zpravodaj obce Velké Albrechtice
březen, duben
2015
Úvodník

/ Blanka Drastichová

Milí spoluobčané,
také se tak jako já těšíte na jaro? Stromy
začínají kvést, ptáci zpívají, tráva začíná
být zelená a nebe modré. První sněženky
konečně pozvedají svá tělíčka, která
čekala celým rokem pod hlínou na poslední
studivý sníh. Příroda se mění a s ní i nálada
lidí, zvířat a rostlin. Svěží vzduch, jenž je
všude cítit, vyláká vše živé ze svých
obydlí a pohladí je prvními hřejivými
paprsky, které nám všem dodají
potřebnou energii a dobrou náladu. A jen ti, co nežijí spolu s přírodou,
nic z těchto vůní necítí a nic z těchto krás nevidí. Krásu, jež zahřeje
všechna srdce. Právě jaro vytváří tuhle náramnou podívanou, kde mohou
všichni bez rozdílu vidět, jak se Země probouzí ze svého dlouhého
spánku….
Přeji vám krásné Velikonoce.

„Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se
zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic,
pak poznáš, že stojí za to žít“.
Jan Werich

Příspěvek starosty

/ Ing. Josef Magera, starosta

Vážení spoluobčané!
V letošním roce zaznamenáte několik změn. První je zastupitelstvem
obce přijatá obecně závazná vyhláška (OZV) č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Velké Albrechtice a o zrušení OZV č.1/2013. Touto OZV se
do stávajícího systému nakládání s komunálním odpadem na území obce
včleňují také odpady biologicky rozložitelné, konkrétně odpady
rostlinného původu, a odpady kovové. Vydání nové OZV bylo vyvoláno
změnou zákona o odpadech. Praktický dopad bude v tom, že ti z vás,
kteří měli u společnosti OZO Ostrava objednány hnědé popelnice na bio
odpady, tyto popelnice budou objednávat na obecním úřadě a zde také
za ně budou platit. Odběr kovů je u nás řešen možností odložení
kovových obalů do kontejnerů společně s plasty už delší dobu.
S odpady souvisí také informace o množství odevzdaných oděvů, textilu
a obuvi do kontejneru u pošty. Zde jste loni odevzdali cekem 2129 kg
textilu, který následně využila společnost TextilEco a.s. (dříve se
jmenovala Revenge a.s.).
Druhou změnou je změna výše daně z nemovitých věcí, a to u pozemků
druhu zemědělská půda. Tato změna je změnou ze zákona. Novou
vyhláškou č.298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, se
od ledna 2015 zvýšila průměrná cena zemědělské půdy, která je
základem pro výpočet daně z pozemků, pro většinu katastrálních území
v ČR. Pro k.ú. Velké Albrechtice je to ze 7,87 Kč/m2 na 9,06 Kč/m2.
Upozorňuji na to proto, že vlastníci větších výměr zemědělské půdy
budou mít zvýšen výměr daně z nemovitých věcí, který byste měli
obdržet v průběhu dubna a je splatný do konce května, případně ve dvou
splátkách. Výnos daně je příjmem obce.
V březnu zahájí společnost DAS a.s. stavební práce na úpravách a
nástavbě budovy OÚ. Tyto práce byly zahájeny před několika lety
výměnou oken a vstupních dveří. Letos stavbu dokončíme provedením
statického zajištění budovy s nástavbou dalšího podlaží a zateplením

obvodového pláště. Provoz úřadu po dobu stavby, zejména při provádění
statického zajištění a budování nových stropů nad 2. nadzemním
podlažím, není možné kvůli bezpečnosti zachovat po celou dobu stavby,
a proto budeme na nějaký čas úřadovat v budově základní školy. Dovoluji
si vás tímto požádat o porozumění. Tímto také děkuji vedení školy za
vstřícný krok a omlouvám se za částečné omezení jejich provozu. OÚ
bude úřadovat pouze v úřední dny (pondělí a středa) v družině v přízemí.
Jednání zastupitelstva se budou konat v sále společenského zařízení na
hřišti. Jakmile to bude možné, bude provoz OÚ obnoven
v rekonstruovaných prostorech. Stavba bude dokončena nejpozději
v listopadu 2015. Po dobu rekonstrukce nebude taktéž provozována
knihovna.

Z usnesení orgánů obce

/ Ing. Josef Magera, starosta

Rada obce Velké Albrechtice dne 5.1.2015 usnesením č.5:
Schválila:
 Vyplacení peněžní odměny ředitelce ZŠ ve výši navržené vedením
školy.
 Uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání SW č. smlouvy SML01803/14, poskytovatel Alis s.r.o., Česká lípa, na SW KEO-W.
Uložila:
 Členům rady navrhnout nové využití pozemku p.č.270/4 a stavby
s č.p.164 na pozemku p.č.st.266.
 Členům rady připravit do příští schůze návrh k rekonstrukci
tělocvičny Sokolovna.
Vzala na vědomí:
Předběžný harmonogram dotačních výzev pro OPŽP.
Rada obce Velké Albrechtice dne 19.1.2015 usnesením č.6:
Schválila:
 Program jednání mimořádného zasedání ZO dne 9.2.2015.
 Prodej stávajících ocelových vrat z budovy OÚ při rekonstrukci za
cenu 10,- Kč/kg.
Navrhla:

