zpravodaj obce Velké Albrechtice
leden, únor
2018
Úvodník / Blanka Drastichová
Vážení spoluobčané,
za rokem 2017 jsme zavřeli
pomyslné dveře a jen vy
sami víte, jaký byl. Je dobré
na to zlé zapomenout a
uchovat si na něj jen ty
hezké vzpomínky. Na druhé
straně se nám otevřely
dveře nové –rok 2018. Jaký
bude? To nikdo neví, ale
můžeme se snažit, aby byl
co nejlepší. Před námi je 365 obyčejných i neobyčejných dní, nových
příležitostí. Nesmutněte! Nový rok je pouze datum, který lidem
oznamuje, že uplynul nějaký čas, vystřídaly se jaro, léto, podzim, zima
a že jsme zase o rok moudřejší.
Dovolte mi popřát Vám z celého srdce, to ze všeho nejdůležitější,
zdraví, a aby byl pro Vás nadcházející rok ve všech směrech
úspěšný, šťastný a bohatý.

„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám
strávit zbytek života.“
Kettering Charles Franklin

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Dlouho jsem si zvykal na letopočet 2017 a už se bude psát 2018!
Rok stého výročí vzniku Československé republiky a získání
samostatnosti po 300 letech cizí nadvlády. Rok osmých voleb do
zastupitelstva obce po osamostatnění. Ale také další letopočet
s osmičkou na konci. Tyto letopočty byly v dějinách pro náš národ
mnohdy osudové. Schválně, kdo si vzpomene, co znamenaly letopočty
1278, 1348, 1458, 1618, 1648, 1848, 1938, 1948, 1968 nebo pro
sportovce 1998?
Na začátku tohoto roku si
dovolím jménem svým i jménem
celého
zastupitelstva
a
obecního úřadu vám všem
popřát do tohoto roku hodně
elánu a energie, pevné zdraví,
trvale dobrou náladu a ať se nám vše daří.
Co nás čeká v roce 2018? Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce
a tím stanovilo hlavní úkoly tohoto roku. Z investičních záměrů
považujeme za nejdůležitější stavbu nové tělocvičny a stavbu alespoň
jednoho mostu přes Bílovku, zřejmě ke kostelu, který nahradí
stávající most v havarijním stavu. Tyto mosty byly kdysi postaveny
svépomocí a s použitím technologie, která znemožňuje solidní údržbu
ocelové nosné konstrukce. Postupně bychom je měli nahradit mosty
betonovými, které budou prakticky bezúdržbové a zároveň zajistí
větší bezpečnost při povodních. Po přijetí nového územního plánu se
konečně otevřela možnost provést výstavbu 12 řadových garáží za
poštou. Ty následně prodáme zájemcům, přednostně obyvatelům
bytových domů bez garáže. Teď poptávám nabídky, ze kterých
budeme vybírat ekonomicky nejvýhodnější.
V hlavních investicích roku záměrně neuvádím výstavbu kanalizace.
Ta se „zasekla“ na neschopnosti projekční kanceláře včas dodat
projektovou dokumentaci pro územní řízení. Tím jsme ztratili

možnost požádat do 18.1.2018 o dotaci na výstavbu z poslední dotační
výzvy OPŽP. Bez dotací si tuto stavbu dovolit nemůžeme. O dalším
postupu vás budu informovat.
Z menších stavebních prací je v plánu oprava historického schodiště
ke kostelu, oprava dvou dešťových stok v havarijním stavu a z loňska
přesunutá oprava obou schodišť na poště a rekonstrukce 110 m místní
komunikace od silnice k propustku u RD č.p. 314. Přesunuty byly
proto, že se mi nepodařilo zajistit dodavatele těchto prací. Kdysi se
říkalo „nejsou lidi“, dnes to platí snad dvojnásob.
Čeká nás milý a nelehký úkol uspořádat 45. ročník Štítu Albrechtic.
Ten bude obsahovat nejen fotbalový turnaj, ale také střeleckou
soutěž mysliveckých sdružení a soutěž dobrovolných hasičů
v požárním sportu. Štít bude až v červnu, ale už teď se objednává
řada služeb a vylepšuje areál hřiště a hasičského cvičiště, převážně
svépomocně. Pro zdárnou organizaci bude třeba též řada pořadatelů.
Uvítáme proto vaši pomoc. Zájemci se mohou přihlásit u vedení SK,
velitele hasičů nebo na obecním úřadě. Předem děkuji.
Závěrem bych vás rád pozval na Novoroční koncert v kostele sv.
Jana Křtitele v neděli 14.1.2018 v 16.00 hodin. Vystoupí Dechový
orchestr Hradec nad Moravicí se svými sólisty. Přeji příjemný
zážitek.

Informace
 Na hřbitově stále je k dispozici asi 200 betonových dlaždic
300x300 mm ze starých chodníků. Nabízíme je za 1,- Kč za kus.
Zájemci přihlaste se na obecním úřadě.
 Dovolujeme si touto cestou znovu vyzvat vlastníky dřevin
rostoucích kolem komunikací k provedení ořezu svých dřevin tak,
aby jejich větve nezasahovaly do komunikací a do vedení a
zařízení veřejného osvětlení a místního rozhlasu, kde mohou
způsobit velké škody. V případě, že tato výzva bude marná,
provede obec ořez větví v březnu na svoje náklady a dřevní hmotu
ponechá na místě. Děkujeme za pochopení.

 S platností od ledna 2018 společnost OZO Ostrava s.r.o. po
mnoha letech zdražuje svoje služby. Nové ceny občany nejčastěji
objednaných služeb vč. DPH za rok jsou:
80 l / 14 dní
(P101)

120 l / 14 dní
(P201)

120 l týdně
(P211)

Kontejner 1100 l
týdně (K111)

1452 Kč

1772 Kč

3006 Kč

11746 Kč

Bioodpad 120 l
14 dní (G201)

111 Kč / svoz

Další položky ceníku vám na vyžádání sdělí pracovnice OÚ.
Pro většinu z vás to neznamená žádné změny, odvoz odpadů
z domácností máte zaplacen zvýšenou daní z nemovitostí. Týkat
se to bude těch, kdo mají objednány nádoby navíc nebo četnější
svozy a svoz bioodpadů. Zdražuje se i sběr a svoz tříděných,
objemných a nebezpečných odpadů o 10-15 %.
 Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice.
Telefonem na č. 734 158 831 – 734 158 833, e-mailem na
obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz.
 Zájemci o štěpkování větví 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.

