zpravodaj obce Velké Albrechtice
leden,únor
2014
Úvodník / Blanka Drastichová
Vážení spoluobčané, jsou
za
námi
nejkrásnější
svátky v roce - Vánoce,
svátky
klidu,
míru,
pohody, rozdávání dárků
pod vánočním stromkem v
kruhu nejbližších. Před
námi je Silvestr- přivítání
nového roku a současné
loučení s rokem uplynulým. Někdo jej vítá v soukromí doma u televize,
jiní v proudu veselí a zábavy. Pro mnohé to bývá příležitost zamyslet
se nad tím, co nám ten minulý rok dal a zároveň co ten nový všechno
přinese. Takže vykročte novému roku vstříc s úsměvem.
Dovolte mi, abych pomyslně pozvedla sklenku a popřála všem
občanům pevné zdraví, hodně štěstí, hodně elánu a úspěchů
v pracovním i osobním životě a především spokojenost a harmonii
v rodinném životě. Přejme si, aby byl rok 2014 minimálně stejně dobrý
a stejně úspěšný jako rok uplynulý.

„Lidi by k sobě mohli být slušní a laskaví po celý
rok. Ale kde na to mají brát čas?“
Vladimír Jiránek

Příspěvek starosty / Ing.Josef Magera, starosta
Vážení spoluobčané.
Stojíme na prahu roku 2014, posledního roku tohoto volebního
období. Rád bych vám všem popřál hodně optimismu, elánu a úspěchů
v práci i v osobním životě. K tomu pevné zdraví a trochu toho štěstíčka.
Dovolte mi však ohlédnout se za uplynulým rokem 2013. Z hlediska
zdrojů rozpočtu se několik let potýkáme s neplněním příjmů neplacením
daní z nemovitostí firmou Sugal. Ta byla loni prodána v konkursu a
zanechala za sebou dluhy, v tom i daně z nemovitostí, které jsou
výhradním příjmem obce. Ani prodejem podniku nebyla tato pohledávka
uspokojena, spíš se stala ještě hůře dostupnou. Ani správce daně
nedokáže sdělit kdy a v jaké výši bude dlužná daň zaplacena. Proč o
tom píši? Tato několikamilionová částka mohla být použita v rozpočtu
obce. Takto o ní jen víme. Žádný právní předpis ČR nestanoví, kdy a kdo
obci dlužné peníze zaplatí, když zkrachovalý daňový poplatník nemá. A
aby to nebylo jednoduché, vedou se diskuze i o tom, jestli nový vlastník
podniku je vůbec plátcem této daně za rok 2013 a od kterého data,
protože daň byla splatná ve splátkách…. Očekávaný výnos daně se tak
neplní. V roce 2013 jsme i proto neprovedli např.opravy opěrné zdi
hřbitova, opravy komunikací a mostů přes Bílovku a další. Nedalo se
také realizovat výstavby garáží za poštou pro nájemníky bytů a skladu
a kolárny u školy - o důvodech jsem psal minule. Oddaluje se i výstavba
parkoviště u hřiště, kde krajský úřad 25.10. vrátil věc stavebnímu
úřadu v Bílovci k novému projednání.
Realizovány tak byly spíš menší akce, jako oprava chodníku ke
kostelu, dokončení oprav některých místních komunikací, odvodnění
kolem pošty, výsadba izolační zeleně nad Kulovým rybníkem a u dálniční
estakády na spodním konci, úpravy zahrady MŠ, prořezávky stromů,
některé stavební úpravy v budově OÚ, doplnění dopravního značení a
pořízení kamerového systému. Hasiči dokončili úpravy hasičské Avie.
Rozpočet na rok 2014 byl schválen jako schodkový a ke krytí
schodku budou použity prostředky minulých let (zůstatek na účtu obce
k 31.12.). Kromě výdajů na chod obce a škol jsou hlavními výdaji opravy
komunikací a mostů, rekonstrukce propustku přes meliorační potok u

Zd. a S. Benešových, dokončení dříve zahájené rekonstrukce budovy
OÚ včetně nástavby a zateplení, a nová kanalizace na pravém břehu
Bílovky, kde máme platná povolení. Vyčleněny jsou prostředky na
opravu budovy pošty (schodiště, vstupní dveře, kotelna s rozvody ÚT
v nebytových prostorech) a na výměnu kotlů v kotelně MŠ. Opakuje se
pořízení kolárny a skladu u ZŠ, statické zabezpečení ohradní zdi
hřbitova a nový územní plán. Z větších výdajů je to ještě sběr a svoz
komunálních odpadů za 770 tisíc, který je kryt právě z výnosu daně
z nemovitostí. Nezapomnělo se ani na dotace na podporu činnosti
spolků a projekty, kde celkově máme připraveno 250 tis.Kč.
K příslibu dotací z OPŽP na poldr za MŠ, realizaci prvků ÚSES a na
kompostéry pro občany uvádím jen to, že jsou uzavřeny dodavatelské
smlouvy na kompostéry a na výsadbu ÚSES a čekáme na smlouvu se
SFŽP o poskytnutí dotace. Na stavbu poldru probíhá výběr dodavatele.
Chceme uplatnit žádost o dotaci na výstavbu podporovaného bydlení
(domky pro seniory), kde je vypsaná výzva s termínem 17.2.2014.
Nezbývá, než obrnit se trpělivostí, vyzbrojit velkou dávkou optimismu
a věřit, že rozpočet se bude plnit a naše záměry realizovat budeme.

Z usnesení zastupitelstva a rady obce / Ing.Josef Magera, starosta
ZASTUPITELSTVO OBCE dne 9.12.2013 projednalo (zkráceno):
1. Schválilo:
a) Rozpočtové opatření č.4/2013.
b) Rozpočet obce na rok 2014.
c) Ukončení smluv o budoucích smlouvách o prodeji pozemků 1247/65
s panem Orlíkem a 1247/66 s panem Bedečem.
d) Prodej pozemku p.č.1247/65 manželům Kořenkovým.
e) Kupní smlouvu S 1395/10/105 na pozemky z majetku ČR – Lesy ČR,
s.p. do majetku obce.
f) Zařazení správního území obce do ISÚ MAS Regionu Poodří.
2. Vzalo na vědomí
a) Kontrolu usnesení a zápisu č. 13 ze dne 9.9.2013
b) Hospodaření obce Velké Albrechtice ke dni 30.11.2013.
c) Zprávu o činnosti rady za období od 9.9.2013 do 9.12.2013.

