Albrechtice nad Orlicí

Město Albrechtice

Albrechtice nad Vltavou

Velké Albrechtice

Albrechtice u Českého Těšína

Lesní Albrechtice

Albrechtice u Lanškrouna

Albrechtice v Jizerských horách

PROGRAM ŠTÍTU ALBRECHTIC 2021:
Pátek 13. 8. 2021:
14:00 - 16:00 hod.
16:30
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

19:00

příjezd, ubytování v Relax penzionu Schönwald v Budišově
nad Budišovkou – Podlesí
odjezd vícemístným vozidlem zajištěným pořadatelem do
Lesních Albrechtic
jednání Stálého výboru Štítu Albrechtic ve společenském
domě Lesní Albrechtice č. p. 42
společné jednání starostů obcí a měst Albrechtice se Stálým
výborem a zástupci spolků a firem ve společenském domě
v Lesních Albrechticích č. p. 42
raut, volná zábava, zápis do pamětní knihy městyse, odjezd
vícemístným vozidlem zajištěným pořadatelem zpět do
Relax penzionu Schönwald v Budišově nad Budišovkou –
Podlesí

Sobota 14. 8. 2021:
7:30
sraz všech účastníků na fotbalovém hřišti v Březové
8:00 – 9:00
Slavnostní zahájení 48. ročníku Štítu Albrechtic
9:00 – 17:30
Zahájení všech soutěží (fotbalový turnaj, hasičská soutěž a
střelecká soutěž)
17:30
Finálové fotbalové utkání o putovní pohár Štítu Albrechtic
18:30
Slavnostní vyhlášení výsledků sportovního dne, vyhodnocení 48.
ročníku Štítu Albrechtic a předání putovní standarty Štítu
Albrechtic pro pořádání dalšího ročníku
20:00
večerní zábava
20:00 - 22:30 koncert hudební skupiny STRAM
22:30
ohňostroj na hudbu
22:45
DJ MZ (Martin Zbytovský)

Vážení Albrechťáci, milí přátelé, příznivci sportu,
je mi velkou ctí přivítat Vás na letošním 48. ročníku Štítu Albrechtic – setkání obcí
a měst se společným názvem Albrechtice – u nás v Lesních Albrechticích a
Březové. Štít Albrechtic jako by mi byl dán do vínku. Vždyť moje mamka pochází
z Lesních Albrechtic a taťka z dnes již neexistujících Albrechtic u Mostu, které
musely v roce 1983 ustoupit těžbě uhlí. Seznámili se na Štítu Albrechtic v roce
1980 a v srpnu 1982 jsem přišel mezi Albrechťáky na svět já. Dnes, jako starosta
Městyse Březová, jehož jsou Lesní Albrechtice nedílnou součástí, mám tu čest
podílet se na organizaci a vytvoření příjemné atmosféry nejen fotbalové akce, ale
i hasičů a myslivců, tedy celých vesnic Albrechtice. Protože pokud ve svých obcích
vyhlásí rozhlasem, že se mají sejít fotbalisté, hasiči a myslivci, budete mít na
jednom místě celou vesnici. A o to přeci jde, o setkání celých obcí a měst se
společným názvem Albrechtice. Je obdivuhodné, že se daří tradici setkávání
občanů Albrechtic udržet již dlouhých 48 let. Štít Albrechtic má jistý punc, svou
známku kvality a smysluplnosti této akce. Chci ze srdce poděkovat všem aktérům
– sportovcům, fotbalistům, hasičům, myslivcům, organizátorskému týmu,
předsedovi Stálého výboru a jeho členům – kteří jakýmkoli způsobem přispívají
k tomu, aby se Štít Albrechtic mohl každoročně konat. Letos se u nás opět koná
kompletní ročník včetně sportovní části, protože v loňském roce jsme
zorganizovali pro členy Stálého výboru Štítu Albrechtic a starosty pouze společné
setkání se zástupci spolků a firem s programem. Děkuji také čestnému předsedovi
Štítu Albrechtic panu Josefu Ziklovi z Města Albrechtic, který byl spolu se
zakladatelem panem Janem Škrobánkem z Velkých Albrechtic u zrodu Štítu
Albrechtic, a celou dobu dělá všem ročníkům supervizora.
Závěrem přeji všem účastníkům 48. ročníku Štítu Albrechtic v tom dobrém mnoho
nevšedních zážitků z letošního ročníku, všem soutěžícím co možná nejlepší
umístění v disciplínách, ve kterých se budou utkávat, a příjemně strávený čas se
svými známými i přáteli Albrechťáky! Mějte se u nás fajně!
Pavel Schneider, MBA
starosta Městyse Březová

