zpravodaj obce Velké Albrechtice
leden,únor
2013
Úvodník / Blanka Drastichová
Milí spoluobčané,
tak jsme vkročili do Nového roku a doufám, že všichni tou správnou
nohou„ tou pravou“. Snad jste si všichni užili Vánočních svátků i
Silvestra a jste psychicky i fyzicky připraveni na ten rok nadcházející
„ ROK 2013“. Každý má nějaké to předsevzetí, někdo chce zhubnout,
někdo chce přestat kouřit nebo zvládnout
přijímačky na školu…
Já Vám všem přeji, ať se každému
z Vás to vaše přání vyplní a celý
rok 2013 si užijete ve zdraví, s trochou
toho štěstí a pevnými nervy…

„Manželé právě vesele
zapíjejí příchod nového
roku, když náhle manželka
zesmutní. „Co je?“ptá se manžel.
„Ale“ povídá manželka, „ právě jsem si uvědomila, že
mám všechny šaty od loňska.

Příspěvek místostarosty / Ing.Jan Chudják, místostarosta
Vážení spoluobčané
Ani jsme se nenadáli a stojíme společně na
prahu nového roku. Sluší se proto ohlédnout za
rokem uplynulým. Byl to rok hektický, rok plný
neočekávaných zvratů.
A to především co se
ekonomiky týče ať již republikové či světové.
Současná situace nenahrává ani obcím. Stát na obce
nakládá stále více povinností a daňové příjmy obcí se
neustále snižují. I přes všechny tyto jevy se nám
podařilo v obci realizovat celou řadu věcí v různých
oblastech života, ve školství, opravy cest, úpravy
obecní zeleně, třídění odpadů, až po uspořádání různých společenskokulturních akcí. Velká pozornost byla také věnována přípravě nových
projektů, které jsou důležité pro získání dotací z celé řady vypsaných
dotačních titulů.
Mnohé z výše uvedených aktivit se podařilo uskutečnit jen díky
některým z Vás. Děkuji Vám za práci a vynaložené úsilí pro lepší vzhled
obce, které jste odvedli ve svém volném čase. Zároveň děkuji i těm
spoluobčanům, kteří pečují o okolí svých domovů, ale v mnoha
případech i o obecní pozemky. Tím přispívají ke zkrášlení naší obce.
Do nového roku 2013 přeji všem spoluobčanům naší obce hodně
zdraví a dostatek síly pro zvládnutí každodenních situací, které nás
potkávají. Porozumění a lásku v našich srdcích, abychom v naší obci žili
ve vzájemné pohodě a dokázali se vnímat jako přátelé a vážili si jeden
druhého.

„Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme
peníze, které ještě nemáme, za věci, které
nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které
nesnášíme.“
Orson Welles

Rozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2013
Příjmy

1. Daňové příjmy

Popis

§

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z kap. výnosů
Daň zpříjmu právnických osob
Daň z příjmu PO za obec
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odněti ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za provozovaný VHP
Odvod výtěžku z VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva

2. Nedaňové příjmy
Cestovní ruch
Knihovna
Hlas obce
Společenské zařízení
Sokolovna

Bytové hospodářství

Nebytové hospodářství
Pohřebnictví

Komunální služby a
územní rozvoj

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu bytů
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu-nad MŠ
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z poskytování služeb
Ost. příjmy - věcná břemena
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Přijaté nekapitálové příspěvky

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

Pol.

v Kč

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1341

1 500 000,00
50 000,00
150 000,00
1 800 000,00
0,00
3 000 000,00
3 000,00
0,00
18 000,00

1343

5 000,00

1344
1347
1351
1355
1361
1511
2460

0,00
0,00
30 000,00
50 000,00
12 000,00
2 000 000,00
22 000,00

2111
2111
2111
2111
2132
2111
2111
2132
2111
2132
2324
2111
2132
2111
2111
2119
2131
2133
2324

500,00
400,00
3 000,00
16 000,00
13 000,00
20 000,00
5 000,00
84 000,00
116 000,00
141 200,00
0,00
21 000,00
12 200,00
5 650,00
13 000,00
10 000,00
55 000,00
2 000,00
20 000,00

Využívání odpadů
Bezpečnost a veř.
pořádek
Správa
3. kapitálové příjmy
4. Přijaté dotace

Příjmy z poskytování služeb
Přijaté nekapitálové příspěvky

3722
3725

2111
2324

2 300,00
65 000,00

Sankční platby (přestupky)

5311

2212

3 000,00

Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z úroků
Příjmy z úroků FB
Dotace na volby
Neinvestiční dotace (státní správa)
Převody z rozpočtových účtů, SF

6171
3639
6310
3612

2111
3111
2141
2141
4111
4112
4134

2 000,00
0,00
20 000,00
1 500,00
0,00
188 543,00
24 000,00

Příjmy celkem

9 484 284,00

Výdaje
§
1014
2143
2212
2219
2221
2321
2341
3111
3113

3314
3319
3326
3349
3392
3399

3412

3419
3421
3429
3612

popis
Pobyt psa v útulku
Cestovní ruch- propagační materiál
Silnice - posypový materiál, zimní údržba, opravy
Parkoviště u hřiště - projekty DSP
Provoz veřejné silniční dopravy
Čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině, POLDR
Mateřská škola- revize, stříšky
Základní škola
revize, za žáky, garáž u ZŠ, sanace zdiva
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 2013
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

v Kč
10 000
10 000
400 000
200 000
156 000
100 000
800 000
130 000
1 458 100
675 000
783 100
32 500
40 000
2 000
41 800
80 000
170 700
120 700
50 000
209 000
65 000
144 000
35 000
60 000
3 000
373 000