Výzva majitelům aut parkujících na komunikacích /OÚ
Na našich místních komunikacích parkuje několik občanů svá osobní i
dodávková vozidla. Přitom třeba u bytovek o dvacet metrů dál je řada
volných míst na zpevněném parkovišti. Stání na komunikaci není
zakázáno. Ale měla by se dodržovat jakási pravidla, přinejmenším
slušnosti. Prosím ty, jichž se to týká – zkuste se před zaparkováním
zamyslet, jestli svým odstaveným autem někoho neomezíte nebo
dokonce neohrozíte! Je velký problém dovézt náklad či osobu k domu
a pak si přeparkovat na parkoviště? Dostávám občas stížnosti,
zejména z bytovek, že zaparkovaná auta brání výjezdu z garáže.
Nebo že se kolem nedá projet s větším vozem, třeba popeláři. Také
provádění vyhrnování sněhu kolem odstavených aut bude problém.
Může to vést k omezení poskytovaných služeb, a to asi nechcete.
Proto věřím, že to pochopíte a svoje návyky přehodnotíte. Děkuji.

Oznamujeme občanům, že obecní úřad Velké Albrechtice provádí
ověřování podpisů a listin, autorizované konverze dokumentů a
ověřené výpisy z centrálních registrů prostřednictvím Czech
POINTU.

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2018
Příjmy
Popis

1. Daňové příjmy

Funk.
Druh.
Třídění Třídění
(§)
(položka)

Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti

1111

2 600 000,00

Daň z příjmu fyzických osob ze
sam.výdělečné činnosti

1112

200 000,00

1113

500 000,00

1121
1122
1211
1334
1341

2 700 000,00
0,00
5 800 000,00
2 000,00
23 500,00

1343

2 000,00

1361
1381
1382
1511

16 000,00
50 000,00
0,00
2 100 000,00

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
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Zrušený odvod z loterií a haz.her
Daň z nemovitostí

2. Nedaňové příjmy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti
sdělovacích
prostředků - Hlas
obce
Zájmová činnost v
kultuře-Spol.zařízení
Sportovní zařízení v
majetku obce
(Sokolovna)

Splátky půjček od obyvatelstva
Příjmy z poskytování služeb

3314

2460
2111

35 100,00
700,00

Příjmy z poskytování služeb

3349

2111

0,00

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu

3392
3392

2111
2132

35 000,00
30 000,00

Příjmy z poskytování služeb

3412

2111

25 000,00

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu bytů - 248,116
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu-nad MŠ
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z poskytování sl. D.Senioři
Příjmy z pronájmu domky senioři
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb

3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3613
3613
3632
3639

2111
2132
2324
2111
2132
2324
2111
2132
2111
2132
2111
2111

8 300,00
111 200,00
0,00
116 000,00
141 200,00
0,00
24 000,00
170 000,00
22 000,00
36 000,00
27 300,00
15 000,00

Příjmy z pronájmu pozemků

3639

2131

60 000,00

Příjmy z pronájmu movitých věcí
Přijaté nekapitálové příspěvky

3639
3639

2133
2324

1 000,00

Sběr a svoz
komunálních odpadů

Příjmy z poskytování služeb

3722

2111

50 000,00

Využívání a
zneškodňování
komunálních odpadů

Přijaté nekapitálové příspěvky

3725

2324

110 000,00

Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň

příjmy z poskytování služeb a výrobků

3745

2111

2 000,00

Sankční platby (přestupky)

5311

2212

5 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky

5311

2324

2 000,00

Příjmy z poskytování služeb

6171

2111

2 000,00

3639
6310
3612

3111
2141
2141
4111
4112

0,00
2 000,00
3 000,00
0,00
221 500,00

3635

4116

0,00

6330

4116
4116
4116
4116
4134

31 794,12
180 166,68
10 572,00
49 428,00
35 000,00

Bytové hospodářství

Nebytové
hospodářství
Pohřebnictví

Komunální služby a
územní rozvoj

Bezpečnost a veř.
pořádek
Činnost místní
správy

Příjmy z prodeje pozemků
3. kapitálové příjmy Příjmy z úroků
Příjmy z úroků FB
Neinvestiční přijaté transfery (volby PS)
Neinvestiční dotace (státní správa)
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
SR Dotace na poř. Územního plánu
4. Dotace
Ostatní neinvestiční přij.transfery ze SR
Ostatní neinvestiční přij.transfery ze SR
Ostatní neinvest. Přijaté transfery ze SR
VPP
Převody z rozpočtových účtů, SF
Příjmy celkem

15 555 760,80

Výdaje v Kč
Odvětvové
třídění (§)
1014
2143
2212
2292
2321
2341
3111

3113

3314
3319
3326
3349
3392
3399

3412

3419
3421
3429

3612

3631
3632
3635

popis
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin
a zvláštní veterinární péče
Cestovní ruch
Silnice
Dopravní obslužnost
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
opravy kanalizací, údržba, rozbory odpadních vod
projekt odkanalizování obce (org. 2321)
Vodní díla v zemědělské krajině
Mateřské školy
Základní školy
revize budova ZŠ, prvňáčci
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
Neinvestiční transfery zřízeným PO-šablony, průtoková dotace
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-energie, údržba)
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
hřiště SK, údržba, opravy, provozní náklady
Novostavba tělocvičny (org. 3412)
sokolovna - provozní náklady (org. 0136)
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
budova 248, 116
byty nad MŠ (energie, údržba org. 152)
domky pro seniory (org. 350 - služby, revize, vodné)
Veřejné osvětlení - energie, opravy
Pohřebnictví
Územní plán

