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Úvodník / Radka Chudjáková 

   S nezadrţitelně se blíţícím koncem letošního roku a zároveň 

přicházejícím rokem novým, chci poděkovat všem přispěvatelům, ať uţ 

pravidelným, náhodným, či občasným. Bez Vašich článků, postřehů, 

informací a zajímavostí by zpravodaj byl dosti chudý. Co moţná 

nejpestřejší informace, které jsou přinášeny prostřednictvím 

obecního zpravodaje nám dávají moţnost nahlédnout do dění našich 

nejmenších ve školce, ve škole, v obecních spolcích a sdruţeních. 

Během roku proběhly v obci různé akce, kde jsme se mohli setkat, 

proţít společně zajímavé chvíle a prostřednictvím Hlasu obce si máme 

moţnost tyto záţitky připomenout.  

     Jsem si vědoma toho, ţe ne vţdy je jednoduché v pracovním 

zápřahu, osobních problémech a kaţdodenních starostech příspěvek 

napsat Cením si Vaší snahy a zároveň Vás ţádám, abyste i do budoucna 

zasílali Vaše článečky a postřehy. Čím různorodější informace budou, o 

to bude zpravodaj přínosnější pro Všechny občany. 

      Závěrem chci za celou redakci Všem občanům popřát veselého 

Silvestra a v novém roce 2011 všem pevné zdraví a hodně štěstí. 

Silvestr (v některých jazycích a dříve také u nás Sylvestr) je muţské 

křestní jméno latinského původu (latinsky silva – les, 

silvestris – lesní, tedy „muţ z lesa“). Podle českého 

a slovenského kalendáře má svátek 31. prosince 

(protoţe 31. prosince 335 zemřel papeţ Silvestr I.), 

tedy na konci roku, proto na tento den připadají 

silvestrovské oslavy. Ţenským protějškem je Silvie. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jmeniny
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/335
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silvestr_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silvestrovsk%C3%A9_oslavy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silvie


Příspěvěk starosty / Ing. Josef Magera 

     Bývá zvykem na konci roku bilancovat co se podařilo, co ne. 

Tentokrát se tomu vyhnu, protoţe jsem podobnou bilanci provedl před 

komunálními volbami a nemusím se opakovat. Pro úplnost je však třeba 

doplnit co se událo v období posledních dvou měsíců roku 2010. 

     Dokončili jsme stavbu Rekonstrukce a modernizace ZŠ, která je 

dotována z prostředků Evropské unie – ROP Moravskoslezsko. Stavba 

byla předána 14.12.2010 a ve stejný den se uskutečnilo kolaudační 

řízení na prostory, které nebyly zkolaudovány k začátku školního roku. 

Do konce roku také bude uhrazena první faktura za provedené práce 

ve výši zhruba 7,7 mil.Kč. Jak jsem naznačil dříve, při rekonstrukci 110 

let staré budovy se skutečně našla  řada nepředvídaných věcí, které 

musely být provedeny ke zdárnému dokončení díla v termínu. Vznikly 

tak jisté vícepráce. Naproti tomu jsme se v průběhu stavby rozhodli 

některé věci neprovádět, například z důvodu vysoké vlhkosti zdiva 

v podzemním podlaţí, které nejdříve musí vyschnout, neţ se bude moci 

omítnout sanačními omítkami. Byly také odstraněny přístavky kotelny a 

bývalých šaten, jejichţ stavebně technický stav byl ţalostný. Z 

předloţených nabídek na nutné opravy těchto objektů nad rámec 

smlouvy o dílo bylo zřejmé, ţe opravy by vyšly dráţ, neţ demolice a 

výstavba nových. Na doporučení odborníků a zváţení nezbytnosti 

těchto objektů pro provoz školy jsme schválili jejich odstranění. 

Výsledkem je nová cena stavby, která je niţší o zhruba 120 tis.Kč, 

ovšem při vypuštění nákupu nábytku do učebny a klubovny v půdní 

vestavbě. Toto vybavení musíme pořídit z jiných prostředků v příštím 

roce. Demolované objekty budou v roce 2011 částečně nahrazeny 

výstavbou kolárny a skladu. Kdo z vás jiţ měl moţnost prohlédnout si 

nové prostory a okolí školy po dokončení stavby, snad ocení provedené 

změny i nový vzhled budovy a jejího okolí. 

 



     Druhá stavba, dotovaná z prostředků EU, je Revitalizace centra 

obce, Větev B vč.odvodnění a parkových úprav. Moţná jste si sami 

všimli co jiţ bylo provedeno, neţ nás zasypal sníh. Jsou provedeny 

dešťové kanalizace, asfaltové povrchy komunikace, kromě napojení na 

stávající komunikaci Malá strana, vydláţděná parkoviště a nové veřejné 

osvětlení. Na jarní měsíce nám zbývá provedení dvou křiţovatek 

s vyvýšeným povrchem k napojení na Malou stranu, terénní úpravy, 

vysazení zeleně a umístění mobiliáře dětského hřiště a pravděpodobně 

doplníme jeden světelný bod u vjezdu mezi bytovky. Do konce listopadu 

zde bylo prostavěno 4,1 mil. Kč. Na případnou námitku proč se 

nezačalo dříve odpovím: stavbu jsme nemohli zahájit dříve, protoţe 

nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace a tím nebylo jisté její 

financování. Zdrţel se proto i výběr zhotovitele.  

     Financování obou dotovaných staveb z fondů EU – ROP NUTS II 

Moravskoslezsko se uskutečňuje na základě uzavřených smluv o 

poskytnutí dotací. Fondy EU se podílí 85 %, stát poskytuje 7,5 % ze 

svého rozpočtu. Od září jsme byli v nejistotě kvůli tomu, ţe ve státním 

rozpočtu nebyly prostředky na financování dříve slíbených 7,5 % 

způsobilých výdajů. Nakonec bylo potvrzeno, ţe můţeme čerpat dotaci 

ve výši 92,5 %. V našem případě vyuţíváme letos zavedené moţnosti 

„modifikovaných plateb“. Ty umoţňují čerpat dotace do určité výše 

průběţně. Nemusíme si proto na celou stavbu brát úvěr, jak tomu je u 

běţného financování akci z ROP, a pak čekat na závěrečné vypořádání, 

po kterém obec vypořádá svoje závazky z úvěru. Přesto není vyloučeno, 

ţe v příštím roce nebudeme muset si nějaký úvěr vzít, a to na se 

splatností několika měsíců (do závěrečného vyúčtování), protoţe 

vlastními prostředky všechno nepokryjeme. Uvádím to proto, ţe v tisku 

jste určitě podobné informace viděli a povaţuji za nutné to trochu 

objasnit.  

