zpravodaj obce Velké Albrechtice
leden, únor
2019
Úvodník / Blanka Drastichová
Mílí spoluobčané, vánoční svátky
i Silvestrovské oslavy jsou již za
námi. K těmto dnům patří různá
předsevzetí a přání. Podle
statistik si nejvíce přejeme
zhubnout, přestat kouřit, více
sportovat,
najít
si
lepší
zaměstnání nebo se naučit cizí
jazyk. Ale jen dvanáct procent
lidí svá předsevzetí dodrží…
A jaké je mé přání? Abychom v současném rychlém způsobu
života, který postihuje téměř všechny z nás, plném stresu, spěchu,
lhostejnosti a nedostatku citu, našli ztracené ideály a uvědomili si,
jaké věci kolem nás mají smysl, které hodnoty v našich životech jsou
důležité.
Dovolte mi, přát si pro nás pro všechny, štěstí, zdraví, lásku a
rodinnou pohodu. A aby naše obec byla nadále krásným místem
k životu. Místem, kde vedle sebe společně žijí lidé všech generací,
kde má jeden ke druhému úctu a respekt.

„Činy mluví hlasitěji než slova. Takže věřte tomu, co
vidíte, a zapomeňte na to, co jste slyšeli.“
Ralph Smart

Příspěvek místostarosty

/ Marcel Svačina, místostarosta

Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina
z nás příležitost odpočinout si v kruhu svých nejbližších, zastavit
kolotoč povinností a starostí, a snad i zhodnotit uplynulý rok. Dovolte
mi, abych na prahu nového roku 2019 poděkoval všem zastupitelům za
jejich vykonanou práci a pořadatelům, kteří nám uplynulý rok
zpříjemnili mnoha kulturními i společenskými akcemi - kulturní komisi,
spolkům, zájmovým a sportovním organizacím.
Je za námi více či méně úspěšný rok 2018, který byl pro naši
obec významný zejména z hlediska voleb do obecního zastupitelstva
5. a 6. října. Výsledky těchto voleb již všichni známe, nicméně
samotné volby jsou teprve začátkem pro utvoření nového a
fungujícího zastupitelstva. To se poprvé sešlo 31. října na svém
ustavujícím zasedání. Jedním z prvních důležitých úkolu, který čekal
zastupitele na prosincovém jednání, bylo schválení rozpočtu obce na
rok 2019. Rozpočet obce na daný rok připravuje finanční výbor, který
se snaží na základě předpokládaných příjmů a výdajů jej sestavit co
nejvyrovnanější. Jednou z plánovaných investic tohoto roku je
„rekonstrukce“ dvou mostů přes Bílovku, které jsou již delší dobu
v havarijním stavu. Jedná se o most u kostela a most u firmy LUCCO.
Snad se nám podaří najít vhodnou a zodpovědnou firmu a alespoň
jeden z těchto mostů v tomto roce úspěšně dokončit. Dalším cílem je
částečná rekonstrukce budovy pošty. Plánujeme opravit střechu a
snad vybudovat podkroví s prostorem pro další byt. Dále pak novou
fasádu a opravit schodiště, které začíná být v dezolátním stavu. Mezi
další menší investiční akce patří například vybudování strouhy u
„Kulova rybníku“ která bude mít při přívalových deštích za úkol
zachytávat vodu a půdu splavenou z polí a tím snížit zanášení
samotného rybníku. Dále pak opravu schodiště na hřbitov, která už
sice byla plánovaná v minulém roce, ale bohužel se nám nepodařilo na
tuto zakázku najít žádnou firmu, která by vyhověla naším
požadavkům. Jistě jste si někteří z Vás všimli častějších poruch

veřejného osvětlení, zejména v horní části obce směrem k Bílovci.
Tento problém vzniká z důvodu závad na regulátorech napětí, které
slouží už od roku 1997, kdy bylo veřejné osvětlení uvedeno do
provozu. Tento problém by měly vyřešit regulátory novějšího typu,
kterými budou tyto původní postupně nahrazeny. Co se týče výsadby
zeleně, tak pro tento účel obec připravuje novou plochu a to v lokalitě
za školkou na místě, kde jsou nyní zbytky zeminy z výkopových prací
po přípojkách sítí rodinných domků. Momentálně na tomto místě
probíhají terénní úpravy. Po ukončení těchto prací zde vznikne větší
remízek, který bude soužit jako přirozený úkryt pro drobnou zvěř.
Ti občané, kteří mají nařízenou náhradní výsadbu za kácení dřevin,
budou mít příležitost se této akce zúčastnit.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál v letošním roce
mnoho zdraví štěstí a úspěchů jak v osobním tak i v pracovním životě.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Albrechtice Vás zve na

HASIČSKÝ VEČÍREK
v sobotu dne 23.2.2019 od 19.00 hodin ve
společenském sále na hřišti ve Velkých

Albrechticích. Opět je pro Vás připraven pestrý 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.