Vítáme Vás v Březové – Lesních Albrechticích
Městys Březová, rozkládající se po obou stranách historické moravsko-slezské
zemské hranice, leží v okrese Opava v nadmořské výšce od 477 do 520 m
nad mořem. Má 1358 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 3 887 ha.
Tradičně se uvádí, že první písemná zmínka o Březové pochází z roku 1238. Tento
rok bývá považován za rok založení.
Březová i s jejím okolím byla na počátku 13. století majetkem významného
moravského šlechtice Semislava z Morkovic. Z listiny Přemysla Otakara I.
poznáváme rozsah Semislavova újezdu, tvořícího jádro pozdějšího velkostatku
březovského proboštství. Z držení kanonie v Doubravníku přešel tento rozsáhlý
pozemkový majetek do držení benediktinského kláštera v Třebíči.
Na počátku šedesátých let 13. století se majiteli stali benediktini z Třebíče. V té
době to zřejmě byla ještě krajina bez vesnic. Osady zde později vzniklé byly dílem
jednak benediktinů, jednak biskupství a kapituly v Olomouci. Třebíčský konvent si
v Březové zřídil proboštství s konventním a farním kostelem sv. Mikuláše;
v konventu vedle probošta působilo asi pět řeholníků, z nichž jeden zastával
funkci březovského faráře. Nejstarší z benediktinských listin pochází z roku
1298. Původ názvu obce je slovanský. Název zněl Brzezow, německy Briesau nebo
Briesym. Březová byla proboštstvím a patrně již v roce 1412 značně důležitým
městečkem, ve kterém se nacházela fara a kostel s právem výročních trhů.
Proboštství v Březové zaniklo na počátku roku 1427, kdy husitská vojska vtáhla
na severovýchodní Moravu. Lze pokládat za jisté, že na konci února 1428 bylo
březovské proboštství i s konventním a farním kostelem již zříceninou, v níž
zahynuli také všichni členové posledního konventu i se svým představeným.
Pozemkový majetek zaniklého proboštství byl rozdělen mezi panství fulnecké
a hradecké; součástí hradeckého velkostatku, patřícího opavskému knížeti
Přemkovi, se staly Březová, Jančí, Fojtovice, Leskovec, Lesní Albrechtice
a Větřkovice, kdežto k Fulneku, který byl v držení Jana z Kravař, přešly Goldzejf
(zničen rovněž na počátku roku 1427 husity), Gručovice, Kunčice a Vlkovice.
V Březové, která zůstala i nadále městečkem, byl patrně vystavěn nový kostel.
Lesní Albrechtice byly založeny mnichy benediktinského kláštera v Březové
patrně ve 14. století. První písemný doklad je až z roku 1484. V roce 1574 měly
podle jmen většinou německé obyvatele. Tomu nasvědčují i pomístní názvy
(Hubšary apod.).