d) Zápisy kontrolních výborů Sdružení obcí Bílovecka z 20.6. a 3.10. a
Regionu Poodří z 24.6.2013.
e) Plán inventur majetku a závazků obce v roce 2013.
f) Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez
výhrad.
g) Zprávu finančního výboru obce o kontrole poskytnutých dotací.
RADA OBCE dne 4.11.2013 schválila:
- Pořadí nabídek v projektu Zavedení systému kompostování BRO a
vyřazení nabídky č.1 pro formální nedostatky.
- Výběr zhotovitele k provedení izolační výsadby na pozemcích
p.č.2600 a 2689 firmu DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.,
Ostrava za cenu 237.305,- Kč s DPH.
RADA OBCE dne 11.11.2013 schválila:
- Výběr dodavatele veřejné zakázky Zavedení systému
kompostování BRO a uzavření kupní smlouvy s firmou ELKOPLAST
CZ s.r.o., Zlín za cenu 1.006.720,- Kč s DPH.
- Vyčkat s dokončením výběru zhotovitele na akci Poldr a úpravy
DVT č.121 na oficiální vyjádření SFŽP k zadávací dokumentaci.
- Fakturaci za výsadby v zahradě mateřské školy na obec.
RADA OBCE dne 11.11.2013 vzala na vědomí:
- Informace ředitele ZD Bílovec agro k prodeji nemovitostí.
- Předběžné vyjádření SFŽP k zadávací dokumentaci veřejné
zakázky Poldr a úpravy DVT č.121 - nesouhlas s pojištěním
zhotovitele na škody jím způsobené s pohrůžkou sankce 25 %
předpokládané ceny zakázky.
- Možnost podat návrhy na ocenění pedagogů za výjimečnou práci u
příležitosti Dne učitelů 2014.
- Prodloužení stavebního povolení na pravobřežní kanalizaci od
mostu ke kostelu po č.p.141 o další dva roky.
- Výzvu Regionální rady Moravskoslezsko k předkládání žádostí o
dotace v rámci ROP na zvýšení bezpečnosti na komunikacích.
- Výzvu Ministerstva životního prostředí k předkládání žádostí o
dotace na výsadby zeleně v intravilánu obcí.

-

Smlouvu se Státním pozemkovým úřadem o bezúplatném převodu
pozemku p.č.254/12 do majetku obce.

RADA OBCE dne 25.11.2013 schválila:
- Program 14.zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2013.
- Výběr zhotovitele veřejné zakázky Realizace prvků ÚSES kolem
DVT 121 a uzavření smlouvy s firmou DVOŘÁK LESY, SADY,
ZAHRADY s.r.o., Ostrava, za cenu 1.300.957,- Kč bez DPH.
- Výši úhrady za hrobní místo na místním hřbitově od 1.1.2014.
- Uzavření smlouvy o dílo na provádění zimní údržby MK v obci s
Danielem Kuběnským za cenu 600,- Kč za hodinu práce bez DPH.
- Uzavření smlouvy o pojištění právní odpovědnosti obce a pojištění
řidičů s pojišťovnou D.A.S.
RADA OBCE dne 25.11.2013 uložila:
Starostovi projednat možnost realizace opatření ke zklidnění
dopravy a podání žádosti o dotaci z vypsané výzvy ROP.
RADA OBCE dne 25.11.2013 vzala na vědomí:
- Výsadba dřevin na pozemcích p.č.2600 a 2689 byla dokončena.
- Další výzvu SFŽP na zlepšení odpadového hospodářství.
- Informaci o jednání starosty s panem Michálkem o prodeji areálu
bývalého mechanizačního střediska Sugal.
- Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Velké Albrechtice k 30.9.2013.
- Změnu hodin pro veřejnost na pobočce České pošty v obci od
1.2.2014.
- Povolení přeložky vodovodu při rekonstrukci propustku na místní
komunikaci na p.č.1983/1 a 1983/2 přes vodní tok na p.č.529/6.
RADA OBCE dne 9.12.2013 schválila:
- Poskytnutí příspěvků z Fondu péče o zaměstnance obce.
- Plán inventur majetku a závazků k 31.12.2013.
- Smlouvy o poskytnutí peněžního daru škole.
- Proplacení úhrady starostovi za používání vl.mobilního telefonu.

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2014
Příjmy

Popis
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Daňové příjmy

Funk.
tříděn
í

Druh.
třídění

v Kč

1111

2 000 000,00

Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti

1112

90 000,00

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

1113

220 000,00

Daň z příjmu právnických osob

1121

2 000 000,00

Daň z příjmu PO za obec

1122

0,00

Daň z přidané hodnoty

1211

4 000 000,00

Odvody za odněti ze ZPF

1334

4 000,00

Poplatky za odnětí pozemků

1335

0,00

Poplatek ze psů

1341

18 500,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1343

5 000,00

1351

40 000,00

Odvod výtěžku z VHP

1355

50 000,00

Správní poplatky

1361

15 000,00

Daň z nemovitostí

1511

2 100 000,00

Splátky půjček od obyvatelstva

2460

18 000,00
500,00

Nedaňové příjmy
Cestovní ruch

Příjmy z poskytování služeb

2143

2111

Knihovna

Příjmy z poskytování služeb

3314

2111

450,00

Hlas obce

Příjmy z poskytování služeb

3349

2111

5 000,00

Společenské
zařízení

Příjmy z poskytování služeb

3392

2111

25 000,00

Příjmy z pronájmu

3392

2132

23 000,00

Sokolovna

Příjmy z poskytování služeb

3412

2111

25 000,00

Příjmy z poskytování služeb

3612

2111

5 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky

3612

2324

0,00

Příjmy z pronájmu bytů

3612

2132

84 000,00

Příjmy z poskytování služeb

3612

2111

116 000,00

Příjmy z pronájmu-nad MŠ

3612

2132

141 200,00

Přijaté nekapitálové příspěvky

3612

2324

0,00

Nebytové
hospodářství

Příjmy z poskytování služeb

3613
3613

2111
2132

21 000,00

Příjmy z pronájmu

Pohřebnictví

Příjmy z poskytování služeb

3632

2111

0,00

Příjmy z poskytování služeb

3639

2111

13 000,00

Ost. příjmy - věcná břemena

3639

2119

10 000,00

Příjmy z pronájmu pozemků

3639

2131

70 500,00

Bytové
hospodářství

Komunální služby
a územní rozvoj

12 200,00

Příjmy z pronájmu movitých věcí

3639

2133

2 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky

3639

2324

15 000,00

Odvoz odpadů

Příjmy z poskytování služeb

3722

2111

35 000,00

Využívání odpadů
Péče o vzhled obcí
a veřejnou zeleň
Bezpečnost a veř.
pořádek
Správa

Přijaté nekapitálové příspěvky

3725

2324

60 000,00

příjmy z poskytování služeb a výrobků

3745

2111

2 000,00

Sankční platby (přestupky)

5311

2212

5 000,00

Příjmy z poskytování služeb

6171

2111

2 000,00

Příjmy z prodeje pozemků

3639

3111

300 000,00

Příjmy z úroků

6310

2141

40 000,00

Příjmy z úroků FB

3612

Kapitálové
příjmy

Přijaté dotace

2141

500,00

Dotace na volby

4111

0,00

Neinvestiční dotace (státní správa)

4112

187 650,00

Neinvestiční dotace -úřad práce

4116

9 000,00

Neinvestiční dotace -úřad práce

4116

51 000,00

Převody z rozpočtových účtů, SF

4134

24 000,00

Celkem

11 845 500
schválený rozpočet

Výdaje
paragraf
1014
2143
2212
2221
2321
2341
3111
3113

3314
3319
3326
3349
3392
3399

popis
Pobyt psa v útulku
Cestovní ruch- propagační materiál
Silnice - posypový materiál, zimní údržba, opravy
Provoz veřejné silniční dopravy
Čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině, POLDR
Mateřská škola- revize
Základní škola
revize, garáž u ZŠ, nátěr střechy na přístavbě ZŠ
příspěvek na činnost
Knihovna, provoz
Kronika - materiál, školení
Pomníky-kytky
Hlas obce - roznáška, tisk, dar
Společenské zařízení - provoz
ostatní záležitosti kultury
činnost kulturní komise, koncerty
Den obce 2014
ČČK - neinvestiční transfer

v Kč
10 000
10 000
2 070 000
56 000
1 710 000
950 000
160 000
1 117 160
345 000
772 160
32 500
20 000
2 000
51 800
84 000
170 700
120 700
50 000
0

