zpravodaj obce Velké Albrechtice
leden, únor
2016
Úvodník / Blanka Drastichová
Milí spoluobčané, vítejte v roce 2016!
Nový rok je vždy pomyslným koncem a
zároveň začátkem něčeho nového. Proč
pomyslným? Protože ve skutečnosti se
toho příliš nezmění. Takže nějaké
smutky a splíny, že jsme zas o rok starší,
nejsou vůbec na místě. Také jsme
trochu moudřejší, vyzrálejší, zkušenější
a šikovnější.
Doufám,
že
se
v
těchto
nadcházejících měsících aspoň na pár dnů přihlásí ta pravá
“Ladovská zima”, která hlavně dětem dopřeje koulovat se, bobovat,
stavět sněhuláky nebo vzít brusle, a jít s rodiči na zamrzlý rybník.
Dovolte mi, popřát Vám do toho nového roku 2016 z celého srdce
zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a spoustu milých a laskavých lidí
kolem sebe.

„Dobře žít, to znamená udělat z každého roku
svého života nejlepší rok svého života.“
Albert Chevalier

Příspěvek starosty / Ing. Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané!
Každý z nás prožívá příchod nového roku po svém. Někdo si dává
nesplnitelná předsevzetí, jiný konstatuje „zase jsme o rok starší“.
Někdo to zaspí. Pro mne znamená nový rok běžný den, nové úkoly a
snad také, že si ještě chvilku budu muset zvykat na letopočet 2016
při podepisování dokladů. Rád bych na počátku roku všem popřál
hodně úspěchů, radosti z vykonaného díla a k tomu pevné zdraví. Také
trochu toho štěstí. A hlavně odvahu a rozhodnost při řešení
problémů.
Nový rok úřad zahajuje v novém prostředí rekonstruované budovy
obecního úřadu. Pravda, ještě zde není instalovaný výtah pro imobilní
osoby, který bude dodán a zprovozněn v lednu, ale provoz OÚ už jede
naplno. Teď se jen naučit orientovat v dokumentech po
dvojnásobném stěhování a zvyknout si na některé novoty. Budova je
vybavena elektronickým zabezpečením proti vniknutí cizích osob,
doplněny budou i kamery na venkovním prostranství a v chodbách.
Veřejnosti bychom chtěli provedenou rekonstrukci představit
uspořádáním dne otevřených dveří, jehož termín se dozvíte
v kalendáři akcí na konci Hlasu obce. Rád bych znovu poděkoval i
vedení a zaměstnancům školy, kde jsme přes půl roku využívali
prostor školní družiny, za trpělivost a pochopení.
Zastupitelstvo obce 14. prosince schválilo rozpočet obce na rok
2016. Ten byl přijat jako schodkový s tím, že schodek mezi příjmy a
výdaji je kryt zůstatkem prostředků z minulých období. V prosinci
jste možná zaznamenali, že parlament jedná o návrhu změny
rozpočtového určení daní, podle kterého by si obce mohly přilepšit.
Také očekávám výsledek s napětím, zatím žádný návrh však nebyl
přijat v původní podobě. A když ano, tak za cenu velkých ústupků
jinde. Česky - třeba nám přidají z výnosu DPH, ale mohou na druhé
straně sebrat výnos jiné daně. Takže raději jsme se při sestavování
rozpočtu drželi skutečnosti minulého roku a nic v příjmech
nenavyšovali. Citelně však schází nevybrané daně z nemovitostí od

společnosti Sugal, která skončila v konkurzu.
V roce 2016 nás čeká zpracování a schválení nového územního
plánu. Neděláme nový proto, že současný ÚP byl špatný. Podle zákona
musí obce, jejichž územní plány byly schváleny před 1.1.2007, tyto do
konce roku 2020 nahradit novými. Pár námětů na změny tu je i z vaší
strany. Dlouhodobě nerealizované záměry budou znovu vyhodnoceny,
některé věci je nutno převzít z dokumentů nadřízených orgánů.
Zastupitelstvo se 11. ledna 2016 sejde k projednání a schválení
zadání nového ÚP a pak Atelier Archplan Ostrava, který je
zpracovatelem ÚP, začne pracovat na návrhu, případně na posuzování
vlivů na ŽP. Návrh bude veřejně projednáván, proto prosím sledujte
úřední desku OÚ Velké Albrechtice, kde se o projednávání
jednotlivých etap dozvíte. Informace vám poskytnu i já nebo Ing.
Vavříková na MěÚ v Bílovci.
Koncem roku firma Atris s.r.o. ze Slezské Ostravy zahájila práce
na projektu tělocvičny za základní školou. V letošním roce očekávám
také vydání stavebního povolení. Stavět by se mohlo už v roce 2017.
Z dalších akcí schválených k financování uvádím výměnu všech oken
v budově šaten a společenského zařízení na hřišti, kterou bychom
mohli realizovat o letních prázdninách. Budova z tohoto důvodu bude
několik dnů mimo provoz. Je proto třeba s tím počítat v případě, že
plánujete pronajmout si společenský sál k rodinné oslavě. Termín
upřesníme po výběru dodavatele. Opravíme také hřbitovní zeď a
chodníky na hřbitově. V případě provádění oprav pravobřežní zdi
kolem silnice jsme připraveni provést přesun autobusové zastávky
Sokolovna. Počítáme i s provedením úprav plochy před OÚ, zatím jen
v rozsahu nového osvětlení. Záměrně zde neuvádím akce, které jsou
podmíněny získáním dotací. Detailní rozpis schváleného rozpočtu
naleznete níže nebo na úřední desce a na našich webových stránkách.
Jako každým rokem pořádáme Novoroční koncert v kostele sv.
Jana Křtitele. Tentokrát trochu později, a to v neděli 10. ledna 2016
od 16.00 hodin. Vystoupí Pěvecký sbor Bílovec pod vedením pana
Miloše Stanovského.

Na závěr informace k zimní údržbě komunikací, kterou bude provádět
jiný dodavatel. Obec zajistí vyhrnování komunikací ve správě obce.
Nebudeme vyhrnovat cesty soukromé. Pokud o jejich vyhrnování
máte zájem, zadejte si váš požadavek na OÚ. Vyhrnování soukromých
komunikací bude prováděno za úplatu. Děkuji za pochopení.

