INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

prosinec 2014
PF 2015

V ážení spoluobčané,
přejeme V ám i V aším rodinám příjem né a radostné
prožití vánočních svátků, do nového roku pevné
zdraví, hodně štěstí, pohody, spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů.
Zastupitelstvo a starosta obce
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Obecní úřad zve všechny občany na 2.zasedání zastupitelstva obce
v pondělí 15.12.2014 v 18.00 hodin do kulturního domu.
Program zasedání je vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách
obce.
Kalendáře 2015
Oznamujeme, že si občané mohou na obecním úřadě zakoupit stolní
kalendáře Regionu Poodří pro rok 2015. Cena je 50,- Kč za kus.
Ceny vodného a stočného pro rok 2015
SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že na základě usnesení představenstva
byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a
stočného s účinnosti od 1. ledna 2015 takto:
Voda pitná (vodné)
39,56 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné)
36,66 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.
lednu 2015.
Obec Albrechtičky oznamuje, že na základě výpočtu finanční analýzy pro
získání dotace na stavbu Kanalizace a ČOV Albrechtičky bude cena
stočného pro rok 2015:
33,99 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Osvobození platí pro nemovitosti připojené do konce roku 2014,
s uzavřenou smlouvou o připojení.

Bohoslužby
Římskokatolická farnost Albrechtičky
vám přeje požehnané prožití
vánočních svátků.
Konání bohoslužeb:
24.12.2014 – 16:00 hod.
25.12.2014 – 08:00 hod.
26.12.2014 – 08:00 hod.
1.1.2015 – 08:00 hod.
Za farnost P. Pawel Grodek

Tříkrálová sbírka 2015
Začátkem ledna u Vašich dveří opět 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
2015 rádi využili na finanční podporu volnočasových aktivit dětí z obcí,
kde se sbírka realizuje, podporu pečovatelské služby ve Studénce,
Pustějově, Bartošovicích, Albrechtičkách a Velkých Albrechticích a na
nákup a údržbu zdravotnických a kompenzačních pomůcek do půjčovny.
V letošním roce pro Charitu Studénka tři králové koledovali v 15 obcích,
zapečetěno bylo 96 pokladniček a celkem jste přispěli částkou 501 631 Kč.
Výtěžek ve výši 326 000 Kč byl použit na částečnou úhradu nově
zakoupeného automobilu, podporu provozu pečovatelské služby,
zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
Část peněz směřovala na celostátní projekty a humanitární pomoc.
Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, kterou pomáháte
všem potřebným spoluobčanům.
Radost a pokoj v době vánoční i po celý rok 2015 Vám přejí pracovníci
Charity Studénka.
Bc.Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor sbírky
V naší obci Vás koledníci navštíví v sobotu 10. ledna 2015.
Termíny plesů
10.1.2015 - Lidový ples – LiLiA Albrechtičky, Kulturní dům
17.1.2015 - Dětský maškarní ples – Sokol Albrechtičky, Sokolovna
24.1.2015 – Skautský ples pro děti – Junák Albrechtičky, Kulturní dům
24.1.2015 – Skautský ples pro dospělé - Junák Albrechtičky, Kult.dům
31.1.2015 – Maškarní ples pro dospělé - Albert Albrechtičky, Kult.dům
7.2.2015 – Obecní ples – Obec Albrechtičky, Kulturní dům
14.2.2015 – Hasičský ples – SDH Albrechtičky, Sokolovna

LiLiA Albrechtičky

Inzerce

Inzerce

Volejbalový turnaj

Smlouvy o odvádění odpadních vod
Podmínkou pro osvobození od placení stočného do kolaudace stavby
Kanalizace a ČOV Albrechtičky (srpen 2015) je uzavření smlouvy o odvádění
odpadních vod. Vyzýváme proto všechny majitelé nemovitostí, kteří ukončili
výstavbu domovní přípojky, jsou připojeni a vrátili zbylý materiál do skladu
obce, aby tak učinili na obecním úřadě do 19.12.2014.
Dále žádáme občany, kteří ještě neodevzdali projektové dokumentace
k odevzdání na stavební úřad, aby tak učinili nejpozději do 28.2.2015.

Zimní údržba komunikací
Pro zimní období 2014-2015 je opět uzavřena smlouva na zabezpečení zimní
údržby místních komunikací s panem Petrem Sklenákem, který bude provádět
vyhrnování komunikací na telefonickou objednávku úřadu.
Současně bude využito i techniky a pracovníků obce na úklid chodníků.
Jako každý rok připomínám parkování vozidel na místních komunikacích a
zelených plochách podél místních komunikací a žádám všechny vlastníky
motorových vozidel, aby v maximální míře využívali k parkování vozidel
vlastní pozemky a nestěžovali tím zimní údržbu.
Pokud budou ponechána zaparkovaná vozidla na některých úzkých
komunikacích, nebude vyhrnutí sněhu provedeno a dojde k omezení průjezdu
vozidel.
Případné problémy se sjízdností komunikací ohlaste na obecním úřadě.
V rámci omezených technických možností budeme vzniklé problémy řešit.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Společenská rubrika

B la h o p řejem e
V m ěsíci prosinci 2014
201 4 oslaví své životní jubileum
paní M ária Povalová

70 let

pan M iroslav Fabián

75 let

pan Oldř
Old řich K aspř
asp řík

85 let

Omezení provozu ObÚ Albrechtičky

D o dalších let jim přejem e pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
V době vánočních svátku bude provoz obecního úřadu v Albrechtičkách
omezen takto:
22. 12. – 26.12.2014 zavřeno
29.12.2014
otevřeno (7:00-13:00, 14:00-18:00)
30.12.2014
otevřeno (7:00-14:00)
31.12.2014 – 2.1.2015 zavřeno
CVČ
Centrum volného času v Albrechtičkách bude uzavřeno v době od 24.12.
do 27.12.2014 a v době od 31.12.2014 do 2.1.2015. V neděli 28.12.2014 a
v neděli 3.1.2015 bude otevřeno v obvyklou dobu.
Tašky na odpad
Připomínáme občanům, že si v případě potřeby stále mohou na obecním
úřadě vyzvednout tašky na tříděný odpad.

Prosincové pranostiky
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

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. 2014
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