Zastupitelstvu obce zadat zpracování projektové dokumentace na
výstavbu nové tělocvičny za základní školou.
 Zastupitelstvu obce projednat nové podmínky pro prodej stavebních
pozemků za MŠ tak, aby byl stavebníkům usnadněn přístup
k hypotékám.
Uložila:
 Členům rady provedení samostatných pochůzek hřbitova s cílem
navrhnout vhodné prostory pro umístění urnových hrobů, případně
kolumbária.
 Starostovi zadat prohlídky mostů a lávek do 28.2.2015.
Jmenovala:
Povodňovou komisi ve složení: Ing.Josef Magera, Ing.Martin Stanečka,
Marcel Svačina, Martin Klimša a Miroslav Chudják.
Vzala na vědomí:
 Kontrolu plnění usnesení rady obce č.1 – 5.
 Nemožnost podání žádosti o dotaci z MMR, programu na zpřístupnění
veřejných budov imobilním občanům, na zřízení výtahu v budově OÚ
z důvodu neprojednání projektu Řídícím výborem Národního
rozvojového programu mobility pro všechny.
 Odstoupení Martina Rymáře od záměru koupit od obce pozemek
p.č.1247/66 pro stavbu RD z důvodu nezajištění financování stavby.
 Sdělení SFŽP č.j.SFZP 002923/2015 ze dne 12.1.2015 o schválení
závěrečného vyhodnocení akce Zavedení systému kompostování BRO
v obci Velké Albrechtice a Protokol ZVA o definitivním přiznání
podpory.
 Informaci revizního technika o nevyhovujícím umístění plynového
kotle v bytě ZŠ.


Rada obce Velké Albrechtice dne 2.2.2015 usnesením č.7:
Schválila:
 Propagaci obce v připravované encyklopedii Česká republika, města a
obce v základním rozsahu 1/6 formátu A4 zdarma.
 Vyhovět požadavku DAV a.s. na vyklizení budovy OÚ po dobu
provádění stavebních úprava a nástavby OÚ z bezpečnostních
důvodů.

Rozšíření počtu stanovišť pro tříděný odpad o jedno stanoviště
v zástavbě RD za MŠ, s jedním kontejnerem pro sklo, jedním
kontejnerem pro papír a dvěma kontejnery pro plasty.
Nesouhlasila:
S provedením oplocení areálu skladu SHR č.p.222 formou betonové zdi
2,5 m vysoké se zábranou ze žiletkového drátu, viditelnou z veřejných
komunikací.
Uložila:
 Starostovi jednat s vedením ZŠ o možnosti využít prostory v ZŠ pro
přestěhování OÚ na dobu provádění stavebních úprav OÚ.
 Obecnímu úřadu zveřejnit záměr pronájmu (pachtu) pozemku
v majetku obce p.č.2418 o výměře 2073 m2 za podmínek obvyklých.
Vzala na vědomí:
 Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádosti o půjčku z Fondu bydlení.
 Uzavření smlouvy o poskytování SW KEO 4 – mzdy a majetek
s firmou Alis.
 Povinnost uzavřít v souvislosti s poskytnutím dotace na výstavbu
domků podporovaného bydlení pro seniory pojistnou smlouvu na
pojištění škod způsobených živly na hodnotu nové stavby a také
zapsat majetkovou zástavu na vzniklý majetek pro MMR na 20 let.
 Nové rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace na výstavbu domků
podporovaného bydlení pro seniory, kde se v tabulce Podmínky
v odst.8 vypouští jako méně závažné porušení rozpočtové kázně
termín realizace akce, který se tímto stává závazným ukazatelem.
 Hodnotu méně prací na stavbě domků pro seniory za období 08/2014
až 11/2014, spočívajících v upřesnění výměr v položkovém rozpočtu
na základě skutečnosti.
 Požadavek DAV a.s. na uzavření dodatku smlouvy o dílo.
 Nabídku společnosti CONTAINEX na pronájem kancelářských a
skladových kontejnerů k přestěhování provozu OÚ na dobu stavby.
 Oznámení Forester servis, že na pozemcích p.č.2548 a 2573
provede smýcení porostů, protože se nachází v ochranném pásmu
VTL plynovodu a starostou vydaný nesouhlas obce se vstupem na tyto
pozemky, protože se jedná o dotovanou výsadbu.
 Žádost Zemědělského obchodního družstva Tísek o pronájem




pozemku v majetku obce p.č.2418 o výměře 2073 m2.
Změnu názvu Revenge a.s. na TextilEco a.s. na stejné adrese

Zastupitelstvo obce Velké Albrechtice dne 9.2.2015 usnesením č.2:
Schválilo:
 Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Velké
Albrechtice na rok 2015 na činnost a na projekty ve výši:
o Mysliveckému sdružení Jamník Velké Albrechtice 20 000 Kč na
činnost,
o Klubu seniorů Velké Albrechtice 23 900 Kč na činnost,
o Místní organizaci ČČK 50 300 Kč na činnost,
o Sportovnímu klubu Velké Albrechtice 95 800 Kč na činnost,
 Prodejní cenu pozemků p.č. 1247/49 a 1247/66 v k.ú. Velké
Albrechtice na 500,- Kč/m2. Kupní smlouvu uzavřít s pokutou 100 tis.
Kč při neobydlení rodinného domu na pozemku do 19.11.2018.
 OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Velké Albrechtice a o zrušení
OZV č.1/2013.
 Pozemek p.č.st.266 se stavbou rodinného domu s č.p.164 a pozemek
p.č. 270/4 upravit na zeleň s tím, že část plochy se upraví na
odstavnou plochu zpevněnou štěrkem, ne parkoviště. Dům č.p.164
bude zbourán.
Vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení a zápisu č. 1 ze dne 9.12.2014.
 Zprávu o činnosti rady obce za období od 16.12.2014 do 9.2.2015.
 Výzvu k podání žádosti ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1
Rozvoj venkova, kde bude možnost uplatnit nástavbu OÚ.
 Možnost prohlídky vzorového bytu pro seniory 23.2.2014
Pověřilo:
 Místostarostu sestavením ankety do Hlasu obce, ve které budou
moci občané vyjádřit souhlas s výstavbou nové tělocvičny nebo s
rekonstrukcí staré Sokolovny.
 Starostu výběrem projektanta za účelem zhotovení studie
pravobřežní kanalizace v úseku od MŠ po okály.

