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Daň z nemovitosti
Upozorňujeme občany, že pokud při digitalizaci katastrálního operátu
došlo k navýšení nebo ponížení velikosti pozemků je povinností vlastníka
podat změnu daňového přiznání k dani z nemovitosti Finančnímu úřadu do
31. 1. 2014. Týká se to především pozemků, které byly dosud vedeny ve
zjednodušené evidenci tzv. PK nebo GP.
Složenky k zaplacení daně z nemovitosti za rok 2013 zasílá Finanční úřad
na adresu trvalého pobytu plátce v měsíci květnu. Daň není možno platit
hotově na Obecním úřadě, je nutno ji zaplatit přes poštu nebo platbou
z účtu, nebo hotově na Finančním úřadě v Novém Jičíně.
Upozornění včelařům
Upozorňujeme majitelé včel na povinnosti vyplývající z ustanovení § 51
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) a z prováděcí vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a
dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin
(dále jen „vyhláška“) ve znění pozdějších předpisů.
Podle vyhlášky se na chovatele včel vztahují tyto povinnosti:
- umístění trvalých stanovišť včelstev musí chovatel včel (právnická nebo
fyzická osoba, která je chovatelem včel) písemně oznámit místně
příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února (§ 51 odst. 3
zákona a § 6 odst. 1 vyhlášky).
- nové umístění stanovišť včelstev (včetně kočovných) musí chovatel včel
písemně oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu nejpozději pět dnů
před jejich přemístěním (§ 6 odst. 2 vyhlášky).
- oznámení chovatele včel musí od února 2012 obsahovat tyto náležitosti:
Identifikaci chovatele: u fyzických osob jméno, popřípadě jména, a
příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, u právnických firem obchodní firmu, nebo název, sídlo a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno; identifikaci umístění stanoviště
včelstev = pozemek označený parcelním číslem, obcí, katastrálním
územím, přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště; v

případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění (§6a
vyhlášky) POZOR ZMĚNA!
- stanoviště včelstev mimo zastavěné části obce musí být v terénu
označeno žlutým rovnostranným trojúhelníkem o délce strany 1 m
umístěným v horizontální poloze (§ 6 odst. 3 vyhlášky).
Chovatel včel, který si tuto oznamovací povinnost nesplní, riskuje úhyn
včel při aplikaci látek škodlivých včelám!
Pro upřesnění:
Oznámení se podává každoročně na obecní úřad obce, na jejímž katastru
jsou včelstva umístěna. Ne podle bydliště chovatele včel!
ZŠ informuje
Školní akademie
ZŠ a MŠ Albrechtičky zve u příležitosti
Dne matek
širokou veřejnost v neděli 19. 5. 2013 ve 14 hod.
do Kulturního domu v Albrechtičkách na
slavnostní školní akademii. Vystoupí žáci MŠ,
ZŠ a ZUŠ. Součástí bude i výstava výtvarných a
rukodělných prací dětí.
Zápis do MŠ Albrechtičky
Ředitelka ZŠ a MŠ Albrechtičky
oznamuje, že zápis dětí do Mateřské školy
Albrechtičky pro školní rok 2013/2014
proběhne ve čtvrtek 23. 5. 2013 v době od
8 do 16 hod. v budově MŠ. Rodný list
dítěte s sebou. V rámci Dne otevřených
dveří se můžete seznámit s provozem,
pedagogickou prací i budovou MŠ.
Poplatky za psy
Upozorňujeme občany, aby urychleně zaplatili poplatky za psy. Platbu
můžete provést i převodem na účet obce č.70121764/0600. Jako variabilní
číslo uveďte své číslo popisné.
Sběr velkoobjemového odpadu
Dne 11. 5. 2013 proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Sběr bude
probíhat od 13.00 do 16.00 hodin na obvyklém místě „Točna autobusů u
MŠ