V soudních listinách z roku 1569 se o Březové hovoří jako o městečku s vlastním
právem výročních trhů a s vlastním soudním právem.
Třicetiletá válka znamenala pro obec úplné zničení – po roce 1620 Březová jako
městečko zaniká. Od průchodu švédských vojsk zůstává nadále již jen vesnicí.
Při průchodu švédských vojsk byl zničen zdejší kostel, o němž se k roku
1672 praví, že byl dřevěný a již od mnoha roků ve všem zpustlý. Obnoven byl roku
1692 jako kamenná stavba, rozšířená v roce 1862 péčí faráře Jana Chovance.
V současné době stojí stále u kostela sv. Mikuláše lípa, která byla vysazena v roce
1698. Roku 1848, kdy byla zrušena robota, došlo ke zvolení prvního březovského
starosty, kterým se stal Matys Mareth. V letech 1862 až 1864 došlo k přestavbě
a zvětšení kostela v zásadě do podoby, kterou známe dnes.
V období 1. světové války padlo více občanů Lesních Albrechtic na různých
frontách. Přišel říjen 1918 – vyhlášení československé samostatnosti.
Ve 2. světové válce položili své životy 3 občané Březové, a to Vincenc Šamárek,
Vlasta Rychtarová a P. Jan Valerián. P. Jan Valerián zemřel v koncentračním
táboře.
Po opravách zničeného po II. světové válce se znovu rozproudil kulturní a
společenský život obce. Svou činnost zahájil také ochotnický divadelní kroužek
a společenské organizace jako např. tělovýchovné jednoty, červený kříž, myslivci,
svaz žen a svou činnost obnovily nejstarší organizace v obci, a to sbory
dobrovolných hasičů.
V současné podobě obec existuje od 1. ledna 1977, kdy došlo ke sloučení
čtyř slezských původně samostatných obcí Březové, Jančí, Leskovce a Lesních
Albrechtic, s moravskou obcí Gručovice. V současné době se nachází v obci úplná
základní škola, mateřská škola, farní kostel, 5 kaplí, zdravotní středisko, pošta,
5 knihoven, minipivovar, pálenice a několik prodejen. K historickým památkám
městyse patří kostel sv. Mikuláše, který je zároveň i kulturní památkou, a socha
sv. Jana Nepomuckého.
Obec Lesní Albrechtice do roku 1850 zastupovali fojt jako reprezentant vrchnosti,
prostředník mezi ní a poddanými, dále purkmistr volený každý rok v obci a 3
přísedící. Lesní Albrechtice užívaly pečeti s opisem PECZET OBECNI DIE
OLBRECHTICZ 1700, málo zřetelný znak byl pravděpodobně obraz světce nebo
církevního hodnostáře ohraničený obdélníkem.

Mezi významné osobnosti Březové patří učitel pan Bedřich Ehler a hlavně farář
P. Josef Buchta, který se zasloužil o znovuzřízení úplné základní školy v roce 1946.
Několik dat a zajímavostí z Lesních Albrechtic:
1870 – postavena škola
1908 – postaveno požární skladiště
1913 – 1914 – vystavěna nová silnice Hradec nad Moravicí - Podolí – Lesní
Albrechtice
1920 – postaven pomníku padlých v I.
světové válce
1930 – elektrifikace Lesních Albrechtic
9.10.1938 – začátek okupace Lesních
Albrechtic
1.5.1945 – konec II. světové války
1957 – instalace obecního rozhlasu
1958 – vybudování obecní kanalizace
1976 – postaven motorest s novou prodejnou
1.1.1977 – přechod Lesních Albrechtic pod správu střediskové obce Březová
1980 – zahájení výstavby fotbalového hřiště
1986 – rekonstrukce bývalé školy na společenský dům
1987 – výstavba obecního vodovodu
1990 – založena firma Vlastislav Kolovrat, dnes již TESKO Kolovrat s.r.o.
1995 – založena firma STAMEX spol. s r.o.
1998 – plynofikace obce
2004 – oprava hasičské zbrojnice
2005–100 let SDH Lesní Albrechtice, pořízení nového slavnostního praporu
2012 – vybudování asfaltového víceúčelového hřiště s altánem
2012 – organizace celorepublikového kola soutěže loveckých psů Memoriál
Richarda Knolla
2012 – žehnání místo pro novou kapli na místě bývalé zemědělské váhy
2013 – žehnání zvonu do nově budované kaple od firmy Campane z italské
Mondovy
2013 – rekonstrukce části spol. domu
2013 – žehnání nově postavené kaple sv. Rodiny
2014 – oslava 530 let od první písemné zmínky o Lesních Albrechticích
2017 – pořízení nového požárního dopravního automobilu Renault Master DA10
– L1 MS
2020 – úmrtí dlouholetého bývalého starosty obce pana Karla Gebla

