
 

  

 

 

 

 

45. ročník Štítu Albrechtic 
 

Vážení příznivci Štítu Albrechtic, 

srdečně Vás zveme na místo, kde vše před 45 lety začalo, a to do 

našeho sportovního areálu ve Velkých 

Albrechticích, těšíme se na hojnou účast a 

příjemné sportovní zážitky.  

Za pořadatelský tým fotbalistů, hasičů a myslivců 

Vás zve Eva Hurníková, předsedkyně SK.  

Akce Štít Albrechtic 2018 byla podpořena dotací 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 



Program 45. ročníku Štítu Albrechtic 2018 

PÁTEK 22.6.2018 

10:00 h.  sraz starostů 

17:00 h.  jednání starostů členských obcí a stálého výboru Štítu                                        

Albrechtic 

18:00 h.  společenský večer starostů členských obcí, zástupců       

sportovních klubů a členů stálého výboru Štítu Albrechtic 

SOBOTA 23.6.2018 

7:30 h.    sraz všech účastníků na hřišti ve Velkých Albrechticích 

8:00 h.    slavnostní zahájení 45. ročníku ŠTÍTU ALBRECHTIC 2018 

8:15-8:30 h. odjezdy výprav na jednotlivá sportoviště 

9:00 h.    zahájení všech soutěží  

11:00-14:00 h.  oběd v budově ZŠ 

13:00 h.  vystoupení dětí z Velkých Albrechtic 

16:00 h.  zápas o třetí místo na hřišti ve Velkých Albrechticích 

17:00 h.  finálový zápas o putovní pohár Štítu Albrechtic 2018 na 

hřišti ve Velkých Albrechticích 

17:00-19,00 h. večeře v budově ŽŠ  

18:00-18:30 h.  slavnostní vyhlášení fotbalového turnaje a 

vyhodnocení 45. ročníku Štítu Albrechtic 2018 a předání putovní 

standarty 

20:00 h. zábava do ranních hodin 

Po celý den doprovodný program: mažoretky, Rozmarýnka, vystoupení 

dětí, atrakce - skákací hrad, fotbalové šipky, vodní 

skluzavka, dále prodej regionálních prodejců bio 

potravin a výrobků našeho kraje. Na večerní 

zábavu bude hrát známá skupina Kámo a DJ 

Lojza.  

A celým dnem bude provázet komentátor 

Honza Gavelčík  z Rádia Čas. 



Velké Albrechtice v roce 2018 / Ing. Josef Magera, starosta 

Obec Velké Albrechtice se rozkládá v údolí 

říčky Bílovky v nadmořské výšce od 204 do 308 

m.n.m. Stáří obce nelze spolehlivě doložit, první 

písemná zmínka o obci se datuje rokem 1414, 

kdy ves náleží k bíloveckému panství pánů z 

Kravař. Dominantou obce je pozdně gotický farní 

kostel sv. Jana Křtitele z 15. století, s ohradní 

zdí kolem hřbitova a kapličkou v ohradní zdi. Ve 

spodní části obce je dochovaná původní selská zástavba.  

Poloha obce a okolní terén zve k cyklistickým a turistickým výletům i 

vyjížďkám na koních. Obcí prochází cyklotrasy č. 6011, Radegast, 

Bílovecko a okruh Kravařsko. Je zde možnost rybaření na pstruhové 

vodě potoka Jamník a na Bílovce. Pokud napadne sníh je okolní terén 

ideální pro běžkaře. V přírodě je možno pozorovat například ledňáčka, 

který hnízdí ve strmých březích na dolním toku Bílovky i vydru říční. 

Památným místem je lokalita vodní tvrze z přelomu 13. a 14. století, 

která leží na příjezdu do obce po cyklotrase č. 6011 od Studénky. Je 

významným archeologickým nalezištěm. Panské sídlo dnes připomíná jen 

zarostlý ostrůvek uprostřed rybníka. Pozemky jsme nabyli do majetku 

obce a v roce 2017 jsme provedli vyčištění rybníka od nánosu bahna a 

opevnili břehy lomovým kamenem. Rybníček využívá místní rybářský 

spolek k rekreačnímu rybolovu. 

