I N F O R M ÁTO R

ZPR AVODA J OBCE ALBRECHTIČKY - květen 2019

informace z obecního úřadu
Úvodník květen - Stavění májky
Stejně jako v minulých letech, také letos naši
hasiči neporušili tradici a ujali se stavění máje.
Ve spolupráci s firmou Radka Huvara a obcí
Albrechtičky byla tato tradiční akce naplánována na 30. dubna. Oči mnohých se v tento
den upíraly k obloze mnohem dříve, než byla
májka postavena – černé mraky, obcházející
Albrechtičky a občasné burácení hromu
dávaly tušit, že dřív nebo později bude pršet.
A všichni zúčastnění si přáli, aby to bylo co
nejpozději.
S úderem páté hodiny byly dokončeny přípravy a májka se za pomoci hasičů začala
stavět. Za pár chvil se již prostorem nesl
pochvalný potlesk - májka stála na svém
místě. A protože u nutného ukotvení májky
již není tolik napětí, co u stavění, pozornost se
od hasičů a májky přenesla k opékání špekáčků. A jen co byl poslední špekáček opečen,
začalo pršet.

Děkuji všem, kteří se nenechali odradit deštivou předpovědí počasí, díky Radkovi za
strom a hasičům za jeho postavení a počasí
díky za přízeň.
Tentokrát nám to vyšlo!
Lukáš Pitucha

Informace o volbách do Evropského parlamentu
Volby do Evropského
parlamentu se budou
konat v pátek 24. května
2019 od 14,00 hodin do
22,00 hodin a v sobotu
25. května 2019 od 8,00 hodin do 14,00
hodin.
Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan

jiného členského státu, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu
nejméně 45 dnů (tj. minimálně od 10.dubna2019) přihlášen k trvalému pobytu na území
České republiky.
Voličské průkazy
Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb :
- podáním žádosti v listinné podobě, opatře-
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né úředně ověřeným podpisem voliče,
- podáním žádosti v elektronické podobě,
zaslané prostřednictvím datové schránky,
- osobně u obecního úřadu
Podání v písemné nebo elektronické formě
musí být doručeno obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 17. května
2019).
Osobně lze požádat o vydání voličského
průkazu do okamžiku uzavření seznamu
voličů do Evropského parlamentu (tj.do 22.
května 2019 do 16,00 hodin)
Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb (9. května 2019) předá voličský průkaz
osobně nebo jej voliči zašle.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky budou doručeny voličům

přímo na adresu trvalého pobytu, a to do
úterý 21. května 2019. V případě, že dojde k
jejich poškození nebo ztrátě a nebo volič
zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.
Místo konání voleb
Místem konání voleb v našem volebním
okrsku č.1 je volební místnost v malém sále
Kulturního domu č.p. 131 v Albrechtičkách.
Výsledky voleb
Informace o průběhu voleb a o zjištěných
výsledcích mohou být zveřejněny až po době
stanovené pro uzavření poslední volební
místnosti na území Evropské unie.

4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. dubna 2019
Zastupitelstvo obce Albrechtičky:
1. schvaluje program 4. zasedání doplněný
od čtyři body
volí ověřovatele zápisu 4. zasedání
bere na vědomí kontrolu usnesení z 3.
zasedání
2. bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
3. schvaluje poskytnutí:
- účelové dotace na částku 10 000,- KčJednotce sboru dobrovolných hasičů
Albrechtičky
- účelové dotace na částku 14 000,- Kč –
organizaci JUNÁK – český skaut, středisko
Albrechtičky, z.s.
- finančního daru na částku 5 000,- Kč - ČSV,
z.s., základní organizace Studénka
- finančního daru na částku 1.500,- Kč –
Společnosti přátel Poodří, z.s.,
- finančního daru na částku 2.000,- Kč – Lince
bezpečí, z.s.,
4. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí

dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v
max. výši 196 800,- Kč, určenou k úhradě
uznatelných nákladů projektu
„Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ Albrechtičky“
5. schvaluje uzavření kupní smlouvy o
prodeji pozemku parc.č. 325/122 v k.ú.
Albrechtičky o výměře 1000m2 za cenu 650,Kč/m2
6. schvaluje koupi pozemku st.p.č. 305 o
výměře 25m2, zastavěná plocha a nádvoří, na
kterém stojí stavba v majetku obce a sousední
pozemek p.č. 483/2, ostatní plocha o výměře
3668m2 za cenu dle znaleckého posudku od
státního podniku v likvidaci Milnea. Celková
cena obou pozemků o rozloze 3693m2 byla
znaleckým posudkem vypracovaným státním podnikem Milnea stanovena na 122 000,Kč.
7. schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci
Výzvyč.1/2019 MŽP o poskytnutí dotace v
Národním programu životního prostředí pro
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projekt „Bezúročné půjčky na výměnu
kotle“, s využitím Cíle 1 a 2
8. schvaluje účetní závěrku p.o. Základní
škola a Mateřská škola Albrechtičky za rok
2018 s kladným hospodářským výsledkem:
za hlavní činnost 216 287,69 Kč a za hospodářskou činnost 2 781,- Kč a doporučuje
vsledek hospodaření převést na účet 413 –
rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření.
9. schvaluje pověření ke kontrole u p.o.
Základní škola a Mateřská škola Albrechtičky
pro volební období 2018 – 2022
10. schvaluje uzavření dohody o provedení práce na zajištění služeb specialisty na
výměnu kotlů dle podmínek stanovených v
dotačním programu MŽP
11. schvaluje Provozní řád venkovní hrací
plochy s pískovištěm pro „Hřiště u Základní
školy“ a “Hřiště mateřské školy“

Albrechtičky. Součástí Provozního řádu je i
Návštěvní řád hřišť.
12. schvaluje pronájem nebytových prostor
v budově Střediska údržby: kancelář 113,75m2, kancelář 2 – 18,9m2, kancelář 322,65m2, chodba – 2,76m2 a sociální zařízení
- 3,25m2 a venkovních ploch – 90m2 .
N á j e m n é n e by tov ýc h p l o c h j e 5 0 0 , Kč/m2/rok a nájemné venkovních ploch je
100,-Kč/m2/rok. Smlouva o nájmu bude
uzavřena s firmou ŠELA HABANERA s.r.o. na 5
let, s platností od 1.7.2019.
13. bere na vědomí seznámení se
Závěrečným účtem DSO Regionu Poodří za
rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
14. bere na vědomí seznámení se
Závěrečným účtem DSO SOMPO 2016 za rok
2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření

informace z obce
Obnova stromů na farním kopci
Římskokatolická farnost Albrechtičky má
historicky ve svém majetku, o který se stará,
nejen samotnou stavbu kostela, ale i faru se
zahradou a kopec pod kostelem, p.č. 157/1.
V loňském roce jsme byli nuceni řešit stav
stromů, který se po odborné prohlídce ukázal
jako problematický. Stromy za dlouhá léta
přerostly rozměr lokality a začaly ohrožovat
okolní nemovitosti a elektrické vedení. Proto
jsme se rozhodli pro celkovou obnovu zeleně
na dané parcele.
Po vykácení stromů a náletových dřevin v
období vegetačního klidu zde byly na začátku dubna nově vysázeny vhodné druhy a
kultivary stromů tak, aby v budoucnu neohrožovaly okolní nemovitosti a elektrické
vedení. Dále byla provedena výsadba dopro-

vodné zeleně v podobě různých druhů keřů.
Chceme, aby toto místo v centru obce bylo
bezpečné a působilo příjemně.
Zároveň děkujeme Obci Albrechtičky, že
realizaci tohoto projektu finančně podpořila.
Za farnost Albrechtičky
Mgr. Miroslaw Brutkowski, farář farnosti
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Okrskové kolo soutěže v požárním útoku mužů
V sobotu 4. 5. 2019 proběhlo u ubytovny
Kotvice okrskové kolo soutěže hasičů v
požárním útoku. Při příležitosti 135. výročí
založení SDH Albrechtičky měli organizaci
letošního ročníku na starost hasiči naší obce a
nutno podotknout, že se této úlohy zhostili
na jedničku. Na start dorazilo všech 5 družstev okrsku Studénka a po deváté hodině
ranní se již okolím ubytovny neslo burácení
hasičských čerpadel. A ačkoliv mezi soutěžícími hasiči panovala přátelská a veselá atmosféra, nechyběla ani zdravá rivalita a chuť
zvítězit.
Konečné pořadí dle nejlepšího dosaženého
času po dvoukolovém klání:
1.
Studénka – nádraží
2.
Studénka – město

3.
Albrechtičky
4.
Studénka – Butovice
5.
Pustějov
Děkujeme všem zúčastněným družstvům,
všem divákům za návštěvu a povzbuzování a
domácímu týmu za perfektní přípravu a
hladký průběh soutěže.
Lukáš Pitucha