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2016
Příjmy
Popis

1. Daňové příjmy

2. Nedaňové příjmy

Funk.
Třídění

Druh.
Třídění

Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti

1111

2 300 000,00

Daň z příjmu fyzických osob ze
sam.výdělečné činnosti

1112

80 000,00

Daň z příjmu fyzických osob z
kapitálových výnosů

1113

250 000,00

Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků
Poplatek ze psů

1121
1122
1211
1334
1335
1341

2 400 000,00
0,00
4 500 000,00
2 000,00
0,00
23 000,00

Poplatek za užívání veřejného
prostranství

1343

5 000,00

Odvod výtěžku z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva

1351
1361
1511
2460

30 000,00
18 000,00
2 100 000,00
17 200,00

Cestovní ruch
Knihovna
Hlas obce

Den obce 2016
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu bytů - 248,116
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu-nad MŠ
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
Ost. příjmy - věcná břemena

2143
3314
3349
3392
3392
3412
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3613
3613
3632
3639
3639

2111
2111
2111
2111
2132
2111
2111
2132
2111
2132
2111
2132
2111
2132
2111
2111
2119

0,00
400,00
3 500,00
35 000,00
25 000,00
25 000,00
5 000,00
84 000,00
116 000,00
141 200,00
24 000,00
170 000,00
22 000,00
36 000,00
17 200,00
15 000,00
0,00

Příjmy z pronájmu pozemků

3639

2131

58 000,00

Odvoz odpadů
Využívání odpadů

Příjmy z pronájmu movitých věcí
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z poskytování služeb
Přijaté nekapitálové příspěvky

3639
3639
3722
3725

2133
2324
2111
2324

2 000,00
1 000,00
35 000,00
100 000,00

Péče o vzhled obcí a
veřejnou zeleň

příjmy z poskytování služeb a
výrobků

3745

2111

2 000,00

Bezpečnost a veř.
pořádek

Sankční platby (přestupky)

5311

2212

4 000,00

5311
6171
3639
6310
3612

2324
2111
3111
2141
2141

2 000,00
1 000,00
0,00
20 000,00
330,00

Neinvestiční dotace (státní správa)

4112

194 900,00

Ostatní neinvest. Transfery - ÚP
VPP

4116

13 743,60
64 256,40
35 000,00

Společenské zařízení
Sokolovna

Bytové hospodářství

Nebytové
hospodářství
Pohřebnictví

Komunální služby a
územní rozvoj

Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z prodeje pozemků
3. kapitálové příjmy Příjmy z úroků
Příjmy z úroků FB
Správa

4. Dotace

Převody z rozpočtových účtů, SF

Příjmy celkem

6330

4116
4134

12 977 730,00

Výdaje
Funk.
Třídění
1014
2143
2212
2221
2321
3111
3113
3314
3319
3326
3349
3392

3399

3412

3419
3421
3429

3612

3631

popis

v Kč

Pobyt psa v útulku
Cestovní ruch- propagační materiál
Silnice
posypový materiál, zimní údržba, opravy
podíl obce na opravě pravobřežní zdi
Provoz veřejné silniční dopravy
Čištění odpadních vod
rozbory odpadních vod
projekt odkanalizování obce

10 000,00
10 000,00
630 000,00
130 000,00
500 000,00
52 000,00
560 000,00
60 000,00
500 000,00

Mateřská škola- revize
Základní škola
revize budova ZŠ
příspěvek na činnost

10 000,00
843 510,00
15 000,00
828 510,00

Knihovna, provoz
Kronika - materiál, školení
Pomníky-kytky
Hlas obce - roznáška, tisk, dar
Společenské zařízení
provozní náklady, energie
výměna oken
ostatní záležitosti kultury
činnost kulturní komise, koncerty
Den obce 2016
ČČK - neinvestiční transfer
Sportovní zařízení v majetku obce-revize
hřiště SK + výměna oken
Projekt novostavba tělocvičny
sokolovna - provozní náklady

38 500,00
20 000,00
2 000,00
61 800,00
291 000,00
91 000,00
200 000,00
214 200,00
134 200,00
80 000,00
0,00
680 510,00
210 000,00
400 510,00
70 000,00

Ostatní tělovýchovná činnost - Běh VA, štít, dotace na činnost
Dětská hřiště - údržba
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
budova 248
byty nad MŠ energie, údržba
domky pro seniory č.p. 350 - služby, revize, vodné

45 000,00
100 000,00
5 000,00
268 000,00
133 000,00
115 000,00
20 000,00

Veřejné osvětlení - energie, opravy

260 000,00

3632
3635

3639

3722
3741
3745
4349
5512
6112

6171

6310
6320
6330

6409

Pohřebnictví
provozní náklady
oprava chodníků - ohradní zdi
Územní plán
Komunální služby
péče o majetek, výkupy pozemků
zaměstnanci mzdy+odvody, DPP
VPP

824 000,00
24 000,00
800 000,00
453 750,00
529 000,00
112 000,00
326 000,00
91 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů
velkoobjemový odpad
občané, tříděný odpad

765 000,00
120 000,00
645 000,00

Ochrana druhu stanovišť-Bartošovice
Péče o veřejnou zeleň
údržba zeleně
sekání trávy dodavatelsky
Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.
Jednotka SDH
Zastupitelstva obcí
odměny, odvody SP, ZP ,
cestovné, pohoštění ,ost. transfery

3 000,00
350 000,00
75 000,00
275 000,00
0,00
107 300,00
996 000,00
985 000,00
11 000,00

Činnost místní správy
platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění
Provozní náklady, energie, cestovné, služby
nádstavba OÚ
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
úroky úvěru Inž. sítě za MŠ
služby peněžních ústavů
Pojištění majetku
Převody vlastním fondům, SF
Ostatní činnosti jinde nezařazené
dotace na projekty
účelová dotace na činnost
Dobrovolné svazky obcí
rezerva

Výdaje celkem
Financování
použití prostředků min. let
splátka úvěru Inž. sítě

2 462 000,00
840 000,00
622 000,00
1 000 000,00
21 000,00
5 000,00
16 000,00
85 000,00
35 000,00
3 843 522,00
60 000,00
200 000,00
38 000,00
3 545 522,00

