zpravodaj obce Velké Albrechtice
leden, únor
2017
Úvodník / Blanka Drastichová
Vážení čtenáři, dovolte mi, popřát Vám vše
nejlepší do Nového roku!
Vánoční svátky utekly přímo kosmickou
rychlostí a zas tu máme "obyčejné" všední dny
s všedními starostmi a povinnostmi. Každý z nás
však vnímá příchod Nového roku jinak. Někdo
s nadšením, jiný s obavami co nás čeká a co
přijde. Takže právě vy pozorně čtěte!
Podle čínského horoskopu je rok 2017 rokem
Ohnivého kohouta. Tento rok symbolizuje především vítězství a
úspěchy, kterých bude dosaženo díky píli, trpělivosti a tvrdé práci.
Ohnivý kohout přináší klid do rodinného a soukromého života, talent,
dobrodružství, objevování a překonávání nových výzev, bude probíhat
ve znamení spravedlnosti, odvahy a kreativity. Úspěchy budou sklízet
všichni lidé, kteří se budou držet tvrdé práce, rodinných hodnot a
prvotřídních výkonů.
Tak co na to říkáte? Myslím, že se máme na co těšit. Tak pojďme
do tak slibného roku vykročit tou pravou nohou…..

„Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že
naši dobu budou jednou nazývat staré dobré časy…“
Ernest Hemingway

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Dovolte mi na počátku roku 2017 popřát
vám všem pevné zdraví, hodně osobních i
pracovních úspěchů a taky trochu toho štěstí.
Všem členům zastupitelstva, výborů a komisí
děkuji za práci pro obec v roce 2016 a přeji
hodně nápadů, elánu i odvahy při řešení věcí veřejných.
Nejdříve bych rád oznámil, že obec se od ledna 2017 stává plátcem
daně z přidané hodnoty. Je to způsobeno tím, že přijatá plnění na
položkách rozhodných pro tuto registraci přesáhla v roce 2016
nastavené limity. Nepředpokládám, že by to do doby zahájení stavby
kanalizace obci přineslo nějaké výhody v možnosti odpočtu DPH.
Naopak budou vyšší nároky na účetnictví a pro začátek budeme
muset využít služeb daňového poradce, což jsou další výdaje. Také
některé služby, které poskytujeme občanům za úplatu, budeme
muset zdaňovat, což se projeví zvýšením jejich ceny o DPH podle
platné právní úpravy.
Zastupitelstvo obce v prosinci schválilo rozpočet obce na rok
2017. Kromě výdajů na správu a školství, které jsou zhruba v úrovni
loňského roku, jsou největší položky vyčleněny na novostavbu
tělocvičny, kterou bychom v tomto roce rádi zahájili. Zatím máme
značné zpoždění, do projektu musely být doplněny studie zastínění,
hluková studie a musí se přepracovat odvádění dešťových vod. Tím je
dána i potřeba nových vyjádření všech dotčených. Druhou největší
položkou je plánované vyčištění rybníka, zvaného „Kulův“. Poslední dva
roky jsme se neúspěšně pokoušeli získat na tyto práce dotace a
vložilo se dost peněz do přípravy projektu. Zastupitelstvo se proto
rozhodlo provést práce z vlastních zdrojů. Bude provedeno
odbahnění, opevnění břehů a nové výpustné zařízení (stavidlo).
Další větší výdaje plánujeme na hřbitově, kde budeme pokračovat
v předláždění chodníků. Také již máme i souhlas stavebního úřadu
s provedením udržovacích prací na ohradní zdi a budeme vybírat

dodavatele tak, aby práce mohly být zahájeny co nejdříve. Chtěl bych
se zde návštěvníkům hřbitova omluvit za nepohodlí, které bylo a ještě
bude způsobeno stavebními pracemi a poděkovat za pochopení. V této
souvislosti obec nabízí k využití staré dlaždice ze hřbitova za 1,- Kč
za kus. Kdo máte zájem, přihlaste se na obecním úřadě.
Nemalé prostředky vložíme také do veřejné zeleně, a to do údržby
travnatých ploch a do kácení i výsadby dřevin. Bohužel řada starých
stromů musí být ze zdravotních důvodů nahrazena.
Pokračovat budou i projekční práce. Obec má rozpracovaný
projekt kanalizace, který nemohl být dokončen kvůli úpravě silničního
zákona, platné do 14.12.2016. Tato překážka pominula, a snad se
podaří co nejdříve projekt dokončit a získat příslušná povolení pro
její stavbu. Její zahájení se předpokládá v roce 2018. Bude dále
zadán projekt rekonstrukce místní komunikace k zástavbě pod
bývalým kravínem (původní cesta k Chudjákům), kde je velmi
nebezpečný sjezd ze silnice amatérsky provedenému napojení na
silnici. Pokračujeme také na novém územním plánu, kde pořizovatel
zpracoval podané připomínky a vyjádření dotčených orgánů a vydal
pokyny pro úpravu návrhu ÚP kanceláři Archplan Ostrava. Některé
naše záměry nebyly nadřízenými orgány schváleny, u jiných musíme
jejich potřebnost ještě znovu řádně zdůvodnit. Předpokládám
projednání ÚP v zastupitelstvu v první polovině roku 2017. Sledujte
proto úřední desku OÚ, kde budou zveřejněny příslušné informace.
Rád bych poděkoval těm, kteří se aktivně zúčastnili připomínkování a
vyjádřili svůj názor k předloženému návrhu. Za všechny bych si
dovolil jmenovat Tomáše Babora. Je vidět, že není všem lhostejné, co
se v území plánuje a směr rozvoje obce na nejbližších 10 let vás
zajímá.
Minule jsem zde nabízel možnost samovýroby palivového dříví
kácením dřevin na obecních pozemcích. Jak se však zjistilo při
pochůzkách se zájemci, je většina nabízených stromů nad možnosti
zájemců. Jde o rizikové porosty v blízkosti vedení, domů a
komunikací. Proto se rada obce rozhodla zadat tyto práce
odborníkům a teď hledáme cestu jak toto provést nejefektivněji.

