zpravodaj obce Velké Albrechtice
leden, únor 2022
Úvodník / Blanka Drastichová
Pokrm z čočky pro dostatek peněz,
nejíst zvěřinu, ryby ani drůbež,
aby nám štěstí neuletělo, neuteklo
či neuplavalo. Nevěšet prádlo ani
nevynášet odpadky z domu…tak
nějak vypadají novoroční zvyky a tradice v česku. Povím Vám, celkem
nuda ve srovnání s některými zvyky v cizích zemích.
V Benátkách se zamilovaní hromadně líbají na náměstí svatého Marka,
Španělé si nacpou pro štěstí o půlnoci do úst dvanáct kuliček hroznů.
V Rumunsku pobíhají po ulicích děti s čerstvě narozenými jehňaty, která
si lidé hladí pro štěstí. Na Sibiři se zase potápí se stromem do
zamrzlého jezera a v Peru se z legrace rvou sousedé, aby vyřešili staré
spory. V Mexiku si oblékají ženy barevné spodní prádlo, které určí jejich
osud v nadcházejícím roce, červené pro lásku, zelené pro peníze a bílé
pro zdraví. V Bolívii do koláčů zapékají mince, a kdo je najde, bude mít
celý rok štěstí. Ve Francii si na Nový rok pochutnávají na hromadách
palačinek. V Řecku dávají děti své boty ke krbům, aby jim svatý Vasil
patron země, nadělil drobné dárky. Dánové zase rozbíjejí před dveřmi
svých přátel staré porcelánové nádobí, a čím větší hromada střepů, tím
více štěstí v novém roce. A třeba v Severní Karolíně v USA spouštějí
vačice nad rozjařený dav lidí. Stručně řečeno, lidé na celém světě dělají
cokoliv proto, aby si přivolali štěstí.
Vám drazí spoluobčané, přeji v tom novém roce 2022, nejen mnoho
štěstí a zdraví, ale také lásky, sil a pevné nervy…

Příspěvek starosty / Miroslav Chudják, starosta
Vážení spoluobčané!
Zdravím Vás v novém roce 2022. Věřím, že tento rok bude pro nás
všechny úspěšný a případné problémy, které život přináší, překonáme.
Zastupitelstvo obce na prosincovém zasedání schválilo rozpočet
obce na rok 2022. Jeho plné znění zveřejňujeme. Na tomto zasedání
byla rovněž schválena aktualizace dokumentu – „Program rozvoje obce“
na období 2021 – 2025. Nyní můžeme plně napnout síly k rozvoji obce
ku prospěchu nás všech.
Dovolte, abych se zde zmínil, že v měsíci listopadu 2021 nás navždy
opustil občan Bílovce p. Jaroslav Křepelka, dlouholetý trenér hlavně
žákovského fotbalu ve Velkých Albrechticích. Tento svérázný chlapík
nás nejen učil fotbalovému umění, ale také dbal na naše vzdělávání
(kontrola žákovských knížek na tréninku), vychovával (běžné byly
písemné tresty za nejrůznější přestupky) a v neposlední řadě nás brával
na dovolenou, či na soustředění. Zůstane navždy v našich klukovských
srdcích – díky PANE TRENÉRE!
V měsíci prosinci byla dokončena oprava zřícené opěrné zdi v
blízkosti firmy Metalmax. Jsem rád, že investorovi akce Povodí Odry
a.s. se nakonec podařilo realizovat opravu v loňském roce. V době kdy
píšu tento text, ještě není jasné, jestli počasí dovolí dokončit i asfaltový
povrch komunikace, anebo se tato práce přesune na jaro 2022.
Při rekonstrukci opěrné zdi u obecního úřadu obec financovala
výstavbu chodníku k nově budovanému autobusovému zálivu. Přesunem
autobusové zastávky ve směru na Bílovec jsme chtěli zvýšit bezpečnost
cestujících, neboť nastupování ve směru na Bílovec bylo velmi stísněné,
cestující neměli téměř žádný prostor a každý takový nástup a výstup
zvláště v zimních měsících byl velmi nebezpečný. Po dokončení stavby
jsme požádali o přesun autobusové zastávky ve směru na Bílovec. Tento
proces nebyl vůbec jednoduchý a trval několik týdnů. V tomto období to
bylo obtížné i pro cestující, neboť nevěděli, kde vlastně nastupovat a
také řidiči autobusů z důvodu scházejícího označníku zastavovali různě.
Někteří na „staré“ jiní již na nové zastávce. Dne 14. 12. jsme se konečně
dočkali a u nové zastávky byl umístěn označník autobusová zastávka,

