zpravodaj obce Velké Albrechtice
leden, únor
2020
Úvodník / Blanka Drastichová
Milí spoluobčané, rok 2020 je
tady! Kouzelné vánoční chvíle
strávené v kruhu blízkých jsou
minulostí, a já doufám, že pro
Vás byly krásné a nabily Vás
klidem a spokojeností. Chtěla
bych Vám všem do toho nového
roku popřát pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti,
mnoho osobních i pracovních
úspěchů, a také, aby se Vám splnily všechny sny a předsevzetí.
Ač jsem si novoroční předsevzetí nikdy nedávala, letos poprvé jedno
mám. Chtěla bych ze svého slovníku vypustit větu „Nemám čas.“ Dnešní
doba nám poskytuje tolik možností jak trávit čas a není v lidských silách
stihnout všechno. Dříve si lidé museli odříkat, dneska musí volit. Znáte
rčení „ Kde vzít čas a nekrást?“ Ale někde ho ukrást musíme. Ale kde?
Z čeho? Můžeme si sepsat seznam toho, co je pro nás důležité, bez čeho
si svůj život neumíme představit, toho, co nás naplňuje a přináší nám
radost. Vše ostatní, co se na náš seznam nevejde, prostě omezíme nebo
vypustíme úplně. Tento seznam bude vlastně takový úklid v našich
vlastních životech…

„Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž
se život skládá.“
Benjamin Franklin

Návrh rozpočtu obce Velké Albrechtice na rok 2020
Příjmy
Druh.
Tříděn
í
(polož
ka)

Popis

1. Daňové příjmy

2. Nedaňové příjmy
Ostatní správa v
zem.
Silnice
Dopravní
obslužnost
Činnosti
knihovnické
Hlas obce
Zájmová činnost v
kultuřeSpol.zařízení
Sokolovna

Bytové
hospodářství

Daň z příjmu FO ze závislé
činnosti
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z kapitálových
výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí ze ZPF
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř.
prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí

2020

1111

4 200 000,00

1112

80 000,00

1113

320 000,00

1121
1122
1211
1334
1341

3 200 000,00
0,00
7 500 000,00
5 000,00
23 000,00

1343

2 000,00

1361
1381
1511

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

2460

15 010,00

1069 2212

0,00

2212 2322

0,00

2292 2324

0,00

Příjmy z poskytování služeb

3314 2111

700,00

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb

3349 2111
3392 2111

1 500,00
40 000,00

Příjmy z pronájmu

3392 2132

35 000,00

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

3412
3612
3612
3612
3612
3612

Splátky půjček od obyvatelstva
Sankční platby přijaté od
ostatních subj.
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady

2111
2111
2132
2324
2111
2132

35 000,00
33 000,00
111 200,00
0,00
116 000,00
141 200,00

Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z poskytování sl. D.Senioři
Příjmy z pronájmu domky senioři
Příjmy z pronájmu
Pohřebnictví
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Komunální služby (VB)
a územní rozvoj
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Komunální odpady Příjmy z poskytování služeb
EKO KOM
Přijaté nekapitálové příspěvky
Bezpečnost a veř. Sankční platby (přestupky)
pořádek
Přijaté nekapitálové příspěvky
Činnost místní
Příjmy z poskytování služeb
správy
Příjmy z úroků
Příjmy z úroků FB
Volby do kraj. zast.
4. Dotace
Neinvestiční dotace (státní
správa)
Převody z rozpočtových účtů, SF

3612
3612
3612
3613
3632
3639

2324
2111
2132
2132
2111
2111

0,00
24 000,00
170 000,00
36 000,00
10 000,00
15 000,00

3639 2119

6 000,00

3639
3639
3722
3725
5311
5311

2131
2133
2111
2324
2212
2324

70 000,00
500,00
70 000,00
120 000,00
2 000,00
2 000,00

6171 2111

2 000,00

6310 2141
3612 2141
4111

3 000,00
890,00
30 000,00

4112

255 200,00

6330 4134

40 000,00

Příjmy celkem

18 900 200,00

Výdaje
Odvětvov
é třídění
(§)
1014
2143
2212

2221
2292
2321

popis
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních
plodin a zvláštní veterinární péče
Cestovní ruch
Silnice
rekonstrukce mostů
posypový materiál, úklid sněhu, drobné opravy, dopr.
značky
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
opravy kanalizací, údržba, rozbory odpadních vod
projekt odkanalizování obce (org. 2321)

2020

10 000,00
10 000,00
12 135 000,00
12 000 000,00
135 000,00
140 000,00
60 000,00
660 000,00
160 000,00
500 000,00