     Omlouvám se nezúčastněným, ale nemohu si odpustit následující 

poznámku. Opět se ukázalo jak malý mají naši občané zájem o dění 

v obci. O to, co se připravuje. V průběhu stavby Revitalizace centra 

obce totiţ někteří obyvatelé bytovek podali na OÚ petici, ve které 

bylo zastupitelstvo, obecní úřad i já osobně napadeni. O mne nejde, ve 

své funkci musím počítat se vším. Údajně byly porušeny zákony, nebyly 



provedeny povinné procesní postupy podle stavebního zákona a 

podobně. Nebudu zde popisovat co všechno bylo provedeno, kdy občané 

poprvé měli moţnost dozvědět se o připravované akci, kdy co bylo 

vyvěšeno, co všechno se muselo projednat. To si kaţdý i dnes můţe 

zjistit. Stěţovatelům jsem doporučil podat příslušné ţaloby. Co mne ale 

zaráţí je skutečnost, ţe onu petici podepsali i dva bývalí členové 

zastupitelstva, které o této stavbě rozhodovalo. A o co stěţovatelům 

šlo? Údajně jsme jim - kromě porušení všeho moţného - sníţili počet 

parkovacích míst u bytovek. Jen naznačím - původně parkovali kde se 

dalo, na trávě, někteří přímo před vchodem do svých domů, kde 

omezovali vstup do domu ostatním. Nově budou mít moţnost se svými 

osobními auty parkovat na dláţděných, odvodněných a osvětlených 

parkovištích, kde počet stání je vyšší, neţ předepisují příslušné normy 

pro daný počet bytů. Jen ta stání nebudou 3 metry od vchodu, oni 

budou muset zajít dál. Jsem teď zvědav, kdyţ uţ jsme jim nově 

vydláţdili chodníky, jestli tito stěţovatelé provedou alespoň opravy 

svých schodišť do svých domů, které jsou v současnosti 

nejnebezpečnějším místem v této lokalitě… Nepíši o tom proto, ţe 

bych dále nechtěl připravovat další podobné stavby. Ale rád bych, 

kdybyste pro příště nejdříve zhodnotili, co jste pro a proti tomu mohli 

udělat a udělali v průběhu přípravy, a nedělali nakonec hlupáky ze sebe 

a z ostatních. Připravit takovou investici netrvá měsíc, ale několik let a 

stojí to spoustu peněz, které by případně mohly být lépe vyuţity jinde. 

Moţnost vyjádřit se je dána opravdu kaţdému. Kde a jak vám, kteří 

chcete poučovat ze znalostí zákona, asi nemusím vysvětlovat. 

    Ale zpět k tomu co se udělalo. V prosinci se ještě stihlo vysadit 

1089 ks dřevin a 200 ks keřů na ploše necelého hektaru jiţně od obce,  

nad MŠ a Kovářskou, dále 35 ks borovic za bytovkami a 88 listnatých 

stromů u dálnice. Výsadbu provedla firma DVOŘÁK LESY SADY 

ZAHRADY z Ostravy – Petřkovic. Zhotovitel byl vybrán výběrovým 

řízením. Zčásti se jedná o náhradní výsadby za kácení podél Bílovky a 

při výstavbě Penny Marketu. Zbytek je financován z rozpočtu obce. 

Nezbývá neţ doufat, ţe tato výsadba odolá zvěři i vandalům. Na jaře 

budeme pokračovat, do majetku obce by měly být převedeny další 



plochy. Postupně budou vyzváni i ti, kteří měli výsadbu nařízenu při 

povolení kácení. Letos se toto nestihlo. 

    Nově zvolené zastupitelstvo obce na svém 1. zasedání 13. prosince 

schválilo rozpočet obce na roku 2011. Příjmy očekáváme ve výši 

9.267.978 Kč, výdaje ve výši 11.391.978 Kč. Rozdíl ve výši 2.124.000 

Kč, tzv. financování, zahrnuje splátky úvěrů z minulých let a pouţití 

prostředků z minulých let. Povaţuji za důleţité, ţe rozpočet obce byl 

schválen, i kdyţ v průběhu roku můţe být aktualizován rozpočtovými 

opatřeními. Jinak by obec musela přijmout rozpočtové provizorium, a 

to je docela velké omezení. Plánované výdaje si můţeme dovolit za 

předpokladu, ţe se naplní příjmy. Jak se příjmy budou naplňovat dnes 

nelze říct. V roce 2010 vracel finanční úřad přeplatky na dani z příjmu 

FO podávajících přiznání a o tuto částku nám byl krácen výnos DPH. 

Naštěstí byl výnos DPH vyšší, neţ jsme předpokládali. Podstatný však 

byl výpadek daně z nemovitostí, způsobený neplacením této daně 

jedním podnikatelským subjektem po dobu dvou let. Jde o částku přes 

1,2 mil.Kč. Zda z toho něco dostaneme, je dnes těţké předvídat.  

    Zastupitelstvo obce schválilo také dokument nazvaný Hlavní směry 

rozvoje obce Velké Albrechtice pro volební období 2010 – 2014. Tento 

rámcový dokument zahrnuje hlavní problémy, mnohdy havarijní stavy, 

stavby a záměry, které chceme řešit a realizovat v tomto volebním 

období. Seznámit se s ním můţete na úřední desce, nebo na 

internetových stránkách obce. Dokument bude rozpracován do podoby 

rozvojového plánu obce, kde by jiţ měly být uvedeny konkrétní údaje. 

    Není to tak dávno, co jsme na ustavujícím zasedání zastupitelstva 

volili orgány obce, a uţ tady máme změnu. Dne 6.12.2010 se vzdal 

mandátu a všech dalších funkcí pan Eduard Kozelský. Důvod odstoupení 

mi neobjasnil. Děkuji mu touto cestou za dosavadní práci a přeji pevné 

zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů do dalšího ţivota.  

    Zastupitelstvo obce, protoţe nejsou náhradníci, bude dále jen 

čtrnáctičlenné. Na 1. zasedání byl členem rady a současně předsedou 

kontrolního výboru zvolen Ing. Martin Stanečka. I jemu přeji hodně 

zdaru v obou funkcích. 

    Co nás čeká v roce 2011? Předně musíme „dotáhnout“ do úspěšného 

konce obě shora zmíněné stavby, tedy dosáhnout plného přiznání 



dotací. Připravena je řada dalších stavebních akcí, jejichţ realizace je 

závislá jen na zajištění financování. Jsou podány ţádosti o dotace na 

další etapu Revitalizace centra obce a na zateplení budovy OÚ, budeme 

ţádat o dotaci na kanalizace. Znovu bude podána ţádost o územní 

rozhodnutí ve věci vybudování parkoviště u hřiště. A samozřejmě 

musíme zajistit chod obce a škol. Všem doporučuji sledovat úřední 

desku OÚ, kde se důleţité informace zveřejňují. Kdo neví, kde se 

nachází - je umístěna na budově OÚ Velké Albrechtice a její obsah je 

k dispozici také na www.velkealbrechtice.cz v sekci Úřední deska. 