Svojsíkův závod – střediskové kolo
Svojsíkův závod je akce, kterou pravidelně,
každé dva roky pořádá Junák - český skaut.
Jednou za dva roky se sjíždí 28 chlapeckých a
dívčích skautských družin, tedy asi 200 závodících dětí ze všech krajů České republiky, aby
porovnaly své schopnosti, dovednosti a
znalosti v široké škále disciplín. Ve středu 1.
května proběhlo v Albrechtičkách střediskové předkolo letošního ročníku Svojsíkova
závodu. Pět soutěžních hlídek postupně
podle mapy navštívilo osm stanovišť, kde
plnili nejrůznější disciplíny, jako přechod po
laně, znalosti přírodnin, dopravní značky,
uzlování, všeobecné znalosti, logické myšlení, první pomoc, orientace v bludišti, všímavost. Pokáceného stromu přes Odru (bobří
práce) využili pro přechod na Studéneckou
stranu, kde na ně čekaly stanoviště s řešením
krizových situací a tzv. Hanojské věže. Zpátky
na Albrechtičskou stranu se hlídky dostaly
pomocí lanovky přes Odru (při jejíž stavbě
pořadatelé den předtím pořádně zmokli).
Na celou trasu měli soutěžící omezený čas –
bez 10 minut 3 hodiny. Dvě hlídky malinko
přetáhly – a hned šly body dolů. Ale nakonec
zvítězili všichni, kdo se zúčastnili.

Při slavnostním nástupu bylo zveřejněno
pořadí družstev a všichni si odnesli domů
společnou cenu pro družstvo a také něco pro
sebe (tužku s morseovkou a sladkosti). K
tomu dostaly hlídky diplomy a účastnické
lístky.
Na závěr vyhodnocení zazněla Junácká
hymna.
Doufejme, že jsou naši soutěžící dobře připraveni na okresní kolo, které se koná 11. května
v Kopřivnici.
Závěrem je potřeba velkého poděkování
všem pořadatelům, hlavně místním, za krásně strávený první máj.
Vít Friml
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Občanská poradna Nový Jičín
Dlouho očekávaná novela insolvence, která
má otevřít cestu k oddlužení maximálnímu
počtu dlužníků, vstupuje 1.června v účinnost.
Nová pravidla mají usnadnit vstup do oddlužení a umožnit řešit své dluhy co největšímu
počtu dlužníků. Řízení má být jednodušší a
rychlejší. Tou nejpodstatnější úpravou je však
zrušení minimální hranice úhrady dluhu.
Podle novely insolvenčního zákona bude
dlužník od dluhů osvobozen i tehdy, uhradí-li
méně jak dříve povinných 30%, pokud prokáže, že se v průběhu pětiletého období snažil
dle svých možností o co největší plnění dluhu. Pro seniory a osoby se zdravotním postižením může oddlužení skončit již po 3 letech
bez jakékoliv hranice plnění a ostatní dlužníci
mohou také úspěšně ukončit proces oddlužení po 3 letech, pokud uhradí alespoň 60%
dluhů. V případě různých životních událostí
dovoluje zákon oddlužení až na 1 rok přerušit,
případně až o 6 měsíců prodloužit. Velmi
přínosné je tzv. zastropování dluhu. Úroky a
sankce za prodlení se splácením závazku
budou započítány vždy jen do výše původního dluhu. Tím by se mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky. Některá ustanovení
už tak vstřícná k dlužníkům nejsou. Výraznou
z m ě n o u j e fo r m a p l n ě n í o d d l u že n í .
Oddlužení se bude nově realizovat jen formou splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. To
znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, bude-li to ekonomické. Současně je
stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, která musí být alespoň ve stejné výši
jako odměna insolvenčního správce, tedy
900,- Kč při oddlužení jednotlivce a 1 350,- Kč
při oddlužení manželů. Nad některými výklady nových a upravených paragrafů visí ještě
otazníky a až první realizovaná řízení ujasní
aplikaci všech nových pravidel.

Zároveň čekáme na vydání další doprovodných podzákonných norem, přesto
však do nového procesu skáčeme rovnýma
nohama a věříme, že budeme moci prostřednictvím naší občanské poradny bezplatně
pomoci přípravou návrhu oddlužení všem,
kteří se dostali do dluhové pasti.
Navštívit nás můžete na ulici Sokolovská 9,
Nový Jičín, budova za čekárnou autobusového nádraží, tel. 556 709 403,
Úterý 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
(celý den jen pro objednané)
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
(bez nutnosti objednání)
Čtvrtek 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
(celý den jen pro objednané)
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.