Kč

10 000,00
10 000,00
5 400 000,00
62 000,00
911 000,00
430 000,00
481 000,00
0,00
15 000,00
1 174 610,80
35 000,00
927 650,00
211 960,80
17 000,00
20 000,00
2 000,00
61 800,00
140 000,00
139 700,00
10 100 000,00
30 000,00
10 000 000,00
70 000,00
145 000,00
30 000,00
5 000,00
669 000,00
453 000,00
136 000,00
80 000,00
260 000,00
271 000,00
0,00

3639

3713
3722
3741
3745
4349
5212
5512
6112
6114
6171
6310
6320
6330
6399
6402

6409

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
péče o majetek, výkupy pozemků
Garáže u bytovek (org. 212)
zaměstananci mzdy+odvody, DPP
VPP (org. 3110)
Zmeny v technologii vytápění (kotlíkové dotace)
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
Volby do Parlamentu ČR
Činnost místní správy
platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění
Provozní náklady, energie, cestovné,služby, údržba
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
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
DSO, SMS, MAS
rezerva

Výdaje celkem
Financování
použití prostředků min. let

1 657 000,00
197 000,00
1 000 000,00
390 000,00
70 000,00
0,00
795 000,00
140 000,00
655 000,00
3 000,00
430 000,00
80 000,00
350 000,00
2 000,00
10 000,00
149 900,00
1 125 000,00
1 110 000,00
15 000,00
0,00
1 806 000,00
1 111 000,00
695 000,00
12 000,00
85 000,00
35 000,00
0,00
8 989,00
4 993 761,00
60 000,00
200 000,00
40 000,00
4 693 761,00
30 555 760,80
15 000 000,00
15 000 000,00
0,00

Ze základní školy/ Mgr. Světlana Munzarová, učitelka
Dne 19. října navštívili žáci 3. a 4. ročníku dopravní hřiště, kde si
nejprve poslechli povídání o zásadách cyklistického provozu, chování
na silnici a nutného vybavení cyklisty, poté se vydali vyzkoušet jízdu
na dopravním hřišti, kde jsou základní dopravní značky a již se v nich
museli orientovat. Dne 20. října se naopak žáci 1. a 2. ročníku
zúčastnili krátkého programu muzea v Bílovci, kde jim vyprávěli o
výrobě vlny, viděli historický kolovrat a vyrobili si malou ovečku
z vlny. Ve všem jim krom pracovnice muzea, paní učitelky a paní
asistentky pomáhala také picmoší maminka Madlenka. Na konci
měsíce října jsme stejně jako v loňském roce oslavili „Halloween „ původně zvaný Samhain, oslavovaný především v anglicky mluvících
zemích, jehož obdobou oslavovanou u nás jsou tzv. Dušičky neboli
Památka zesnulých. K tomuto svátku si děti vyrobily papírového
strašáka z dýně – tzv. „pumpkin“. Na začátku listopadu k nám zavítala
vzdělávací instituce Theatrludem, která dětem pod názvem

„Loutkování“ předvedla krátké představení s loutkami, ukázala jim
manipulaci s nimi a nakonec si děti sami jednoduchou loutku vyrobily.
Hned 9. listopadu jsme navštívili kulturní dům v Bílovci, kde jsme
s žáky celé školy viděli představení s názvem „John and Mary“.
Představení bylo česko-anglické, děti se s některými slovíčky
seznámily již předem, proto pohádce velice dobře rozuměly. Pohádka
byla hezky moderně pojatá – robotické hračky Mařenka a Jeníček
babu Jagu přesvědčily, aby je pustila, poněvadž dokázaly díky své
inteligenci odpovědět na všechny těžké otázky baby Jagy a to
dokonce i v angličtině. Pro starší děti i dospělé bylo zpestřením
spousta legračních detailů ze současného běžného života mládeže.
Dne 1. prosince proběhlo zpívání u rozsvíceného stromečku, přivolání
čerta, anděla a Mikuláše a samozřejmě nadílka dobrot všem hodným
dětem. Dne 4. prosince nás navštívila malá ochočená lištička Mia
v přítomnosti jejího chovatele a představitele výukového programu
s environmentální
tématikou. Dne
13.
prosince zástupce

z ekologického centra Hájenka děti seznámil se životem včel a jejich
přínosem pro nás. Dne 14. prosince si rodiče s dětmi přišli vykrájet a
upéct perníčky, cukroví a vypít vánoční punč. V dalších dnech jsme si
ve škole popovídali o českých i anglických vánočních tradicích,
zazpívali koledy, vyrobili přáníčka, zabalili dárečky a už se jenom
těšili, až přijde ten krásný čas Vánoc, plný pohody a lásky…

Mateřská škola

/ Bc. Klára Jahnová, učitelka

Do školky chodíme rádi, jsme tam všichni kamarádi!
Podzim v naší mateřské škole utekl jako voda a už máme za sebou
Vánoce! Začátek školního roku byl hektický a náročný jak pro děti,
tak pro paní učitelky, ale postupem času se děti přizpůsobily školnímu
režimu a již se naplno věnují činnostem, které jim paní učitelky
chystají. Každodenní
náplň
střídají
i
různorodé
akce,
kterých
se
děti
účastní.
Jednou
takovou byla návštěva
Domu
kultury
v Bílovci, kde jsme se
byli
podívat
na
nádherně
zpracovanou pohádku
Na
kouzelném
paloučku. Pro naše
nejmenší děti to byl
první výjezd mimo
mateřskou školu a
zvládly ho výborně. 1.
prosince jsme spolu
s žáky základní školy
vystoupili
na