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2019
Příjmy
Popis

Daň z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze
sam. výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z
kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
1. Daňové příjmy
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí ze ZPF
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
2. Nedaňové příjmy
Splátky půjček od obyvatelstva
Činnosti
Příjmy z poskytování služeb
knihovnické

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

2019

1111

3 300 000,00

1112

80 000,00

1113

320 000,00

1121
1122
1211
1334
1341

2 700 000,00
0,00
6 000 000,00
5 000,00
23 500,00

1343

5 000,00

1361
1381
1511

15 000,00
70 000,00
2 100 000,00

2460

12 200,00

3314

2111

700,00

Hlas obce

Příjmy z poskytování služeb

3349

2111

1 000,00

Zájmová činnost v
kultuře-Spol.
zařízení
Sportovní zařízení
v majetku obce
(Sokolovna)
Ostatní zájmová
činnost
Bytové
hospodářství

Příjmy z poskytování služeb

3392

2111

40 000,00

Příjmy z pronájmu

3392

2132

35 000,00

Příjmy z poskytování služeb

3412

2111

35 000,00

Ostatní přijaté vratky transferů

3429

2229

0,00

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu bytů 248,116
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z poskytování služeb

3612

2111

33 000,00

3612

2132

111 200,00

3612
3612

2324
2111

0,00
116 000,00

Nebytové
hospodářství
Pohřebnictví

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
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (

Komunální služby
Příjmy z pronájmu pozemků
a územní rozvoj
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Přijaté nekapitálové příspěvky
Sběr a svoz
Příjmy z poskytování služeb
komunál. odpadů

3612
3612

2132
2324

141 200,00
0,00

3612

2111

24 000,00

3612
3613
3613
3632
3639
3639

2132
2111
2132
2111
2111
2119

170 000,00
0,00
36 000,00
21 588,00
15 000,00
0,00

3639

2131

103 295,00

3639
3639

2133
2324

500,00
0,00

3722

2111

70 000,00

Komunální
odpady

Přijaté nekapitálové příspěvky

3725

2324

110 000,00

Péče o vzhled
obcí a veř. zeleň

příjmy z poskytování služeb a
výrobků

3745

2111

0,00

Bezpečnost a veř.
pořádek

Sankční platby (přestupky)

5311

2212

2 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky

5311

2324

2 000,00

Příjmy z poskytování služeb

6171

2111

2 000,00

Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z úroků
Příjmy z úroků FB
Neinvestiční přijaté transfery
(volby 2019-EP)
Neinvestiční dotace (stát. správa)
Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze SR průto pro ZŠ šablony
Ostatní neinvestiční přij.
transfery ze SR VPP
Ostatní neinvestiční přij.transfery
od krajů-Štít Albrechtic
Převody z rozpočtových účtů, SF

3639
6310
3612

3111
2141
2141

0,00
2 000,00
1 700,00

4111

30 000,00

4112

225 000,00

4116

0,00

4116

0,00

4122

0,00

4134

38 000,00

Činnost místní
správy
3. kapitálové
příjmy

4. Dotace

Příjmy celkem

6330

15 996 883,00

Výdaje
Odvětvové
třídění (§)
1014
2143
2212

2292
2321
3111
3113
3314
3319
3326
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3429
3612
3631

popis

2019

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních
plodin a zvláštní veterinární péče
10 000,00
Cestovní ruch
10 000,00
Silnice
12 215 000,00
rekonstrukce mostů
12 000 000,00
posypový materiál, úklid sněhu, drobné opravy, dopr. značky
215 000,00
Dopravní obslužnost
60 000,00
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
611 000,00
opravy kanalizací, údržba, rozbory odpadních vod
130 000,00
projekt odkanalizování obce (org. 2321)
481 000,00
Mateřské školy
15 000,00
Základní školy
1 327 901,00
revize budova ZŠ, prvňáčci
35 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
1 292 901,00
Neinvestiční transfery zřízeným PO-šablony, průtoková dotace
0,00
Činnosti knihovnické
17 000,00
Ostatní záležitosti kultury (Kronika)
20 000,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí (Pomníky-kytky)
2 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hlas obce)
61 800,00
Zájmová činnost v kultuře (Společenské zařízení-energie,
údržba)
145 000,00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
239 800,00
Sportovní zařízení v majetku obce
149 900,00
hřiště SK, údržba, opravy, provozní náklady
69 900,00
Novostavba tělocvičny (org. 3412)
0,00
sokolovna - provozní náklady (org. 0136)
80 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost
40 000,00
Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)
160 000,00
Ostatní zájmová činnost
5 000,00
Bytové hospodářství
1 769 000,00
budova 248, 116
1 588 000,00
byty nad MŠ (energie, údržba org. 152)
136 000,00
domky pro seniory (org. 350 - služby, revize,, opravy, vodné)
45 000,00
Veřejné osvětlení - energie, opravy
260 000,00

3632

Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
péče o majetek, výkupy pozemků
3639 Garáže u bytovek (org. 212)
zaměstananci mzdy+odvody, DPP
VPP (org. 3110)
3713 Změny v technologii vytápění (kotlíkové dotace)
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 velkoobjemový odpad
občané, tříděný odpad
3741 Ochrana druhu stanovišť (ZS Bartošovice)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 údržba zeleně
sekání trávy dodavatelsky
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.
5212 Ochrana obyvatelstva
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
6112 odměny, odvody SP, ZP ,
cestovné, pohoštění ,ost.transfery
6115,6118 Volby 2018
6117 Volby ( v roce 2019 do EP)
Činnost místní správy
6171 platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění
Provozní náklady, energie, cestovné,služby, údržba,revize
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (Fond
6330
péče o zam.)
6399 Platby daní a poplatků krajům, obcím
6402 Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené
dotace na projekty
6409 účelová dotace na činnost
DSO, SMS, MAS
rezerva