3412

3419
3421
3429
3612

3631
3632
3635
3639

3722

3726
3741
3745

4349
5512
6112

6171

6310

6320
6330
6399

Sportovní zařízení v majetku obce-revize
hřiště SK
sokolovna - provozní náklady
Ostatní tělovýchovná činnost - Běh VA, štít
Dětská hřiště - údržba
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
budova 248
byty nad MŠ energie, údržba
Veřejné osvětlení - energie, opravy
Pohřebnictví
Územní plán
Komunální služby
péče o majetek, výkupy pozemků
zaměstnanci mzdy+odvody, DPP
VPP
Sběr a svoz komunálních odpadů
velkoobjemový odpad
občané, tříděný odpad
využívání a zneškodňování ostatních odpadůkompostéry
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
Činnost místní správy
platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové
pojištění
Provozní náklady, energie, 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 fin. Operace - daň za obec

117 000
58 000
59 000
55 000
60 000
2 000
526 000
411 000
115 000
250 000
141 000
200 000
428 000
106 000
259 000
63 000
770 000
150 000
620 000
1 190 000
3 000
291 000
41 000
250 000
4 000
100 000
890 000
885 000
5 000
5 929 000
700 000
729 000
4 500 000
157 000
140 000
17 000
40 000
24 000
0

6402
6409

Finanční vypořádání minulých let
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

9 966
958 374
70 000
180 000
50 000
658 374
18 589 500
6 744 000
8 000 000
-1 256 000

Ze základní školy/ Mgr.Karla Sekaninová
Chumelí se, chumelí, sníh se sype z nebe,
uši máme na rampouch, palec v botě zebe.
Všemu tomu navzdory musíme se smát –
zimu přece máme v roce jedenkrát!
V zimě se dějí nejsprávnější věci. Veselé, tajemné, plné kouzel a
překvapení. 6. prosince k nám do školy zavítal svatý Mikuláš za
doprovodu čertí babičky, kterou na svět vyslal sám pán pekel, Lucifer.
A to se opravdu děly věci! Nejdříve každé z dětí dostalo od báby
spravedlivé pytlík bramborových slupek za chování a učení, teprve
později se moudrému Mikuláši dětiček zželelo a rozdal všem sladké
dobroty. V tělocvičně následovalo „Čertovské dovádění“ plné ohnivého
běžeckého desatera, čertí diskotéky, pekelných tanečků s jablíčkem
a koštětem, soutěží s míčem i v hodu na cíl bramborou. Umazaní čerti a
krásné čertice soutěžili jako o svou dušičku.

Čerti-Markéta Kleinová
Čerti v pekle, ti se mají
od rána si jenom hrají.
Hrají si a tancují,
u kotle si zpívají.

Pod kotlem se ohni daří,
pro hříšníky voda vaří.
Tak si žijí čerti milí
nemají nikdy dlouhou chvíli.

Všichni se mějte krásně, a to je konec básně.

Ve středu 18. prosince připravily paní učitelky pro děti a rodiče
Vánoční besídku s výtvarnou dílničkou. V tělocvičně se přednášely
básničky a zpívaly zimní písničky, hrálo na flétničky i vesele tančilo. Ve
školní jídelně za zvuků vánočních koled se vyráběly krásné dárečky –
přáníčka, svíčky, andílci, zdobily se perníčky, lila se čokoláda a všichni
společně popíjeli voňavý vánoční čaj. Domů se odcházelo s hřejivým
pocitem a předvánoční náladou.

Kamarádka-Sabina Kremzerová
Moje nejlepší kamarádka se jmenuje Radka.
Když si spolu hrajeme, tak se jenom smějeme.
Má doma spoustu hraček
A její bráška si skládá vláček.
V jejím pokoji je deníček,
který pojmenovala: Tajníček.
V Tajníčku jsou tajemství
o veselém království, kde je spousta sladkostí
a mnoho radostí.
Eskymáci-Sabina Kremzerová
Malí, velcí Eskymáci
mají moc, moc velkou práci.
Kdyby ji moc neměli
nic by asi neuměli.
Postaví si iglú
a vymyslí spoustu fíglů.

Eskymácká máma
ta jim vaří sama.
Eskymácký otec
vylezl na kopec.
A tak žijí Eskymáci
a už víme, že mají velikánskou
práci.

Těsně před vánočními prázdninami, v pátek 20. prosince, jsme ve
třídách rozbalili první dárečky, popovídali si o vánočních zvycích a
tradicích, rozsvítili adventní svíčky a stromeček, popřáli vše dobré a
pomalu
se
rozcházeli
do
svých
teploučkých
domovů.
Setkáme se až v roce 2014.

Nový rok pomalu zapřahá saně, za okny vidět je paprsků svit.
Zavři teď oči a nastav dlaně, lásku a štěstí do nich si chyť!

Přejeme všem radostné vykročení do roku 2014, hodně štěstí, pevného
zdraví, novoročního setkávání a vzájemného porozumění!

Mateřská škola / děti a učitelky
Divadelní představení
V měsíci listopadu přijel za námi do MŠ kašpárek „Pepino Prcek“
s pohádkou „Kašpárek a ukradený poklad.“ Také jsme shlédli divadelní
představení „Příběhy včelích medvídků “ v kulturním domě v Bílovci.
Měsíc prosinec patřil myšce Klárce a veverce Terce, které nám
9.prosince zahrály „Andělskou pohádku.“ Za doprovodu kytary jsme si
všichni zazpívali vánoční koledy.
Čert a Mikuláš
Jako každým rokem, tak i
letos 6.prosince navštívil
MŠ
Mikuláš
s čertem.
Zvonění prozradilo příchod
dvou očekávaných hostů.
Některé z dětí plakaly a
bály se, ale neměly proč,
čert odešel s prázdnou.
Mikuláš rozdal všem dětem
adventní
kalendář
s čokoládami, za které děti
poděkovaly a rozloučily se
písničkami
Mikuláši,
Mikuláši a Čertíku Bertíku.
V předvánočním čase jsme
připravili pro rodiče a děti společné tvoření a vyrábění „Vánočního
stromečku“. Těm, kteří se doma snažili a přinesli krásný vánoční
stromeček, moc děkujeme. Všechny jsme vystavili v prostorách MŠ.
Poslední týden v MŠ před Vánocemi patří vánočním besídkám. Snažili
jsme se všem hostům připravit příjemnou vánoční atmosféru s krátkým
vystoupením našich dětí.

Za kolektiv MŠ přejeme všem po celý nový rok 2014 pevné zdraví,
štěstí, úspěchy a porozumění.
Poděkování
Velké poděkování patří firmě SCHROM FARMS s.r.o., která do MŠ již
podruhé věnovala sponzorský dar v hodnotě 5.000,- Kč.

