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Zasedání zastupitelstva
Obecní úřad zve všechny občany na 16. zasedání zastupitelstva obce ve
středu
12. března 2014 v 18.00 hodin do Kulturního domu.
Program:
1. Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Delegování zástupce na valnou hromadu ASOMPO a.s. konanou
dne 23.5.2014
4. Stanovení celkového počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu
5. Schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
6. Schválení věcných břemen stavby Kanalizace a ČOV Albrechtičky
7. Rozhodnutí o vypovězení nájemní smlouvy Moravan a.s.
8. Různé
Kanalizace

Vážení spoluobčané,
chtěl bych poděkovat všem za spolupráci s projektanty firmy ŠINDLAR,
kteří pro nás v uplynulých dvou týdnech pracovali na projektování
domovních přípojek. Díky projektantům jsme ještě zjistili některé
problémy s napojením nemovitostí a potřebnými změnami odboček. Zbývá
již jen několik jedinců, kteří se ještě umístěním své odbočky nezabývali a o
případnou změnu si nepožádali. Znovu tedy žádáme, abyste se o umístění
odbočky zajímali.
Stavba kanalizace díky mírné zimě pokračuje dle harmonogramu a
předpoklad dokončení je v srpnu letošního roku. V druhé polovině roku
předpokládáme zahájení budování domovních přípojek.
Chtěli bychom upozornit na to, že v současné době není možné
provádět jakékoli práce spojené s budoucím napojením. Jakkoliv si
myslíte, že provádíte výkopové práce na svém pozemku, není toto
v souladu se stavebním zákonem. K zahájení těchto prací můžete
přistoupit až po získání územního souhlasu stavebního úřadu a po
podpisu smlouvy o připojení s obcí jako budoucím provozovatelem
„Kanalizace a ČOV Albrechtičky“.

V nejbližších dnech bude obcí vydán informační leták k napojování
nemovitostí na splaškovou kanalizaci v obci, ve kterém se dozvíte všechny
podrobnosti.
Všem občanům děkuji za trpělivost s dopravním omezením, zvýšenou
prašností a zhoršenou sjízdností a schůdností komunikací.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Životní podmínky 2014
Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem
č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, výběrové šetření o životních
podmínkách domácnosti v České republice- EU-SILC 2014, které navazuje
na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32
evropských zemích. Šetření se uskuteční na území celé České republiky
v 9 962 domácnostech, z nichž se 5962 zúčastnilo šetření již v předchozích
letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 22.
února do 11. května 2014 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě
obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Všichni pracovníci
zúčastněni na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivosti o
všech šetřených skutečnostech.
Připravme se na jaro.
Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než
v minulých letech a v této souvislosti dojde i k urychlení jarních
zahrádkářských prací. A právě v tomto období mívají hasiči často plné ruce
práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na
zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a
pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým
jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické
osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují
nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek
uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce
do výše 500.000 Kč.

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho
nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby
byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti
ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.
Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně
do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.),
ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být
vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno
v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu
centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým
formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem
„Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou
stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost
zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až
do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají
za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny
postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského
záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i
s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy,
kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné
pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená
tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a
chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa,
neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost
tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným
požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech.
V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné
osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.

OS Lilia

Poděkování
V sobotu 22. 2. 2014 jsem se s manželkou a dětmi zúčastnil akce, kterou
pořádalo OS Lilia „Pletení košíku“.
Tato akce byla dle mého názoru velmi zdařilá, líbila se jak nám dospělým,
tak naším dětem. Rád bych touto cestou poděkoval všem pořadatelům z OS
Lilia za zorganizování této akce.
Pokud to bude možné, uveřejněte prosím toto poděkování ve zpravodaji
Albrechtiček.
Děkuji.
Dušan Matyášek
Velikonoční výstavka
Obec Albrechtičky a místní spolek zahrádkářů zvou širokou veřejnost na
Jarní a velikonoční výstavu
do malého sálu v kulturním domě.
sobota 5.4.2014
9:00 – 17:00 hod.
neděle 6.4.2014
9:00 – 17:00 hod.
pondělí 7.4.2014
9:00 – 12:00 hod.
Výstava bude prodejní, k zakoupení budou
velikonoční dekorace, živé i umělé květiny,
perníčky, kraslice, paličkované a háčkované
věci, košíky, jarní sadba, zahrádkářské potřeby
atd.
Připraveno bohaté občerstvení – domácí koláče,
zákusky, káva a jiné dobroty.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Divadlo