3111
3113
3314
3319
3326
3349
3392
3399

3412

3419
3421
3429

3612

3631
3632
3635
3639

3722
3741
3745

Mateřské školy
Základní školy
revize budova ZŠ, prvňáčci
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury (Kronika)
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního povědomí
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hlas obce)
Zájmová činnost v kultuře
Společenské zařízení-energie, údržba, provoz
Výtah v budově SZ
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
činnost Kulturní komise (vítání, jubilanti), Den obce
Sportovní zařízení v majetku obce
hřiště SK, údržba, opravy, provozní náklady
Multifunkční hřiště SK
Nová sportovní hala/rekonstrukce staré Sokolovny
sokolovna - provozní náklady (org. 0136)
Ostatní tělovýchovná činnost
Běh VA, doprava Štít Albrechtic 2020
Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)
Ostatní zájmová činnost
Rybáři
Bytové hospodářství
byty na poštou, v budově ZŠ
byty nad MŠ (energie, údržba org. 152)
domky pro seniory (org. 350 - služby, revize, opravy,
vodné)
Veřejné osvětlení - energie, opravy
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
péče o majetek, výkupy pozemků
zaměstnanci mzdy+odvody, DPP
Sběr a svoz komunálních odpadů
velkoobjemový odpad
občané, tříděný odpad
Ochrana druhu stanovišť (ZS Bartošovice)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
údržba zeleně ,

252 000,00
1 149 810,00
35 000,00
1 114 810,00
19 500,00
20 000,00
1 000,00
61 800,00
675 000,00
175 000,00
500 000,00
252 100,00
252 100,00
1 134 000,00
46 000,00
1 000 000,00
0,00
88 000,00
35 000,00
35 000,00
208 200,00
5 000,00
5 000,00
1 840 000,00
1 658 000,00
137 000,00
45 000,00
280 000,00
326 000,00
40 000,00
1 098 000,00
253 000,00
845 000,00
900 000,00
140 000,00
760 000,00
3 000,00
530 000,00
180 000,00

4349
5213
5512
6112
6115
6171
6310
6320
6330
6402

6409

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 ( v roce 2019 do EP, 2020 volby do zast. krajů)
Činnost místní správy
platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění
Provozní náklady, energie, cestovné, služby, údržba,revize
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené
dotace na projekty
účelová dotace na činnost
DSO, SMS, MAS
rezerva

Výdaje celkem

53 900 200,00

Financování
použití prostředků min. let

Mateřská škola

350 000,00
12 000,00
10 000,00
290 000,00
1 295 000,00
1 280 000,00
15 000,00
30 000,00
1 910 000,00
1 226 000,00
684 000,00
10 000,00
90 000,00
40 000,00
7 039,00
28 360 751,00
40 000,00
240 000,00
40 000,00
28 040 751,00

35 000 000,00
35 000 000,00

/ Mgr. Hana Rušarová, učitelka

V minulém čísle Hlasu obce jsem naše malé děti chválila za nadšení,
s jakým se účastní mnoha akcí a činností, čímž potěší sebe a snad i
většinu ostatních. Proto mě mrzí, že dnešní článek musím začít
negativním vyjádřením na adresu ostatních našich spoluobčanů – děti si
vyzdobily vnější prostory školky svými vydlabanými a osvětlenými
dýněmi. Ty bohužel zřejmě někomu nedaly spát, protože hned druhý den
dostaly dýně „co proto“ - našli jsme je rozkopané a pohozené po širokém
okolí MŠ a paní učitelky pro děti těžko hledaly správná konejšivá slova
útěchy a logické vysvětlení tohoto činu. Na podzim nás navštívily také
hodné slečny studující zubní lékařství a podělily se s námi o základy
správné zubní hygieny, ukázaly zvětšený model čelisti a zubů,

zkontrolovaly dětem jejich zubní kartáčky a techniku čištění chrupu.
Vše děti moc zajímalo, ale největší pozornost si přisvojila fialová látka
ulpívající na zbytcích zubního plaku. Být to látka červené barvy, začnu
se snad bát – co taky jiného ve třídě plné upírů? Zde platilo výstižné
doporučení pro rodiče – důvěřuj, ale prověřuj. Brzy na to nás čekala
příprava na Vánoce, krásné to období plné očekávání a těšení se. Jedním
z prvních okamžiků uvědomění si nastávajícího adventního času bylo
rozsvěcování stromu u obecního úřadu, kde i MŠ přispěla k vytvoření
vánoční atmosféry svým pěveckým vystoupením. Druhým bodem, na
který děti každoročně netrpělivě čekají, je návštěva Mikuláše, čerta a
anděla. Přestože Mikuláš ve své „Knize hříchů“ nějaké lumpíky našel, děti
se nenechaly zaskočit a rychle se z pekelných spár vykoupily
nejrůznějšími písničkami nebo básničkami. Celkově děti paní učitelky
spíše chválí, a tak letošní návštěva těchto známých postav probíhala
poklidně. Téměř žádné dítě neplakalo a naopak si všechny odnesly
balíček s malými pozornostmi, takže takováto návštěva bude dětmi jistě
vítaná i příští rok. Nyní již máme za sebou i odjezd Martina na bílém
koni, v plavecké škole se rozdalo vysvědčení, zvládli jsme si vyzkoušet
několik vánočních zvyků, napéct cukroví, rozdat Ježíškovy dárečky i
předvést vánoční besídky. A jak, že ty dopadly? To v době tohoto psaní

