14. zasedání zastupitelstva
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám i Vaším rodinám příjemné a
radostné prožití vánočních svátků, do nového
roku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody,
spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů.
Zastupitelstvo a starosta obce
Výstavba kanalizace
Vážení spoluobčané,
stavba kanalizace v obci je v plném proudu. Někteří z Vás se zajímají, kde
budou mít odbočku pro svoji nemovitost a prověřují, zda jim to bude
vyhovovat. Žádáme všechny, kteří se ještě k tomu nedostali, aby
nenechávali umístění odbočky až na chvíli, kdy se objeví bagr v ulici.
Přijďte se na obecní úřad podívat na umístění své odbočky.
V současné době obec zahájila výběrové řízení na projektanta domovních
přípojek, který po novém roce zahájí zpracování dokumentací pro stavební
řízení k napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci. Předpoklad
napojování nemovitostí je v druhé polovině roku 2014. Zpracování těchto
dokumentací bude hradit obec ze svého rozpočtu v rámci „motivačního
programu“ a bude zpracována pro všechny napojované nemovitosti.
Další informace budeme přinášet v následujících informátorech.
Ing. Miloslav Čegan

Omezení provozu ObÚ Albrechtičky
V období od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014 bude Obecní úřad Albrechtičky
uzavřen. MÚ Studénka bude mít posledním úředním dnem čtvrtek 19.
prosince (8:00 – 11:30; 12:30 - 14:00 hod.). Ve dnech 23. 12. 2013 a 30.
12. 2013 bude otevřena jen podatelna.
Prosíme vás, abyste si své úřední záležitosti vyřídili včas.
Děkujeme za pochopení.

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky ze dne 18. 11.
2013. Zastupitelstvo obce Albrechtičky
schvaluje program 14. zasedání
bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení z 13. zasedání
volí ověřovatele zápisu 14. zasedání
bere na vědomí zprávu starosty o činnosti obecního úřadu
rozhodlo o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací
s Moravskoslezským krajem na převod části pozemku p. č. 520/1 po
provedení stavby „Rozšíření komunikace III/46431, chodníky a
veřejné prostranství, Albrechtičky“
rozhodlo o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Povodím Odry
s.p. na uložení kanalizačního potrubí na pozemcích ve správě Povodí
Odry
rozhodlo o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR ze dne 30. 10. 2013 na poskytnutí dotace a
úročené půjčky ve výši 5.115.575,66 Kč
rozhodlo o uzavření Zástavní smlouvy se Státním fondem životního
prostředí ČR, k zajištění pohledávek v souvislosti s uzavřením
Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, podle které zástavní
věřitel půjčuje zástavci částku 5.115.575,66 Kč.
rozhodlo o přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, na spolufinancování uznatelných
nákladů projektu „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“ ve výši
3.836.681,- Kč
schvaluje rozpočtové opatření č. 4 na rok 2013
rozhodlo o prodeji pozemků p. č. 421/10 o výměře 673 m2 a 645/1 o
výměře 659 m2 za minimální cenu 250,- Kč/m2.
schvaluje pronájem nebytových prostor v přístavbě kulturního domu
firmě LAVI Engineering s.r.o., Hovorčovice za účelem zřízení
kanceláře technického dozoru stavby „Kanalizace a ČOV
Albrechtičky“ za cenu 500,- Kč/m2/rok.
schvaluje hlavní inventarizační komisi obce pro inventarizaci majetku
ve složení: předseda - Miroslav Myška, členové - Ing. Zdeněk Urban a
Jan Seifert
bere na vědomí „Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří“
konaného dne 24. června 2013 a Závěrečný účet Regionu Poodří za
rok 2012
Ing. Miloslav Čegan
starosta

Ing. Zdeněk Urban
místostarosta

TJ Sokol Albrechtičky

Nové cvičení v Centru volného času

TJ Sokol Albrechtičky zve všechny spoluobčany na

Milé ženy i muži, máme pro vás další nabídku cvičení a to „Cvičení na
páteř a klouby“ s paní Jarkou Böhmovou. Tento typ cvičení ozdravuje
páteř a klouby. Je to jedna z možností jak můžeme sami sobě pomoci s
bolestí páteře. Obsahuje fyzická cvičení na všechny partie páteře a
představuje efektivní prostředek k obnově narušených funkcí hlubokých
krátkých zádových svalů. Z nedostatku pohybu v nich dochází k
nežádoucím funkčním změnám, které nám způsobují bolesti. Soustavným
cvičením celé sestavy se lze v individuální dlouhé době zbavit
nepříjemných bolestivých pocitů, taky zcela obnovit pohyblivost páteře a
zlepšit celkový zdravotní stav.
Lektorka Jarmila Böhmová získala na tento typ cvičení certifikát. Naučí
nás toto cvičení, které během deseti lekcí bude s námi procvičovat a pak už
ho můžeme sami doma praktikovat a svaly i páteř budou fit. V lednu nám
v jedné lekci toto cvičení představí a pak bude následovat deset lekcí,
v kterých se jednotlivé cviky důkladně naučíme. Cvičení je vhodné pro
všechny věkové kategorie.
Úvodní hodina proběhne ve středu 8. ledna od 17:30 hodin v Centru
volného času. Cena je 40,- Kč za lekci, pro důchodce je cena 20,- Kč.
Přijďte něco udělat pro své zdravou tělesnou kondici.