Ze základní školy/Mgr. Karla Sekaninová, ředitelka
Ve čtvrtek 5. února 2015 se v první třídě naší školy uskutečnil Zápis
budoucích školáčků. Předcházely mu již tradičně návštěva předškoláků
v hodině prvouky a Předzápisová schůzka s rodiči dětí. Paní učitelky
Šárka Illíková, Zdeňka Šatavová a Karla Sekaninová se setkaly
s maminkami a tatínky, aby jim předaly důležité informace o podmínkách
přijetí k základnímu vzdělávání, o průběhu a úkolu zápisu, o školní
zralosti a připravenosti dětí k povinné školní docházce, zmínily se i o
případných odkladech docházky. Po vzájemných otázkách a odpovědích
byla rodičům nabídnuta možnost projít se celou budovou školy a
prohlédnout si místnosti od nejvyššího poschodí až po suterén, v nichž
se budou jejich děti od začátku září pohybovat, vyučovat předmětům,
cvičit, hrát si nebo pracovat v zájmových kroužcích. V den zápisu uvítaly
jedenáct předškoláků, dvě děvčátka a devět chlapců, krásné
čarodějnice a princezničky s veselým klaunem. Po krátkém kulturním
vstupu, básni, písničce a hře na flétničky, došlo k samotnému zahájení
slavnostního zápisu. Paní učitelky u jednotlivých stolečků se s budoucími
žáky nejprve seznámily, vyslechly odpovědi celou větou na otázky k
výstižnému obrázku zimy na tabuli, přezkoumaly znalosti z českého
jazyka a matematiky, zhodnotily zralost i nadání podle kresby

postavičky a překreslení jednoduchých tvarů a znaků. U praktického
stolečku je zajímalo, jak děti umí překládat výkres, obkreslovat podle
papírové šablonky, stříhat nůžkami, zavázat mašličku a zapínat knoflíky
na oblečení. Budoucí prvňáčci byli velice šikovní, úkoly zvládali beze
strachu, přestože to neměli vůbec snadné. Po celou dobu je poslouchaly
nejen paní učitelky, ale sledovali je i všudypřítomní rodiče, od kterých
tentokrát nemohli očekávat radu ani malou pomoc. Snaživě plnili úkoly,
odpovídali na otázky, zdvořile se chovali. Za splněnou práci dostali do
první papírové žákovské knížky velkou červenou jedničku s hvězdičkou,
ovečku Shaun, pamětní list, omalovánky s úkoly, pitíčko a čokoládu. Po
skončení zápisu se všichni mohli ještě jednou porozhlédnout po škole a
pak pomalu odcházet domů, kde určitě čekalo překvapení pro vzpomínku
na vykročení do další důležité životní etapy.
Na nové školáky se 1. září všichni velmi těšíme a přejeme jim spoustu
motivujících jedniček, milé a vstřícné paní učitelky, rodičům pak
potěšení ze společné každodenní domácí přípravy do školičky.

Mateřská škola

/Šárka Illíková, vedoucí učitelka

Vánoce utekly jako voda a už je tu nový rok a s ním řada dalších akcí,
úkolů a zážitků. V lednu jsme se zabývali v MŠ zimou. Povídali jsme si o
zimním oblečení, zvířátkách a ptácích, zimním počasí a sportech. Využili
jsme bílé barvy na tmavém papíře a vytvářeli různé zimní krajiny se
sněhuláky a lyžaři. Naučili jsme se několik zimních básniček a písní. Taky
jsme se dočkali konečně i opravdového sněhu a užili si zimních radovánek
na zahradě a na hřišti.
Hlavním úkolem v měsíci lednu byl pro nás zápis do 1. třídy. Pro rodiče
jsme uspořádali předzápisovou schůzku, tentokrát v ZŠ s p. ředitelkou.
Snažili jsme se, aby děti nepřišly do ZŠ jako do cizího, neznámého
prostředí, proto jsme hráli na školu, povídali si o ní, učili se a plnili různé
úkoly formou pracovních listů. Některé děti se do školy těší, jiné si to
zatím neumějí představit a tak jsme zhotovili pro naše kamarády
z 1.třídy dárečky a šli je navštívit do školy. Prošli jsme s dětmi celou
budovu, sledovali děti při práci v hodině prvouky, vyzkoušeli si jejich