    Jako kaţdým rokem uspořádáme Den obce. Tato akce se uskuteční 

v sobotu 18. června 2011. Zatím nebyl určen partner obce pro tento 

rok, takţe tímto vyzývám místní spolky, aby se přihlásily.  

    V nadcházejícím roce 2011 přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů 

v osobním i pracovním ţivotě. 

 

Obecní úřad / Radka Chudjáková 

     Poslední listopadový čtvrteční 

podvečer proběhl ve znamení 

blíţících se vánočních svátků. 

K potěšení pořadatelů jsme se 

v hojném počtu sešli v zasedací 

místnosti obecního úřadu k vázání 

adventních věnců a letos jiţ 

počtvrté. Přišly děti, rodiče i 

prarodiče a v přátelské atmosféře 

tak vznikla velmi zdařilá dílka. 



Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2011 

Příjmy Popis 
Org., 

UZ 

Funk. 

třídění 

Druh. 

třídění 
v Kč 

Daňové příjmy 

Daň z příjmu fyzických osob ze 

závislé činnosti 
    1111 1 400 000 

Daň z příjmu fyzických osob ze 

sam.výdělečné činnosti 
    1112 50 000 

Daň z příjmu fyzických osob z 

kapitalových výnosů 
    1113 120 000 

Daň zpříjmu právnických osob     1121 1 800 000 

Daň z příjmu PO za obec     1122 0 

Daň z přidané hodnoty     1211 3 000 000 

Odvody za odněti ze ZPF     1334 2 000 

Poplatky za odnětí pozemků     1335 0 

Poplatek ze psů     1341 15 000 

Poplatek za uţívání veřejného 

prostranství 
    1343 5 000 

Poplatek ze vstupného     1344 0 

Poplatek za provozovaný VHP     1347 20 000 

Odvod výtěţku z VHP     1351 0 

Správní poplatky     1361 15 000 

Daň z nemovitostí     1511 2 000 000 

Splátky půjček od obyvatelstva     2460 66 000 

Nedaňové příjmy           

Knihovna Příjmy z poskytování sluţeb   3314 2111 300 

Hlas obce Příjmy z poskytování sluţeb   3349 2111 0 

Společenské 

zařízení 

Příjmy z poskytování sluţeb   3392 2111 8 000 

Příjmy z pronájmu   3392 2132 10 000 

SK 
Příjmy z poskytování sluţeb   3412 2111 0 

Přijaté nekapitálové příspěvky   3412 2324 0 

Sokolovna Příjmy z poskytování sluţeb 136 3412 2111 12 000 

Bytové 

hospodářství 

Příjmy z poskytování sluţeb   3612 2111 13 000 

Přijaté nekapitálové příspěvky   3612 2324 0 

Příjmy z pronájmu bytů   3612 2132 84 000 

Příjmy z poskytování sluţeb 152 3612 2111 121 000 

Příjmy z pronájmu-nad MŠ 152 3612 2132 140 000 

Přijaté nekapitálové příspěvky 152 3612 2324 0 

Nebytové 

hospodářství 

Příjmy z poskytování sluţeb   3613 2111 21 000 

Příjmy z pronájmu   3613 2132 12 000 

Pohřebnictví Příjmy z poskytování sluţeb   3632 2111 4 540 

Komunální sluţby a 

územní rozvoj 

Příjmy z poskytování sluţeb   3639 2111 0 

Příjmy z pronájmu pozemků   3639 2131 0 

Přijaté nekapitálové příspěvky   3639 2324 0 

Příjmy z pronájmu movitých věcí   3639 2133 0 

Nakládání s odpady Příjmy z poskytování sluţeb 2009 3722 2111 0 



Vyuţívání odp. Přijaté nekapitálové příspěvky   3725 2324 50 000 

Bezpečnost a veř. 

pořádek 
Sankční platby (přestupky)   5311 2212 0 

Správa 

Příjmy z poskytování sluţeb   6171 2111 0 

Příjmy z pronájmu   6171 2132 0 

Přijaté sankční platby   6171 2212 0 

Příjmy z prodeje krátkod. 

majetku 
  6171 2310 0 

Přijaté nekapitalové příspěvky   6171 2324 0 

Kapitálové příjmy 

Příjmy z úroků FB - účet   3612 2141 1 000 

Příjmy z prodeje pozemků   3639 3111 0 

Příjmy z úroků   6310 2141 5 000 

Příjmy z úroků FB 2460 3612 2141 7 000 

Přijaté dotace 

Dotace na volby 98071   4111 0 

Neinvestiční dotace(ţáci,státní 

správa) 
    4112 286 138 

Celkem         9 267 978 

   Výdaje 
 

schválený rozpočet 

paragraf popis v Kč 

1014 Pobyt psa v útulku 10 000 

2143 Cestovní ruch- propagační materiál 10 000 

2212 Silnice - posypový materiál, zimní údržba, opravy 90 000 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 51 000 

2321 Čištění odpadních vod 125 000 

  rozbory odpadních vod 25 000 

  příspěvek na domovní ČOV 100 000 

3111 Mateřská škola- revize 10 000 

  revize 10 000 

3113 Základní škola 4 722 000 

  revize, za ţáky 162 000 

  příspěvek na činnost 891 600 

  Nákup elektrického sporáku, ŠJ 68 400 

  Rekonstrukce a modernizace Základní školy 3 600 000 

3314 Knihovna, provoz 34 000 

3319 Kronika - materiál, školení 2 000 

3326 Pomníky-kytky 2 000 

3349 Hlas obce - roznáška, tisk, dar 41 800 

3392 Společenské zařízení - provoz 70 000 

3399 ostatní záležitosti kultury 170 700 

  činnost kulturní komise, koncerty 120 700 

  Den obce 50 000 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce-revize 113 200 

  hřiště SK 40 000 

  sokolovna - provozní náklady 73 200 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost - Běh VA, štít  30 000 

3421 Dětská hřiště - údržba 10 000 



3429 Ostatní zájmová činnost 6 500 

3612 Bytové hospodářství  146 900 

  budova 248  58 000 

  byty nad MŠ  88 900 

3631 Veřejné osvětlení - energie, opravy 220 000 

3632 Pohřebnictví 101 000 

3635 Územní plán 0 

3639 Komunální služby 1 101 000 

  péče o majetek, výkupy pozemků 228 000 

  projekty DSP pakoviště u SK+poldr 200 000 

  zaměstananci mzdy+odvody, DPP 223 000 

  Revitalizace centra obce 450 000 

3722 Sběr a svoz komunálnívh odpadů 620 000 

  velkoobjemový odpad 140 000 

  občané 480 000 

3741 Ochrana druhu stanovišť-Bartošovice 3 000 

3745 Péče o veřejnou zeleň 411 000 

  údrţba zeleně 41 000 

  náhradní výsadba + sekání trávy dodavatelsky 370 000 

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv. 2 000 

5512 Jednotka SDH 90 000 

6112 Zastupitelstva obcí 949 400 

  odměny, odvody SP, ZP  920 000 

  cestovné, pohoštění ,ost.transfery 29 400 

6171 Činnost místní správy 1 162 200 

  platy, odvody SP,ZP,  718 000 

  provozní náklady 444 200 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 355 000 

