INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

darovali hračky, které jsme dostali právě od Vás občanů a které pomohly
rozzářit dětské oči.
Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v novém roce a zároveň
Vám v roce 2013 přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů.
PhDr. Vítězslav Králík
ředitel Diakonie Broumov

leden 2013

Statistika za rok 2012
K 1. 1. 2013 je v naší obci evidováno 704 obyvatel. Z toho je 586
dospělých a to 279 mužů a 307 žen. Dětí je celkem 118, z toho do 15 let 94
a od 15 do 18 let 24 dětí.
Za rok 2012 se přihlásilo k pobytu v obci 20 a odhlášeno bylo 9 obyvatel.
Rozloučili jsme se s 3 spoluobčany.
Bylo uzavřeno 6 sňatků a proběhl 1 rozvod.
V loňském roce se v naší obci narodilo 5 dětí:
Daniela Valentová
Ondřej Foldyna
Anna Rašková
Klára Myšková
Eliška Šmitková
Poděkování Diakonie Broumov
Dovolte nám co nejsrdečněji Vám poděkovat za celoroční spolupráci a
vyjádřit Vám vřelý dík, jelikož bez Vás, kteří nám darují věci, bychom naši
činnost nemohli vykonávat.
Zorganizováním sbírky ošacení, bot a dalších věcí jste pomohli nejen
životnímu prostředí, ale hlavně lidem, kteří materiální pomoc potřebují a
jsou za ni nesmírně vděčni. V tomto roce jsme poskytli azylové ubytování
85 lidem z okraje společnosti a dali jim i možnost pracovního uplatnění.
Ve spolupráci se sociálními odbory v celé ČR a v našich výdejních
střediscích jsme poskytli 1 550 tun materiální pomoci.
Dovolujeme si Vás informovat i o tom, že nám v tomto roce skončily
dotace na sociální služby, ale my i nadále budeme sociální pomoc lidem
z okraje společnosti poskytovat. Nebudou to služby registrované ze zákona
O sociálních službách, ale ubytování, pracovní uplatnění i materiální
pomoc bude poskytnuta všem, kteří o to požádají. To však můžeme zajistit
jen díky Vám, kteří nám zorganizujete sbírky ošacení, a proto budeme rádi,
pokud nám zachováte přízeň i v dalších letech.
V letošním vánočním čase jsme, díky Vám dárcům, mohli společně
s Českým rozhlasem udělat radost dětem v dětských domovech, kam jsme

Zápis do 1. ročníku základní školy
Ředitelka ZŠ Albrechtičky oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku základní
školy pro školní rok 2013/2014 bude ve středu 6. února 2013 v době od
13.30 hod. v budově základní školy. Rodný list dítěte s sebou.
Mgr. Zuzana Faldynová
ředitelka školy
Změna cen vodného a stočného
SmVaK Ostrava a.s. na základě usnesení představenstva a v souladu
s platnou legislativou schválila nové ceny vodného a stočného s účinnosti
od 1.1.2013.
Voda pitná (vodné)

31,82 Kč/m3 (bez DPH)

36,59Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) 29,29 Kč/m3 (bez DPH) 33,68Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.
lednu 2013.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Albrechtičkách je nejstarším spolkem
v obci, kde vykazuje nepřetržitě činnost od svého založení v r. 1884.
V současné době je v SDH celkem 98 členů, z toho 56 mužů, 20 žen, 22
dětí. Hlavním posláním hasičů je především ochrana majetku spoluobčanů
v obci a v blízkém okolí před živelními pohromami a požáry. Členové
zásahové jednotky musí být k této činnosti proškolováni a musí ovládat a
udržovat svěřenou techniku. V minulém roce při ověření své
akceschopnosti v okrskové soutěži mužů se naše jednotka umístila na 2.
místě.
Činnost hasičů v loňském roce spočívala především v technických
zásazích podle požadavků obce. Jednalo se o ořez a kácení stromů, čištění
kanálů a čerpání sklepů, k požáru byl 1 výjezd. Při probíhající rekonstrukci

bytu
v hasičárně,
kterou provádí obec,
odpracovali hasiči 54
brigádnických hodin.
Celoroční
činnost
SDH je však velmi
pestrá
i
po
společenské stránce.
Připomeňme některé
akce, jako hasičský
ples, sběr železného
šrotu, postavení máje,
letní večer, účast na organizaci dne obce, lampionový průvod. Nejlépe
hodnocenou akcí SDH v loňském roce byl Dětský den na téma „Čím
budu?“. Velmi důležité v činnosti SDH v minulém roce bylo obnovení
práce s mládeží. Od listopadu se pravidelně schází hasičský kroužek dětí
od 5 do 12 let. SDH bohužel nemá vlastní klubovnu a děti se scházejí
v Centru volného času nebo v Sokolovně. Na letošní rok mají hasiči mimo
svou hlavní náplň naplánovány další zajímavé akce a také zapojení dětí do
hasičské soutěžní činnosti.
Karel Lutz
starosta SDH
Český zahrádkářský svaz
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Albrechtičky má 26
členů. Zahrádkářská činnost je pěstování, úprava a zpracování ovoce,
zeleniny, květin, užitkových a okrasných dřevin a rostlin. Dále se podílí na
ochraně životního prostředí a krajinného vzhledu. Další činností je
organizování výstav. Výbor organizace se schází 1x za měsíc.
Plán činností:
březen: výroční schůze,
září: výpomoc při dnech obce,
říjen: výstava ovoce, zeleniny a květin,
listopad: prodej dušičkových květin a věnců,
prosinec: vánoční výstava.
Jiří Tomášek
předseda ČZS Albrechtičky
Národní házená informuje
Nový ročník soutěží 2012-13 začal již v srpnu Memoriálem M. Solára, ve
kterém zvítězilo naše družstvo mužů a nastartovalo tím i úspěšnou