3631
3632
3635
3639

3722

3741
3745

4349
5512
6112

6171

6310

6320
6330
6399
6402
6409

budova 248
byty nad MŠ energie, údržba
Veřejné osvětlení - energie, opravy
Pohřebnictví
Územní plán
Komunální služby
péče o majetek, výkupy pozemků
zaměstananci mzdy+odvody, DPP
Sběr a svoz komunálních odpadů
velkoobjemový odpad
občané, tříděný odpad
Ochrana druhu stanovišť-Bartošovice
Péče o veřejnou zeleň
údržba zeleně, lokální biokoridor, výsadba
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 poj.
, Rekonstrukce budovy OÚ, provozní náklady
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
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

260 000
113 000
250 000
541 000
150 000
347 000
88 000
259 000
770 000
150 000
620 000
3 000
570 000
340 000
230 000
2 000
85 000
890 000
885 000
5 000
2 729 000
690 000
2 039 000
202 000
180 000
22 000
40 000
24 000
0
8 145
1 806 039
50 000
180 000
50 000
1 526 039

12 728 284
3 244 000
4 500 000
-1 256 000

Ze základní školy

/ Mgr.Karla Sekaninová

Vzpomínka na Mikuláše
Těším se na Mikuláše. Už brzy k nám zase
přijde nejen Mikuláš, ale i čert a anděl. Už vím, že
to jsou převlečení lidé a tak se nebojím. Nebo
jenom trochu. Donesou mi ale hodně dobrot.
Například kalendář s čokoládami. Každý den si
jednu sním.
Také naši školu navštívili 6. prosince Mikuláš s čertem. Zvonění
prozradilo příchod dvou toužebně očekávaných hostů. Některé z dětí
dělaly
hrdiny,
některé
se
bály
a
měly
taky
proč.
Moudrý Mikuláš totiž všechno o nich dopředu věděl a dobré i špatné
vlastnosti vyčetl z proutěného košíku plného černého uhlí. Ty hodné,
pilné a zdvořilé pochválil, ty zlobivější trošku pokáral. Nesměly chybět
ani zimní básničky a písničky. Umouněný čert, kudrnaté roztomilé
miminko v kalhotkách „pemprskách“ s dudlíkem v puse a se skleničkou
„černého sunaru“ v tlapce, udělalo ve třídách takový nepořádek, že
děti musely po malinkém čertíkovi samy uklízet a ještě pomoci paní
učitelce s pořádkem na stole. Dalo všem správně a co proto. Děti ještě
dlouho
na
dva
spravedlivé
kamarády
nezapomenou.
Programem v Žerotínském zámku v Novém Jičíně nazvaném „Vánoce
v Muzeu“ se pokračovalo ve vánočním duchu. Děti si prohlížely
starodávně vybavené světničky, kachlová kamna se zápecí, dřevěné
postele, vyšívané košilky, kolébku s miminkem, skromně ozdobený
vánoční stromek, pod ním vyřezávané hračky, vánoční stůl s ovocem a
cukrovím. Paní průvodkyně přidala k romantické atmosféře dojemnou
vánoční píseň a děti seznámila s předvánočními a vánočními tradicemi
v oblasti Novojičínska. Do přípravy Vánoc se zapojily tak, jak probíhaly
v domácnostech v době našich babiček a prababiček. Ve staré, útulné a
cukrovím vonící jizbičce si zkusily polevou ozdobit upečený perník,
vyráběly cukroví, stloukaly máslo, kreslily a psaly přáníčka, balily cukr
do staniolu, malovaly baňky, vyráběly svíčky z včelího vosku a navlékaly
z drobných perliček vánoční ozdoby na stromek ve tvaru srdíček.

Obdivovaly také dva veliké staré dřevěné kolovrátky i kouzelnou téměř
devadesátiletou babičku, pomalu spřádající vlnu z ovčího rouna.
O týden později jsme shlédli v kině film „Doba ledová IV.“, poslední
předvánoční pondělí jsme věnovali „Předvánočnímu setkání s rodiči a
rukodělným dílničkám “ a v pátek na nás čekala nadílka dárků, kreslení
a malování obrázků, vyrábění ozdob a symbolů, četba vánočních a
zimních příběhů, povídání u stromečku o tradičních zvycích a vánoční
pohodě, pak zimní prázdniny a užívání si radovánek ve sněhu nebo
v teplíčku domova.
… a když si rodiče a prarodiče najdou kapku volného času, sednou si
s dětmi a společně tvoří, vznikne roztomilé dílko, které v dítěti rozvíjí
myšlení, tvořivost a fantazii a upevňují se hezké rodinné vztahy.
Posuďte sami, co dokážou spolu vymyslet.
Žabička (Alexandra Macháčková, 1. ročník)
Byla jedna žabička, měla krásná očička.
Kuňky, kuňky, kuňky, vylezla nám z tůňky.
Tančí a zpívá písničku, odhopsala k rybníčku.
Našla si tam kamaráda,žije tam s ním hodně ráda.
Zájmy (Tomáš Šafránek,1. ročník)
Baví mne sport, zdravotník, ale ze všeho nejvíc kolo a závody na kole.
Rád si hraji se vším, především s auty, legem a rád listuji v knížkách.
Hrozně jsem si oblíbil počítačové hry, ale mamka mě tam dlouho
nenechá. Na Vánoce si přeji mobil, flaschku, playstation, lego, auto,
můžou být i dvě.
Užitek
Užitek z toho mám pozitivní, hlavně dostatek pohybu.
Jednou (Zdeněk Dolínek, 1. ročník)
Jednou jsem šel ven. Viděl jsem tam les. Šel jsem do něj, našel jsem
tam hříbek. Vrátil jsem se domů. Ukázal jsem jej mamince. Maminka
mne pochválila. Dala mi deset korun. Uložil jsem si je do pokladničky.
Šetřím si na lego Důl.

