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informace z obecního úøadu

Úvodník záøí 2018

Váení spoluobèané,
naim nejmením právì skonèily prázdniny a my
jsme si jako kadý rok obecní slavností pøipomnìli nae symboly znak a prapor obce, které v
letoním roce dosáhly plnoletosti. Stejnì jako v
pøedchozích letech, nám opìt pøálo poèasí a celá
akce se vydaøila. Moje podìkování patøí vem
spolkùm, vem úèinkujícím a vem dalím lidem,
kteøí se na pøípravì a prùbìhu celé akce jakkoli
podíleli.
V posledních dnech prázdnin byla dokonèena
oprava sociálních místností v prvním patøe
základní koly a kolní rok byl zahájen opìt ve
vylepených prostorách. kolní rok byl zahájen
snad v historii koly s nejmením poètem devíti
dìtí. Stalo se tak díky stìhování nìkterých
naich obèanù mimo obec a také rozhodnutím
jmenovaného øeditele koly do funkce nenastoupit. V prùbìhu prázdnin tak muselo zastupitelstvo obce øeit situaci, kdy kola nemìla øeditele,
úplný pedagogický sbor a k tomu jetì velmi
nízký poèet ákù. Naim jediným cílem bylo
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zachování koly v obci a k tomu smìøovaly
vechny kroky, aby nae kola mohla uèinit
Restart a znovu získat dùvìru rodièù. V minulých dnech byl dokonèen nový konkurz na
øeditele koly a chod koly by se mìl dostat do
normálních kolejí.
Na zaèátku mìsíce øíjna nás èekají volby do
obecních zastupitelstev, ve kterých vyjádøíte
svou podporu novému vedení obce. Pohledem
na webové stránky VOLBY.CZ zjistíte, e v naí
obci budeme volit pouze jedinou kandidátku
sdruení Obec pro ivot. I kdy se zdá, e nic
nemùe bránit ve zvolení kandidátù, chtìl bych
Vás touto cestou pozvat k volbám a svým hlasem podpoøit kandidáty do zastupitelstva obce.
S prvním dnem voleb skonèí mandát souèasným
èlenùm zastupitelstva obce, kteøí pracovali a
rozhodovali ve prospìch svých obèanù v minulém období. Nae obec patøí mezi ty, kde se
nevolí rada obce a tak se zastupitelstvo scházelo
nad bìný rámec na pravidelných mìsíèních
pracovních poradách, na kterých jsme se radili
jak postupovat ve vìcech, které jsou v pravomoci starosty. Snad nejvíce jsme se zabývali
øeením reklamací stavby Kanalizace a ÈOV, kde
jsme po mnoha letech dospìli k Dohodì o narovnání se zhotovitelem, který právì nìkteré vady
odstraòuje.
Chtìl bych touto cestou podìkovat vem zastupitelùm za odvedenou práci ve prospìch obce a
svých spoluobèanù. Tìm, kteøí se rozhodli, ji
dále nekandidovat pøeji hodnì zdraví a úspìchù
pokraèování na stranì 2
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v dalí práci a tìm, kteøí budou opìtovnì zvoleni,
pøeji hodnì úspìchù ve vedení obce.

Pøeji Vám krásné babí léto.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém posledním 23.
zasedání po projednání schválilo:
 Program rozvoje obce na období 2018 - 2023
 úplatný pøevod pozemkù v PR Kotvice k.ú.
Nová Horka a v PR Koryta k.ú. Bartoovice za
cenu úøední dle znaleckého posudku
 úplatný pøevod pozemku parc.è. 516/11,
ostatní plocha, ostatní komunikace, s výmìrou
183 m2, vlastníkovi sousedního pozemku s
domem s è.p.32 za cenu 36,20/m2
 smìnu pozemkù  èást pozemku parc.è.
110/3, zahrada, dle geometrického plánu
oznaèeného jako parc.è. 110/6 s výmìrou 115
m2 a èást pozemku parc.è. 110/2 ostatní plocha,
jiná plocha, dle geometrického plánu
oznaèeného jako parc.è. 110/4 s výmìrou 30
m2 za èást pozemku parc.è. st.45, zastavìná
plocha a nádvoøí, dle geometrického plánu
oznaèeného jako parc.è. 682 s výmìrou 17 m2 s
vlastníkem pozemku parc.è. st. 45 s domem è.p.

68 zapsaném na LV è.163, s doplatkem rozdílu
ploch za cenu 36,20 Kè/m2.
 rozhodlo v souladu s ustanovením §84, odst.
2), písmeno d) zákona 128/2000 Sb., o obcích v
platném znìní o zruení pøíspìvkové organizace
Kulturní a Sportovní centrum Albrechtièky,
pøíspìvková organizace, IÈO 047 13 141 ke dni
31. 12. 2018.
 rozhodlo o povolení výjimky z nejniího
poètu ákù v základní kole Albrechtièky pro
kolní rok 2018/2019 z 12 ákù na 9 ákù
 ukonèení práce komisí - stavební a ivotního
prostøedí, a kolské, kulturní a sociální ke dni
30.9.2018
uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí darovací è.
NJ/202/i/2018/Ja v k.ú. Albrechtièky s
Moravskoslezským krajem na pozemky dotèené
projektem Chodníková tìlesa kolem silnice
III/46431, Albrechtièky
 rozpoètové opatøení è. 5/2018

Volby do Zastupitelstva obce
Volby do Zastupitelstva obce se uskuteèní v
pátek 5. øíjna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v
sobotu 6. øíjna 2018 od 8:00 do
14:00 hodin.
Volební místnosti bude malý sál v
Kulturním domì.
Právo volit má státní obèan ÈR,
který alespoò druhý den voleb
dosáhl vìku nejménì 18 let a je v den voleb
pøihláen k trvalému pobytu u nás v obci.