který jednoznačně určuje jak cestujícím, tak řidičům, kde mají
nastupovat a zastavovat. Děkuji všem stranám, se kterými jsem jednal
- dopravní polici Nový Jičín, dopravní společnosti Transdev Morava s.r.o.
a firmě KODIS, kteří zohlednili ve svých stanoviscích cíl, kterého jsme
chtěli dosáhnout, tj., zvýšení bezpečnosti cestujících.
V loňském roce byly na mnoha místech katastrálního území obce
realizovány výsadby dřevin, stromů i keřů. ČSOP vysadila dřeviny ve
třech lokalitách – za bývalou „plemenkou“, u autoservisu fa Bzonek a
v lokalitě pod dálničním mostem. Fa Dvořák vysazovala dřeviny kolem
nově vybudovaných polních cest. Myslivci pak vysadili dřeviny a keře
v nově postavené oplocence u Lubojat a společně jsme pak vysadili
ovocný sad u poldru. Mnozí z Vás jste to jistě při procházkách
zaregistrovali, či jste se aktivně podíleli na výsadbách. Všem za úsilí
děkuji, ve vysazování budeme pokračovat i v letošním roce. Plody této,
dovolím si užít výraz bohulibé, činnosti sklidíme v budoucnu všichni.
A co nás čeká v letošním roce? Musíme staticky zajistit sál
společenského zařízení na hřišti, neboť na budově došlo k poklesu pilíře
a na fasádě jsou opravdu velké trhliny, došlo také k poškození stropu
v kabině SK. Oprava by měla spočívat v podchycení pilíře čtyřmi
mikropiloty a v sepnutí stěn nad pilířem pomocí předpínacích lan. Také
bychom chtěli vybudovat v areálu SK přístupový chodník od hlavní brány
k budově. Je to vlastně již příprava na jubilejní 50. ročník Štítu
Albrechtic, který se uskuteční v naší obci
v roce 2023 a jehož bychom chtěli být
důstojnými hostiteli. Budova pošty by
měla dostat novou zateplenou fasádu a
novou střechu. Také chceme konečně
opravit schodiště ke kostelu. Na základě
vyjádření Národního památkového ústavu
musel být náš projekt dopracován,
abychom dodrželi požadavky, které ústav
stanovil. Hodláme také realizovat celou
řadu drobných akcí, jak je patrné
z našeho rozpočtu pro rok 2022.
Dovolte mi závěrem popřát Vám všem pevné zdraví v roce 2022.

Veřejný ovocný sad – realizace /

Petr Dostál, místostarosta

Vážení spoluobčané, v sobotu 6. 11. 2021
se
uskutečnila
plánovaná
výsadba
ovocného sadu na obecním pozemku
1159/7, který sousedí s novou zástavbou
za MŠ. Původní předpověď počasí, která ohlašovala déšť, naštěstí
nevyšla a nakonec bylo naopak překrásné počasí. Ráno, v den výsadby,
dovezli pracovníci ČSOP Studénka stromky a keře a výsadba mohla
začít. Půda byla místy ovšem velmi tvrdá a kamenitá, takže nešel použít
motorový vrták na vyhloubení jamek, jak jsme původně plánovali.
Naštěstí se nabídl pan Petr Drastich se svým minibagrem a jámy
vyhloubil. Pak už vše fungovalo jako dobře namazaný stroj. Jedna
skupinka zabíjela do země štípané dubové kůly a pevně je drátovala k
sobě, další skupinka za nimi sázela a zahrnovala zeminou stromky,
následná skupina zahrabala a upravila místo výsadby a poslední četa
prováděla připevnění pletiva proti okusu zvěří. V jednu chvíli se zde
dokonce objevila děvčata ze sousedství a všem nabídla čerstvě upečené
koláče, které byly opravdu výborné. Mezi tím vším se nenápadně
pohybovala paní Alena Kanková, která se snažila zachytit fotoaparátem
zajímavé momentky z akce. Můžete si je prohlédnout na webových
stránkách obce, Fotografie - Výsadba ovocného sadu . Z obce byl pro
všechny připraven po celou dobu horký čaj, nějaká sladkost a na závěr
také špekáčky. Práce šla všem od ruky a dařila se, takže po poledni bylo
již vše hotovo a mohli jsme v klidu usednout kolem rozdělaného ohně,
opéct si špekáček a pobavit se. Ukončení výsadby bylo také smluveným
signálem pro naši jednotku dobrovolných hasičů. Ta následně přijela a
celý nově vysázený sad řádně zalila dvěma cisternami vody. Výsadby se
zúčastnilo přes čtyřicet osob včetně několika dětí, které také přiložily
ruku k dílu. Byly zde zastoupeny všechny spolky z Velkých Albrechtic –
od myslivců, rybářů, kynologů, sportovců, seniorů, členů klubu Zdravíčka,
až po již zmíněné hasiče. Za ČSOP Studénka s námi vysazovala
projektová manažerka paní Magda Cihlářová-Zapletalová a pan Ivan
Bartoš, který stromky po výsadbě také odborně ostříhal. Všem, kdo se
na výsadbě jakkoliv podíleli, patří velký dík. Výsadbou to ovšem nekončí,

teď nás čeká se o sad dobře starat a udržovat jej tak, abychom se přes
něj mohli po čase projít a třeba si i utrhnou nějaký ten sladký plod. A
jelikož se jedná o stromy starých krajových odrůd, tak budou mít z
tohoto sadu prospěch snad i děti našich dětí. www.sazimebudoucnost.cz
„Tento projekt byl vytvořen díky
grantovému programu Nadace
Partnerství, individuálním dárcům
veřejné sbírky a partnerům
iniciativy Sázíme budoucnost.“
#
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#

#

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2022
Příjmy
Popis

1. Daňové
příjmy

Daň z příjmu FO ze závislé
činnosti
Daň z příjmu FO ze sam.
výdělečné činnosti
Daň z příjmu FO z kapitálových
výnosů
Daň z příjmu právnických osob

Bytové
hospodářství

Pohřebnictví

2022

1111

2 800 000

1112

150 000

1113

400 000

1121

3 500 000

Daň z přidané hodnoty

1211

8 000 000

Odvody za odnětí ze ZPF

1334

5 000

1341
1361
1381
1511

23 000
10 000
100 000
2 500 000

3314

2111

500

3349
3392
3392

2111
2111
2132

1 500
30 000
20 000

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu bytů 248,116
Příjmy z poskytování služeb

3412
3612

2111
2111

20 000
33 000

3612

2132

129 156

3612

2111

130 000

Příjmy z pronájmu-nad MŠ

3612

2132

141 200

Příjmy služby –dům pro seniory

3612

2111

24 000

Příjmy z pronájmu domky senioři

3612

2132

181 056

Příjmy z pronájmu

3613

2132

36 000

3632
3639

2111
2111

23 107
15 000

3639

2119

10 000

Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
2. Nedaňové příjmy
Činnosti
Příjmy z poskytování služeb
knihovnické
Hlas obce
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Společenské
zařízení
Příjmy z pronájmu
Sokolovna