14 576 092,00
1 598 362,00
2 000 000,00
-401 638,00

Zápis k povinné školní docházce
Nastává období, kdy je zákonný zástupce
povinen přihlásit své dítě, které do 31. srpna
2016 dosáhne šestého roku věku, k povinné
školní docházce na školní rok 2016/2017.
Dítě vstupující do prvního ročníku základní
školy by mělo být pro školu zralé a
připravené, aby bez velkých potíží a trápení
zvládlo její nároky a zátěž.
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2016/2017 v Základní škole ve
Velkých Albrechticích proběhne ve středu 20. ledna 2016 ve
14.00 hodin v I. třídě.
Naše základní škola disponuje prostornými učebnami, které jsou
vybavené stavitelným nábytkem, interaktivními tabulemi a jiným
nábytkem vhodným jak pro výuku, tak k trávení volnočasových
aktivit. V tomto školním roce žákům bezplatně nabízíme kroužek
Anglického jazyka, v keramické dílně kroužek Keramiky, v počítačové
učebně kroužek Informatiky, ve školní družině kroužek Dovedných
rukou, v učebně volnočasových aktivit Výtvarný kroužek, v tělocvičně
kroužky Pohybových her. Provoz školní družiny je v ranních a
odpoledních hodinách.
Jak se v naší škole učí, můžete zjistit v úterý 12. ledna 2016,
v Den otevřených dveří, kdy se od 8.00 hodin můžete zúčastnit
výuky a prohlédnout si naší školu.
Ve středu 13. ledna 2016 v 15.00 hodin se
v naší mateřské škole uskuteční předzápisová
schůzka s rodiči předškoláků, kde se dovíte,
kdy je dítě připraveno na vstup do základní
školy a co vše je potřebné k zápisu.
Na závěr mi nezbývá nic jiného než vám i vašemu
dítěti popřát, aby zápis do první třídy proběhl v příjemné atmosféře.

Ze základní školy/ Mgr. Pavlína Hajchelová, učitelka
Projekt „Naše obec“
V měsíci září a říjnu se realizoval ve třetím a čtvrtém ročníku
projekt „Naše obec“. V rámci projektu se uskutečnila 23. září beseda
žáků se starostou. V jídelně základní školy se žáci dověděli mnoho o
historii a památkách obce, ale i o samotné náplni práce starosty a
zastupitelstva obce. Žáci přišli na besedu s připravenými dotazy
směřujícími převážně ke zlepšení bezpečnosti, kulturního a
sportovního vyžití. Den předem žáci sbírali odpadky, protože chceme
čistou obec. Nechyběla i procházka obcí zaměřená na památky,
významná místa a budovy, dopravní značky. Následně žáci vyhotovili
obrázky k mapě obce, znak obce z listí a dopravní značky.

Projekt „Halloween“
I když svátek Halloween, do České republiky převzatý z anglosaských
zemí, připadá na 31. října, poslední dva dny před podzimními
prázdninami se nesly právě v duchu tradic a tvoření tohoto svátku.
Už v pondělí 26. října budovu školy obsadili duchové, čarodějnice i
čarodějové, kostlivci a další strašidelné bytosti, a aby jim chutnalo

ve zdejší školní jídelně, i menu odpovídalo jejich prapodivným
choutkám. Od 16.00 hodin se dveře školy otevřely i malým
strašidélkům z mateřské školy a společně s rodiči se mohli zúčastnit
halloweenského reje v tělocvičně a tvůrčích dílen ve třídách. Domů
si kromě krásných zážitků odnášeli vyrobenou papírovou dýni a
netopýra, halloweenskou masku a ducha. Kdo chtěl, mohl se podílet na
vydlabávání dýně. Překvapením se sladkou odměnou na závěr byla
stezka odvahy za světýlky až k čarodějnici. V úterý 27. října opět do
lavic třetího a čtvrtého ročníku usedly různé halloweenské příšery a
v rámci dvouhodinového vyučování anglického jazyka si žáci vydlabali
svou třídní dýni Jack-O-lantern a vyzkoušeli si jednu
z nejoblíbenějších halloweenských her Bobbing for Apples. Cílem
této hry je uchopit jedno plovoucí jablko pouze za pomoci úst. Ruce
musí být drženy za zády hráče. Kdo to jablko vytáhne má štěstí.
Projekt „Wild animals“
V rámci výuky anglického jazyka ve 4. třídě probíhal v měsíci
listopadu a prosinci projekt „Divoká zvířata – Wild animals“.
Jeho cílem bylo naučit žáky popsat vylosovaný druh zvířete. Pomocí

internetu, encyklopedií či učebnice anglického jazyka měli zvíře
představit, říct na jakém kontinentě žije, čím se živí a zjistit nějakou
zajímavost. Další součástí projektu bylo výtvarné ztvárnění,
vyplňování pracovních listů, upevňování slovní zásoby a gramatiky
přítomného času průběhového i prostého. Žáci se naučili píseň We
live in the Zoo. Společnými silami vyrobili mapu světa a nalepili na ni
zvolená divoká zvířata s doprovodným textem.

Mateřská škola /

Pavlorková Daniela, učitelka

Když v září začal školní rok, nastoupily do naší školky nejenom děti,
které prostředí školky znaly již z předchozího období, ale i nové děti.
Abychom těmto dětem usnadnili odloučení od maminek, snažili jsme
se jim připravit co nejzajímavější program, který nejdřív souvisel
s nadcházejícím podzimem. Děti si všímaly změn v přírodě,
ochutnávaly ovoce a zeleninu, učily se chápat jejich význam pro naše
zdraví. Děti potěšila výstavka ovoce a zeleniny ve třídách. Po celý čas
chodby i třídy
zdobily
výtvarné práce
a
výrobky
z pracovních
činností.
O
tom, že se
dětem
ve
školce
líbí,
svědčí i to, že
se i nejmenší
děti do školky
těší a chtějí
pořád tvořit něco nového. Kromě zajímavých aktivit, které dětem
připravují učitelky ve třídách, jsme ve školce přivítali Myšku Klárku
a veverku Terku s připravenou pohádkou a v listopadu jsme dětem
pobyt ve školce zpestřili návštěvou Loutkového divadla v Ostravě.

Pohádka Zlatovláska se dětem moc líbila, proto plánujeme návštěvu
divadla zopakovat. Čas neuvěřitelně letí, podzim vystřídala zima a
v naší školce začalo adventní období. Toto období je plné aktivit,
malování a tvoření, které vyplňují čas očekávání příchodu Ježíška.
Hned začátkem adventu nás ve školce navštívila Andělka s čertem,
s kterou si děti zatančily a zasoutěžily. Jako každým rokem v tento
čas, tak i letos nás navštívil Mikuláš s čertem. A jelikož našel školku
plnou hodných dětí, čert zůstal bez práce. Nakonec ho marné hledání
„zlobilků“ omrzelo, tak raději pomohl s rozdáváním dárků. Jako
poděkování za nadílku děti přednesly básničky a společně zazpívaly.
Adventní čas pokračuje a děti ve školce se připravují na vánoční
besídky. Svým vystoupením chtějí děti potěšit své blízké a zpříjemnit
jim příchod nejkrásnějších svátků v roce. O tom, jak děti prožijí
poslední adventní týden a následující volné dny se svými blízkými? To
se dozvíme až v novém roce.
Chceme popřát všem hodně štěstí, zdraví, pevné nervy, pracovní i
osobní úspěchy a pohodu po celý rok 2016.

