím čištění. I když takhle zasadíme různé druhy 

rostlin, v krátkém čase v porostu převáží agresivnější druhy a ty méně 

konkurenční jsou vytlačovány. Proto se tento způsob výsadby k 

ozelenění zahradního jezírka příliš nehodí. 

Druhým způsobem je výsadba s využitím nádob – různě velkých košů či 

pevných nádob z umělé hmoty a textilních nádob. Výsadba do košů je 

velmi doporučovaná. Ze zkušeností ale vyplývá, že tento způsob 

výsadby není vždy vhodný. Nádoby jsou totiž nabízeny zejména z 

důvodu zamezení rozrůstání rostlin odnožemi, ale odnože děrovaným 

košem stejně prorostou do okolního substrátu. Tím se hlavní přednost 

nádob ztrácí. 

Můžeme využít také nádoby z umělé hmoty, které nejsou děrované – 

nikoliv však květináče s odtokovými otvory. Mokřadní druhy s oddenky 

totiž spolehlivě těmito otvory prorostou do okolí. Nádoby bez děr 

(například zednické kulaté kalfasy o obsahu 60 litrů) se osvědčily při 



výsadbě leknínů. Živiny, které jsou v substrátu pro lekníny, se nemohou 

vyplavit do vody, kde by je rychle využily řasy. Tudíž lekníny v těchto 

nádobách můžeme bez obav i hnojit pomalu rozpustnými hnojivy. 

Zeminu svrchu zasypeme asi 5 až 10 cm vysokou vrstvou kačírku, který 

zabrání vyluhování živin shora. Pro výsadbu mokřadních rostlin jsou 

vynikající alternativou textilní nádoby. Jde o netkanou textilii, která 

propouští dovnitř vodu, ale brání prorůstání oddenků mimo nádobu. 

Textil je měkký, odolný k povětrnostním podmínkám. Nádoby se 

vyrábějí ve třech velikostech. Nejpraktičtější je rozměr 18 x 18 x 18 

cm. Rostliny vysazujeme tak, že do nádoby nasypeme do jedné třetiny 

kačírek, na něj uložíme rostlinu a dosypeme zase kačírkem. Za tři až 

čtyři roky oddenky nádobu prorostou a musíme rostlinu přesadit. 

Postupujeme tak, že opatrně odřežeme kořeny a textilní nádobu 

stáhneme z válce kořenů. Nasypeme do ní nový kačírek, rostlinu 

zmenšíme a vysadíme zpět do nádoby výše popsaným způsobem. Do 

textilní nádoby vysazujeme pouze druhy, které se rozrůstají oddenky. 

Rostliny, které rostou v trsech bez oddenků, není ekonomické do 

těchto nádob sázet. 

 

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK 

Léto budiž pochváleno, řekl by básník o právě skončených prázdninách. 

Pro milovníky koupání a opalování to byl doslova ráj. Ne však pro členy 

výboru SK, kteří museli řešit situaci, kdy u nás skončilo družstvo 

Bílova, hrající pod hlavičkou Albrechtic B, a odvedlo nám i nějaké 

hráče s kterými jsme počítali pro nadcházející sezónu. Museli jsme 

přesto tým doplnit hostováním hráče ze Studénky a dalších z Bílovce. 

Věříme, že se nám podaří ještě někoho přivést z Bílovce a to ty hráče, 

kteří se neprosadí do týmu Bílovce. Z žáků nám odešli dva hráči do 

dorosteneckého věku, a abychom o ně nepřišli, dali jsme je na 

hostování do Studénky a Bílovce. Doufáme, že zde vyrostou v dobré 

hráče a za čas se vrátí. Pokud se týká žáků, vstoupili jsme do jednání 

s týmem Jistebníku, který rovněž řešil problém s nedostatkem hráčů, 

a snažili se obě žákovská družstva spojit. Bylo dohodnuto, že půl 



sezóny odehrají u nás a druhou v Jistebníku. Po čase přišli zástupci 

Jistebníku s dalšími podmínkami, které už pro nás byly 

neakceptovatelné. Proto z jednání sešlo a naši žáci budou hrát 

předzápasy před mistrovskými zápasy mužů. 

