Problémy naší obce – parkující vozidla a psi

INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

Březen 2012
Pozvání na zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad zve všechny občany na 7. zasedání zastupitelstva obce ve středu
14. března 2012 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.
Program:
1. Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Schválení zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře na valnou hromadu
ASOMPO, a.s.
4. Schválení prodeje části pozemku p.č. 516/1
5. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku z VHP
6. Schválení rozpočtové úpravy č. 1 na rok 2012
7. Různé

Jak budeme likvidovat bioologicky rozložitelný odpad
Skoro by se dalo říct, že se vracíme zpět ke způsobu, který na vesnicích vždy fungoval
a odvoz bioodpadu na skládku nás pouze přiblížil městskému stylu života. Přitom
bioodpad je jednou z mála složek odpadů, která se po zkompostování dá vrátit zpět na
místo svého vzniku. Důvody, které obec přiměly k řešení situace pořízením
kompostérů, jsou především ekonomické. I když obec jednorázově vynaloží
prostředky na jejich pořízení, jedná se o dlouhodobé řešení nakládání s bioodpadem
v obci.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů, které by měly
být dodány v průběhu měsíce dubna a ihned budou distribuovány do domácností.
Přílohou tohoto Informátoru je přihlašovací lístek, na jehož základě bude
připraven předávací protokol kompostéru. Tento bude oboustranně potvrzen při
samotném předání do užívání. Žádáme Vás tímto o vyplnění přihlašovacího lístku a
jeho vhození do schránky obecního úřadu případně zaslání požadavku e-mailem.
Další z možností likvidace biologicky rozložitelného odpadu je využití služby OZO
Ostrava s.r.o., která nabízí přistavení speciální odvětrané nádoby se svozem zeleně 1x
za 14 dní v době od 1.4. do 30.11.. Cena služby včetně DPH činí u popelnice 120 litrů
– 80 Kč/měsíc a u popelnice 240 litrů – 95 Kč/měsíc. OZO Ostrava tuto službu
v Albrechtičkách zavede v případě přihlášení minimálně 10 zájemců.
Zájemci se mohou přihlásit přihlašovacím lístkem nebo e-mailem.

Vážení spoluobčané,
dva největší problémy v obci, které byly uváděny v loňské anketě jsou parkující
vozidla na úzkých komunikacích a volně pobíhající psi. Nenechává nás tento stav
klidnými, ale řešení není pouze v tom vydat příkaz nebo zákaz, ale především v jejich
dodržování.
A tak, i když platí zákon o silničním provozu na pozemních komunikacích, který jasně
definuje pravidla provozu na pozemních komunikacích, stále se setkáváme
s parkováním v protisměru, s parkováním v místech kde nezůstává dostatečný
průjezdní profil apod. Není potřebné na našich místních komunikacích umisťovat
dopravní značení zakazující stání, neboť téměř žádná nesplňuje šířku komunikace pro
obousměrný provoz. Stále se snažíme řešit tuto situaci osvětou a nevyužívat možností
represivních. Pokud však nebude situace udržitelná, budeme nuceni přijímat
bolestivější opatření.
Pro připomenutí uvádíme některá ustanovení zákona o silničním provozu:
§ 25 Zastavení a stání
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné
pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý
směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3
m pro oba směry jízdy.
Volně pobíhající psi jsou také problémem neustále se opakujícím u stejných majitelů.
Neustále vyzýváme k držení svých psů na svých nemovitostech a s příchodem jara se
problém opět vyskytuje ve vyšší míře. V lednu vstoupila v platnost obecně závazná
vyhláška o volném pohybu psů, která přikazuje vedení psa v obci na vodítku. Není
vůbec podstatné, zda se jedná o psa malého nebo velkého. Účelem je ochrana osob na
veřejných prostranství, kdy může pes bez vodítka vběhnout pod kola cyklistů a tím
způsobit zranění a škodu na zdraví. Proto opět žádáme o zajištění nápravy.

Poplatky
Oznamujeme občanům,
- kteří platí ročně poplatek za nájem hrobového místa v obci, že je splatný dle
smlouvy o nájmu, do 31.3.
-

kteří jsou majiteli(držiteli) psů, že místní poplatek ze psů ( platí se dle TP
občana) je splatný do 30.4.
Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíců.
Majitel (poplatník) má povinnost ohlásit vznik nebo zánik poplatku osobně
správci poplatku. Poplatník je povinen ohlásit i jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech např. přiznání důchodu..