„Zase“do školy.... /Adéla Magerová, maminka prvňáčka
Sedím tu pár minut a pořád dokola počítám, abych se ujistila že je to
už 23 let od doby, kdy jsem opustila místní základní školu. Jsem
rodilý albrechtičák, místní instituce mě doprovázejí už od malička.
Skrze děti se k nim s láskou a potěšením vracím i dnes. Školku máme
už v krvi, jsme jejími navštěvovateli pátým rokem. Díky paním
učitelkám jsem se neubránila dojetí a pocitu ztráty něčeho hezkého,
když František musel školku opustit a přesunout se o pár metrů dál
do místní školy. Naštěstí byl ze školky dobře připraven teoreticky i
prakticky. Školu v průběhu roku několikrát navštívil na různé kulturní
akce a proběhla i seznamovací schůzka pro předškoláky, aby věděli,
co je následující rok čeká. Nevím, pro koho bývá prvního září větší
okamžik, zda pro prvňáčka, jehož život je vržen do soukolí povinností
a řádu, nebo pro rodiče, jehož dítě stojí s obrovskou aktovkou a
kytičkou v ruce před novou životní etapou. Opět jsem byla naplněna
pýchou a dojetím, když paní ředitelka Kolarovská vítala všechny děti
a přála jim úspěšný školní rok. Podívala jsem se na neposedné prvňáky
v řadě, na chvíli politovala jejich paní učitelku, neboť to byly vskutku
školní „holátka“ s nimiž oproti ostatním školákům šili všichni čerti na
židli. Věděla jsem, že je kus práce před námi všemi a přesvědčila jsem
se o tom hned v prvním týdnu. František nosil domů úkoly, pečlivě
jsme kontrolovali každý sešit, strouhali pastelky a mazali svačiny.
Paní učitelka rovnala děti, rovnala tužky v rukou, nastolila jistý řád a
myslím, že nejen dětem, ale i nám rodičům. Dnes jsou z těchto dětí
plnohodnotní školáci, na židlích už se tak nevrtí, zvládnou napsat
krásné novoroční přání babičkám, přečtou už celou krabici od mléka,
a vůbec, z malého semínka roste statný strom. Někdy nevěřím, že za
tak krátký čas už toho stihli tolik.
Je radost být toho součástí, každý na tom neseme svůj podíl.
Rodič musí připravit podhoubí, bez něj by to nešlo. Dítě najednou
tráví hodiny nad úkoly ve škole i doma, musí ruku vypsat, zadek
vysedět a uši vyčistit, aby se do hlavy dostalo vše co má. Obrovský

podíl ale musím přiznat škole jako takové. Kouzlo staré školy byť v
novém kabátě na vás dýchá už od šaten. Ráno školáky už ve dveřích
přivítá s milým úsměvem paní školnice a dohlédne na to, aby všechny
boty, bundy i děti byly na svých místech. Ve třídě je živo a veselo,
žádný strach či obavy z písemek nebo přísného učitele se zde
nepěstuje. Paní ředitelku nepotkám jinak než s úsměvem na tváři. Je
z ní cítit autorita, ale rozumí dětské duši a nebojí se vyslechnout vtip
a od srdce se zasmát. Třídní učitelka Světlana Munzarová přísně ale
srdečně vede jejich kroky od prvního zvonění k poslednímu, a věřím,
že velkou měrou přispěla k tomu, že má František školu rád, vnímá ji
jako přirozenou součást života, ne jako povinnost. Před a po výuce se
o děti stará paní družinářka Pavla Štukavcová. Každý den je pro děti
připraven jeden až dva kroužky od výtvarných přes vzdělávací až po
sportovní zaměření. Františka kroužky vskutku baví a navštěvuje až
na jeden všechny.
Doba se mění, lidé spěchají, času ubývá a já jsem ráda, že naše
škola i po tolika letech v novém kabátě zůstala stejně vřelá, jako když
jsem ji před 23 lety opustila.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein, předseda
Konec a začátek. Něco končí, něco nového začíná. Jeden rok to není
jen dvanáct měsíců, to je taky čtvero ročních období. Některé jsou
nám sympatičtější, jiné již nikoli. Ale takhle je to v našich
zeměpisných šířkách od nepaměti a hned tak se to nezmění. Začátek
roku je plný předsevzetí a plánů a konec roku bilancování. My také
můžeme bilancovat. Naší hlavní náplní je péče o zvěř a o životní
prostředí. Podařilo se nám díky vstřícnosti obce myslivecky
obhospodařit další obecní pozemky. Na těchto pozemcích byla
založena myslivecká políčka. Vyseta byla směska, řepa, kapusta a jiné
plodiny, které zde zůstanou nesklizeny až do jara. Tyto plodiny slouží
zvěři jako úkryt i přirozený zdroj potravy. Tyto políčka jsou v
lokalitě za gigantem na konci naší obce a v lokalitě zvané “ Kozelského

rybníky”. Zhotovili jsme dalších několik napáječek, které se
v letošním horkém a suchém roce velice osvědčily. Dále jsme opravili
a vyrobili několik kvalitních posedů, které slouží jak k lovu, tak
k pozorování zvěře. Paní zima si stále dává na čas. Asi ti klimatologové
mají pravdu, že na naší zeměkouli dochází k nezvratným změnám.
Místo Vánoc to zde vypadá jak na velikonoce. I když je počasí jaké
je od konce léta pokračujeme v přikrmování zvěře. Bažantům
předkládáme do zásypů kvalitní pozadek. Srnčí přikrmujeme ovsem a
ječmenem. Seno je zatím zbytečné do krmelců dávat. Tato zvěř má
pořád ještě potravy všude dost a seno by se zbytečně
znehodnocovalo plísní. Nesmíme zapomínat na sůl. V zimě je pro srnčí
a zaječí zvěř velmi důležitá kvůli trávení. Máme zbudováno dostatek
solníků, ať již s přírodní solí nebo s tzv. mediciální. To jsou ty kostky
na kůlech rozmístěny různě v honitbě. Tyto kostky obsahují spoustu
vitamínů a stopových prvků. V listopadu a prosinci proběhly v naší
honitbě tři hony na drobnou zvěř. Lovil se jenom bažantí kohout. Těch
bylo uloveno 40 ks. Jednalo se o divoké kohouty, žádné odchované a
vypuštěné z voliér, jak se děje ve většině honiteb v naší republice.
Jde vidět, že zhotovené remízky, oplocenky a myslivecká políčka
přinášejí své výsledky. Jenom zvednout stavy kdysi hojných zajíců se
nám nedaří. Za vše může nevhodná skladba plodin na okolních polích a
nadměrná chemizace. Závěrem bych chtěl za celé myslivecké
sdružení popřát všem obyvatelům Velkých Albrechtic vše nejlepší
v novém roce.