      Musím však být i poslem špatných správ. Po těžké nemoci nás 

opustil pan Helmut Klein. Kdo ho znal, ví, co pro sport ve Velkých 

Albrechticích udělal po dlouhá desetiletí jak aktivního sportu, tak jako 

funkcionář Sokolu a SK. Byl dlouhá léta členem stálého výboru Štítu 

Albrechtic, a je i jeho zásluha, že je tato akce tak úspěšná. Spoustu 

dobrých věcí pro sport prosadil i jako místostarosta obce či 

zastupitel. Čest jeho památce. 
 

Rozpis mistrovských utkání SK Velké Albrechtice:  

podzim 2013 
zápas kolo den datum čas       

1 1 ne 11.8. 17:00 SK VA - Sokol Spálov 

2 2 so 17.8. 17:00 SK VA - Sokol Kunín 

3 3 so 24.8. 17:00 Fotbal o.s. Fulnek - SK VA 

4 4 ne 1.9. 14.30 SK VA žáci - FK Tísek 

5 4 ne 1.9. 17:00 SK VA - TJ Odry "B" 

6 5 ne 8.9. 14:00 TJ Jistebník  -  SK VA žáci 

7 5 ne 8.9. 16:30 TJ Mořkov - SK VA  

8 6 so  14.9  16:30 SK VA - Sokol Skotnice 

9 6 ne 15.9. 14:00 Sokol Spálov - SK VA žáci 

10 3 st 18.9. 16:30 Sokol ČOS Bravantice - SK VA žáci 

11 7 so 21.9. 12:00 FK Pustějov -  SK VA žáci 

12 7  ne 22.9  16:00 FK Tísek - SK VA žáci 

13 8 so 28.9. 13:30 SK VA žáci - Sokol ČOS Bravantice 

14 8 so 28.9. 16:00 SK VA - FK Prosperita Bartošovice 

15 9 so 5.10. 15:30 TJ Trojanovice-Bystré - SK VA 

16 9 ne 6.10. 13:15 FK Tísek - SK VA žáci 

17 10 so 12.10. 13:00 SK VA žáci - TJ Jistebník 

18 10 so  12.10  15:30 SK VA - Sokol Žilina 

19 2 so 19.10. 12:30 SK VA žáci - FK Pustějov 

20 11 so  19.10  15:00 Fotbal Studénka o.s. - SK VA 

21 1  so 26.10  12:30 SK VA žáci - Sokol Spálov 

22 12 so 26.10. 15:00 SK VA  - TJ Trojanovice I 

23 13 ne 3.11. 14:30 FC Lichnov - SK VA  

24 14 ne  10.11  14:00 Sokol Spálov - SK VA  



Poli veterán jízda/Antonín Seuer   

Děkuji za naprosto 

dokonalou spolupráci a 

vyslovuji poděkování i 

"dobrovolným" 

pořadatelům a 

pomocníkům z Velkých 

Albrechtic. Věřím, že 

zastávka naší 

veteránské jízdy ve 

vašem skvělém 

areálu získá pevné 

místo v kalendáři soutěže. I ze strany účastníků byla hodnocena velmi 

příznivě. Pro informaci 

uvádím, že příští rok 

budeme pořádat 

jubilejní 10. ročník v 

termínu 12.7.2014. 

Tímto si dovoluji tento 

termín v předstihu 

zarezervovat a 

zároveň i vás vyzvat 

ke spolupráci, tak aby 

příští ročník byl ještě 

pěknější a 

vydařenější.  

http://www.oldtimeranonce.cz/modules/extcal/event.php?event=934


Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Jubilanti 

Září 

Kalický Václav   50 let 

Vidláková Eva   50 let 

Horklová Ludmila   65 let 

Žůrek Miroslav   65 let 

Bučková Libuše   70 let 

Kudelová Emilie   70 let 

Bodlák Jiří    75 let 

Jirkovský Oleg  75 let  

 

 

 

Říjen 

Hurník Vlastimil   50 let 

Lubojacký František   55 let 

Rakos Jaroslav   50 let 

Carbolová Miluše   60 let 

Scheffler Marie   60 let 

Jermář Josef   65 let 

Burša Josef    70 let 

Timošová Marta   70 let 

 

 

 

Opustili nás  

 

Paní Anna Monsportová 

Pan Helmut Klein 

  Pan Jiří Vítek 

 

 



Touto cestou bych chtěl poděkovat všem příbuzným, 

přátelům, kamarádům, známým a všem spoluobčanům, kteří se 

přišli naposledy rozloučit s mým otcem Helmutem Kleinem. Za 

projevy účasti všem ještě jednou děkuje syn Čestmír 

s manželkou Bohdanou a rodinou. 