Co mě baví (Natálie Langrová, 2. Ročník- skládá nejraději s dědečkem)
Ve škole chodím do hodně kroužků. Nejvíc mě baví keramika. Moc mi to
zatím nejde, ale snad se někdy zlepším. Třeba žabka se mi moc povedla.
A tak jsem ji dala tetě Katce. Chtěla bych udělat víc takových dárků.
Snad udělám radost i strejdovi, Tomášovi, babičce a dědovi.
Hůlka šikulka
Moje sestra často chce, abych jí četla z knížky Malované pohádky. Čtu
j í ráda. Ty pohádky se mi také líbí. Nejvíc o hůlce Šikulce. Čtu jí večer
před spaním. Vždy poslouchá i maminka. Čtu, až obě usnou.
Žirafa
Byla neděle. S tatínkem a maminkou jsme jeli do ZOO. Moc jsem se
těšila. Byly tam zebry, opice a jiná zvířátka. Nejvíc se mi líbila žirafa.
Tak jsem si ji koupila. Mám jí teď doma. Ale samozřejmě plyšovou.
Kamarádka
Mám kamarádku. Bydlí vedle našeho domu. Občas k ní chodím. I proto,
že má hodně zvířátek. Má dva pejsky a kočku. Také má morče a
papouška. Všechna zvířátka se mi moc líbí. Já nemám doma nic. Naši mi
ale někdy koupí rybičku. Závojnatku. Už se moc těším.
O vrabci (Magdaléna Rýparová, 2.ročník)
Típ, típ, típ,
Vrabec, vrabec štíp.
Poprali se na keříčku.
Od svítání hulákali
a mně vyspat nenechali.
O kocourkovi
Olizuje kocour tlapy, koulí misku tam a zpátky.
Cos, kocourku, měl?
Měl jsem misku plnou mlíčka
a teď prázdná je mistička.
Já bych ještě chtěl!

Jménem zaměstnankyň bych ráda popřála vám všem pevné
zdravíčko, optimistickou náladu, vnitřní spokojenost a co nejvíce
hodných a upřímných lidiček okolo. Aby se nám pohodově žilo po
celý nový rok, rok 2013!
A ještě něco. Zveme vás do základní školy na Den otevřených dveří
ve čtvrtek 31. ledna 2013 ve 14,00 hodin. Přijďte se podívat, co se u
nás změnilo od doby, kdy jste do školy sami chodívali!

Mateřská škola / učitelky
Mikuláš
Ve čtvrtek 6. prosince
zavítal do naší MŠ Mikuláš
s čertím
miminkem.
Všechny děti byly plné
očekávání. Některé z nich
svůj pocit strachu, zda si
je čertík neodnese, od
sebe odháněly, jiné děti si

byly jisté, že jim se nic stát nemůže,
protože byly celý rok hodné. Bát se
však nikdo nemusel, čertí miminko
nikoho neodneslo. Děti zazpívaly
písničky
a
Mikuláš
s čertím
miminkem jim rozdali dárečky, za
které děti slibovaly, že budou hodné
a budou si uklízet hračky.

Dne 12. a 14. prosince jsme měli Vánoční besídky, na které se děti
velmi pilně připravovaly a zhotovily pro rodiče milá přáníčka a
dárečky. Za kolektiv MŠ bychom všem chtěli popřát hodně štěstí
zdraví a úspěchů v Novém roce.

ČČK /Františka Kleinová
Vážení spoluobčané, chci Vám přiblížit naši činnost v posledních
dvou měsících končícího roku. Dne 10.11.2012 jsme shlédli v divadle
Jiřího Myrona činohru „Balada pro banditu“. V sobotu 1.12. 2012 jsme
uspořádali ve společenském zařízení na hřišti „Mikulášské odpoledne“.
Program zajistily děti a instruktoři z Domu dětí z Bílovce pod vedením
paní Svaťky Adamcové. Dále program zpestřily děti z naší obce
tanečním vystoupením pod vedením slečny Dominiky Krischkové. O
hudební produkci se postarali pan Aleš a Ondřej Hubáčkovi. V letošním
roce jsme byli už potřetí požádáni Diakonií Broumov o mimořádnou
předvánoční sbírku použitého textilu, obuvi, hraček,…Komerční firmy
provádějí sběry do vytypovaných kontejnerů a tím ubývá Diakonii tolik

potřebný materiál pro sociálně slabé rodiny, azylové domy, pro dětské
domovy ale i pro zahraniční požadavky. Proto jsou Vám velmi vděčni za
jakékoliv množství a to hlavně jménem všech, kteří tuto pomoc
potřebují.
V neděli 27. ledna 2013 v 15.00 hod proběhne v zasedací místnosti
OÚ výroční schůze ČČK. Zveme na ni všechny členy a současně rádi
přijmeme do svých řad členy nové. Rovněž bychom přivítali nové tváře

do výboru ČČK. Na úterý 19. února 2013 máme už rezervovány
vstupenky do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na operetu „Čardášová
princezna“ od E. Kálmána. Zájemci se mohou, co nejdříve hlásit u paní
Františky Kleinové, a to na tel. č. 556 403 280.

Myslivecké sdružení Jamník / Čestmír Klein
Až budete listovat v tomto čísle obecního zpravodaje,
bude už za námi oslava Nového roku. Je neuvěřitelné jak
těchto 365 dní „profrčelo“ zběsilou rychlostí kolem nás.
Vždyť jsme si ani neužili krásy jarní přírody a už tady bylo
léto. Proběhly žně, dorazil pěkný podzim a už se sypal sníh, Vánoce a
konec roku. Hold žijeme v uspěchané době, kdy nemáme na nic čas a
tak se nám zdá, že i ten čas běží rychleji než dříve. S prosincem
nekončí jen kalendářní rok, ale také lovecká sezóna a to jak zvěře