V obci působí spolky Sportovní klub, Myslivecký spolek Jamník, Klub 

Zdravíčko (bývalý ČČK), Klub seniorů, Spolek dobrovolných hasičů, 

Rybářský spolek, Kynologický spolek a tři osady zahrádkářů. V poslední 

době našly společný zájem maminky malých dětí, které se pravidelně v 

úterý scházejí v klubovně na OÚ. V obci je malotřídní základní škola 

pro 1. až 4. ročník a mateřská škola se dvěma odděleními pro 56 dětí.  

Počet obyvatel se také výrazně měnil. Po roce 1918 měla obec až 1360 

obyvatel. Pak v roce 1926 došlo rozhodnutím Zemské rady k přičlenění 

části území obce s asi 360 obyvateli, zámkem a lihovarem k Bílovci. Po 

roce 1945 měla obec kolem 1 tisíce obyvatel. Přestože v územních 



plánech se počítalo spíše se snižováním počtu obyvatel, k 1.1.2018 měla 

obec 1129 obyvatel. Tedy o 157 více, než obec měla při osamostatnění 

k 1.1.1991. V tom je i 43 „úředních bezdomovců“, lidí s adresou na OÚ.  

Obec je svou polohou zajímavá pro obyvatele blízké Ostravy, kam se 

do centra po dálnici dostanete i pod 20 minut. Řada Ostraváků si zde 

koupila nebo postavila domek a do Ostravy dojíždí za prací. Zde pak 

hledají klid a zdravější životní prostředí. Přispělo to i k záchraně kdysi 

velmi zdevastovaných zemědělských usedlostí, ze kterých jsou dnes 

hezky opravené rodinné domy. 

Většinu z 13 km2 území obce tvoří převážně zemědělská půda. Téměř 

zde nejsou lesy, vymýcené ve snaze získat novou ornou půdu. Vlivem 

scelování pozemků vymizely i dříve velmi četné remízky a aleje kolem 

polních cest. Ani dnes se způsob hospodaření na zemědělské půdě moc 

nezměnil. Všichni hospodaří převážně na pronajaté půdě, vlastníků 

půdy, kteří hospodaří na svém, je jen pár. Působí zde asi padesát 

různých subjektů, většina se sídlem mimo obec. Dá se očekávat, že 

budou chtít zúročit svoje investice do levně nakoupené půdy a zlepšení 

stavu krajiny asi nebude jejich prioritou. Většina využívá štědrých 

dotací na pěstování řepky a kukuřice. Působí zde jeden velký 

zemědělský podnik ZD Bílovec agro, který nahradil zkrachovalý podnik 

Sugal. Pak řada menších podniků a pár soukromých zemědělců. Dobytek 

zde, kromě farmy Šťastná koza a chovatelů koní, nechová nikdo. Půda 

ztrácí svoji kvalitu. Zvířata se chovají jen ve velkodrůbežárnách 

s produkcí kuřat a v chovech slepic pro produkci násadových vajec. Do 

budoucna by se snad měl jeden bývalý chov prasat rekonstruovat na 

chov 1200 ks hovězího, což může přinést zlepšení. ZD Bílovec zde 

provozuje i dvě bioplynové stanice, které „krmí“ kukuřicí a 

cukrovarnickými řízky a různými bioodpady různých původců.  

Snahou obce je obnovit přirozený ráz krajiny kde to půjde. Přestože 

byla v roce 2010 provedena komplexní pozemková úprava a na společná 

zařízení je v ní vyčleněno přes 70 ha, jejich realizace je velmi pomalá. 

Stát, který má tato opatření provést, loni zadal projekt polních cest s 

doprovodnou zelení. Obec s dotací OPŽP realizovala suchý poldr, který 

chrání před záplavami z přívalových dešťů centrum obce. Dále jsme 

provedli asi 7 ha výsadeb trvalých porostů dřevin. Něco s dotací OPŽP, 



zbytek za svoje, s pomocí myslivců a dalších občanů. Pravidelná údržba 

porostů však něco stojí, a to nás brzdí v dalších výsadbách. Těch se 

proto ujali naši myslivci. Přestože jich je coby na prstech rukou 

spočítal, pomaličku realizují v přírodě opatření k obnově krajiny a pro 

rozmnožení lovné zvěře. Patří jim za to velké poděkování.  

