TJ Sokol

INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

červenec 2013

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Albrechtičky
• schvaluje program 12. zasedání
bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení z 11. zasedání volí
ověřovatele zápisu 12. zasedání
• bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obecního úřadu
• souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2012 bez výhrad
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012
• schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH Albrechtičky ve výši
12 000,- a finanční dar Charitě Studénka ve výši 5 000,- Kč
• schvaluje nabytí pozemků
- p.č. st.73/2 o výměře 51 m2 a 64/3 o výměře 50 m2 v k.ú. Albrechtičky od V.
Šajtara,
- p.č. 52/3 o výměře 33 m2 v k.ú. Albrechtičky od E. Šajtarové,
- p.č. 577/10 o výměře 16 m2 v k.ú. Albrechtičky od M. Sýkorové,
- p.č. 577/4 o výměře 21 m2 v k.ú.Albrechtičky manželů Ing. J. a R. Huvarových,
- p.č. 577/9 o výměře 205 m2 v k.ú.Albrechtičky od Z. Šnajdara,
- p.č. 321/1 o výměře 349 m2 v k.ú.Albrechtičky od K. Huvara st., schvaluje
směnu pozemků
- s J. aj. Seltenreichovými, pozemky p.č. 516/33, 516/34 a st.76/2 o celkové
výměře 50 m2 s pozemky p.č. 60/2 a 60/3 o celkové výměře 25 m2.
- s J. Fojtíkovou, pozemek p.č. 516/35 o výměře 32 m2 za pozemek p.č.53/2 o
výměře 35 m2.
- s K. Huvarem ml., část pozemku 138/5 za část pozemku 138/4, kde přesná
výměra bude stanovena geometrickým plánem
• schvaluje prodej pozemku p.č. 24/1 o výměře 3.119 m2 v k.ú. Nová Horka za
cenu 8,- Kč/m2
• schvaluje výjimku z počtu žáků v mateřské škole pro školní rok 2013 – 2014,
z 24 na 28 dětí
• schvaluje rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2013
• schvaluje přijetí dotace od SFŽP na pořízení samosběrného čistícího vozu ve
výši 1 317 000,- Kč
• rozhodlo pověřit starostu obce k podpisu smlouvy na stavbu „Kanalizace a
ČOV Albrechtičky“
Ing. Miloslav Čegan
starosta

Ing. Zdeněk Urban
místostarosta

TJ Sokol Albrechtičky zve všechny občany na tradiční akce u příležitosti
Albrechtičské pouti a to:
čtvrtek 4. 7. 2013 od 16:00 hodin - Pouliční turnaj v národní házené
pátek 5. 7. 2013 od 20:00 hodin - Pouťová zábava - hudba Disco Rock,
V.Mádr - hřiště u Sokolovny - za nepříznivého počasí v Sokolovně
sobota 6. 7. 2013 od 15:00 hodin - Memoriál Vyškovských - turnaj
starých gard v národní házené
Změna provozu knihovny
Obecní úřad oznamuje, že od 1. července 2013 bude místní knihovna
otevřena pouze ve středu od 14:00 hod. do 18:00 hod.
EKO-KOM a.s.
V roce 2012 bylo díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových
kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 27 034 318 GJ energie,
tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 300 000 domácnosti.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKOKom ke snížení emisí o 1 114 840 tun CO2 ekvivalentu, což představuje
více než 1 % celkových emisí skleníkových plynů ČR.
Naše obec v roce 2012 vytřídila a předala k využití 31,694 tuny odpadu a
obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. 92 918,- Kč.
Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje: emise CO2 ekv. 40,303 tun a
úspora energie 1 032 347 MJ. Díky rozvoji a provozu systému tříděného
sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadů, včetně
obalových, jsme ve spolupráci se společnosti EKO-KOM, přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Volejbalový turnaj
V sobotu 1. června se konal volejbalový turnaj smíšených družstev „O
pohár starosty“. Turnaje se zúčastnilo 9 družstev z Albrechtiček, Pustějova,
Nové Horky, Ostravy, Studénky aj. Počasí sice hráčům příliš nepřálo,
přesto všichni podali obětavé sportovní výkony. Pohár starosty získalo
družstvo „Suchotym“ složené z hráčů z Albrechtiček, Brna a Ostravy.

Farní úřad

Ohlédnutí za Zahradní slavnosti
Dne 22. června se uskutečnila zahradní slavnost, což byla premiérová akce
nově vzniklého občanského sdružení LiLiA, které
ke spolupráci přizvalo místní skauty. Celá akce
proběhla ve velmi příjemné a pohodové atmosféře
s hojnou účastí místních i přespolních hostů - kdo
tam byl, tak to určitě potvrdí. Tím byl splněn hlavní cíl a účel akce.
Tento úspěch je zásluhou nejen skvělého občerstvení (drinků, steaků,
klobásek, koláčků...), dětských her nebo kapely, ale i pozitivně naladěných
hostů. A samozřejmě také počasím, které bylo oproti očekávání i oproti
extrémům posledních týdnů nadobyčejně přívětivé, což určitě potěšilo
nejen organizátory. Takže děkujeme všem :) Samozřejmě i obci za
zapůjčení stanu a laviček a hasičům za zapůjčení přístřešku pro kapelu.
Budeme rádi za Vaše náměty, případně připomínky, pochvaly, kritiky
apod., které očekáváme na mailu lilia2013@seznam.cz.
Hry bez venkovských hranic

