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Tříkrálová sbírka
S radostí Vám oznamujeme výsledek Tříkrálové sbírky 2012, která probíhala ve dnech
od 2.1. do 14.1.2012. Charita Studénka letos organizovala sbírku na území, kde
poskytuje sociální a zdravotní služby – ve Studénce, Albrechtičkách, Pustějově a
Bartošovicích, dále pak v Bílovci, Petřvaldu, Kateřinicích, Mošnově, Trnávce, Tísku,
Staré Vsi nad Ondřejnicí a Výškovicích. Do koledování se zapojilo 255 dětí a 85
dospělých.

sbírka 2012
sbírka 2011 ( pro srovnání )
Albrechtičky
21 698
22 675
Bartošovice
20 891
18 298
Bílovec
73 326
49 525
Bravantice
5 273
4 127
Kateřinice
14 094
13 149
Mošnov
10 606
14 139
Petřvald
41 761
37 268
Pustějov
20 094
11 736
Stará Ves n. Ondřejnicí
73 622
67 708
Studénka
42 895
62 812
Studénka – Butovice
40 941
56 697
Studénka – Nová Horka
4 099
4 145
Tísek
20 793
22 005
Trnávka
15 587
12 227
Výškovice
7 629
6 610
Celkem
413 309 Kč
403 121 Kč
Děkujeme všem dětem a jejich dospělým průvodcům, kteří v roli Tří králů
navštívili téměř všechny domácnosti ve výše uvedených městech a obcích.
Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci průběhu sbírky.
Velký dík patří Vám, kteří jste koledníkům otevřeli dveře svých domovů,
přijali je s vlídností a laskavostí a finančně přispěli do jejich pokladniček. Naplňuje
nás radostí, že cit pro bližní a jejich potřeby je stále živý.
Ještě jednou Vám děkujeme a přejeme vše dobré v roce 2012.
Ing. Anna Šikulová ,
ředitelka Charity Studénka

Celní úřad informuje
Na základě změny zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Vás informujeme o
skutečnosti, že s účinností od 1.1.2012 každá podaná žádost o vydání potvrzení
bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu v souvislostí se zákonem o
zaměstnanosti, nepodléhá správnímu poplatku ve výši 100,- Kč, který je uveden
v Příloze – Sazebníku zákona o správních poplatcích.

Výpis z rejstříku trestů
35% vybraných peněz směřuje na pomoc lidem v nouzi, obětem živelných katastrof
u nás i v zahraničí, na podporu projektů Charity Česká republika.
65% výtěžku sbírky zůstává Charitě Studénka na realizaci vlastních projektů.
Protože o zapůjčování zdravotnických a kompenzačních pomůcek z naší
půjčovny je stále velký zájem, rozšíříme z vybraných peněz sortiment pomůcek
v půjčovně nejen ve Studénce, ale i ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Část výtěžku sbírky
bude použita na podporu pečovatelské služby v obcích, kde tuto sociální službu
Charita Studénka poskytuje (Studénka, Bartošovice, Pustějov).

Zákon č. 357/2011, který novelizuje zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů přináší
mimo jiné změnu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a v Sazebníku
tohoto zákona. Změna se týká navýšení správního poplatku za přijetí žádosti o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek se zvyšuje z 50,- Kč. na 100,- Kč
za přijetí žádosti.
Tato změna vstupuje v platnost od 1.1.2012.

Rozpočet obce a plánované investice
Zastupitelstvo obce schválilo na svém prosincovém zasedání vyrovnaný rozpočet obce
ve výši 7.329.000,- Kč. Vyšší rozpočet proti letům minulým není způsoben tím, že by
již obec dostávala více prostředků ze státní pokladny, ale schválenými dotacemi
v objemu 1.304 tisíc Kč. Se změnou rozpočtového určení daní se počítá od roku 2013
a to by mohlo přinést obci vyšší rozpočet o cca 1,5 mil. Kč.
Z dotace státního fondu životního prostředí budou pořízeny kompostéry, které budou
formou výpůjčky předány do našich zahrad k ukládání biologického odpadu a také
štěpkovač, kterým bude obec poskytovat službu štěpkování větví. O termínu a
způsobu předávání kompostérů do užívání budeme informovat. Předpokládáme
s dodávkou po výběru dodavatele v první polovině měsíce dubna.
Další investicí, která je podpořena dotací z Programu rozvoje venkova je projekt Nová
náves v Albrechtičkách, kde dojde k vybudování části chodníků, přechod pro chodce a
nové úpravě u zastávky autobusů a také úpravě točny autobusů.
V nejbližších týdnech dojde k dokončení navážky zeminy na hráz rybníka Kačák a
hned v jarních měsících předpokládáme provedení úpravy stezky a zlepšení
současného stavu. Plánujeme postupné prověřování stavu dešťové kanalizace v obci.
V loňském roce byla opravena část kanalizace na Zradcově, kde budeme pokračovat
v provedení kamerových zkoušek. Současně řešíme i neutěšený stav kanalizace na
dolním konci obce, kde se zpracovává projektová dokumentace na provedení její
rekonstrukce.
Stále očekáváme výsledek projednávání naši žádosti na financování splaškové
kanalizace. Naše žádost skončila v roce 2010 v zásobníku projektů pro nedostatek
finančních prostředků. V případě, že nám bude poskytnuta dotace, lze počítat se
zahájením stavby v roce 2013.
V letošním roce budou také provedeny práce na opravě pomníku padlých a opravě
kříže před poštou. Máme také zájem na opravě náhrobků rodu Vetterů na hřbitově,
kde se pokusíme zajistit finanční prostředky z dotačních programů ministerstva pro
místní rozvoj. Zbývá také provést opravu posledního z památkově chráněných
objektů, kterým je litinový kříž z roku 1832.
V letošním roce bude zpracován také nový pasport místních komunikací (současně
platný je z roku 2002), jehož součástí by měl být i návrh řešení parkování vozidel na
místních komunikacích.
V loňském roce byl připraven projekt na zateplení budovy kulturního domu a
přístavby kulturního domu. V současné době se připravujeme na podání žádosti o
dotaci z fondu životního prostředí. Na úpravy kulturního domu spočívající
v rekonstrukci elektroinstalace, vytápění a stavební úpravy jsme podali žádost o dotaci
na Moravskoslezský kraj z programu rozvoje venkova.
Obec v závěru roku 2011 odkoupila dům č.p. 62 se záměrem připravit ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem úpravu komunikace III. třídy v tomto úseku jak
předpokládá i územní plán obce. Při řešení tohoto úseku budeme usilovat i o řešení
chodníku podél komunikace od zastávky u Jednoty až po křižovatku k sokolovně. O
dalším využití pozemku a nemovitosti bude zastupitelstvo rozhodovat v průběhu roku
2012.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Inzerce

Inzerce

Sbírka použitého ošacení
Obec Albrechtický ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov
které poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
29.2.2012 a 1.3.2012
8.00 – 12.00 14.00 – 18.00
Kulturní dům Albrechtičky

dne:
čas:
místo:

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obec Albrechtičky ve spolupráci s firmou OZO Ostrava opět organizuje sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběr proběhne v sobotu 7. dubna 2012 na točně autobusů u mateřské školy.
O přesném času svozu budete informováni rozhlasem a na internetových stránkách
obce.
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