INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - duben 2018

informace z obecního úøadu

Úvodník duben 2018
Váení spoluobèané,

Dovolte, abych Vás po zimním období informoval
o aktivitách, které jsme v zimním období vyvíjeli,
abychom s pøíchodem jara mohli zahájit stavební
práce na akcích, které byly schváleny v rozpoètu
obce.
<>
V prùbìhu ledna byly pøipraveny a podány dvì
ádosti o dotace Moravskoslezského kraje a to
ve výi 250 tis. Kè na opravu pìí lávky pøes
øeku Odru a na vypracování projektové dokumentace a následné podání ádosti o dotaci na
vybudování dalích èástí chodníkù podél hlavní
komunikace od prodejny COOP a po mateøskou
kolu ve výi 255,1 tis. Kè. Dle získaných informací byly obì nae ádosti úspìné a mùeme
poèítat s úsporou financí v naem rozpoètu,
které mùeme pøípadnì pouít na jiné projekty.
Bìhem mìsíce února jsme provedli výbìr zhotovitelù na akci Oprava schodù na Zradcov a na
Úpravu hygienických místností v základní kole.
Oprava schoditì na Zradcov bude zahájena v
mìsíci kvìtnu firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o. z
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Lubiny. O pøesném termínu zahájení prací
budeme informovat rozhlasem a na webových
stránkách obce. Opravu hygienických zaøízení
ve kole bude v dobì letních prázdnin provádìt
firma JVAgro s.r.o. z Ronova pod Radhotìm.
Provedli jsme také výbìr zhotovitele projektové
dokumentace na vybudování dalích èástí
chodníkù podél hlavní komunikace od prodejny
COOP a po mateøskou kolu. Dokumentaci ji
zpracovává firma Projekèní a inenýrská èinnost
G r o m a n a s p o l . s . r. o . z e S t u d é n k y.
Pøedpokládáme, e dokumentace bude pøedloena jetì v první polovinì roku k povolení
stavby speciálnímu stavebnímu úøadu v Bílovci a
v druhé polovinì roku bude pøipravena ádost o
dotaci do výzvy MAS Regionu Poodøí. I na zpracování této ádosti byl proveden výbìr dodavatele a bude jim spoleènost Na míru s.r.o. z
Metylovic.
<>
V tìchto dnech byl ukonèen také výbìr zhotovitele na veøejnou zakázku k provedení udrovacích prací na mostech a lávkách v obci, kdy
budou zcela opraveny 4 betonové lávky pøes
potok a provedeno zabezpeèení mostních opìr
na vech mostech, tj. pøedevím úpravy v korytì
a na bøezích Albrechtièského potoka v okolí
mostù. Pøi provádìní oprav lávek dojde k pøechodnému uzavøení opravované lávky, opravy
opìr mostù probìhnou bez omezení dopravy.
<>
Dalím projektem, na který bude v nejbliích
dnech vypsáno výbìrové øízení na zhotovitele
akce, je Oprava pìí lávky pøes øeku Odru. Na
tuto akci musela být pøepracována projektová
pokraèování na stranì 2
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dokumentace poøízena v roce 2011 a dolo tak
ke zdrení s vypsáním veøejné zakázky.
<>
Nadále èekáme, jak dopadne nae ádost o
dotaci na výstavbu sbìrného dvora, kde byl
prodlouen SFP termín pro podávání ádosti a
tím se ve èasovì posune i pro pøípadnou realizaci.
<>
Díky novým prostorám ve støedisku údrby
mohli zamìstnanci obce v zimním období provádìt práce spojené s údrbou majetku obce. Byl
tak proveden nátìr mantinelù venkovního høitì

centra volného èasu, které ji bylo zpìt i namontováno a dále se provádí také oprava a nátìry
oplocení objektu døevìnice.
<>
Jako kadý rok budeme provádìt úklidové práce
v obci spojené s èitìním komunikací a okolních
ploch. Stejnì jako v letech minulých Vám
budeme velmi vdìèni za pøípadnou pomoc s
tímto úklidem v okolí svých domù a nemovitostí.
Pøeji Vám pohodový vstup do jarního období.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Velkoobjemový odpad
Obec Albrechtièky ve spolupráci s firmou OZO
Ostrava organizuje sbìr velkoobjemového a
nebezpeèného odpadu. Svoz tohoto odpadu je
urèen pouze pro obèany obce Albrechtièky.

Sbìr probìhne v sobotu 5. kvìtna 2018 na
toènì autobusu u mateøské koly v dobì
od 12:00 do 15:00 hod.
Osoby podnikající jsou povinny si zajistit odvoz
odpadù, který vzniká z podnikatelské èinnosti,
na své náklady samy. Tento sbìr jim není urèen!