Detašované pracoviště Nový Jičín,
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
IČ: 26593548
tel.: 556 709 403
E-mail: asistencenj@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - květen 2019

-5-

květen 2019

informace z obce
Rybářská sezóna zahájena
I přes tradiční počáteční nepřízeň počasí, na
kterou jsme rybáři zvyklí, zahájili jsme v
dubnu v areálu Fojtovka letošní rybářskou
sezonu. Velice nás potěšil velký zájem spoluobčanů nejen z Albrechtiček, kterých se na
nás přišlo podívat více než 60. Tradiční pečení
ryb se i přes ranní dohadování ohledně chuti
velice povedlo. Už v 11 hodin byly k

zakousnutí pouze kosti. Slibujeme, že se
příště polepšíme a přichystáme ryby i pro ty
největší opozdilce. Současně se na Vás budeme těšit už v měsíci červnu, kdy připravujeme
ke dni dětí Dětské rybářské závody, ale tom
víc až příští měsíc.
Rybáři Albrechtičky

Floria Kroměříž 2019
V neděli 5.5.2019 se uskutečnil
zájezd na Floriu do Kroměříže. I
přes nepříznivé počasí jsme se
sešli v plném počtu 34 lidí. Letos
byla Floria na téma čtyři roční
období a zvěrokruh.

Byla možnost navštívit i místní
arcibiskupský zámek a město.

informace z kultury a sportu
Pozvánka - Sportovní den obce
Obec Albrechtičky ve spolupráci s TJ Sokol Albrechtičky pořádá pro všechny
nadšené, příležitostné i zcela náhodné sportovce

VÍKEND SPORTU A HER
Víkend 15.-16. června bude v naší obci patřit sportu. Po oba dny budou pro děti v
Sokolovně připraveny turnaje ve florbalu, badmintonu, a basketbalu.
Pro dospělé turnaj ve volejbale a pouliční turnaj v házené.
Pro smíšené dvojice (dítě + dospělák) bude připraven soutěžní okruh okolím
Albrechtiček se spoustou zábavných sportovních úkolů. Sváteční i pravidelní
běžci pak budou moci vyběhnout na 5-kilometrovou trať s hromadným startem.
Pro děti pak bude připravena 3-kilometrová trať.
Více o připravených sportovních disciplínách i časovém rozvrhu jednotlivých turnajů a soutěží se dozvíte již brzy na stránkách obce a připravovaných plakátech.
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Pozvánka - Dětský den

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - květen 2019

-7-

květen 2019

informace z kultury a sportu
Pozvánka - Noc Kostelů
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Pozvánka - Otvírání Poodří
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Blahopřejeme
V měsíci květnu 2019 oslaví své životní jubileum
paní Helena Huvarová

93 let

paní Eva Demlová

70 let

pan Vladimír Silber

70 let

Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

informace z kultury a sportu
Akce spolků
vaných akcích Vás budeme prostřednictvím
Pro přehlednost jsme se pokusili sestavit
zpravodaje či obecního rozhlasu průběžně
základní kalendář akcí, naplánovaných spolinformovat. Prosíme organizátory o včasné
ky či obcí v letošním roce. Prosím, berte tento
zasílání informací k jednotlivým akcím, abykalendář s rezervou, termíny a časy konání
chom mohli Vámi pořádanou akci včas prejednotlivých akcí se mohou změnit v závisloszentovat.
ti na mnoha faktorech. O aktuálně připravoPřehled kulturních a společenských akcí v roce 2019
Datum
24.05.2019
26.05.2019
01.06.2019
15.06.2019
22.06.2019
06.07.2019
17.-27.7.2019
07.09.2019
14.09.2019
28.09.2019
01.12.2019
05.12.2019

Čas
14.00
14.00
9.00

14.11

17.00
17.00

Místo
Akce
Pořadatel
Kostel
Farnost, Lilia
Noc kostelů
Kulturní dům
Obec + Ochotníci
Jubilanti
Zahrada u KD
SDH
Dětský den
Obec
obecní sportoviště
Sportovní den
Rybářský spolek
Dětské rybářské závody
Fojtovka
Hřiště u sokolovny
TJ Sokol
Pouťová zábava
Skautský tábor
JUNÁK
Hřiště u sokolovny
Obec + spolky
Den obce
Volejbalový turnaj
Ubytovna a okolí
JUNÁK
Svatováclavský kros
Výroční valná hromada ke 135 letům založení SDH Albrechtičky
Rozsvěcení vánočního stromku
Mikulášská besídka
Adventní výstava

Točna u COOP
Kulturní dům
Dřevěnice

Obec + ZŠ + JUNÁK
Ochotníci + JUNÁK

Veřejnost
ANO
Pozvaní
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
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