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

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Komunální služby
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
a územní rozvoj
(VB)

Příjmy z pronájmu pozemků

3639

2131

50 000

Příjmy z pronájmu movitých věcí

3639

2133

2 000

Příjmy z poskytování služeb

3722

2111

50 000

Přijaté nekapitálové příspěvky

3725

2324

120 000

Bezpečnost a veř. Sankční platby (přestupky)
pořádek
Přijaté nekapitálové příspěvky
Činnost místní
Příjmy z poskytování služeb
správy
Příjmy z úroků

5311

2212

2 000

5311

2324

2 000

6171

2111

2 000

6310

2141

5 000

4111

31 000

4112

266 550

4216

2 000 000

4134

50 000

Sběr a svoz
komunálních
odpadů
Platby EKO
KOM

Volby do Zastupitelstev obcí
Neinvestiční dotace (státní
správa)
Dotace Multifunkční hřiště

4. Dotace

Převody z rozpočtových účtů, SF

6330

Příjmy celkem

20 863 069

Výdaje
Odvětvov
é třídění
(§)
1014
2143
2212

2221
2292
2321

3111
3113

popis
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních
plodin a zvláštní veterinární péče
Cestovní ruch
Silnice
rekonstrukce mostu M4
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, strouha
projekt odkanalizování obce (org. 2321)
Mateřské školy
MŠ - revize
Rekonstrukce MŠ - stavební úpravy
Základní školy
revize budova ZŠ, prvňáčci

2022

10 000
10 000
10 112 000
9 302 000
810 000
150 000
84 000
1 300 000
300 000
1 000 000
330 000
30 000
300 000
1 360 700
50 000

3314
3319
3326
3349
3392
3399

3412

3419
3421
3429

3612
3631
3632
3635
3639
3713
3722
3741
3745
4349
5213
5512
6112

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury (Kronika)

1 310 700
21 000
30 000

Pomníky-kytky
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hlas obce)
Zájmová činnost v kultuře
Společenské zařízení-energie, údržba, provoz
Výtah v budově SZ/statické zajištění budovy SZ 2021
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
sokolovna - provozní náklady (org. 0136)
Ostatní tělovýchovná činnost
Běh VA, doprava Štít Albrechtic 2022
Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)
Ostatní zájmová činnost
Rybáři - údržba areálu
Bytové hospodářství
byty na poštou, v budově ZŠ
byty nad MŠ (energie, údržba org. 152)
domky pro seniory 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
Zmeny v technologii vytápění (kotlíkové dotace)
Sběr a svoz komunálních odpadů
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
SDH provozní výdaje
Zastupitelstva obcí

2 000
65 000
508 000
158 000
350 000
283 400
283 400
4 305 000
175 000
4 000 000
130 000
45 000
45 000
60 000
5 000
5 000
2 400 000
2 140 000
200 000
60 000
420 000
1 080 000
40 000
1 340 000
440 000
900 000
30 000
940 000
3 000
590 000
160 000
430 000
40 000
20 000
219 900
219 900
1 340 000

6115
6171
6310
6320
6330
6402

6409

odměny, odvody SP, ZP ,
cestovné, pohoštění ,ost.transfery
Volby (r. 2021 PS §6114, r. 2022 Komunální)
Činnost místní správy
platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění
Prov. náklady, energie, cestovné, služby, údržba, revize,
právník
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Fond péče o zaměstnance
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

1 310 000
30 000
31 000
2 323 000
1 340 000
983 000
10 000
90 000
50 000
2 014
31 213 055
60 000
240 000
40 000
30 873 055
60 863 069
40 000 000
40 000 000

Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů
v roce 2022
Nově se soustředí i na domácnosti s
nižšími příjmy, kterým nabízí
možnost získat až 95% dotaci na
výměnu starého kotle. Možnost
vyměnit si kotel s dotací ale stále
mají i ostatní domácnosti, ty
dostanou na výměnu až 50 %.
Domácnosti si tak budou moci
požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz
provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v
roce 2012. Každý, kdo si o dotaci požádá a doloží to úřadům, nebude v
případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a
dostane další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.

Změny v odpadovém hospodářství v roce 2022 !!!
Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který obcím
a městům stanovuje výrazně přísnější podmínky pro třídění, zatímco
dosud končily dvě třetiny odpadu na skládkách a jen třetina v třídírnách,
tento poměr se má otočit. Obce tak dostaly povinnost do roku 2025
navýšit množství tříděného odpadu na 60 %, o pět let později vzroste
tento podíl na 65 %. Týká se to klasických komodit, kterými jsou papír,
plast a sklo, ale i bioodpadu a dalších složek.
Pro ilustraci uvádím grafický přehled poměru množství směsného a
komunálního odpadu v naší obci v letech 2018-2020. Podrobně jsme se
přehledu odpadu vyprodukovaného v naší obci věnovali v květnovém
vydání Hlasu obce.

Podíl směsného (šrafovaně) a tříděného odpadu v obci
Velké Albrechtice za období 2018 - 2020 (v tunách)
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

2018
směsný KO + objemný

2019
papír

sklo

plasty

2020
biologicky rozložitelný odpad

Postupně se budou také navyšovat poplatky za skládkování. Nový zákon
o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích tzv. třídicí slevu. Pokud
tedy bude obec se svými obyvateli špatně třídit, všem se to výrazně
prodraží. Současná částka 500 Kč za tunu uloženého odpadu vzroste
postupně až na 1850 Kč v roce 2029. Přijetím nového zákona se navyšují
obcím náklady spojené s uložením směsného komunálního odpadu na
skládkách.