  úroky vlastní MŠ a ZŠ, Inţ.sítě 335 000 

  sluţby peněţních ústavů 20 000 

6320 Pojištění majetku 40 000 

6399 Ostatní fin. Operace - daň za obec 0 

6402 Finanční vypořádání minulých let  0 

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 692 278 

  dotace na projekty 50 000 

  účelová dotace na činnost 150 000 

  Dobrovolné svazky obcí 70 000 

  rezerva 422 278 

  Výdaje celkem  11 391 978 

  Financování 2 124 000 

  pouţití prostředků min. let 4 000 000 

  splátka úvěru Inţ.sítě -1 256 000 

  splátka úvěru MŠ,ZŠ -620 000 



Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková 

     Pro tentokrát jsme si pro vás připravili malou obměnu kříţovky, 

která se luští pomocí přesmyček. Z předvyplněného slova se 

přesmyknutím písmen tvoří slovo nové, jiné a vpisuje se do prázdných 

políček. Malou nápovědou pro vás je, ţe hledaná slůvka souvisí 

s aktuálním ročním obdobím a také ještě s vánočním časem. Řádně 

oslavený ………… (viz. tajenka) a šťastný Nový rok přeje Albrechtík . 

 

Přesmyčky: 
1. HLAS NOVÁČKOVĚ 

2. EVA NIC 

3. VÁŢÍ LYON 

4. RVOUCÍ K 

5. CENOVÁ 

6. PRINC ESO 

7. DVACET NEVÍNNĚ 

8. ZMÁR 

 

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
 

 

 

 
 



Z mateřské školy / Mgr. Kateřina Handlová 

Bramborové odpoledne 

     Byl poslední letní den, slunce 

příjemně hřálo a nálada všech, 

kteří přijali pozvání učitelů a ţáků 

místní mateřské školy a zúčastnili 

se „bramborového tvoření“, byla 

výborná. Po úvodním posilnění - 

degustaci brambor tradičně 

vařených ve slupce – se malí i velcí 

pustili s vervou do díla. A protoţe 

nadšení mnohých bylo obrovské a 

fantazie bezbřehá, začaly se 

bramborové hlízy za pomoci špejlí, 

větviček, korálků, šišek a dalších 

komponent záhy proměňovat a 

získávat podobu skřítků, strašidýlek a zvířátek. A nejen to. Malí 

„tvůrci“ si při této příleţitosti vyzkoušeli taktéţ výrobu tradičních 

bramborových razítek. Svá díla si pak krásně barevně obtiskli na 

připravené bavlněné plátno. 

Výtvory všech byly velmi nápadité a inspirující. Příjemné bylo rovněţ 

zakončení našeho setkání – tradiční opékání špekáčků. Při něm mnozí 

z nás zavzpomínali 

na hezké chvíle 

letošního léta 

s nadějí, ţe to 

příští bude ještě 

krásnější 

 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein 

     Opět zde máme konec roku. Je to k nevíře. Člověk se vţdy začátkem 

roku podívá do kalendáře, prolistuje a řekne si, vţdyť ten prosinec a 

vánoce jsou aţ za tak dlouho a ani se neotočíme a je to opět tady. 

Konec roku bývá vţdy časem bilancování, jestli jsme udělali vše, co 

jsme si naplánovali. Co splnili a co ne. Jinak tomu není ani v našem 

místním sdruţení. Co se dalo za tento rok udělat a zlepšit, co bylo 

v našich silách jsme udělali. Ať se to týká výstavby posedů, zateplení 

kazatelen, oprav a přemístění zásypů a krmelců tam, kde to bude pro 

zvěř lepší. Nemůţeme však ovlivnit potravní pestrost a výţivnost polí. 

Dnes se vše řídí zákonem trhu a nemůţeme mít zemědělcům za zlé 

jejich skladbu plodin. Pěstuje se momentálně to, co vynáší nejvíce. 

Kdyţ však člověk v květnu vidí to nekonečně ţluté moře kolem celé 

obce, nelze se divit, ţe zajíc, koroptev, baţant tam prostě přeţít 

nemají šanci. Dnes se v rámci revitalizace krajiny začínají objevovat 

biopásy s různou skladbou plodin. Něco se plánuje i u nás, na obecních 

pozemcích. Vţdyť první biopás jiţ máme. Od cesty ze statku kolem 

Kovářské ulice aţ po vodoteč u „Tří rybníků“ byla provedena výsadba 

krásných stromků. Do budoucna se tato alej určitě stane domovem 

různých ţivočichů. Také se začala oplocovat dálnice. Zatím jsou práce 

přerušeny. Doufejme, ţe jenom skrze počasí a ne kvůli penězům a ploty 

budou zdárně dokončeny. Letošní jaro a začátek léta nepřálo 

mláďatům všech volně ţijících zvířat. Hodně deště a zima při vyvedení 

mláďat si vybralo daň na stavech zvěře a letošních úlovcích. S vlastním 

lovem baţantů a zajíců jsme byli opatrní, neboť si nemůţeme dovolit 

vystřílet kmenové stavy této zvěře. Něco padne za oběť predátorům, 

něco automobilismu. Musíme o 

přírodu pečovat a ne devastovat.            

Závěrem bych chtěl za celé 

myslivecké sdruţení Jamník 

popřát všem občanům šťastné 

vykročení do nového roku. 



Ze základní školy / Karla Sekaninová 

Tak a uţ je tu! 

     Další nový rok nedávno překročil pomyslný práh. Vešel nenápadně, 

potichoučku. S tím bývalým jsme se ale řádně rozloučili tradičními 

Vánočními besídkami v základní a mateřské škole. Šikovné, zručné paní 

učitelky vloţily do sestavování vánočního programu, vytváření pestrých 

kulis, barevné dekorace, nápaditých masek a oblečků kus svého umu i 

volného času. A děti, od těch nejmenších aţ po největší, přidaly zase 

kus svého srdíčka a nadšení. Přestoţe některé měly velkou trému a 

styděly se, přece jen svůj strach nakonec překonaly a potěšily ty, 

které mají nejradši, své nejbliţší. Nejmenší, sněhově bílé vločky, se 

drţely pevně za ruce, statečně přednášely, tančily, hezky zpívaly. Ty 

starší předvedly svůj herecký talent v roztomilé pohádce O Koblíţkovi. 

Naprosto přirozeně proţívaly celý děj tak jako kdyby byly skutečnými 

vranami, lištičkami, ţabičkami, jeţečky, broučky, zajíčky, stromečky, 

Koblíţkem.  