Výdaje celkem
Financování
použití prostředků min. let

276 000,00
925 000,00
175 000,00
0,00
750 000,00
0,00
0,00
890 000,00
140 000,00
750 000,00
3 000,00
430 000,00
80 000,00
350 000,00
10 000,00
10 000,00
157 700,00
1 265 000,00
1 250 000,00
15 000,00
0,00
30 000,00
1 870 000,00
1 170 000,00
700 000,00
12 000,00
85 000,00
38 000,00
0,00
21 953,00
16 854 829,00
50 000,00
240 000,00
40 000,00
16 524 829,00

39 996 883,00
24 000 000,00
24 000 000,00

Ze základní školy/ Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Že čas ubíhá mílovými kroky, je stará známá věc. Sotva skončily
prázdniny a začal školní rok, zaklepal na dveře advent. Tento čas byl
naplněn nejen učením, ale i spoustou zajímavých aktivit.
Dne 25.10. jsme si s dětmi v hodinách prvouky, vlastivědy,
výtvarné výchovy a pracovních činností připomněli 100. výročí vzniku
ČSR. Společně jsme vytvořili plakát zachycující státní symboly,
měnící se hranice našeho státu a významné osobnosti naší historie.
Děti se seznámily s postavou Václava Havla a T. G. Masaryka.
Vybarvovaly, lepily, shromažďovaly informace z internetu a také si
zazpívaly českou hymnu. Následující den se všichni žáci zapojili do
oslav tradičního svátku anglicky mluvících zemí –Halloweenu. Hned
ráno jste se ve škole mohli potkat s čarodějnicemi, kostrami, duchy
a jinými temnými bytostmi. Děti pak v maskách strávily i zbytek
vyučování. Dověděly se o vzniku tradice, naučily se nová anglická
slovíčka, společně rozsvítily „ Jack O Lantern“ a celý den pak
ukončily halloweenskou diskotékou. Dne 6. 11. se žáci 1. a 2. ročníku
zúčastnili dramadílny vzdělávací instituce THeatr Ludem. Program
byl zaměřen na způsoby řešení konfliktních situací, se kterými se
děti ve svém životě běžně setkávají. Velmi milé paní lektorky nám
odehrály tři krátké příběhy s loutkami Oldou a Františkem a děti pak
měly hledat řešení předvedených situací. Všichni žáci se nadšeně
zapojili, během hry otevřeně komunikovali a sami si vytvořili tkzv.
„Dohody přátelství“. Pravidla, která nám říkají, jak by se měli správní
kamarádi k sobě chovat. Víte, co jsou to mupeťáci ? Že ne? Tak my
vám to prozradíme. Všichni naši třeťáci a čtvrťáci už vědí, že to jsou
takové upovídané loutky, vyrobené z nápojových krabic. A to není
všechno, my si je umíme i vyrobit. Naučily nás to opět paní lektorky
z THeatr Ludem. Přivezly všechen potřebný materiál, předvedly
dětem, jak na to, aby se taková loutka povedla a navíc dětem ukázaly,
jak loutkou pohybovat, aby otevírala ústa tak, jak mluvíme. Děti se s
chutí pustily do práce a litovaly jen toho, že si nestihly vyrobit více
loutek. Dne 16. listopadu jeli všichni žáci i s dětmi z mateřské školky

do planetária v Ostravě. Cesta autobusem byla možná pro menší děti
trochu delší, ale za to pak byly odměněny pohledem na hvězdnou
oblohu. V živě komentované části programu viděly Zemi jako vesmírný
kolotoč, seznámily se s některými hvězdami a souhvězdími, které nám
svítí nad hlavou, a pak zhlédly netradiční pohádku s názvem Červená
Karkulka a babiččin dalekohled. Karkulka se v této pohádce vydala na
delší cestu než jen k babičce. Děti sledovaly její cestu časem, ale i
vesmírem, prohlédly si různá souhvězdí a z vesmírné výše si
s Karkulkou prohlédly i naši planetu. Dne 29. 11. jsme si všichni
připomněli, že je tady advent. Stromeček u obecního úřadu se
rozzářil spoustou světýlek, stejně jako očka mnohých dětí. Školáci i
menší děti z mateřské školky navodili tu správnou předvánoční
atmosféru a společně zazpívali koledy a vánoční písničky. Radost
dětem udělal i Mikuláš, který je za krásné zpívání odměnil nějakou
tou dobrůtkou. Mikuláš našel cestu i k nám do školy. Aby toho neměl
večer tak moc, dorazil už dopoledne 5. prosince. Možná si sám

netroufal na tolik dětí, a proto si přivedl svého pomocníka. Přišel totiž
s čertem. Podle svých záznamů nejprve usoudil, že děti dostanou
pouze pytlíky s uhlím, ale nakonec ho děti obměkčily. Krásně zpívaly,
a tak se rozhodl, že je obdaruje i něčím sladkým. Dne 11. 12. jsme se
v odpoledních hodinách setkali s rodiči a dětmi v naší škole, abychom
si ve vánočních dílničkách vyrobili vánoční přáníčko nebo drobný
dáreček pro své blízké a známé. Zkrátka něco, čím bychom udělali
radost. Děti se mohly se svými rodiči v předvánočním shonu trochu
pozastavit a vánočně se naladit. Všechny jejich výrobky byly velmi
pěkné a určitě jimi někoho potěší. Ekologické sdružení Hájenka si na
13. 12. připravilo pro žáky 3. a 4. tříd program s názvem Vánoce
v Beskydech. Děti se dověděly, jak lidé prožívali advent a vánoční
svátky v minulosti, jaké dodržovali tradice a zvyky, jak vypadala
štědrovečerní večeře a spoustu dalších zajímavých informací. Něco
bylo pro děti zcela nové, jiné zvyky a tradice znaly-např. lití olova,
házení botou, krájení jablka a podobně. Na základě toho, co se
dověděly, mohly porovnat dobu dávno minulou se současností a možná

i zamyslet se nad tím, zda naši předkové netrávili adventní čas
pestřeji než my dnes. Děti si také zahrály několik her a nakonec si
vyrobily krásnou a voňavou ozdobu z voskové plástve, kterou si doma
mohou ozdobit svůj vánoční stromeček.