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU
s hudební skupinou NEVÍM, která se uskuteční v sobotu 7. 12. 2013
od 20 hodin ve všech prostorách Sokolovny.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Vstupné 80,- Kč.
Turnaj v ping-pongu
V neděli 22. 12. 2013 se bude konat v Centru
volného času „Vánoční turnaj v ping-pongu mužů“.
Turnaj je pro neregistrované hráče. Začátek od 13:00
hodin. Přihlásit se můžete v CVČ (556 413 046) nebo
na OÚ (556 428 016). Přijďte si před vánočním
hodováním otestovat svou fyzickou kondici.
SmVaK oznamuje
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinnosti
od 1. 1. 2014 takto:
voda pitná (vodné)
33,08 Kč/m3 (bez DPH) 38,04 Kč (vč.15% DPH)
voda odvedená (stočné) 30,48 Kč/m3 (bez DPH) 35,05 Kč (vč.15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následující po 1. lednu 2014.
Ing. Albín Dobeš, Ph.D. ekonomický ředitel SmVaK Ostrava

Veřejné bruslení
Termíny v prosinci pro veřejné bruslení na zimním stadionu ve Studénce:
neděle 1.12.
14:15 – 15:30 hod.
sobota 7.12.
14:15 – 15:30 hod.
neděle 8.12.
14:15 – 15:30 hod.
neděle 15.12.
14:30 – 15:45 hod.
sobota 21.12.
14:15 – 15:30 hod.
neděle 22.12.
14:15 – 15:30 hod.
pátek 27.12.
14:15 – 15:30 hod.
sobota 28.12.
14:15 – 15:30 hod.
neděle 29.12.
14:15 – 15:30 hod.
pondělí 30.12.
14:15 – 15:30 hod.
úterý 31.12.
14:15 – 15:30 hod.

Tříkrálová sbírka
Pomalu se blíží nový rok a s ním již 14. ročník
Tříkrálové sbírky.
Začátkem ledna 2014 u Vašich dveří zazvoní
koledníci – tři králové a budou Vám nejen přát vše
dobré v novém roce, ale také Vás žádat o finanční
příspěvek na projekty Charity.
65% vybraných peněz, které zůstávají Charitě Studénka, bychom v roce
2014 rádi využili na částečnou úhradu nákupu automobilu pro
pečovatelskou službu, podporu pečovatelské služby ve Studénce,
Pustějově, Bartošovicích a Albrechtičkách a opět na nákup a údržbu
zdravotnických a kompenzačních pomůcek, které jsou k dispozici
občanům z obcí, kde se sbírka pořádá.
V letošním roce pro Charitu Studénka tři králové koledovali v 15 obcích,
zapečetěno bylo 96 pokladniček a celkem jste přispěli částkou 444 779 Kč.
Výtěžek byl použit na podporu provozu pečovatelské služby, zakoupení a
opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek, pomoc postiženým
povodněmi a výbuchem plynu ve Frenštátě p. Radhoštěm.
Část peněz směřovala na celostátní projekty a humanitární pomoc.
Pečovatelská služba je jednou z registrovaných služeb Charity Studénka. Je
určena seniorům, zdravotně znevýhodněným, invalidním nebo chronicky

nemocným občanům Studénky a okolních obcí a pomáhá jim co nejdéle
zůstat ve svém domově. Díky Vašim příspěvkům jsme mohli začít
poskytovat tyto služby v odpoledních hodinách a také v dalších obcích.
Půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek se stalo velmi
vyhledávanou službou, kterou využívá stále více lidí. Pro lepší dostupnost
je možno si pomůcky zakoupené z Tříkrálové sbírky zapůjčit i ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí.
Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, kterou pomáháte
všem potřebným spoluobčanům.
Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2014 Vám přejí pracovníci
Charity Studénka.