spárkaté tak i drobné. V měsíci listopadu a prosinci jsme v našem
mysliveckém sdružení absolvovali tři společné hony na drobnou zvěř.
Lovili jsme jen bažantího kohouta a zvěř škodnou. I přes trvalou péči
se nám nedaří zvednout stavy naší kdysi nejhojnější zvěře zajíce
polního. Snažíme se zlepšovat jeho životní prostředí, ale i tak je to běh
na dlouhou trať. Čeká nás ještě hodně práce a stále je co zlepšovat.
V tomto zimním období je naší povinností pečovat o zvěř v období
nouze. Snažíme se naše myslivecká zařízení navštěvovat minimálně
dvakrát týdně. Spárkatá zvěř musí mít v krmelcích dostatek kvalitního
sena. Snižujeme dávky jadrného krmiva, neboť zažívací trakt spárkaté
zvěře je již v období „ odpočinku“ a fyziologicky dochází k zpomalení
metabolismu. Pro toto období lze doporučit oves a plody lesních dřevin
(bukvice, žaludy). Dbáme na to, aby drobná zvěř měla dostatek potravy
v zásypech. Nesmíme zapomínat na sůl, ta je v zimě pro zvěř velmi
důležitá. Mělo by být naší morální povinností, abychom zvěři v období
zimy dopřáli klid. Časté rušení ji neprospívá. Přichází o tukové zásoby,
stresuje se. Při štvaní psy po sněhové pokrývce snadno dojde k zápalu
plic a následnému úhynu této zvěře. Po deseti letech končí nájem
honiteb. Je čistě na honebním společenství komu svou honitbu a
pozemky pronajme. V naší obci proběhla v listopadu na obecním úřadě
schůze místního honebního společenství. Ke spokojenosti a radosti
našeho mysliveckého sdružení byl na této Valné hromadě schválen
pronájem
místní
honitby
místnímu
mysliveckému sdružení Jamník Velké
Albrechtice na dalších 10 let. Všem
členům honebního společenstva touto
cestou děkujeme a těšíme se na kladnou
spolupráci, která určitě bude ku
prospěchu všem. V tomto roce chceme
dále pokračovat ve zlepšování životního
prostředí v naší obci a přilehlých
pozemcích a to ve spolupráci s obcí.
Touto cestou bych Vám všem jménem celého mysliveckého sdružení
popřál mnoho štěstí v novém roce.

Společenská kronika

/ Bronislava Magerová

Jubilanti
Leden
Šatavová Zdenka
Magerová Bronislava
Ptáčková Anna
Krischková Alena

50 let
55 let
55 let
60 let

Únor
Horkel Martin
Kubíková Štefánia
Buršová Miloslava
Havelek Petr
Hruzík Pavel
Klein Leo
Dorňáková Božena

55 let
60 let
65 let
70 let
70 let
75 let
85 let

Noví občánci
Jakub Hazda
Jan Nikel

Paní učitelka vysvětluje třídě: "Říkáme, že kráva se
otelila, kočka okotila. Řekne někdo další příklad?"
Pepík se hlásí: "Prosím, žralok se ožral!

Albrechtík – Ahoj děti! / Kristýna Chudjáková
Zase je tady Váš Albrechtík, a protože je Leden, měsíc zimních
sportů a tuhých mrazů, přichystal jsem si pro vás básničku přesně pro
tohle období. Jenomže část textu chybí (je ukryt v tajence), tak se
hezky bavte!
Leden na rampouchy hrál,

A voda spí tiše, tiše

únor posune den dál,

jak zakletá… (viz. Tajenka).

březen trávu tlačí vzhůru,

Jelen má v lednu hlad,

duben barví stromům kůru.

po lese bloudí,

Leden ledem zamyká

na malé laňce

živou vodu z rybníka.

polévku loudí.

Zamyká ji až do Března.
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Sportovní okénko /Stanislav Bierský, předseda SK
Blíží se konec roku a tak je tady doba, kdy se máme otočit za
uplynulým rokem a provést bilanci, co se nám povedlo a co ne. Pokud se
týče vedení klubu, tak v červnu skončil ve funkci předsedy Stanislav
Bierský a nahradil ho pan Aleš Valečko. Jeho funkční období trvalo půl
roku, neboť z časových a pracovních důvodů podal rezignaci
k 28.2.2013. Je třeba mu za vykonanou práci poděkovat. Před výborem
SK stojí úkol získat schopného a ochotného občana, který by tuto
funkci do budoucna vykonával. Pokud se týče fotbalu, mužům „A
mužstva“ hrozí, že pokud se na jaře nevzpamatují, tak nás čeká
nejnižší soutěž, která se hraje. Viník je jasný, je to většina hráčů,
neboť jejich tréninková morálka a přístup k zápasům je žalostný. Vím,
že dnešní doba se s nikým nemaže a každý nejdříve hledí mít
zaměstnání či pohodu v rodině, ale takový stav jaký je si Albrechtice
nezaslouží. Mužstvo Bílova, hrající jako „Albrechtice B“ bohužel
okupuje poslední příčku, ale jim nehrozí, že někam spadnou, neboť
není kam. Žákovské mužstvo překvapilo, většinou hrálo vyrovnané
zápasy a jejich umístění je příslibem do budoucna. Ale ani tady to není
bez problémů. Po ukončení této sezóny nám z věkových důvodů končí
někteří hráči a není je kým nahradit. Vážení rodičové, nové děti
nepřijdou samy, je třeba je přivést a vyzkoušet zda mají talent a zda
by je fotbal bavil. Pokud se nám nepodaří kádr žáků rozšířit, hrozí, že
nebudeme schopni sestavit tým a několikaletá práce bude vniveč.
V závěru bych chtěl poděkovat všem členům a příznivcům SK za
celoroční práci, bez které bychom se
nemohli chlubit našim areálem. Práci na
kterou nejsme vybaveni nám zajišťuje
obec a zde chci vyzvednout práci p.
Josefa Pavelka při sečení ploch
křovinořezem.
Rád bych jménem svým i sportovního
klubu popřál všem šťastný Nový rok 2013.
Ať je lepší než ten co odchází.