     V základní škole pojali ţáci besídku trošku mezinárodně. Mladší si 

připravili staročeské vánoční písničky, básničky, koledy a Vánoční 

příběh o přátelství zvířátek a chlapečka Honzíka, starší koukli chvilku 

na východ a chvilku na západ od naší země. Tedy přesněji do Ruska a do 

Anglie. S chutí se naučili role ze světoznámého Mrazíka, kterého 

hostům v plné kráse předvedli, zapískali na flétničky, zazpívali písničky 

z oblíbených pohádek, zapěli anglickou vánoční písničku. Besídku 

ukončila velkolepá píseň Narodil se Kristus Pán. S potěšením děti 

rozdaly rodičům dárečky a přáníčka, které samy vyrobily během 

vyučování a volna, maminky, tatínkové, babičky a dědečkové si 

popovídali u přírodního ovocného čaje z jablíček a pomerančů, 

ochutnali vánoční perníčky i voňavý závin. Příjemná a veselá nálada 

nechyběla, svíčky plápolaly, prskavky zářily, naši hosté nešetřili 

chválou. 

     Jsou neskutečně krásné, něţné a dojemné vánoční dny, kdy lidská 

srdíčka se otvírají dokořán a dětské oči září štěstím a tajemným 

očekáváním.  

 



Milí čtenáři, přátelé, bývalí ţáci, spoluţáci, kolegyně !  

Přejeme vám do nadcházejícího roku 2011 hodně zdravíčka, osobních i 

pracovních úspěchů, klidu, pohody a spokojenosti v rodinném kruhu a po 

celý rok co nejvíce tajemných a šťastných dnů, kdy se lidská srdíčka 

otevírají…! 

 

 

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 

Jak mravenci chovají mšice 

Máte na zahradě spoustu uţitečných slunéček, ale mšic kupodivu 

zůstává na rostlinách stále hodně? Moţná je chrání mravenci – před 

slunéčky i dalším nebezpečím. Starají se o ně, přenášejí je z rostliny 

na rostlinu… dojí je, občas nějakou porazí. Zemědělství totiţ vynalezli 

mnohem dříve, neţli lidé! Mravenci uţ vynalezli války, otroctví, i 

zemědělství. To pěkně jako my dělí na rostlinné, kdy v hloubi mravenišť 

pěstují houby, a ţivočišné. Tedy, ne všechny druhy mravenců provozují 

všechna odvětví – jsou to specialisti. Chov mšic je  odvětví, které často 

provozují i na vaší zahradě. Mšicím se pak daří, coţ pro zahrádkáře 

zrovna výhodné není.  

Mšice plné medovice 

Jedna mšice vyprodukuje za den  0,5 - 0,8 mg medovice. Jedno 

společenství mravenců obhospodařuje tolik mšic, ţe za jednu sezónu 

můţe získat aţ 500 kg medovice, coţ znamená aţ 75 kg čistého cukru! 

Mšice sají rostlinné šťávy tak pilně, ţe všechny přijaté cukry nestihnou 

strávit. Ze zadečku je pak vylučují v podobě sladké husté medovice. 

Je výţivná a dobrá. Mravenci proto začali mšice „dojit“ jiţ desítky 

milionů let před neolitem, kdy na svět přišli první lidští zemědělci. 

Medovice můţe tvořit aţ polovinu mravenčího jídelníčku, některé 

druhy jsou jiţ na chovu mšic zcela závislé.  S prostým honěním a 

olizováním mšic se však nespokojí.  

 Svá chovná zvířata chrání před predátory – ani dravé slunéčko 

nemá proti několika mravencům šanci a na mšici si musí nechat 

zajít chuť.  



 Mšice také přenášejí na místa, kde je dostatek potravy, vybírají 

pro ně nejlepší rostliny a jejich nejšťavnatější části a přímo na 

ně je věší.  

 Kdyţ se celá mravenčí kolonie stěhuje, svoje mšice si odnáší s 

sebou.  

 Některé druhy mravenců dokonce opatrují vajíčka mšic přes 

zimu v mraveništi a starají se i o larvy mšic - na jaře je vynesou 

na nejlepší a nejšťavnatější rostliny, přenášejí je sem a tam, 

čistí je.  

 Pěkně ochočený hmyz 

Mravenci si své dojnice jak se patří vycvičili – stačí jim na mšici 

poklepat tykadlem, aby začala okamţitě vylučovat medovici. Zdá se 

také, ţe chodidly vylučují látky, které na mšice působí sedativně – 

mšice jdoucí ve stopách mravenců byly při pokusech znatelně pomalejší. 

Přesto někteří mravenci mšicím pro jistotu i odstraní křídla, aby je 

snad nenapadlo z dobrého bydla uletět. 

My máme krávy a ovce, mravenci mají mšice. 

Mravenčí „domácí zvířata“ se souhrnně 

nazývají trofobionti. Mšice jsou nejčastější a 

nejhojnější, ale podobně mohou  mravenci 

chovat i mery, červce, puklice, či dokonce 

housenky motýlů z čeledi modráskovitých, 

které rovněţ vylučují sladké výměšky. Zdálo 

by se, ţe housenka je trochu moc velkým 

chovným zvířetem, ale mravenci ji společnými 

silami klidně přenesou na noc do mraveniště  a ráno zase ven „na 

pastvu“.  

Aţ na výjimky, jakou je poráţka na maso, mají z mravenčího 

zemědělství prospěch i chovaná zvířata. Ţijí tak vzájemném, 

oboustranně výhodném vztahu. O své trofobionty se totiţ starají tak 

dobře, ţe bychom si jako lidé z nich často mohli vzít příklad. 

 



Kulturní komise / Miroslava Hruzíková 

     V úvodu bych chtěla za naši kulturní komisi popřát všem občanům  

hodně štěstí ale hlavně zdraví v novém roce 2011.  

     Dne  13.11.2010 se jako kaţdoročně uskutečnilo podzimní vítání 

novorozeňat. Narozených miminek bylo pět. Přibyly nám v obci tři 

holčičky a dva chlapci. Po přivítání našich nejmenších do naší obce, byli 

pozvání k malému posezení s pohoštěním naši jubilanti. Bylo jich 

pozváno 28, přišli skoro všichni a doufám, ţe se dobře bavili. Program 

nám udělaly děti naší základní školy, moc děkujeme paní učitelce a taky 

dětem, měly to moc pěkné. A jubilanti, co se nemohli ze zdravotních 

nebo jiných důvodu dostavit, těm bychom chtěli popřát ještě jednou 

všechno nejlepší. 

     Další vítání a pozvání jubilantů plánujeme na měsíc květen 2011.  

Uţ se moc těší členky kulturní komise. 