rozsvěcení vánočního stromku, kde jsme zazpívali několik vánočních
koled. Děkujeme také paní Markétě Šímové a panu Petru Dostálovi,
že naše vystoupení obohatili a doprovodili svým zpěvem, místnímu
Sboru dobrovolných hasičů za pozvání a Kulturní komisi za dárečky
pro děti i paní učitelky. Pevně doufáme, že tento první ročník nebyl
zároveň ročníkem posledním. Rádi se příští rok sejdeme zase před
Obecním úřadem na krátké, předvánoční zastavení. Dne 4. prosince
jsme pak zavítali s dětmi do základní školy, kde jsme se byli podívat
na zvířátko, které jen tak člověk běžně nepotká. Pan myslivec nám
přijel ukázat živou lišku. Jednalo se o rok a půl staré lišče, které
vyrostlo u něj doma v lidské společnosti. Děti se dozvěděly spoustu
informací o životě této nejrozšířenější psovité šelmy a zároveň si ji
mohly také pohladit. Začátek prosince je také ve znamení návštěvy
Mikuláše s čertem a andělem. Ani na děti z mateřské školy
nezapomněl a přišel se na ně podívat. S sebou si přivedl dokonce
čerty tři! Asi věděl, že tady máme i malá zlobidla. Naštěstí hříšníci
slíbili Mikuláši nápravu, proto čerti odešli s prázdnou, a naopak dětem
ve školce nechali nějakou nadílku. Do konce roku jsme stihli ještě
vánoční besídky a vánoční dílničky pro děti a rodiče.
Závěrem nám dovolte popřát vám všem hodně zdraví, štěstí, lásky,
spokojenosti a lidského porozumění v roce 2018.

Společenská kronika / Bronislava Magerová
V měsíci lednu oslaví životní jubileum
Kantorová Marcela
Holinka Petr
Kubíček Oldřich
Šatavová Zdeňka
Magerová Bronislava
Krischková Alena
Timoš Ján
Vidlák Oldřich
Nikel Jiří

50
50
50
55
60
65
77
77
78

V měsíci únoru oslaví životní jubileum
Cyrus Radek
Horkel Martin
Kubíková Štefánia
Hruzík Pavel
Havelek Petr
Reček Alois
Kadula Jaroslav
Klein Leo

50
60
65
75
75
76
78
80

Nový občánci: Tomáš Manthee, Marie Machalová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.

Kulturní komise obce Velké Albrechtice pořádá
v sobotu dne 20. ledna 2018 lyžařský zájezd
do Skiareálu Červená voda. Odjezd v 6.30 hod.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.
Tel:734158831.

Ohlédnutí za výlovem / Petr Dostál, předseda spolku
Dne 1.4.2017 se uskutečnil „historický“ výlov Kulového rybníka.
Tento výlov byl první fází v plánované revitalizaci rybníka, která
obsahovala celkové odbahnění, vybudování břehů a stavbu nového
stavidla. Po několika neúspěšných žádostech o dotaci, byly k tomu
nakonec vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu obce. Celkově se
výlov vydařil víc jak na 100% ve všech směrech, ať už se jednalo o
počasí,
zájem
občanů
a
v neposlední řadě
o vylovené ryby.
Na to, že se
prakticky každým
rokem do podzimu
vychytalo vše, co
se
na
jaře
vysadilo, jsme byli
příjemně
překvapeni
množstvím ryb i
jejich kvalitou. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na přípravě a
uskutečnění této akce podíleli, ať už se jednalo o členy spolku, naše
ženy, které si vzaly na starost přípravu občerstvení a jeho prodej
nebo jen příznivce a kamarády, kteří nám pomohli se zajištěním
dalších
důležitých
věcí nebo dle potřeby
přiložili ruku k dílu.
Také
sboru
dobrovolných hasičů
Velké
Albrechtice,
kteří nám pomáhali a
starali se o zajištění
čerstvé vody
pro

vylovené ryby a mytí
zařízení po výlovu.
Dále panu Vysockému
z Bílovce,
který
hospodaří na Třech
rybnících,
zapůjčil
nám
potřebné
vybavení a hlavně byl
přítomen a radil nám
při samotném výlovu.
Také
díky
tomu,
nedošlo
k žádným
úhynům nebo škodám na rybách a vše proběhlo hladce. Rybník byl
tedy připraven a počátkem července začala firma Lesostavby
Frýdek-Místek práce na bagrování rybníka. Bylo to obtížnější
vzhledem k tomu, že bahno nebylo dostatečně odvodněné a
obsahovalo velké množství vody, ale firma si s tím nakonec poradila.
Zároveň probíhalo zpevňování břehů lomovým kamenem a později
také
instalace
požeráku–
stavidla. Koncem
července
byla
stavba ukončena
a
předána
investorovi, tedy
obci. Několik dnů
po předání, jsme
provedli
vypuštění vody,
která stačila do
rybníka
natéci
při částečně uzavřeném požeráku. Celé dno pak bylo oseto 12-ti pytli
osiva - semeny různého druhu převážně ječmene, řepky, kukuřice,

trav a plevelů.
Osivo
jsme
nechali povyrůst
a v polovině září
jsme
již
definitivně
uzavřeli požerák
a začalo nové
napouštění
rybníka.
Díky
tomu, že byl
letošní podzim
poměrně bohatý
na
srážky,
probíhá napouštění docela úspěšně. Při vyšším stavu vody se bohužel
projevila malá netěsnost v části hráze nad potrubím odtoku ze
stavidla, která by měla být stavební firmou co nejdříve opravena a to
bez potřeby
vypouštění
vody. Věříme,
že
oprava
proběhne
úspěšně
a
přejeme
si,
aby byl rybník
do jara již na
správném
stavu hladiny,
připraven
k násadě
nových
ryb
tak, abychom se na přelomu dubna a května mohli opět sejít na novém
zahájení rybářské sezóny 2018 a jak plánujeme, i v rozšířené sestavě
s novými zájemci o členství v našem rybářském spolku.

Albrechtík – Ahoj děti! /Adriana Drastichová
Milé děti, vítám Vás v novém roce. Doufám, že jste měli krásné
Vánoce a každý z Vás našel pod stromečkem aspoň jedno ze svých
přání. Děti, neměli bychom v zimě zapomínat na zvířátka, a aspoň
ptáčkům nasypat něco dobrého do krmítka.
Chumelí se, vítr hvízdá
zem je zmrzlá jako kost.
Chumelí se, vítr hvízdá,
Prosím pěkně milá dítka,
sýkorka se dívá z hnízda,
nasypte mi do krmítka.
v zimě není jídla dost,

Pomůžete děti najít ptáčkovi cestu ke krmítku?