ČČK /Františka Kleinová
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o činnosti naší
organizace v měsících říjen a listopad.
Ve čtvrtek 7. listopadu jsme mezi námi přivítali na besedě členy
záchranné služby Moravskoslezského kraje, paní Jarku Bartoňovou,
pana Edu Kozelského a pana Romana Gardoně . Beseda se týkala
odborné práce záchranářů, jejíž součástí byly i praktické ukázky, např.
masáž srdce. Tu si mohl každý účastník vyzkoušet na modelu. Hosté
nás také informovali o změnách při zajišťování záchranných služeb a
přitom byli zasypáni řadou dotazů, na které ochotně odpovídali. Beseda
měla velký ohlas. V pátek 15.listopadu jsme v Divadle Antonína Dvořáka
shlédli velmi úspěšnou činohru Oskara Wilde s názvem ,,Jak je důležité
míti Filipa‘‘. V sobotu 30.listopadu jsme v kulturním zařízení na hřišti
uspořádali Mikulášské odpoledne. O program se postarali pracovníci
Domu dětí v Bílovci pod vedením pana Janise Švagery. Program zahájily
svým vystoupením mažoretky a po nich následovala pohádka, kterou
zahráli instruktoři. Pak následovalo velké množství her a soutěží, při
nichž byly děti odměňovány sladkostmi a potleskem. Program zpestřila
svým vystoupením také děvčata z tanečního kroužku ZUŠ ze
Studénky. Celé odpoledne hudebně provázeli Aleš a Ondřej Hubáčkovi.
Na závěr přišel Mikuláš s doprovodem a košem plným sladkostí pro
všechny děti. Účast byla velká, sál byl naplněn do posledního místa.
Nyní k plánu činnosti na nejbližší období. V sobotu 25.1.2014
uspořádáme výroční schůzi, začátek bude v 15:00 hodin. Tímto
srdečně zveme všechny naše členy.
V úterý 11.2.2014 pojedeme do Divadla Jiřího Myrona na politicko
korektní komedii pod názvem ,,Veřejné blaho aneb Deskový statek ‘‘ od

Václava Štecha. V neděli 9.3.2014 opět v Divadle Jiřího Myrona
shlédneme operetu od Jacquese Offenbacha pod názvem ‚‚Krásná
Helena‘‘. V pátek 6.6.2014 v Divadle Jiřího Myrona navštívíme operetu
‚‚Edith a Marlene‘‘ od Evy Pataki . Láska, vášeň, zklamání. Dvě legendy
v jednom muzikálu. Budete-li mít zájem shlédnout některé z uvedených
divadelních představení, zavolejte včas paní Kleinové Františce na
telefonní číslo 556 403 280.

Rozhovor/ Marie Dlabalová
Krajina srdce mého
Přiznám se, že jméno
dámy, která mi byla
doporučena
pro
následující rozhovor, mi
moc neříkalo. Omlouvám
se jí i těm ostatním
občanům v obci, které
neznám. Když jsem ještě
jezdila do Ostravy za
prací, bylo to od nevidím
do nevidím. Neměla jsem
větší přehled o tom, co se
v obci děje a děti jsem poznávala podle podoby jejich rodičů. Teď už
to tak moc neplatí, protože starousedlíci vymírají a do jejich domů se
stěhují jiní, neznámí. Byla jsem tedy překvapena, a to velice mile, že
paní Alena Kanková (47) je nejen milá a příjemná, ale že také umí. Její
fotografie, se kterými se v národním kole největší fotosoutěže na
světě zapsané i v Guinessově knize rekordů organizované Wikipedií
umístila na 3., 5. a 7. místě, postupují do mezinárodního finále…

Dodatečně gratuluji k takovému úspěchu, jak jste ho prožívala?

Jak jinak, než radostně. Byli jsme s celou rodinou v Praze na předávání
cen, byl to opravdu zážitek. A jinak mne hřeje u srdce, že dcera si už
s fotoaparátem také rozumí a začíná sbírat drobné úspěchy.

Fotografujete asi pět let, už jste zjistila, která je krajina vašeho
srdce?

Dávám přednost horám. Ráda totiž chodím po horách a tím to asi bude,
že si vyhlédnu objekt, který mne zaujme, nebo jdu už cíleně nafotit to,
co potřebuji. Dělám obchodního zástupce v oboru zásobování potravin
na Novojičínsku a mnohdy při těchto cestách fotoaparát využiji.
Nejraději fotím hory - Beskydy, Jeseníky, Krkonoše – prostě to naše
Česko. Pokud jsou vyhlášeny nějaké fotosoutěže, tak snímky ze
zahraničí moc nebodují, dává se přednost těm českým objektům.

Ani se nedivím, proč bychom se měli chlubit cizím peřím, vždyť u nás
je tak pěkně, jenom je třeba se umět dívat a také tu krásu nebo
jedinečnost umět zachytit. V časopise, v němž jsou uveřejněny snímky
z 2. ročníku soutěže, je vaše fotografie větrného mlýnu ve Staré Vsi u
Bílovce. Jezdíme tam okolo do lesa na hřiby a ještě nám nenapadlo
se tam zastavit. Musíme to i díky Vám napravit.
I já jsem se o tom dočetla jako o spoustě jiných míst v okolí, nejsem
totiž místní rodák.

A odkud jste?
Z Havířova.

Určitě i tam jsou místa, kde je hezky, ale u nás je líp, že! Máte nějaký
svůj vzor, co se týče krajinářské fotografie a jejich autorů?
Tak třeba pana Daniela Řeřichu, Michala Baladu nebo manželé
Havláskovy.

Portréty vám nic neříkají?

Ale říkají. Jenom jsem se upsala krajině. Myslím, že tam je toho ještě
hodně neobjeveného. Hlavně u těch památek. Abych upřesnila, projekt
Wikipedie je po celém světě zaměřen na kulturní památky, proto své
fotografie posílám právě do něj, protože si myslím, že takto mohu
přispět k jejich objevení a oživení.

A hrobku Sedlnických na Albrechtickém hřbitově, tu už máte
vyfocenou?
Vidíte, to zrovna není kulturní památka – jen kostel a vodní tvrz.

Překvapila jste mne. Myslela jsem si, že by to mohla být kulturní
památka.

I já už jsem chytřejší právě těm seznamům, které o kulturních
památkách pojednávají. Jen pro zajímavost – prozatím je na
internetové encyklopedii Wikipedia nafoceno jen 30 % kulturních
památek v České republice.

Tak máte o práci, zábavu i poučení postaráno na dlouhá léta.
Prozradíte, jak to vaše focení vlastně začalo?
Chtěla jsem být kdysi fotografkou, ale nevyšlo to. Takže teď si
vlastně plním svůj sen z mládí.

A fotografie jako váš sen?

Něco takového jako focení ranního mlžného oparu v pěkné krajině,
třeba na Lysé. Ale jsem dost líná na to, abych si přivstala, takže to
opravdu ještě na mne asi čeká.

Já také ráda fotím a uchvacuje mne mimo jiné i nebe. Teď zrovna byly
nádherné večerní červánky. Jenomže, než jsem si jich všimla a doběhla
pro fotoaparát, už to nebylo ono. To kouzlo okamžiku bylo pryč.
To znám. Někteří špičkoví fotografové tráví na horách i několik dní a
čekají na okamžik, na to pravé světlo.