Ohlédnutí za dětským dnem
V sobotu 1. června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů především pro děti
z Albrechtiček, ale i pro jejich rodiče a známé Dětský den na téma
„strašidla“. Samozřejmě, že účelem akce nebylo děti strašit, ale pobavit. Že
se to podařilo, svědčí počet 54 dětí zapojených do soutěží. Všechny děti se
na strašidelné trase mohly potkat s vodníkem, bílou paní, čarodějnicí,
duchy, bezhlavým rytířem, upíry a hodnými čerty. V dalším programu
následovaly hry a atrakce pro malé i větší děti a některé i pro jejich rodiče.
Během dne předvedli ukázku požárního útoku mladí hasiči: chlapecké a
dívčí družstvo a pozadu nezůstali ani ti nejmenší do 6 let. Poděkování za
přípravu akce a výcvik mladých hasičů patří vedoucím mládeže Janě
Kubošové a Ladě Sklenákové.
Kroužek mladých hasičů
v obci je v činnosti od
podzimu loňského roku a
velký podíl na pořízení
výzbroje a výstroje pro děti
má minigrant Srdcovka z
Nadace OKD a místní Obecní
úřad.
Přejeme
mladým
hasičům
mnoho
úspěchů
v soutěžní činnosti, do které se
v těchto dnech zapojili.
Za SDH K.Lutz

V sobotu 8. 6. 2013 pořádala obec Mošnov ve spolupráci s Regionem
Poodří již XV. ročník Her bez venkovských hranic, kterých se zúčastnilo i
naše družstvo. V silné konkurenci 17 mužstev obsadili krásné 3. místo.
Tímto jim děkujeme za výbornou reprezentaci naši obce.
Výsledky zábavného soutěžení dne 8.6.2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Suchdol n.Odrou
Petřvald
Albrechtičky
Sedlnice
Kateřinice
Bílov
Hladké Životice
Jeseník n. Odrou
Trnávka
Skotnice, Mošnov
Skotnice, Mošnov
Kunín
Bartošovice
Bernatice n. Odrou, Vražné
Bernatice n. Odrou, Vražné
Velké Albrechtice
Jistebník

Kotlíková dotace
Od 1. 7. 2013 bude opět zahájen příjem tzv. Kotlíkových dotací. Nyní bude
program rozšířen o typy kotlů, které budou podporovány při výměně
starého kotle na tuhá paliva v rámci Moravskoslezského kraje.
Předmětem podpory budou tyto kotle včetně max. výše dotace:

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci červe
červenci 2013 slaví své životní jubileum
Paní Ludmila Volková 85 let
Paní Irena Vjaclovská 80 let
Pán Zdeněk Šajtar 75 let

Automatické kotle a zplynovací kotle musí splňovat emisní třídu dle normy
ČSN EN 303-5. Zároveň zplyňovací kotle musí být zapojeny v topné
soustavě s akumulační nádobou o požadovaném minimálním objemu 55
litrů / kW, tzn., že kotel o výkonu 20 kW musí mít akumulační nádobu o
objemu minimálně 1 100 litrů.
Každý podporovaný kotel musí být zaregistrován na stránkách Státního
fondu životního prostředí.
Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit
nejenom vzhledem k nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i
vzhledem dnes již platné legislativě v podobě zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší. Tento zákon zavádí povinnost pravidelných revizí kotlů
od roku 2016, které bude nutno opakovat co dva roky. Na dodržování
tohoto zákona budou dohlížet jednotlivé místně příslušné obecní úřady a
budou vymáhat eventuální finanční postihy.
V případě zjištění, že stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy již nesplňuje
podmínky pro jeho další provozování, bude muset vlastník nemovitosti
tento kotle nahradit novým kotlem, který bude zařazen do 3. emisní třídy,
nebo může být postižen finanční pokutou až do výše 20 000 Kč.
V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá paliva o
výkonu od 10 kW do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy.
Dotace:
Výzva k podávání žádosti o dotaci bude zahájena 1. 7. 2013 s alokací
finančních prostředků 60 mil. Kč. Využijte servis služeb, které v rámci
vyřízení této dotace nabízíme. Více informací získáte na tel. čísle 602 347
800, nebo email: dcmiel@seznam.cz
Ordinační hodiny lékařů
Změna ordinačních hodin v období letních prázdnin MUDr. Michala
Pukovce a MUDr. Petry Frömlová je vyvěšena v obecní vitríně u pošty.
Tyto informace lze nalézt i v aktualitách na webových stránkách obce.

Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti

Rozloučili jsme se
V měsíci červnu 2013 jsme se rozloučili s panem
Arnoštem Šajtarem.

Červencové pranostiky
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu srší.
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