Solidární fond dárců krve
Každý nás se může ocitnout v tíživé finanční situaci a v tom přijde zranění či nemoc,
kdy je nutný pobyt v nemocničním zařízení. Dnes po přijetí nové zdravotní reformy
činí poplatek za pobyt v nemocnici 100 Kč za den.
Právě i z tohoto důvodu Republiková rada Sdružení dárců krve (RR SDK) dne
23.ledna 2012 rozhodla o rozšíření své činnosti pod názvem „Vzájemná solidarita
mezi dárci krve a jejich sympatizanty“.
Jedná se o vytvoření solidárního fondu vzájemné humanitární pomoci. Smyslem a
cílem je přispívání svým členům na nemocniční pobyt.
RR SDK rozhodla:
1. Členem Sdružení dárců krve se může stát
a) stávající aktivní dárce krve a plazmy
b) bývalý dárce krve a plazmy
c) občan České republiky
d) cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, či zahraniční
student studující na škole v České republice
2. Příspěvek do tohoto fondu je zároveň členským příspěvkem SDK
a) příspěvek je platný vždy na dobu 12 kalendářních měsíců.
b) bývalý i aktivní dárce krve a plazmy a občan ČR – příspěvek 500Kč
c) cizí státní příslušník a trvalým pobytem na území České republiky, či zahraniční
student studující na škole v ČR – příspěvek 1000 Kč
3. Přihláška
Vzor přihlášky se nachází v dokumentu „Informace o členství v SDK“.
4. Příspěvek se zasílá
a) složenkou na adresu uvedenou v hlavičce.
b) na číslo účtu 3300330013/5500. Variabilním symbolem bude číslo přidělené
po zaplacení. Toto číslo bude též identifikačním číslem člena.
5. Proplácení nemocničního poplatku
Na základě potvrzení nemocnice o zaplacení poplatku bude tento uhrazen
a) na účet člena
b) složenkou
c) 1-14 dní 100%
od 15. do 30. dne 50%
od 31. dne do 60. dne 10%
- dárce krve i bývalý, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně
40x nebo plazmu 240x (při kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma)
- dárce krve, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 2x krev nebo
12x plazmu (při kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma) v období
posledních 12 měsiců. Zde bude nutné doložit potvzení od TS s rozlišením
počtu odběrů krve a plazmy
d) 1-5 dní 100%
od 6. do 14. dne 50 %
od 15. do 30. dne 10%
- občan České republiky
- cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR nebo zahraniční

student
studující na škole v České republice. Zde je nutné doložit potvrzení o
trvalém pobytu či studiu.
e) proplácet se bude i tomu, kdo bude členem SDK kratší dobu než 60 dnů a bude
se jednat o akutní případ (tj. nepůjde-li o pobyt plánovaný s předstihem).
Případy více pobytů v průběhu 12 měsíců budou řešeny individuálně po
konzultaci s nemocnicí.
6. Nemocniční poplatek nebude proplácen
a) za protialkoholní léčení
b) za léčení závislosti (drogy atd.)
c) za psychiatrické léčení z vlastni viny
d) při výkonech, které hradí pacient (např. plastické operace, které nemají léčebný
účel)
e) v případě, že se jedná o členství kratší dobu než 60 dnů nebo po uplynutí doby
12 měsíců od posledního zaplacení příspěvku (s výjmkou akutních případů, které
budou řešeny individuálně)
7.Poznámka
Je nutné počítat s tím, že výpis z účtu dochází 1x za měsíc. Proto pro obnovení
členství je vhodné členský příspěvek zaplatit nejméně 30 dnů před uplynutím doby
12 měsiců. Podmínky se mohou v průběhu času měnit, proto je nutné sledovat
webové stránky.
Na nich budou uveřejňovány i další informace.
Jaroslav Kotrman, předseda SDK ČR

Senioři, žijte naplno
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu
třetího věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na
vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
3) Minulost a současnost češtiny
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi vrstevníky v
Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi odborníky.
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými
informacemi a zážitky. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094 017,
734 355 862 nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta,
Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.
Přihlásit se můžete i
e-mailem: filip.goszler@osu.cz