ještě sama nevím. Věřím však, že se nervózní děti nezaleknou širokého
publika a podaří se jim ukázat, co všechno již zvládnou. A pokud přece
jen nebude vše stoprocentní, jejich blízcí přejdou drobná škobrtnutí
s úsměvem a ocení hlavně zájem a lásku, se kterou pro ně vystoupení děti
nacvičovaly. Jako třešničku na dortu nás v posledních dnech roku 2019
čeká divadlo s výpravnou pohádkou „Putování do Betléma“. A pokud se
z dalekých cest vrátíme, povídání si o dění v příštích měsících v MŠ
připravíme.

Ze základní školy/ Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Svíčky na adventním věnci dohořely a Vánoce se staly minulostí, byť
nedávnou. Děti se dočkaly Ježíška a dospěláci si dopřáli trochu
odpočinku, který si jistě po předvánočním shonu zasloužili. Než naplno
vykročíme do nového roku, pojďme ještě krátce zavzpomínat, co se
v době před Vánoci v naší školičce událo.
31. října jsme s dětmi slavili Halloween. V angličtině se žáci seznámili
s významem tohoto svátku a rozšířili svou zásobu o nová slovíčka. Děti
nezapomněly na tradiční masky a kostýmy. Ve škole se to jen hemžilo
čarodějnicemi a kostlivci. K Halloweenu patří také výzdoba, a tak jsme

ještě vyráběli netopýry a krásné lucerničky. 5. listopadu jsme si ve škole
všichni čistili zuby. Nebylo to proto, že bychom ráno doma zapomněli.
V ten den u nás totiž proběhl preventivní program zaměřený na dentální
hygienu. Děti si přinesly z domu své zubní kartáčky a učily se správně
čistit zoubky. Dověděly se, jak si správně vybrat kartáček a proč vzniká
zubní kaz. Takže jim přejeme, co nejméně bolestivých návštěv zubního
lékaře. Teď už ví, jak na to. 8. listopadu zazvonila ve škole jedna paní a
v ruce nesla zahalenou přepravku. Děti čekaly, co z ní na nás vykoukne.
Já vám napovím: „Přede, vrní, mňouká, rozespale kouká“. Co to je? Ano,
byla to kočka. Nejprve se trochu bála, ale pak se osmělila a předvedla
se nám v celé své kráse. Pravda, pomohl tomu i malý úplatek-čerstvá
jatýrka. Děti si pak povídaly o tom, čím se kočky živí, co mají rády, co
pro ně není vhodné. Jak se chovají ve volné přírodě, jak s nimi zacházet,
co jim vadí a jak o ně pečovat. 15. listopadu k nám přišli hasiči. Naštěstí
nepřijeli nikoho zachraňovat, ani hasit požár. Přijeli si s dětmi povídat.
Přinesli s sebou i svého maskota dráčka Hasíka. Děti si zopakovaly, kdy
a kde se setkáváme s hasiči, jak nám pomáhají, jak správně telefonovat
na tísňovou linku, co dělat, pokud se popálíme a došlo i na válení sudů.
Nešlo jen o legraci. Děti si totiž zkoušely, jak se chovat, pokud na nich
hoří oděv. Spoustu informací děti už znaly. Byly šikovné, a za to byly
odměněny malými dárečky. 20. listopadu jsme opustili budovu školy a
vyrazili jsme do Ostravy do DOV. Starší žáci se zúčastnili programu
Robot Ozobot. Ozoboti jsou malí robůtci, kteří dokážou velké věci. Je
to taková malá hračka, se kterou si můžeme nejen hrát, ale i učit se. Ve
větším provedení se využívá také v průmyslu nebo v nemocnicích. Děti se
s ní naučily zacházet, a pak pro ozoboty vymýšlely různé rafinované
cestičky a bludiště, ve kterých se musel robot orientovat. Dětem se to
velmi líbilo a všechny se rozhodly, že napíší Ježíškovi, aby jim takového
robota přinesl. Mladší žáci měli svůj program -Stavíme město. Povídali
si o vzniku měst, o rozdílech mezi vesnicí a městem, o rozdílech mezi
městy v minulosti a současnosti. Sami pak takové město vytvářeli.
Následující den se poprvé konala podzimní školička. Budoucí školáci
navštívili naši školu a prohlédli si ji. Nakoukli do tříd, do družinky, do
tělocvičny a vyzkoušeli si, jak se pracuje ve škole. Doufáme, že se jim u
nás líbilo a že se s nimi setkáme v našich lavicích v dalším školním roce.