 
 

 

Rozhovor/Marie Dlabalová 

Splnit si svůj sen 

Byla jsem moc malá, když mě otec posadil na koně, ale jen tak na chvíli, 
abych věděla, jaké to je. Jaké to bylo, si už dnes nepamatuji, asi jsem 
se bála. Měli jsme koně, čtyři. Sloužili k hospodářským účelům, jako 
každému sedlákovi ve vsi. Pamatuji se, jak jeden z nich umíral, protože 
se ve stáji přetočil o řetěz a uškrtil se. Všichni jsme z toho byli 
nešťastní, protože zvířata tenkrát byla funkčními členy rodiny, ne jen 
miláčci pro potěchu a zábavu. Jak šel čas a nastolil kolektivizaci 
zemědělství, koně nahradily traktory. Koně od sedláků byli soustředěni 
v ohradě u souseda pana Ambruze. Mezi nimi i hříbě Dáša – ostatní naši 
koně šli na jatka. Dáša byla krásná, hnědočerná. Seděla jsem na ohradě 
a ona ke mně přicházela pro pohlazení…Ohrada už není, louka, kde se 
koně pásávali, také ne, vyrostly betonové hangáry pro účel státu. A 
teď si představte, že jsem tam jednoho dne uviděla koně. Krásného, 
vysokého, hnědočerného, jak se jen tak pase na tom kousku zeleně 
kolem betonu. Jistě uznáte, že to je námět na následující rozhovor 
s majitelem koně panem Jiřím Kavalou (1947), který v objektu, který 
patří Správě státních hmotných rezerv Praha, pracuje už 28 let.  

Co vás to napadlo pořídit si koně? 

To je dlouhá historie. Musíme začít u mého dětství. Pocházím totiž 

z malozemědělské rodiny. Měli jsme domácí zvířata, pozemky, které 

bylo třeba obdělávat, ale to nám obstarávali sedláci, kteří měli koně. 



Jim jsem záviděl, protože koně se mi moc líbili… Asi před patnácti lety 

mně kamarád Vlastík, vášnivec pro vojenskou historii, přivedl do Klubu 

vojenské historie v Ostravě, který se zabýval historií Napoleonských 

bitev a nejen to, mohl jsem se jich pak i zúčastnit. Samozřejmě jejich 

napodobenin, které se konají v několika zemích, díky nadšencům, kteří 

mají vše dopodrobna zdokumentované. Nejdříve jako pěšák. Pak jsme si 

řekli, že by nebylo špatné být jezdci z období tehdejšího Rakouska a 

vybrali jsme si hulány. No ale k tomu potřebujete koně, že. A tak jsme 

si nejdříve pořídili uniformy, repliky historických zbraní, vybavení pro 

koně a jejich přepravu. Z počátku, ještě bez koní, jsme jezdili na 

místa, kde se historické ukázky bitev konaly a okukovali koně, jejich 

výzbroj i jezdecký styl kavaleristů. Pak už zbývalo jen pořídit si 

k těmto aktivitám vhodné koně. Opět pomohl kamarád, podnikatel 

z blízkých Klimkovic, se kterým jsme postupně koně nakupovali a 

založili „domovskou“ stáj. Pořizovali jsme si koně, u kterých byl 

předpoklad, že se dají vycvičit k jezdeckým bojovým ukázkám, 

nebudou se bát střelby a budou schopni i dalekých přeprav po celé 

Evropě.  



Váš první kůň? 

Byla to Delfa, vyřazená kobylka z dostihů, která jezdila i Chuchli. Stála 

mě 40 tisíc korun. 

No jo, ale šlo především o to naučit se na koni jezdit!   