Myslivecké sdružení JAMNÍK Velké Albrechtice
pořádá dne 29.1.2016 ve společenském sále na hřišti

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

ČČK /Františka Kleinová, předsedkyně
Vážení spoluobčané, přijměte informaci o činnosti naší organizace
v měsíci listopadu. Ve dnech 4.-6.listopadu jsme u manželů Dvorských
odebírali obnošené šatstvo pro Diakonii Broumov. Opět se sešlo velké
množství oděvů, za což všem dárcům děkujeme. Dne 11. listopadu
jsme v Divadle Jiřího
Myrona v Ostravě shlédli
velmi úspěšný muzikál
Evita. Dne 20. listopadu
jsme se v počtu 41 osob
sešli na bowlingu v Bílovci.
Všichni účastníci byli
velmi spokojeni a přejí si,
aby se podobné akce
pořádaly častěji. V neděli
29.
listopadu
jsme
uspořádali pro děti v doprovodu svých rodičů a prarodičů Mikulášské
odpoledne plné her a soutěží s mikulášskou nadílkou. V sobotu 23.
ledna se bude v kulturním zařízení na hřišti konat od 15.00 hod.
výroční členská schůze. V pátek 4. března navštívíme v Divadle Jiřího
Myrona operetu – muzikál „Funny Girl“ – z ošklivého káčátka hvězdou
hvězd. V měsíci květnu pak rovněž
v Divadle Jiřího Myrona shlédneme
legendární muzikál „Jesus Christ
Superstar“. Zájemci o uvedená
představení
si
mohou
zajistit
vstupenky u paní Františky Kleinové na
tel. 603 750 858.
Všem občanům přejeme v roce
2016 mnoho zdraví, úspěchů a rodinné
i pracovní pohody. Dětem a studentům
krásné známky a splnění všech jejich
přání.

Společenská kronika / Bronislava Magerová
V měsíci lednu oslaví životní jubileum
Řeháčková Věra
Szymalová Jarmila
Robová Libuše
Timoš Ján
Vidlák Oldřich
Nikel Jiří

50 let
55 let
70 let
75 let
75 let
76 let

V měsíci únoru oslaví životní jubileum
Popelková Helena
Kantor Dušan
Gazdová Eliška
Kremzer Josef
Lindovská Alena
Kudělová Eliška
Lenhardová Jaroslava
Kadula Jaroslav
Klein Leo
Lindovská Zdeňka

50 let
55 let
60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
76 let
78 let
82 let

Opustili nás: paní Vladimíra Šafránková
pan Oto Klein
pan Richard Bárta
Noví občánci: Petr Falhar
Laura Czespivová
Všem novým občánkům a jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí,
lásky a rodinné pohody.
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.

Klub seniorů /Milan Horkel, předseda
Vážení čtenáři Hlasu obce, dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s činností našeho klubu v příštích měsících nového roku
2016. Dne 3. března 2016 od 15.00 hodin vystoupí ve společenském
zařízení na hřišti v naší obci známá hudební skupina ze Slovenska,
otec se synem „ Duo Jamaha“. Již dnes je o toto vystoupení mezi
občany naší obce veliký zájem. Případným zájemcům doporučujeme
rezervovat si místo včas. Další akcí bude dne 29. dubna tradiční jarní
setkání členů našeho klubu.
Závěrem mého krátkého příspěvku mi dovolte, abych Vám všem
spoluobčanům, mládeži i dětem popřál v novém roce 2016 hodně
štěstí, pevného zdraví a rodinné pohody.

Oznamujeme občanům, že dne 10. února 2016 proběhne
„Den otevřených dveří“ nově zrekonstruované budovy
obecního úřadu ve Velkých Albrechticích.
Začátek v 16.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.

Albrechtík – Ahoj děti! /Adriana Drastichová
Milé děti, leden a únor to jsou ty pravé zimní měsíce. Když je sníh a
mráz dá se venku užít spousta zábavy, jako třeba postavit ze sněhu
iglú. Ale pokud to na pobyt venku není, anebo jste třeba nemocní,
můžete si pohrát s touhle spojovačkou. Uhádnete, jaké zvíře vedle
iglú stojí?
Tučňáci vojáci
Copak mají tučňáci,
copak mají na práci.
Od hlavy až po paty,
oblíknou si kabáty.
Kolíbaví houpy hou,
jdou ledovou krajinou.
Na oko se tučňáci
tváří jako vojáci.

Nenechme se ale splést,
je to od nich pouhá lest.
Neb žádného tučňáka,
být vojákem neláká.
A jelikož tučňáci
mají rádi legraci,
za každého počasí
jen si hravě skotačí.

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
Spolehlivě rostoucí kalina
Některé zahrady mají sice horší výchozí podmínky než jiné – špatnou
půdu, návětrnou polohu, slabou vrstvu kvalitní ornice – ale i pro takové
zahrady existuje vhodné osázení.
Úspěšní budete vždy, když na ně
vysadíte domácí druhy, které jsou
obvykle dobře přizpůsobené místním
klimatickým
podmínkám.
Prošlechtěné a exotické kultivary se
na takovou zahradu nehodí – toužíteli po nich, je třeba je vysadit do
kontejneru s kvalitní půdou, kterou
jim namícháte na míru.
Vhodný kandidát
Nic speciálního nebude potřebovat například domácí kalina obecná
(Viburnum opulus). Nejhezčí je asi na podzim, kdy se její cípaté lístky
vybarví do bronzova až červena a plody zazáří v lesklé červené barvě.
Plody ptákům kupodivu nechutnají, uvádí se, že jsou nepoživatelné,
někdy dokonce i jedovaté, a na keřích tak vydrží dlouhé týdny.
Některé zahradní formy kaliny obecné plody ale nevytvářejí. Rostlina
pěkně kvete, květenství je podle kultivaru smetanově bílé, ale i
narůžovělé, kulovité, některé odrůdy mají květenství spíše ploché,
lemované sterilnímu kvítky. Z kaliny obecné byl vyšlechtěn známý
kultivar ‚Roseum‘, pro který jsou typické kulovité bílé „bambule“
drobných kvítků. Na půdu není kalina nijak náročná, i když dává
přednost vlhčím humózním půdám. Trvale zamokřené půdy ale snáší
špatně. Vyhovuje jí spíš polostinné stanoviště. Pokud máte zahradu
spíš sušší a výslunnou, vysaďte si jiný druh domácí kaliny – kalinu
tušalaj (V. lantana). Jde o nižší keř, který se vysazuje i jako pionýrská
dřevina, větrolam nebo dřevina zabraňující erozi svahu a obstojí i na
zásaditých půdách. Dobře se vypořádá také s místem na navážce či

