Ze spisů Vincence Janáčka
Již po třetí čekají čtenáře ukázky z kronikářského díla Vincence Janáčka. V
současnosti se hodně hovoří o lékařské péči, proto snad nebude nezajímavé srovnat
dnešní úroveň s tím, co bylo běžné za časů prapradědečků dnešních osmdesátníků.
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Z usnesení zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Albrechtičky na svém 3. zasedání dne 23.3.2011 schválilo:
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku ze vstupného
- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj
- starostu obce jako delegáta na valnou hromadu a.s. ASOMPO
přijetí daru od Tělocvičné jednoty Sokol Albrechtičky – pozemek v k.ú.
Albrechtičky parc.č.400/2 o výměře 175 m2 za účelem zřízení chodníku
- Smlouvu o právu provést stavbu „Cyklistická stezka Studénka-Nová Horka“
na pozemku ve zjednodušené evidenci (GP) parc.č. 60/103
- prodej pozemku ve zjednodušené evidenci - (GP) parc.č. 60/103 o výměře
724 m2, zapsaný na LV č.191 obce Studénka, k.ú. Nová Horka za
dohodnutou kupní cenu 10 882,- Kč, Městu Studénka.
- rozpočtové opatření č.1/2011
- převést částku 2,5 mil. Kč na termínovaný vklad v GE Money Bank na dobu
3 let
- úplatné nabytí pozemku parc.č. 640 o výměře 120 m2 v k.ú. Albrechtičky od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zastupitelstvo obce Albrechtičky dále zvolilo členem Školské rady Základní školy a
Mateřské školy Albrechtičky , p.o. za zřizovatele paní Irenu Marcolovou,
vzalo na vědomí zápis kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 15.12.2010 a
zprávu k závěrečnému účtu DSO Regionu Poodří za rok 2009 a zápis kontrolního
výboru zastupitelstva obce ze dne 21.3.201.

Připomínáme sběr papíru ve škole
ZŠ a MŠ Albrechtičky pořádá jako každoročně JARNÍ SBĚR STARÉHO
PAPÍRU. Letošní sběr proběhne ve čtvrtek 21. 4. 2011 od 14 do 17 hod. u školy.
Papír nemusí být svázaný ani tříděný.

Zdravotní poměr obyvatelů. Picí voda
Dobrá voda a čistý čerstvý vzduch jest veliký dar Boží. Kolik tisíců peněz musejí
mnohé města vynaložit, by si dobrou vodu opatřily. Tento dar Boží nalezli první
obyvatelé zde v plné míře. Všude, kdekoliv si studně kopali, přišli na dobrou vodou
s železnou přísadu, jejichžto řídla od Karpatských hor přicházejí a na svahu roli
k Odře jako silné prameny ze země prýští. Nejznamenitější a nejsilnější řídlo jest
„fojtův kotelec“, pak Šmydlová studánka1 (nejlepší) a mnohé jiné. Dokudž obyvatelé
zdejší obce se jen při polní práci v čerstvém a čistým vzduchu v té krásné Boží přírodě
pohybovali, byli vždycky zdraví. Teď ale jest to jinač. Sotva synek ze školy vyjde, již ho
vede otec do Ostravy, neb do Vítkovic, aby tam buď v zemi aneb při tom věčným
plamenu peníze vydělal. Jest pravda, že on tam vydělá pěkné peníze, ale zároveň
otravuje tam své tělo v tom smradlavým jedovatým vzduchu a podrobuje se tam
nepohodlnostem, na které zvykly není. Tak přichází tam skrze přílišné namáhání svých
sil o své zdraví, a za krátký čas vyhlídá jako – mučedlník. I děvčata, která dříve ve
službě na sedlských statcích při polní práci si vesele poskakovaly táhnou nyní jako
kobylky do měst, by tam pro ten větší zisk a tu svobodu své zdraví v oběť kladly. Důkaz
toho jest, že jim potom brzy místo růží, bílé lilie na lících kvetou. Z uvedeného vidíme,
že se zdravotní stav obce nezlepšil, ale spíše zhoršil. Mladí lidé předčasně do hrobu
klesají a vdovy a sirotky zanechají.
V roce 1807 zde mezi dětmi neštovice velké škody napáchaly a také staří lidé jich
nezůstaly ušetřeni. Také náš otec ztratil při tom své druhorozené dítě, které se Anna
jmenovalo.2 Toho byla příčina, že tehda ještě nucené štípení (očkování) dítek
zavedeno nebylo.
A že zde v první francouzské válce v roku 1805 strašný mor panoval a mnohé příbytky
prázdné zůstaly, toho byli Rusi příčina, kteří na svém pochodu mor tento i do zdejší
obce přivlekli3. V mnoha chalupách tenkrát vymřeli všichni lidé. Také naše matka
1