OZO Ostrava
Zahrádkáři, neváhejte!
Na příchod jara se majitelé zahrádek obvykle těší – tráva se začne zelenat,
ze země vykouknou první jarní kytičky a protáhnout si při jarní údržbě
zahrady tělo ztuhlé zimním lenošením bývá také příjemné. Jak si však
údržbu zahrádky zjednodušit, aby nám zakrátko starost o ni nepřerostla
přes hlavu? S tím mohou pomoci dvě služby, které občanům i firmám
v regionu své působnosti nabízí OZO Ostrava – svoz zeleně a prodej
kompostu.
Služba svozu zeleně je určena zvláště majitelům zahrad, kteří chtějí mít
krásně udržovaný trávník. Pravidelné sečení trávy jim přináší takřka
nerudovskou otázku: Kam s ní? Mnozí dají přednost pohodlí, sdílejí názor,
že kompostér někde v rohu zahrady by trochu kazil estetický dojem. Také
odvážet po každém sekání trávu do sběrného dvora může působit starosti.
Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO Ostrava už třetí sezónu
poskytuje placenou službu, která spočívá v přistavení speciálních hnědých
popelnic na zeleň a v pravidelném čtrnáctidenním vývozu jejich obsahu.
Popelnice na zeleň mají perforované stěny a dvojité dno, aby se k
uloženému rostlinnému odpadu dostal vzduch a obsah popelnic nezahníval.
Jsou nabízeny ve dvou objemech – 120 a 240 litrů. Objednatel služby do
nich kromě posekané trávy může odkládat i další biologicky rozložitelné
odpady, které vyprodukovala zahrada: nať ze zeleniny, spadané ovoce a na
podzim shrabané listí. Co však do hnědé popelnice nepatří, jsou zbytky „z
talíře“, tedy tepelně upravené potraviny obsahující tuky. Ty by totiž
znemožnily další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.
OZO Ostrava sváží zeleň do své kompostárny, kde z ní vyrábí nové
produkty: kompost a zeminový substrát. A právě možnost zakoupení těchto
výrobků je druhou z nabízených služeb. Kompost poslouží zejména těm,
kteří potřebují půdu na zahrádce obohatit o potřebné živiny, hotový
zeminový substrát při vyrovnávání terénu, případně zakládání nové
užitkové či okrasné zahrady. Oba výrobky jsou připraveny k prodeji přímo
v kompostárně OZO v Ostravě-Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně nižší
než cena pytlovaných substrátů z hobbymarketů. V menším množství je
oba výrobky možno zakoupit i ve vybraných sběrných dvorech. A kdo si
nemůže pro výrobek přijet sám, tomu OZO nabízí přepravu na místo
určení.
Neváhejte, zahrádka má přece přinášet svému majiteli radost a relaxaci!
Mgr. Vladimíra Karasová
tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o.

SDH - Den dětí
SDH Vás zve na již tradiční Dětský den „Hurá na strašidla“, který
se bude konat v sobotu 1. 6. 2013 na hřišti u Kulturního domu.
Program:
14:00 – 16:00 otevření strašidelné cesty s úkoly
14:30 – 16:00 malování na obličej
16:30 – požární útok předvedený dětmi
z přípravky
17:00 – soutěže pro děti i dospělé
Uvedené časy jsou orientační.
Pro všechny bude připraveno občerstvení.
Turnaj o pohár starosty

Divadlo
Druhá květnová neděle již tradičně patří maminkám. V tento významný
den si všichni znovu připomínáme jejich významnou úlohu v našem životě.
Patří jim poděkovaní za jejich lásku, obětavost a starostlivost, které do
našeho života každodenně přinášejí.

V sobotu 1. 6. 2013 se bude konat turnaj ve volejbalu smíšených družstev
(v týmu musí být aspoň 2 ženy).
Prezentace bude probíhat od 8:00 - 8:30 hod. Startovné je 50,- Kč/osobu.
Přihlásit se můžete osobně u p.Tripského nebo na obecním úřadě
(556428016).
Občerstvení bude zajištěno.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
Při příležitosti tohoto svátku sehraje ochotnický divadelní soubor v
Albrechtičkách veselou pohádku
HONZA A KOUZELNÍK,
v neděli 12. 5. 2013 od 16.00 hod. v kulturním
domě Albrechtičky.
Místní organizace Junák připravila pro
maminky sladký dáreček.
Vstupné dobrovolné.
Obecní knihovna
Od měsíce května bude změněna provozní doba knihovny:
Pondělí, středa
Čtvrtek
Úterý, pátek

8.00 - 12.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
zavřeno

V měsíci květnu 2013 slaví své životní jubileum
Paní Růžena Pavlíková 75 let
Pán Pavel Had 70 let
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
Květnové pranostiky
Studený máj, ve stodole ráj.
Květen – čas z květin pleten.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
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