 

 

 

MAJA se představuje / Martin Klimša    www.pelikanek.cz/maja 

 

    

 

     Jakoţto dětská organizace sídlící na území Velkých Albrechtic 

jsme se rozhodli, ţe se opět publicisticky zapojíme do místního dění a 

ţe Vám všem, kteří nás ještě neznají, napíšeme něco o sobě. 



     Před 5 lety jsme oficiálně zaloţili agenturu zaměřenou na práci 

s dětmi, resp. na pořádání letních 

stanových táborů pro děti – MAJA-

agentura pro děti a mládež. Jejími 

zakládajícími členy jsou 4 místní 

obyvatelé (Martin Klimša, Jarda Zoubek, 

Dáša Klimšová a Silvie Zoubková – čili 

„rodinný podnik“), kteří mají s pořádáním 

táborů mnohaletou zkušenost a i po tolika 

letech jim nechybí pro tyto akce nadšení 

a zápal.  

     Kaţdý letní tábor se nese v duchu 

nějaké celotáborové hry, z posledních let 

můţu zmínit Cesta kolem světa, 

Z pohádky do pohádky, Řecko, Piráty, 

Harry Lotter, Indiány, Egypt atd.. Ten poslední jsme měli na motivy 

celosvětově známých postaviček – Asterix & Obelix. V podstatě to 

znamená, ţe všechny hry a celé dění na táboře se nese v duchu daného 

tématu a celý tábor tím ţije.  

     Náš tábor se nachází nedaleko našich obydlí ve Skřipově, uprostřed 

lesů, kde lišky dávají dobrou noc a kde 

můţeme zapomenout na vymoţenosti 

nové doby jako je teplá voda 

z kohoutku, elektřina nebo televize či 

počítač.  

My všichni kteří se kolem tábora 

„točíme“ se snaţíme, aby všechny 

děti, kteří s nám jezdí proţili těch 14 

dnů jak nejlépe můţou a aby na 

všechno vzpomínali co nejdéle a pokud 

moţno se těšili na další rok, aţ zase 

budou běhat po lese, spát v podsadě 

ve spacáku, procházet stezku odvahy, 

hrát bojové a noční hry, drţet noční 

hlídky, poznávat přírodu atd. atd.  



     Jak uţ jsem zde zmínil, poslední tábor byl v duchu dvou celosvětově 

známých kreslených (dnes uţ i hraných) postaviček – Asterixe a 

Obelixe. Takţe jak je uţ z fotek zřejmé na táboře bylo opět veselo a 

některé kostýmy stály opravdu za to. Jediným problémem s kterým se 

potýkáme v poslední době je počasí. Tentokráte nemůţeme říct, ţe by 

bylo stejné jako před dvěmi lety, kdy jsme museli tábor nuceně 

opustit, ale nejlepší nebylo taky. Takţe druhý týden tábora nás uţ 

skoro kaţdodenní déšť nepřekvapil a 5 cm vrstva bahna uţ některým 

stálým účastníkům připadala jako nezbytná součást. My jsme uţ za ty 

roky na tyhle situace připraveni a dokud nám voda neteče proudem 

mezi stany, tak jedeme dál a děti se baví. 

          Posledního tábora se 

zúčastnilo celkem 40 dětí ve 

věku od 6 do 15 let z toho 9 

místních (Saša Klimšová, Martin 

Zoubek, Robin Zoubek, 

Sebastián Hochman, Nela 

Hochmanová, Eliška Kleinová, 

Martin Vidlák, Radim 

Schaumann a Zdeněk Řeháček). 

Věříme, ţe nám všichni zůstanou 

do dalšího roku zase věrní a ţe těch místních bude za chvíli víc neţ 

těch „přespolních“. Zároveň bychom rádi touto cestou poděkovali všem 

sponzorům a lidem, kteří nám buď kaţdoročně, nebo letos poprvé, 

s táborem pomáhali jak finančně tak materiálně a věříme, ţe i pro další 

roky nám v tomto zůstanou věrni a rádi bychom Vás pozvali na naše 

webové stránky www.pelikanek.cz/maja, kde se o naší činnosti dozvíte 

víc nebo kde nám můţete napsat nějaký vzkaz. 

 

 

Další tábor budeme mít v termínu od 17.-30.7.2011 a přihlášky 

budou k dispozici zhruba od začátku března 2011. Těšíme se tedy 

na staré známé i nové tváře. 
 

 



Společenská kronika / Bronislava Magerová 

Leden 

Szymalová Jarmila    50 let 

Robová Libuše    65 let 

Timoš Ján     70 let 

Vidlák Oldřich    70 let 

Magera Josef    80 let 

Únor 

Kantor Dušan     50 let 

Gazdová Eliška    55 let 

Kremzer Josef    55 let 

Lindovská Alena    60 let 

Kudělová Eliška    65 let 

Lenhardová Jaroslava   65 let 

Dorňáková Boţena    83 let 

Noví občánci 

Milas Adam 

Čončková Eliška 

 

Opustili nás 

Pan Josef Lesák 

 

Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 

     Je za námi další rok a nastává čas bilancování. Druţstvo muţů 

skončilo po podzimní části v první polovině tabulky s malým bodovým 

rozdílem na čelo soutěţe. Muţstvo muţů B, které tvoří převáţně hráči 

Bílova doplněné o naše hochy mělo střídavé výsledky, ale splnili 

předsezónní cíle.. 

     Ţáci hráli novou soutěţ, ve které se utkávali s týmy, které jsou jiţ 

dále, neţ naši kluci a přesto s výjimkou týmu Fulneka a Bartošovic 

odehráli vyrovnaná utkání a je na nich vidět výkonnostní růst. Myslím, 

ţe se o budoucnost fotbalu ve Velkých Albrechticích nemusíme bát. 



Bohuţel to nelze říci o muţstvu muţů, protoţe skončilo u nás hostování 

sedmi hráčů z Bílovce a Studénky a před výborem stojí úkol přes zimu 

hledat posily. Po loňských zkušenostech, kdy jsme hráli zimní turnaj 

v Bílovci, jsme opět naše muţe přihlásili a odehrajeme jej s pomocí 

některých hráčů Bílova. Není ţádným tajemstvím, ţe sport a hlavně 

fotbal u nás můţe existovat jen díky podpoře Obce Velké Albrechtice. 

Dotace na činnost činila 150 000 Kč a tak jen pár čísel za co jsme je 

utratili. Za energie – plyn, el. energie a  voda jsme zaplatili asi 60 000 

Kč, za dopravu na mistrovská utkání asi 30 000 Kč a cestovní náhrady 

sudích asi 21 000 Kč. Zbytek jsme zaplatili za umělou trávu v Bílovci, 

startovné na turnajích , nájem sokolovny, novou pračku na praní dresů 

a největší poloţkou je benzín v částce 20 000 Kč na sečení, či 

válcování hřiště a okolních ploch. 