Tak dobré světlo i vám.

Sbor dobrovolných hasičů Velké Albrechtice si Vás dovoluje
srdečně pozvat na

HASIČSKÝ PLES

po třiceti letech.
Akce se uskuteční v sobotu 22.2.2014 od 20.00
hodin v sále na hřišti ve Velkých Albrechticích. Celým
večerem provází kapela KR Combo. Cena vstupenky je
180 korun včetně večeře. Vstupenky můžete zakoupit na obecním
úřadě ve Velkých Albrechticích. Za ceny do tomboly předem děkujeme.
Těší se na Vás SDH Velké Albrechtice.

Sportovní okénko /Stanislav Bierský, předseda SK
Je za námi podzimní sezóna a tak je třeba bilancovat. Mužstvo žáků
skončilo na šestém místě tabulky a výsledky v utkáních byly vcelku
vyrovnané. Pořád narážíme na problém, že žáků je málo a chybí kvalita.
Počítali jsme s tím, že nám budou chodit pomáhat na střídavý start
někteří žáci z Bílovce, ale ti mají rovněž problém obsadit všechny týmy
ve svých soutěžích. Mužstvo mužů začalo soutěž dobře a pohybovali
jsme se kolem třetího místa. Pak však přišla dlouhodobá zranění hlavně
obránců, a následoval sešup na deváté místo. Poslední utkání jsme hráli
v jedenácti lidech a to se muselo projevit. Proto výbor SK jedná o
případných posilách do jarní soutěže v Bílovci či Studénce, a věříme,
že se všichni marodi dají do pořádku a budeme opět předvádět líbivý
fotbal. Je třeba ocenit organizační potenciál předsedkyně SK paní
Hurníkové, která před utkáním doslova naháněla hráče, aby vůbec
naplnila soupisku hráčů. Rovněž je třeba poděkovat dobrovolným
pořadatelům za to, že se nestydí obléci během utkání pořadatelskou
vestu. I oni by ale potřebovali posílit kádr. To že skončila fotbalová
sezóna, ale neznamená, že se v areálu nic neděje. Konala se brigáda,
kde hráči uklidili lavice, předrnovala a odvodnila se branka u budovy,
vypustil se válec a uklidilo se listí. Dále jsme měli v areálu bagr, který
nám vykopal prostor pro zásobník vody pro připravované zavlažování.
Vykopali jsme jeden meliorační pás před zadní brankou, rozhrnuli jsme
hlínu po dírách po komediantech a další různé práce. Pokud se týče
dalších plánů, tak chceme koupit stejnou ochrannou síť jako je za
brankami a natáhnout ji mezi sloupy a oddělit zadní travnatou plochu
od asfaltové. Důvodem je, že chceme, aby se tréninky konaly tam a ne
na velkém hřišti, které pak vypadá tak jak vypadá. Rovněž sháníme
informace u výrobců umělých trávníků, a to z toho důvodu, že bychom
rádi zakoupili pás trávníku a položili jej mezi čáru ohraničující hřiště a
zábradlím kolem střídaček. Důvodem této úvahy je, že tam nikdy
neporoste tráva, protože ji zastíní stromy a jejich kořeny. Vše však
záleží na tom, kolik by to stálo. Protože se blíží konec roku, dovolte mi
jménem sportovního klubu popřát Vám Veselé vánoce a Šťastný nový
rok 2014. Přeji Vám hodně štěstí a zdraví, neboť ty jsou nejdůležitější.

Štěstí a zdraví patří k sobě a jen jedno nestačí. Dám vám příklad,
který pro toto rčení používám, kde se říká. Kolik bylo na Titaniku
zdravých lidí, bohužel neměli štěstí.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Jsme opět ne začátku nového kalendářního roku. Plní očekávání, co
tento rok přinese nového. Čas různých předsevzetí a plánů, ale také
bilancování toho roku dnes již uplynulého. Příroda má tu výhodu, že nic
dopředu neplánuje. Vše je již po tisíce let naplánováno dopředu. Čtvero
ročních období se pravidelně střídá a nic na tom nemůžeme změnit, ať
se nám to líbí nebo ne. Za námi je zimní slunovrat, což znamená, že se
den začíná opět prodlužovat a zase jsme blíže k vytouženému jaru.
Staré přísloví říká „ Nový rok o slepičí krok“, ale přírodě zatím pevně
vládne zima. Úkolem myslivce je v období nouze péče o zvěř a zajištění
klidu v honitbě. Je třeba dbát na to, aby návštěvníci zimní přírody zvěř
zbytečně nerušili. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek
kvalitního sena. Přikrmování jadrným krmivem musí probíhat častěji a
v menších dávkách. Zažívací trakt přežvýkavce je v lednu již v období
fyziologického „odpočinku“, proto jej nemůžeme zatěžovat velkým
množstvím energeticky bohatého jadrného krmiva. Mohlo by pak dojít
k zažívacím potížím. Drobné zvěři zakládáme otýpky sena, které
vážeme ke stromům. Bažantům smícháme v zásypech jadrná krmiva
s plevami nebo s pozadkem, vhodné jsou také kukuřičné palice. Koncem
dnes již loňského roku jsme v naší honitbě naplánovali dva hony na
drobnou zvěř. Letošní jaro a začátek léta nepřálo mláďatům všech
volně žijících zvířat. Hodně deště a zima při vyvádění mláďat, si
vybralo daň na stavech zvěře a letošních úlovcích. Proto pouze dva
společné hony místo obvyklých tří. Kvůli nízkým kmenovým stavům,
nebyl vůbec loven zajíc. Bažantích kohoutů bylo uloveno celkem 23
kusů. Je pravda, že počasí je jeden z rozhodujících faktorů na stavech
a počtech mláďat. Je tady i další ještě důležitější faktor a to je
tolikrát kritizováno velkoplošné hospodářství. V obrovských lánech
monokultur kromě divokých prasat nic jiného nemůže přežít. Toto

prostředí je „sterilní“, je bez hmyzu, bez zrníček trav a plevele. Bez
tohoto bažant nebo zajíc o koroptvích ani nemluvě žít prostě nemůže.
Jestli je lán 200ha řepky, tak zvěř nemá šanci na přežití a už vůbec né
na vyvedení mláďat. Uživnost tohoto lánu pole se rovná nule. Díky tomu
všemu jsme v naší zemi za posledních 25 let ztratili nenávratně 30%
veškerého zpěvného ptactva a podle výzkumu na 50% motýlů a
užitečného hmyzu. Jsou to alarmující čísla. Jestli chceme zachovat
alespoň zbytek divoké populace, ať je to bažant nebo zajíc, je jediná
šance v biopásech, mysliveckých políčkách a ve výsadbě a zakládání
remízků. Touhle cestou bych chtěl poděkovat našemu panu starostovi a
celému obecnímu úřadu za výsadbu dřevin, která se provádí na
obecních pozemcích. Je to úmorná práce a papírování vyřídit všechny
dotace, ale výsledek určitě stojí za to. K podzimní výsadbě přibude
ještě jedna významná výsadba v lokalitě u viaduktu u tzv.“ Tří rybníků“.
Věřím, že se v této bohulibé činnosti bude pokračovat, neboť tohle je
jediná možnost na záchranu volně žijících zvířat.
Závěrem přeji našim spoluobčanům jménem M.S. Jamník Velké
Albrechtice mnoho štěstí a pevného zdraví v Novém roce.