No právě. Bral jsem výcvikové hodiny na Hýlově (u Rosti Nykla z V.A.), 

pak jsem se ještě zdokonaloval u jezdeckého klubu Baníku Ostrava ve 

Staré Bělé. Nebylo to jednoduché, zvláště je-li vám už přes padesát 

let a jste úplným nováčkem. Postupně jsem si uvědomil, co je to jezdit 

na koni, nebát se ho, vnímat jeho pohyby, nálady, prostě jej ovládat a 

mít s toho dobrý pocit. Všechno byl vlastně běh na dlouhé tratě, ale 

jsem rád, že jsem se o to pokusil a potřebné zvládl. Procestoval jsem 

tak poněkud svérázně devět zemí Evropy a ty zážitky mi nikdo 

nevezme. Následovaly víc než desetileté „spanilé jízdy“ s koňmi a na 

koních po Evropě.           

Například? 

Krásná byla Provence, Bretagne i oblast francouzské riviéry ve Francii 

(Saint Malo, Dinard, Mont Saint Michal, Sanit Amant Soult, Golfe 

Juan, Saint Raphael). Naše koně se proháněly, i opakovaně, po 

historických místech Itálie (Tolentino, Marengo, Alessandria), 

Rakouska (Hollabrunn, Schallburg, Marcheg, Coling), Polska (Nisa, 

Rašin, Ostrolenka, Pultusk), Německa (Lipsko, Jena,  Grossgerschen), 

Slovenska (Bratislava), Slovinska (Pivka), Maďarska i dalekého Norska 

(Askin). Čtyřikrát jsem jel na koni s celou skupinou jezdců KVH tzv. „po 

kopytě“, vždy celý týden, k účasti na rekonstrukci bitvy u Slavkova, 

nacházejícího se u Brna. Moje poslední cesta s koněm na vojenské akci 

byla při rekonstrukci bitvy u Waterloo v Belgii nedaleko Brusselu.  

Už to jsou jen vzpomínky? 

Ano, ty ukázky rekonstrukcí bitev byly stále náročnější. Takže jsem to 

i po několika zraněních a pro přibývající léta ukončil a teď už si jezdím 

na svém koni jen pro potěšení u nás doma. (Moji mladší kolegové dále po 

rekonstrukcích „napoleonských“ bitev jezdí.) 

 



Kolik jste měl koní? 

Čtyři, teď mám „kluka“ Toscana, říkám mu Tosky. Je mu devět, čili kůň 

v nejlepším věku, mladík, což se o mně říci nedá. S ním jezdím tak 2x 

týdně po kraji – po loukách, polích, lesích a kochám se, relaxuji, 

udržuje mě to ve fyzické kondici a velmi kladně psychicky nabíjí !  

A uvědomujete si, že nejkrásnější pohled na svět je právě ze 
hřbetu koně! 

Jistě. Ale pozor na pády, zažil jsem jich dost, právě proto si na koně 

vždy beru přilbu a jsem patřičně soustředěný. 

Asi je zbytečné, ptát se proč to vlastně děláte… 

Splnil jsem si svůj sen, mít vlastního koně. Naučil jsem se na něm 

jezdit, byl jsem hulánem a zúčastnil jsem se „napoleonských bitev“, 

dělám něco pro své zdraví i aktivitu – jak tělesnou, tak i duševní. 

Nechci to zakřiknout, ale ve svých 67 letech nemám problémy s páteří. 

Jsem akční. Ne hrdina, jako v televizních seriálech, jen v běžném 

životě.  

Jak dlouho vám to vydrží? 

Mám říci do sta let? To by asi nešlo, ale byl bych rád, kdyby se pár let 

pro mne na zemi ještě v těchto aktivitách našlo.  



SUMMER ACOUSTIC FESTIVAL 2013/Filip Melecký 

Dne 10. 8. 2013 proběhl 

v areálu hřiště první ročník 

akustického hudebního 

festivalu. Pořádala ho skupina 

mladých lidí, kteří chtěli 

zpestřit kulturní život ve 

Velkých Albrechticích a okolí. 