Patøíte mezi majitele starých kotlù ??
Stále se jetì mùeme setkat s kouøícími komíny
ve spojení s nepøíjemným zápachem i v nai obci.
Jsem pøesvìdèen o tom, e tento stav není
zapøíèinìn spalováním odpadù èi materiálù, který
se nedá kvalifikovat jako palivo, ale hlavnì
vytápìním v kotlích na tuhá paliva nesplòujících
3. emisní tøídu, tzv. fabrické výroby. Jsem také
pøesvìdèen o tom, e tzv. Èadilové jsou si
vìdomi tím, e obtìují své okolí kouøem, ale
nemají pocit, e poruují obecnì závazné pøedpisy, ale pouze obtìují své sousedy. Jeliko
nám tento stav není jedno a kotlíkové dotace

stále v Moravskoslezském kraji pokraèují,
nabízíme Vám pomoc pøi pøípadném vypracování
ádosti o kotlíkovou dotaci, které od letoního
roku budou znovu zvýhodnìny tím, e nebudete
potøebovat k realizaci ádnou hotovost.
Pøi poslední návtìvì Moravskoslezského kraje
ministrem ivotního prostøedí Richarda Brabce
jsme slyeli i z jeho úst výzvu smìrem k obèanùm vyuívajícím k vytápìní rodinných domù
kotlù 1. a 2. emisní tøídy. Tyto kotle poèínaje
rokem 2022 bude zakázáno pouívat a je potøeba poèítat s tím, e kontroly zaènou a budou
pokraèování na stranì 3
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probíhat.
Neèekejte na to, a zazvoní kontrola z obecního
úøadu nebo odboru ivotního prostøedí a vyuijte
moností, které jsou nabízeny Moravskoslezským krajem. Kromì námi nabídnuté pomoci
jsou zcela jistì pøipraveny ádost o dotaci zpracovat dodavatelské firmy tzv. na klíè.

Velice nás mrzí, e se po ploné plynofikaci obce
v roce 1998 øada vlastníkù nemovitostí vrátila k
vytápìní tuhými palivy. Proto Vás ádáme o
zamylení a POJÏTE TO ZMÌNIT.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Oøez stromù zasahujících do komunikací
Ji tradiènì s pøíchodem jara si Vás dovoluji
poádat o provedení oøezu ovocných a okrasných stromù ve vaich zahradách, které pøesahují do místních komunikací. Pøi provádìní oøezù
prosím poèítejte také s tím, e vìtve budou v

prùbìhu roku znovu dorùstat a proveïte oøez v
dostateèné míøe. Podívejte se také na stromy
rostoucí v blízkosti hranic se sousedními pozemky, aby stromy nepøerùstaly k sousedùm.

Sbìr a svoz BRO  kontejnery ASOMPO
Zahájení sbìru a svozu biologicky rozloitelného odpadu probìhne poprvé ve ètvrtek 19.4.2018. Kontejnery budou vystaveny ke
sbìru od 13.00 hodin u budovy garáí obecního úøadu  u toèny
autobusù M. V dalích týdnech budou kontejnery vystavovány
pravidelnì kadý ètvrtek a do odvolání.
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2018
Zastupitelstvo obce na svém 19. zasedání po
projednání schválilo:
- prodej a smìnu pozemkù v k.ú. Albrechtièky
parc.è. 520/15 o výmìøe 13m2, ostatní plocha,
parc.è. 520/16 o výmìøe 20m2, ostatní plocha,
parc.è. 516/51 o výmìøe 9m2, ostatní plocha
parc.è. 122/2 o výmìøe 59m2, ostatní plocha
za cenu sjednanou ve výi 36,20 Kè/m2.
- prodej pozemku parc.è. 1999/10 v k.ú.
Studénka nad Odrou s výmìrou 496 m2,
trvalý trávní porost, za minimální cenu 7,83
Kè/m2.
- poskytnutí dotací a finanèních darù :
• dotaci ve výi 80.000,- Kè Tìlocvièné jednotì Sokol Albrechtièky
• dotaci ve výi 20.000,- Kè Charitì Studénka
• finanèní dar 5.000,- Kè Èeskému svazu
vèelaøù, z.s. Albrechtièky

• finanèní dar 5.000,- Kè domovu
Seniorcentrum OASA s.r.o., Petøvald u Nového
Jièína
• finanèní dar 2.000,- Kè na sbírku Varhany pro
svatovítskou katedrálu
- pronájem nebytových prostor :
• místnosti bývalého obecního úøadu spolku
SH ÈMS - Sbor dobrovolných hasièù
Albrechtièky,
• místnost bývalé dílny obce Rybáøskému
spolku Albrechtièky
• místnosti motárny Spolku zahrádkáøù
Albrechtièky
- rozpoètové opatøení è.1/2018 (vyvìeno na
webu obce). V rámci rozpoètového opatøení
byly navýeny prostøedky na opravu minigolfových drah a na odvodnìní a sanaci kulturního domu ze severní strany.