6. prosince jsme se pustili do pečení perníčků. V celé škole to vonělo
jako v perníkové chaloupce. Děti válely a hnětly těsto, ze kterého pak
vykrajovaly perníčky. Každý si chtěl vykrojit nějaký svůj oblíbený tvar.
Nakonec jsme napekli tolik perníčků, že bychom jimi podělili půl vesnice.
Perníčky si pak děti mohly nazdobit spolu s rodiči u nás ve škole 17.
prosince při hrnku voňavého čaje nebo při kávičce. Nesmím zapomenout
zmínit, že nás při pečení perníčků překvapil Mikuláš v doprovodu čerta
a anděla. Čert neměl moc práce, a pokud se našel nějaký malý hříšník,
vykoupil se zazpíváním písničky. Děti pak od Mikuláše dostaly sladkou
odměnu.
Na závěr našeho příspěvku bych vám chtěla za celý kolektiv školy
popřát mnoho zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a úspěšné vykročení
do nového roku. Doufejme, že nás čeká pohodový rok bez velkých
nepříjemností, který si nás bude hýčkat.

Mladí hasiči / Zuzana Dolínková, instruktorka
Tímto bych se chtěla ohlédnout za uplynulým rokem 2019. Rok jsme
zahájili již tradičním hasičským večírkem. Velký ohlas mělo stavění
máje s průvodem čarodějnic, a kácení máje spojené se dnem dětí.
Vystoupili jsme také na dni obce, zúčastnili se Štítu Albrechtic,
uspořádali dvě hasičské soutěže. O prázdninách se malí hasiči a potom i
hasičky zocelovaly na několikadenním soustředění. Mezi poslední akce
patřilo zakončení léta a rozsvícení vánočního stromu, kde děti z hasiče
nacvičily živý betlém, hasičskou básničku a všichni hasiči zazpívali
hasičskou koledu. Také jsme viděli krásné vystoupení dětí ze školy a
školky. I tentokrát byl pokořen náš rekord z předchozího roku v prodeji
hasičského svařáku. S radostí mohu opravdu říct, že všechny naše akce
se nám povedly nad naše očekávání. Zúčastnili jsme se pohárových
soutěží, ale především Floriánek Capu. Poslední kolo FC branný běh se
konalo v Tísku, kde se uskutečnilo také celkové vyhodnocení. Myslím si,
že tato sezóna nebyla až tak špatná. Mladší hasiči skončili 12 z 18, a
starší 12 z 17, což považuji za úspěch na to, že to pro nás byla první
sezóna v FC. Ženám se bohužel, až na domácí soutěž, tak moc nedařilo.
Muži sice moc soutěží nestihli, ale za to se jim úspěšně daří zvelebovat

náš
hasičský
areál.
Částečně jsme obměnili
náš vozový park a
techniku. V nové sezóně
se snad všichni poučíme
ze
svých
chyb
a
vykročíme pravou nohou.
Zároveň
bych
chtěla poděkovat všem
našim sponzorům za
finanční a materiální
dary.
Mnohokrát
děkujeme za podporu
všech
našich
spřátelených spolků a
hlavně naší obci.

Holky u hasičáku

/ Marie Dlabalová

Je jich osm: Monika Sloviková, Veronika Kleinová, Zuzana Dolínková,
Adriana Princová, Barbora Kleinová, Dana Dluhošová, Natalie
Gardoňová. Já jako žena mohu posoudit jen to, že jsou pěkné, mladé,
plné života a odhodlání někým být, něčeho dosáhnout. Mají své sny,
touhy, předsevzetí... Co je spojuje? Asi to červené auto – jako symbol
pomoci. To si jistě všichni vybavíme, když někde hoří. Dívky sice do
tohoto monstra sednout oficiálně nemohou, ale přesto i tak patří do
Sdružení dobrovolných hasičů ve Velkých Albrechticích. A není divu, že
pomáhaly i při rozsvěcení vánočního stromu v naší obci. Při výborném
svařáku slovo dalo slovo a tak jsme se sešly na krátkém předvánočním
posezení. Povídaly jsme si o všem možném, ale především o tom jejich
koníčku – čili o hasičství, které je svedlo dohromady v roce 2018.
Dodávám jen stručný záznam:
- asi na to přišla Zuzka a Verča, když tady jsou muži i děti, proč by
nemohly být i ženy hasičky
- zájem byl veliký, ale víte, jak to chodí... no, z jedenácti nás zůstalo
sedm
- připravujeme programy pro veřejnost v obci spolu s hasiči – muži a
jinými spolky
- poznáte nás podle růžových triček a červených dresů
- máme družbu s podobným spolkem v Bítově, společně trénujeme
- výcvik v rámci požárního sportu včetně znalosti techniky absolvujeme
a jezdíme na soutěže
- ne vždy je výhra, no ale důležité je zúčastnit se, ne?
A jaké jsou jejich sny a předsevzetí v tom novém roce?
Abychom zůstaly spolu. Ať se ten náš sport v obci rozvíjí. Ať jsme
stále tým a vyhráváme. Ať vyhrajeme i ligu!
Ale také:
Ať zvládnu státnice, ať jsem učitelka, ať mohu pracovat na porodním
sále, ať uspěju v profesi cukrářky, ať mám štěstí v zaměstnání i v
rodinném životě...
Co dodat. Obyčejná přání, obyčejných dívek... Anebo neobyčejných?