Pro naše zahrádky

/ Ing. Martin Stanečka

Hlíva ústřičná

Současná věda potvrdila, že houby jsou
plnohodnotnou potravinou s vysokým
obsahem bílkovin a celé řady biologicky
účinných látek. Z nich můžeme uvést
zejména látky s protirakovinnými a
jinými účinky.
U nás se po žampionech dostala na
druhé místo v pěstování hlíva ústřičná
(Pleurotus ostreatus). Je to typická
dřevokazná houba rostoucí na živých i
odumírajících kmenech listnatých stromů,
nebo na starých kmenech listnáčů.
Můžeme ji najít také na ovocných
stromech, hlavně na jabloni a ořešáku. Zřídka se vyskytuje na smrcích.
Roste od října do března v bohatých trsech, střechovitě nad sebou.
Technologicky je méně náročná na pěstování než žampiony, protože lze
ve větší míře využít různé substráty, například piliny z listnáčů, slámu,
kukuřičnou slámu, lněného pazdeří a jiných odpadních látek. Všechen
materiál potřebný k pěstování očistíme a substrát tři dny
preparujeme. Doba preparování závisí na zvoleném substrátu a teplota
může stoupnout až na 90 oC. Substrát nepěchujeme, aby nevznikala
místa těžko přístupná pro plyny. Po ochlazení na teplotu pod 30 oC je
připraven k očkování. Sadba hlívy se vyrábí v podstatě stejným
způsobem jako sadba žampionů a ostatních hub. Jako nosič se používají
sterilizovaná pšeničná, ječmenová nebo prosová zrna, hrubě mletá
kukuřičná vřetena a podobně, která se dávají do igelitových pytlů nebo
palet a očkují se sadbou. Asi za čtyři týdny ve tmě při teplotě 25 oC
substrát proroste mycéliem. Potom jemně nařežeme fólii, aby se
snížila koncentrace oxidu uhličitého a substrát udržujeme na světle,
což je pro tvorbu plodnic důležité. Během jejich plození udržujeme
teplotu kolem 12 - 15 oC a vysokou vlhkost vzduchu.

Pěstování na pytlích slámy

Je velmi jednoduchou metodou pěstování hlívy. Potřebujeme čistou,
suchou, nejlépe drcenou slámu, čisté igelitové pytle a sadbu hlívy.
Slámu dáme do pytle a zalijeme vroucí
vodou tak, aby se dobře zapařila a zničily
se nežádoucí škodlivé látky. Prolitou slámu
necháme stát za občasného promíchání
nejméně 24 hodin. Potom na spodku pytle
jemně nařízneme růžky dna, aby voda
pomalu vytekla, přitom obsah jemně
stlačujeme. Obsah substrátu v pytli po
odtoku vody by měl vážit asi 10 - 15 kg,
tehdy se s ním snadno manipuluje. Sadbu
rozdrtíme v dlani a rovnoměrně ji vtlačíme
do substrátu tak, aby se mycélium rovnoměrně rozrůstalo. Naočkované
pytle dáme do tmavé místnosti při teplotě 20 - 25 oC, kde za čtyři až
pět týdnů celý substrát proroste bílým mycéliem. Potom pytle
přineseme do chladnější (asi 15 oC) a světlé místnosti, jemně je
nařízneme, aby unikal oxid uhličitý, který škodí růstu plodnic. Po dvou
až čtyřech týdnech se objeví první zárodky, které se rychle zvětšují a
diferencují se plodnice. V době jejich růstu udržujeme vysokou vlhkost
a mladé plodnice každý den rosíme rozprašovačem. Když substrát po
odplození změkne a začne se rozkládat, použijeme ho do kompostu
nebo jako hnojivo pod zeleninu.

Pěstování na špalcích

Je to nejjednodušší a nejméně rizikový způsob pěstování hlív. Dřevo
je přirozeným substrátem a nebezpečí konkurenčních organismů je
malé. Nejvhodnější je topol, vrba, bříza, lípa, buk, habr, olše, ale také
jabloň, hrušeň, švestka a podobně. Dřevo k pěstování musí mít
dostatečný obsah vody. Nejvhodnější doba pro kácení stromů je od
podzimu do jara a pro naočkování duben až květen. V průběhu roku
houba prorůstá špalky a na Vánoce se můžeme dočkat úrody čerstvých
plodnic.

Postup je velmi jednoduchý. Stromy, které chceme likvidovat,
pokácíme nejpozději do konce března. Kmeny necháme vcelku bez větví
a dbáme na to, aby se neodlupovala kůra. V dubnu si zajistíme sadbu a
začneme s přípravou. Kmen stromu rozřežeme na špalky dlouhé 30 - 40
cm. snažíme se, aby řezné plochy zůstaly čisté. Připravenou sadbu
čistýma rukama vtlačujeme nebo vtíráme do řezné plochy špalku. Po
naočkování obou řezných ploch vložíme špalky do čistých igelitových
pytlů nebo plachet, necháme malý otvor na proudění vzduchu a
odložíme je na stinné místo s relativně stálou teplotou. Může to být
sklep, nějaký přístřešek nebo místo pod stromem, kde je dostatečný
stín. Tím je hlavní práce s přípravou za námi. Občas zkontrolujeme,
jestli houba prorůstá dřevem špalku. Pokud jsou dobré podmínky,
bývají už v srpnu a v září obaleny bílým vatovitým mycéliem. Na
podzim, když jsou nižší teploty a větší množství vláhy, je můžeme
přenést ze stínu a zasadit do půdy. Hloubka záleží na množství srážek.
Je-li srážek hodně, stačí do jedné třetiny, když je sucho, do dvou
třetin. Prvé plodnice se objeví kolem Vánoc a rodí tři až čtyři roky,
někdy déle. Z litru sadby můžeme naočkovat dvacet až čtyřicet špalků,
podle jejich síly. Pokud je suchý podzim, musíme je aspoň jednou týdně
mírně polít. Nesmíme však špalky hodně zamokřit, protože by začaly
hnít. Na suchých špalcích je úroda plodnic nízká. Když zjistíme, že
naočkované plochy špalků časem zezelenají, zhnědnou, zčernají a
vydávají nepříjemný hnilobný zápach, jsou napadeny nežádoucími
mikroorganismy. Řešení je jen jedno - špalky zlikvidujeme. Při
zpozorování jen počátečních barevných změn můžeme špalky důkladně
umýt kartáčem nebo nejméně hodinu vyvářet ve vodě, do níž přidáme
na 10 litrů 0,1 litru octa. Po vychladnutí je opět naočkujeme. Když
máme dost špalků, nemusíme šetřit a dělat zbytečnou práci.
Hlíva začíná plodit, když přicházejí mrazy. Je to houba mírné zimy,
proto ji spíše zakonzervují než znehodnotí. Když rozmrzne, pokračuje
v růstu. Při sběru plodnic dbáme, aby se ze špalků neodlupovala kůra,
protože na nich přestane rodit. Když je necháme na špalcích do Vánoc,
i když jsou už pod sněhem, dlátkem nebo sekerkou je opatrně
oddělíme, doma postupně přirozeně rozmrazíme a máme čerstvé
houby. Po odplození jsou špalky měkké a brzy se rozpadají.

