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           leden, únor                      2010 
 

 

 
Úvodník / Jan Zajíček 
 

    Nový rok, nový začátek. Co nás v tomto roce čeká? 
Je dobré, že svoji budoucnost nikdo dopředu nezná. 
Může ji sice v různých oblastech ovlivňovat. Například 
letos nás čekají volby do obecního zastupitelstva. V 
posledních letech se podařilo obec výrazným způsobem 
zvelebit a ve stádiu příprav je několik významných projektů 
umožňujících čerpat peníze z EU. A tak si přejme šťastnou ruku při 
volbách ať obec během dalšího volebního období myslí nejen na 
přítomnost, ale i budoucnost svých občanů. 
 

 
 

Daně z nemovitostí a odpady v roce 2010   
 

    Nový rok přináší očekávání nových událostí. Těžko říct 
jaký tento rok bude. Ten právě uplynulý byl poznamenán 
celosvětovou ekonomickou krizí, která snad už pomalu 

odeznívá. Dá se však očekávat, že tato krize se 
teprve letos projeví na daňových příjmech státu a 
tím i na finančních zdrojích obcí, které jsou 

z těchto příjmů odvozeny. Očekávají se propady, 
ovšem skutečné dopady dnes nedokáže odhadnout nikdo. Každá obec za 
této situace stojí opřed otázkou jak naplnit příjmy obecního rozpočtu, 
když má v programu řadu investic. Samozřejmě jsou tyto investice 
závislé také na dotacích, ale musíme si zajistit i vlastní zdroje.  



Jednou možností je zvýšení daní z nemovitostí 
zavedením místního koeficientu pro výpočet 

daně z nemovitostí, který může být 2 až 5. Daň 
z nemovitostí je jedinou daní, která je 

stoprocentně příjmem obce. 
 

    Zvýšení daní nebývá populárním opatřením ani za 
běžné ekonomické situace nebo v období 
hospodářského růstu. O to více jsem zvažoval, jestli 
zastupitelstvu obce předložit návrh na zvýšení daní 

z nemovitostí formou zavedení místního koeficientu. Jednali jsme o 
tom již před rokem a půl, ale tehdy návrh neprošel. Nakonec jsem poté, 
co jsem přesvědčil sám sebe, předložil návrh na zavedení koeficientu 
2. A to i přesto, že změnou zákona o dani z nemovitostí zákonem jsou 
již některé sazby této daně od 1. ledna zdvojnásobeny.  
 

    Prakticky to ale neznamená dvojnásobné, resp. čtyřnásobné daně 
z nemovitostí pro jednotlivé poplatníky, vlastníky nemovitostí v k.ú. 
Velké Albrechtice. Záleží na tom, jaké nemovitosti vlastníte. Vůbec se 
nezvyšují daně ze zemědělské půdy, tedy zahrad, orné půdy, trvalých 
travních porostů, vinic, sadů. Zvyšují se sazby za pozemky druhu 
ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří a stavební pozemky 
(pozemky určené pravomocným územním rozhodnutím k umístění 
stavby). Záměrně nemluvím o lesních pozemcích a rybnících, protože 
jejich výměra na našem katastru opravdu nestojí za řeč.  
 

    U staveb se zákonem zdvojnásobují základní sazby u všech druhů 
staveb kromě staveb pro ostatní podnikatelskou činnost (O), kde se 
sazba nemění. 
 

    Co od toho očekávám? Na základě propočtů provedených 
podle podkladů finančního úřadu k výnosu jednotlivých druhů daní 
z nemovitostí za celou obec by zvýšení základu daně podle změny 
zákona mělo obci přinést navíc 40 %, včetně zvýšení místním 
koeficientem pak asi 136 %. Letos se daně z nemovitostí naplnily zatím 
na rozpočtovaný 1 mil. Kč. Pokud vyjdu z tohoto základu, může obec 
získat na dani z nemovitostí 2,3 mil. Kč. 
 



    Aby dopad zvýšení daně byl občanům nějak kompenzován, schválili 
jsme v zastupitelstvu, že v roce 2010 nebudou občané obce platit za 
odvoz odpadů ze svých domácností. Obec na odvoz odpadů platí ročně 
490 tis. Kč. Odvoz odpadů vám bude zachován ve stejném rozsahu, 
jaký jste měli sjednán smlouvou uzavřenou s obcí. Smlouva zůstává 
v platnosti i v  roce 2010 a případné změny se vyřizují na obecním 
úřadě. Nulová sazba za odvoz odpadů se netýká objektů používaných 
pro podnikání.  
 

    A jaký toto bude mít dopad na jednotlivé poplatníky? Zvolil jsem 
náhodně pět příkladů daňových poplatníků. Údaje o výměrách pozemků 
a staveb jsou převzaty z geografického informačního systému obce. 
Plochy staveb proto nejsou úplně přesné. Katastr nemovitostí také 
neeviduje údaje o stavbách do 16 m2 a o stavbách nepovolených, proto 
v příkladech nehledejte zrovna sebe. 
 