Vojenské cvièení aktivních záloh
Váení obèané,
ve dnech 9. a 15. dubna 2018 probìhne v
lokalitì Letitì Leoe Janáèka Ostrava-Monov a
pøilehlých èástí navazující na obce Albrechtièky a
Petøvaldík ,,vojenské cvièení pøísluníkù
Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství
Ostrava.
Prostor vojenského cvièení bude vyznaèen
výstranými cedulemi s nápisem STØEENÝ
PROSTOR  VSTUP ZAKÁZÁN.
Upozoròujeme obèany, e bìhem cvièení mohou
zaregistrovat støelbu z ruèních zbraní, jedná se
vak pouze o cvièné støelivo.
V období 12. -14. dubna 2018 mùete rovnì
zaregistrovat v prostoru letitì smíené hlídky
Policie Èeské republiky a Armády Èeské republiky.

Uvedený prostor bude ve smyslu ustanovení §
42 odst. 1 zákona è. 222/1999 Sb., o zajiování
obrany Èeské republiky, ve znìní pozdìjích
pøedpisù, vymezen ve prospìch Armády ÈR,
která ho má oprávnìní uívat po stanovenou
dobu k vojenskému výcviku v rámci statutu
vojenského prostoru.

Vyznačený prostor
vojenského cvičení
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Pooderské kotování 2018
Obec Albrechtièky ve spolupráci s místními
spolky vyhlauje dalí roèník obecního kola
Pooderského kotování - soutìe v kvalitì
destilátù.
Zájemci, kteøí se chtìjí zúèastnit soutìe o
nejlepí destilát upozoròujeme, e do soutìe je
nutno dodat 0,1 litru daného destilátu.
Vyhodnocení vzorkù pálenek probìhne na
setkání zástupcù spolkù a sdruení s vedením
obce dne 27.4.2018.

Soutìí se ve tøech kategoriích:
• slivovice
• hrukovice
• jabkovice
Zájemci o úèast v soutìi se svými destiláty
vyrobenými z loòské úrody, mohou odevzdat své
vzorky do soutìe na obecním úøadì do ètvrtku
26. 4. 2018.
Vítìzné vzorky postoupí do soutìe Regionu
Poodøí v Bartoovicích, která se bude konat pøi
pøíleitosti Otevírání Poodøí dne 12. 5. 2018.

Sbìr kovového odpadu
Sbor dobrovolných hasièù uspoøádá ve ètvrtek
3. kvìtna od 16.00 hodin sbìr kovového odpadu.
Hasièi proto ádají obèany, kteøí se chtìjí zbavit

nepotøebného kovového odpadu, aby tento
pøipravili k odvozu na krajnici u svého domu.

informace z kultury a sportu

Pozvánka - Stavìní máje
Sbor dobrovolných hasièù

v návaznosti na májové tradice v naí obci uskuteèní ve spolupráci
s místní firmou STØECHY HUVRAD

Stavìní máje.

Akce se uskuteèní v pondìlí 30. dubna 2018 od 17:00 hod.
na zahradì u Kulturního domu .
Zveme vechny spoluobèany.

Pozvánka  Zahájení rybáøské sezóny
Rybáøský spolek Albrechtièky zve vechny obèany

 Na zahájení rybáøské sezony 

v sobotu 28.4.2018 od 9:00 do areálu Fojtovky.
Tradièní peèení ryb a obèerstvení je zajitìno.
Na velkou úèast se tìí rybáøi.
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Národní házená

NÁRODNÍ HÁZENÁ - ROZLOSOVÁNÍ - JARO 2018
Hosté

Kategorie

-

Albrechtièky

mui A

Albrechtièky

-

SK Studénka

mladí áci

13:30

Sokol Kokory

-

Albrechtièky

mladí áci

29.4.2018

10:00

Albrechtièky

-

SK Studénka

mui A

12.5.2018

10:00

Albrechtièky

-

Sokol Svinov

mladí áci

13.5.2018

17:00

TJ Pustìjov

-

Albrechtièky

mui A

20.5.2018

09:00

Albrechtièky

-

TJ Stará Ves n/O

mladí áci

20.5.2018

10:15

Albrechtièky

-

TJ Stará Ves n/O

mui A

27.5.2018

12:30

SSK Vítkovice

-

Albrechtièky

mladí áci

3.6.2018

10:00

Albrechtièky

-

TJ Pustìjov

mui A

9.6.2018

13:00

TJ S. Osek n/B

-

Albrechtièky

mladí áci

9.6.2018

16:00

TJ Stará Ves n/O

-

Albrechtièky

mui A

Datum

Èas

Domácí

21.4.2018

15.30

SK Studénka

22.4.2018

10:00

28.4.2018

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci dubnu 2018 oslaví své ivotní jubileum
paní Zdeòka ajtarová 80 let
paní Naïa Myková
80 let
paní Jaroslava Demlová 70 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
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TOP
letní brigáda?
Hledáme

Asistenta/ku prodeje
KDE?
Aelia duty free

Na Letišti Ostrava
Životopis s fotografií posílejte na e-mail: j.hruby@lagardere-tr.cz
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