Od 1. ledna 2021 došlo také k omezení typu odpadů, který může být na
skládky přijímán. Jakmile obec nedodrží nové podmínky, vystavuje se
riziku pokuty 200 000 korun.
Výše poplatku za ukládání komunálního odpadu se stanoví jako násobek
počtu trvale hlášených obyvatel obce k 1. lednu kalendářního roku
bezprostředně předcházejícího poplatkovému období a množství odpadů
na jednoho obyvatele uvedeného v následující tabulce.
Rok

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Množství odpadu na
obyvatele v tunách

0,2

0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Pokud obec přesáhne stanovený limit, výrazně vzroste cena za
skládkování, obec bude nucena přistoupit k vydání obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu. Je tady
nutné, aby občané důsledně třídili komunální odpad.
Od ledna roku 2022 tedy bude ke každému domu přistavena nádoba
dle počtu trvale hlášených osob dle následující tabulky.
Doporučený obsah sběrných nádob a frekvence svozu:
Počet osob

Typ sběrné nádoby (popelnice)

do 3 osob
od 4 do 6 osob
od 7 do 8 osob
nad 8 osob

1 popelnice objemu 70 litrů
1 popelnice objemu 110 litrů
1 popelnice objemu 110 litrů
1 popelnice o objemu 240 litrů

Četnost odvozu sběrné
nádoby
vývoz 1 x za 14 dnů
vývoz 1 x za 14 dnů
vývoz 1x za týden
vývoz 1 x za 14 dnů

Jednotlivé požadavky vlastníků jednotlivých RD a bytů mohou být
obecním úřadem sloučeny za účelem přistavení ekonomicky
nejvýhodnější sběrné nádoby.
Obecní úřad může na základě žádosti vlastníka RD nebo bytu
v odůvodněných případech dočasně přistavit sběrnou nádobu většího
objemu nebo s častějším odvozem, např. pro velké množství
hygienických plen.

Dále uvádíme důležitou informaci pro občany využívající nádobu na BIO
odpad (hnědá popelnice o objemu 240 l svoz duben až prosinec). Všechny
smlouvy na svoz BIO odpadu mezi Obcí Velké Albrechtice a občany
budou k 31.12.2021 ukončeny a nahrazeny mohou být smluvním vztahem
přímo mezi společností OZO Ostrava, a.s. a občany. Nově budou moci
BIO odpad občané obce odkládat bezplatně do kontejneru, o jehož
umístění budeme občany včas informovat.
Upozorňujeme, že v nádobách na plast, papír, či sklo, stále nalézáme
odpad, který tam nepatří, obec pak platí za tříděný sběr jako za směsný
komunální odpad. Tato situace nás donutila instalovat na sběrná místa
kamery. Vyzýváme proto všechny občany, aby odkládali odpad na místa
určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,
kategorii nebo materiál odpadu. Při porušení pravidel může být uložena
pokuta až 50 tis. Kč.

Mateřská škola / Bc. Klára Jahnová, vedoucí učitelka
V průběhu listopadu pokračovalo plavání s předškoláky v
bazénu v Bílovci, které v polovině prosince skončilo
předáním mokrého vysvědčení. Letos plavaly samé šikovné
děti, které se vody nebály a s radostí plnily, co po nich pan
učitel chtěl. Některé děti ukončily lekce plavání bez
jakékoliv pomůcky, která by je ve vodě nadnášela. V listopadu za námi
konečně přijelo Divadlo Koloběžka, které bylo o měsíc odloženo, s
pohádkou Trampoty čerta Huberta. Začátkem prosince měl za dětmi
také přijet Pepino Prcek se svým Mikulášským programem, ale bohužel
z důvodu karantény většiny dětí, jsme toto vystoupení museli zrušit.
Snad příští rok. O nadílku děti ale nepřišly a Mikuláš se svou družinou
za námi samozřejmě přišel. Na zlobivé děti se přísným okem díval hlavně
čert, do pekla však nikoho neodnesl. Naopak anděl měl pro každé dítko
nachystanou sladkou odměnu výměnou za písničku nebo básničku.
Prosinec je i u nás ve školce ve znamení příprav na blížící se svátky.
Zdobíme si třídy i chodbu, tvoříme vánoční přání i nějakou drobnost,
kterou si děti odnesou domů, povídáme si o adventním čase a těšíme se
na Vánoce. S blížícím se koncem roku si většinou člověk v hlavě promítá,

jaký ten rok vlastně byl. Pro nás to byl rok určitě náročný. Neustálé
problémy s rekonstrukcí, které jsme s paní ředitelkou řešily, prakticky
nebraly konce a člověk už ztrácel víru, že se projekt dotáhne do
uspokojivého konce. Poslední příspěvek z mateřské školy byl o tom, že
člověk nemá ztrácet naději, ani když dny nejsou zcela růžové. I my jsme
se dočkali a mateřská škola je po rekonstrukci připravena v průběhu
ledna přivítat děti zpět (snad se již nic nezmění). Stavba má bohužel
nepřehlédnutelné nedostatky a estetické provedení některých změn je
spíše k pláči, přesto jsme s kolegyněmi rády, že se vrátíme „do svého“.
Věříme, že až vše uklidíme a nastěhujeme na své místo, bude to zase o
kousek veselejší.
Závěrem přejeme všem čtenářům Hlasu obce do roku 2022 hlavně
hodně zdraví a štěstí.