kamenitém podloží. Květy nemá tak nápadné jako předchozí druh a
květenství žlutavé barvy měří 6–10 centimetrů.
Plody jsou drobné černé peckovice, které jsou
rovněž jedovaté. Zahradníci využívají i další druhy
kalin a vyšlechtili z nich hned několik
pozoruhodných kultivarů. Kalina vrásčitolistá (V.
rhytidophylum) pochází z Číny, je neopadavá a její
šedozelené listy se na keři udrží i přes mrazy. Nezapomenutelná je
kalina japonská (V. plicatum), jejíž plochá květenství jsou vroubená
lemem velkých sterilních kvítků. Na pohled tak keř
připomíná do široka rozrostlou hortenzii. Kalina
vonná (V. farreri) a její kříženec kalina bodnanská
zaujmou nejen drobnými půvabnými kvítky, ale
hlavně silnou vůní. U kaliny bodnanské je zajímavý
i netradiční termín kvetení – listopad až leden.
Skupinku zahradních kříženců uzavírá hojně pěstovaná kalina
Burkwoodova (V. x burkwoodii), která se jako jeden z mála druhů hodí
i na plné slunce. Její květenství je světle růžové s bílým vnitřkem
jednotlivých kvítků, má kulovitý tvar a výraznou vůni.

Městečko seniorů

/ Marie Dlabalová

Tak jsem si dovolila nazvat novou čtvrť v obci, kterou by nám
mohl leckdo závidět. Jedná se o osm nových bytů, v nichž našli
domov naši spoluobčané. O podrobnostech už v Hlasu obce
informoval místní starosta pan Josef Magera, já jsem si dovolila
zajít na kus řeči s prvním, kdo se o toto bydlení zajímal, kdo se
také jako první nastěhoval a kdo má také byt číslo 1. Je to
František Návedla.
Mám se vyzout?
Nemusíš, zrovna jsem vytřel podlahu a je to ještě trochu mokré, tak
si raději boty nechej.
Děkuji, a můžeš mně provést po tom svém království?

Jistě. Tak jsme v malé předsíni, kde je zabudována šatna. Před námi
jsou dveře do koupelny, v ní sprchový kout, WC, umývadlo, vešla se tu
i pračka a skříňka na toaletní a prací potřeby.
Ve sprše je také sedačka a madlo, madlo je i u záchodu...
...to aby se mi lépe vstávalo, když budu starý a méně pohyblivý.
To si ještě počkáš. Všechno je pěkně barevně sladěno, do krémova.
Vcházíme do obývacího pokoje.
Ten je i s kuchyňským koutem v barvě přírodního dřeva, mám tu vše
potřebné, elektrický sporák, ledničku, mikrovlnou troubu, digestoř, v
obývací části pohovku, křesla, stolek, pár skříněk, televizi.
A hlavně nádherné francouzské okno a prostornou terasu, kde bys
mohl pořádat i taneční zábavy.
To zrovna ne, ale těším se, že tu budu vysedávat od jara do podzimu
a těšit se ze sluníčka a z pěkného výhledu.
Ještě se vrátím k tomu elektrickému sporáku s varnou deskou, už ses
na tom naučil vařit? Přiznám se, že já jsem s těmi programy měla
problémy.
To já zpočátku také, občas mi i něco přeteklo, no ale už je to lepší.
Já moc nevařím, obědy mi vozí 3x týdně, porce jsou slušné, tak mi
vždycky trochu zbude do dalšího dne.
Máš to tu opravdu pěkné a útulné, na mužského i pořádek. Přesto nelitoval jsi, že jsi opustil dům, který sis postavil?
Ani ne, přepustil jsem místo vnukovi a tady jsem spokojený. Byl tu i
zeť z Německa a moc se mu tu líbilo, prý vše je OK.
Kolik tě ta spokojenost stojí?
Kolem čtyř tisíc měsíčně. Možná, že něco ušetřím na elektřině a vodě.
Uvidíme.
Františku, ty jsi postavil několik domů v obci, dokonce ses podílel na
stavbě OKALU v Praze pro albrechtického rodáka Jaroslava Staňka,
své zkušenosti jsi pak zúročil při stavbě mého domu. Dá se říci, že jsi
zkušený zedník, našel jsi tu nějaké chybičky?