     Na festivalu vystoupilo 10 

kapel, které se postaraly o 

výbornou atmosféru a 

přilákaly návštěvníky všech 

věkových kategorií. Přestože se festival těšil velkému zájmu, setkali 

jsme se ze stran sousedů areálu s negativními reakcemi. Bohužel tento 

přístup ovlivnil organizaci i průběh celého festivalu. Ani to nás však 

neodradí od pořádání 

dalšího ročníku, který se 

snad shledá s větší 

podporou obyvatel. Neradi 

bychom přesouvali festival 

na jiné místo. 

     Touto cestou bychom 

mimo jiné chtěli poděkovat 

všem, kteří se na festivalu 

podíleli a všem, co se 

zúčastnili. Přijďte zas! 
  
 

 

Tři chlapci se hádají, čí děda je nejdrsnější. „Nejdrsnější je  

ten můj,” říká první kluk, „poslouchá Ozzyho Osbourna.” „To 

nic není,” namítne druhý, „můj děda poslouchá Black 

Sabbath.” „Ale na mého dědečka nemáte,” povídá třetí hoch, 

„z jeho oblíbené hudby vstávají hrůzou vlasy Ozzymu 

Osbournovi i Black Sabbathům.” „A co to poslouchá?” „Evu a Vaška.” 



Albrechtík – Ahoj děti! / Adriana Drastichová 

Ježek, ježek ježatý,             Ježku, ježku co ti vadí? 

od hlavy až po paty,                              Že mě nikdo nepohladí. 

mračí se a žaluje, 

na každého kdo tu je. 

                                         

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

                                     Ježkovy cestičky 

Jsou různě dlouhé. Krátkou vybarvi žlutou, delší zelenou a 

nejdelší hnědou pastelkou.    



Zprávy a oznámení, reklamy 

  
 

 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu / obecní úřad 

Podzimní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční 

v sobotu 21. září 2013 

od 7.00 do 10.00 hodin  

na parkovišti před obecním úřadem. 
 

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

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

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

koberce a podlahové krytiny, televizory a lednice, pneumatiky od 

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

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

stavební odpad. Využijte této příležitosti a 

zbavte se starých „krámů“, které doma překáží! 

Nevyhazujte je na různých místech v obci nebo 

do kontejnerů na tříděný papír, plasty nebo sklo! 

    Tato služba je poskytována bezplatně občanům 

obce Velké Albrechtice, kteří jsou zapojeni do 

systému sběru, třídění, svozu a nezávadné likvidace 

odpadů obce Velké Albrechtice, tj. mají u obce objednán odvoz odpadů 

od svých domácností. Není určena pro právnické osoby a fyzické osoby 

- podnikatele, kteří jsou povinni zajistit si likvidaci odpadů ve vlastní 

režii. 

 

 

     Vážení spoluobčané, pokud byste měli zájem o 

pravidelné zasílání informací, novinek a tištěného 

obsahu hlášení v obecním rozhlase zašlete svůj e-mail 

na adresu  obec@velkealbrechtice.cz 

mailto:obec@velkealbrechtice.cz


In line škola bruslení/Honza Jaroš 

Již třetí rok využívá v letních měsících asfaltovou plochu u 

fotbalového hřiště ve Velkých Albrechticích FITCAFFÉ - Sportovní 

club Honzy Jaroše v Bílovci k výuce in-line bruslení. V nabídce jsou 

víkendové kurzy pro dospělé a hlavně prázdninové celotýdenní dětské 

"in-line tábory". Zájem o ně ze strany dětí i rodičů každý rok stoupá, 

což nás moc těší. Toto hřiště nám bruslařům nabízí výborné podmínky i 

zázemí pro výuku. Chtěli bychom poděkovat obci Velké Albrechtice, že 

nám umožňuje hřiště pro tyto účely využívat.                 

  

 

 

Máma volá paní učitelce:  

"Nedávejte prosím dětem úkoly z matematiky, kde 

ve slovní úloze stojí pivo 1,80 Kč. Manžel pak 

nemůže celou noc usnout." 



Vyměňte si včas řidičské průkazy !!! 

Řidičské průkazy vydané v období od ledna 2001 do konce dubna 2004 si musí 
jejich držitelé vyměnit do konce roku 2013. Nenechávejte výměnu na poslední 
chvíli. 
Kterých ŘP se výměna týká? 
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby 
pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. (v souladu s novelou 
zákona č. 119/2012 Sb.) 
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů: 

 
Kde si mohu vyměnit ŘP? 
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský 
úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České 
republiky. 
Co musím mít s sebou? 
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností 
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
- ŘP, který podléhá povinné výměně 
Kdy mně bude vydán nový ŘP? 
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od 
podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč. 
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního 
poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání 
žádosti (viz výše -správní poplatek 500 Kč). 