Tělovýchovná jednota byla v Březové založena v r. 1960, předsedou TJ byl p. Josef
Jahn. V Lesních Albrechticích pracovala velmi aktivně organizace Svazarmu. Oddíl
kopané byl založen v Březové v roce 1974, zapojili se do něj i hráči z Lesních
Albrechtic. Oddíl hrál pod názvem TJ Vítěz Březová u Vítkova a na Štítu vystupuje
pod názvem Lesní Albrechtice.
Štíty Albrechtic v Lesních Albrechticích – 1981, 1996, 2003, 2012, setkání
představitelů bez sportovní části 2020 a 2021
Znak Městyse Březová tvoří červeno-bílý šikmě dělený štít. V horní části štítu je
znázorněno mluvící znamení, a to vykořeněná bříza přirozených barev, která
symbolizuje obec a její větve 5 místních částí (Březová, Gručovice, Jančí, Leskovec
a Lesní Albrechtice). Dolní červené pole stříbrně mřížované symbolizuje jednak
městskou bránu, což připomíná, že Březová byla v minulosti městečkem a také
bývalou obecní pečeť, na které je zobrazen rolník tahající bránu na poli.
Slavnostní předání dekretu opravňujícího k užívání vlastního obecního znaku
a obecního praporu, které obci udělil předseda PS PČR ing. Miloš Zeman,
se uskutečnilo 31. ledna 1997.
Obec
Březovou,
jejíž
součást
tvoří
Lesní
Albrechtice,
stanovil MĚSTYSEM předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Mgr. Radek Vondráček Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny dne 22.
10. 2018, a to na základě historicky podložených faktů, dochovaných
v písemných pramenech, kdy byla Březová od poloviny 14. století do poloviny
17. století městem.
Zajímavostí je také pravidelné setkávání obcí se jménem Březová – Brezová
(Březová u Sokolova, Březová u Karlových Varů, Březová u Berouna, Březová u
Kutné Hory, Březová nad Svitavou,
Březová u Uherského Brodu,
Březová u Zlína, Březová u
Stěbořic, Brezová pod Bradlom a
Březováu Vítkova). Setkání obcí a
měst Březová – Brezová bylo
zahájeno v roce 1994.

PROPOZICE
48. ročníku fotbalového turnaje Štít Albrechtic 2021
A) Všeobecná ustanovení:
Záměr: Sportovní setkání obcí s názvem Albrechtice
Pořadatel: Lesní Albrechtice
Termín: 14. srpna 2021
Místo: Sportovní areál TJ Vítěz Březová
Startovné: Startovné je stanoveno na 1.500,-- Kč na obec.
Vedoucí turnaje: Michal Krzisch, mob.: 733 180 045.
Účastníci:
Skupina A:
A1 Lesní Albrechtice
A2 Albrechtice u Č. Těšína
A3 Velké Albrechtice
A4 Albrechtice n. Vltavou
A5 Albrechtice v Jiz. horách