Zde vidím moţnost pro sponzory, neboť benzín je moţno dát do 

nákladů a nám by zůstaly peníze na jiné aktivity. Na závěr mi dovolte 

popřát všem šťastný a veselý nový rok 2011 a ať je lepší, neţ ten 2010. 

  

POPLATEK  ZA  PSA r. 2011 

     Poplatek za psa na rok 2011 dle nové Obecně závazné vyhlášky 

č.3/2010, o místních poplatcích je splatný do 31.3.2011. Poplatku 

podléhá drţení 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 drţení psa staršího. 

Stejným způsobem je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové 

povinnosti. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, 

vyměří obec poplatek platebním výměrem !!!! 

Sazba poplatku za kalendářní rok: 

a) za psa.............................100 Kč 

b) za druhého psa ..............300 Kč 

c) za psa, jehoţ drţitelem je poţivatel invalidního, starobního, 

sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 

jediným zdrojem příjmu..............................50 Kč 

d) za druhého a kaţdého dalšího psa, jehoţ drţitelem 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 !!! 
 

Pralinky vzpomínají…./ Milada Hochmanová 

 
Pralinky by chtěly zavzpomínat na naši „babču“ 

( jak jsme ji s oblibou říkaly), která nás tiše a náhle opustila. 

 Paní Anna Kollarovská nám ráda pomáhala na našich akcích a my jsme ji 

měly rády, jelikoţ byla vstřícná, veselá a hlavně na Vinobraních nás 

pořádně vytancovala. Mohly jsme se na ni spolehnout a vţdy 

s předstihem se uţ sama hlásila na akcích ... „do sluţby“ ...... I na třetí 

ročník Vinobraní se těšila, ale bohuţel osud mínil jinak a my na ni 

budeme tiše a s láskou vzpomínat ..... 

 

 

 

 

 

 

 
Má ústa s Vámi se rozloučí, ţe čas ..... ubíhá a nevrací ...., co vzal. 

Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál. 

 

 

  

 
    

 



 

 

 

Zdravíme všechny milovníky dobré zábavy a vína. 

Především naše návštěvníky  VINOBRANÍ, které proběhlo 9. října 

v kulturním sále na hřišti. Doufáme, ţe se vám Vinobraní zalíbilo. Podle 

bujarého zpěvu a vypitého vína i burčáku soudíme, ţe se Vám akce 

líbila :-) Cimbálová muzika Tolar postrádala svého zpěváka, který 

bohuţel nemohl přijet, coţ nám bylo líto. Ale našlo se v sále mnoho 

náhradních zpěváků , kteří pěkně zpívali spolu s cimbálovou muzikou. 

Dokonce se zpívalo ještě hodinu poté co cimbálová muzika dohrála, 

takţe jsme se nakonec rozešli nad ránem s dobrým pocitem vydařené 

akce. 

Příroda, vinice,Hrozen, vinař, Víno a Vy. 

Vínečko nám tentokráte dodalo vinařství 

 

 

 

www.vinarstvi-kovacs.cz 

Nejdříve se vypil chutný červený burčák, poté se vybumbal burčák bílý 

a tak jako z předchozích vinobraní šlo nejvíce na odbyt vínko bílé.  

Tentokrát bylo králem Veltlínské zelené 2008 kabinet.  

Těm co se přišli bavit děkujeme a ti co seděli doma v „bačkůrkách“ 

mohou jen a jen litovat. 

Přejeme Vám všem hodně štěstí v novém roce a zase to spolu 

rozjedeme po novém roce a to v sobotu 19.2.2011 na našem Country. 

 

 

 

 

http://www.vinarstvi-kovacs.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

V kulturním sále na hřišti ve Velkých Albrechticích 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupenky pouze v předprodeji na čísle 725 611 008 :-) 

Nebo v obchodě u paní M. Hochmanové a také na obci u 

paní R. Chudjákové. 

Srdečně zvou PRALINKY :-) 



koncert  

Akademickeho peveckeho sboru  

VSB TU Ostrava 

 

Program: 

Staročeský chorál: Jezu Kriste Ščedrý 

Kněţe 

Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno 

Tomás Luis de Victoria: Vere languores 

nostros 

P. I. Čajkovskij: Trisvatoje 

Dmitrij Bortňanskij: Tibie pajom 

J. Desprez: Mille Regretz 

A. V. Michna z Otradovic: Loutna česká 

(výběr) 

spirituál: Let us break 

A. Gustavino: Se equivocó la paloma 

Z. Šimůnek: Zimní zpěvy (pásmo koled) 

 
 

Zprávy a oznámení, reklamy  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění k podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011 

Upozorňujeme, že pokud došlo v roce 2010 ke změně okolností 

rozhodných pro vyměření daně, mají vlastníci nemovitostí povinnost 

podat do 31. ledna 2011 daňové přiznání k dani z nemovitostí na 

rok 2011 ( §13a zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů). Změna okolností v tomto případě znamená, ţe 

v průběhu roku 2010 došlo například  ke koupi, prodeji, darování 

nemovitostí (nebo jen jejich části), změna v osobě poplatníka, vydání 

stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí. 

Dne 1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Na základě § 

250 daňového řádu vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit 

pokutu, nepodá-li daňové přiznání do 31. ledna 2011. Minimální 

výše pokuty činí  500,- Kč. 

Úřední hodiny finančního úřadu:   pondělí, středa    8:00 – 17:00  hod. 



Jak se připravit na topnou sezónu…. 

     Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a občané znovu začínají mít 

starost o to, jak si své domovy dostatečně vyhřát. Hasiči 

v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíţdějí k poţárům sazí a 

dehtových usazenin ve špatně udrţovaných komínech. Ţe nejde o plané 

varování potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje, kdy od komínů vzniklo v 1. pololetí 2010 uţ 

29 poţárů. 

     Hlavní příčinou bývá zanedbaná údrţba komínového tělesa. 

Pravidelné čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo 

být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína 

odborníky kominíky.   

     Pamatujte, ţe i sebemenší nečistoty v komíně totiţ mohou snadno 

způsobit velké nepříjemnosti, ať jiţ dlouhodobé ţhnutí a následný 

otevřený poţár, nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým. 

     1. ledna 2011 nabude účinnosti nové Nařízení vlády ze dne 1. 3.2010 

o podmínkách poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti nezměnilo, je povinnost nechat 

si pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav. 

Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při 

celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW 

třikrát ročně, při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před 

začátkem a po skončení topné sezóny. Kontrola spalinové cesty se pak 

u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW provádí jedenkrát 

ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou 

ročně.  Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně 

lze provádět svépomoci, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. 

Ti by měli provést revizí komínu i v případě, ţe se chystáte připojit 

nový spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. O provedeném čištění 

vydá kominík doklad, nebo revizní zprávu, která je důleţitá nejen pro 

uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.  