lavice a poslechli si písničky. Pokud se z dětí mají stát školáci, musí jít
k zápisu. Zápis je v naší ZŠ slavnostním dnem. Děti přišly s rodiči do
školy ve čtvrtek 5. 2. plni očekávání. Krásně je přivítala p. ředitelka
spolu s pohádkovými bytostmi, děti se představily a zazpívaly písničku.
Potom děti procházely spolu s rodiči jednotlivé stolečky, u kterých
plnily formou her zadané úkoly. Zápis se všem velmi líbil a předškoláci
už se těší, až opravdu usednou do školních lavic.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
V březnu pomalu ale jistě opouští naši přírodu zima a přichází do ní jaro.
Příroda se probouzí ze spánku, kvetou první byliny. Přilétají tažní ptáci
a objevují se první mláďata zvěře (zajíčci, selata). Prodlužující se den a
sluneční svit stimulují v organismu změny jako intenzivní vývoj embrií
v těle samic, či tvorbu paroží u samců. Tak jako volně žijící zvířata, tak
i my lidé každý den cítíme příchod vytouženého jara. Den se rapidně
prodlužuje, sluneční paprsky nabývají na intenzitě a všichni vnímáme to
blahodárné teplo, které přichází z nebe. Nám lidem se určitě zlepší
nálada, když nám časně z rána na cestě do práce vyzpěvují ptáčci. Zvěř
postupně nalézá přirozené zdroje potravy, není tolik závislá na naši péči
a již méně navštěvuje myslivecká zařízení. Proto z krmelců odstraníme
pocuchané seno, doplníme novým a předkládáme zvěři pravidelně a
v menších dávkách kvalitní jadrné krmivo. Ve
slaniscích zkontrolujeme či doplníme stav
soli. Každý rok probíhá ve všech honitbách
sčítání zvěře, které je povinné ze zákona.
Také v našem mysliveckém sdružení toto
sčítání proběhlo. U zvěře srnčí je toto sčítání pouze informační, neboť
na zimní období se tato zvěř stahuje z okolních lesů na naše polní
honitby. Proto zde míváme přes zimu až sto kusů této zvěře. Oproti
tomu u zajíce je to jednodušší. Zajíc je tvor věrný svému území a žije
v okruhu 1 km od místa, kde se narodil. A protože je to noční živočich,
stačí při sněhové pokrývce a nejlépe při jasném úplňku měsíce v noci
vyjít do polí, a máme, co se týče stavu zajíců, přesné počty. Nám se
bohužel stavy kdysi této hojné zvěře nedaří pozvednout na optimální
počet. V celé naší honitbě žije jenom kolem 60 zajíčků. I když již dva
roky zajíce nelovíme, stavy této zvěře stále stagnují. Tento stav je
zapříčiněn intenzivním zemědělským hospodařením a nadbytečnou
chemií. Dne 30. ledna proběhl ve společenském sále na hřišti již tradiční
Myslivecký ples. O dobrou zábavu se starala nám všem známá kapela
Vize. Všem zúčastněným jménem celého Mysliveckého sdružení Jamník
děkuji za příjemnou a přátelskou atmosféru. Výdělek z plesu bude
investován do nákupu stromků a keřů na zvelebení okolní krajiny.

Rozhovor/Marie Dlabalová
Hasiči, kde jste hasili...
Ani nevím, kde mám u těch hasičkopožárnických ocenění začít. Tak jen pro
informaci a stručně: 1974 – odznak
Vzorný požárník III. stupně, Ocenění za
příkladnou práci (1985) u příležitosti
stého výročí založení místního požárního
sboru... poslední ocenění za zásluhy si
odnesl letos v lednu za 40 let práce ve
sboru. K tomu kdy a proč se ještě v
následujícím rozhovoru dostaneme a
nejen k tomu.
Pan Milan Horkel (64) je mimo jiné členem místního českého červeného
kříže, klub seniorů v obci vede od r. 2010, také řadu let dával krev a je
držitelem bronzové plakety Jánského. K tomu musím podotknout, že je
už 7 let v důchodu. To by mu mohlo usnadnit práci v místních
organizacích, či složkách, si někdo možná řekne. Mohlo. Ale ruku na
srdce, kdo z nás se chce angažovat, nějak projevit, dělat více, nežli
musí...?
Vraťme se do těch počátků. Kdy ty jsi s požárničením začínal.
Tenkrát jsme mohli být organizováni až od 18 let, takže já jsem
registrovaný od r. 1972, kdy jsem se vrátil z vojenské základní služby a
stal se pak velitelem místního svazu požární ochrany, od r. 1978 – 2008
jsem zastával funkci starosty.
Co tě k tomu vlastně vedlo, být požárníkem?
Asi to tenkrát byla taková doba, svůj volný čas nějak smysluplně využít.
A nejenom kvůli sobě, ale i ku prospěchu jiným.
Máš pravdu. I já si na ta mladá léta vzpomínám. Bylo nás pár, kteří jsme
ve volném čase pod vedením pana Teichmanna nacvičili estrádní scénky
a dokonce i moderní písničky, které tenkrát zpíval náš idol Miky Volek a
vystupovali jsme nejen v místním kulturním domě nebo na zahradních