Pokud budeme nějaké dříví nabízet k prodeji, budete informováni na
úřední desce.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing. Josef Magera, starosta
RADA OBCE dne 7.11.2016 schválila:
- Vyplacení peněžních darů občanům, kteří se umístili v prázdninové
fotosoutěži na prvních třech místech.
- Neuzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností Atris spol.
s r.o. na zhotovení projektu tělocvičny za základní školou.
- Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni a o právu
provést stavbu č. „IP-12-8019384, Velké Albrechtice, p.č.595/9,
Dulanská“ pro oprávněného ČEZ Distribuce na obecním pozemku
p.č.2058/1 za jednorázovou úplatu za věcné břemeno 1000,- Kč.
- Neuzavření smlouvy s firmou Malované mapy na pořízení
propagačního materiálu „Novojičínsko z nebe“.
RADA OBCE dne 7.11.2016 uložila:
- Místostarostovi jednat s p.Vendrynským o výkonu správcovství
v tělocvičně Sokolovna, termín do příštího jednání rady.
- Starostovi jednat s vedením Atris spol. s r.o. o důvodech dodatku
SOD a o možnostech další spolupráce na projektu nové sportovní
haly za ZŠ. Termín do příštího jednání rady.
RADA OBCE dne 7.11.2016 vzala na vědomí:
- Ukončení prac. činnosti správce tělocvičny,
- Usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně o nařízení trestu OPP
panu A.K. s místem výkonu trestu Velké Albrechtice.
- Zprávu o činnosti na rybochovném zařízení „Tři rybníky“
RADA OBCE dne 7.11.2016 doporučila:
Zastupitelstvu obce neuzavřít smlouvu o příspěvku 50 tis. Kč
spotřebnímu družstvu Jednota Hodonín na úpravu samoobsluhy
pro realizaci projektu Pošta Partner.
RADA OBCE dne 21.11.2016 schválila:
- Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo se společností Atris spol.
s r.o. na zhotovení projektu tělocvičny za základní školou.

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni a o právu
provést stavbu č. „IP-12-8012175, Velké Albrechtice, p.č.543/1
Čanecký“ pro oprávněného ČEZ Distribuce na obecních pozemcích
p.č.541/3 a 1982.
- Objednání provedení jednoho pokosu trávy na některých
pozemcích navíc za účelem uklizení spadaného listí.
- Použít pro osvětlení prostranství před OÚ svítidel LED Philips
Metronomis Sharp.
- Pořízení nové plakátovací desky k zastávce Sokolovna.
- Program 13. zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2016.
- Přijetí nabídky firmy Dvořák – lesy, sady, zahrady na provedení
ořezu stromů kolem VO a kácení 3-4 stromů na spodním konci.
RADA OBCE dne 21.11.2016 uložila:
- Starostovi zjistit podrobnosti o žákyních z naší obce, které se
umístily na 3. místě na mistrovství světa mažoretek v Poreči.
- Starostovi zjistit u stavebního úřadu podrobnosti k výstavbě 4
RD na pozemcích pod kravínem. Termín do příštího jednání rady.
RADA OBCE dne 21.11.2016 doporučila:
- Zastupitelstvu obce schválit podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků p.č.2164/6, 2214 2165/2 a 1809/11 v k.ú. Velké
Albrechtice zapsaných na LV 60000 pro ČR – ÚZSVM do majetku
obce.
- Zastupitelstvu ocenit 40 bezpříspěvkových odběrů krve p.Tomáše
Nikla peněžním darem.
RADA OBCE dne 5.12.2016 schválila:
- Z bezpečnostních důvodů provést pokácení celého porostu dřevin
na pozemku p.č.536/1 v k.ú.Velké Albrechtice.
- Plán inventarizace majetku obce k 31.12.2016, včetně pověření
inventarizačních komisí.
RADA OBCE dne 5.12.2016 uložila:
- Starostovi poptat opravu dřevěného kříže v poli u Butovic, termín
do příštího jednání rady.
- Starostovi poptat nabídky kácení na pozemku p.č.536/1 odbornou
firmou, termín do příštího jednání rady.
-

Místostarostovi doplnit fakturaci za provedené výsadby u domu
s č.p.350 o podrobný rozpis materiálu a prací, termín do příštího
jednání rady.
RADA OBCE dne 5.12.2016 doporučila:
- Zastupitelstvu obce zakoupit do budovy ZŠ dva odvlhčovače
zdiva podle nabídky firmy Empemont.
- Zastupitelstvu ocenit 40 bezpříspěvkových odběrů krve pana
Tomáše Nikla peněžním darem.
- Zvýšit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od
1.1.2017 o 4 %.
RADA OBCE dne 5.12.2016 vzala na vědomí:
- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
- Protokol o provedeném měření vlhkosti zdiva v základní škole.
- Návrh generelu bezbariérových tras v obci, předložený firmou
UDIMO Ostrava.
- Nové tabulky pro odměňování členů zastupitelstev od 1.1.2017.
- Opakované ucpání kanalizační přípojky u domu č.p.248.
- Stav projektových prací na novou tělocvičnu za základní školou.
- Stav řízení k ohlášení udržovacích prací na ohradní zeď hřbitova.
- Námitku firmy Atriowood k fakturaci obce za provedení výsadby
dřevin u č.p.350 po opravě vady vodovodní přípojky.
- Požadavek firmy Mobilní hospic na příspěvek na činnost.
-

ZASTUPITELSTVO OBCE dne 12.12.2016 schválilo:
- Zapojit se do projektu „Kraje očima dětí“.
- Smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 7 500 Kč na výměnu nízko
emisního automatického kotle A. Schaumannové, V. Stonišovi,. I.
Hutníkovi a Petru Kühnelovi.
- Smlouvu o poskytnutí dotace 2 200 Kč na projekt karetního
turnaje.
- Smlouvu o poskytnutí dotace 2 700 Kč na projekt nohejbalového
turnaje.
- Smlouvu o poskytnutí dotace 3 600 Kč na projekt
badmintonového turnaje.