Mateřská škola

/ Bc. Klára Jahnová, vedoucí učitelka

Já jsem tvoje kamarádka a ty jsi můj kamarád!
Podzim v mateřské škole je vždy krásně barevný a pestrý, a to nejen
díky barvám v přírodě, ale také díky různým akcím, kterých se
účastníme. První listopadovou akcí i pro rodiče byl svatomartinský
průvod naší obcí s úkoly pro děti. V úkolech si děti ověřily své
vědomosti o tradici a legendě svatého Martina. Netrpělivě jsme
cestou vyhlíželi, jestli Martina najdeme a měli jsme štěstí! Přijel i se
svou družinou na krásném, bílém koni. V závěru naší cesty dostaly
děti za svou píli sladkou odměnu v podobě svatomartinské
podkovičky. Dne 16. listopadu pak vyjely naše nejstarší děti spolu
s dětmi ze základní školy do planetária na pohádku Červená Karkulka
a babiččin dalekohled. Podle jejich reakcí se jim dopolední výlet moc
líbil, mnozí byli v planetáriu úplně poprvé. Na konci listopadu, na prahu
blížícího se adventu, jsme si již podruhé zazpívali několik vánočních
koled u rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem. Mám
pocit, že v tu chvíli si hodně z nás uvědomilo, že Vánoce jsou opravdu
za dveřmi a nasálo tím tak první vánoční atmosféru s vůní svařeného
vína a něčeho sladkého na zub. Poslední listopadový den jsme se vydali
do Domu kultury v Bílovci, kde nám děti a kolektiv pracovníků
Základní umělecké školy v Bílovci zazpíval muzikál Sněhurka. I přes
poměrně náročné představení pro školkové děti, jsme si to velmi užili.
Kdo toto představení viděl, nám musí dát za pravdu, že je velmi
povedené a krásně nazkoušené. Se začátkem prosince i k nám do
školky přišel Mikuláš s čerty a andělem a přinesl dětem nadílku. U nás
máme vesměs samé hodné děti a ty, které trochu zlobily, slíbily, že
se do příštího roku polepší. Čerti tak odešli s prázdným pytlem. Dne

13. prosince jsme uspořádali na obou třídách vánoční besídku a malé
tvoření, aby i rodiče předvedli svou zručnost a fantazii. Musíme naše
rodiče pochválit za krásné výrobky, které se svými dětmi vyrobili a
přispěli tak nemalým dílem ke krásné vánoční atmosféře. Druhý den
po besídce za námi ještě letos přijelo naše oblíbené divadélko
Ententýky s pohádkou O kapříkovi Karlíkovi. Jako vždy se nám
nápaditá a veselá pohádka velmi líbila. Prosinec byl jako každým
rokem náročný měsíc pro nás pro všechny, proto vám všem za kolektiv
mateřské školy přeji ten nejlepší vstup do roku 2019, hodně zdraví,
štěstí, lásky a lidského porozumění.

Sportovní okénko /Eva Hurníková, předsedkyně SK
Sportuj s námi - SK Velké Albrechtice
Rekapitulace letošního sportovního roku je velice úspěšná a priorita
pro sportovní klub byla uspořádat co nejlepší Štít Albrechtic. Což se
nám povedlo a kdo byl, si odnesl krásný pocit z vítězství mužstva
Velkých Albrechtic. Tato vítězná vlna nás nesla dál i na mistrovských
utkáních a hlavně okresním poháru, kde jsme zvítězili v derby nad
Studénkou a odnesli si historicky nejúspěšnější trofej. V

mistrovských utkáních podzimní části jsme skončili na prvním místě
v tabulce a pozice na jarní sezonu je velice příznivá. Taktéž bych
chtěla pozdvihnout využití prostor hřiště, kde je možnost uspořádat
né jenom sportovní akci, ale i jiné, pro děti i dospělé. Využití hřiště
pro veřejnost je velká. V roce 2018 jsme měli na hřišti dokonce i
tábor malých hasičů a vedli si skvěle, při různých hrách, které jim
připravili Škrobákovi a Dolínkovi, klobouk dolů. Máme tady celé
prázdniny letní školičku-bruslení jak pro děti, tak pro dospělé ve
spolupráci s Honzou Jarošem. Děti ze školky a školy nejen z
Albrechtic využívají prostory, ale i z Bílovce. Rodiče s dětmi přijdou
na hřiště, kde si mohou v klidu hrát s dětmi na pískovišti nebo jezdit
na kole po asfaltové ploše. Pořádají se zde obecní akce - Den obce.
Hřiště je připraveno na klíč a to je spoustu práce kolem. Sekání
trávy, veškerá údržba, aby vše fungovalo tak jak by mělo, a máme se
co ohánět, a vše skloubit se zaměstnáním a rodinou je někdy potíž.
Pořádáme i vlastní akce. A to od března do listopadu Mistrovské
utkání. Turnaj v malé kopané, na který se může přihlásit banda 6 lidí
a prožít s námi sportovní den. Běh Albrechticemi, na který se může
přihlásit kdokoli, kdo trošku sportuje a uběhne min. 5 km. Veterány