okres Opava
okres Karviná
okres Nový Jičín
okres Písek
okres Jablonec nad Nisou

B) Technická ustanovení:
Předpis: Hraje se dle tohoto rozpisu, platného soutěžního řádu a pravidel kopané
s některými změnami vyhrazenými pořadatelem.
1. Hrací doba:
Všechny zápasy se hrají 2x15 minut, finále se hraje 2x20 minut.
2. Pomocné pokutové kopy:
Po nerozhodném výsledku ve skupinách se kopou 3 pomocné pokutové kopy až
do rozhodnutí, ve finále se kope 5 pomocných pokutových kopů až do rozhodnutí.
Hráči se musí při penaltách střídat, penalty kopou pouze hráči, kteří byli v době
ukončení zápasu na hrací ploše.
3. Start hráčů:
Hráči hrají na základě soupisky jednotlivých mužstev (registrace u FAČR), kterou
předloží vedoucí družstva pořadatelům před zahájením turnaje. Hráči startují
v celém turnaji se stejným číslem dresu! V mužstvu mohou hrát nejvýše tři hráči
na platné OP (hostující hráči).
4. Střídání hráčů:
Střídání hráčů v zápase je neomezené (jako v hokeji i vícekrát v utkání).

5. Bodové hodnocení:
Vítěz utkání získává 3 body, vítěz po pokutových kopech 2 body, poražený po
pokutových kopech 1 bod.
6. O pořadí ve skupinách se rozhoduje dle pravidel danými Soutěžním řádem
FAČR:
I. Větší počet dosažených bodů.
II. Vzájemný zápas.
III. Minitabulka vzájemných zápasů při rovnosti bodů u tří a více družstev:
a) Větší počet dosažených bodů.
b) Větší kladný rozdíl branek.
c) Větší počet vstřelených branek.
d) Los.
7. Rozhodčí na turnaj deleguje KR OFS Opava.
8. Vyloučení hráče má za následek stop na jedno utkání v rámci Štítu
Albrechtic.
9. Námitky lze podat ihned po skončení zápasu u vedoucího turnaje s vkladem
200 Kč.
Námitku řeší stálý výbor Štítu nejpozději do 60 minut.
Časový harmonogram fotbalového turnaje:
1. 9:00
Lesní – Vltava
2. 9:50
Velké – Baník
3. 10:40 Jiz. hory – Velké
4. 11:30 Baník – Lesní
5. 12:20 Vltava – Baník
6. 13:10 Lesní – Jiz. hory
7. 14:00 Velké – Lesní
8. 14:50 Jiz. hory – Vltava
9. 15:40 Baník – Jiz. hory
10. 16:30 Vltava – Velké
11. 17:30 Finále A1 – A2

Skupina
A
Lesní

Lesní

Velké

Vltava

Baník

Jiz. hory

Velké

:

Vltava

:

:

Baník

:

:

:

Jiz. hory

:

:

:

skóre body místo

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:

Finále
1.

2.

:

Nejlepší hráč:…………………………………..Obec: ……………………………………….
Nejlepší brankář: …………………………… Obec: ………………………………………..
Nejlepší střelec: …………………………….. Obec: ……………………………………….
Konečné pořadí turnaje:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………

PROPOZICE
hasičské soutěže v rámci Štítu Albrechtic 2021
Záměr:
Pořadatel:
Termín:
Místo:
Startovné:
Vedoucí soutěže:

Setkání SDH obcí s názvem Albrechtice
Sbor dobrovolných hasičů Lesní Albrechtice
14. srpna 2021
areál fotbalového hřiště v Březové u Vítkova
není stanoveno
Kolovrat Petr, velitel JSDH, mobil 603 282 104

Zahájení soutěže:
Disciplína:
Kategorie:
Ústroj:
Vybavení:

9:00 hodin
netradiční soutěž v hasičských dovednostech
připouští se i smíšená družstva
nejlépe pracovní stejnokroj PS II, tričko, sportovní obuv
bude dodáno pořadatelem pro všechny stejné

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o netradiční soutěž, budou detaily
upřesněny až před zahájením samotné soutěže. Veškeré dotazy k soutěži
adresujte na vedoucího soutěže Petra Kolovrata.

PROPOZICE
střelecké soutěže 48. ročníku Štítu Albrechtic, konané na střelnici MS Mokřiny
Březová, z.s.