1. vlastník 1552 m2 zem.půdy A, 940 m2 zast. ploch a nádvoří E, z toho 
zastavěno dvoupodlažním obytným domem s přísl. 290 m2, obytný 
dům s přísluš. 290 m2 (osvobozeno 16 m2), samostatná garáž L 43 
m2, ostatní plocha G 163 m2. 

2. vlastník 1895 m2 zem. půdy A (zahrady a orná), 339 m2 zast. ploch 
a nádvoří E, z toho 56 m2 zastavěno ostatní stavbou P a 191 m2 
zastavěno dvoupodlažním obytným domem, obytný dům H 191 m2, 
ostatní stavba pro podnikání P 56 m2, ostatní plocha G 687 m2. 

3. vlastník 813 m2 zemědělské půdy (zahrad) A, zastavěná plocha a 
nádvoří E 114 m2, celá zastavěna stavbou rodinného domu H o dvou 
podlažích s vestavěnou garáží. 

4. vlastník 1563 m2 zahrad A, zastavěných ploch a nádvoří E 297 m2, 
z toho zastavěno stavbou RD H 155 m2. 

5. vlastník 1574 m2 zahrad A, 2134 m2 zastavěných ploch a nádvoří E, 
z toho zastavěno stavbou přízemního obytného domu H 280 m2. 

 

    V tabulce je uvedena daňová povinnost letošní (sl.2), daňová 
povinnost pro rok 2010 po zvýšení sazeb daně ze zákona (sl.3), náklady 
vlastníka nemovitosti na daň z nemovitostí a odpady kdybychom 
nezavedli místní koeficient (sl.4), daňová povinnost pro rok 2010 
zvýšená místním koeficientem (sl.4), a nakonec rozdíl mezi sloupci 4 a 



5 vyjadřující úsporu (sl.6). Pro zjednodušení dosud všichni platí za 
odvoz odpadu 1400 Kč ročně. Částky jsou v Kč. 
 

sl.1 
příklad 

sl.2 
daň 2009 

 

sl.3 
daň 2010 
zvýšená 

 

sl.4 
daň 2010 
zvýšená 
+ odpady 

sl.5 
daň 2010 
s MK 2 

 

sl.6 
úspora 

 

1 825 1352 2752 2611 141 
2 693 1129 2529 2142 387 
3 284 362 1762 676 1086 
4 378 734 1735 1001 734 
5 557 1022 2422 1952 970 

 
    Poplatníci daně z nemovitostí nemusí podávat nové přiznání pokud u 
nich nedošlo ke změnám v vlastnictví nemovitostí k 31.12.2009. Novou 
daň vypočte finanční úřad a sdělí buď hromadným předpisným 
seznamem, nebo jednotlivě poplatníkům.  
 

    Jaká bude skutečnost a jak se tyto předpoklady naplní ukáže zas až 
konec roku 2010. Jsem přesvědčen, že takto získané finanční zdroje 
pomohou obci k dalšímu zvelebení a zátěž občanů nebude v průměru 
vyšší, než kdybychom místní koeficient nezavedli. 
 

Ing. Josef Magera, starosta 
 

Vybavení domů a bytů hlásiči požáru a hasicími přístroji  
 

    V červenci roku 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 
Sb., která stanoví jednotné technické podmínky požární 

ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb a která 
se týká nově povolených a schválených staveb, o jejichž 

umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl 
vydán územní souhlas po 1. 7. 2008. Podle této vyhlášky se povinnost 
vybavenosti požárními hlásiči a hasicími přístroji se vztahuje na 
všechny nové objekty, tedy i na nově povolené a schválené rodinné 
domy, bytové domy apod. 



 

    Umístění, druhy a počet hasicích přístrojů je vždy stanoveno ve 
schválené projektové dokumentaci příslušné stavby. Nový rodinný dům 
musí být vybaven alespoň jedním hasicím přístrojem s hasicí 
schopností nejméně 34A (vodní, pěnový, práškový k hašení pevných 
látek hořících plamenem nebo žhnutím – dřevo, uhlí). Jednotlivá garáž 
u rodinného domu musí být vybavena jedním hasicím přístrojem 
s hasicí schopností 183B (pěnový nebo práškový k hašení kapalných 
látek – benzín, oleje). U bytových domů vyhláška přímo nepožaduje 
instalaci hasicího přístroje v bytě, ale bytové domy musí být vybaveny 
hasicími přístroji např. pro hlavní domovní rozvaděč elektrické 
energie, pro strojovnu výtahu pro prostory určené pro skladování apod. 
Majitel bytového domu je dále povinen vybavit jednotlivé byty 
zařízením autonomní detekce a signalizace – požárními hlásiči.  
 

    Pro umístění hasicích přístrojů platí určitá pravidla. Hasicí přístroj 
musí umožňovat snadné a rychlé použití, musí být viditelný a trvale 
přístupný a dále musí být zajištěno, aby byl na požár použit vhodný typ 
hasicího přístroje. Pokud hasicí přístroj umisťujeme na svislou 
stavební konstrukci musí být rukojeť hasicího přístroje maximálně ve 
výši 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroj můžeme umístit i na podlaze a 
zabezpečit jej proti pádu např. řetízkem. Rovněž nesmíme zapomenout 
na provádění kontrol provozuschopnosti  hasicích přístrojů, která se 
provádí nejméně 1x ročně, pokud výrobce nestanoví jinou lhůtu. 
Kontrola se dále provádí po každém použití hasicího přístroje. Na 
každém hasicím přístroji je vyznačen stručný návod k použití, na jaké 
třídy požáru lze hasicí přístroj použít i kdy byla provedena kontrola a 
periodická zkouška hasicího přístroje. 
 