slavnostech, ale jezdili jsme i do okolních obcí. Také jsem hrála a zpívala
v operetě Nezlobte babičku. Pan Teichamann nás chválil a říkal, že
Národní divadlo by nás určitě rádo angažovalo...
Divadlo mělo u nás tradici a na takové albrechtické hvězdy jako byli pan
Gebel nebo pan Mojžíšek se hned tak nezapomíná.
Přicházeli k nám hrát dokonce i ochotníci z Bílovce, ze Staré Vsi...
A to vše pod hlavičkou hasičů, naši ochotníci se také uvedli ve
slovenském Pravnu, s obcí, se kterou jsme tehdy měli partnerství. No,
bývaly to tenkrát krásné časy, tak moc se totiž nesledovala televize,
nesedělo se u počítačů, dělali jsme si kulturu sami.
A co teprve závody! Zúčastnila jsem se těch, které se konaly ve Staré
Vsi. Poctivě jsme se připravovali, trénovali na zahradě u pana Ambruze.
Na závodech všechno šlo bez chybičky, až na ten konec, to nám odepřela
poslušnost Máňa – stříkačka. Shodu okolností ji obsluhovala Máša
Milasová. Prohru jsme těžce nesli, ale nedalo se nic dělat – soutěž je
soutěž. To mi bylo tenkrát 15.
I my jsme měli kdysi v tom našem okrsku soutěž pro mladé, říkalo se jí
Floriánek, také se vždy nedařilo. Později se to rozrostlo až na krajskou
a celostátní soutěž tzv. Plamen. Všem, kteří se těm mladým věnují, se
moc obdivuji. Je to velice záslužná práce.
A členská základna u nás v obci kdysi a nyní – alespoň orientačně?
Dejme tomu kdysi 158, teď 38.
Co s tím?
Nevím. Je jiná doba, doba počítačů a jiných možností, včetně těch
sportovních. Jak to bude dál v naší obci, to nedovedu odhadnout.
A účast na požárech, tedy na jejich hašení?
Zažili jsme v Bílově obrovský požár, museli jsme tam zachraňovat ovce,
koně.... sjelo se nás několik jednotek z okolí, my tam ale byli první.
Ani naše obec se nevyhla požárům...
Hořelo u Lindovských, u Sakmarů, u Ambruzů, u Marků... Ale nepomáhali
jsme jen hasit, myslím, že jsme udělali kus dobré a velké práce i při
záplavách. Dnes si už bez hasičů záchranné práce nedovedeme

představit. Dobrovolní hasiči budou mít smysl i v době profesionálních
jednotek. Třeba se jim postaráme o vodu a zajistíme jiné služby, servis.
A tvůj názor na ty mladé hasiče?
I my jsme byli mladí a nějak jsme začínali, třeba i s chybami. Oni se také
naučí být dobří, ne-li lepší.

Trocha historie /Milada Hochmannová
Masopust (Fašank, Končiny či karneval) je třídenní svátek, jakož i
slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek,
který nastává po svátku Tří králů (6. ledna) má pevné datum, tak jeho
konec je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny
února do počátku března. Masopust představoval období hodování a
veselí mezi dvěmi postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy,
zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období,
zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Masopust, a

zvláště několik posledních dní tohoto období byl pro lidi v minulosti
oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst.
Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na
královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici
vepřové hody. Těm, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka,
kdysi na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách „zabijačka“. Výslužka
většinou obsahovala ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar,
škvarky. Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy ponocný
zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na
Popeleční středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo
mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně
postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice,
pečené brambory. O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou
dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě
ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti
rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak neubíralo
na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční
zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám,
později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.
V letošním roce vyšla masopustní neděle na 15. února a Popeleční středa
na 18. února. Příští rok 2016 bude masopustní neděle 7. února a
Popeleční středa 10. února. V neděli před Popeleční středou do úterý
před Popeleční středou se slaví Masopust. V naší vesnici Masopust
tradici nemá, ale „karnevalové veselí“ si užít umíme.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Gloxínie pro každého
Na pultech květinářství se gloxínie
pravidelně objevuje v předjaří a její
trochu opulentní zjev ji předurčuje k
oblíbenému květinovému dárku. Je
možné ji ale přimět k tomu, aby rozkvetla
opakovaně? Gloxínie je rostlina s
kulovitou
hlízou,
podobnou
třeba
begoniím. Stonek má výrazně zkrácený a
velké listy poskládané do mohutné
růžice, z které vyrůstají na kratších
stopkách velké zvonkovité květy. Jejich
barva bývá výrazná, nejčastěji červená a
růžová, je možné se ale setkat s květy
modrými i bílými. Některé zahradní
kultivary mají dokonce plné květy.
Co potřebuje:
Rostlina působí robustním a odolným dojmem, což mají na svědomí
především její silné, svěže zelené listy. Při péči potřebuje ale gloxínie
doslova lehkou ruku. Má ráda teplé a světlé stanoviště, před přímým
sluncem je však nutné ji chránit, jinak jí popálí listy. Zálivku vyžaduje
mírnou, kořenový bal ale nesmí vyschnout. Srdíčko i listy je třeba
pečlivě chránit před vlhkostí, protože přemokření má za následek jejich
uhnívání. Gloxínii proto zalévejte konvičkou s dlouhou úzkou hubičkou,
kterou se dostanete pod listy. Velké dužnaté listy napadají listové
mšice, svilušky a třásněnky, rostlinu je tedy nezbytné pravidelně
kontrolovat. Optimální teplota pro její pěstování je mezi 18 a 22 °C,
dobře proto poroste i v teplých místnostech.
Další sezóna
Zahradní kultivary gloxínie bývají zpravidla určeny jen pro krátkodobé
pěstování. Rostliny se totiž pěstují nejčastěji z řízků a tak je jejich
hlíza, kterou stačí založit před kvetením, příliš malá a při přezimování

obvykle odumřou. Chcete-li se ale pokusit o jejich další pěstování,
kvetoucí rostlinu od začátku pravidelně přihnojujte. Gloxínii tak
prodloužíte kvetení a současně jí pomůžete založit větší hlízu. Po
odkvětu nechte rostlinu zatáhnout, suché listy odstraňte a hlízu
přezimujte v původním kořenáči. Teplota pro přezimování by se měla
pohybovat kolem 15 °C, květináč tedy může stát ve spíži či na chodbě.
Na jaře hlízu přesaďte do čerstvého substrátu a nechte na teplém a
vlhkém místě narašit.