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Za námi je zimní slunovrat a s ním i nejkrásnější svátky v roce.
Neustálý koloběh je opět na svém počátku – v lednu. Staré přísloví
sice říká „na Nový rok, o slepičí krok“, ale v přírodě zatím pevně
vládne zima. Podle astrologů se již pomalu blížíme k jaru, ale zatím
jen nepatrně s prodlužujícím dnem. Paní zima je teprve na začátku
své vlády, ale pro nás, co se netrpělivě těšíme na jaro, je to jen malá
útěcha. Koncem roku proběhly tradičně v naší honitbě tři hony. Lovili
jsme jen bažantího kohouta a zvěř dravou, škodící. V lednu začíná
páření lišek, tzv. kaňkování. Lišky jsou méně obezřetné a na sněhové
pokrývce dobře viditelné. Toho využíváme k jejich odlovu. I přes
trvalou snahu o zvelebování krajiny (výsadba remízků, myslivecká
políčka, napáječky atd.) se nám nedaří stavy bažantů a zajíců zvedat.
Na vině je intenzivní zemědělská činnost s nadbytkem chemickým
postřiků a velký tlak predátorů (liška obecná, kuna skalní, mývalovec
kuní a krkavec obecný). Svůj podíl na stavech drobné zvěře mělo i
počasí, kdy se rodily a líhly mláďata. Z důvodů velkých výkyvů teplot
a prudkých dešťů uhynula většina mláďat zajíců a bažantů. V lednu
je péče o volně žijící zvěř samozřejmostí. Dbáme na to, aby veškerá
zvěř měla v krmelcích dostatek kvalitního sena a v korýtkách jadrné
krmivo, což je dietní oves a ječmen. Důležitá je také sůl, kterou srnčí
zvěř potřebuje na správnou činnost zažívání. Bažantům smícháme
v zásypech jadrná krmiva s plevami nebo pozádkem. Zvěř se zabaví a
při větších mrazech se zahřeje. Zajícům ořezáváme větve měkkých
dřevin (jabloň, vrba), ti ji rádi ohryzávají a tímto doplňují potřebnou
tříslovinu. V tomto období je naší prioritou v péči o zvěř zajištění
klidu v honitbě. Divoká zvěř čerpá ze svých tukových zásob a při
častém rušení a plašení odbíhá na větší vzdálenosti a zbytečně
spotřebovává důležitou energii. Zvláště v zimě je největším
nebezpečím pro srnčí zvěř štvaní volně pobíhajícími psy. Při
teplotách pod bodem mrazu hrozí při prudkém běhu zápal plic a
následný úhyn. Proto by měl mít každý svého domácího mazlíčka pod
kontrolou. Stojíme na začátku nového roku a před námi je plno plánů

na dalším zkrášlování okolní přírody. Snad tahle nekonečná práce
přinese své plody. Závěrem bych chtěl popřát jménem Mysliveckého
spolku Jamník všem čtenářům úspěšné vykročení do nového roku
2018.
Jménem mysliveckého sdružení Jamník bych rád poblahopřál k
zlaté svatbě naší milé kamarádce Jarmilce Jirkovské vše nej nej nej.

Myslivecké sdružení JAMNÍK Velké Albrechtice pořádá
v pátek dne 16.2.2018 ve společenském sále na hřišti

MYSLIVECKÝ VEČÍREK
Začátek akce je v 19.00. hodin.
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.

Rozhovor/ Marie Dlabalová
Řemeslo má zlaté dno, aneb zlaté české ručičky
Ráda tento titulek pro dnešní rozhovor použiji. I když v posledních
letech je to s řemeslníky v Česku dost na pováženou. Chybí
soustružníci, ševci, krejčí, stolaři, hodináři, zlatníci, kominíci,
zedníci... Každý by chtěl být nejlépe „managerem“ a vydělávat velké
peníze. Jenomže ne každý na to má potřebné mozkové buňky. Na
straně druhé ale šikovný řemeslník předčí v mnohém i inženýra nebo
politika. Jde o to, kde toho šikovného řemeslníka najít. V mém
případě jsem nemusela chodit daleko. Dovolte, abych představila:
Jaroslav Škandera -stolař.
Tak toto je vaše království. Po pravdě řečeno jsem myslela, že tu
najdu spoustu nábytku, skříně, komody, stoly a tady vidím jenom

stroje a nějaké desky...
To se musíte pořádně dívat, tady třeba vyrábíme kuchyň, podle
obrázku to bude vypadat takto. A bude to v bílém lesku.
Jak se dělá bílý lesk?
Ten my neděláme, u nás v Čechách se tím zabývá jedna firma a my si
to u ní musíme objednat.
A tento materiál, to je asi dřevotříska, že?
Ano. Dneska se už většinou vyrábí nábytek z dřevotřísky, asi tak ze
šedesáti procent. Ale tam nahoře u stropu máme opravdové dřevo. To
je třeba dosušit alespoň rok.
Najdou se ještě zákazníci, kteří chtějí nábytek z toho poctivého
dřeva jako je buk, dub, jasan, borovice?
Teď zrovna děláme velký jídelní stůl z masivu.