Neuzavřít smlouvu o poskytnutí dotace 50 000 Kč společnosti
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, na vybudování pošty
PARTNER.
- Rozpočtové opatření č. 6/2016, celkové příjmy po úpravě jsou ve
výši 16 869 863,00 Kč, výdaje 18 468 225,00 Kč, financování 1
598 362,00 Kč.
- Odprodej pozemku p.č. 2215/2 v k.ú. Velké Albrechtice
z majetku obce společnosti LUCCO a.s. za cenu 40 Kč/m2 a
úhradu nákladů spojených se vkladem smlouvy do KN kupujícím.
- Podání žádosti k ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod pozemků p.č. 2214, 2164/6,
2165/2 a 1809/11 v k.ú. Velké Albrechtice do majetku obce Velké
Albrechtice.
- Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č.189/1 a
p.č.189/3 do majetku obce. Náklady řízení uhradí obec Velké
Albrechtice.
- Poskytnutí finančního daru Mobilnímu Hospici Strom života ve
výši 20 000 Kč.
- Ponechat odměny neuvolněným členům ZO ve stávající výši.
- Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2017 s celkovými příjmy
ve výši 13 986 410,00 Kč, výdaje 23 986 410,00Kč, financování
10 000 000 Kč, do rezervy bylo přiděleno 4 426 050,00 Kč.
Rozpočet je schodkový, ke krytí schodku budou použity přebytky
z minulého účetního období. Závazným ukazatelem čerpání
rozpočtu je odvětvové třídění (paragrafy) a neinvestiční
příspěvek na činnost příspěvkové organizace.
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 12.12.2016 vzalo na vědomí:
- Kontrolu usnesení a zápisu č. 12 Zastupitelstva obce Velké
Albrechtice ze dne 12.9.2016.
- Ocenění pana Tomáše Nikla za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.
- Zprávu finančního výboru o provedené kontrole neinvestičních
dotací na činnost spolků v roce 2016.
- Hospodaření obce Velké Albrechtice k 30.11.2016.
- Zprávu o činnosti rady obce za období od 13.9.2016 do 11.12.2016.
-

Plán inventur majetku a závazků obce Velké Albrechtice za rok
2016.
- Zprávu kontrolního výboru ze dne 5.10.2016.
- Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce k 30.9.2016.
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 12.12.2016 zmocnilo:
Radu obce k provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu
v období od 12.12.2016 do 31.12.2016. Rada obce předloží přijatá
rozpočtová opatření nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.

-

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2017
Příjmy
Popis

1. Daňové příjmy

2. Nedaňové příjmy

Funk.
Třídění
(§)

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze
sam.výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z
kapitalových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odněti ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Odvod výtěžku z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva

položka

Kč

1111

2 600 000,00

1112

80 000,00

1113

280 000,00

1121
1122
1211
1334
1335
1341

2 700 000,00
0,00
4 800 000,00
2 000,00
0,00
23 000,00

1343

5 000,00

1351
1361
1511
2460

50 000,00
15 000,00
2 100 000,00
17 200,00

Činnsoti knihovnické

Příjmy z poskytování služeb

3314

2111

700,00

Hlas obce

Příjmy z poskytování služeb

3349

2111

3 000,00

Zájmová činnost v
kultuře-Spol.zařízení

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu

3392
3392

2111
2132

35 000,00
30 000,00

Sportovní zařízení v
majetku obce
(Sokolovna)

Příjmy z poskytování služeb

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu bytů - 248,116
Příjmy z poskytování služeb
Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu-nad MŠ
Příjmy z poskytování sl. D.Senioři
Příjmy z pronájmu domky senioři
Příjmy z poskytování služeb
Nebytové hospodářství
Příjmy z pronájmu
Pohřebnictví
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Ost. příjmy - věcná břemena
Komunální služby a
Příjmy z pronájmu pozemků
územní rozvoj
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Přijaté nekapitálové příspěvky
Sběr a svoz
Příjmy z poskytování služeb
komunálních odpadů
Využívání a
zneškodňování
Přijaté nekapitálové příspěvky
komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a
příjmy z poskytování služeb a výrobků
veřejnou zeleň
Bezpečnost a veř.
pořádek

Sankční platby (přestupky)

Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z poskytování služeb
Činnost místní správy
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z prodeje pozemků
3. kapitálové příjmy Příjmy z úroků
Příjmy z úroků FB
Neinvestiční dotace (státní správa)

3412

2111

25 000,00

3612
3612
3612
3612
3612
3612
3613
3613
3632
3639
3639

2111
2132
2111
2132
2111
2132
2111
2132
2111
2111
2119

8 300,00
110 800,00
116 000,00
141 200,00
24 000,00
170 000,00
22 000,00
36 000,00
26 106,00
15 000,00
0,00

3639

2131

57 300,00

3639
3639

2133
2324

2 000,00
1 000,00

3722

2111

50 000,00

3725

2324

100 000,00

3745

2111

2 000,00

5311

2212

4 000,00

5311
6171
6171
3639
6310
3612

2324
2111
2324
3111
2141
2141
4112
4116
4116

2 000,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
5 000,00
207 700,00
9 867,20
46 132,80

3635

4116

27 104,00

2321

4222

6330

4134

Ostatní neinvest. transfery - ÚP VPP
4. Dotace

Příjmy celkem

Ostatní investiční přijaté transfery ze
SR Dotace na poř. Územního plánu
Investiční přijaté transfery od krajů
Dotace na pořízení PD dokončení
kanalizační sítě
Převody z rozpočtových účtů, SF

0,00
35 000,00

13 986 410,00

Výdaje

Odvětvové
třídění (§)
1014
2143
2212
2221
2321
2341
3111
3113
3314
3319
3326
3349
3392
3399