To víš, že ano. Například nějaké nerovnosti na zdi, některé skříňky
nedoléhaly, ve sprchovém koutě je malý spád na odtékající vodu a u
vchodových dveří to nejenom táhne, ale leze mi tu i nějaký hmyz, což
není příjemné.
Třeba přichází na návštěvu. Ono se to vše časem vychytá. Víš, jak
reagují někteří zedníci u nerovnosti zdí – to malta srovná. A co
sousedé?
Většinou ženy, to víš, chtěly by si povídat, bavit se, ale na to já moc
nejsem.
Takže kolaudace nebyla?
Byla, taková menší, poseděli jsme, něco méně i popili.
Tento Hlas obce vychází v lednu, kdy si lidé dávají novoroční přání,
jaké by bylo to tvoje.
Chtěl bych přestat kouřit, zdraví už není nejlepší.
No ale na to jsi měl přijít dřív, ne ve dvaasedmdesáti.
Stalo se, devět let jsem nekouřil a pak znovu začal. To jsem dělal
dlažbu na chodbě v jedné romské rodině. Až jsem ji dokončil, pozvali
mně na svačinku. V tom přišli jejich děti a kamarádi a samozřejmě po
té nové a ještě nezaschlé
dlažbě. Myslel jsem, že
dostanu infarkt. Moc to
nechápali, smáli se a
kouřili. Tak jsem tomu
jednomu řekl, ať mi dá
cigaretu a od té doby
kouřím. Opravdu bych
toho chtěl nechat.
Já bych ti to ze srdce
přála, přece když člověk
chce...
...tak všechno jde.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, SK
Uplynul nám další rok, a to je důvod bilancovat zda byl úspěšný nebo
ne. Pokud se týká fotbalu, tak v jarní soutěži se muži zachraňovali až
do posledních kol. Důvodem byl malý kádr hráčů, a přiznejme, i
nedobrá tréninková morálka. To byl důvod, proč SK přistoupil k
posílení kádru přestupy či hostováním hráčů. Podařilo se nám sestavit
tým, který skončil po podzimu se ztrátou tří bodů na první tým
tabulky, a za podzim získal tolik bodů jako v celé minulé sezóně.
Nesmíme zapomenout vyzdvihnout práci trenérů, kteří mají největší
zásluhu na tom, že se u nás fotbal zvedl a je jim třeba poděkovat. Tým
žáků byl na jaře na výsluní tabulky a skončil na druhém místě. Ale do
podzimní části soutěže už nastoupil omlazený tým, který si své pozice
na výsluní musí vybojovat. Zde bych chtěl vyzvednout práci trenéra p.
Aleše Valečka a poděkovat mu za angažovanost. Další sporty, které
probíhají v areálu SK nebo sokolovně, jako volejbal, nohejbal,
badminton nebo bruslení na asfaltu probíhají na bázi neregistrované
činnosti podle zájmu veřejnosti. Zde narážíme na problém, že nemáme
v areálu umělý povrch pro tyto a řadu dalších sportů. V hodnocení roku
2015 nesmí chybět výčet dalších činností a případných úspěchů či
neúspěchů. Proběhl nám už 31 ročník “Běhu Velkými Albrechticemi” za
účasti 124 běžců, z toho hlavní závod běželo 70 běžců a 44 příchozích
či místních borců. Jako hlavní pořadatel musím přiznat, že nám běžci
stárnou a výkony nejsou takové, jako byly dříve. Proto zkusím ještě
další ročník a uvidíme, zda nebudu dělat běh jen pro příchozí a místní
borce. V každém případě “Běh Velkými Albrechticemi“ zůstane. Další
červnovou akcí byl “Štít Albrechtic”, který se konal v Albrechticích
nad Vltavou. Ten naší fotbalisté vyhráli, k čemuž jim ještě jednou
blahopřeji. Začátkem července jsme byli spolupořadateli “Veteránské
jízdy”, a v našem areálu se jela jízda zručnosti. Pokud bude zájem,
můžeme ve spolupráci pokračovat. Další akce jako hasičská soutěž,
cyklistika nebo akce ČČK měly své pořadatele, takže hodnocení
nechám na nich. Ve spolupráci s obcí jsme vyměnili vchodové dveře a
provedli nové napojení venkovních záchodů na novou kanalizační

přípojku. Finanční prostředky poskytla obec, práci jsme provedli sami.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat zastupitelům i pracovníkům obce
za vstřícnost a popřát jak jim tak Vám všem hodně štěstí a zdraví do
roku 2016.

Poplatek za psa na rok 2016
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích je
poplatek za psa splatný do 31.3.2016. Poplatku podléhá držení psa
staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně
na obecním úřadě vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří
měsíců stáří psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným
způsobem je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové
povinnosti.
Sazba poplatku za kalendářní rok:
a. za psa..............................100 Kč
b. za druhého psa ..........300 Kč
c. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu...................50 Kč
d. za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba
uvedená v písm. c) ………………………...150 Kč
Platby provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na
účet obce č. 1771539359/0800, kde variabilní
symbol je 1341xxx, kde xxx
- nahraďte číslem popisným Vašeho domu.
Složenky nebudou rozesílány !!!
VČAS NEZAPLACENÉ POPLATKY NEBO
JEJICH ČÁST MŮŽE OBEC ZVÝŠIT AŽ NA
TROJNÁSOBEK.

Obecní knihovna /Blanka Drastichová
Oznamujeme občanům, že dne 1. února 2016 bude znovu zahájen
provoz obecní knihovny, a to v novém kabátě. Všechny milovníky knih
srdečně zveme. Otevírací doba: pondělí 14.00-17.00 hod.
středa 15.00-17.00. hod.
Nabídka nových titulů:
Konečně doma (Adam Rex)
Návrat do Killybegs (Sorj Chalandon)
Pod sněhem (Petra Soukupová)
Divočina (Strayedová Cheryl)
Pán ohně (Peter May)
Nevěra (Paulo Coelho)
Nesmrtelná túra do Compostely (Jean-Christophe Rufin)
Krvavé finále (Padevět Jiří)
Marco (Adler-Olsen Jussi)
Muž jménem Ove (Backman Fredrik)
Rozhořčení (Philip Roth)
Stříbrná zátoka (Moyesová Jojo )
Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta… (Haruki Murakami)
Hledání Aljašky (John Green)
Duch místa (Samuel Shem)
Isabella – Povídky a jiné texty (Franz Kafka)
Deník kastelána (Evžen Boček)
Poslední Laponec (Truc Olivier)
Hodina anatomie – O hledání cesty z tvůrčí krize (Philip Roth)
Přízrak (Jo Nesbo)
Papírová města (John Green)
Manželky a konkubíny (Tchung Su)
Bertík a čmuchadlo (Petra Soukupová)
Afterdark (Haruki Murakami)
Žena, která si šla lehnout a rok nevstala (Sue Townsendová)
Rozšíření bitevního pole (Michel Houellebecq)
Klíč (Tanizaki Džuničiró)
Vítěz je sám (Paulo Coelho)

Tříkrálová sbírka 2015
Je zde nový rok a s ním již 16. ročník Tříkrálové
sbírky. Začátkem ledna u Vašich dveří opět
zazvoní koledníci – tři králové a budou Vám nejen
přát vše dobré v novém roce, ale také Vás žádat
o finanční příspěvek na projekty Charity.
65% vybraných peněz, které zůstávají Charitě
Studénka, bychom v roce 2016 rádi využili na
finanční podporu volnočasových aktivit dětí
z obcí, kde se sbírka realizuje, podporu
pečovatelské služby ve Studénce, Pustějově, Bartošovicích, Albrechtičkách a
Velkých Albrechticích a na nákup a údržbu zdravotnických a kompenzačních
pomůcek. V roce 2015 pro Charitu Studénka tři králové koledovali v 15 obcích,
zapečetěno bylo 100 pokladniček a celkem jste přispěli částkou 563 047 Kč.
Výtěžek byl použit na podporu provozu pečovatelské služby, zakoupení a
opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek a letos také poprvé na
podporu volnočasových aktivit dětí. Takto jsme podpořili 49 dětí, celkovou
částkou 24 360 Kč. Část peněz směřovala na celostátní projekty a humanitární
pomoc. Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, kterou
pomáháte všem potřebným. Radost a pokoj po celý rok 2016 Vám přejí
pracovníci Charity Studénka.
Bc.Jarmila Pomikálková, DiS. koordinátor sbírky

Výsledky soutěže o nejhezčí fotografii léto 2015
Soutěže se tentokrát zúčastnilo 18 soutěžících. Bylo dodáno celkem
53 opravdu krásných a zajímavých fotografií. Všem velmi děkujeme.
Porotci hodnotící komise byli: paní Eva Winklerová, paní Žaneta
Knoppová, Ing. Martin Stanečka a Mgr. Martin Jermář. Výhercům
srdečně gratulujeme.