Ze základní školy/ Mgr. Kateřina Mordačová, učitelka
Je krátce po nejkrásnějších
svátcích v roce, na které se
všichni dlouze připravujeme a
ony pokaždé tak rychle
skončí. Děti si ještě povídají
o dárcích, které jim Ježíšek
nadělil, a my dospělí už
přemýšlíme nad tím, co pro
nás nový rok asi přichystal.
Jsme
opět
na
jakémsi
začátku, píše se rok 2022, ale
minulost a vzpomínky jsou pro
člověka důležité. A tak se
tedy vrátíme k posledním
školním měsícům roku 2021.
Neodbytný koronavirus se nevyhnul ani naší škole, a tak jsme se
potýkali s proměnlivým počtem zaměstnanců, ale i počtem žáků ve
školních lavicích. Naštěstí to nedošlo tak daleko, že by muselo dojít
například k uzavření školy a mohly proběhnout některé z plánovaných

akcí. 10. a 24. 11. mohli naši školu
navštívit budoucí prvňáčci a
vyzkoušet si, jaké je to být
školákem. Po prohlídce školy,
děti plnily různé úkoly a nakonec
si
vyzkoušely
programování
elektronických berušek. Všech
12 dětí bylo velmi šikovných, a
proto si vysloužily malý dáreček.
Byli
bychom
velmi
rádi,
kdybychom se všemi znovu
setkali v novém školním roce. Na
konci listopadu proběhl také
první svoz starého papíru v rámci
sběrové akce „Zelený strom“, do
které se naše škola přihlásila. Díky ochotě mnohých rodičů a dalších
obyvatel Velkých Albrechtic se podařilo shromáždit během jednoho
měsíce více než 600 kg papíru a naše škola se v přepočtu množství na
jednoho žáka dostala na průběžné druhé místo z celkového počtu více
než sta škol. Všem „sběračům“ velmi děkujeme a prosíme o stálou
podporu. Akce probíhá celoročně a za každý svoz papíru získá škola pro
žáky finanční prostředky, které využije v jejich prospěch. Děkujeme.
Děti ve škole získávají mnoho vědomostí, ale snažíme se je vést také
k různým dovednostem a hezkému chování. Na začátku školního roku si
společně vytváříme třídní pravidla, která se děti snaží dodržovat.
K tomu, aby si uvědomily, jak je důležité chovat se k sobě navzájem
hezky, nám pomohli svým programem divadelníci ze spolku THeatr ludem
s programy Olda a František a Rozkomtřidla. Prvňáci a druháci se
pokusili přijít na to, proč se kamarádi Olda a František pohádali a
navrhovali, jak by situaci vyřešili, aby k hádce mezi nimi vůbec nedošlo.
Starší děti uvažovaly nad tím, kdo nebo co může ovlivnit jejich chování.
Jsou to podivní malí tvorové-rozkmotřidla. Skočí nám za krk a nutí nás
k různým nekalostem. Nebo je to jinak a naše chování závisí na nás? Co
dělat, když nás popadne lakomák, hádák, záviďák nebo další takový
poťouch? Děti reagovaly na různé situace předváděné lektory programu

a snažily se
přijít na to,
jak by situaci
zvládly
co
nejlépe.
Prosinec pak
už
začal
vonět
Vánocemi a
sněhem, a na
děti
si
samozřejmě
vzpomněl
Mikuláš. Mikuláše a jeho druhy jsme sice nezahlédli ani koutkem oka, ale
dobře víme, že navštívil i děti naší školy. Nechal po sobě důležitou stopuza okny se krčily balíčky s nadílkou, která se stala vítaným zpestřením
svačinky přinesené z domu. Poslední den před prázdninami jsme ve škole
strávili poslechem a zpěvem koled, ochutnáváním cukroví a některé děti
si připravily malé dárečky pro své kamarády. Pak už všichni vyhlíželi
konec vyučování, aby mohli pospíchat domů a těšit se z nastávajících dnů
volna, těšit se na blížící se Štědrý den.
No a vidíte, mnoho příprav, dlouhé těšení a stačil krátký čas a
všechno je minulostí. Svátky jsou pryč a nový rok před námi. Čekají nás
nové
úkoly,
nové výzvy a
nová práce, a
proto za celý
kolektiv školy
přeji
všem
mnoho
sil,
zdraví
a
úspěchů
v roce 2022.

Klub seniorů /Eva Winklerová
Je tady nový rok, rok 2022 a doufám, že bude milosrdnější, než ten rok
2021. Dovolte mi malé ohlédnutí za činnosti Klubu seniorů v roce
minulém. Sice jsme toho moc nepodnikli, ale přesto se nám podařilo
uspořádat podzimní členskou schůzi. Sešli jsme se 22.10 v sále na hřišti,
kde jsme si vzpomněli na naše členy, kteří nás opustili. Zhodnotili jsme
práci výboru, popřáli jubilantům a předali jim malý balíček. Tentokrát
jich bylo třináct. Pochutnali jsme si na řízku, který pro nás připravil
kolektiv restaurace Holub, zákusky jsme koupili v pekařství Illik a také
chutnaly. Za to káva nám nechutnala, protože místo cukru jsme použili
omylem sůl. Všem jsme se omlouvali a přišlo nám to úsměvné. Na závěr
probíhala naše vyhlášena tombola, kde se sešlo přes sto cen. Někteří
vyhráli i vícekrát a byli i ti co nevyhráli vůbec. Snad se příště karta
obrátí. 8.10 jsme společně navštívili filmové představení v kině Radost
v Bílovci, kde se promítal film KAREL. Všem se film moc líbil.