Záměr:
Pořadatel:
Termín:
Místo:
Startovné:

Setkání členů MS obcí s názvem Albrechtice
Myslivecký spolek Mokřiny Březová, z.s.
14. srpna 2021
střelnice MS Mokřiny Březová, z.s., u Jančí
500 Kč/osoba (v ceně startovného je zahrnuta snídaně,
oběd)

Vedoucí soutěže:
Hlavní rozhodčí:

Jaromír Klásek a Ing. Radim Hrabovský
Ing. Petr Soudek

Zahájení soutěže:
Rozsah závodu:

10:00 hodin
závod bude složen z kombinace následujících dvou
disciplín:
1x Lovecký skeet (25 terčů),
1x Automatický trap (25 terčů)

Vítězem závodu jednotlivců se stává střelec s nejvyšším počtem zasažených terčů
z obou disciplín.
Při rovnosti celkově zasažených terčů bude pořadí střelců určeno dle výsledků na
loveckém skeetu (vyšší počet zasažených terčů znamená lepší umístění). V
případě rovnosti zasažených terčů i na loveckém skeetu pořadí určí rozstřel
systémem KO na loveckém skeetu na stanovišti č. 4 dle pokynů hlavního
rozhodčího. Týká se to pouze pro určení finálového pořadí na prvních třech
místech v soutěži jednotlivců.
Vítězem závodu 3-členných družstev se stává družstvo s nejvyšším počtem
zasažených terčů z obou disciplín.
Při rovnosti celkově zasažených terčů bude pořadí družstev určeno při rozstřelu
vybraných zástupců jednotlivých družstev na automatickém trapu systémem KO
(tzn. do první chyby).
Své zástupce pro případný finálový rozstřel si určí družstva sama. Týká se to pouze
pro určení finálového pořadí na prvních třech místech v soutěži družstev.
Zápis střelců a družstev: pořadí střelců v soutěži je dáno zápisem do startovací
listiny při prezentaci. Před započetím samotné střelby budou také zapsána do
startovací listiny 3-členná družstva. Při zápisu proběhne kontrola zbrojních
průkazů a průkazů zbraní.
Předpokládaný časový harmonogram soutěže:
8:00
slavnostní zahájení 48. ročníku Štítu Albrechtic na hřišti v Březové
8:30
odjezd na střelnici
8:45 – 9:30 zápis střelců a družstev do startovací listiny + snídaně
9:45
nástup
10:00
zahájení střelecké soutěže

14:30
15:00
15:30

předpokládané ukončení střelecké soutěže
vyhlášení výsledků
odjezd zpět do Březové

Závěrečná ustanovení :
• soutěžící se zúčastní závodu na
vlastní nebezpečí při všech
brokových disciplínách je povinná
ochrana sluchu i zraku!
• střílí se za každého počasí
• organizační výbor si vyhrazuje
právo případných operativních
změn těchto propozic
• zdravotní zajištění soutěže - záchranná zdravotnická služba 155
• občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže
• střílí se dle střeleckého řádu ČMMJ pro mysliveckou sportovní střelbu a
těchto propozic
• prodej střeliva na střelnici není zajištěn

GPS souřadnice střelnice: 49°46'36.1"N 17°51'17.2"E)
Za pořádající MS Mokřiny Březová z.s.:
Jaromír Klásek 605 114 345,
Ing. Radim Hrabovský 605 234 658