     I v případě hrozícího nebezpeční se snaţte jednat v klidu, s 

rozvahou a bez paniky. Případný poţár co nejdříve oznamte hasičskému 



záchrannému sboru na tísňovou linku 150 nebo 112. Poţár sazí v komíně 

nikdy nehaste vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít 

k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můţete pokusit zkrotit plameny 

pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do 

komína. 

       Vždy ale mějte na paměti, že nejdůležitější je život a 

zdraví, teprve potom majetek!!! 

Nenechte se zaskočit ! 

     Přívaly sněhu a následné dopravní komplikace ukázaly, ţe mnozí 

účastníci silničního provozu stále ještě nejsou schopni reagovat na 

nepříznivé povětrnostní podmínky. Připomínáme proto několik 

základních zásad, jejichţ dodrţování můţe zabránit v lepším případě 

nepříjemným situacím, v horším případě tragédiím. Základem je 

sledování aktuálních informací, a to nejen o povětrnostních 

podmínkách, ale také o místech dopravních komplikací – o dopravních 

nehodách, uzavírkách, kolonách apod. Pravidelný informační servis 

přinášejí zejména webové stránky zaměřené na dopravní zpravodajství, 

nebo rozhlasová vysílání. V místech, kde dojde k velkému spadu 

sněhových sráţek, doporučujeme, pokud to bude jen trochu moţné, 

vůbec nevyjíţdět. Pokud na cestu vyrazit musíte, nechte raději doma 

děti nebo starší osoby (jsou náchylnější k prochladnutí). Zejména na 

delší cesty nezapomeňte připravit nejen své vozidlo, ale i sami sebe. 

Podmínkou šťastného návratu jsou odpovídající pneumatiky, popř. 

sněhové řetězy (pouţití řetězů je vhodné předem vyzkoušet). 

Zapomenout byste neměli také na doplnění všech provozních kapalin, 

včetně vody v ostřikovačích a dostatečného mnoţství pohonných hmot 

pro případ uvíznutí. Pro tento případ se bude hodit také dostatek 

teplého oblečení, popř. deka, ale i jídlo a pití. Pomoci můţe také 

lopatka nebo posyp pod kola pro případ zapadnutí do závěje. V případě 

uvíznutí se obrňte trpělivostí. Samozřejmostí musí být věnování 

maximální pozornosti dopravně technickému stavu komunikace a 

dopravní situaci. Více neţ kdy jindy hraje zásadní roli přiměřená 

rychlost a dodrţování adekvátních rozestupů. 



Pomoc obětem trestné činnosti 
     Stali jste se obětí trestného činu? Neváhejte vyhledat pomoc! 

Trestnou činnost není moţné vnímat pouze jako jednostrannou 

záleţitost z pohledu pachatele a přístupu k řešení jeho problému, ale 

stejně významné je postavení oběti trestného činu, která se dostává 

do situace vyţadující odbornou pomoc. 

     Pokud jste se stali obětí trestného činu, neváhejte a obraťte se 

kteroukoliv sluţebnu Policie České republiky nebo na linku 158. 

Strukturovaný komplex sluţeb poskytují na místní úrovni jen některé 

nestátní neziskové a církevní organizace, na 

republikové úrovni je to především síť poraden Bílého kruhu bezpečí 

(BKB) - www.bkb.cz 

ČČK / Františka Kleinová 

     Váţení spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti 

naší organizace. Dne 16.11.2010 jsme uspořádali velmi zdařilou 

lékařskou besedu s MUDr. Fojtíkem. Pan doktor mimo jiné velmi 

ochotně odpověděl všem na jejich otázky. Besedy se zúčastnilo 25 

občanů.  

     27.11. jsme vyuţili krásného slunného odpoledne k uspořádání 

Mikulášského odpoledne pro děti s nadílkou. O zdárný průběh celé akce 

se opět po roce postaral pan Janis Švagera se svými instruktory 

z Domu dětí a mládeţe v Bílovci. Pro děti v různých věkových 

kategoriích měli připraveno spoustu zábavných her a soutěţí. 

V programu dále vystoupily malé Majolenky a na závěr instruktoři 

zahráli dětem veselou pohádku. Po programu všechny hodné děti 

obdrţely od Mikuláše, anděla a čertů dárečky. Akce byla bohatě 

navštívena, coţ nám udělalo velkou radost. Zúčastnilo se jí 86 dětí.  

     9.12.2010 jsme v divadle Jiřího Myrona v Ostravě shlédli 

operetu/muzikál Rose Maria od Rudolfa Frimla. Zájezdu se zúčastnilo 

82 občanů. Na zimní měsíce plánujeme pouze výroční členskou schůzi. 

Jelikoţ naši členové jsou většinou staršího věku a docházka na akce 

v mrazivém počasí by jim mohla dělat potíţe. Výroční členskou schůzi 

uspořádáme v sobotu 5.2.2011. 

http://www.bkb.cz/


Informace 
 Odvoz odpadů z domácností bude v roce 2011 provádět firma 

OZO Ostrava ve čtvrtek, čtrnáctidenní odvozy vţdy v sudých 

týdnech. Tato změna je vyvolána tím, ţe od nového roku bude odvoz 

odpadů provádět středisko OZO ve Studénce. Cena za odvoz 

odpadů z domácností je stejná, jako v roce 2010. 

 Stává se vám občas, ţe uděláte doma větší úklid a pak máte malou 

popelnici a musíte k ní přidat ještě pytel? A jste pak naštvaní, ţe 

vám ten pytel dopadů zůstal u popelnice, kterou vyvezli? Pokud 

chcete takovým případům předejít, nabízíme vám moţnost 

zakoupení pytlů na jednorázové odvozy odpadů s logem firmy OZO 

Ostrava. Pokud takový pytel s odpadem vystavíte spolu s popelnicí, 

bude vám vyvezen. Jiné pytle s odpady OZO nevyváţí. Tyto pytle 

stojí 30,- Kč. Cena odpovídá ceně za odvoz odpadu v takovém 

mnoţství. Pytle si mohou přikoupit ti občané obce, kdo mají s obcí 

smlouvu o zajištění odvozu odpadu. Pytle ale nenahrazují popelnice!  

 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.  

 

Kalendář akcí  
 

Datum Akce 

2.1.2011 Novoroční koncert 

5.2.2011 Výroční členská schůze ČČK 

19.2.2011 Country bál 
 

 

Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 

12.6.2000. Vychází jako dvouměsíčník. Texty neprošly přímou jazykovou úpravou.  

Nevyţádané příspěvky se nevracejí. Texty mohou být redakčně upraveny. Názor 

redakce se nemusí ztotoţňovat s obsahem článků. Neprodejné!  

Doručováno zdarma do domácnosti v obci. 

Kontaktní adresa:  Radmila Chudjáková, Obecní úřad, Velké Albrechtice 119,  

                          tel. 556 410 695                                                    e-mail: obec@velkealbrechtice.cz 

                          Vyšlo 27.12.2010                                                       Uzávěrka příštího čísla 15.2.2011 
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