Historie naší obce / Čestmír Klein
Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Albrechticích
V rakousko-uherské monarchii nebyla v minulém století situace v oblasti
týkající se hasičů a záchranářů na nejlepší úrovni. Většina hasičských
záchranných sborů v Sudetech byla založena teprve v osmdesátých
letech. V naší domovské obci Velké Albrechtice byl uveden do života
v roce 1884. Hybnou silou pro založení se stal tehdejší vrchní učitel Karl
Sikor. Našel pochopení a podporu u dědičného rychtáře Eduarda Kobera
a větší části sedláků i malorolníků. Všechny zakladatele nelze uvést
jménem, neboť pro to není dostatečná dokumentace a dotyční jsou již
také dávno mrtvi. Prvním velitelem byl na zakládající schůzi zvolen vrchní
učitel Karl Sikor a jeho zástupcem Eduard Kober. Pro aktivní mužstvo a
pro mužstvo v útoku a u stříkačky byly obcí ihned po založení pořízeny
pásy a sekyry a předány spolku k užívání. Vycházkovou uniformu si musel
každý z členů pořídit ze svých prostředků. Počet dalších členů na
počátku spolkové činnosti se kvůli chybějícím podkladům nedá zjistit.
Přestože byla k dispozici zastaralá ruční stříkačka, do které se musela

voda nalévat kbelíkem do sací nádrže, byla pořízena v roce 1885 na
tehdejší dobu moderní, čtyřkolová, ruční stříkačka na sklápěcím
podvozku od firmy Kernreuter z Vídně a k tomu potřebné C-hadice. O
něco později v devadesátých letech byl pořízen od firmy Walter Wagen
und Feuerwehrgeräteerzeuger v Novém Jičíně, technický vůz
s dvojitým posuvným žebříkem, trojdílným zásuvným vozíkem a 2 hákové
žebříky. Na vůz staré ruční stříkačky namontoval náš kovářský mistr
Franz Nemetz sud na vodu, koupený u firmy Hiller z Brna, který sloužil
pro účely dohašování požáru. Tím byl náš mladý sbor připraven
k nasazení v plné výzbroji. Protože se v naší domovské obci od přelomu
století do roku 1914 často vyskytovaly otevřené ohně, ukázalo se jako
nutnost, pořídit i druhou ruční stříkačku. K tomu se naskytla dobrá
příležitost, když hasičský sbor firmy Salcher pořídil po první světové
válce motorovou stříkačku a pro nedostatek místa prodával dobře
udržovanou ruční stříkačku se sáním značky Salamander. V roce 1926
byl pořízen pojízdný, volně výsuvný vozík, takže hasičský sbor ve
Velkých Albrechticích byl příkladně vyzbrojen. Přikoupením strojů se

ukázalo, že dosavadní hasičská zbrojnice je příliš malá, takže se v roce
1928 musela rozšířit, přičemž byl dostavěn neprašný strop a věž,
sloužící k sušení hadic a ke cvičení. V rámci další modernizace
hasičských sborů v okrese Bílovec nechtěl náš hasičský sbor zaostávat
a tak byla v roce 1936 koupena motorová stříkačka Kameradin 3

s výkonem 1.200 l za minutu od firmy Wawretschka z Nového Jičína.
Prostředky ke koupi byly získány částečně z darů obyvatel a částečně
z výtěžku ze slavností a plesů, které pořádali hasiči. Obec tak musela
uhradit jen náklady na pořízení 250 m A-hadic a nakonec nepotřebných
B-hadic. Jak vysoké tyto náklady byly, není možné kvůli chybějícím
podkladům uvést. Voda k hašení při požárech se brala z protékajícího
potoka Bílovky. Poplach se vyhlašoval troubením trubačů, kteří bydleli
na horním, prostředním a dolním konci obce a zvoněním poplašného
zvonu. V případě nasazení sbor zasahoval v okruhu 6-8 km, tedy v obcích
Bílovec, Stará Ves, Bílov, Butovice, Studénka, Bravantice a Lubojaty.
Jak často byl sbor nasazen, nelze kvůli ztráty záznamů říci, ale že to za
dobu 62leté činnosti bylo velmi často, můžeme uvést s určitostí.
K utužení přátelství se často pořádaly letní hasičské slavnosti a
v masopustě hasičský ples, přičemž do spolkové pokladny vždy plynul
významný přebytek k pořízení nových přístrojů. Každý rok ke dni 6.
ledna se svolávala valná
hromada, a to střídavě
v jedné ze tří hospod.
Další schůze členů a
výboru svolával velitel
podle potřeby, o čemž se
vždy pořizoval zápis. Při
velkých
církevních
slavnostech a také při
pohřbech
některého
z členů, nastoupil celý
sbor ve slavnostních
uniformách. Poslední stav
členů našeho sboru čítal:
1. družstvo - 16 mužů v
útoku, 2. družstvo - 30
mužů obsluha stříkačky,
3. družstvo - 8 mužů
sanitní
a
pořádkové
služby. Sbor podporovali

téměř všichni obyvatelé obce. Sbor dobrovolných hasičů měl od svého
založení následující velitele: vrchní učitel Karl Sikor, Eduard Kober,
Franz Gieler, Franz Nohel, Franz Gebauer, Franz Nemetz, Otto Tegel a
učitel Otto Feilhauer. Eduard Kober a Franz Nemetz patřili současně
do okresního hasičského sboru 13 se sídlem v Bílovci. Po začlenění Sudet
do Říše byl ještě Otto Tegel jmenován také hasičským inspektorem
okresu Bílovec. Posledními funkcionáři a vedoucími družstev byli:
zapisovatel a pokladník Vinzenz Thiel, zbrojmistr Rudolf Fallheier,
vedoucí mužstva Josef Nemetz, Josef Klein, Adolf Hermann, strojník
Josef Gieler, hostinský a velitel trubačů Karl Nohel. Za více než půl
století s láskou a námahou pořízené hodnoty po vyhnání zůstaly Čechům
nebo podlehly zničení.