3412

3419
3421
3429
3612
3631
3632
3635
3639

popis
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin
a zvláštní veterinární péče
Cestovní ruch
Silnice
posypový materiál, zimní údržba, opravy
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
rozbory odpadních vod
projekt odkanalizování obce
Vodní díla v zemědělské krajině
Mateřské školy
Základní školy
revize budova ZŠ, prvňáčci
Neinvestiční příspěvek na činnost
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury (Kronika)
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního
a historického povědomí (Pomníky-kytky)
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hlas obce)
Zájmová činnost v kultuře (Společenské zařízení )
provozní náklady, energie + broušení a lakování parket
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
činnost kulturní komise, koncerty,ocenění občanů, soutěž Galerie talentů
Den obce 2016
Sportovní zařízení v majetku obce
hřiště SK, údržba, opravy, provozní náklady
Novostavba tělocvičny (org. 3412)
sokolovna - provozní náklady
Ostatní tělovýchovná činnost
Běh VA, štít
Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
budova 248
byty nad MŠ energie, údržba
domky pro seniory č.p. 350 - služby, revize, vodné
Veřejné osvětlení - energie, opravy
Pohřebnictví
provozní náklady
oprava chodníků - ohradní zdi
Územní plán
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
péče o majetek, výkupy pozemků
zaměstananci mzdy+odvody, DPP
VPP

v Kč
10 000,00
10 000,00
480 000,00
480 000,00
53 000,00
651 000,00
60 000,00
591 000,00
2 000 000,00
15 000,00
1 039 230,00
180 000,00
859 230,00
15 500,00
20 000,00
2 000,00
61 800,00
155 000,00
155 000,00
247 700,00
167 700,00
80 000,00
7 586 000,00
106 000,00
7 410 000,00
70 000,00
55 000,00
55 000,00
160 000,00
5 000,00
281 000,00
143 000,00
118 000,00
20 000,00
260 000,00
851 000,00
26 000,00
825 000,00
205 000,00
657 000,00
242 000,00
345 000,00
70 000,00

3722
3741
3745
4349
5212
5512
6112

6171
6310
6320
6330
6399
6402

6409

Sběr a svoz komunálních odpadů
velkoobjemový odpad
občané, tříděný odpad
Ochrana druhu stanovišť (ZS Bartošovice)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
údržba zeleně
sekání trávy dodavatelsky
Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
odměny, odvody SP, ZP ,
cestovné, pohoštění ,ost.transfery
Činnost místní správy
platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění
Provozní náklady, energie, cestovné, služby, údržba
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
služby peněžních ústavů
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Fond péče o zam.)
Platby daní a poplatků krajům, obcím
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené
dotace na projekty
účelová dotace na činnost
Dobrovolné svazky obcí
rezerva

Výdaje celkem
Financování
použití prostředků min. let

795 000,00
140 000,00
655 000,00
3 000,00
555 000,00
255 000,00
300 000,00
24 000,00
10 000,00
138 630,00
1 010 000,00
995 000,00
15 000,00
1 762 000,00
985 000,00
777 000,00
16 000,00
16 000,00
85 000,00
35 000,00
0,00
6 500,00
4 726 050,00
60 000,00
200 000,00
40 000,00
4 426 050,00
23 986 410,00
10 000 000,00
10 000 000,00

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda
Vážení občané, Vánoce -nejkrásnější svátky roku jsou za námi, a my
se ptáme, co nám tento nový rok přinese. V krátkosti mi dovolte,
abych Vás seznámil s činností našeho klubu v období listopadu a
prosince. Činnost již nebyla tak bohatá jako v jiných částech roku.
Velmi pěknou akcí byla návštěva kina radost v Bílovci, kde jsme shlédli
český romantický film s vánoční tématikou „Pohádky pro Emu“. Všem
členům se tento film velice líbil. Závěrem mi dovolte, abych vám
čtenářům Hlasu obce popřál v novém roce hodně zdraví, štěstí, osobní
a rodinné pohody a hojnou účast na akcích Klubu seniorů.

Ze základní školy/ Mgr. Světlana Munzarová, učitelka
Konec října jsme oslavili třídenním projektem poněkud pro naši zemi
netradičním, ale přesto velmi starodávným pohanským svátkem,
původně zvaným Samhain, oslavovaným především v anglicky
mluvících zemích – Svátkem všech svatých – anglicky Halloween,
jehož obdobou oslavovanou u nás jsou tzv. Dušičky neboli Památka
zesnulých. V tomtéž období se také obě třídy zabývaly třídním
projektem nazvaným „Soužití ve třídě“, které má především podpořit
kamarádské vztahy, ohleduplnost, nápomocné a pěkné chování mezi
spolužáky. Na tento projekt navázal 14. listopadu program organizace
Prevalis: „Kamarádství, spolupráce ve třídě“, z níž dvě mladičké
pracovnice přišly s dětmi hrát hry podporující rovněž vztahy mezi
nimi. Na začátku listopadu k nám zavítal zástupce Střední školy
zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm, aby dětem
pověděl zajímavosti o velkých šelmách, žijících v Beskydech, ukázal
jim jejich stopy a pouštěl zvuky, které tyto šelmy vydávají. Posléze
s dětmi hrál hry, kvízy a puzzle. Minimální preventivní program
pokračoval 2. prosince návštěvou p. Tomáše Veličky z Porady pro

primární prevenci Ostrava, který děti poučil o nebezpečí šikany.
Hned 5. prosince do školy zavítal svatý Mikuláš za doprovodu čertího
miminka, které vybral sám moudrý Mikuláš z Luciferovy čertí tlupy,
aby se naše děti příliš nebály. Ale i takové čertí miminko, i když ještě
nosí plenky a cucá dudlík, dovede také pěkně pozlobit, rozházet
dětem školní potřeby na lavici nebo postrašit koštětem a plátěným
pytlem zlobidla. Všechny děti musely zazpívat písničku (čímž je
čertíček příliš nezaskočil, poněvadž už si připravovaly některé
koledy na Vánoční besídku), aby dostaly od Mikuláše sladkosti,
z nichž měly pochopitelně radost, ale ještě větší měly z drobných
uhlíků, které čertíče rozházelo po třídě. Čertí miminko si ovšem také
trucovitě vynutilo písničku i od paní učitelky a dokonce i paní
ředitelky. Prý taky zlobily. Holt s čerty nejsou žerty!
Během tohoto podzimního období naše škola zkrásněla díky
vánoční výzdobě a „pod stromeček“ jí vyrostl obrovský dárek
zásluhou pana starosty Ing. Josefa Magery - úžasné školní hřiště
s altánem, prolézačkami a houpačkami, které všem – dětem i
zaměstnancům školy – udělalo velikou radost.
No a jak už to každý rok bývá, ještě než nastal slavnostní sváteční