Svoz velkoobjemového odpadu

Obec Albrechtičky organizuje dva zájezdy do divadla v Ostravě.
První představení je opereta J.
Offenbacha „Krásná Helena“ ve středu
26. 3. 2014.
Jedna z nejpopulárnějších operet
slavného Jacquese Offenbacha osobitým
způsobem, s vtipem a nadsázkou vypráví
o pravé příčině vzniku trojské války.
Zkrátka „cher-chez la femmme“ neboli
řečeno hezky česky „za vším hledej
ženu“. Nebo ženy...? A že se ženy nebojí
zkomplikovat život ani hrdinnému trojskému vojevůdci, to už věděl i pan
Offenbach! Cena vstupenky je 120,- Kč.
Druhé představení je činohra od autorky Liz Lochhead „Perfect days“ ve
středu 11. 6. 2014. Hra skotské autorky Liz Lochhead je důkazem toho, že
i když máme dokonale naplánovanou budoucnost, život dokáže udělat
pěknou čáru přes rozpočet! Úspěšná kadeřnice Barbara má na první pohled
úplně všechno. Prosperující firmu, peníze, přátele, vlastní luxusní byt... a
navrch má starostlivou matku! Tohle všechno ovšem nemůže přehlušit
sílící tikot jejích biologických hodin. Barbara musí najít toho pravého
muže! Nemyslí tím ale manžela, spíše reprodukčního otce svého dítěte...
Cena vstupenky je 130,- Kč.
Vstupenky na obě představení si již teď můžete koupit na obecním úřadě.

Obec Albrechtičky ve spolupráci s firmou OZO Ostrava opět organizuje
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Sběr proběhne v sobotu 10. května 2014 na točně autobusu u mateřské
školy.
Doba sběru bude od 12:00 do 15:00 hodin.

Pozvánka
TJ Sokol Albrechtičky zve všechny členy na Valnou hromadu, která se
uskuteční dne 13. 3. 2014 v 17:30 hod. v malém sále Sokolovny.
Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2013 3. Zpráva o
činnosti oddílu NH za rok 2013 4. Zpráva o hospodaření v roce 2013 5.
Zpráva kontrolní komise 6. Schválení plánu činnosti na rok 2014 7. Volba
delegátu na VH MS ŽUPY 8. Diskuze 9. Usnesení 10. Závěr
Občerstvení zajištěno. Účast všech členů nutná!

Sběr použitého ošacení
Obec Albrechtičky ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie
Broumov organizuje Sbírku použitého ošacení.
Věci zabalené v igelitových pytlích nebo krabicích se budou shromažďovat
v kulturním domě ve dnech 21. a 22. května 2014 v době provozních hodin
obecního úřadu (středa 7:00-13:00, 14:00-18:00; čtvrtek 7:00- 14:00).
Bližší informace o sbírce naleznete na letáku v obecní vitrínce u pošty.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci březnu 2014 slaví své životní jubileum
paní Jarmila Tomášková 85 let
paní Inge Huvarová 70 let
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Březnové pranostiky
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a blázen sedlák,
který neoře.

Poplatky
Připomínáme občanům, že do konce března se platí poplatek za nájem
hrobového místa.
Poplatky za psa jsou splatné do konce dubna. Poplatek se platí za psa
staršího 3 měsíců. Majitel má povinnost ohlásit vznik nebo zánik poplatku
osobně správci poplatku. Poplatník je povinen ohlásit i jakékoliv změny.
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