    I když se nová vyhláška vztahuje na nové objekty, doporučujeme 
všem, aby v rámci vlastní bezpečnosti i bezpečnosti svých blízkých  a 
svého okolí, vybavili své domácnosti jak požárními hlásiči, tak hasicími 
přístroji. Úplné znění vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb je k nahlédnutí na webových 
stránkách Hasičského záchranného sboru, územní odbor Nový Jičín: 
www.hasicinj.cz 

HZS MSK 



Albrechtík – Ahoj děti! / Radka Chudjáková 

 
Zimní hádanky 

 
Sletěl pták bezperák  
na náš strom bezlisták,  
přišlo na něj bezzubátko, 
sežralo to bezpeřátko. 

 

Přišel k nám host,  
spravil nám most,  
bez sekery, bez dláta,  
a přece je pevný dost. 
  

 

Sněhulák hledá sáňky,pomůžeš mu??? 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z mateřské školy – vzpomínky zůstanou / učitelky MŠ 
 

    V mateřské škole se 
snažíme dětem i rodičům 
nabízet po celý rok stále 
nové, netradiční činnosti. 
V říjnu jsme připravili 
tvořivé odpoledne v MŠ, kde 
děti se svými rodiči 
společnými silami vytvářeli 
různá strašidýlka. Všichni se 
náramně snažili a výsledkem 
i odměnou byly rozzářené 
dětské oči a 29 fantastických strašidýlek. Maminky ještě pomohly 
s úklidem herny a tatínkové připravili na zahradě ohniště. Poseděli 
jsme u ohně, opekli buřtíky a tím ukončili příjemně strávené odpoledne. 
Pro nejstarší děti však tento den ještě nekončil, neboť je čekala 
zkouška odvahy-noc strávená v MŠ. Vybaveni baterkami jsme plnili 
zábavné úkoly na školní zahradě a potom ještě absolvovali večerní 
vycházku do okolí MŠ. Následovala dětmi připravená večeře, pohádky a 
potom: “Dobrou noc“. Noc byla klidná, děti prokázaly statečnost – 
žádná slzička. Ráno jsme si přispali, protože byl svátek a po snídani 
jsme se plni zážitků rozešli do svých domovů. Věříme, že děti budou 
rády vzpomínat. 

 

    Koncem října jsme dostali pozvání 
od strašidel raduňského zámku. Naším 
cílem bylo prohlédnout si zámek a také 
zjistit jak to s tím strašením ve 
skutečnosti je. Vstupenkou byla dětmi 
zhotovená strašidýlka. Zprvu jsme 
měly obavy, že se děti budou bát, ale 
ujistily nás, že mají pro strach 
uděláno. Vždyť strašidla jsou jen 
v pohádkách. 

 



    2. listopadu jsme se za hodnými strašidly do zámku v Raduni rozjeli. 
Děti jim předaly své obrázky a strašidýlka a byly odměněny prohlídkou 
zámku, sladkostmi a také kouzelnou píšťalkou. Společným pískáním 
totiž mohly zahánět zlá strašidla. Dětem se na zámku velmi líbilo a 
ještě dlouho si sdělovaly své zážitky.  
 

    Doby dávno minulé jsme objevovali také v zámku v Novém Jičíně. 
Děti si mohly vyzkoušet stloukání domácího másla a také ho ochutnat, 
zdobily perníčky a vlastnoručně vyzdobenou baňku na stromeček si 
dovezly domů. 
 

    V prosinci tradičně zavítal do MŠ Mikuláš 
s čertem. Žádná hrůza, vždyť máme jen 
hodné děti. Čert tedy odešel s prázdnou. 
Ještě nás v tomto roce čeká vánoční besídka. 
Těšíme se na „Vánoční příběh o Josefovi a 
Marii.“ Doufáme, že se nám povede připravit 
našim hostům příjemnou vánoční atmosféru.   
 

    A vám, jelikož budete číst tyto řádky v lednu, chceme popřát 
v tomto roce hodně zdraví a úsměvů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein 
 

    Před několika dny mi přišla SMSka a v ní stálo, 
jestli jsem nezapomněl odevzdat příspěvek do 
našeho obecního zpravodaje. Nechápaje jsem se 
šel podívat do kalendáře a nevěřícně na něj zíral! 
Ono už je to opět dva měsíce od posledního 
vydání. Nevím, jestli to pořád dokola omývané 
globální oteplování nemá vliv na otáčení zeměkoule, 
ale podle mě asi jo, neboť ten čas běží stále 
rychleji. 
 