Většina obyvatel vždy dojížděla za prací a vzděláním do Bílovce a do 

blízké Studénky. Bílovec je pověřenou obcí, vykonávající převážnou 

část státní správy pro naše území.  

Postupem času obyvatelé zapomněli na zvyky a tradice svých předků. 

Dnes se kulturní život znovu rozjíždí. Kromě karnevalů v letním období 

a několik plesů v zimní sezóně se konává řada akcí pro děti a mládež, 

většinou pod záštitou spolků nebo obce. Vyzdvihnout bych chtěl dny 

obce a už tradiční pálení čarodějnic, spojené se stavěním máje a pak 

kácení máje, organizované společně více spolky, s účastí školy, kterých 

se účastní velké množství občanů. Dlouhodobě se už také pořádá 

vázání adventních věnců, loni rozšířené o rozsvícení vánočního stromu. 

Obec má schválený program rozvoje obce a od podzimu 2017 i nový 

územní plán. Jeho realizace však je závislá i na využití vlastnictví 

státního majetku, zejména bývalé mechanizační středisko v sousedství 

školy. Pro zlepšení kvality bydlení v obci jsme zajistili plošnou 

plynofikaci, dostavěli veřejný vodovod, podíleli se na odkanalizování 

levobřežní zástavby a připravili nové stavební pozemky pro výstavbu 

rodinných domků. Byla provedena údržba a modernizace většiny 

obecních budov a komunikací, včetně chodníků na hřbitově. Mladé 

rodiny využívají k bydlení 8 bytů v nástavbě MŠ. Pro naše seniory jsme 

postavili osm malometrážních bezbariérových bytů v centru obce 

(2015). Zde našli svůj nový domov lidé nad 70 let a může jim zde být 

poskytována pečovatelská služba. Objekt stojí v celkově 

revitalizovaném území, 

blízko obchodu, pošty, 

obecního úřadu i 

kostela. V novém 

podlaží rekonstruované 

budovy OÚ (2016) 

našla konečně důstojné 



sídlo i obecní knihovna a klubovna pro činnost spolků.  

Připravena je novostavba nové sportovní haly pro míčové hry na 

pozemku za ZŠ, vybíráme dodavatele. V projekční fázi je také 

rekonstrukce dvou silničních mostů přes Bílovku a letos bychom rádi 

jeden z nich začali stavět. Ne všechno se daří. V současnosti se už 

třetím rokem potýkáme s přípravou dostavby kanalizací. Nedodržením 

termínu předání projektu stavby pro územní řízení projektantem a 

nezajištěním územního rozhodnutí jsme nemohli uplatnit naši žádost o 

dotaci v poslední výzvě OPŽP a tento problém se proto znovu odsouvá, 

snad ne provždy.  

Aby bylo vše možné realizovat, je třeba mít jasno v nemovitostech. Po 

deseti letech od KPÚ stát dává do pořádku katastrální mapu v 

zastavěném území obce a zahájil obnovu katastrálního operátu, s 

termínem dokončení 2020 a s přečíslováním pozemků. 

Vzhled obce a složení jejího obyvatelstva se za uplynulých dvacet let 

značně změnily. Přičítám to tomu, že obec je samostatnou obcí, která 

si sama rozhoduje o svém rozvoji a s přispěním svých občanů buduje 

zde místo pro žití, ne pro zemědělské velkochovy, kde člověka 

pokládali jen za pracovní sílu. Mění se i ostatní podmínky, třeba kam 

občané dojíždí za prací a jakou práci vykonávají. V dříve nejčastějším 

zemědělství dnes pracuje jen velmi malé procento obyvatel. Většina 

dojíždí do Ostravy, sousedních měst i do vzdálenějších Nošovic či 

Mošnova. Sídlí zde řada živnostenských firem v různých oborech. 