Myslivecké sdružení JAMNÍK Velké Albrechtice
Pořádá dne 31.01.2014
ve společenském sále na hřišti

MYSLIVECKÝ VEČÍREK
k poslechu a tanci vám zahraje kapela VIZE

Cena vstupenky 250kč
V ceně vstupenky je večeře.
Prodej vstupenek u p. Čestmíra Kleina
Těšíme se na Vaši účast.

Pro naše zahrádky / Ing. Martin Stanečka
VLASTNÍ FÍKY
Se změnami klimatu a šlechtěním nových odrůd se i do
našich zahrad dostávají ovocné druhy, které jsme
ještě před nedávnem považovali za výhradně exotické.
Jedním z nich je i fíkovník. I když jde o subtropickou
rostlinu, jejímž domovem jsou země jižní Evropy,
můžete si chutné fíky vypěstovat i ve vlastní zahradě.
Fíkovník je keř nebo menší strom, u nás se však z praktických důvodů
pěstuje ve formě keře dorůstajícího do výšky dvou až tří metrů. Plodit
začíná poměrně brzy, už ve druhém roce po výsadbě. Rodí každoročně,
spolehlivě, bohatě a dožívá se až 60 let. Většina pěstovaných odrůd
plodí ve dvou vlnách. První úroda dozrává na loňských výhonech
začátkem léta, druhá se tvoří na letorostech a dozrává později na
podzim. Co se množství plodů týká, je druhá úroda podstatně bohatší,
dobře však dozrává jen na chráněných místech nebo v teplejších
oblastech. Zajímavostí je, že květy fíkovníků kvetou uvnitř
pouzdrovitého útvaru, který později tvoří obal souplodí. Opyluje je
žlabatka fíková (Blastophaga psenes), která dorůstá do velikosti asi 1,5
milimetru. Jelikož se u nás žlabatka nevyskytuje, doporučuje se
pěstovat jen odrůdy z tzv. adriatické skupiny fíkovníků, které opylení
nevyžadují.
Pěstování
V našich podmínkách se kdysi fíkovníky pěstovaly několika způsoby.
Prvním bylo pěstování v nádobách v bytech nebo zimních zahradách. V
létě se rostliny vynášely na balkony a terasy, v zimě bylo nutné je
umístit do chladné místnosti, kde přezimovaly. Tento postup byl
jednoduchý, rostliny však kvůli pěstování v nádobě nedokázaly plně
využít svou plodnost a dopěstované plody byly víceméně jen „na
ochutnání“. Druhým způsobem bylo pěstování ve studených sklenících
nebo fóliovnících. Rostliny zde bez potíží dosahovaly vysoké úrody.
Díky mohutnému růstu vyvolanému kombinací volné půdy a teplého
chráněného stanoviště však fíkovníky zabíraly velkou část pěstitelské

plochy na úkor ostatních plodin. Posledním způsobem bylo pěstování ve
volné půdě. Využívalo se hlavně v jižních oblastech, kde málokdy
docházelo k tak silným mrazům, které by rostliny radikálně poškodily.
Právě tato metoda se díky výše uvedeným faktům začíná rozšiřovat
čím dál více na sever naší země. Pěstitelé se s úspěchem dočkají úrody
i v oblastech, v nichž bylo pěstování fíkovníků před 30 lety jen snem.
Vyberte správné místo
K pěstování fíkovníku vyberte chráněné místo na jižní straně domu. Na
půdu je nenáročný, ocení však hlubší, lehčí a dostatečně vlhké půdy.
Vysazuje se jako kterákoli jiná ovocná dřevina, zapomenout byste
neměli na pravidelnou zálivku. I když se u nás fíkovník pěstuje hlavně
jako keř, nepotřebuje žádné oporné kůly nebo drátěnky. Po ujmutí
rostlinu opatrně přihnojte, doporučuje se využít především organická
hnojiva – vyzrálý kravský hnůj, slepičí trus, kompost. Hnojte však jen v
jarním období, tato hnojiva jsou totiž bohatá na dusík, který by
pozdějším hnojení narušil správné vyzrávání dřeva před zimou. V letním
období v několika dávkách aplikujte fosforečná a draselná hnojiva,
vhodná jsou i komerčně vyráběná hnojiva pro citrusy.
Ochrana před mrazy
V prvních letech je z celoroční péče nejdůležitější příprava rostlin na
zimu. Fíkovníky snesou bez poškození mrazy asi do -15 °C, silnější
mrazy poškozují letorosty a mrazy okolo -18 až -20 °C poškozují i
starší dřevo. Mladé rostliny je proto třeba před zimou důkladně
zazimovat. Výhony spojte do jednoho trsu a svažte je. Potom je obalte
například pytlovinou, jutou nebo silným papírem. Vhodné je ohnutí
celého svázaného trsu až k zemi, jeho upevnění v horizontální poloze a
přikrytí. S rostoucím věkem se mrazuvzdornost rostlin zvyšuje.
Někteří pěstitelé využívají i další způsoby ochrany před zimou. Ořežou
například korunu po sklizni druhé úrody nakrátko, jako při jarním řezu,
a vzniklou malou a nízkou korunku jednoduše přikryjí dřevěnou
bedničkou. Starší rostliny stačí ve spodní části obalit ochranným
materiálem. Dojde-li vlivem silných mrazů k poškození jednoletých
výhonů, spodní část zůstane nepoškozená. Ta potom bez problémů
regeneruje a obmění vymrzlou část.

Kynologický klub/Anna Svobodová, Alena Kanková
Ohlédnutí za kynologickým rokem 2013
Náš Kynologický klub Velké Albrechtice s počtem 29 členů (z toho 3
mládežníci) letos oslavil 23. narozeniny. Tak se poohlédněme, jaké
aktivity jsme v tomto roce naplánovali a uskutečnili.
Závodnickou sezonu jsme začali 30. března v Příboře, kde se A.
Břežná s Jingles na svém prvním výjezdu mimo klub umístila v kategorii
ZVV1 speciál na 10. místě a A. Kanková s Akimem obhájila loňské
prvenství.
V dubnu jsme byli
požádáni
školní
družinou při ZŠ
TGM
v Bílovci,
abychom k nim
přišli se psy a
předvedli dětem,
jak se s nimi
cvičí.
Ukázali
jsme jak cviky
sportovní
kynologie,
tak
prvky agility, ba i
jiná
“cirkusová“
čísla. Děti si mohly psy hladit a vyptávat se na vše, co je zajímalo.
V květnu se vydalo 8 psů a 11 lidí na již tradiční výlet se psy, tzv.
Prvomájové tlapky. Tentokrát jsme zvolili procházku po CHKO Poodří.
Pro velký loňský úspěch jsme byli opět pozváni do družiny při ZŠ
Komenského v Bílovci. Také tam jsme při skupinovém i sólovém cvičení
předvedli dětem to nejlepší z našeho repertoáru. V červnu bylo
v kalendáři akcí nabito: pořádali jsme zkoušky z výkonu podle
Národního zkušebního řádu a předvedli jsme se s ukázkou výcviku psů
na Dni obce. 8 zástupců klubu se zúčastnilo již 3. meziklubového HAF
HAF závodu ve spřáteleném KK Mošnov a vedlo si velmi dobře. Koncem