    Naše volně žijící zvířátka již ochutnala první záchvěv zimy. Napadl 
sníh, prudce poklesla teplota ze dne na den a všechno okolo sevřela do 
své ledové náruče Paní Zima. V našich zeměpisných šířkách je naše 
veškerá zvěř dobře připravená. Vyměnila letní řídkou srst za zimní 
hustou, delší. Podzimním pastvením si připravila tukové zásoby na 
období strádání. Aby však toto strádání nebylo tak velké, je na nás, 
abychom těmto tvorečkům trochu ulehčili. Bažanti nepohrdnou plevy a 
kukuřicí v zásypech a vděčně ozobou každý klas. Srnčí v krmelcích 
vždycky najde voňavé seno, v korýtkách oves a nezbytnou sůl, kterou 
obzvláště v zimě potřebuje. Také nesmíme zapomenout na naše malé 
opeřené kamarády ze zahrad a remízků. Na naše sojky, kosy, pěnkavy 
atd. Ti jsou vděční za každý kousek loje, nebo slunečnicová semínka 
v krmítku. Je radost pak pozorovat jak spokojeně zobou v krmítku a 
radostně štěbetají. Však nám tu péči vrátí sběrem škodlivého hmyzu 
na našich zahrádkách.  
 

    Jako každý rok jsme v našem mysliveckém sdružení uspořádali tři 
hony. Poslední dobou jsou to spíše vycházky. Nejde nám o rekordní 
úlovky. Nemůžeme se chovat jako naše vládní garnitura a zanechat 
budoucím generacím spálenou zemi. Není větší radosti, jak člověk vidí 
zvěř ve svém přirozeném prostředí živou a ne někde vycpanou 
v muzeu. 
 



    Na závěr bych chtěl za celé myslivecké sdružení všem popřát 
radostné vykročení do nového roku 2010! 
 

ČČK / Františka Kleinová 

    Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás ve 
stručnosti informovala o činnosti místní organizace 
ČČK v naší obci za měsíc listopad a prosinec.  
    Dne 4. 11. 2009 proběhla v zasedací síni 
OÚ beseda s MUDr. Fucimannovou – 
zubní lékařkou. Beseda byla velmi 
poučná a zajímavá. Paní doktorka 
ochotně odpovídala přítomným na všechny 
dané dotazy. Při této příležitosti místostarosta 
pan Jan Chudják předal zasloužilým dárcům krve – 
nositelům Jánského plakety malé pozornosti – poukázky 
k návštěvě solné jeskyně v Bílovci.  
    Ve dnech 19. 10. – 5. 11. 2009 probíhala opět humanitární sbírka pro 
Diakonii Broumov. Dárků se sešlo opět velmi mnoho. Všem dárcům 
děkujeme našim a především jménem Diakonie Broumov.  
    V pátek 27. 11. 2009 jsme uspořádali letos již po páté zájezd do 
divadla Jiřího Myrona v Ostravě na operetu „Ztřeštěné námluvy aneb 
úsměvy a kordy“ od Vladimíra Brázdy. Zájezdu se zúčastnilo 62 osob. 
Tímto představením jsme pro rok 2009 ukončili divadelní sezónu.  
    Den na to, v sobotu 28.11.2009 jsme uspořádali pro děti Mikulášské 
odpoledne s nadílkou. Zúčastnilo se 70 dětí se svými rodiči. Program 
připravili a uváděli pracovníci Domu dětí a mládeže v Bílovci pod 
vedením pana Janise Švagery. V programu, který se skládal z tanečků, 
hrané pohádky, her, soutěží pro starší u mladší děti a hlavně bohaté 
Mikulášské nadílky. V programu vystoupilo 20 dětí a 5 dospělých. 
Program byl bohatý a děkujeme za něj účinkujícím. Hudebně celé 
odpoledne provázel pan Jarek Klein s panem Tomášem Sprostákem. 
Rovněž jim za jejich práci upřímně děkujeme.  
    Na 24. ledna 2010 ve 14,30 hodin připravujeme výroční hodnotící 
schůzi členů ČČK. Další zájezd do divadla připravujeme na měsíc 
březen 2010. 



Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka 
 

Květináč z pálené hlíny, nebo květináč plastový? 
 

    Rozhodování, zda je pro rostliny, které 
pěstujete, vhodnější květináč plastový či z 
pálené hlíny, není zcela jednoduché. 
Podívejme se proto na konkrétní výhody a 
nevýhody těchto věčných soupeřů.  
 

Základní argumenty 
 

    Estetický dojem a užitné vlastnosti jsou tím, čím je třeba se při 
výběru květináčů řídit. Zatímco vzhled může škodit jen našemu oku, na 
vlastnostech pěstebních nádob závisí prosperita a leckdy i život 
rostlin. To ale neznamená, že by okenní parapet, balkon či zahradu 
měly hyzdit nevzhledné květináče. Pořiďte si ty, jež splňují oba 
požadavky. Z vizuálního hlediska podřiďte jejich výběr stylu interiéru 
či exteriéru vašeho bydlení, nebudete-li je ovšem umísťovat ještě do 
dekorativních obalů. Plastové květináče se hodí do moderních 
interiérů. Jednoduchý tvar a vhodně zvolená barva udělají i z 
obyčejného plastu elegantní kousek. Naopak rustikálně či starožitně 
zařízené místnosti nebo romantická zahrada volají po tradičním 
přírodním materiálu, jakým je pálená hlína. 
 