Posuďte sami. I vy se s nimi na akcích obce můžete setkat a možná si i
popovídat. Tak jim držme palce i pěsti pro štěstí a splnění jejich přání.
Mezi ta přání patří i to jedno: vydrž a děkujeme. To je na adresu jejich
trenéra Radka Šatavy, který měl zrovna v den našeho dívčího setkání
narozeniny.
Jo, a kdyby některá ze čtenářek Hlasu obce měla zájem a je jí nad
patnáct let – ať dá vědět!!!

Klub „Zdravíčko“ /Marie Kozelská, předsedkyně
Vážení spoluobčané, ke konci roku jsme pro Vás uspořádali dvě zajímavé
akce. Jako první to byla dne 27. října "Halloween party". Sešlo se hodně
nádherných masek, přišly princezny, čarodějky, piráti, smrtka a spousta
dalších. Byla tady také krásná "Bílá paní Radana", která si připravila
pestrý program, zapojila děti do soutěží, kouzel i tance. Na závěr
vybrala tajná porota tři nejkrásnější masky, které byly sladce
odměněny. A aby ostatní masky nepřišly zkrátka, všechny děti dostaly

drobné sladkosti. Myslím, že si děti akci užily a všechny zůstaly až do
konce. Další akcí bylo "Přátelské posezení s živou hudbou", konané 23.
listopadu. Mile nás překvapila Vaše účast. Skupina "Vakuum" nám zahrála
písničky ze 70., 80., 90.let, společně jsme si zazpívali i zatancovali.
Všichni jsme se dobře bavili, což dokázalo i to, že se akce protáhla do
večerních hodin. Jelikož se chystáme připravit pro Vás další podobná
zajímavá střetnutí, budeme se těšit na Vaši hojnou účast.
Závěrem Vás všem přeji v novém roce hlavně hodně zdraví.

Klub seniorů /Eva Winklerová
Na prahu Nového roku
bychom
rádi
všem
občanům popřáli hodně
zdraví, protože to je to
nejdůležitější, to si
nikdo z nás nekoupí. Ve
výboru Klubu seniorů
došlo i ke změně, kdy se
s námi rozloučily Marie
Kleinová, která pracovala
ve
výboru
neuvěřitelných 23 let a
Mária Kleinová, která
byla ve výboru 7 let.
Touto
cestou
jim
děkujeme
za
práci,
pomoc, rady, nápady a
doufáme, že si budou nadále užívat mezi námi jako řádné členky. Také
děkujeme
obci
Velké
Albrechtice za
poskytnutí
dotace
na
činnost
v
loňském
roce,
která
nám
umožnila
připravovat
společné
akce
pro seniory. Už
nyní se těšíme na
společné
akce
v roce 2020.

Společenská kronika
V měsíci lednu oslaví životní jubileum
Beneš Zdeněk
Horáková Anna
Stanečková Věra
Rybářová Libuše
Timoš Ján
Nikel Jiří

70
70
70
75
79
80

V měsíci únoru oslaví životní jubileum
Kubíček Radek
Hubáčková Dagmar
Kremzer Jiří
Žůrek Zdeněk
Horák Karel
Kopecká Dáša
Buček Jan
Rob Antonín
Hruzík Pavel
Havelek Petr
Kadula Jaroslav
Klein Leo

50
50
65
65
70
70
76
76
77
77
80
82

Noví občánci: Viktor Poledník, Jakub Široký
Samuel Menyhard, Jindřich Kozelský

Opustili nás: Radek Buš, Oldřich Vidlák
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Sportovní okénko /Eva Hurníková, předsedkyně SK
Konec roku patří, jako vždy, zazimování areálu, což se nám podařilo. Vše
za účasti manšaftu a realizačního týmu proběhlo hladce. Co se týká
přípravky, děti si vedly moc dobře, pravidelně chodí 18 kluků a holek. Na
konci listopadu jsme se s dětmi zúčastnili fotbalového campu v Odrách,
kde měli kluci ukázkový trénink a malý turnaj s trenéry a organizátory.
10.12.2019 měly děti poslední trénink a opět začínají trénovat 14.1.2020.