měsíce jsme opět uspořádali náš klubový přebor O putovní vázu, který
sponzoruje Obecní úřad. Závodu se zúčastnilo 18 závodníků a klubová
trofej už podruhé „putovala“ k A. Kankové a Akimovi. Věhlas našich
„předváděček“ překročil hranici našeho domova a tak jsme byli
začátkem září pozváni do fitness centra Relaxko ve Fulneku. Zde jsme
k oslavám 5. výročí otevření předvedli ukázku výcviku psů pro
veřejnost. V polovině září jsme na cvičišti uspořádali Den otevřených
dveří spojený s grilovačkou a loučením s létem. Zúčastnili jsme se také
4. ročníku závodu „O Štramberské ucho“, pořádaného KK Štramberk.
V kategorii ZVV1 speciál náš klub opět reprezentovaly A. Břežná
s Jingles (6. místo) a A. Kanková (1. místo). V říjnu se konaly další
zkoušky, tentokrát podle zkušebního řádu KJ ČR Brno, které úspěšně
absolvovalo 8 členů. Na závod O Cenu Veřovic a Memoriál Pavla Škarpy
opět vyrazily naše ostřílené matadorky A. Břežná (5. místo) a A.
Kanková (3. místo). Koncem října jsme se vydali na podzimní Toulavé
tlapky. 7 čtyřnohých a 14
dvounohých účastníků vycestovalo
houfně vlakem do Veřovic a
následně výšlapem zdolalo Velký
Javorník. Velice vyvedená akce!!!
V listopadu se nám ještě podařilo
uspořádat poslední klubový „hurá
závod“ s prvky obedience. V klání
s mottem „Kdo si hraje, nezlobí“
se utkalo 16, už dávno plnoletých
účastníků, o symbolické ceny
s maximálním nasazením. Koncem
prosince ještě plánujeme poslední
výlet
se
psy,
zvaný
„Předsilvestrovské tlapky“ do okolí
Staré Vsi a nepochybujeme o tom,
že i tato akce se, jako všechny
letošní, nadmíru vydaří!!!
Chcete vidět fotky z akcí, nebo více podrobností? Navštivte
stránky klubu http://www.pejskari-va.estranky.cz/

Albrechtík – Ahoj děti! /Adriana Drastichová
Ahoj děti, zima pořád trvá, doma se už začínáme nudit, a proto
jsem si pro vás připravil spojovačku na zabavení :)

Tučňák
Není ptáček jako ptáček, tučňák nosí černý fráček,
a když chce být v pohodě, zaplave si ve vodě.

Spoj písmenka podle abecedy a vybarvi!

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

Jubilanti
Leden
Žídek Josef
Sedláková Elena
Ošmera František
Miškech Antonín
Jeřábková Jana

65
65
60
50
50

Únor
Lindovská Zdenka
Klein Leo
Buček Jan
Rob Antonín
Dlabalová Marie
Švecová Jaroslava
Kuska Petr

80
76
70
70
65
55
50

Opustili nás: pan Lambert Krayzel

Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
S programem „KLAUNI“

9.3.2014 v sále na hřišti SK Velké
Albrechtice
Začátek v 15:00 hod.
Vstupné dobrovolné.

Kulturní komise Velké Albrechtice Vás srdečně zve na:

VII. PAPUČOVÝ PLES

který se koná v sobotu 8.března 2014 od 19.00 hod. v sále na hřišti
SK Velké Albrechtice.

K poslechu a tanci hraje kapela „VIZE“
Vstupné 120 Kč
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji
na obecním úřadě, nebo u p.Hruzíkové.
Za malý dárek do tomboly předem
děkujeme.
Papuče a dobrou náladu s sebou.

Milada Hochmanová
Krásný Nový rok 2014, mnoho štěstí a zdraví přejí Albrechtické
cvičenky. Chtěla bych poděkovat za všechny cvičenky naší cvičitelce
Adélce, která každý čtvrtek přichází za námi do tělocvičny zdejší
školy a hodinu nám věnuje svůj čas. Cvičíme už druhou sezónu a máme
pestré cvičení, kde posilujeme celé tělo. Cvičíme nejen aerobic, ale i na
velkých balónech
rovnováhu našeho
těla,
máme
k
dispozici i gumičky,
které
jsou
výbornou pomůckou
pro ty, které bolí
záda.
Dále
používáme
overbally. Cvičení
na těchto malých
míčích
je
zaměřené na vadné
držení těla. Při

těchto cvičeních si zažijeme i spoustu legrace, protože není
jednoduché se na těchto míčcích udržet, začátky jsou srandovní, ale
výsledky cvičení jdou vidět. Když se domluvíme, tak si zajdeme pro
zpestření na AQUA aerobic do Laguny v Bílovci. Aqua aerobic je forma
kondičního cvičení ve vodě, zatěžující jak srdeční a dýchací soustavu,
tak i pohybové ústrojí pobytem
ve vodě. No a také je možnost si
zajet na cvičební víkend, který
je námi oblíben. Vyrážíme vždy
na jaro a podzim potrápit naše
těla. V tomto roce pojedeme v
měsíci dubnu. Já osobně, už se
moc těším a doufám, že pojede
zase skvělá parta holek. Fotka
vpravo je z listopadu, kdy jsme si
zacvičily na obci, vázáním věnců
jsme si také zpestřily naše cvičení. Naše cvičitelka je uprostřed v
horní řadě. A je velmi kreativní. A doufáme, že ji tato kreativita
dlouho vydrží. Cvičíme i v málo lidech. Někdy je nás pět jindy deset i
víc. Ale zdravé jádro je vždy na place a těší se na další cvičební lekci.
Vánoční foto je z posledního cvičení roku 2013, některé cvičenky už
pekly, jiné sháněly dárečky nebo byly nemocné. I když někdy se člověk
musí přemlouvat, aby došel cvičit, protože dnešní uspěchaná doba a
stres nás vyčerpávají, uvědomujeme si, že Adél, také maminka dvou
malých dětí a nyní i
pracující,
tím
pádem
vytížená maminka si na nás
vždycky udělá čas a je
tam pro nás. Adélko, moc
si toho vážíme a děkujeme
za cvičení a také doufáme,
že se budeme setkávat
pravidelně i v tom novém
roce 2014. Tvé oddané
cvičenky.

Tvoření věnců
DĚKUJI POŘADATELŮM
„ADVENTNÍCH VĚNCŮ“, které bylo
28. listopadu 2013 na OBECNÍM
ÚŘADĚ, že jsem si mohla vyrobit pro
sebe i mou kamarádku Míšu vánoční
větvičku. Doufám, že i v tomto roce
2014 v čase před adventem znovu budu
moci přijít si udělat krásné vánoční
dekorace. DĚKUJI NELINKA.

Zprávy a oznámení, reklamy
Oznamujeme občanům, že obecní úřad Velké Albrechtice provádí
ověřování podpisů a listin, autorizované konverze dokumentů a
ověřené výpisy z centrálních registrů prostřednictvím Czech
POINTU

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2014
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010, o místních poplatcích je
splatný do 31.3.2014. 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.