Květináč z pálené hlíny: výhody a nevýhody  
 

    Nevadí mu vysoké teploty ani slunce. Nezapomeňte však na to, že 
tmavý květináč do sebe při intenzivním slunečním osvitu naakumuluje 
teplo, což rostlině neprospěje. Na silně osluněná místa proto raději 
používejte květináče ze světlé hlíny. I poréznost materiálu má svá pro 
a proti. Květináč díky ní propouští k substrátu, a tím i ke kořenům, 
vzduch. Dovoluje pozvolné odpařování vody ze substrátu. Při něm však 
dochází k menšímu ochlazování stěn květináče, což může mít při nízké 
teplotě nebo průvanu nepříznivý vliv na kořenový růst. Póreznost 
materiálu také stojí za nedostatkem vlhkosti v substrátu u čerstvě 
přesazených rostlin. Suchý květináč si totiž ze substrátu natáhne do 
svých stěn a dna vlhkost. 



Proto se hliněné nádoby mají před použitím ponořit na 
pár hodin do vody, aby byly při sázení dostatečně 
nasáklé. Negací poréznosti je i nízká mrazuodolnost. 
Porézní materiál do sebe natahuje vlhkost a při 
poklesu teploty pod nulu následkem rozpínání zmrzlé 
vody praská.  
 

Květináč s nevzhlednými skvrnami?  
 

    S porézností souvisí i neškodlivý, ale neestetický jev, jakým je vznik 
nevzhledných map z vysrážených minerálů, obsažených v zálivkové 
vodě. U světlého květináče nejsou tak nápadné jako u cihlově 
zbarvených. Pěstitelé mívají na odstranění map různé triky. Někdo radí 
okartáčování železným kartáčem nebo rejžákem. Jiný ponoření 
květináče do vody z vylouhovaných bramborových slupek nebo do 
škrobové vody, jež má minerály rozpustit. Následně se květináč 
okartáčuje či omyje hrubou houbičkou na nádobí a opláchne. Po čase 
se však mapy vytvoří znovu.  
 

Hliněný květináč můžete ozdobit  
 

    Připadá vám hliněný květináč příliš fádní? Pokud mu chcete vtisknout 
punc jedinečnosti, vyzkoušejte decoupage nebo krakeláž a uvidíte, jak 
se z nevýrazného, třeba i odřeného střepu stane zajímavý originál.  
 

Plastový květináč: výhody a nevýhody 
 

    Květináč je lehký, lépe odolává nárazům. Kvalitní plast, vyrobený 
technologii rotačního tváření, odolá mrazu i UV paprskům. Hladký 
povrch usnadňuje čištění. Lze tak znovu využít i květináč po nemocné 
rostlině, aniž by hrozil přenos jakékoli nemoci nebo škůdců. Hustota a 
nulová nasákavost materiálu je opět dvojsečnou zbraní. Stěny ani dno 
květináče nedovolují odpařování vody, nedochází tudíž k ochlazení 

kořenů. Substrát vydrží déle vlhký, což 
uvítáte při několikadenní nepřítomnosti 
Hrozí tu ale, i přes dostatečný drenážní 
otvor, nebezpečí přemokření substrátu. 
Se zálivkou musíte velmi opatrně.  



Příliš mnoho otvorů ve dně u plastových výsadbových květináčů, ve 
kterých si obvykle rostliny přinesete domů, má za následek rychlé 
odplavování důležitých látek ze substrátu.  
 

Důležitou úlohu hraje barva  
 

    Zatímco světlý plast odráží sluneční paprsky, a chrání tak kořeny 
před přehřátím, černé a jiné tmavé květináče se silně zahřívají. 
Rostliny jsou v nich vystaveny nejen přílišnému horku, ale hrozí i 
zapaření substrátu. Důvodem je skutečnost, že se k němu nedostane 
přes stěny květináče vzduch a ani voda se nemůže odpařovat. 
Průhledné plastové květináče jsou určeny speciálně pro orchideje, 
jejichž kořeny potřebují světlo.  
 

Co takhle glazovaný květináč?  
 

    Glazovaný keramický květináč představuje 
jakýsi mezičlánek mezi oběma variantami. 
Venkovní či vnitřní glazura zamezí vzniku map z 
vysrážených minerálů a ochrání kořeny před 
chladem, ale zároveň zamezuje dýchání materiálu 
a odpařování vody z přemokřeného substrátu. 
Vnější glazura zachová vnitřní poréznost 

materiálu, který dodává do substrátu déle vlhkost. Oboustranně 
glazovaný květináč má pak vlastnosti obdobné jako plastový, jen bývá 
ve většině případů hezčí.  
 

    Co z toho vyplývá? Žádný univerzální recept na používání určitého 
druhu květináče sice neexistuje, ale na základě daných vlastností 
můžeme určit, jakému typu rostlin ten který květináč lépe vyhovuje. 
Pro rostliny vyžadující sušší substrát či vyrovnané klima se lépe hodí 
květináč z pálené hlíny, druhům libujícím si v trvale vlhkém prostředí 
(jako je například šáchor) bude dobře v plastovém. Plastový květináč s 
mnoha otvory ve svém dnu bude svědčit rostlinám, jejichž zálivka se 
provádí do podmisky. Kořeny tu budou mít snadnější přístup k vodě. Na 
osluněná místa používejte květináče světlých barev, především v 
případě plastu. 
 