Vloni vyhlásil FAČR –„Můj
klub“ akci k získání fotbalového
balíčku pro nově registrované
fotbalisty ročník 2011 a 2012.
V našem klubu máme 4 členy
tohoto věku. Měli jsme štěstí, a
tento fotbalový balíček, který s
velkou
rychlostí
kluby
objednávaly pro své svěřence, se
nám podařilo pro všechny 4 členy
získat.
Teď nás čekají opravy a údržba vnitřních prostor, a to zejména
podlahy v kabině číslo 1 a 2. Vše musíme stihnout do března, kdy nám

opět
začínají
zápasy.
Rozpis
najdete
na
www.ofsnj.cz. A
taktéž chceme
zažádat o dotaci
na multifunkční
hřiště, tak držte
palce,
ať
to
vyjde, a můžeme
v letošním roce
přestřihnout pásku na novém tartanovém hřišti pro všechny sportovce
v naší obci.
Za sportovní klub Vám přeji mnoho zdraví a úspěchů v Novém roce.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein, předseda
Tak tady máme opět Nový rok! Uteklo to rychle, jako voda v našem
potoce. Zase nastal čas bilancování, co že se nám v tom starém roce
povedlo a co ne. Opět čas nových předsevzetí, plánů a co vše změníme.
Je však otázkou, jak těmto předsevzetím dostojíme. Jak to končí, však
sami dobře víme. Říkám tak z vlastní zkušenosti. Také si každý rok po
vánocích řeknu, že příští rok nakoupím vánoční dárky už v říjnu, ale jako
pokaždé bojuji o nákupní vozík se stejně postiženými lidmi pár hodin
před Štědrým dnem někde v hypermarketu a vzpomínám na svá
předsevzetí. Naše volně žijící zvěř to má však o hodně horší než my. Ta
nebojuje o nákupní košík, ale každý den o přežití. Pro ni nějaký konec a
začátek roku nic neznamená. Tato zvěř již ochutnala první záchvěj zimy.
Pro některé je to již zima druhá, třetí, pro některé první. Vědí však
přesně, co mají dělat. Matka příroda je vybavila instinkty, vědí, že si
musí na podzim připravit tukové zásoby. Někteří živočichové si ukrývají
potravu na horší časy, sdružují se do hejnek, aby ve větším počtu čelili
době nouze. Divoká zvěř by přežila zimní období i přes naši pomoc. Před
tisíci lety také nikdo nekrmil a přežila. Za tuto dobu se však změnila
příroda. Divočina ustoupila polím, městům a průmyslovým zónám. Životní

prostor volně žijící zvěře se neustále zmenšuje. Proto se naším
přikrmováním snažíme této zvěři ulehčit přežít toto období. Také naší
péčí snížíme ztráty na už tak nízkých stavech našich bažantů a zajíců.
Snažíme se naše myslivecká zařízení navštěvovat minimálně dvakrát
týdně. Srnčí zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního sena. Do
korýtek sypeme směs ovsa, ječmene a kukuřice. Důležitá je sůl, ta je
pro tuto zvěř a zajíce stejně důležitá jako pro lidi. Bažantům sypeme
pod zásypy pozadek, což je odpad z čištění obilí. Obsahuje zlomky zrn,
semena plevele a vše co propadne síty při tomto čištění. Podařilo se nám
zajistit dvě vlečky tohoto kvalitního krmiva, takže tato zvěř i drobní
ptáčci, kteří tyto zásypy navštěvují, hlady trpět nebudou. Také nesmíme
zapomínat na naše malé opeřené kamarády ze zahrad a remízků na
sýkorky, vrabčáky, pěnkavy atd. Ti jsou vděčni za každý kousek loje
nebo slunečnicových semínek. Však nám naši péči vrátí sběrem
škodlivého hmyzu a radostným zpěvem hlavně z jara.

Myslivecké sdružení JAMNÍK Velké Albrechtice pořádá
dne 28. února 2020 ve společenském sále na hřišti

MYSLIVECKÝ VEČÍREK
Začátek 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.
Kulturní komise obce Velké Albrechtice
zve milovníky hudby a sborového zpěvu na

NOVOROČNÍ KONCERT
SBORU KEEP SMILING GOSPEL ORLOVÁ.
V neděli 5. ledna 2020 v 16.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
ve Velkých Albrechticích.

Albrechtík – Ahoj děti! /Adriana Drastichová
Milí kamarádi, pohádkový adventní čas je za námi. Kdy jindy se setkáme
s Mikulášem, čertem a andělem? Kdy jindy můžeme zahlédnout zlaté
prasátko? Ale to není vše. V nejbližších dnech k vám domů možná
zavítají Tři králové a požehnají křídovým nápisem K+M+B našim obydlím.

My tři králové
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?
A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.

Víte děti co nápis K + M + B znamená?
„K“ plus „M“ plus Bé, o copak tu jde?
O tři jména králů dávných, o křídová písmena.
O tři jména mužů slavných,
kteří přišli za Ježíškem do městečka Betléma.