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
Dřeviny kvetoucí v zimě:
V zimě sice zahrada odpočívá, ale mezi dřevinami se najde několik
otužilců, které rozkvétají i během tohoto chladného období. Nejde
přitom o hříčku přírody, ale správně vybraný druh. Pokud se za mírného

zimního dne vydáte na procházku, možná nebudete věřit vlastním
očím, kvetoucí strom v zasněžené zahradě! Nejčastěji se asi setkáte
s Višní chloupkatou (Prunus subhirtella ’Autumnalis’), která patří k
několika dřevinám, které zdobí zahrady i v době, kdy ostatní stromy a
keře odpočívají. Většina stromů a keřů
otevře všechny pupeny během několika
týdnů, ale u druhů, které kvetou v zimě, se
tento proces prodlužuje na několik měsíců.
Tak
například, Kalina
vonná (Viburnum
farreri) často začíná zlehka kvést už v říjnu,
zmiňovaná Višeň
chloupkatá a Jasmín
nahokvětý (Jasminum nudiflorum) obvykle v
průběhu prosince. Za teplých dnů se otevře
několik nových květů, a když mrzne, nastane
v kvetení pauza. Období kvetení tak „po
troškách“ probíhá až do jara, kdy se otevřou
všechny zbylé květy. Dokonalou ukázkou, jak
se rostliny dokážou přizpůsobit zimě, je Vilín (Hamamelis). Jeho jemné
korunní plátky se za teplot pod nulou svinou, a když se oteplí, znovu se
natáhnou. Zimnokvět časný (Chimonanthus praecox) zase chrání své
jemné květy jemným voskovým povlakem.

Sportovní okénko /Eva Hurníková, předsedkyně SK
I když je díky
Covidu doba, která
nepřeje
sportu,
snažili jsme se
jako
sportovní
klub dostat co
nejvíce dětí na
zdravý vzduch bez
roušek.
A
to
různými akcemi,
které děti bavily, což bylo vidět jak na účasti, tak na jejich úsměvech.

Byl to například netradiční
výšlap s opékáním v únoru,
velikonoční vyblbnutí, den
dětí, fotbal od nejmladší
přípravky, starší přípravky,
mladších žáků, starších žáků
i mužů v okresním přeboru.
Mezi další uskutečněné akce

patří štít Albrechtic v Lesních
Albrechticích, turnaj v malé kopané,
fotbalové soustředění, drakiáda,
bruslení na stadionu nebo netradiční
zakončení fotbalové sezóny.
A i když jsme na hřišti skoro
pořád, neuhlídáme, že nám někdo
ničí majetek. Rozřezané sedačky na
střídačce, zničené lavičky a hračky
pro děti, zlomené túje, poházené krabice od jídla nebo PET lahví od pití.
Prosíme tímto rodiče, aby vysvětlili svým dětem, aby po sobě uklízely a
neničily cizí majetek, děkujeme. V roce 2021 nás v činnosti podpořili
Obec Velké Albrechtice, MŠMT, Sportovní národní agentura, ČUS, za
což velice děkujeme, a v novém roce přejeme hlavně zdraví a sportovní
úspěchy i na novém sportovišti, které se na hřišti staví.

Společenská kronika
V měsíci lednu oslaví životní
jubileum
Jugášová Vladimíra
Škrobáková Jarmila
Čanecký Peter
Pospíšilová Věroslava
Žůrková Věra
Březná Oldřiška
Kollárová Stanislava
Břežná Anna
Robová Libuše
Rybářová Libuše
Timoš Ján
Nikel Jiří

50
60
65
65
75
75
75
75
76
77
81
82

V měsíci únoru oslaví životní
jubileum
Rob Antonín
Šikula Petr
Ščuka Martin
Bzonková Iva
Horáček Antonín
Rečková Eva
Kudělová Eliška
Lenhardová Jaroslava
Buček Jan
Rob Antonín
Hruzík Pavel
Havelek Petr
Kadula Jaroslav
Klein Leo

50
50
55
55
70
75
76
76
78
78
79
79
82
84

Noví občánci: Nela Hurníková, Antonín Rušar
Opustili nás: paní Vlasta Malenová, pan Vlastimil Šablatura,
paní Vlastislava Starečková
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Albrechtík – Ahoj děti! / Eliška Dostálová
Milé děti, začal nový rok a s ním i hromada nových zážitku, které nás
letos potkají! Co by to byl za začátek, kdybychom si nezabruslili,
nezasáňkovali nebo dokonce nepostavili sněhuláka? Leden je druhý zimní
měsíc, tudíž bychom si mohli užít ještě spoustu legrace!
Je to bezva, je to prima, že je leden, že je zima.
Snížek padá z nebe, někdy trochu zebe.
My si ale rady víme, sněhuláka postavíme.
Uvalíme si tři koule, nikdo nemá žádné boule.
Hrnec na hlavu mu dáme, mrkev místo nosu máme.
Uhlíky má místo očí, Honzík pro ně rychle skočí.
Do ruky mu koště dáme, sněhuláka v mžiku máme.

Dokážete děti vymalovat mého sněhuláka a dokreslit mu rodinu,
nebo kamarády, aby se necítil tak sám?