Dobrovolnictví mi pomohlo pochopit sama sebe   
 

    Mezi dvacítkou dobrovolníků, 
kteří v současné době působí 
v bílovecké nemocnici, je i 
sedmnáctiletý Petr Fabián. Je 
nejmladší z nich a dobrovolnické 
činnosti se věnuje od února 
loňského roku. „Reagoval jsem 
na kampaň Dobrovolnického 
centra OS ADRA, dost mně 
oslovilo to, že mohu být někomu 
prospěšný, ale jinak to bylo asi i ze zvědavosti,“ říká sympatický 
student Střední školy přírodovědecké a zemědělské v Novém Jičíně. 
 

    Po nezbytném školení a seznámení se s náplní dobrovolnické činnosti 
přišel první den v akci, tedy návštěva pacienta, který mu byl určen. „Byl 
to tenkrát pán, který špatně slyšel a ztěžka se vyjadřoval, ale po čase 
mezi námi vzniklo velké pouto, dokonce jsem s ním oslavil své 
sedmnáctiny. Pak byl propuštěn domů a zanedlouho jsem se dověděl, že 
umřel. To mi bylo moc líto!“ Od té doby se Petr setkal s desítkou 
pacientů. Někomu zašel pro noviny, s jiným si jen tak povídal, s dalším 
si zahrál karty. „Svoji činnost, čili pomoc, zaměřuji podle toho, jak na 
tom pacient je, zda je upoután na lůžko, jak dalece vnímá, jaké má 
potřeby. Na něco mně upozorní sestřičky, na něco přijdu sám, když se 
pak s pacientem setkám. Komunikace není vždy jednoduchá, ne 
s každým si padnete do oka. I to, že jsem tak mladý, hraje svoji roli. 
Často slyším „ty kluku, co ty víš o životě“. Ale musíte umět naslouchat, 
pak se dovíte, co pacienta zajímá, co potřebuje. Mám radost, když mně 
člověk o mnoho starší začne brát.“ Pacienti zareagují většinou po třetí, 
čtvrté návštěvě. Z apatie a nedůvěry se stane zájem, mnozí už pak na 
toho svého dobrovolníka čekají. Petr vzpomíná na jednoho pána, který 
jen ležel, nevnímal okolí, nekomunikoval. Petr s ním vyjel na vozíku do 
parku, pak až před nemocnici… a ledy byly prolomeny, pacient si s ním 
začal povídat.  
 



    Mladíci v v sedmnácti letech se většinou orientují na sport, či 
diskotéky. Petr vyhraněného koníčka v těchto oblastech nemá. Zajede 
si na kole, občas dělá dýdžeje, s dívkami spíše kamarádí. Kamarádka ho 
také přivedla o prázdninách na integrovaný tábor pro děti 
s handicapem do Vizovic. „Akci pořádal nadační fond Genáček spolu 
s Domem dětí a mládeže v Kopřivnici. Byly tam děti zdravé i postižené 
- vozíčkáři, autisté i děti po mozkové obrně. Bylo to dost náročné, 
protože například s takovým autistou se moc nedomluvíte. Oni totiž 
hned tak někoho nepřijmou, nereagují na cizí lidi. Byl to báječný pocit, 
když jsme spolu s těmi zdravými dětmi připravili nějaký program a 
zapojili se právě i autisté. Myslím, že se ten týden prázdnin líbil jak 
zdravým, tak i handicapovaným dětem. A nejen jim, motivovalo to i 
mně, chtěl bych se v budoucnu více zaměřit na pomoc dětem na vozíku. 
Samozřejmě kromě pomoci starším lidem na oddělení následné péče v 
bílovecké nemocnici,“ konstatuje Petr Fabián.  
 

Marie Dlabalová 
 

Společenská kronika / Bronislava Magerová 
 

Leden 
 

Beneš  Zdeněk  60 let 
Horáková Anna  60 let 
Kubík Štefan   60 let 
Rybářová Libuše  65 let 
Nikel Jiří   70 let 
Krkošková Růžena  85 let 
 

Únor 
 

Kremzer Jiří   55 let 
Žůrek  Zdeněk  55 let 
Horák Karel   60 let 
Kopecká Dáša   60 let 
Bena Josef   65 let 
Kadula Jaroslav  70 let 



Sportovní okénko / Stanislav Bierský, předseda SK 
 

    Je za námi podzimní část naší účasti v okresním 
přeboru, kde umístění na předposledním místě, ale 
hlavně výsledky jednotlivých zápasů, kdy si na nás 
soupeři zlepšovali skóre, nás nemůže uspokojit. 
Příčinou je úzký kádr, dlouhodobá zranění hráčů a 
nedisciplinovanost vedoucí k delším trestům. Tím se 
nám rozpadla obrana a bylo vymalováno.  Je proto 
před námi úkol tým posílit jak příchody nových 
hráčů, tak návrat některých hráčů, kteří 
skončili po sestupu z 1.B. třídy. Pro lepší přípravu týmu jsme 
přihlásili mužstvo na zimní turnaj na umělé trávě v Bílovci, který začíná 
v lednu 2010. Vše je směrováno ke zvednutí úrovně fotbalu u nás a 
dobré reprezentaci obce na Štítu 2010, který je v letošním roce 
pořádán v naší obci.  
     