Kynologický klub/ Alena Kanková
Okurkovou letní výcvikovou sezónu jsme zakončili 31. srpna společnou
procházkou po okolí s následným grilováním a posezením na cvičáku.
Buřty opékalo 10 psů a 15 jejich přátel. Opětovná návštěva Domova pro
seniory v Bílovci 10. září proběhla za účasti 10ti členů a jejich
společnost a potlesk milujících mazlíčků. Krásné odpoledne jsme
početné skupině seniorů zpestřili předvedením poslušnosti či doma
naučených kousků s následným hlazením a mazlením. Na 19. října se již
dlouho těšilo 9 zájemců o vykonání zkoušek různých stupňů. Jeden z nich
se těšil natolik hodně, až z toho dočista zaspal a nestihl dorazit na
nástup. Tento borec byl přespolní zájemce, své členy jsme si ohlídali.
Takže na nástupu stanulo 8 našich členů, kteří zkoušky podle Národního
i Mezinárodního zkušebního řádu úspěšně složili. Profesionální výraz
posuzujícího rozhodčího roztál hned, jak spatřil rozmanitý výběr plemen
připravený podávat výkony. Tradiční závody Obedience rallye, již 6.
ročník, se konaly 9. listopadu a závodníků se sešlo ve dvou kategoriích
celkem 24. Jsou to humorně laděné závody podle našich pravidel, úkoly
na dráze zůstávají po celou éru těchto závodů téměř stejné, jen je
každý rok vymyšlená nějaká nová zákeřnost, kterou běžně netrénujeme.
Přivolání
přes
„minové
pole“
z rozházených tenisových míčků už
letos nikoho nevyvedlo z míry, ale
letošní novinka- přivolání kolem tří
misek s nakrájenými buřty, to už byla
jiná kapitola! O humorné situace se tam
postaralo docela dost „hodně hladových
psíků“. Nicméně do cíle došli nakonec
úspěšně všichni. V prosinci jsme si vyměnili drobné „psí“ dárky, poseděli,
poplkali, vyfotili jsme se na PF. Poslední letošní společnou akcí byly dne
29. prosince taktéž již tradiční Předsilvestrovské toulavé tlapky, kdy
jsme se ve smečce organizovaně toulali po blízkém okolí. Pokud se o nás
chcete dozvědět více, info najdete na: http://www.kynologieva.estranky.cz/, nebo fb: https://www.facebook.com/kynologie.va/.
Napište nám, nebo rovnou přijďte…

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
Jmelí
Tisíce stromů na Moravě likviduje
cizopasné jmelí bílé. Jde o závažný
problém,
protože
významně
limituje
životnost
a
také
použitelnost stromů jak ve
městech, tak v hospodářských
lesích. Jmelí odebírá stromům
vodu,
kvůli
tomu
koruny
hostitelského stromu prosychají.
Vědci letos v zimě úspěšně otestovali novou možnost likvidace jmelí bez
vlivu na hostitelský strom. V některých případech na stromy působí i
hmotnost jmelí, protože může lámat hostitelské větve. Největší
problémy jsou v Moravskoslezském a Zlínském kraji a v části
Jihomoravského. Vědci se problémem zabývají několik let a letos v zimě
vyzkoušeli ve Zlíně a v Přerově na 40 stromech postup, který způsobil
úmrtí 90 procent jmelí bez vlivu na hostitelský strom. Jde o mnohem
účinnější postup, než používali arboristé dosud. Obvykle se dříve
uchylovali k odřezávání jmelí, které však šlo použít pouze při okrajovém
napadení. „Když je strom zasažený silně, není mechanická likvidace
možná, aniž by nebyl zásadně postižený i strom. Nová metoda bere v
úvahu, že jmelí jako stále zelená rostlina obvykle cizopasí na listnatých
stromech, které v zimě nemají listí. „Po určitou část roku jsou proto pro
jmelí daleko obtížněji dostupné látky, které z hostitele čerpá. V
běžných podmínkách se jmelí nedostatku živin a vody přizpůsobí
uzavřením průduchů a utlumením většiny svých fyziologických funkcí,
díky čemuž je schopno zimní období překonat. „Pokud na listy jmelí v
tomto období aplikujeme vhodný růstový stimulátor, který způsobí
aktivaci fyziologických procesů, jako je otevření průduchů, zahájení
transpirace a fotosyntézy, nemá jmelí dostatečný přísun vody a
potřebných živin. Proto postupně odumírá vlivem rychlé ztráty životně
důležitých látek. Na hostitelskou dřevinu tato látka nemá mít vliv,
protože se vstřebává skrze listy, které v době aplikace nemá.