Jiný, také jednoduchý způsob pěstování je, že řeznou plochu po
naočkování přikryjeme tenkým kolečkem odříznutým ze stejného
špalku, a přichytíme ho hřebíkem. Při tomto způsobu můžeme dát více
špalků nad sebe. Pokud nestačily dobře plodit na podzim, pokračují na
jaře. I tady platí zásada udržovat dostatečnou vlhkost v igelitových
pytlích. Když je umístíme ve volné přírodě, necháme proudit do pytlů
vzduch přes vatu, která zabraňuje vstupu hmyzu a hlodavcům. V době
růstu sledujeme, jestli plodnice nenapadli škůdci.

Kulturní komise Velké Albrechtice.
Vás srdečně zve na:

VI. PAPUČOVÝ PLES

který se koná v sobotu 9.března 2013
od 19. hod. v sále na hřišti SK Velké Albrechtice.
K poslechu a tanci hraje kapela „VIZE“
Vstupné 120 Kč/osoba
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji
na obecním úřadě, nebo u p.Hruzíkové.
Občerstvení zajišťují pořadatelé.
Za malý dárek do tomboly předem děkujeme.
Papuče a dobrou náladu s sebou.

Kulturní komise Velké Albrechtice pořádá
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

S programem „KLAUNI“

10.3.2013 v sále na hřišti SK Velké Albrechtice
Začátek v 15:00 hod.
Vstupné dobrovolné

Fejeton/ Marie Dlabalová
Domácí zabíjačka
Ať mi někdo říká co chce, ať mají v obchodech nebo ve stáncích
toto lákadlo, přesto není nad pravou domácí
zabíjačku se vším všudy. Od kvičení pašíka, přes
špilkování jitrnic, až po mastnou pusu od ovaru
s křenem. Zažila jsem těch zabíjaček dost, také
řezníků bylo dost a vždycky „vyhlášení“, kteří se
museli objednávat v dostatečném předstihu,
protože ten správný řezník, mistr svého oboru,
měl svůj kalendář zadaný už z roku na rok. Zrovna leden a únor byly a
jistě i jsou měsíce pro domácí zabíjačku nejvhodnější. Jenomže
všechno se mění, doba i lidé a také ty zabíjačky. Pokusím se z těch,
které jsem zažila, něco předat i vám a tak si můžete nechat chutnat
alespoň takto.
Zabíjačce předcházely nezbytné přípravy: nakoupit koření, sůl,
starší rohlíky, oloupat cibuli a česnek. Pak přišel den D.
Brzy ráno, tak kolem páté, kdy ještě byla tma, se otevřela vrata a
bylo slyšet: „Hospodáři, kde je kdo, sakra, tu se ještě spí a jak to, že
ještě nevře voda,“ takto se ohlašoval mistr řeznický pan Max Krayzel,
přestože rodiče byli už vzhůru, voda na kotli vřela a i pomocníci byli
připraveni, většinou strýc Pavel a bratr Leopold. Vstala jsem i já, a
když tahali vykrmeného odsouzence z chlívku, dala jsem si ruce na uši,
abych neslyšela jeho poslední píseň.
Pak už to šlo podle klasického scénáře. Po tzv. bouchačce, která
prase spolehlivě usmrtila, další rána nožem pustila krev, kterou míchala
maminka rukou, aby se ta vzácná tekutina nesrazila. Prase se pak
hodilo do troků a polévalo vřelou vodou, odstranily se štětiny tzv.
zvonky, až kůže neboli krupón (který se kdysi odevzdával na jatka)
zůstala pěkně čistá. Potom se to monstrum pověsilo na háky a došlo ke
při, kolik vlastně váží. „Jaroslav, myslím, že má takových dobrých 250
kilo,“ řekl mistr řeznický. Otec mínil: „Ni, podle mně má nejméně tři
metráky.“ Dohadování přerušila maminka, která jim nalila po štamprli

slivovice a řekla, že není čas na řeči: „Je třeba robiť, bo tu zmrzneme
a voda zbytečně vře.“ Tak se tedy robilo.
Vyndaly se vnitřnosti, játra a plíce se daly vařit, později se k nim
přidala hlava. Ta nejhorší práce – čistění střev připadly většinou na
strýce Pavla. My v kuchyni jsme zatím smažily mozeček na cibulce, což
bylo první zabíjačkové jídlo. Také jsme tavily vnitřní sádlo s cibulkou,
které se pak spolu s namočenými a nakrájenými rohlíky dávalo s játrou
a namletou kůží do jitrnic. Když se dělaly jitrnice a jelita, byl tu další
zabíjačkový obřad a také nezbytné dohadování. „Max, přidaj tam
trochu soli a pepřu… No jak myslíš, ale enem trochu…“
Při míchání jelit jsem vždycky dostala krvavé znaménko na tvář.
Nezlobila jsem se, i když jsem pištěla málem stejně jako ten pašík při
své poslední minutě. Až později, už jako slečna, jsem to brala jako
pohlazení, vyznamenání. Ostatně stejně byly označeny i mé sestry a
maminka. Asi to byla malá odměna za tu celodenní dřinu u kamen a
umývání mastného náčiní, věder a hrnců.
Jitrnice, jelita, tlačenky – vše bylo v kotli. Vzpomínám si, že táta
při míchání obrovskou vařechou vždycky nerad zavadil o to, co je
v kotli a pronesl: „No dohroma, zase to prasklo.“ Maminka už věděla, o
co tátovi jde, aby totiž polévka byla hustá a ta nej, nej, takže se
jenom káravě podívala a řekla, „už by to stačilo.“
Ještě se musel udělat játrový cibulák, svíčková, dát chladit
jitrnice, jelita i tlačenku, vše odnést do špajzu. Pak mistr řeznický byl
odměněn nejen sumou za práci, ale i výslužkou. A my si večer sedli,
uvařili si další čaj s rumem a okusili ode všeho něco, pokud ještě něco
zbylo.
K zabíjačkové tradici totiž patřilo i to,
že jsme roznášeli výslužku sousedům a
známým v obci. Také otec přece musel
pohostit pány doktory a sestry
v nemocnici, kde pracoval, no a naše
početné příbuzenstvo, to také na
pořádné domácí zabíjačce nemohlo
chybět. Řeknu vám, že jednou zůstaly
na štelářích jen mastné fleky.