    Pokud se týče žáků, ti chodí ve značném počtu do sokolovny a 
žádnou zimní přestávku nechtějí. Tady ale vzniká problém, neboť 
trenéři mají svá zaměstnání a nastává situace, kdy ani jeden nemůže a 
děti stojí před dveřmi sokolovny.  Chci na tomto místě požádat rodiče, 
aby nenechávali vše na trenérech, ale aby se sami zapojili tím, že budou 
dělat dozor a dají dětem balon. Pokud si sami vymyslí hry a budou je 
s dětmi aplikovat, bude to jen dobře.  
 

    Jménem svým i jménem výboru SK Velké Albrechtice Vám přeji 
šťastný nový rok a hodně úspěchů v roce 2010. 
 
 

 
Dva kluci jdou domů z nedělní školy a oba mají plnou hlavu 
přemýšlení o věcech, které se dnes dozvěděli.  Jeden nakonec 

povídá: „Co myslíš, jak to je s tím ďáblem, o kterém dnes páter 
mluvil?“  Druhý zamyšleně odpověděl: „Víš, jak to bylo s Ježíškem a 
Mikulášem... Určitě to zase bude tvůj táta.“ 
 



Policejní střípky / Policie ČR, Bílovec 
 

Doprava na našich silnicích 
 

    V období od 15. 11. 2009 do 
10. 12. 2009 policisté 
zdejšího OO PČR v Bílovci při 
silničních kontrolách zjistili 3 
podnapilé řidiče, přičemž 
jeden z nich je trestně stíhán 
pro trestný čin ohrožení pod 
vlivem návykové látky  podle  
§ 201/1 trestního zákona, a 
to z toho důvodu, že hladina alkoholu u něj přesáhla 1.00 ‰, což je již 
uvedeným trestným činem. Jeden z těchto řidičů také řídili motorové 
vozidlo bez řidičského oprávnění, čímž se svým jednáním dopustili 
trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění 
podle § 180d  trestního zákona, za který je rovněž trestně stíhán. 

 
Bezpečností akce BESIP 

 

    Dne 16. 11. 2009 v dopoledních hodinách proběhla v rámci služebního 
obvodu OO PČR Bílovec dopravně bezpečnostní akce „BESIP“, 
v součinnosti s Městskou policií Bílovec, zaměřená na dodržování 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V 
průběhu akce bylo kontrolováno 40 vozidel a byly zjištěny 3 přestupky 
v BESIPU, které byly vyřešeny blokovými pokutami v celkové  výši 
1.400,-Kč.  

 
Krádež věcí z vozidel Bílovec 

 

    Ze dne 24. 11. 2009 na 25. 11. 2009 se neznámý pachatel vloupal do 
několika vozidel, které byly zaparkovány na ulici Radotínské, kdy 
z vozidel odcizil 3 kusy autorádií (1x zn. SONY CDX s CD 
přehrávačem, 1x zn. JVC a 1x GRUNDIG), 1 kus zadního krytu vozidla 
zn. Škoda Felicia se zabudovanými reproduktory zn. DEXON, pánskou 
koženou peněženku s osobními doklady, platební kartou ČS a finanční 



hotovostí, rybářské nářadí 
(rybářské pruty 2 kusy zn. ORAVA 
s navijáky  zn. MK 100, 1 kus  zn. 
ODRA s navijákem, 1 kus 
Fídrového s navijákem  zn. MK 100 
a další různé součásti rybářského 
vybavení), tenisky a prázdnou pivní 
bečku, kdy svým jednáním způsobil 
celkovou škodu poškozeným, jak na 

odcizených věcech tak poškozením vozidel ve výši okolo 31.000,-Kč. 
 

    Neznámý pachatel v době od 12:00 hodin dne 2.12.2009 do 15:48 
hodin dne 2.12.2009 v Bílovci na ulici Ostravské před místní knihovnou 
odcizil z vozidla  zn. Citroen Jumper batoh s osobními doklady, čímž 
vznikla poškozenému celková škoda okolo 500,-Kč. 
 

    Dne 4.12.2009 v době od 13:30 hodin do 14:00 hodin neznámý 
pachatel v Bílovci na ulici Nová Cesta, na parkovišti u Městského úřadu 
Bílovec odcizil z vozidla  zn. Renault Master černý batoh  zn. LOOP 
Mitos s peněženkou, ve který byly osobní doklady, čímž způsobil 
poškozenému celkovou škodu okolo 100,-Kč. 
 

    V době od 17:00 hodin dne 9.12.2009 do 05:30 hodin dne 10.12.2009 
neznámý pachatel v Bílovci na ulici Opavské u domu č.p. 530/10 
překonal uzamčení vozidla  zn. Škoda Felicia Combi, vnikl dovnitř odkud 
odcizil autorádio  zn. Blaupunkt, čímž způsobil poškozené organizaci 
celkovou škodu okolo 2.000,-Kč. 