Dnešní údaj o nezaměstnanosti v obci je pod hranicí celostátního 

průměru a v evidenci ÚP už jsou jen ti obtížně zaměstnatelní. Spíš 

vzniká problém sehnat kvalifikované zaměstnance, což firmy řeší přes 

pracovní agentury a zaměstnáváním cizinců. A řemeslníka aby člověk 

hledal s lucernou. Staří mistři vymírají a nové nikdo neučí. Ale to je 

zřejmě problém všech obcí. 

Přeji Vám všem, kteří jste do naší obce zavítali u příležitosti 45. 

ročníku Štítu Albrechtic, aby se Vám zde líbilo a dobře jste se bavili. 

Domů si odnesete snad jen krásné zážitky. Společná setkání bychom 

měli prožít v pohodě a ve sportovním duchu. Jisté je, že vítězem 

nebudou jen Albrechtice, ale i původní myšlenka setkávání a předávání 

této tradice dalším generacím. Štítu zdar! 



 Myslivecký spolek Velké Albrechtice 

Střelecká soutěž 

Drazí přátelé, tímto si vás dovolujeme pozvat na již tradiční 

střeleckou soutěž konanou u příležitosti 45. ročníku Štítu Albrechtic. 

Náš myslivecký spolek Jamník Velké Albrechtice připravil tuto 

střeleckou soutěž konanou dne 23.6.2018 na střelnici Hubert 

v majetku pana inženýra Richarda Marka ve Vlkovicích nedaleko 

Fulneku. Průběh celého závodu bude upřesněn na přelomu dubna a 

května na základě přihlášek všech účastníku soutěže. 

Soutěž bude uzavřena a mohou se jí zúčastnit pouze právoplatní 

členové mysliveckých spolků, členové honebních společenstev, které 

provádí výkon práva myslivosti v obcích sdružených v rámci Štítu 

Albrechtic.  

Startovné bude stanoveno na 350 korun na osobu střelce. V rámci 

startovného bude snídaně, oběd, káva, čaj a veškeré terče. Tímto vás 

žádám o zaslání počtu tříčlenných družstev se jmény jednotlivých 

účastníku a telefonní kontakt na vedoucího týmu. Účast prosím 

potvrďte na mail lubikovic@seznam.cz. Případné dotazy zodpovím 

osobně na tel. 605809363 Libor Rataj.  

 

mailto:lubikovicz@seznam.cz


 

Časový plán  

8:00 slavnostní zahájení na hřišti ve Velkých Albrechticích 

8:30 odjezd na střelnici do Vlkovic 

9:00- 9:45 prezentace, losování, snídaně 

9:45 nástup a zahájení 

15:00 předpokládané ukončení soutěže 

15:30 vyhlášení střelecké soutěže a předání cen 

16:00 odjezd na hřiště do Velkých Albrechtic, kde budou rezervovány 

stoly pro účastníky soutěže 

Závod 

- Lovecké kolo 20 terčů 

- Automatický trap 25 terčů 

- Vzduchovky 5 ran volná ruka 10 metrů 

Kategorie 

- Jednotlivci 

- Tříčlenná družstva 

Hodnocení 

- Jednotlivci 1 terč = 1 bod 

Vzduchovky 0-50 bodů 

- Družstva tříčlenné družstvo složené ze zástupců 

jednotlivých MS. Vítězí družstvo s největším počtem bodů. 

V případě rovnosti bodů bude proveden rozstřel na loveckém 

kole systémem náhlá smrt. 



Důvodem zařazení vzduchovek do soutěže je snaha o další zpestření 

této soutěže. Dále pak i to, že všechny tří disciplíny se dají střílet 

souběžně. Což by u případné malorážky nebylo z časových důvodů 

možné, proto byly zvoleny vzduchovky. Dále se organizátoři domnívají, 

že třetí disciplína může pomoci i slabším holubářům bojovat o mety 

nejvyšší. 