podzimní část 2. ligy skupiny B. Jak vyplývá z tabulky, je naše družstvo na
pěkném 3. místě druholigové tabulky. Na domácím hřišti bylo poraženo až
v posledním utkání podzimní části Sokolem Dobruška nejtěsnějším
rozdílem 16:15. Z cizích hřišť pak přivezlo 8 bodů. Věříme, že po poctivé
přípravě v zimním období, která vyvrcholí účastí v halovém přeboru
severomoravské oblasti v březnu 2013, bude naše družstvo pokračovat
v kvalitních výkonech i v jarní části sezóny.

Družstvo mladších žáků je po podzimní části v oblastním přeboru na 6.
místě- viz tabulka.
1. Studénka
2. Svinov
3. Stará Ves n/O
4. Vítkovice
5. Osek n/B
6. Albrechtičky
7. Chropyně

9
9
8
8
8
9
9

8
7
5
5
4
0
0

1 0 141:94 17
1 1 144:82 15
0 3 126:52 10
0 3 116:113 10
0 4 80:89 8
0 9 82:160 0
0 9 47:146 0

Občanské sdružení OSTŘÍŽ
OS Ostříž zahájilo svou činnost v dubnu roku 2002. Hlavním posláním
tohoto sdružení je ochrana přírody a krajiny ve všech pásmech CHKO
Poodří, ale především v areálu Fojtovka v obci Albrechtičky. Na počátku
bylo 14 osob, kterým nebyl lhostejný osud areálu Fojtovky a jeho využití,
podpořený peticí 306 občanů Albrechtiček. Díky jejich iniciativě se
podařilo zachovat areál Fojtovka pro relaxaci a sportovní využití
především pro občany Albrechtiček.
V současné době má toto sdružení 9 členů, kteří aktivně spolupracují s
orgány ochrany přírody - CHKO Poodří. Monitorují výskyt zvlášť
chráněných živočichů - kuňka obecná, ledňáček říční atd. V uplynulých
letech prováděli členové sdružení sběr odpadů v lese v okolí Fojtovky a

Kotelce. Zúčastnili se Konference k 20 letému výročí založení CHKO
Poodří, pořádanou Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou
CHKO Poodří a Krajským střediskem Ostrava.
V loňském roce byla definitivně ukončena dlouholetá spolupráce se
spolkem rybářů Albrechtičky.

Za podpory CHKO Poodří - Dr.
Sovíkové - zorganizovali členové
sdružení pro žáky ZŠ Albrechtičky
naučné přírodovědné dopoledne,
kdy děti pozorovaly faunu a floru
ve Fojtovce. Dověděly se mnoho
zajímavostí o ochraně přírody,
prakticky
si
vyzkoušely
jednoduchá
mikroskopická
pozorování, sledovaly pracovnici CHKO při její průzkumné práci.
Cílem OS Ostříž je snaha zachovat malebné a klidné prostředí areálu
Fojtovka pro současné i příští generace.
Z. Faldyna - jednatel OS Ostříž
Ceník komunálního odpadů pro rok 2013
Obec Albrechtičky stanovuje od 1.1.2013 ceny svozu komunálních odpadů
a vydává ceník svozu pro rok 2013 dle jednotlivých typů nádob a tarifů.

Centrum volného času
Připomínáme všem zájemcům o zlepšení své fyzické kondice, že v CVČ
nadále probíhají kurzy zumby, kalenetiky a jógy.
Zumba v úterý od 18.30, ve středu od 19.00 a v pátek od 19.30 hod.
Kalenetika v pondělí od 19.30 hod.
Jóga ve čtvrtek od 19.30 hod.
Přijďte si také zahrát se svými přáteli nebo rodinnými příslušníky pingpong nebo kulečník.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci lednu 2013 slaví své životní jubileum
Paní Šajtarová Božena
Pán Šťástka Vladimír
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti

Rozloučilijsmese
V měsíci lednu 2013 jsme se rozloučili s panem
Vlastimilem Fabiánem.

Objem nádoby
70
70
70
110
110
110

Tarif
P 101
P 111
P 191
P 201
P 207
P 211

Počet obsluh
Cena 2013
1 x za 14 dní
1368
1 x týdně
2328
1 x měsíčně
780
1 x za 14 dní
1668
1 x za 14 dní v zimě
1043
1 x týdně
2832
1 x týdně v zimě (7 měs.) +
110
P 261
1 x za 14 dní v létě (5 měs.)
2347
110
P 271
1 x týdně v zimě
1841
110
P 291
1 x měsíčně
1008
110
P 292
1 x měsíčně v létě (5 měs.)
530
Smlouva na tarif P 191 nebo P 291 se uzavírá pouze s vlastníky
nemovitostí, kteří vytápějí nemovitost elektrickým nebo plynovým
topením a nemovitost je užívána pouze jednou osobou.
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