čas tajemství, dobré vůle, zimních radovánek, báječných pohádek a
samozřejmě také nepostradatelného cukroví a vůně smaženého kapra
– naplnili jsme svá srdce vánoční atmosférou v kostele sv. Jana
Křtitele, kde děti za klávesového doprovodu pana učitele Jiřího
Gawlase zazpívaly české i anglické vánoční písně a koledy, přičemž
velmi krásným zážitkem bylo sólo žákyně 4. ročníku Elišky Dostálové
a krásným závěrem pak sólo pěvkyně Bíloveckého souboru p. Markéty
Šímové. Opět musím děti pochválit, s jakou pílí a nadšením se všechny
písničky naučily, a ocenit samozřejmě pečlivou a svědomitou podporu
jejich rodičů, kteří na to dohlédli.

Ze školní jídelny/Žaneta Knoppová, vedoucí školní jídelny
V základní škole a v mateřské škole vaříme pro 68 dětí a 8 dospělých.
Děti v MŠ mají přesnídávku, oběd a svačinu. Školáci mají oběd. Denně
je v jídelníčku čerstvá zelenina a ovoce v podobě salátů, příloh a
zeleninových obloh. Maso jídelna vaří čerstvé od našich českých
dodavatelů. Jsou používány různé druhy luštěnin a obilovin jako je
červená čočka, cizrna, pohanka, jáhly, kuskus, bulgur, luštěninové
mouky. Tímto se snažíme zvládnout boj s luštěninami – „schováváme
je, kam se dá“. A dá se, věřte – polévky, pomazánky, kaše, hlavní jídlo
zahuštěné cizrnovou moukou… Vymýšlíme, upravujeme, kombinujeme
receptury, abychom využili nabídku trhu a předložili dětem pokrmy
různých chutí a vůní. Například červená čočka nenadýmá, má jemnou
luštěninovou chuť, takto zahuštěné polévky nepotřebují jíšku ani
mouku. Tvarohová pomazánka s nastrouhaným jablíčkem je přirozeně
sladká a nepotřebuje osladit cukrem. Také kvalitní ryba na másle a
kmíně voní a chutná. Naším cílem je, aby dětem chutnalo a udržela se
racionální a pestrá nabídka pokrmů za dodržení
pravidel školního stravování. Školní stravování se
za dobu své více jak sedmdesátileté existence
výrazně změnilo, ale negativní reakce a mýty
spojené se školními obědy stále přetrvávají. Má
dlouholetou historii, snad má i budoucnost.

Mateřská škola /

Pavlorková Daniela, učitelka

V naší školce se děti nenudí
Zdá se, že teprve nedávno jsme zahájili školní rok, a ani se nám
nechce věřit, že jsou za námi Vánoce. Možná je to tím, že v naší
školce nezahálíme a stále máme plné ruce práce. Na začátku školního
roku jsme vyhlásili pro naše děti soutěž ve sběru víček z PET láhví.
Přemýšleli jsme nad tím, komu by nejvíce tato sbírka pomohla.
Nakonec jsme našli holčičku Natálku, která trpí dětskou mozkovou
obrnou. Natálka nás spolu s maminkou ve školce navštívila, aby i děti
věděly, pro koho víčka sbíráme. Měly možnost vidět, že ne všechny
děti můžou běhat, skákat nebo tancovat. Ke sběru víček pro
nemocnou Natálku se k nám přidaly i děti ze základní školy. Kolektiv
zaměstnanců se rozhodl, že bude taky přispívat určitou sumou,
kterou na konci školního roku odevzdáme Natálce. Při této akci může
pomoc každý, proto budeme rádi, když se zapojíte i vy, obyvatelé
obce. Pokud máte nějaké víčka doma, můžete je kdykoliv přinést do
MŠ. Každé víčko se počítá a tak si vzpomeňte vždy, když budete

mačkat PETky do odpadků, a schovejte víčka pro nás. Všichni
doufáme, že výtěžek se sběru víček Natálce alespoň trochu pomůže.
Ve školce se snažíme dětem přibližovat staré obyčeje, tradice a
pranostiky. 11. listopad je spjat se svátkem Svatého Martina, který
by k nám podle lidových pranostik měl přijet na bílém koni. Během
celého týdne paní učitelky seznamovaly děti s dávnou legendou, děti
tvořily, učily se básničky a písničky, starší děti spolu s paní učitelkou
upekly podkovy, které chutnaly všem, a společně se těšili na
lampionový průvod. V pátek, když se začal zaplňovat prostor před
školkou, bylo jasné, že nejsme jediní, kteří se na průvod těší. Když se
setmělo, vydali se rodiče i prarodiče s dětmi v lampionovém průvodu
vesnicí, s krátkými přestávkami, kdy děti předvedly své získané
vědomosti a zazpívaly písně o sv. Martinovi. Nakonec průvod došel až
k naší školní zahradě, která byla osvětlena malými světýlky.
Atmosféra byla působivá a tajemná. Děti ani nedýchaly. Čekala je
stezka odvahy, na konci které dostaly malou odměnu. Pak nastal čas
zahřát se teplým čajem a ochutnat svatomartinské rohlíčky, které
připravily paní kuchařky. Martin na bílém koni tohoto roku znovu
nepřijel, přesto jsme se domů rozcházeli s dobrým pocitem. V pondělí
5. 12 jsme očekávali ve školce vzácnou návštěvu. Děti se nemohly
dočkat, i když některá očička prozrazovala i trochu strachu. Po
dlouhém čekání k nám zavítal Mikuláš s čertím miminkem, aby zjistili,

zda se ve školce nacházejí nějaké zlobivé děti. Čertík se hned po
příchodu do třídy předvedl a rozházel dětem hračky, co se jim tedy
moc nelíbilo. Některé děti se sice bály, ale nakonec překonaly strach
z malého čertíka a předvedly mu, co se ve školce naučily. Jelikož
v naší školce nemáme žádné velké hříšníky, čertík zůstal bez práce a
Mikuláš se pustil do rozdávání dárků. Nadílka se nám líbila, i když
strach z čertíka dohnal několik dětí k slzičkám. Návštěvu Mikuláše
jsme si užili, čertí miminko nikoho neodneslo a děti slíbily, že příští
rok se zase o trochu polepší. Do konce kalendářního roku jsme ještě
stihli vánoční besídky, na které jsme se pečlivě připravovali.
Děti a zaměstnanci mateřské školy přejí všem hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v Novém roce 2017.