Za myslivecký spolek Jamník Velké Albrechtice předseda MS Čestmír 

Klein a střelecký aktivista místopředseda a v neposlední řadě váš 

kamarád Libor Rataj. 

Sbor dobrovolných hasičů Velké Albrechtice 

Hasičská soutěž 

PROPOZICE: 

Místo konání: Velké Albrechtice – na 

hřišti u Hasičů zahájení soutěže 

v 9:30 

Disciplína: netradiční soutěž 

v požárním sportu – požární útok 

Kategorie: smíšená družstva - 7 členů 

Časomíra: elektronická, sklopné terče 

Ústroj: splňující kritéria pravidel 

požárního sportu (přilba, opasek, pracovní stejnokroj, nebo sportovní 

dres, sportovní obuv) 

Vybavení: každé soutěžní družstvo si s sebou přiveze 2x hadice B 20m, 

4x hadice C 20m, rozdělovač a 2x proudnice – PS12 savice a koš bude 

zapůjčen pořadatelem, společný pro všechna družstva. 

Pravidla soutěže a provedení: soutěž proběhne dvoukolově čas na 

přípravu 5 minut PS12 na základně v klidu, savicové vedení a koš po 

ukončení útoku sešroubováno, celkový čas na provedení útoků je 2 min. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o netradiční soutěž, detaily provedení 

budou upřesněny před zahájením. 

Za organizátora soutěže SDH Velké Albrechtice Marcel Svačina, tel: 

732640347, MarcelSvacina@seznam.cz. 

mailto:MarcelSvacina@seznam.cz


SK Propozice Štítu Albrechtic 2018  

1. Pravidla 

- hraje se podle platných pravidel kopané (mimo 

níže uvedených výjimek)    

2. Startující 

- hráči startují na platné registrační průkazy svých 

družstev  

- Lesní Albrechtice startují na platné registrační 

průkazy TJ Vítěz Březová   

- 3 hráči v družstvu mají povoleno startovat na platné OP   

3. Hrací doba 

- ve skupinách - 2 x 20 min   

- 3. místo - 2 x 20 min   

- Finále - 2 x 30 min     

4. Začátky zápasů    

- jsou uvedeny v rozpise (viz. příloha)   

5. Systém turnaje 

- hraje se ve dvou skupinách po čtyřech týmech každý s každým 

- vítězové skupin postupují do finále   

- druzí ze skupin se utkají v zápase o 3. místo    

6. Bodové hodnocení 

- za vítězství - 3 body   

- za remízu - 1 bod   

- za prohru - 0 bodů   

7. Střídání    

- max. 5 hráčů na každé straně     

8. Pomocné penalty 

- po každém nerozhodném zápase se kopou pokutové kopy 

- na každé straně po 3 ve skupině a o 3. místo a dále po jedné do 

rozhodnutí  

- na každé straně po 5 ve finále a dále po jedné do rozhodnutí   



- kopat můžou jen hráči, kteří byli na konci utkání na hřišti   

- hráč může jít kopat znovu až po prostřídání všech hráčů, kteří byli na 

konci utkání na hřišti      

9. Pořadí 

1. pořadí v závěrečné tabulce rozhoduje   

2. větší počet dosažených bodů   

3. vzájemný zápas   

4. kladný rozdíl branek   

5. větší počet vstřelených branek   

6. při remíze vítězství na pokutové kopy (pomocný bod)   

7. minitabulka vzájemných zápasů při rovnosti bodů u tří a více 

družstev – viz. bod 1.   

8. minitabulka vzájemných zápasů při rovnosti bodů u tří a více 

družstev – viz. bod 3.   

9. minitabulka vzájemných zápasů při rovnosti bodů u tří a více 

družstev – viz. bod 4.   

10. minitabulka vzájemných zápasů při rovnosti bodů u tří a více 

družstev – viz. bod 5.   