OTÁZKY A ODPOVĚDI /Marie Dlabalová
Naše obec má patnáctičlenné zastupitelstvo. Někteří zastupitelé si
udělali čas a odpověděli mi i v tom pracovním a předvánočním shonu na
tři otázky. Možná pro vás, čtenáře Hlasu obce, budou jejich odpovědi
zajímavé nebo inspirativní.
1. Co vám roce 2021 udělalo radost?
2. Čemu jste se během roku zasmáli?
3. Co vás v roce 2022 čeká a nemine?
Miroslav Chudják
1. Letošní rok byl poměrně náročný z hlediska ještě stále probíhajících
stavebních činností, v lednu se teprve dokončoval most u Lucca a hned
následovaly další akce – rekonstrukce opěrné zdi, rozsáhlá rekonstrukce
MŠ, na podzim výstavba multifunkčního hřiště, realizace polních cest a
samozřejmě pak další drobnější akce. Vlivem covidu a nelehké
ekonomické situace docházelo na stavbách k vleklým zpožděním a také
k mnoha komplikacím. Jsem ale rád, že nakonec se přes nemalé výhrady,
projekty finalizují a přál bych si, aby hlavně dobře sloužily. Těší mne, že
i v nelehké situaci, se obecní spolky snažily pokračovat ve své činnosti,
i když v omezené a povolené míře. V osobním životě jsem rád za to, že
rodina a blízcí jsou zdrávi a doufám i spokojeni.
2. Život přináší v běžném životě úsměvné okamžiky, přehmaty a
nedopatření, určitě jsem se pousmál minimálně nad drobnou příhodou,
nějakým
vtipem,
ale
konkrétně
si
asi
nevzpomenu.
3. Co mě čeká a nemine opravdu nevím, ale rád bych společně se členy
zastupitelstva pracoval na rozpracovaných úkolech až do dalších
komunálních voleb, které nás čekají právě v roce 2022.
Karla Sekaninová
1. Radost mi udělali naši jubilanti u rozdávání drobných dárků. Nejvíce
mně potěšila paní Ulla Schaumannová.
2. Ráda se zasměji s rodinou, s dětmi, s přáteli, i s lidmi, s nimiž se
potkám jen náhodně. Vzájemně si navodíme veselejší náladu. Všichni to
moc potřebujeme.

3. Uvidíme, zda nás čekají příjemnější situace, než nás potkaly loni.
Určitě nás neminou volby do místního zastupitelstva.
Iveta Hubená
1. Stále máme šanci ubránit viadukt. Měla bych radost, kdyby se to
podařilo.
2. Pobavil mně seriál Osada.
3. Čekají nás volby do OZ. Určitě i zdražení energií a vysoká inflace.
Martin Stanečka
1. Radost mi udělala příroda, že dostatečně zavlažila naše zahrady.
2. Reakce a odpovědi mé dcery.
3. Zařizování nového pokojíčku pro holčičku. A také mně čeká kromě
spousty práce snad i pořádná dovolená.

Charita Studénka / Bc. Jarmila Pomikálková
Vážení čtenáři, na počátku nového roku nám
dovolte popřát vám dny naplněné radostí, pokojem
a požehnáním a poděkovat vám za pomoc a podporu
v minulém roce. Prvního ledna odstartoval další z ročníků Tříkrálové
sbírky. Rádi bychom s přáním a koledou zavítali k vám všem a pozdravili
se s vámi osobně. Může se ale stát,
že
vás
tříkráloví
koledníci
nezastihnou doma nebo nestihnou
obejít všechny domácnosti. Pokud
byste naši činnost chtěli finančně
podpořit a přispět do sbírky můžete
pomocí QR
kódu, který
je
zde
otištěn
nebo
online
na
www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat
potřebným, protože každý člověk je pro nás
důležitý.

Změna provozní doby pošty ve Velkých Albrechticích
Česká pošta oznamuje občanům, že od 1. 1. 2022 dojde na poště Velké
Albrechtice k trvalé změně hodin pro veřejnost v následujícím rozsahu:
Den v týdnu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Rozsah hodin pro veřejnost
14:00 – 17:00
8:00 – 11:00
14:00 – 17:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
zavřeno
zavřeno

Nabídněte své pozemky obci…
Vážení spoluobčané, vedení obce má zájem na rozšiřování ploch v
katastru naší obce, kde by mohly být vysazovány stromy, zakládány
parky či zřizovány louky, zvláště pak na pozemcích v blízkosti
obydleného území. Pokud tedy vlastníte pozemek v katastru obce a
zvažujete jeho prodej, prosíme vás o zaslání nabídky prodeje také na
obecní úřad Velké Albrechtice, kde se touto nabídkou budeme rádi ihned
zabývat. Děkujeme.

Informace
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.
Sněhová kalamita: „Ve zprávách říkali, že by každý, kdo vyrazí
na cesty v tomhle počasí, měl mít s sebou řetězy, lopatu, deku,
rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo... No,
vypadal jsem ráno v autobuse jako pitomec...”

Další z činností společnosti je výkup nemovitosti v
havarijním stavu a výkup pozemků.

Poplatek za psa na rok 2022
Dle OZV č. 2/2019, o místních poplatcích je poplatek za
psa splatný 31.3.2022. Poplatník je povinen ohlásit na OÚ
vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců
stáří psa nebo započetí držení psa staršího.
Sazba poplatku za kalendářní rok:
za prvního psa...100 Kč, za druhého psa....300 Kč
za psa, jehož držitel je starší 65 let... 50 Kč/ každý další pes…150 Kč
Platby provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet
obce č. 1771539359/0800, kde variabilní symbol je číslo popisné Vašeho
domu.

Přiznání k dani z nemovitých věcí
Upozorňujeme občany na povinnost podat
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí,
k místně příslušnému finančnímu úřadu v
termínu do 31. ledna 2022. Tato
povinnost se týká veškerých změn
provedených v průběhu roku 2021, v naší
obci zejména v souvislosti s vyhlášením
platnosti
obnoveného
katastrálního
operátu (např. změna výměry pozemku nebo parcelních čísel nebo změna
poplatníka). V případě, kdy daňové přiznání podáte po uplynutí termínu
nebo nepodáte vůbec, vzniká Vám povinnost uhradit pokutu.
Hlas obce č.115 - 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. 734158831, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
Vyšlo: 31.12.2021
Uzávěrka příštího čísla: 15.02.2022