Vánoční bohoslužby

Kontejner na elektrozařízení
Někteří občané již jistě zaregistrovali, že na sběrném místě u Mateřské
školy přibyl nový kontejner pro zpětný odběr elektrozařízení skupiny 1., 2.
a 6., tj. velké a malé spotřebiče, nářadí a nástroje. Tento kontejner bude
sloužit k zpětnému odběru elektrozařízení pocházejícího z domácnosti o
maximálních rozměrech 45x60 cm (tak, aby se vešlo do vhazovacího
otvoru kontejneru).
Příklady spotřebičů jednotlivých skupin:
elektrozařízení skupiny 1.:
např. ledničky, mrazáky,
pračky, mikrovlnné trouby,
odsavače
par,
čističky
vzduchu,
el.
topidla,
el.plotny, el. sekačky apod.
elektrozařízení skupiny 2.:
vysavače, tepovače, parní
čističe, žehličky, šicí stroje,
pletací stroje, fritovací
hrnce, el.grily, espressa,
varné konvice, fény, kulmy,
epilátory,
osobní
i
kuchyňské
váhy,
osvěžovače
vzduchu,
budíky,
kávomlýnky,
šlehače, domácí pekárny,
kuchyňské roboty apod.
elektrozařízení skupiny 6.:
vrtačky, pily, řezačky,
frézky, pájky, svářečky, nýtovací kleště, drobné nástroje apod.
Všechny odevzdané přístroje musí být celistvé, nedemontované.
Rozebrané přístroje a jednotlivé elektrosoučástky do kontejneru nepatří.

Adventní koncert

Šťastný a spokojený závěr roku

OZO Ostrava

Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních svátků a silvestrovských oslav.
V tomto období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace,
opatřené svíčkami (adventní věnce, svícny, vánoční kytice aj.). A ať už jsou
zakoupeny v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo
vyrobené domácími kutily, v každém případě bychom měli dodržovat určitá
pravidla bezpečnosti. Pokud si budeme chtít svíčky na adventním věnci nebo
vánočním svícnu zapalovat, měli bychom dbát na to, aby svíčky byly upevněny
v nehořlavém držáčku a tím se zamezilo, že v případě dohoření svíčky se oheň
rozšíří na okolní ozdoby. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci se
svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná
vzdálenost od záclon a závěsů a neumísťovat výzdobu do prostor nábytkových
skříněk nebo na televizor. Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních
věnců při prodeji upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku, např.
„Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“
apod. Neodcházet od hořící svíčky by mělo být samozřejmostí.
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině
poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně, podomácku vyrobenou
pyrotechnikou. V dnešní době máme možnost si ve všech obchodních řetězcích,
kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit profesionálně vyrobenou
zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom měli být obezřetní a dbát
na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením
třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:
- pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou
prodávat osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se
především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky
apod., které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
- pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze
osobám starším 18 let a navíc výhradně v kamenných obchodech. Zde se řadí
především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání
není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců atd.
- při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme
předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do
této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
- pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a
k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí
Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí.
Vyvarovat se použití různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při
manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod
vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí
v domácnostech, které jsou spojeny se zraněním osob nebo dokonce se ztrátami na
lidských životech a materiálními škodami dosahujícími stamilionů korun. Proto i
ve svátečním pohodovém čase je dobré nezapomínat na bezpečnost svou i svých
blízkých.
nprap.. D. Benešová, vrchni inspektorka, HZS MSK Nový Jičín

OZO Ostrava spol. s r.o. oznamuje termíny vývozu popelových nádob pro
měsíční svozy v roce 2014 pro Albrechtičky na tyto dny: 21. ledna, 18.
února, 18. března, 15. dubna, 13. května, 10. června, 8. července, 5. srpna,
2. září, 30. září, 28. října, 25. listopadu a 23. prosince.
Oznámení
Upozorňujeme občany, že na cestě „Po hrázi“ na železničních mostech
probíhá demontáž železničních kolejí. Z důvodu bezpečnosti žádáme
občany, aby tuto cestu nepoužívali.
Termíny plesů
11. 1. 2014 – Farní ples – farnost Albrechtičky; Kulturní dům
18. 1. 2014 – Dětský maškarní rej – Sokol Albrechtičky; Sokolovna
25. 1. 2014 – Obecní ples – Obec Albrechtičky, Kulturní dům
8. 2. 2014 – Skautský ples pro děti – Junák Albrechtičky; Kulturní dům
Skautský ples pro dospělé – Junák Albrechtičky; Kult. dům
15. 2. 2014 – Maškarní ples pro dospělé – Albert, Kulturní dům
1. 3. 2014 – Hasičský ples – SDH Albrechtičky, Sokolovna
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci prosinci 2013 slaví své životní jubileum
Pán Zdeněk Tyleček 80 let
Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
Prosincové pranostiky
Prosinec naleje a leden zavěje.
V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje.
Když je Barborka ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.
Chodí-li Kateřina po ledě, chodí potom Eva po blátě.
Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc.
Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.
Vydává: Obec Albrechtičky, č.p. 131, 742 55 Albrechtičky
e-mail: Obec@albrechticky.cz, tel. 556 428 016
Informátor obce je evidován na MK, evidenční číslo MK ČR E 16633
Uzávěrka příštího čísla je 31. 12. 2013