Z historie Štítu…
Začátek historie Štítu se datuje dnem 27. srpna 1973, kdy jménem Sokola Velké
Albrechtice posílá Jan Škrobánek odesílá na všechny obce s názvem Albrechtice –
využil seznam pošt celé republiky – první dopis. Do konce roku 1973 se k tomuto
turnaji přihlásilo 8 obcí. První zasedání přípravného výboru Štítu Albrechtic se
konalo 20. dubna 1974 a do funkce předsedy na něm byl zvolen Jan Škrobánek.
První turnaj se konal 29. června 1974 ve Velkých Albrechticích a dnes zde máme
bez jediné přestávky již 48. pokračování.
V roce 1987 přistoupila ke Štítu obec Albrechtice nad Vltavou (Jihočeský kraj),
v roce 1997 se turnaje naposledy zúčastnila bývalá obec Albrechtice u Mostu,
která zmizela z mapy ČR, když musela ustoupit těžbě uhlí. Všech ročníků se
zúčastnily obce Velké Albrechtice, Albrechtice u Českého Těšína, Město
Albrechtice a Albrechtice u Lanškrouna, jednou chyběly Lesní Albrechtice.
Albrechtice nad Orlicí a Albrechtice v Jizerských horách hrály 39x, Albrechtice nad
Vltavou hrály 30x, Albrechtice u Mostu startovaly 16x. Do finále fotbalového
turnaje se 29x probojovalo Město Albrechtice, 25x Albrechtice u Českého Těšína,
13x Albrechtice nad Orlicí, 8x Velké Albrechtice, 6x Lesní Albrechtice a Albrechtice
v Jizerských horách, 1x hrály finále Albrechtice u Lanškrouna, Albrechtice nad
Vltavou a Albrechtice u Mostu.
Stěžejní náplní Štítu Albrechtic je fotbalový turnaj, dosud jsme poznali 7 vítězů, a
to:
16x – Město Albrechtice
15x – Albrechtice u Českého Těšína
7x – Albrechtice nad Orlicí
5x – Velké Albrechtice
2x – Lesní Albrechtice
1x – Albrechtice nad Vltavou a Albrechtice v Jizerských horách
Součásti Štítu se dle možností a přání pořadatelů konaly i soutěže v jiných
odvětvích, ať odbíjené, střelecké soutěže myslivců, zvláště pak soutěže hasičů,
cyklistů apod. Výraznou součástí Štítu Albrechtic je setkání starostů obcí spolu
s představiteli kraje a okresu pořadatelské obce. Od založení Štítu působí Stálý
výbor Štítu Albrechtic, jehož předsedou byl až do své smrti r. 2012 Jan Škrobánek,
v r. 2013 byl zvolen MUDr. Stanislav Kowalski,v r. 2014 byl zvolen čestným
předsedou Štítu Albrechtic Josef Zikl.

Stovky občanů jednotlivých obcí z názvem Albrechtice si přejí, aby
nadšení, chuť i zájem o tuto akci vydržel co nejdéle.
Starostové v Albrechticích:
Albrechtice nad Orlicí……………………………………Jaromír Kratěna
Albrechtice nad Vltavou………………………………..Ing. Miroslav Ušatý
Albrechtice u Českého Těšína………………………..Ing. Jindřich Feber
Albrechtice u Lanškrouna………………………………Ing. Jaroslav Novák
Albrechtice v Jizerských horách……………………..Jaroslav Zeman
Lesní Albrechtice……………………………………………Pavel Schneider, MBA
Město Albrechtice………………………………………….Ing. Jana Murová
Velké Albrechtice……………………………………………Miroslav Chudják

Členové stálého výboru Štítu Albrechtic:
Předseda: MUDr. Stanislav Kowalski
Členové: Roman Boček
Jaroslav Hlušička
Dušan Hronek
Vlastimil Hurník
Josef Křivohlávek
Jan Pipek
Jan Urbánek

Čestný předseda Štítu: Josef Zikl
Příští ročníky Štítu:
2022 - Albrechtice u Českého Těšína - 49. ročník
2023 - Velké Albrechtice - 50. ročník

Lesní Albrechtice

TJ Vítěz Březová

Mapka pro účastníky Štítu Albrechtic – modrá čára označuje trasu do

školní jídelny.

Závěrečné přání:
Jedno si pamatuj, ve štítu měj,
dodržuj pravidla děj se co děj!
na hřišti, v životě, poctivě hrej,
byť bys hrál o život,
vždycky FAIR PLAY!