Tříkrálová sbírka 2020/ Mgr. Martina Pituchová
20. ročník Tříkrálové sbírky klepe na dveře. Stalo se již tradicí, že vždy
počátkem ledna se můžete setkat s charitními tříkrálovými koledníky,
kteří za zpěvu koledy přinášejí požehnání do Vašich domovů a žádají Vás
o finanční příspěvek. Následující řádky Vám mohou zodpovědět některé
otázky, které se sbírky týkají.
Jak je využit výtěžek Tříkrálové sbírky?
65 % peněz zůstává charitám, které si je vykoledovaly. Dalších 15 % jde
na činnost regionální (diecézní) charity. Celkem 10 % jde na pomoc
v zahraničí (např. při zemětřesení nebo povodních). 5 % jde na celostátní
projekty a na samotnou organizaci sbírky jde zákonných 5 %.
Jak poznat falešného koledníka
Pravý koledník Charity Česká republika se může prokázat kolednickou
průkazkou a úředně zapečetěnou pokladničkou. Pokud někdo tvrdí, že
koleduje ve jménu Charity ČR ve prospěch Tříkrálové sbírky a nesplňuje
výše uvedené, pokládáme ho za falešného koledníka. V takovém případě
mu prosím nepřispívejte a kontaktujte místní charitu nebo
tks@charita.cz.
Kolik musí být vedoucímu skupinky?
Alespoň jeden člen kolednické skupiny musí být držitelem občanského
průkazu, tedy musím mít alespoň 15 let. Doporučení CHČR je aby
vedoucímu skupinky bylo 18 let.
Využíváme dětskou práci?
Děti se do koledování zapojují z vlastní vůle, ve svém volném čase, se
souhlasem rodičů a bez nároku na mzdu. Celkových 60 tisíc dobrovolníků
věnuje svůj čas a energii, aby pomohli potřebným, lidem v nouzi.
Dobrovolnictví není otázka věku, ale hodnot.
Co se děje s penězi v pokladničkách?
Pokladničky se v souladu se zákonem o sbírkách rozpečeťují na
příslušných obecních úřadech pod úředním dohledem je obsah spočítán,
vykázán v zápisu o rozpečetění. Hotovost je následně vložena na
sbírkový účet. Sbírka je celostátní. Jejím pořadatelem je Charita Česká
republika se sídlem v Praze, dle osvědčení vydaného Magistrátem

hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012
a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.
Charita ČR předkládá Magistrátu hl. Prahy každoročně vyúčtování
sbírky.
Souvisí financování Charity Česká republika s církevními restitucemi?
Charita Česká republika funguje jako nezisková organizace. Její
financování je zajišťované z více zdrojů a je velmi závislá na darech,
grantech a dotacích. Církevní restituce se jí nijak netýkají.
Jde výtěžek sbírky na pomoc uprchlíkům?
Naprostá většina vybraných peněz putuje na zdravotní a sociální služby.
Charita Česká republika dále poskytuje pomoc cizincům, kteří mají
platné povolení k pobytu, nebo kteří v České republice požádali či již
získali azyl. Tedy státem registrovaným osobám. Další část pomoci
směřuje do míst konfliktů s cílem umožnit lidem zůstat v jejich
domovech. Rozdělení peněz viz otázka 1.
Jménem Charity Studénka bych Vám chtěla ze srdce poděkovat za
Vaši vstřícnost a podporu, které si velice vážíme a díky níž můžeme
pomáhat potřebným. V roce 2019 jsme díky Vaší štědrosti obdrželi
částku 523 092 Kč. Mohli jsme nakoupit a opravit zdravotní a
kompenzační pomůcky do půjčovny za 63 280,- Kč. Část výtěžku ve výši
11.500,- Kč směřovala dětem na podporu jejich volnočasových aktivit.
Studie nové budovy, ve které by vznikl denní stacionář, 6 míst
odlehčovací služby, 18 míst domova pro seniory a zázemí pečovatelské
služby stála 181 500,- Kč a byla plně hrazena z výtěžku letošní sbírky.
Studii si můžete prohlédnout na www.studenka.charita.cz. Také díky
vašemu přispění jsme mohli dokončit výstavbu garáží, které jsou již
zkolaudovány a využívány. Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2020 máme
v úmyslu použít na financování projektové dokumentace výše zmíněné
nové budovy. Znovu podpoříme volnočasové aktivity dětí v obcích, kde
sbírku realizujeme. Pro velký zájem o zapůjčování zdravotních a
kompenzačních pomůcek část
peněz použijeme na doplnění
sortimentu těchto pomůcek,
případně na jejich opravu.

Poplatek za psa na rok 2020
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích je
poplatek za psa splatný do 31.3.2020. 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 xxxnahraďte číslem popisným Vašeho domu.

Kalendář akcí
Datum
5. ledna 2020
2. -15. ledna 2020
15. února 2020
28. února 2020

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

Hlas obce č.103 - 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.
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