Asi si ten klasický nábytek objednávají spíše movitější zákazníci.
Většinou.
A s jakým materiálem pracujete raději?
Tak dřevo je dřevo. Ale většina zákazníků upřednostňuje
dřevotřísku.
A co takový eben?
Vzácných a tvrdých dřev je hodně, několik stovek. Ale představte si,
že takový kubík stojí i čtyřicet tisíc.
To si hned tak někdo nemůže dovolit.
Divila byste se, ale dělali jsme nábytek i z toho ebenu, ale většinou
pro zákazníky z Prahy. Například pro ministra Mertlíka jak do domku,
tak do jeho šestipokojového bytu.
My důchodci bychom na to neměli.
To víte, Praha. Mnozí zákazníci si vymýšlejí i hlouposti, všechno musí
být to nej, nej. Z nabídky si vyberou to nejdražší. Například úchytky
nejlépe tzv. Swarovski, jedna stojí osmnáct set a my jich třeba
potřebujeme třicet, tak si to spočítejte.
Raději ne. Ne že bych záviděla, já mám obyčejné a jsem spokojena.
Smím se zeptat, jak se o vás ten teď už bývalý ministr dověděl?
Já jsem se v Praze uchytil přes jednu paní z banky, zrovna jsme tam
něco dělali pro známého od syna, ten nás doporučil a už se to rozjelo.
Takže bez reklamy, ale po známosti.
Na nedostatek práce si tedy nemůžete stěžovat. Všimla jsem si, že
se ve stolárně svítí někdy dlouho do noci.
Včera do tří hodin do rána. Vybavujeme ordinaci pro jednu paní
doktorku a ta moc spěchá.
Znají vás nejen v Praze, ale i tady v okolí. Stačíte uspokojit všechny
zákazníky?
Snažíme se, ale abych pravdu řekl, nejsou lidi. Zůstali jsme tu jen
dva. Už rok sháním stolaře a nedaří se. Někteří přijdou z pracovního
úřadu, ale většinou chtějí jen razítko a odejdou. Na „pracáku“ je
evidováno dost stolařů a ani jeden nechce dělat. Dokonce jsem

nabízel, že případné zájemce bez vyučení i zaškolím, jeden se tu byl
podívat, ale nenastoupil.
To je smutné. A co vás k tomuto řemeslu přivedlo?
Vyučil jsem se v bílovecké Dřevovýrobě, tam jsem pracoval až do roku
1990. Hned po revoluci jsem začal doma v garáži „podnikat“, pak jsem
koupil tady tuto budovu a jsem spokojený.
Přesto se zeptám – litujete někdy, že jste se dal na podnikání?
Bývaly i takové roky, kdy moc zakázek nebylo, a to si člověk kolikrát
řekl, kolik dní, kolik času tomu obětuje, jestli to není škoda. Kdybych
byl někde zaměstnán, udělám si svoje a jdu s klidnou hlavou domů.
Ale to by bylo škoda, o jednoho šikovného řemeslníka by bylo méně.
Děkuji. Ale štve mně, že nemám nástupce. Syn je inženýr, má své
zaměstnání. A můj kolega se přestěhoval na Ostravsko, tak nevím, jak
dlouho se mu bude chtít tady dojíždět. No, ještě mám tři roky do
důchodu, snad se ještě nějaký pokračovatel stolařiny najde.

Co mě trápí/

Eva Winklerová

Při procházkách naší obcí jsem narazila na vandalismus. Zastavení v
parku pod kostelem, které slouží k odpočinku projíždějících turistů

si někdo opakovaně plete se školní tabulí a čmárá na desku stolu různé
vzkazy. Už jednou byla deska stolu pracovníky obce natřena, ale
dlouho čistá nevydržela. Nechápu, proč si někdo krátí chvilky
čmáráním a psaním nesmyslných vzkazů a tím poškozuje náš společný
majetek. Asi z nudy. Dalším čmáranicím neodolala ani nově
zprovozněna vlaková zastávka. Ani ne dva měsíce po jejím otevření je
už popsaná. Také na Kulovém rybníku je dřevěný přístřešek
„ozdoben“ nechutnými vzkazy. Těm rádoby pisálkům bych vzkázala:
„Vemte barvu a štětec a ty svoje výtvory nechte zmizet! „

Poděkování / Eva Winklerová, jubilant
Chtěla bych touto cestou poděkovat svým jménem i jménem ostatních
jubilantů, členkám Kulturní a sociální komise při Radě obce Velké
Albrechtice i vedení obce za velmi pěkné sobotní listopadové
odpoledne, které pro nás jubilanty připravila. Přivítání panem
starostou, malé občerstvení a také dáreček. Velice si vážíme toho,
že na nás „starší“ občany myslíte. Zpestřením odpoledne bylo i
poutavé vystoupení žáků zdejší základní školy pod vedením paní
vychovatelky Pavly Štukavcové. Také jim patří dík.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda
Vážení občané, v krátkosti mi dovolte, abych Vás seznámil s činností
našeho klubu. Poslední akcí roku 2017 byla dne 10. prosince návštěva
českého filmu „ Po strništi bos“ v bíloveckém kině Radost. Toto
filmové představení navštívilo 30 našich členů. Rovněž velkému zájmu
našich členů se těšilo rozsvícení vánočního stromu s hezkým
programem dětí ze školky a školy v naší obci, kde se naši hasiči
postarali o vynikající punč. Uzavřeli jsme poslední měsíc roku, který
je pro většinu z nás tím nejkrásnějším v roce. Prosinec máme všichni
spojen s kouzelnou atmosférou adventu a Vánoc a také bilancováním
celého roku, co se podařilo, ale i toho méně vydařeného.
Závěrem Vám přeji šťastný a veselý Nový rok 2018 s novoročním
přípitkem na zdraví a štěstí.