Zdroj: www.mvcr.cz 

http://www.mvcr.cz/


               



Chcete ušetřit za plyn a elektřinu? 
Chcete zdarma využívat výhod elektronických 

aukcí? 
 

Přidejte se k tisícům spokojených domácností a 
zapojte se do dalšího kola aukce v měsíci září! 

 
Společnost  eCENTRE, a.s., pro Vás, občany i podnikatele, zajistila 

příležitost snížit náklady domácností i firem na nákup silové elektrické 

energie a zemního plynu formou bezplatné elektronické aukce. 

eCENTRE, a.s. se realizacemi e-Aukcí zabývá od roku 2006 a svým 

klientům ušetřila již více než 824 miliónů korun. 

Jak se do e-Aukce přihlásit? Je to jednoduché! 

1) Dostavte se na kontaktní místo a přineste s sebou 
- kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem - včetně všech   
dodatků a obchodních 
  podmínek 
- kopii ročního vyúčtování (fakturu) spotřeby elektřiny a plynu. 
- spojovací číslo SIPO nebo číslo bankovního účtu, z kterého si 
přejete hradit odběr 
  elektřiny či plynu. 

2) Podklady od Vás převezmeme a ověříme údaje potřebné pro 
vstup do aukce. 

3) Uzavřeme s Vámi smlouvu se společností eCENTRE, a.s., která 
Vám zajistí účast v e-Aukci (smlouvu je oprávněn podepsat vždy 
ten člen rodiny, který je uveden i na smlouvách se stávajícími 
dodavateli). 

 

Jak proběhne elektronická aukce? 

1) eCENTRE sdruží poptávku od všech domácností a firem do  
e-Aukční síně a proběhne soutěž mezi dodavateli energií.  

2) Vítězný dodavatel porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z 
e-Aukce. Je-li cena z e-Aukce nižší než Vaše stávající cena, 



eCENTRE  zajistí podpis smlouvy na dva roky (podnikatelé 1 
rok) mezi Vámi a vítězným dodavatelem.  

3) V případě, že cena stávající je nižší než vysoutěžená, zůstáváte u 
současného dodavatele. 

 

Máte tak zajištěn 100% administrativní servis, nemusíte nikam 
chodit, nikam volat a vše máte úplně zadarmo! 

Navíc Vám jako bonus zajistíme slevy na odběr pohonných hmot 
formou slevových karet! 

 
 
 

Využijte tuto příležitost a navštivte nás osobně na našem 
kontaktním místě: 

 

Jednací sál v budově Obecního úřadu Velké 
Albrechtice 

 
V pondělí 16. 9. a 23. 9. od 14:00 do 17:00 hodin. 

 
V případě, že Vám bude vyhovovat jiný termín, zavolejte nám 

kdykoliv! Jsme připraveni zajistit sepsání smlouvy i u Vás 
doma. 

 

 
Ing. Ivana Jahnová   Mgr. Irena Hudcová 
775 635 223    775 311 270 
partner eCENTRE, a.s.   partner eCENTRE, a.s.  

 

Snižme společně náklady na naše 
domácnosti ! 



 

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 

7.září ČČK/Sportovně zábavné odpoledne pro děti 

8.září ČČK/Divadlo A. Dvořáka „Galavečer“ 

9. září Zasedání zastupitelstva obce 

9.-13.září ČČK/Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov 

14.září ČČK/Zájezd Raduň 

21. září Svoz objemného odpadu 

21. září „Podzimní řádění“ sportovně zábavné odpoledne pro děti 

5.října ČČK/Zájezd podzimní Flóra Olomouc 

18. října Výroční setkání Klubu seniorů 

 

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

Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.  Nevyžádané 

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

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

reakce a příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.  

Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci. 

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

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

Vyšlo: 03.09.2013                                                     Uzávěrka příštího čísla: 15.10.2013 

mailto:obec@velkealbrechtice.cz