Vázání věnců/Blanka Drastichová
Ve čtvrtek
29. listopadu
2012 se konalo
tradiční „ Vázání
adventních
věnců“. Místnost
byla brzy plná
tvořivých
dospělých i dětí.
Fantazii se meze
nekladly.
Klasické či
moderní, malé i
velké, kulaté nebo rovné, všechny byly moc hezké. Dobrý vánoční čaj a
vůně „svařáku“ podtrhla tuto adventní atmosféru. Zatvořili jsme si,
poseděli a popovídali si. A tak to má být….. Ráda bych touto cestou
poděkovala paní Semanové, která mezi nás přišla a předvedla nám
metodu malování obrázků voskem a žehličkou. Bylo to moc zajímavé.

VYPUKNE DNE 16.2.2013 V 19.30 HODIN
VE SPOLEČENSKÉM SÁLE NA HŘIŠTI
VE VELKÝCH ALBRECHTICÍCH.
K TANCI A POSLECHU HRAJE
SKUPINA
OBČERSTVENÍ,
PŘEDTANČENÍ A BOHATÁ
TOMBOLA JSOU ZAJIŠTĚNY.
PŘIJĎTE SE POBAVIT S NÁMI.
SRDEČNĚ ZVOU albrechtické
PRALINKY.

Vstupenky budou k sehnání v obchodě
smíšeného zboží č.p.248 u paní Hochmanové.
Budova, kde sídlí i místní pošta.

MILÍ ČTENÁŘI HLASU
Naše KADETKY KITTENS se umístily v říjnové soutěži
„O BÍLOVECKOU KOČKU“ ve své kategorii na krásném prvním místě.
O měsíc později na soutěži „O POHÁR LANŠKROUNSKÉ KORUNY “
se umístily mezi 13 choreografiemi s největším počtem bodů v
kategorii spolu s dalšími dvěma soubory a po poradě poroty získaly
třetí místo… Naše albrechtické mažoretky dolní řada z leva druhá
Maxmiliána Kubánková a horní řada z leva čtvrtá Natálie Gardoňová a
hned vedle Nela Hochmanová. Čtvrtá do party Veronika Tabášková se
teprve premiéry dočká v nové sestavě, kterou nám holky předvedou na
Country bále dne 16.2.2013 v nových šatech a v nové skladbě.

My jim budeme držet palce o měsíc později na soutěži STARS CUP
v OSTRAVĚ, kde budou obhajovat své třetí místo.
Stále nabíráme holčičky (nejen) do přípravky!!!
Pokud máte zájem, tak se přijďte kdykoliv podívat na trénink (viz.
tabulka), kde dostanete informace od trenérek. Trénuje se v
tělocvičně ZŠ TGM na Ostravské ul. v Bílovci.

www.mazoretkybilovec.estranky.cz

Plesová sezóna bezpečně
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Prvé měsíce každého roku jsou ve znamení plesů a velkých
společenských zábav. Organizátoři těchto akcí by neměli
zapomínat na to, že mají určité povinnosti, které jim
vzhledem k bezpečnosti návštěvníků ukládají předpisy a
které se s vyšším počtem účastníků přiměřeně zvyšují.
Takovéto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému
účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a
realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových
cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání
plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. V průběhu
akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek trvale
volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít
dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky
a pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována
vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další
preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi
se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén).
Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba. Pod
strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár
šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorů
akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200
osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz
http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně
závazných vyhláškách obcí. Při akcích, definovaných jako akce s větším
počtem osob, je organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní
požární hlídku již před zahájením akce a zajistit prostřednictvím
odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany seznámení členů
preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s únikovými
východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro
zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do
preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové

profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. Provozovatel
činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění
nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze
odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při
bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě
znemožnění úniku nebo evakuace osob. Nelze zapomenout, že
organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a
v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s
únikovými cestami, označením únikových východů, popřípadě
vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích
přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny
respektovat.

Obecní knihovna Velké Albrechtice /
Výpůjční doba: Pondělí
Středa

Radka Chudjáková

14,00 - 17,00 hodin
15,00 - 17,00 hodin

Roční poplatky za vypůjčené knihy činí:
Děti, Studenti
10,- Kč
Dospělí
20,- Kč
Veřejný internet v knihovně je možno bezplatně využít v PO – ČT
během úředních hodin OÚ.
Výběr nejzajímavějších knižních novinek v naší knihovně:
Na věrnosti - Tana Frenchová
Ve svém třetím románu Tara Frenchová dokládá své
mistrovství psychologické detektivky. Kniha „Na
věrnosti“ byla v roce 2010 zařazena mezi deset
nejúspěšnějších titulů roku deníku The New York Times.