Klub „Zdravíčko“ /Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení a milí spoluobčané, v sobotu 2. prosince jsme pro děti
uspořádali zábavné mikulášské odpoledne. Navštívila nás kouzelnice
Radana se svou skupinou a předvedla nám pestrý kouzelný program.
Zapojila děti i rodiče do různých her, soutěží a tanečků. Na závěr se
představili jako anděl, čert a Mikuláš, kteří hodným dětem předali
dárkové balíčky plné sladkostí. V sobotu 3. března chystáme
autobusový zájezd do Divadla Jiřího Myrona na činohru „Sissi“ (Útěk
Alžběty Rakouské). Jedná se o výpravnou historickou fresku o
oblíbené rakouské císařovně, nejen všestranně nadané, krásné a
obdivované, ale zároveň obyčejně lidské. Dalším představením
v tomtéž divadle bude činohra s názvem „Je úchvatná“, kterou
shlédneme v neděli 29. dubna. Jedná se o komedii o nejtragičtější
operní zpěvačce všech dob. Skutečností inspirovaný příběh
zpěvačky, která věřila ve svůj úžasný soprán, přestože ve
skutečnosti zpívala hodně falešně. Milí spoluobčané, máte-li zájem o
kterékoliv divadelní představení, přihlaste se včas paní Františce
Kleinové, která tyto akce zajišťuje tel: 603 750 858.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy“ se zpívá v jedné písni a
je to pravda. Nedávno byl začátek roku a už abychom bilancovali.
Začneme kopanou a zde se moc chlubit nemůžeme. Tým mužů okupuje
9. místo tabulky okresního přeboru a to díky dlouhodobým zraněním
klíčových hráčů, neboť kopaná bolí a zranění typu pochroumaných
kolen či klíčních kostí je toho důsledek. Věříme, že se během zimní
pauzy hráči uzdraví a budeme produkovat lepší fotbal. Pokud se týče
žactva, je situace taková, že jsme museli žáky zrušit z důvodu
nedostatku hráčů. Jsme za to napadáni, že nemáme kým doplňovat
hráčský kádr dospělých. Můžeme vám slíbit, že pokud své děti
přivedete na hřiště a budete je podporovat v jejich snaze hrát
kopanou, zajistíme jim odborné vedení. Z dalších akcí v areálu SK
zmiňuji 33. ročník Běhu Velkými Albrechticemi za účasti 144 běžců,
memoriál bratranců Kleinových v malé kopané za účasti 12ti týmů,
spoluúčasti na veteránské jízdě, kdy se na našem hřišti jela jízda
zručnosti, které se zúčastnilo 99 motocyklů a automobilů. Ke konci
prázdnin jsme pozvali do Velkých Albrechtic zhruba 100 bývalých
hráčů, kteří za SK hráli. Pozvání přijalo 55 hráčů, pro které jsme
připravili sportovní odpoledne. Reakce, kterou tato akce vyvolala,
byla taková, že to bývalí hráči chtějí zopakovat. Pokud to někdo neví,
tak v roce 2018 se bude v naší obci konat Štít Albrechtic. Čeká nás
spousta práce na opravách, jak v budově tak i venkovního inventáře.
Proto od nového roku budeme konat brigády a děkujeme všem, kteří
nás v tom nenechají samotné a přiloží ruku k dílu. Protože je před
námi nový rok, přeji jménem SK Velké Albrechtice všem občanům vše
nejlepší a hodně štěstí a zdraví v roce 2018.
A TAK TO VŠECHNO ZAČALO/ Eva Hurníková, předsedkyně SK
Ráda bych vás seznámila s historií a současnosti Štítu. V každém
zpravodaji od ledna do června budu vkládat informace a naleznete
zde i různé odkazy. Dozvíte se o průběhu příprav a hlavně, kdo má

zájem se přihlásit jako pořadatel přímo na této akci nebo zájem
pomáhat na přípravách, hlaste se na email evahurnikova@seznam.cz
nebo tel. 723384149.
O historii a současnosti Štítu
Na podzim roku 1973 přišli funkcionáři tehdejší TJ Sokol Velké
Albrechtice s námětem uskutečnit fotbalový turnaj obcí Albrechtic.
Myšlenka byla přijata a po nezbytné diskuzi byl přijat návrh
uskutečnit setkání občanů obcí Albrechtic z celé České republiky.
Akce dostala do vínku název „Štít Albrechtic“ a k prvnímu setkání
došlo v sobotu dne 29. června 1974 ve Velkých Albrechticích.
Signatáři Štítu Albrechtic se staly obce:
 Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou


Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná



Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí



Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou



Lesní Albrechtice, okres Opava



Velké Albrechtice, okres Nový Jičín



Město Albrechtice, okres Bruntál



Albrechtice u Mostu, okres Most



V roce 1987 přistoupila ke Štítu
Albrechtic i 9. obec Albrechtice nad
Vltavou, okres Písek

Všech 9 obcí se setkalo společně pouze 2 krát - v roce 1988 a 1989.
Organizačním výborem byl přijat systém pravidelného setkávání osmi
účastníků jednou ročně, pokaždé v jiné obci. Byly ustanoveny dvě
skupiny, které jsou losem každoročně obměňovány, ve skupině se
hraje systémem každý s každým. Vítězové skupin postupují do finále,
druzí v pořadí pak hrají o třetí místo. Za celou historii "Štítu" se však
několikrát stalo, že některá z obcí nemohla akci uspořádat a tak ji
nahradila obec další v pořadí. Dokonce v 7. ročníku muselo zaskakovat
B mužstvo pořadatele z důvodu absence jiného družstva. Přesto se

Štít Albrechtic koná nepřetržitě již 45 let! V případě Albrechtic u
Mostu se obec ujala pořadatelství jen jednou a to v roce 1980, než
byla v roce 1983 zcela vymazána z mapy ČR z důvodu zabrání jejího
území pro povrchovou těžbu hnědého uhlí. Ovšem fotbalisté tamního
TJ Tatran jezdili nadále na fotbalový turnaj, působili totiž v okolních
oddílech na Mostecku. Po absolvování 16ti ročníků Štítu, ukončili svou
účast v roce 1997.
Více zde: http://www.stitalbrechtic.cz/historie/

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
4 situace, kdy zahrada potřebuje v zimě vaši pomoc
Že zimy nejsou, co bývaly, potvrzuje nejen letošní rok. Krajina
zapadaná sněhem vypadá nejen romanticky, ale také vytváří
podmínky, v nichž může příroda i zahrada odpočívat. V posledních
letech se člověk spíš potýká s kolísáním teplot v rozmezí i několika
desítek
stupňů,
více
než s metry
těžkého sněhu
zahrádkáři
bojují spíš s
holomrazy.
Skoro všude
je nedostatek
vody.
Proto
neplatí, že v
zimě se o zahradu starat nemusíte. Musíte. Ale víte, jak správně na
to? Teplé počasí, velké kolísání teplot, holomrazy a závěje těžkého
mokrého sněhu – to jsou situace, kdy byste měli i v zimě opustit
pohodlí vytopeného obývacího pokoje a jít zkontrolovat zahradu,
případně napravit škody, které zde počasí napáchalo. Zde jsou rady,
jak se vyrovnat s těmi nejčastějšími.