ČČK/Františka Kleinová
Vážení spoluobčané, činnost naší organizace jsme v letošním roce
zahájili výroční členskou schůzi, které se zúčastnilo 35 našich členů. S
velkou radostí jsme v našem spolku přivítali devět nových členů. V pátek
13. února jsme v Divadle Jiřího Myrona shlédli muzikál „Quo Vadis“ –
muzikál o lásce za časů císaře Nerona. Tento muzikál byl velmi nápaditě
nastudován. Doporučujeme ho ke shlédnutí i dalším zájemcům. Ve
čtvrtek 23. 4. 2015 plánujeme návštěvu činohry rovněž v Divadle Jiřího
Myrona pod známým názvem „Postřižiny“ od Bohumila Hrabala, která
popisuje sladký život správce jednoho pivovaru. Ve dnech 22. 4. – 24. 4.
2015 budeme v garážových prostorách u manželů Dvorských č. 262
(naproti obchodu Jednota) od 14.00 do 17.00 hod opět vybírat obnošené
šatstvo, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí potřeby,
drobné elektrospotřebiče, vatové i péřové přikrývky, polštáře, obuv,
hračky, knihy, talíře, sklenice,… Všechny věci musí být čisté a suché a
vhodné k dalšímu užití. Na měsíc květen připravujeme zájezd do Polska.
Konkrétně do koncentračního tábora v Osvětimi a do botanické zahrady
v Gliwicích. Odjezd autobusu bude v 7.00 hod od všech autobusových
zastávek. Cena zájezdu včetně vstupného je 150 Kč na osobu. Přednost
mají členové ČČK. Dále jsme připravilii pro své členy rehabilitační
cvičení v bazénu „Modrá Laguna“ v Bílovci spojené s možností využití
sauny. Cvičení proběhne ve dnech 17. a 24. března 2015, v době od
17.00 – 18.30 hod. Cvičení povede paní Věra Boháčová. Na obě naše
připravované akce je nutné se v případě zájmu nahlásit paní Františce
Kleinové (tel: 556403280).

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

V měsíci březnu oslaví životní jubileum
Dostálová Marcela
Hubená Iveta
Sedlák Radomír
Jermářová Drahomíra
Mičaník Jiří
Nováková Soňa
Štancel Josef
Štěpánek Josef
Starečková Vlastislava
Jedlička Jaromír

50 let
50 let
55 let
65 let
65 let
70 let
79 let
82 let
84 let
85 let

V měsíci dubnu oslaví životní jubileum
Holoubek Václav
Šarközi Karel
Kantorová Anna
Sádlík František
Dostál Josef
Kasprzyková Dobromila
Krayzel Jan

50 let
50 let
55 let
55 let
60 let
65 let
77 let

Opustili nás: pan Pavel Pohludka
Noví občánci: Mikuláš Mrva
Filip Demo

Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti!

/ Adriana Drastichová

Milé děti, zima je pomalu za námi a blíží se jaro. Je to roční období, kdy
začínají růst květiny, rodí se mláďata zvířat, lidé začínají pracovat na
zahradě a hlavně už svítí sluníčko. Přečtěte si básničku, nebo o to
poproste rodiče, splňte úkol a poté si všechny obrázky můžete vybarvit.
Proč
Kdo chce znát, jak kytky voní, ten se musí předklonit.
Kdo se jaru nepokloní, bude z něho škarohlíd.
Včelky bzučí kolem stromů, prohlédnou si každý květ,
pak na chvilku letí domů, za chvilku se vrátí zpět.
Proč to včelky dělají? Proč do květů koukají?
Třešní bude plný stůl, medu bude plný úl.

Dokážeš doplnit ta správná čísla, ať jdou pěkně po řadě?

Svoz objemného a nebezpečného odpadu

/ obecní úřad

Jarní sběr a svoz nebezpečných a objemných odpadů se uskuteční v

sobotu 18. dubna 2015 od 11.00 do 13.00

hodin na

parkovišti před obecním úřadem.
Pracovníci firmy OZO Ostrava zde od vás bezplatně
odeberou např. starý nábytek, koberce a podlahové
krytiny, televizory a lednice, pneumatiky (od osobních
vozidel a motocyklů) a autobaterie, barvy, oleje, ředidla,
žíraviny, asfaltové lepenky a podobně. Nelze zde předat
stavební odpad a odpad, který patří do popelnic nebo kontejnerů na
tříděný 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.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Letošní zima se opět po létech projevila tak, jak má zima vypadat. Sníh
a mráz zahnal sportovce do Sokolovny. Trenéři benjamínků a žáků už
v půli prosince začali zimní přípravu, muži začali v půli ledna. V kádru
změny nejsou, spíše než příchody se řešily odchody. Jak na tom jsme,
uvidíme až na umělé trávě v Bílovci, kde máme zajištěné tři přípravné
zápasy s mužstvy z okolí. Sezóna mužů začíná začátkem dubna, žáků o
něco později. Museli jsme opět měnit termíny některých zápasů, jako
třeba poslední kolo, kdy je Den obce, jehož jsme spolupořadateli, a
přeložit zápas na 10 hodin ráno. Přejme našim hráčům dobrou sezónu,
ať se nám vyhýbají zranění a diváci ať se mají na co dívat. Zkoušíme
také dále sestavit tým dorostu a zde jsem vyzval bývalé hráče, zda by
se o tým dorostu nepostarali, ale zatím se k tomu nikdo nemá. Pokud se
týče práce a investic v areálu SK, požádali jsme Obec Velké Albrechtice

o výměnu vchodových dveří, které už byly za hranicí životnosti. S radostí
mohu oznámit, že nám vyhověli, a nám nezbývá než poděkovat. Dalším
úkolem bude vyměnit betonové potrubí, které se propadlo mezi
venkovními záchody a kanalizací, za plastové. Zde však musíme počkat
na vhodné počasí.