 

    Dále došlo ve služebním obvodu OOP ČR Bílovec k několika krádežím 
věcí z vozidel, které zde zanechali spolujezdci, majitelé či řidiči 
motorových vozidel, čímž opětovně apelujeme na všechny občany, ať 
nežli opustí vozidlo, které řádně uzavřou a uzamknou, ve vozidle 
nenechávali žádné věci, a tím nedávali pachatelům podnět tuto 
trestnou činnost páchat, jelikož zřejmě známá fráze „auto není 
trezor“, která zde již byla zmiňována, není stále ještě některým 
občanům známa.  

 



Poškození vozidel Bílovec  
 

    Neznámý pachatel v Bílovci na ulici Radotínské na parkovišti u domu 
č.p. 961/11 v době od 21:00 hodin dne 27.11.2009 do 08:00 hodin dne 
28.11.2009 poškodil několik v řadě za sebou zaparkovaných vozidel 
(převážně zpětné zrcátka vozidel), čímž způsobil poškozeným celkovou 
škodu okolo 37.000,-Kč. 
    V době od 18:30 hodin dne 20.11.2009 do 12:00 hodin dne 
21.11.2009 neznámý pachatel v Bílovci na ulici Ostravské u místní 
knihovny, poškodil vozidlo  zn. Škoda Octávia, zejména dveře, střechu 
a zpětné zrcátko, čímž způsobil poškozenému celkovou škodu nejméně 
5.000,-Kč. 

 

Vloupání do školní družiny Bílovec 
 

    V Bílovci na ulici Ostravské v přízemí školní družiny neznámý 
pachatel v době od 14:00 hodin dne 13.11.2009 do 05:40 hodin dne 
16.11.2009 vnikl po vypáčení okna do místnosti koupelny s WC, odkud 
se dostal na chodbu školní jídelny, kde se pokusil vypáčit dveře do 
kanceláře vedoucího školní jídelny, poté z budovy odešel, přičemž nic 
neodcizil.  Svým jednání způsobil poškozené organizaci celkovou škodu 
okolo 3.000,-Kč. 

 

Krádež měděných svodů Bílovec 
 

    V době od 09:00 hodin dne 23.11.2009 do 10:50 hodin dne 
25.11.2009 neznámý pachatel v Bílovci na ulici Opavské v bývalém 
areálu OSP vnikl po odstranění visacího zámku na dveřích do skladu 
klempířského materiálu, odkud odcizil  34 metrů měděných žlabů a 20 
metrů měděných svodů, čímž způsobil poškozené organizaci celkovou 
škodu okolo 25.000,-Kč. 

  

Krádež věcí z rodinného domu Velké Albrechtice 
 

    Ve Velkých Albrechticích vnikl neznámý pachatel v době od 21:30 
hodin do 22:30 hodin dne 4.12.2009 odemčenými hlavními vchodovými 
dveřmi do rodinného domu  č.p. 277, kde z chodby odcizil batoh, ve 
kterém se nacházely osobní doklady, platební karta, finanční hotovost 



a mobilní telefon  zn. NOKIA 6300, čímž způsobil poškozené  celkovou 
škodu okolo 6.000,-Kč. 

 
Krádež notebooku z bytu Bílovec 

 

    V době od 10:00 hodin do 23:00 hodin dne 7.12.2009 neznámý 
pachatel v Bílovci na ulici 17. listopadu v domě  č.p. 445/14 vnikl do 
neuzamčeného bytu v prvním patře, ze kterého v obývacím pokoji 
odcizil notebook  zn. ACER AXTENSA, čímž způsobil poškozenému 
celkovou škodu okolo 11.000,-Kč. 

 

    Bohužel by bylo možné uvést mnohé další případy těchto i 
obdobných typů. Policie po pachatelích všech trestných činů intenzivně 
pátrá a žádá občany o jakékoli informace vedoucí k nalezení 
odcizených věcí a ustanovení pachatelů trestných činů. 

 

Zprávy a oznámení, reklamy  
 

    V prostorách LAGUNY v Bílovci provádíme masáže tradiční, olejové, 
meridiánové – orgánové japonské SHIATSU, energetické odstraňování 
bloků metodou REIKI.  Zájemci se mohou informovat a objednat na tel. 
556 410 339, 606 932 451, nebo na e-mailem na adrese: 
zdraví@manthee.cz 
 

Kalendář akcí  
 

Datum Akce 
24.1.2010 Schůze ČČK 

 
 

Hlas obce - zpravodaj obce Velké Albrechtice. Evidence MKČR E 10294 ze dne 
12.6.2000. 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. Neprodejné! Doručováno zdarma do 
domácnosti v obci. 
Kontaktní adresa:  Jan Zajíček,  Velké Albrechtice 61, tel./fax: 556 411 468, mobil:               

                          777 244 245,   e-mail: cpr@doo.cz, silvie.zoubkova@vsb.cz 
                         Vyšlo 10.1. 2010                                                       Uzávěrka příštího čísla 15. 2. 2010 

 