1. Nezapomínejte zalévat
Dlouhý teplý podzim na první pohled žádnou katastrofou není, naopak
ho zahradníci považují spíš za výhodu. Jen zvolna vychládající půda
dovoluje neustále vysazovat dřeviny, trvalky a cibuloviny klidně až do
konce listopadu. Například podzimnímu česneku dělá takové počasí a
co nejzazší termín výsadby dobře. Snižuje se totiž riziko, že ho
napadnou houbové choroby a naopak zvyšuje se šance na jeho dobré
přezimování. Pomalu přicházející zima dává šanci na výborné
zakořenění i ovocným stromkům, které jste vysadili později na
podzim. Ovšem problém může nastat, pokud máte zahradu už
uklizenou, zavřeli jste a vypustili vodu a vše připravili na období
vegetačního klidu, kdy se o ni nebudete starat. Nejde to. Platí, že
pokud teploty neklesají pod čtyři až pět stupňů a neprší, je nutné
stále zalévat. To platí nejen pro dřeviny, živé ploty, skalky nebo
trvalky, ale hlavně stálezelené rostliny v kontejnerech.
2. Pozor na exotické krásky
Teplejší zimy přispěly k tomu, že se mnozí majitelé pustili i do
pěstování rostlin cizokrajného původu, které ale mají dost odlišné
nároky od domácích dřevin. Mírné zimy bez ohrožení přečkají
rostliny, které by jinak bylo třeba složitě chránit – třeba smokvoně,
zmarliky, blahočety nebo jiné dřeviny teplejšího pásma. Ovšem stačí
pár dnů s teplotami hodně pod nulou a zmrznou. Tuzemské ale přežijí,
protože jsou lépe vybaveny nejen na přezimování v mrazech, ale
hlavně na kolísání teplot. Při náhlém návratu zimy tedy nezmrznou,
pokud se to stane,
často
na
jaře
obrazí ze spících
pupenů. Je tedy
dobré nejen vybrat
pro choulostivější
rarity
chráněné
místo a na pokles
teplot je připravit,

a také se rozhodně nezbavovat těch domácích, abyste nemuseli na
jaře dosazovat polovinu nových.
3. Když je sněhu moc
Velké množství těžkého sněhu, zvlášť když napadá během několika
dnů nebo dokonce jen hodin, dělá problémy zvlášť jehličnanům, které
jsou kompaktnější, a sníh na nich tedy leží větší vahou. Škody jsou
skoro vždy nevratné, jehličnany špatně a velmi dlouho nahrazují
polámané výhony. Pokud tedy začíná sněžit a meteorologové slibují,
že to jen tak brzo neskončí, je nutné vzrostlé stromy svázat
provázkem, nikoli ale příliš natěsno. Pomůže i sklepávání těžkého
sběhu bidlem – tento jednoduchý zásah se doporučuje u listnatých
dřevin, které jsou řidší a polámané větvičky by je viditelně hyzdily,
například u tamaryšku či magnólie. Další místo, kde není sníh vítán,
jsou skalničkové partie s polopouštními rostlinami a cibulovinami,
které potřebují sucho i v zimě. Jinak pamatujte na to, že sníh v zimě
je normální a potřebná věc, že jde o vodu, bez níž se zahrada
neobejde. Přesuňte ho tedy z cest, vjezdů a parkovacího stání tam,
kde nevadí a naopak je žádaný – na užitkové záhony, pod dřeviny nebo
na trávník.
4. Holomrazy ohrožují hlavně dřeviny
Holomrazy špatně snášejí všechny rostliny mírného pásma, největším
nebezpečím jsou pro stálezelené dřeviny, které se mohou popálit
nebo uschnout. Po celý podzim je tedy třeba je čas od času zalévat,
aby byly před příchodem opravdové zimy v kondici. Lépe jsou na tom
naopak nízké trvalky, které chrání na záhonech opadané listí. Proto
pozor, neshrabujte na podzim zahradu příliš dočista, možná jí tím
škodíte. Pokud už jste to udělali, lze to napravit tím, že ho vrátíte
zpět, nebo ještě lépe ozimé užitkové rostliny zakryjete nejčastěji
netkanou nastýlkovou textilií. Tu, na rozdíl od listí, nerozfouká vítr.
Při nastýlání se chrání nikoli rostliny jako takové, ale spíše půda a
kořeny v ní – ty jsou pro každou rostlinu klíčové. Pokud máte na terase
rostliny vysazené do kontejnerů, chránit musíte i ty, ačkoli jde o
odolné domácí druhy.

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 nakoupili a opravili zdravotní a kompenzační pomůcky do
půjčovny za 52. 730,- Kč, část výtěžku ve výši 14. 600,- Kč směřovala
také dětem na podporu jejich volnočasových aktivit a zbylou částku,
tedy 395. 431,- Kč použijeme na vybudování skladu zdravotních a
kompenzačních pomůcek. Děkujeme Vám za Vaši pomoc a podporu,
díky níž můžeme pomáhat potřebným.
Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2018 Vám jménem
všech pracovníků přeje Anna Šikulová, ředitelka Charity Studénka.

Otec dal dvacetiletému synovi na Silvestra
sto korun a řekl: „Tu máš a o půlnoci si
připij na mé zdraví!”
„Ale loni jsi mi dal dvě stovky!”
„Jenže letos se cítím mnohem lépe...

Poplatek za psa na rok 2018
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích je
poplatek za psa splatný do 31.3.2018. 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.

Žádáme občany, aby neodkládali prázdné obaly od
svíček za své hroby na hřbitově ve Velkých
Albrechticích, a ukládali je do nádoby k tomu
určené! (kontejner je umístěn vedle márnice). Vítr
je roznáší po celém hřbitově a toto pietní místo
hyzdí.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Albrechtice Vás zve na

HASIČSKÝ VEČÍREK
který se bude konat v sobotu 24.2.2018 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.

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.

Kalendář akcí
Datum
14.ledna 2018
20.ledna 2018
16.února 2018
24.února 2018

Akce
Novoroční koncert
KK/Lyžařský zájezd
Jamník/ Myslivecký večírek
SDH/ Hasičský večírek

Hlas obce č.91 - 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
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