Hlasovací lístek je spoleèný pro vechny volební
strany. Bude doruèen volièi na adresu trvalého
pobytu nejpozdìji do úterý 2. øíjna.
Voliè mùe poádat obecní úøad
nebo v den voleb OVK o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost,
avak pouze v územním obvodu
volebního okrsku.
Vekeré dalí informace  viz internetové
stránky Ministerstva vnitra ÈR www.mvcr.cz
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Odpady
Prosíme obèany, aby pøi pouívání obecních
kontejnerù respektovali pravidla tøídìní odpadù
a nevyhazovali do nich, co tam nepatøí. Kadý
kontejner má nálepku, která obsahuje základní
informace o odpadech, které do kontejneru patøí.
Napøíklad do zeleného kontejneru na sklo
nepatøí keramika, porcelán, zrcadla, plexisklo,
autosklo, varné sklo, árovky, výbojky a záøivky,
obrazovky monitorù, televizí a rùzné displeje.
Mùete vhazovat lahve z barevného a
prùhledného skla, zavaøovací sklenice, sklenìné
nádoby z domácnosti, sklenìné obaly od lékù,
tabulové sklo. Ze sklenìných obalù není tøeba
odstraòovat kovová víèka ani papírové etikety,
zbytky obsahu není tøeba vyplachovat.
Co patøí a nepatøí do modrého kontejnerù na
papír?
Vhazujeme: noviny, èasopisy, seity, bloky,
krabice, kartony, reklamní letáky, knihy (bez
tvrdých obalù), broury, katalogy, kanceláøský
papír, dopisy, obálky, vizitky, papírové výplnì,
obaly od potravin (mouka, cukr atd.), vnìjí
papírové krabièky od zubních past apod.
Nevhazujeme: kopíráky, pauzovací papír, papír s
p o v r c h o v o u ú p r a v o u , k ø í d o v ý p a p í r,
povoskovaný balicí papír, silnì zneèitìný papír
( o d b a r e v, l e p i d e l , m a s t n o t y, k r v e ) ,
zalaminovaný papír, toaletní papír, papírové
kapesníèky, plenky, rulièky od toaletního papíru,
kuchyòských utìrek, pouité mokré nebo vlhké
papírové utìrky, hygienické vloky, plata od
vajec
Pokud do modrého kontejneru na papír
vhazujete krabice, snate se je rozebrat tak,
aby zabíraly v kontejneru co nejmení objem.
Co patøí a nepatøí do lutého kontejneru na
plast?

Vhazujeme: fólie, sáèky, plastové taky,
selápnuté PET láhve, obaly od pracích, èistících
a kosmetických pøípravkù, kelímky od jogurtù,
mléèných výrobkù, balící fólie od spotøebního
zboí, obaly od CD diskù a dalí výrobky z plastù.
Pìnový polystyren sem vhazujeme v meních
kusech.
Nevhazujeme: mastné obaly se zbytky potravin
nebo èistících pøípravkù, zubní kartáèky, tìsnìní,
celofán, obaly od íravin, barev a jiných
nebezpeèných látek, molitan, guma, plexisklo,
podlahové krytiny, novodurové trubky, bioplasty.
Pokud lutý kontejner na plast je oznaèený
oranovou nálepkou na nápojový karton
vhazujeme krabice od dusù, vína, mléka a
mléèných výrobkù, které je potøeba pøed
vhozením do kontejneru øádnì selápnout,
kovové obaly od potravin (plechovky, konzervy).
Nepatøí sem mìkké" sáèky, napøíklad od kávy a
rùzných potravin v práku. Neodhazujte sem ani
nápojové kartony silnì zneèitìné zbytky
potravin.
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Podzimní akce naí Základní a Mateøské koly
►Dìti ètou dìtem

Projekt Z a M, kdy starí dìti základní koly
budou chodit èíst dìtem ze kolky napø. pøed
spaním, nebo v odpoledních hodinách. Dìti tak
motivujeme ke ètení, nesedìní u televize,
rozvíjíme dìtskou fantazii, pøedstavivost,
naslouchání, partnerství dìtí, uèitelù.

►Skøítci Podzimníèci

►Dýòové tvoøení

Dne 18.10. od 16:30hod. v Základní kole si
vichni, kdo mají zájem pøijít s dìtmi vydlabat
nebo vyzdobit vlastní dýni, ochutnat dýòový
dus, upéct dýòové muffinky. Po té bychom
chtìli uspoøádat s vaí pomocí stezku a
projdeme krátkou trasu s rozsvícenými dýnìmi,
které budou cestu oznaèovat.

Projekt se uskuteèní na zahradì Z 27.9.
Vyuijeme vekerý pøírodní materiál, který nám
podzim nabízí katany, aludy, listy, ípky,
chmel
a budeme tvoøit. Vydáme se také
spoleènì skøítka Podzimníèka hledat.

Mgr. Vìra Huvarová, zástupce koly

►Zahrada základní koly

Nabízíme maminkám na mateøské dovolené
trávit volný èas pro zpestøení na kolní zahradì,
dennì od 8.30  10.30hod.do konce listopadu.
Staèí zazvonit u dveøí Z a nahlásit se, e
pøicházíte.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci záøí 2018 oslaví své ivotní jubileum
Jarmila Bravencová
Ludmila Monsportová
Albìta ajtarová

70 let
70 let
70 let

Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
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