ČČK /Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, chci Vám připomenout proběhlé akce pořádané
našim klubem. V posledním týdnu měsíce října jsme organizovali sběr
obnošeného šatstva a domácích potřeb pro Diakonii Broumov. Darů se
sešlo opět hodně, za což všem dárcům upřímně děkujeme. Velký dík
patří především manželům Dvorským za poskytnutí prostor a
vynaložení času a úsilí při samotném sběru. V pátek dne 2. prosince

jsme ve společenském zařízení na hřišti uspořádali „Mikulášské
odpoledne s nadílkou“. Akce se zúčastnilo 44 dětí s doprovodem
rodičů. Přestože se akce konala v pátek v neobvyklý čas, sál byl zcela
zaplněn. V programu vystoupila skupina „Klauni na volné noze“
z Ostravy pod vedením pana Vašuta. Program byl pestrý, o čemž
svědčí i to, že účastníci setrvali v sále až do úplného konce programu,
za což všem děkuji. Pro příští rok, se nám už podařilo zajistit
„Kouzelnici Radanu“ a to na neděli 3. prosince 2017. Požadovaná
sobota už byla obsazena. V neděli 12. 3. 2017 pořádáme zájezd na
divadelní představení, činohru „Veselé paničky Windsorské“ –
taškařice o milostných nástrahách v Divadle Jiřího Myrona. Odjezd
autobusu bude ve 14. 00 hod. Dalším divadelním představením bude v
pátek 7. 4. 2017, rovněž v Divadle Jiřího Myrona, opereta – muzikál
„Rebeka“. Je to napínavý hit muzikálové sezóny.
Vážení členové Klubu Zdravíčko, přijměte srdečné pozvání na
Výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 25. 2. 2017
v 15.00 hod. Věříme, že se i v tomto roce uvidíme na našich akcích
v co největším počtu.

Společenská kronika / Bronislava Magerová
V měsíci lednu oslaví životní jubileum
Škrobáková Jarmila
Čanecký Petr
Pospíšilová Věroslava
Žůrková Věra
Březná Oldřiška
Kollárová Stanislava
Břežná Anna
Timoš Ján
Vidlák Oldřich
Nikel Jiří

55
60
60
70
70
70
70
76
76
77

V měsíci únoru oslaví životní jubileum
Bzonková Iva
Dekleva Antonín
Březný Jiří
Horáček Antonín
Rečková Eva
Reček Alois
Kadula Jaroslav
Klein Leo
Lindovská Zdeňka

50
55
65
65
70
75
77
79
83

Opustili nás: paní Marie Bartoňová a paní Anna Malurová
Nový občánek: Ema Škrobáková
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti! /Adriana Drastichová
Sníh
Co se to tu přihodilo,
že je všude kolem bílo?
Něco bílé padá z nebe,
je to všude, to to zebe!
Jedna vločka za druhou
prohání se oblohou.

A pak spolu s ostatními
snášejí se dolů k zemi.
Všude kolem leží sníh
v obrovitých závějích.
Je snad zima? Sníh má být?
Vyrazíme na saních!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dokážete vyluštit tuhle zimní křížovku ?
Odpovězte na otázky a doplňte.
1. Je to dřevěné a v zimě na tom jezdíme z kopce dolů.
2. V zimě to padá z nebe na zem a studí to.
3. Velké hromady sněhu tvoří sněhové……..
4. V zimě jezdíme lyžovat na ……
5. Boty s kovovými noži.
6. Když zmrzne voda je to….
7. Aby nám v zimě nenachladl krk potřebujeme….
8. Padá to z nebe, vypadá to jako hvězda a je každá jiná.

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
Zahrádkáři a zahradníci se vždy modlili za zimu a sníh. Sníh
přikryje cibuloviny, růže, po roztání zalije zahradu, vsákne se
postupně do půdy a podpovrchových vod… Teď je sníh přítel. Může
ale i škodit.
Teplá zima zahradě neprospívá. Množí se škůdci, kteří jinak v zimě
přemrznou. Příliš tuhá zima je také špatná. Hlavně s holomrazy. To
promrzá hluboko půda a mělce kořenící rostliny, jako jsou trvalky
nebo okrasné trávy, odumírají. Takže ideální zima je se sněžením.
Rostliny se zakryjí peřinou sněhu, která vytvoří mikroklima. I větší
mrazy pak neznamenají pro půdu hrozbu. Některé rostliny, jako jsou
růže nebo cibuloviny, sníh přímo milují. Pro ně je tohle ideální.
Kam se sněhem:
Pokud máte na zahradě mnoho sněhu a potřebujete prohrnout
cestičky, odneste ho tam, kde prospěje. Klidně ho přihoďte k růžím
a trvalkám. Zakryjte s ním i keře. Nahrňte ho pod stromy. Tady je
ideální jako silná zálivka, která stromům nevadí. Sníh můžete nasypat
k maliníkům, ostružiníkům, rybízům… Ovšem pozor na jahodníky. Ty
jsou na sníh náchylné. Hlavně při tání, kdy přemokření způsobí plíseň
na listech, nebo může vyhnít srdíčko rostlinky. Sníh také naházejte
na zryté záhonky. Tam se voda ideálně vsákne do podloží.
Sníh jako nepřítel:
Ovšem sníh je i nepřítelem zahrady. Především těžký sníh, tedy
natátý, který extrémně těžkne a v noci přimrzá. Ten může způsobit
ohromné škody na vašich stálezelených keřích, jehličnanech, travách,
stromkových růžích apod. Je dobré tedy sníh v takovém případě
setřásat. Ale opatrně! Těžký sníh a
zkřehlé větve mohou vše okamžitě
polámat. Takže stromy střásejte nejlépe
v poledne v nejteplejším okamžiku dne,
třeste nejsilnější částí větve a nesnažte
se setřást všechno za každou cenu.