Pozvánka
Klub kultury městyse Suchdol nad Odrou a Fleret.cz kreativní svět pořádají

JARNÍ TRHY S FLERETEM
V Suchdole n.Odrou 31.3.2012 od 10.00 do 16.00 v DKT
PROGRAM: každou celou hodinu, ( od 11:00 hod. )
Taneční vystoupení dětí z mateřské školy, základní školy, lentilky Mankovice, módní
přehlídka modelových klobouků Tonak, stánky s workshopy, předení na kolovrátku,
paličkování, líčení,…
K zakoupení šperky z polymerů, originální cínované šperky s minerály, dřevěné
hodiny, šperky šité, papírová přání, záložky, visačky a bloky, šperky z chirurgické
oceli, dřevo, pedig, trička, mikiny, kostýmy, polštáře, brožky filcové, plstěné, kabelky
a tašky, náhrdelníky, keramika, pletené a háčkované doplňky, předení vlny na
kolovratu, drhané šperky, šitá zvířátka, kapsáře, dekupáž,… rovněž od tvůrců z naší
obce.
Občerstvení zajištěno - FRGÁLE

Přihlašovací lístek - BIOODPAD
Jméno a příjmení ….………………………………………………………….

Bydliště ……..…………………………………………………………………

Mám zájem o: - bezplatné zapůjčení kompostéru od obce 900 litrů*

- přistavení speciální popelnice na bioodpad 120 l *

- přistavení speciální popelnice na bioodpad 240 l *
Přihlášení můžete v průběhu měsíce března provést i volnou formou na e-mail
obec@albrechticky.cz
(*- nehodící se škrtněte)

Inzerce

Hledá se fotografie žel.zastávky v Albrechtičkách
Finanční arbitr
Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem
spotřebitelského úvěru, investiční společnosti lze řešit u státem zřízeného
mimosoudního orgánu – finančního arbitra.
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak
k rozhodování těchto sporů přílušný česky soud, mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebnich služeb při poskytování
platebních služeb - například spor zákazníka s bankou o správnost
zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební
karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání
a zpětné výměně elektronických peněz-například spor držitele předplacené
karty jízdného s některými provozovatlei veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru-například spor zákazníka s
věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za
předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními
investičními společnostmi a spotřebiteli ze standartních fondů kolektivního
investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují
peněžní prostředky od veřejnosti-například spor zákazníka s investiční
společností o správnost vyúčtovaných poplatků.

Pro připravovanou publikaci o místních železničních tratích v Poodří se autorům
podařilo zajistit množství fotodokumentace, včetně všech dnes již historických
objektů zastávek a nádraží – jediné foto, které se nám nepodařilo vypátrat, byla
zastávka v Albrechtičkách.
Dovolujeme si obyvatele Albrechtiček oslovit s prosbou, zda někdo podobné foto
nevlastní. Nejvhodnější by byla fotografie samotné zastávky, ale uvítáme i další z
železničního provozu na trati do Štramberka, a to i v horší kvalitě.
Pokud by se Vám podařilo nějaké foto najít, prosíme o laskavé sdělení na obecní úřad
nebo na kontakt uvedený níže.
Děkujeme za ochotu při pátrání v rodinných albech a na půdách.
Za kolektiv autorů: Radim Jarošek, tel.: 608 910 562, email:radim.jarosek@volny.cz

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční dne 7.4.2012 na točně
autobusů u mateřské školy.
Současně připomínáme možnost využití zpětného odběru elektrozařízení
celoročně ve sběrném dvoře OZO Ostrava ve Studénce i pro občany
Albrechtiček.
Provozní doba : úterý, pátek
10:00 – 17:00 hod.,
sobota
8:00 – 12:00 hod.
Odevzdat lze pouze úplné elektrozařízení.

Společenská rubrika

Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka
(spotřebitele) . Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně
poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo
prostřednictvím dative schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sidle
Kanceláře finančního arbitra.

K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.

B l ah o p ř e j e m e
V měsíci březnu 2012 slaví své životní jubileum
Pan Arnošt Šajtar, Albrechtičky 110
Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
Vydává : Obec Albrechtičky, č.p.131, 742 55 Albrechtičky
e-mail : obec@albrechticky.cz, tel.: 556 428 016.
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