Zatím se mi nepodařilo zjistit, kterou studánku má Janáček na mysli.
Dcera Jiřího Janáčka Anna opravdu zemřela v roce 1807 (26.2.) na neštovice.
Matriky však nepotvrzují Janáčkovu informaci o tom, že by tato epidemie napáchala
velké škody. V celé vesnici v tom období zemřely na neštovice 3 děti - což z hlediska
statistického nebylo mnoho. Je smutnou pravdou, že v oněch dobách v Albrechtičkách
z různých příčin (nejčastěji na psotník - onemocnění projevující se křečemi) umíralo
za rok okolo 10 dětí mladších 3 let - tedy dvě třetiny ze všech zemřelých.
3
Epidemie, která v tom období v Albrechtičkách řádila, byla opravdu výjimečná.
Nebyla však v roce 1805, ale na začátku nového roku - 1806 a její příčinou nebyl mor,
nýbrž tyfus. Obvykle v Albrechtičkách tehdy ročně z různých příčin umíralo kolem 15
osob, tenkrát však jenom během prvních dvou měsíců (3.1-10.3.) zemřelo na tyfus 20
lidí (v drtivé většině dospělých). Celkem za celý rok 1806 zemřelo v Albrechtičkách
37 osob.
2

tehda své rodiče ztratila4, s nimiž jen skrz okno jen pár slov promluviti mohla. Od této
doby zůstaly Albrechtice od všech nakažlivých nemocí ušetřeny, a proto se říká, že
toto místo je jedno z nejzdravějších.

křupka a nebudete v stavu rukou nikdy hybati.“ Otec zděšeně se na něho podíval a
pravil: „ Nu a co tu dělati?“ Mlynář na to řekl. „ Tu není jiné pomoci, než ruku
nanovo zlamati a ji pak pravidelně spravit. Při tom budete muset ale mnoho trpěti, ale
jen na ten způsob jsem vstavu vás vyhojiti.“ Ostatně připojil:„ Já Vás k tomu nenutím,
dělejte, jak chcete.“ Otec zblednul, my všichni začali jsme plakati, byl to strašný
okamžik. Tu řekl otec: „Poručeno Pánu Bohu! Kdybych měl do smrti mrzákem býti,
chci se raději tomu nejhoršímu podrobiti.“ Hned nato byla voda hřeta, do které
mlynář všelijaké zeliny6 dal, v té horké vodě otci ruku pařil. Potom museli dva silní
mužové přijíti, kteří otce na stolek posadili a ho při té operaci pevně držeti měli. Když
vše přichystáno, tu se ho ti mužové rychle chopili, mlynář popadl ruku, „křap“ a ruka
byla zlomena. Otec padl do mdlob. Mlynář nevšímal si toho, ruku honem nanovo
spravil, obvázal, a když otec k sobě přišel, bylo po všem. Po 2 dnech přišel mlynář
opět, obhlédl ruku a řekl: „ Pane rektor, radujte se! Ruka se hojí. Nyní nepotřebujete
již pro mne poslati, pošlite jen každý třetí den až čtvrtý den ke mně pro čerstvou masť
a ruka se brzy zahojí."A tak se také stalo. Po čtyřech nedělích byla úplně vyhojena.
Vincenc Janáček, první kronikář Albrechtiček
6

Zeliny = byliny.

Svátek matek
Obr. Část stránky úmrtní matriky z období epidemie5
Jak Janáčkovi levou ruku lámají
Když jednouc Jiří Janáček v tuhé zimě z Příbora se ubíral, tu dohonil ho za městem
tam, kde nyní nový hřbitov jest, jeden sedlák z Petřvaldika a pravil: „ Pane rektor,
sedněte si na sáňky, můžete se mnou až do Mošnova jeti. I nedal se dlouho pobízeti,
skočil na saně a ujížděli dále. Tu najednouc se koně splašili, svrhli sáňky do příkopy a
tamta pryč. Janáček přišel při tom pádu na spodek a sedlák ležel na nim. Když
vstanul, tu cítěl, že má ruku zlámanu, a až přišel domů, byla ruka celá oteklá a
nesmírně bolela. Hned z rána si poslal pro lékaře do Příbora, a když tento přišel,
konstatoval, že jest ruka zlámaná, spravil ji, dal obvazek a řekl, aby po třech dnech
zase pro něho poslali. Když přišel, ruku převázal, dal na ni obvazek čerstvý, nařídil,
aby již pro něho neposlal, nýbrž každý čtvrtý den poslal pro čerstvou mast do Příbora.
Tak to šlo delší dobu, ale nic nebylo lepší, ruka stejně oteklá a neohebná. V tomto
času ho mnoho lidí navštívilo, kteří vidíce ten stav té ruky na srozumění se daly, že ta
ruka nejspíš zle spravena jest, protož se také nic nehojí. I bylo mu raděno, aby si pro
jistého mlynáře do Slezska poslal, ten že všechny zlomeniny dobře hojí, což se také
stalo. Mlynář přišel, prohlédl ruku, pokrčil rameny a řekl: „ Pane rektor! Ta vaše
ruka neni dobře spravena, tam, kde se zlamané kosti zase spojiti a zrůsti měly, urostla
4

Marina Scheittarová č.p. 23 zemřela 21.2.1806 a její manžel Johann o týden později,
28.2.1806.
5
V posledním sloupci je uvedena u všech zemřelých stejná příčina smrti "Faulungsfieber" (= tyfus), v předposledním sloupci věk.