ve spolupráci se Studénkou, kde uvidíte nádherná auta. Legendy jsme
letos museli vynechat z důvodu pořádání Štítu, ale příští rok znovu
pozveme naše legendy a uspořádáme setkání, které bylo kladně
oceněno, což nás těší. Opékačky za hřištěm je posezení, kde po
domluvě si v klidu prostředí hřiště, opečete párek nebo uvaříte
bramborový gulášek. Discotéky pro mladé. Pronajímáme prostory
veřejnosti pro různé oslavy. Při oslavách v obecním sále se podívejte
z balkonu a uvidíte nádherný areál, na který jsme pyšní. Tento rok
chystáme velký nábor dětí do různých sportů, za pomocí delegátů z
okresu a profesionálních trenérů. Začne začátkem března, a děti,
které mají zájem naučit se nějakému sportu, jsou vítány. Vše bude
upřesněno aktuálně. Za celý realizační tým děkuji všem dobrým
lidem, kteří nám pomáhají, jak při fotbale nebo při různých akcích, a
přejeme všem občanům mnoho úspěchů v novém roce 2019.

NEZÁVISLÍ-REALISTÉ
Je vhodné poděkovat v Hlasu obce těm, kteří nás volili. Do
zastupitelstva se nás dostalo pouze šest, jako členové zastupitelstva
budeme pracovat v souladu s našim volebním programem a v zájmu
naší obce.
Děkujeme za přízeň

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda
Vážení občané, poslední akcí našeho Klubu seniorů v roce 2018, bylo
dne 16. listopadu zhlédnutí českého filmu „ Úsměvy smutných mužů“
v bíloveckém kině Radost, o který byl z řad členů a jejich rodinných
příslušníků veliký zájem. Velký počet našich členů se taktéž těšil
rozsvícení vánočního stromu s hezkým programem dětí ze školky a
školy v naší obci.
Závěrem mi dovolte, abych všem čtenářům Hlasu obce popřál
jménem svým, jménem členů výboru Klubu seniorů i všech seniorů
v obci, v novém roce 2019 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.

Společenská kronika
V měsíci lednu oslaví životní jubileum
Miškech Antonín
Ošmera František
Žídek Josef
Sedláková Elena
Timoš Ján
Vidlák Oldřich
Nikel Jiří

55
65
70
70
78
78
79

V měsíci únoru oslaví životní jubileum
Kuděla Tomáš
Kuska Petr
Švecová Jaroslava
Dlabalová Marie
Buček Jan
Rob Antonín
Hruzík Pavel
Havelek Petr
Reček Alois
Kadula Jaroslav
Klein Leo

50
55
60
70
75
75
76
76
77
79
81

Nový občánci: Eliška Machalová

Opustil nás: pan Jaromír Jedlička
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Na kus řeči s novým místostarostou

/ Marie Dlabalová

Stačí jen stručně představit – šikovný, sympatický, vstřícný,
skromný, chytrý... Marcel Svačina (30 let). O tom ostatním snad v
následujícím rozhovoru.
Marceli, tento rozhovor
spolu vedeme pár dnů
před vánocemi. Kolik je to
dnů, kdy jsi byl zvolen
místostarostou
naší
obce?
Byl jsem zvolen na
ustavujícím
zasedání
zastupitelstva 31. října.
Takže jsi vlastně ve
stadiu rozkoukávání se.
Ano, je to ještě krátká
doba. Zatím se opravdu rozkoukávám, učím se. Byl jsem sice čtyři
roky členem rady obce a před tím celé volební období jako zastupitel,
takže úplný nováček ve správě obce nejsem. Ale místostarosta toho
má na starosti o něco více. Navíc je to druhá ruka starosty. A ještě
k tomu v současné době zastupuji pana Mageru v plném rozsahu, když
je nepřítomen.
Dvě funkce pro nováčka není toho příliš?
Není to jednoduché, ale v době telefonů a počítačů se to dá
zvládat. Navíc pan starosta je vstřícný, poradí, pomůže, případné
problémy řešíme telefonicky.
Marceli, ještě sis neřekl „kdybych to byl věděl, tak bych do toho
nešel!“
To ne. Já jsem takový člověk, že když do něčeho jdu, a o něco se
zajímám, tak se to snažím dělat naplno, na sto procent. Baví mně něco
dělat a vidět za sebou výsledky. Jsem asi tvrdohlavý, jen tak to