„V celém životě záleží jen na pár okamžicích. Měl jsem
kliku. Já totiž jednomu z těch svých okamžiků pohlédl
přímo do tváře a poznal ho.“

Sněhulák - Jo Nesbo
Sněhulák je sedmou knihou volné série krimirománů,
jejichž hrdinou je vyšetřovatel Harry Hole.
Je listopad. V Oslu napadl první sníh. Birte Beckerová
přichází domů z práce a chválí manžela a syna, jakého
postavili v zahradě krásného sněhuláka. Jenže oni
žádného sněhuláka nepostavili. Celá rodina užasle zírá
z okna. …….
Deník malého poseroutky – Jeff Kinney
Série knih pro děti, které píše americký autor Jeff
Kinney. První díl v USA vyšel roku 2007, do roku 2012
vyšlo šest dílů. Série je psána formou deníků hlavního
hrdiny Grega Heffleyho, který se svěřuje do svého
deníku o svých problémech ve škole, v rodině. Jeho
matka se jmenuje Susan a otec Frank. Greg má také dva
bratry: staršího Rodricka a mladšího Mannyho, kteří ho
neustále otravují a šidí. Greg nemá rád Mannyho protože když byl on v
jeho věku, měl mnohem méně práv.
Děti půlnoci - Salman Rushdie
Rushdieho barvitá a podmanivá próza, mistrně mísící
realitu s imaginací a kroniku politického vývoje s
fantastickým příběhem, byla r. 1993 jmenována
nejlepším z děl oceněných v předchozích pětadvaceti
letech prestižní britskou literární cenou Booker Prize.

Mráz přichází z Hradu - Michal Viewegh
Vieweghův bestseller Mafie v Praze byl označen za
třaskavou knihu o politickém bahně, volné pokračování
Mráz přichází z Hradu je výbušnou směsí schopnou
podstatně rozsáhlejší exploze.

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
CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou.
Z pracoviště Czech POINT lze odnést ověřené výstupy z
živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z
rejstříku trestů. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví:
podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, podle čísla parcely,
částečné výpisy
Obchodního rejstříku:
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni
Živnostenského rejstříku
Rejstříku trestů
Poplatky za výpis z katastru nemovitostí :

za první stranu : 100.00 Kč, za každou další stranu: 50.00 Kč
Poplatky za výpis z obchodního rejstříku :

za první stranu : 100.00 Kč, za každou další stranu : 50.00 Kč
Poplatky za výpis ze živnostenského rejstříku :

za první stranu : 100.00 Kč, za každou další stranu : 50.00 Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů :

za první stranu : 100.00 Kč, za každou další stranu : 50.00 Kč
Centrální registr řidičů :

za první stranu : 100.00 Kč, za každou další stranu : 50.00 Kč
Autovraky :

za první stranu :100.00 Kč, za každou další stranu : 50.00 Kč
Insolvenční řízení :

za první stranu :100.00 Kč , za každou další stranu : 50.00 Kč

Povinnost podání úplného nebo dílčího přiznání k dani
z nemovitostí
V letošním roce proběhla v obci Velké Albrechtice digitalizace
zastavěné části obce, tímto se u řady vlastníků změnily výměry
pozemků, přičemž souhrnná výměra se změnit nemusela. Doporučujeme
všem vlastníků případné změny prověřit, protože v případě změny je
nutno podat nové přiznání k dani z nemovitostí v termínu do 31.1.2013,
v opačném případě FÚ vyměří pokutu. Kontrolu výměry pozemků lze
provést na stránkách CÚZK. ( http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
Podle ustanovení § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí, jsou změny okolností rozhodných pro vyměření daně při
obnově katastrálního operátu považovány za změny na straně
poplatníka. Na tyto změny se nevztahuje ustanovení § 13a odst. 2
zákona o dani z nemovitostí, které taxativně vymezuje okolnosti, kdy
poplatník nemusí podávat přiznání k dani z nemovitostí, i když došlo ke
změnám ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím.
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené
provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke
změnám okolností rozhodných pro vyměření daně, podat úplné nebo
dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny
nastaly. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je
povinen tak učinit do 31. Ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem
stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu. Není-li daň
včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle
§ 252 téhož zákona. Při obnově katastrálního operátu se v přiznání k
dani z nemovitostí může jednat zejména o změnu výměry parcely.
Rovněž může jít o změnu plátce daně, a to v případě, kdy dosud byl
tímto plátcem nájemce pozemku a po odstranění tzv. zjednodušené
evidence (§ 13 odst. 4 katastrálního zákona) se poplatníkem stane
vlastník. Podrobnější informace naleznete zde:
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&MENUID=10016
&AKCE=DOC:10-OBNOVAKO

POPLATEK ZA PSA NA ROK 2013
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004, o
místních poplatcích je splatný do 15.3.2013.
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

Změna daně z nemovitostí po 1. 1. 2013
Zákonem o Finanční správě ČR došlo k organizační
změně, kdy nově vznikne Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě a ze
stávajících finančních úřadů vzniknou územní
pracoviště.

Tato změna se nedotkne poplatníků, kteří mají trvalé bydliště v
působnosti našeho finančního úřadu (od 1.1.2013 územního pracoviště).
U poplatníků, kteří nemají trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji,
je určení příslušného správce daně složitější, doporučujeme se dotázat
na kterémkoliv finančním úřadě. Informace můžete získat i na
internetových stránkách Ministerstva financí ČR: www.mfcr.cz.
Pokud poplatník bude na rok 2013 podávat přiznání k dani z
nemovitostí, uvede v přiznání všechny nemovitosti v rámci
Moravskoslezského kraje.
V distribuci složenek zůstává současná praxe. Výše daně uvedená na
složence bude v souhrnné částce za celý Moravskoslezský kraj.

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
19.1.2013
27.1.2013
31.1.2013
16.2.2013
19.2.2013

Akce
Jamník/ Myslivecký večírek
ČČK/Výroční členská schůze ČČK
Den otevřených dveří ZŠ Velké Albrechtice
Pralinky/Country bál
ČČK/zájezd do divadla J. Myrona“Čardášová princezna“

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:30.12.2012
Uzávěrka příštího čísla: 15.02.2013