Vážení obyvatelé Velkých Albrechtic
Nastala doba, kdy je nejvyšší čas řešit situaci naší obecní sokolovny.
Tento problém byl již několikrát projednáván na zastupitelstvu i v radě
obce Velké Albrechtice, avšak zatím nebyl vyřešen. Proto bylo na
posledním zastupitelstvu schváleno vytvoření ankety pro obyvatele
Velkých Albrechtic starších 15 let, která bude součástí Hlasu obce. Zde
můžete vyjádřit svůj názor a pomoci zastupitelům v rozhodování, která
z alternativ bude nejvíce podporována občany naší obce.
Na rozhodování máte dvě základní alternativy, od nichž se bude dále
vše odvíjet:
A - Tato alternativa znamená výstavbu úplně nové tělocvičny na
obecním pozemku, který se nachází za Základní školou. Tělocvična by
měla být dostatečně prostorná, aby se zde mohlo uskutečnit co nejvíce
druhů sportů určených do haly. Stavba nové tělocvičny by samozřejmě
stála více finančních prostředků, záleželo by na tom, co všechno by se
požadovalo vystavět.
B - Tato alternativa znamená rekonstrukci naší původní sokolovny.
Je to budova přibližně 100 roků stará, kde je obvodové zdivo trvale
mokré a místy zatéká do střechy. Tyto problémy by bylo třeba stavebně
vyřešit. Případná rekonstrukce zachová stávající velikost haly, proto se
zde bude moci odehrávat pouze omezenější množství sportů určených
do takových rozměrů sokolovny.
C – Tato alternativa znamená, že mě problematika tělocvičny
nezajímá a nechci se k tomu vyjadřovat.
Vyplněné hlasovací lístky prosím vhoďte do poštovní schránky
Základní školy nejpozději do 13.3.2015! (dočasné sídlo Obecního
úřadu v době rekonstrukce.)

Finanční okénko Občanské poradny Příbor
Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně vyřešit jen tehdy, pokud
se jim postavíme čelem a hlavně včas. Obecně platí, že čím později začneme
naše potíže se splácením řešit, tím více nás to bude stát. Níže podáváme
základní informace o možném postupu při řešení těchto problémů.
Seznam závazků
V prvé řadě je nutné zjistit, komu a kolik splátek je třeba uhradit a jaké jsou
sankce za opožděné nebo neuhrazené splátky. Jednotlivé věřitele (to jsou ti,
kterým dlužíme) si pak poznačíme na papír, kde si k nim, ke každému zvlášť,
přiřadíme zbývající aktuální dlužnou částku, výši řádné splátky (dle
smlouvy), datum a výši poslední splátky.
Sestavte si rodinný rozpočet
Než budeme kontaktovat věřitele a domlouvat se sním na možnostech řešení
situace spojené s problémy se splácením, je nutné si zjistit přesnou strukturu
našich příjmů a výdajů. K tomuto účelu můžeme využít například tabulku
v MS Excel, dobře nám však poslouží i obyčejná tužka a papír. V prvním
sloupci si sepíšeme veškeré čisté příjmy (z pracovního poměru, ze systému
sociálního zabezpečení, výživné, apod.). Do druhého sloupce zaneseme
veškeré naše výdaje (za nájem a služby, jídlo, léky, telefon, školu nebo
školku, spoření, výše splátek za jednotlivé půjčky, apod.). V případě, že je
náš rozpočet deficitní (tj. výdaje převyšují příjmy), je nutné se zamyslet
například nad těmito otázkami: Není možné si zvýšit příjem (např. formou
brigády, rozšířením úvazku)? Neprovolám zbytečně moc peněz? Nebudu
místo autem raději jezdit do práce hromadnými prostředky? Potřebuji mít
doma připojení na internet? Nevyplatí se mi prodat auto s velkou spotřebou
benzínu a koupit za peníze z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji vůbec
automobil? Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněž určit, jakou částku mohu
reálně rozdělit mezi jednotlivé věřitele. Rozhodně není vhodné nabízet
všechny prostředky jen jednomu věřiteli, hlavní prioritou musí být co
nejrychlejší úhrada všech svých závazků.
Dohoda s věřitelem
Teprve v této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe písemně) a
dohodnout se s ním na způsobu řešení celé situace. V zásadě máme dvě
možnosti. Buďto se dohodneme na snížení splátek, a nebo na odložení
splátek na určitou dobu. V obou případech je nutné svou platební
neschopnost řádně zdůvodnit, doložit příslušná potvrzení (o evidenci na
úřadu práce, o dávkách ze systému sociálního zabezpečení, o příslibu
zaměstnání, apod.). V případě, že je celá záležitost řešena již v rámci