nevzdám, to by mně muselo zastupitelstvo z této funkce odvolat.
Málokdo si dokáže představit tu každodenní práci starosty. Nejenom
děti z místní mateřské školy, kterých jsem se ptala, rozhovor vyšel
v minulém Hlasu obce. Děti toho moc nevěděly, ale myslím si, že ani
dospělí nemají představu. Ty už jsi to trochu okusil.
Je to dáno velikostí obce. Třeba v Bílovci má paní starostka k ruce
další zaměstnance, kteří zodpovídají za určité úseky, odbory. U nás
je starosta zodpovědný skoro úplně za všechno. Například, když
začne zatékat do střechy jako teď na MŠ – musí to řešit on, je-li
nějaká havárie – řeší to on, připravuje projekty, smlouvy, řeší
problémy občanů, sousedské vztahy, zastupuje obec a reprezentuje
ji. Je toho opravdu hodně. Tato práce je mnohdy i o tom, co občané
nevidí. No a místostarosta by mu měl pomáhat. Teď v době
nepřítomnosti pana starosty je to složitější. Ale snad to nějak
zvládnu.
Takže už jsi nějakou tu starost pocítil i na své kůži. Smím se zeptat,
proč jsi do toho šel? Jako člen rady obce nejsi úplný nováček, ale
přesto...
Ono to asi vyplynulo z mé hasičské činnosti. U dobrovolných
hasičů jsem od svých 21 let ve funkci velitele jednotky. Z toho tak
nějak vyplynula potřeba, aby někdo podporoval hasiče i v
zastupitelstvu a tak to šlo postupně, člen zastupitelstva, rada, teď
místostarosta. Viděl jsem, že lidé mají zájem o volby, o to, co se v
obci děje – a tak jsem si řekl – no já to také nevzdám. Mám zájem
pomáhat, něco pro obec dělat. Nechci zklamat lidi, kteří mně znají,
kteří mi dali svůj hlas. Baví mně, když je za mnou něco vidět. To je
ten hlavní důvod. Jako místostarosta bych se chtěl více věnovat
občanům, komunikaci s nimi. Úřední vyhláška je jen sdělení,
informace. Ale osobní kontakt s lidmi, se spolky v obci, to je něco
jiného. To asi bude pro mne to prioritní.
A jak jsi na tom s časem?
Myslím si, že na to důležité, pokud člověk chce, tak si čas vždycky

najde. Čas strávený u televize, to asi není to podstatné, i když v
dnešní době je to také o informacích, které jsou nezbytné. Je to o
tom, jak a k čemu svůj čas dokáže každý z nás využít. Ale není to jen
o práci, čas na dovolenou, na výlety, na hasiče, na brigády, na rodinu
a své blízké si dokážu najít vždy.
Co tvoje přítelkyně. Bere tvé povinnosti a koníčky bez reptání?
Někdy to se mnou nemá jednoduché, ale většinou je mi ve všem,
co dělám, oporou. V tom ji obdivuji.
Co by ti udělalo radost, třeba pod stromečkem.
Nevím, jestli se to tam dá najít – myslím, že to nejdůležitější, co
si člověk může přát, je zdraví.
A láska?
No jistě, bez ní by to nešlo.

Mladí hasiči /

Zuzana Dolínková, instruktorka

Nikolas Hermann
Jmenuji se Nikolas Hermann a mám osm let. Do hasičského kroužku
chodím druhým rokem. Chodím tady moc rád, protože je tady zábava
a naučím se i spoustu zajímavých věcí. Třeba vázání uzlů, morseovku
nebo značky. Jezdíme také na soutěže a v létě pro nás vedoucí
uspořádali soustředění.
Filip Šenk
Nejvíc mám rád soutěže, na kterých je sranda. V tělocvičně rád hraju
fotbal s kamarády. Rád jezdím hasičským autem na areál, kde děláme
útoky nebo opékáme párky. Vždycky když jdeme do hasiče, nikdy se
nenudíme. Mám rád hasiče, je to super kroužek.
Andrea Pastvová
Dobrý den, jmenuji se Andrea Pastvová, je mi 13 let. Do hasiče jsem
se přihlásila, protože mě donutila mamka. Nevěděla jsem, co mám
dělat, tak jsem do toho šla a začalo mě to bavit. V hasiči máme 3
vedoucí a to jsou: Zuzka Dolínková, Roman Dolínek a Petr Škrobák. Ti

nám všem pomůžou, když nám něco nejde. V hasiči mě baví ze všeho
nejvíc, když skládání základny, hrajeme fotbal holky proti klukům,
rozcvička, hrání na honěnou, běhání a vybíjená.
Ondra Hazda
Na hasičích mě baví tréninky a soutěže. Na jaře a v létě mě baví
stříkání
s hadicí
a
v zimě chodíme
do tělocvičny,
protože venku
se
trénovat
nedá
a
trénovat
je
potřeba pořád.
Jsme
skvělá
parta a máme
super vedoucí.
Každý trénink
se něco nového
naučíme.

Albrechtík – Ahoj děti! /Adriana Drastichová
Milí kamarádi, že nevíte co s volným časem teď v zimě? Vydejte se
s kamarády nebo rodiči jen tak ven, na procházku, někam na pole nebo
na louku a můžete pozorovat a rozeznávat stopy zvířat.
Leden má rád brusle, sáně, zasněžené lesy, stráně.
Zalézá mráz do těla, klouzačky nám nadělá.
Chumelí a chumelí, sníh se sype z nebe,
uši máme na rampouch, palec v botě zebe.
Všemu tomu navzdory musíme se smát –
zimu přece máme v roce jednou jedenkrát!

Dokážete děti přiřadit zvířatům ty správné stopy?