Rozhovor/ Marie Dlabalová
Snad mi můj koníček dopomůže i ke zdraví...
Vyučil se truhlářem a stolařem
v Tatře Kopřivnice. Tam také
nějakou
dobu
pracoval.
Následně to pak byl bytový
podnik v Bílovci, topič v kotelně,
stolař
v
beskydských
hotelech..., po vážné nemoci a
částečném invalidním důchodu
ho nepozorný řidič připravil o
hybnost rukou, s
následky
úrazu se léčí dodnes. Že by to
vše byl impulz vrátit se ke svému málem už zapomenutému
koníčku? K němu patří nejen oprava starožitného nábytku, ale i
hudebních nástrojů. Zvu vás na návštěvu k panu Janu Magerovi
(1957).
Vy jste kdysi sbíral hodiny, zbraně, dýky, fotoaparáty, hrací strojky,
housle, harmoniky, harmonia …
Už v osmi letech jsem měl docela slušnou sbírku bodáků, bajonetů
a historických dýk. Měl jsem také jednoduchý luk a jednoruční
samostříl. Tím vším jsem úspěšně ničil stromy, vrata od stodoly,
dveře od chléva. Do sta metrů to totiž byla pro nás kluky místa pro
terče. K tomu sběratelství mě asi přivedl můj dědeček. Vyprávěl mi
zajímavé životní příběhy, také z I. světové války, kdy bojoval v
italských Dolomitech. Bojoval a také tam tahal s koňmi kanóny.
Můžeme to přirovnat k „vysoké španělské škole“, koně totiž museli
být speciálně vycvičeni, aby uměli zdolávat i skály.
Dívám se na ten nádherný kousek před námi, starobylý klavír,
kterému je nejméně sto let. Ten se právě snažíte naladit.
Není to zrovna nejjednodušší práce. Kvůli pracovním povinnostem
a pak zdravotním potížím jsem na klavír i na jiné mé hudební nástroje

neměl nějaký čas ani pomyšlení. Teď si to vynahrazuji a nevím, co
dříve udělat. Třeba tento klavír. Je druhý, který jsem náhodou získal.
Jako vlastně všechny mé nástroje. S někým se seznámíte, ten vám
poví kdo, kde, co a jak a než by se to mělo vyhodit, tak to mám já
doma. Například, díky panu Hrbáčovi z naší obce, který uměl dobře
hrát na několik hudebních nástrojů a měl doma malé muzeum
starožitností, jsem získal starobylé harmonium, které se mi podařilo
zrenovovat, jemu vlastně také vděčím za to, že ve mně probudil lásku
ke starým a málem zapomenutým nástrojům. Slovo dalo slovo, někteří
lidé se o mně dověděli a já jsem se pak pokoušel starobylým věcem
navrátit nejen jejich tvar, ale i jejich duši. Dodnes nezapomenu na
varhaníka ze Vsetína, pana Kotrlu, který mně k sobě pozval. Přijedu
tam, dům byl otevřený, na stole lístek, že je v kostele a vrátí se za
dvě hodiny, ať se najím, napiji a porozhlédnu se po jeho nástrojích.
Nevím, kdo by to dnes udělal bez obavy, že dům vykradu. To byl
panečku machr, nožní pohon šlapacími měchy u harmonia nahradil
pohonem elektrickým dmychadlem. Byl to totiž profesionální
varhanář a varhaník.
Před námi je ovšem další zajímavý nástroj přes metr dlouhý, půl
metru vysoký, vidím tu dole samé klapky, něco jako kolíčky na prádlo...
To je hrací strojek, který je vyjmut z historického klavíru a při
ladění by překážel. Tento klavír se momentálně snažím doladit. Podle
štítku je z roku 1906 a vyváželo se to do Rakouska, Anglie, Francie,
Spojených států amerických. Mám tu i papírový válec s melodií Básník
a sedlák, válec se tu vloží, pod tištěnými dírkami na papíře je
vzduchový snímač, každá struna má měch, klepne to na kladívko a
hraje to....
Jak je to jednoduché, že! Máte tedy doma raritu, divím se že Vám
ještě starožitníci neurvali ruce...
Chtěli by, ale to víte, každý by vše chtěl zadarmo a pak by na tom
rád zbohatl. Ale já už jsem si k těm věcičkám našel svůj vztah. I když
to není jednoduché, dům není nafukovací a těch věcí, co mám ještě v
dílně, to byste se divila.

Divím se i tak. Kromě starobylého klavíru a harmonia tu máte ještě
tři harmoniky, housle...
No a tady ta harmonika byla po povodních plná bahna, vidíte, už
hraje.
Poslyšte, nepřemýšlel jste o tom, že byste si tu doma udělal malé
muzeum?
Kdysi jsem o tom uvažoval, ale člověk míní a život mění.
A také si na nástroje, kterým vdechujete život, zahrajete?
Trochu. Kdysi jsem se učil hrát na housle, ale doma na statku bylo
třeba dělat něco jiného, než hrát. Takže jsem takový samouk. Na
klavír i na harmoniku – spíše jen lidovky a známé kousky, které se
hrají na svatbách, při sešlostech. Hrál jsem i v kapele s podobnými
nadšenci jako já, ale to už je pár let.
A teď zrovna vracíte život a tóny starobylému klavíru.
Už to potřeboval. Měl jsem ho jinde, než tu v pokoji, objevila se
tam plíseň, takže jsem musel vyměnit i pár klapek, což není jen tak
jednoduchá záležitost, protože je tu návaznost na struny a jejich
výměna není zrovna levná. Takže musím pomalu a opatrně. Jenomže s
tou moji bolavou rukou je to mnohdy nadlidský výkon.
I když na straně druhé vám možná ta jemná mechanika pomůže k
tomu, aby se v ruce objevila hybnost. To víte pohyb a rehabilitace...
Kéž by!
Tak ať vám to hraje a tím i dopomůže ke zdraví. Třeba si pak v tom
srpnu 2017 spolu s přáteli zahrajete ke své šedesátce.
Děkuji.