1.místo: TOMÁŠ BABOR
2.místo: NELA HOCHMANOVÁ
3.místo: ALENA KANKOVÁ

1.Tomáš Babor

2.Nela Hochmannová

3.Alena
Kanková

Veřejná vyhláška
Obecní úřad Velké Albrechtice oznamuje, že zahájil příjímání žádostí
o poskytnutí úvěrů na opravy a modernizace domů a bytů ve smyslu
obecně závazné vyhlášky č.4/98, o vytvoření a použití účelového
fondu obce k poskytování úvěrů vlastníkům obytných domů a bytů na
opravy a modernizace domů a bytů.
Žádosti o poskytnutí úvěru v roce 2016 mohou žadatelé podávat
do pondělí 4.února 2016 do 12.00 hodin na formuláři, který
žadateli vydají pracovníci OÚ Velké Albrechtice. K později podaným
žádostem nebude přihlíženo!
Podmínky pro poskytnutí úvěru:
Úvěry je možno poskytnout vlastníkům obytných domů a bytů
nacházejících se v obci a k.ú. Velké Albrechtice, přednostně na
opravu domů a bytů poškozených živelnou pohromou - povodní a
mimo to na modernizaci a opravy obytných domů a bytů.
Úvěr je možno poskytnout na tyto účely:
a. statické zajištění narušených domů
b. opravy podlah
c. opravy vnitřních příček domu
d. opravy střešní konstrukce
e. opravy vnitřních omítek domu
f. opravy vnějších omítek
g. oprava technického vybavení domu
Na stavbu nebo stavební úpravy byl vydán příslušný doklad podle
stavebního zákona, je-li to zákonem vyžadováno.
Žadatel splňuje podmínky stanovené vyhláškou č.4/98 a doloží
zajištění úvěru ručiteli do výše 100 % úvěru.
Úvěr nelze poskytnout na novostavby.
Žádosti na předepsaném formuláři doložené požadovanými doklady
podávejte doporučenou zásilkou na adresu Obecní úřad Velké
Albrechtice, Velké Albrechtice 119, 742 91 nebo osobně v kanceláři
OÚ Velké Albrechtice v úředních hodinách (pondělí a středa od
8.00 do 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin).

Statistika nuda je… /Blanka Drastichová
Mílí spoluobčané připravila jsem si pro Vás jen tak pro zajímavost
pár statistických údajů z naší obce. Ke dni 31.12.2015 má naše obec
1084 trvale žijících obyvatel. Z toho 546 mužů a 538 žen.
Průměrný věk našich obyvatel je 39,20 let.
V naší obci máme: 868 dospělých a 216 dětí do 18ti let.
Nejčetněji je u nás zastoupeno příjmení Klein-Kleinová 19 osob, dále
Kremzer-Kremzerová 14 osob a na třetím místě je Beneš- Benešová
13 osob.
Nejvíce u nás žije obyvatel s křestním jménem Petr 36 osob, Jan 29
osob, Tomáš 26 osob a Josef 22 osob. Nejčetnější ženské jméno je
Marie 21 osob, pak Anna a Jana 20 osob.
„Tak co, jak jsi prožil letošního Silvestra, příteli?”
„Ale… nejprve jsem nevěděl, kam mám jít a teď si zase
nemohu vzpomenout, kde jsem byl.”
Pepíček se ptá rodičů u stromečku. “Tyhle všechny dárky mi přinesl
Ježíšek?“ „Pochopitelně, že ano, kdo jiný.“ Odpoví maminka. „ Tak to
teda znamená, že vy jste se na mě zase vykašlali.“

Informace
Oznamujeme občanům, že obecní úřad Velké Albrechtice provádí
ověřování podpisů a listin, autorizované konverze dokumentů a
ověřené výpisy z centrálních registrů prostřednictvím Czech
POINTU.
Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Velké Albrechtice.
Telefonem na č. 556 413 418 nebo 556 410 695, e-mailem na
obec@velkealbrechtice.cz nebo starosta@velkealbrechtice.cz.

Zájemci o štěpkování se mohou přihlásit na obecním úřadě. Prosím
uveďte vždy platné telefonní číslo, na kterém se s vámi budeme moci
domluvit na termínu provedení práce. Děkujeme.
Obec nabízí k odprodeji dvoje plechová vrata z garáží hasičů,
rozměry cca 3100 x 3000 mm, bez rámu (zárubní). Cena cca 2000 Kč
za vrata (dvě křídla). Zájemci hlaste se na OÚ.
Oznamujeme občanům, že odvoz odpadů v novém roce 2016 bude
prováděn v těchto dnech: 7.ledna, 14.ledna a 28.ledna.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Albrechtice si Vás
dovoluje srdečně pozvat na

HASIČSKÝ PLES
který se bude konat v sobotu 20.2.2016 od 19.00
hodin ve společenském sále na hřišti ve Velkých Albrechticích.
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.
Za ceny do tomboly předem děkujeme.

Kalendář akcí
Datum
10.ledna 2016
11.ledna 2016
12.ledna 2016
13.ledna 2016
20.ledna 2016
23.ledna 2016
29.ledna 2016
1.února 2016
10.února 2016
Sportovní2016
20.února
okénko
/Stanislav
Bierský, SK Hlas

Akce
Novoroční koncert
Zasedání Zastupitelstva obce
ZŠ/Den otevřených dveří
MŠ/Předzápisová schůzka
ZŠ/ Zápis do první třídy
ČČK/Výroční členská schůze ČČK
Jamník/ Myslivecký večírek
Otevření obecní knihovny
Den otevřených dveří nově zrekonstruované budovy OÚ
SDH/ Hasičský ples

obce č.79 - 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
Uplynul nám další
nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí ztotožňovat s
obsahem článků. Nezveřejňujeme politické, vulgární, anonymní a neetické reakce a
rok, a to je důvod
příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti.
bilancovat
zda
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci.
byl úspěšný nebo
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz, IČO:600679
ne. Pokud se týká
Vyšlo: 31.12.2015
Uzávěrka příštího čísla: 15.02.2016

fotbalu, tak v
jarní soutěži se
muži
zachraňovali až