Klub „Zdravíčko“ /Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámila s činností
našeho Klubu „Zdravíčko“ v posledních dvou měsících tohoto roku.
Zábavné odpoledne pod názvem „Krmení zvířátek“ nás mile
překvapilo velkým zájmem našich občanů. Akce se zúčastnilo asi 50
účastníků, což nám udělalo velkou radost. Přálo nám krásné podzimní
počasí. Děti naplnily krmelce a zásypy spoustou dobrot, které během
podzimu pro zvířátka nasbíraly. Cílem naší procházky přírodou bylo
místo nazývané „U tří rybníků“, kde byly připraveny várnice s teplým
čajem a opékání párků. Mnozí účastníci byli po procházce překvapeni
tím, jak krásná místa v naší obci máme. Velký dík patří našemu
průvodci, panu Čestmíru Kleinovi, který je myslivcem tělem i duší. A
také manželům Drastichovým a Vysockým za připravení prostoru.
V sobotu 1. prosince jsme v kulturním zařízení na hřišti přivítali
kouzelnici Radanu, která přijela s andílkem a čertem. Po svém
vystoupení plným kouzel rozdal Mikuláš všem hodným dětem balíčky
se sladkostmi. Program byl pestrý a věříme, že se všem a hlavně
dětem líbil. V neděli 9. prosince jsme v Divadle Jiřího Myrona shlédli
nejslavnější Shakespearovou tragédii, kterou přebásnil hvězdný

ostravský tandem Boris Urbánek s Jaromírem Nohavicou „Romeo a
Julie.“ Divadelní představení se moc líbilo, což dokládá závěrečný
potlesk ve stoje.
Věříme, že tento rok byl pro většinu občanů úspěšný a přejeme
všem do příštího roku hodně zdraví a sil k plnění vytýčených záměrů
a dětem splnění jejich snů a tužeb.

Novinky z knihovny/Blanka Drastichová
Josef Pánek -Láska v době globálních klimatických změn
Petra Soukupová -Nejlepší pro všechny
Lucie Faulerová -Lapači prachu
Patrik Hartl- Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí,
- Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Nejlepší víkend
Sabine Ebertová -Sen porodní báby 5
J. P. Delaney -Věř mi
Barbara Nesvadbová –Momentky

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
Muchovník neboli indiánská borůvka
Muchovník
pochází
z
Kanady a patří mezi méně
známé ovocné druhy. Jeho
plody připomínají svou
tmavě modrou barvou
borůvky. Na rozdíl od
borůvek,
muchovník
(Amelanchier)
nepotřebuje kyselou půdu,
spokojí se s běžnou zahradní zeminou. Mezi další klady patří bohatá
úroda, kterou dává pravidelně každý rok. Také plody chutnají výborně
a dají se zpracovávat nejrůznějšími způsoby. Nejvíce asi oceníte jeho
bezproblémové pěstování. Muchovník je keř, který dorůstá do výšky
i několika metrů. Na zahradách ho ale udržujte zhruba dvoumetrový
– zjednodušíte si tak péči i sklizeň. Dobře snáší řez, můžete ho tedy
i různě tvarovat. Dopřejte mu slunce, plody ho potřebují, aby dobře
dozrály. Od jiných ovocných keřů se liší svým kořenovým systémem,
který je poměrně hluboký a lépe tak čerpá vláhu i živiny z půdy.
Občasnou zálivku potřebují jen mladé keře, starší pouze v době
dlouhotrvajícího sucha. Optimální pH zeminy by se mělo pohybovat v
rozmezí 6,2–7,5, tedy prakticky v neutrálním pásmu. Keře ocení
dostatek organické hmoty, pozor však na podmáčenou půdu. Keře se
většinou prodávají v kontejnerech, proto se dají vysazovat prakticky
po celou sezónu. Jestliže je umístíte do řady a necháte mezi nimi asi
metrovou vzdálenost, vytvoří živý plot. Jinak kolem sebe ocení větší
prostor. Keře jsou také vzhledem k místu svého původu značně odolné
proti mrazům, snesou i čtyřicet stupňů pod nulou. Rostliny netrpí
vážnějšími chorobami ani je nenapadají škůdci, snad jenom mšice,
proto se dají pěstovat téměř bez chemických postřiků. Po výsadbě je
u muchovníku třeba provést výchovný řez, který pomůže rostlině k

lepšímu ujmutí. U dospělých dřevin pak nezapomínejte na řez
udržovací. Je důležitý pro správné prosvětlení a obnovu větví.
Nejlepší úrodu totiž získáte z dvou- až čtyřletých výhonů.
Zachovejte jich proto na keři co nejvíce. Muchovník dává úrodu
prakticky okamžitě po ujmutí, sklizeň v prvních pěti až šesti letech
rok od roku stoupá. U keřů vysazených do pásu sklidíte z jedné
rostliny kolem pěti kilogramů borůvek, u volně rostoucích keřů je to
mnohokrát více. Muchovník je samosprašná rostlina, keře se dožívají
třiceti až sedmdesáti let. Kvetou bíle a opravdu hodně. Plody pak
dozrávají v menších hroznech postupně už od konce června. Sbírat
je tedy můžete průběžně. Můžete také počkat, až ztmavnou ty
poslední a sklidit celou úrodu najednou – jde to, protože bobule na
větvičkách dobře drží. Plody se dají sušit, mrazit nebo využít pro
výrobu džemů, kompotů, vín, sirupů i likérů. Ale nejlepší a
nejzdravější jsou ty čerstvé. Obsahují velké množství vápníku,
železa, hořčíku, manganu, draslíku a fosforu, bohaté jsou i na
vitaminy A, B a C. Obsah cukrů se ve sto gramech zralých plodů
pohybuje mezi jedenácti až dvanácti gramy.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Opět zde máme Nový rok, již minulostí jsou vánoční svátky a s nimi
hektická doba shánění dárků a horečnatých příprav těchto
nejkrásnějších svátků roku. Ještě nějaký čas vydrží radost dětských
očí z dárků, co dostaly pod stromeček. A nám zůstane spoustu
novoročních předsevzetí, která časem opět vezmou za své. V měsíci
prosinci proběhly v naší honitbě tři hony na drobnou zvěř. Lovili jsme
bažantího kohouta. Zajíce kvůli jeho nízkým stavům nelovíme již
několik let. Tyto hony již nejsou takovou událostí, jakou bývaly za
našich dědů, kdy vlečka za traktorem byla obsypána ulovenými zajíci
a bažanty. Přestože zajíce nelovíme, jeho stavy v naší honitbě rostou
pomalu. Skladba plodin na našich polích je pro zajíce nevyhovující.
Jsme přesvědčeni, že díky dalším vznikajícím remízkům a
mysliveckým políčkům náš český zajíc tady ještě žije. Další z faktorů