„Tak kampak vyrazíte letos na Silvestra?”
„Už nikam, stárneme, manželka už nemá tu
sílu mne na zádech potom odtáhnout domů!”

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Nastala doba, kdy je třeba ohlédnout se za uplynulým rokem a nebyl
to lehký rok. Úřední šiml neustále hledá, jak zkomplikovat
organizacím život. Museli jsme z jara změnit název a už nejsme
sdružení občanů, ale spolek. Prošli jsme martiriem papírování až na
krajský soud v Ostravě a od té doby jsme SK Velké Albrechtice z.s.zájmový spolek. Pak se do toho vložil FAČR a přinutil nás zavést
podvojné účetnictví. Tato společnost od nás bohužel jen peníze bere,
ale nic nevrací. Můžeme sice žádat o dotace, ale první podmínkou je
členský příspěvek 500 Kč za každého člena SK. A já už vidím, jak to
všichni ochotně dávají. Proto musíme probrat členskou základnu,
snížit počet členů a pokusit se na požadovanou částku dostat. Dalším
zásekem do rozpočtu bylo ukončení hostování všech klubů v republice
kromě 1 a 2 ligy. V praxi to znamenalo, že jsme hráče, kteří u nás
hostovali, museli buď koupit, vyměnit pokud jsme v týmu soupeřů měli
na hostování naše hráče nebo se hráči vrátili do mateřských oddílů.
Museli jsme do toho jít, aby fotbal u nás zůstal a proto vyúčtování na
konci roku nebude veselé.
Dovolte mi, abych Vám jménem sportovního klubu popřál hodně
štěstí do nového roku.

Myslivecké sdružení JAMNÍK Velké Albrechtice
pořádá dne 10.2.2017 ve společenském sále na hřišti

MYSLIVECKÝ VEČÍREK
K poslechu a tanci vám zahraje kapela VIZE
Cena vstupenky včetně večeře je 250 Kč. Prodej vstupenek u
pana Čestmíra Kleina. Těšíme se na Vaši účast.

My tři králové jdeme k Vám…
Pomalu se blíží nový rok a s ním i další ročník Tříkrálové sbírky. Více
než deset let se vždy počátkem ledna setkáváme s charitními
tříkrálovými koledníky, kteří nám za zpěvu koled přinášejí požehnání
do našich rodin. Prostřednictvím Tříkrálové sbírky můžeme podpořit
ty, kteří potřebují naši pomocnou ruku. V letošním roce jsme díky
Vaší pomoci podpořili terénní pečovatelskou službu, nakoupili a
opravili zdravotní a kompenzační pomůcky do půjčovny. Část výtěžku
směřovala také dětem na podporu jejich volnočasových aktivit.
Děkujeme Vám za Vaši pomoc a podporu, díky níž můžeme pomáhat
potřebným. Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2017 Vám
jménem všech pracovníků přeje Anna Šikulová, ředitelka Charity
Studénka.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Albrechtice Vás zve na

HASIČSKÝ VEČÍREK
který se bude konat v sobotu 18.2.2017 od 19.00 hodin
ve společenském sále na hřišti ve Velkých
Albrechticích. Opět je pro Vás připraven bohatý program, těšit se
můžete jako každoročně na zábavnou scénku v podání našich hasičů
a bohatou tombolu.

Hlavní cena tomboly je
AUTOMATICKÁ PRAČKA.
Celým večerem provází kapela UNICO z
Bolatic. Cena vstupenky je 200 korun
včetně večeře. Vstupenky lze zakoupit na
obecním úřadě ve Velkých Albrechticích
nebo u pana Zbyňka Škrobáka
tel.602382989.
Nenechte si tuto akci ujít, moc se na Vás těšíme.

Poplatek za psa na rok 2017
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích je
poplatek za psa splatný do 31.3.2017. Poplatku podléhá držení psa
staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně
na obecním úřadě vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří
měsíců stáří psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným
způsobem je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové
povinnosti.
Sazba poplatku za kalendářní rok:
a. za psa..............................100 Kč
b. za druhého psa ..........300 Kč
c. za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, sirotčího, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu...................50 Kč
d. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
uvedená v písm. c) ………………………...150 Kč
Platby provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na
účet obce č. 1771539359/0800, kde variabilní symbol je 1341xxx,
kde xxx- nahraďte číslem popisným Vašeho domu.
Složenky nebudou rozesílány !!!
VČAS NEZAPLACENÉ POPLATKY NEBO JEJICH ČÁST MŮŽE
OBEC ZVÝŠIT AŽ NA TROJNÁSOBEK.

„Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se
pětiletý syn otce pod stromečkem. „Když se
tak koukám na většinu etiket z vánočních
dárků, tak bych řekl, že z Číny.“

Informace
Oznamujeme občanům, že obecní úřad Velké Albrechtice provádí
ověřování podpisů a listin, autorizované konverze dokumentů a
ověřené výpisy z centrálních registrů prostřednictvím Czech
POINTU.
Poruchy veřejného osvětlení 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.
Zájemci o štěpkování se mohou přihlásit na obecním úřadě. Prosím
uveďte vždy platné telefonní číslo, na kterém se s vámi budeme moci
domluvit na termínu provedení práce. Děkujeme.
Obec Velké Albrechtice nabízí občanům naší obce vyřazené dlaždice
z chodníků místního hřbitova, a to za cenu 1 Kč za kus. V případě
zájmu se hlaste na tel: 556 410 695.

Kalendář akcí
Datum
8.ledna 2017
10.února 2017
18.února 2017
25.února 2017

Akce
Novoroční koncert/Keep Smiling Gospel
Jamník/ Myslivecký večírek
SDH/ Hasičský večírek
Klub Zdravíčko/Výroční členská schůze

Hlas obce č.85 - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne
12.6.2000. Vychází jako periodický tisk územního samosprávného celku. 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, IČO:600679
Vyšlo: 31.12.2016
Uzávěrka příštího čísla: 15.02.2017