exekučního řízení, doporučujeme kontaktovat přímo příslušného exekutora
s žádostí o povolení splátek. Některé exekutorské úřady mají na svých
webových stránkách speciální formuláře pro žádosti o povolení splátek. Pak
je dobré postupovat podle pokynů konkrétního exekutora. Je třeba rovněž
říci, že věřitel není povinen se s námi dohodnout na snížení nebo odložení
splátek a může trvat na plnění dle uzavřené smlouvy. V takovém případě
doporučujeme vycházet ze své finanční situace (rozpočtu) a dávat každému
věřiteli alespoň takovou částku, která je v našich silách.
Exekuční řízení
Pakliže dohoda s věřitelem není možná nebo ze strany dlužníka není
dodržována, věřitel zpravidla řeší celou záležitost před soudem a následně
v rámci exekučního řízení. K exekučnímu řízení může dojít v případě, že
disponuje tzv. exekučním titulem (např. rozsudkem, platebním rozkazem,
rozhodčím nálezem, notářským zápisem). Exekuci může vést exekutor
různými formami, přičemž tyto formy může také kombinovat.
Mezi nejčastější formy exekuce patří: srážky ze mzdy (z jiných příjmů),
přikázáním pohledávky z účtu, prodej movitých věcí, prodej nemovitosti.
Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým penězům
Dlužník ztrácí při exekuci na účet právo vybrat peněžní prostředky až do
výše vymáhané pohledávky. Peněžní ústav nesmí doručením rozhodnutí od
exekutora vyplácet peněžité prostředky dlužníkovi. Jednorázově však má
právo vybrat si dvojnásobek životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč)
a to na základě písemné žádosti podané příslušnému peněžnímu ústavu. Dále
doporučujeme, aby došlo neprodleně ke změně formy výplaty příjmu (např.
poštovní poukázkou, hotově).
Exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem
Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, že se
nacházejí movité věci dlužníka. Provádění exekuce rovněž není vázáno na
trvalý pobyt, jak se někdy veřejnost mylně domnívá. Dle zákona však
nepodléhají exekuci (výkonu rozhodnutí) věci, které povinný nezbytně
potřebuje k uspokojování potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých
pracovních úkolů, jakož i věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními
pravidly. Konkrétně se pak jedná např. o běžné oděvní součásti, obvyklé
vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a obdobné věci
potřebné s ohledem na tělesnou vadu nebo nemoc, hotové peníze do výše
dvojnásobku životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč), zvířata sloužící
člověku jako společník (bez hospodářského efektu). Zabaví-li exekutor
některou z těchto věcí, je nutné k němu neprodleně podat písemně návrh na
zastavení exekuce co do těchto movitých věcí.

Exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku
Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka
(povinného). V takovémto případě je tedy nutné, aby ten, jemuž svědčí
právo k věci, podal do 30 dnů od sepsání movitých věcí návrh na vyškrtnutí
ze soupisu. Návrh se podává u exekutora, který movitou věci pojal do
soupisu. K návrhu je nutné doložit doklady prokazující vlastnictví k věcem
(např. paragony, smlouvy, faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu nebo
vyhoví pouze částečně, lze podat následně žalobu na vyloučení věcí
z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta pro podání návrhu je 30 dnů od
doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas
podanému návrhu na vyškrtnutí ze soupisu.
Oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot)
Řešení svých závazků oddlužením je v určitých případech jedinou možnou
efektivní cestou, na jejímž konci je osvobození od zbytku svých dluhů.
V oddlužení je obecně nutné uhradit minimálně 30% z celkových svých
závazků (maximálně 100%). Je možné jej realizovat dvěmi způsoby. Prvním
je splátkový kalendář, kdy je dlužníkovi po dobu pěti let srážena určitá
částka podobně jako v exekučním řízení a tato částka je rozdělena každý
měsíc mezi přihlášené věřitele. Další formou je zpeněžení majetkové
podstaty (nejčastěji prodej nemovitosti), kdy se majetek zpeněží a z výtěžku
jsou pak rovněž uspokojeni jednotliví přihlášení věřitelé. O oddlužení
rozhodují místě příslušné krajské soudy.
Nebojte se zeptat o radu
V případě, že si nevíte s něčím rady nebo sháníte podrobnější informace,
nebojte se vyhledat včasnou pomoc. Jedním z takových míst je i občanská
poradna.

Sbor dobrovolných hasičů /Marcel Svačina
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vás požádat o pomoc při pátrání po již
dlouho zmizelé kronice místního Sboru dobrovolných
hasičů. Možná ji objevíte při úklidu na půdě, nebo snad
při vypořádání dědictví, či jen tak v paměti si vzpomenete, kde
jste ji zahlédli naposled. Třeba ani netušíte, že ta stará kniha, co
se někde povaluje, je kronika, kterou někdo hledá.
Nálezci kroniky připadne hodnotná odměna.

Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
S programem „KLAUNI“
8.března 2015 ve společenském sále na hřišti
ve Velkých Albrechticích.
Začátek v 15:00 hod.
Vstupné dobrovolné

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.

Kalendář akcí
Datum
7.března
8.března
17. a 24.března
16.března
18.dubna
22.-24.dubna
23.dubna
24.dubna

Akce
KK/Papučový ples
KK/Dětský maškarní ples
ČČK/Cvičení v bazénu „Modrá laguna“
Zasedání zastupitelstva č.3
Svoz objemného odpadu
ČČK/Sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov

ČČK/Divadlo Jiřího Myrona „Postřižiny“
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,
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