jeho nízkých stavů je obrovský tlak zvěře dravé, hlavně lišek. Tato
šelma dobře ví, kde zajíc ještě přežívá a stahuje se zde ze širokého
okolí. O tom svědčí neustále se zvyšující počet ulovených lišek. Od
května do konce loňského roku naši členové ulovili třináct těchto
rezavých kmoter. Je prokázáno, že lišky se podílejí na ztrátách
populace zajíců až 50%. Liška nemá v naší přírodě přirozeného
nepřítele, proto jediná šance na udržení jejich rostoucích početních
stavů v naší přírodě je jejich odstřel člověkem. Leden a únor jsou
měsíci zvýšené péče o volně žijící zvěř. Zajícům předkládáme při
vysoké sněhové pokrývce otýpky sena. Bažantům mícháme v zásypech
jadrná krmiva s plevami a pozadkem. Zvěř se zabaví, a při větších
mrazech se hrabáním „zahřeje“. Tyto zásypy jsou většinou umístěny
v různých keřích a houštinách, takže se k nim stahují i houfy malých
drobných ptáčků, kteří zde zimují, a tímto jim také ulehčujeme
přežití v době nouze a strádání. Srnčí zvěři předkládáme jadrné
krmivo, hlavně oves. Tento oves působí blahodárně na zažívání, hlavně
po požití nebezpečné řepky. Na tuto zimu jsme zakoupili na zkoušku
tři samozásobovací krmítka právě pro srnčí zvěř, kde najdou
dostatek potravy. Uvidíme, jak se tato zařízení osvědčí, a případně
nakoupíme další.
Závěrem bych chtěl jménem M. S. Jamník Velké Albrechtice
popřát našim spoluobčanům mnoho štěstí a pevného zdraví v novém
roce 2019.

Myslivecké sdružení JAMNÍK Velké Albrechtice pořádá
v pátek dne 15.2.2019 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.

Tříkrálová sbírka 2019/ Mgr. Martina Pituchová
Pomalu se blíží další ročník Tříkrálové sbírky. Již od roku 2001 se
vždy počátkem ledna setkáváme s charitními tříkrálovými koledníky,
kteří nám za zpěvu koledy přinášejí požehnání do našich rodin.
Prostřednictvím Tříkrálové sbírky můžeme podpořit ty, kteří
potřebují pomoc. Tříkrálová sbírka je povolena Magistrátem hlavního
města Prahy pro celé území České republiky. Pomáhají nám ji
realizovat dobrovolníci z řad dětí i dospělých. Díky nim ji můžeme
začátkem roku 2019 organizovat již po devatenácté. V loňském roce
jsme díky Vaší štědrosti nakoupili a opravili zdravotní a kompenzační
pomůcky do půjčovny za 50.000,- Kč, část výtěžku ve výši 19.500,Kč směřovala dětem na podporu jejich volnočasových aktivit a zbylou
částku, tedy 417.525,- Kč použijeme na vybudování skladu
zdravotních a kompenzačních pomůcek. Celkové náklady na výstavbu
skladu jsou stanoveny na 1. 300 000,- Kč a stavba již byla započata.
Dosud jsme proinvestovali 250.000,- Kč. Výtěžek dalšího ročníku
Tříkrálové sbírky máme v úmyslu použít na doplnění sortimentu
zdravotních a kompenzačních pomůcek, o které je stále velký zájem.
Chceme znovu podpořit i volnočasové aktivity dětí v obcích, kde
sbírku realizujeme, část výtěžku ještě použijeme na dokončení
stavby skladu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Záměrem
Charity Studénka je stavba nové budovy, která by bezprostředně
sousedila s Domovem sv. Anny. Zde by vznikla nová místa domova pro
seniory, denní stacionář a odlehčovací služba. Část výtěžku
z tříkrálové sbírky tedy použijeme k úhradě studie proveditelnosti
této stavby. Velmi si vážíme Vaší pomoci a podpory, díky níž můžeme
pomáhat potřebným. Děkujeme.

Poplatek za psa na rok 2019
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích je
poplatek za psa splatný do 31.3.2019. Poplatku podléhá držení psa
staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit na obecním úřadě
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců stáří psa
nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem poplatník
oznámí také 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.

Kalendář akcí
Datum
5.ledna 2019
15.února 2019
23.února 2019

Akce
Tříkrálová sbírka
M.S. Jamník/ Myslivecký večírek
SDH/ Hasičský večírek
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