10. Vyloučení 

- vyloučený hráč nemůže nastoupit v následujícím utkání (platí pouze 

pro tento ročník)   

11. Rozhodčí 

- deleguje OFS Nový Jičín      

12. Ceny 

- vítěz obdrží putovní pohár   

- všichni účastníci obdrží upomínkové ceny   

13. Námitky 

- lze podat ihned po skončení zápasu u stálého výboru Štítu   

- manipulační poplatek činí 200,- Kč   

- námitka bude projednána do 60 minut   

 

 



Program fotbalového turnaje 

ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÉHO TURNAJE 

Skupina A / hřiště ve Velkých Albrechticích 

Velké Albrechtice 

Lesní Albrechtice 

Město Albrechtice 

Albrechtice nad Vltavou 

Skupina B / hřiště v Bílovci 

Albrechtice u Českého Těšína 

Albrechtice nad Orlicí 

Albrechtice v Jizerských horách 

Albrechtice u Lanškrouna  

Více zde: https://www.stitalbrechtic.cz/ 

Skupina  „A“:   hřiště  SK Velké Albrechtice 

1  A 1 9:00 Velké Albrechtice - Město Albrechtice   :   

2  A 2 9:55 Lesní Albrechtice - Albrechtice nad Vltavou   :   

3  A 4 10:50 Město Albrechtice - Albrechtice nad Vltavou   :   

4  A 1 11:45 Velké Albrechtice - Lesní Albrechtice   :   

5  A 2 12:40 Lesní Albrechtice - Město Albrechtice   :   

6  A 3 13:35 Albrechtice nad Vltavou - Velké Albrechtice   :   

Skupina  „B“:  hřiště FC Bílovec 

1 B 1 9:00 Baník Albrechtice - 
Albrechtice v Jizerských 

horách 
  :   

2 B 2 9:55 Albrechtice nad Orlicí - Albrechtice u Lanškrouna   :   

3 B 4 10:50 
Albrechtice v Jizerských 

horách 
- Albrechtice u Lanškrouna   :   

4 B 1 11:45 Baník Albrechtice - Albrechtice nad Orlicí   :   

5 B 2 12:40 Albrechtice nad Orlicí - 
Albrechtice v Jizerských 

horách 
  :   

6 B 3 13:35 Albrechtice u Lanškrouna - Baník Albrechtice   :   

https://www.stitalbrechtic.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.stitalbrechtic.cz%2F


Hřiště SK Velké Albrechtice           

Skupina A 
Velké  

Albrechtice 
Lesní 

Albrechtice 
Albrechtice 
nad Vltavou 

Město 
Albrechtice 

body skóre pořadí 

1 
Velké  

Albrechtice 
  : : :   :   

2 
Lesní 

Albrechtice 
:   : :   :   

3 
Albrechtice 
nad Vltavou 

: :   :   :   

4 
Město 

Albrechtice 
: : :     :   

 
Hřiště FC Bílovec             

Skupina B 
Baník 

Albrechtice 
Albrechtice 
nad Orlicí 

Albrechtice 
u 

Lanškrouna 

Albrechtice 
v Jiz. 

Horách 

body skóre pořadí 

1 
Baník 

Albrechtice 
  : : :   :   

2 
Albrechtice 
nad Orlicí 

:   : :   :   

3 
Albrechtice 

u Lanškrouna 
: :   :   :   

4 
Albrechtice 

v Jiz. Horách 
: : :     :   

Zápas o 3. místo               

2. ze skupin "A"  -  2. ze skupiny "B" výsledek 

: : 

      pokutové kopy : 

Finále               

vítěz skupiny "A"  -  vítěz skupiny "B" výsledek 

: : 

      pokutové kopy : 



Další ročníky Štítu Albrechtic 
 

 

2018 - Velké Albrechtice 

2019 - Město Albrechtice 

2020 - Lesní Albrechtice 

2021 - Albrechtice u Českého Těšína 

2022 - Albrechtice v Jizerských horách 

2023 - Velké Albrechtice - 50. ročník 

2024 - Albrechtice nad Vltavou 

2025 - Albrechtice u Lanškrouna 

2026 - Albrechtice nad Orlicí 

Více zde: https://www.stitalbrechtic.cz/ 

https://www.stitalbrechtic.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.stitalbrechtic.cz%2F


Sponzoři akce 

 



 

 