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou?
Některé změny daň sníží, jiné zvýší.
Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na
společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím
zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s
jednotkami, se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku
vynásobení podlahové plochy bytu/nebytového prostoru novým
koeficientem 1,22, zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově
nebude předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru
v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného pozemku, se nic nemění.
Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha vynásobená
stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel
nemusí podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří
správce daně z moci úřední.
Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro
vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání
(případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna.
U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní sazby
daně jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje jednu třetinu
zastavěné plochy stavby. Oproti současnému stavu, kdy podnikatel platí
daň za každé další nadzemní podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak
v řadě případů dojde fakticky ke snížení daně z těchto staveb.
Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných
k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž
vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb. To reálně znamená snížení
stávající výše daně z pozemků.
Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny, kanalizační
zařízení, stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou dopravu) budou
nově do doby dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební.

Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami podléhajícími
dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy, inženýrské stavby a
jednotky (jednotku tvoří byt/nebytový prostor, podíl na společných částech
domu a podíl na pozemku).
Poplatníkem daně je nově také
svěřenský fond (fond umožňující
vyčlenění majetku a jeho oddělenou
správu), podílový fond, stavebník
oprávněný z práva stavby a pachtýř
(za obdobných podmínek jako
nájemce).
Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového
Občanského zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal dne 9. října 2013
zákonné opatření, které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o
dani z nemovitých věcí). Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné
opatření schválí, nová právní úprava bude účinná od 1.ledna 2014.

Pošta Velké Albrechtice
Pošta ve Velkých Albrechticích poskytuje kompletní služby a nabízí široký
rozsah produktů. Od 1.2.2014 bude pošta otevřena v pracovních dnech
v pondělí od 13.00 do 17.00, v úterý od 08.00 do 12.00, ve středu od 13.00
do 17.00, ve čtvrtek a pátek od 08.00 do 12.00 hodin. Otevírací doba je
nastavena tak, aby měl každý zákazník přístup k službám České pošty, s.p.
Pošta poskytuje své služby v širokém rozsahu. Z klasických poštovních
služeb si může zákazník podat všechny druhy listovních zásilek a
samozřejmě i balíky. Zákazník má navíc možnost podávat na této poště
i balíky s garantovanou dobou dodání do jednoho dne a to Balík „Do
ruky“ – tento balík se doručuje na zvolenou adresu a Balík „Na poštu“,
který se ukládá přímo na poště zvolené zákazníkem.
Mimo listovní a balíkové služby poskytuje pošta všechny druhy peněžních
služeb, platby SIPO, dobíjení kreditu na mobilní telefony, výplaty
důchodů. Za zmínku určitě stojí i možnost zakoupení denního tisku,
časopisů a širokého sortimentu zboží. Kromě klasického zaměření na
poskytované poštovní služby – obálky, kartónové obaly, pohlednice, lze na
poště zakoupit celou škálu papírenského zboží a hraček pro děti. Zákazníci

si mohou vybrat i z široké nabídky sezónního zboží, jako jsou například
kalendáře, a především vánoční a velikonoční zboží.
Přestože Česká pošta již dlouhou dobu nabízí služby a produkty svých
obchodních partnerů jako je Poštovní spořitelna, Česká pojišťovna,
Českomoravská stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna,
Penzijní společnost ČSOB, Penzijní společnost České pojišťovny a
další, mnohdy je klient jejich nabídkou příjemně zaskočen, protože právě
tyto služby na poště nečekal. Proto jsme rádi, že i touto cestou můžeme
našim zákazníkům sdělit, že i pošta ve Velkých Albrechticích poskytuje
celou řadu bankovních a finančních produktů, a to jak pro fyzické osoby,
tak i pro podnikatele a firmy. Na poště lze vyřídit zřízení bankovního účtu
se všemi myslitelnými doplňkovými službami, dále stavební spoření,
penzijní připojištění. Rovněž zde sjednáte pojištění, a to jak stále ještě
mnohdy opomíjené životní, úrazové, tak pojištění vozidla jak zákonné,
tak havarijní, dále také i neméně důležité pojištění domácnosti a budov.
Pošta tyto produkty poskytuje pro seriózní, stabilní a silné partnery.
Pošta ve Velkých Albrechticích nemá sice doručovatele, doručování
zajišťuje Listovní a balíková dodejna Bílovec, ale je poštou ukládací. To
znamená, že pokud adresát nebyl při doručování zásilky zastižen doma,
dostane do poštovní schránky VÝZVU s tím, že jeho dopis či balíček je
uložen na poště, kde si je může vyzvednout. Pokud bude zákazník chtít,
abychom mu zásilky nedoručovali na jeho domovní adresu, může si na
poště sjednat službu, podle které si nechá zásilky ukládat na jím zvolené
poště, kde si je pak vyzvedne v době, která mu vyhovuje. V případě, že
zákazníkovi nevyhovuje rozsah hodin pro veřejnost jeho pošty, protože
například déle pracuje, je často pracovně mimo domov, má možnost si
nechat zásilky buď jednorázově, nebo trvale dosílat na jinou adresu,
popřípadě si je nechat ukládat na jiné poště, která je například poblíž jeho
zaměstnání, v obchodním centru, kam chodí nakupovat, nebo má otevřeno
déle. O tyto služby může požádat buď na delší dobu, nebo jen jednorázově
u jedné konkrétní zásilky. O jednorázovou dosílku, nebo jednorázovou
změnu ukládací pošty může požádat osobně na své poště, telefonicky na
telefonním čísle uvedeném na VÝZVĚ, telefonicky na Call centru České
pošty – 840 111 244 v době Po-Pá 07.00 – 19.00 hod. a v So 08.00 – 12.00
hodin, nebo elektronicky na mailové adrese info@cpost.cz. Tímto
způsobem si může vyřešit i problém, kdy zákazníkovi vyhovuje vyzvednutí
zásilky například v sobotu či ve večerních hodinách, popřípadě když
odjíždí na chatu, dovolenou a chce se ke svým zásilkám dostat i tam.
Vedoucí vaší pošty každému zákazníkovi ráda poskytne kdykoliv bližší

informace tak, aby si mohl vybrat způsob dodávání zásilek, který mu
nejvíce vyhovuje.
Otevírací doba Pošta Velké Albrechtice od 1.2.2014
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13.00 - 17.00
08.00 - 12.00
13.00 - 17.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00

Informace

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
25.1.2014
31.1.2014
11.2.2014
22.2.2014

Akce
ČČK/Výroční členská schůze ČČK
Jamník/ Myslivecký večírek
Divadla Jiřího Myrona/ „Veřejné blaho aneb Deskový statek ‘‘
SDH/Hasičský ples

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. Nezveřejňujeme politické, vulgární,
anonymní a neetické reakce a příspěvky, které by vedly k rozněcování nenávisti a
nesnášenlivosti.
Neprodejné! Doručováno zdarma do domácnosti v obci.
Kontaktní adresa: Blanka Drastichová, Obecní úřad Velké Albrechtice 119,
tel. 556 410 695, e-mail: obec@velkealbrechtice.cz
Vyšlo: 30.12.2013
Uzávěrka příštího čísla: 15.02.2014