Druhá květnová neděle již tradičně patří maminkám. V tento den si všichni znovu
připomínáme jejich významnou úlohu v našem životě. Měli bychom jim
poděkovat za jejich lásku, obětavost a starostlivost, které do našeho života
každodenně přinášejí.
Při příležitosti tohoto svátku sehraje 8.5.2011 od 15 hodin v kulturním domě
komedii s názvem
LYSISTRATA
ochotnický divadelní soubor „Pod věží“ ze Štramberka.
Místní organizace JUNÁK připraví maminkám sladké překvapení.

Odvoz odpadů
O Velikonočním pondělí se nebude vyvážet odpad, ale odvoz proběhne v úterý
26.4.2011.
Dne 30.4.2011 v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin proběhne svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Jako v letech minulých budou
kontejnery umístěny a sběr prováděn pracovníky OZO Ostrava na točně autobusů
u mateřské školy.

Národní házená

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místním poplatku ze psů

Rozlosování národní házené - jaro 2011
Datum
16.4.2011
17.4.2011
17.4.2011
24.4.2011
24.4.2011
30.4.2011
30.4.2011
30.4.2011
1.5.2011
1.5.2011
7.5.2011
8.5.2011
8.5.2011
14.5.2011
14.5.2011
15.5.2011
21.5.2011
21.5.2011
21.5.2011
22.5.2011
22.5.2011
28.5.2011
28.5.2011
29.5.2011
4.6.2011
4.6.2011
5.6.2011
5.6.2011

Čas
10:00
8:30
10:00
9:30
11:00
9:00
10:00
16:00
10:00
13:00
10:00
9:00
10:30
11:00
9:30
14:30
14:30
16:00
10:00
8:30
10:00
9:00
10:00
10:30
15:00
9:00
10:30
11:00

Domácí
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Vítkovice
Vítkovice
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Kokory
Chropyně
Rokytnice
Rokytnice
Svinov
Vítkovice
Pustějov
Albrechtičky
Albrechtičky
Studénka
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Studénka
Jihlava
Stará Ves
MS Brno
Stará Ves

-

Hosté
Rokytnice
Kokory
Draken Brno
Albrechtičky
Albrechtičky
Osek n/B
Stará Ves
Podh.Újezd
Dobruška
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Svinov
Vracov
Albrechtičky
Vítkovice
Veselí
Svinov
Rokytnice
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky
Albrechtičky

Kategorie
mladší žáci
dorostenci
2.liga muži B
dorostenci
2.liga muži B
mladší žáci
dorostenci
2.liga muži B
2.liga muži B
dorostenci
mladší žáci
dorostenci
2.liga muži B
dorostenci
mladší žáci
2.liga muži B
dorostenci
2.liga muži B
mladší žáci
dorostenci
2.liga muži B
mladší žáci
dorostenci
2.liga muži B
2.liga muži B
mladší žáci
2.liga muži B
dorostenci

Zastupitelstvo obce Albrechtičky se na svém zasedání dne 23.3.2011 usnesením č. 3/3/2011 usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)

(3)

Čl. 1 Úvodní ustanovení
Obec Albrechtičky touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).7
Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Albrechtičky. 8
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.9
Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den,
kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém změna nastala, nově příslušné obci.10
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem
psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i
za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4 Ohlašovací povinnost

(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

V ohlášení držitel psa uvede11
a)

7

jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
8
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
10
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
11
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

b)

c)

(4)

(1)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet
držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození
od poplatku.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.12
Čl. 5 Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
za prvního psa
150,- Kč,
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč,
c)
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu
75,- Kč,
d)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto
ustanovení
150,- Kč.
Čl. 6 Splatnost poplatku

(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7 Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s
těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis13.
Čl. 8 Navýšení poplatku

(1)

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem.14

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.15
Čl. 9 Zrušovací ustanovení

Obecní kolo Koštování pálenek
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit obecního kola soutěže Koštování pálenek o
nejlepší destilát upozorňujeme, že do soutěže je nutno dodat 0,1 litru daného
destilátu do čtvrtku 28.4.2011.
Vyhodnocení vzorků pálenek proběhne na Výroční schůzi zahrádkářů dne
29.4.2011.

Otevírání poodří
Region Poodří společně s partnery zve širokou veřejnost na 10. ročník Otevírání
Poodří, které se uskuteční v sobotu 14. května 2011 v areálu zámku Bartošovice a
zámeckého parku.
V rámci této akce proběhne Pooderské koštování pálenek vítězných vzorků
členských obcí a další doprovodný program.

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci dubnu 2011 oslaví své životní jubileum
Pan Arnošt Šajtar, č.p. 98
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.

Rozloučili jsme se
s panem Jaroslavem Olbrechtem

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Albrechtičky č.2/2005, o místních poplatcích, ze
dne 14.11.2005.
Čl. 10 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem po dni vyhlášení. (tj. 11.4.2011)
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§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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