Úprava hráze rybníku Kačák
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Obec Albrechtičky

600 let

Říjen
Oslava 600 let obce
Ve dnech 9.9. – 11.9. 2011 proběhly obecní slavnosti k výročí 600 let obce od
první písemné zmínky. Za dobrého počasí proběhly všechny připravené akce a
věřím, že jsme společně důstojně toto výročí oslavili.
Rád bych poděkoval touto cestou všem spoluobčanům a spolkům za pomoc
při přípravě a konání těchto oslav.
Současně děkujeme i sponzorům obecních oslav, díky nimž obec organizuje i
provedení slavnostního ohňostroje-letošními
sponzory byli firmy GIOL anticor s.r.o.,
MIRAMO s.r.o., MSV TRANS s.r.o., Petr
Sklenák a Radek Huvar.
Obec k výročí nechala zhotovit i reklamní
předměty, které jsou ještě k dispozici
k zakoupení na obecním úřadě nebo v dřevěnici.
Jsou to bronzové a stříbrné pamětní mince,
svíčky, klíčenky, držák na mince, létající talíř
(frisbee), nátepníky, flash USB, anistresové
míčky a propisky.
K zakoupení je také kniha „Pamětní kniha rodiny Janáčkovy jakož i kronika
školy, kostela, fary a obce Albrechtic“.

Povodně v obci byly problémem i pro minulé generace. Rozliv Odry na louky byl
jevem běžným a stával se i několikrát do roka. Pro naši obec přišla povodeň do obce
poprvé v roce 1985 z neočekávané strany, od rybníků, jako důsledek zvýšení hráze u
vtoku Albrechtičského potoka do Odry. Další povodeň dala na sebe čekat až do roku
1997, ale ty následné jsou stále četnější. Tyto záplavy jsou způsobeny přelivem
rozvodněné Odry přes rybníky Nový, Kotvice a Kačák. V roce 2009 bylo svoláno
jednání na MěÚ v Bílovci za účasti zástupců Povodí Odry, Lesů ČR, DENAS s.r.o. a
CHKO Poodří, na kterém mělo být dohodnuto řešení jak těmto přelivům přes rybníky
zabránit.
K největším přelivům docházelo především přes rybník Kotvice, na kterém
zabezpečilo CHKO Poodří provedení nové hráze. Firma DENAS zabezpečila opravu
hráze a navýšení komunikace u rybníka Nový a poslední celkem složitou úpravou je
hráz rybníka Kačák. Složitá je úprava především z hlediska vlastnických vztahů, kde
je hráz rybníka lesním pozemkem ve správě Lesů ČR Frenštát.. Aby bylo možné
provést navezení zeminy bylo nutné provést vykácení lesního porostu, které bylo na
jaře provedeno. Současně zastupitelstvo obce schválilo vykoupení pozemků (v mapce
zeleně), po kterém prochází chodník, od státu – Lesů ČR. Následoval návoz materiálu
na hráz, který měla k dispozici obec z výkopů při stavbě Centra volného času.

Zájezd do divadla

Obec Albrechtičky pořádá zájezd do divadla J.Myrona do Ostravy na muzikál
K.Svobody - Z.Podskalského "Noc na Karlštejně" v úterý 29. listopadu 2011.
Lístky jsou již v prodeji na obecním úřadě a budou v prodeji do úterý
22.11.2011.
Cena vstupenky je 140,-Kč.
Odjezd autobusu bude v 17,30 hodin od pošty.

V současné době je potřeba na úpravu hráze zejména podél chodníku dovézt cca 4000
m3 zeminy, což představuje 400 nákladních vozidel. Probíhá jednání o získání zeminy
a je pravděpodobné, že k návozu dojde v nejbližších týdnech.
Bohužel není žádná jiná možnost jak zeminu do lokality dovézt než přes obec, proto
Vás žádáme o shovívavost a pochopení situace, která povede ke zlepšení stavu.
Následně se pro příští rok bude plánovat celková úprava komunikace a chodníku.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Reklama

7. října 2011
zahajujeme prodejní pátky přímo ve výrobně masných výrobků
v Petřvaldě (u Mošnova)
vždy od 8,00 hod do 13,00 hod.
TEPLÁ UZENINA PŘÍMO OD ŘEZNÍKA
(uzená masa přímo z udírny, luxusní klobásy, anglická slanina, špek,
žebírka)

DOMÁCÍ ZABIJAČKA
(jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, paštika, prejty, teplé škvarky, sádlo,
zabijačková prdelačka)

NABÍDKA SPECIALIT
valašská pohanková jelítka a masové jitrničky

Přijďte ochutnat vybrané tradiční lahůdky, vyrobené
z kvalitních domácích surovin.
Těšíme se na Vás!
MORAVAN - masná výroba s. r. o., Petřvald 1/20, 742 60 Petřvald

Telefon: 556 794 725, telefon-fax: 556 754 431, e-mail:
objednavky@moravanpetrvald.cz

Nabídka

ČEZ – okleštění stromoví a porostů
Ve smyslu ust.§25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 sb. žádá ČEZ vlastníky a
uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy ČEZ.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2011, jinak bude ořez
proveden pracovníky ČEZ s tím, že vzniklý klest po těžbě bude zlikvidován a
dřevní hmota bude uložena do hromad na dotčených pozemcích.
Podrobné informace k tomuto upozornění jsou vyvěšeny na úřední desce obce.

Z usnesení zastupitelstva
-

Elektronické občanské průkazy
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC - INFORMACE O ZAVEDENÍ
ELEKTRONICKÝCH OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (e-OP)
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra a v rámci naplnění zákona č. 227/2009
Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zabezpečit
vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji
a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
čipem (e-OP) od 1.1.2012. Všechna pracoviště systému budou upravena tak, aby
bylo možné vydávat současně cestovní doklady i občanské průkazy.
Z tohoto důvodu dojde k odstávce systému na vydávání cestovních dokladů a to
ve dvou termínech:

-

Zastupitelstvo obce na zasedání dne 21.9.2011:
schválilo výši odměny novému členu zastupitelstva panu Bedřichu Drdovi
schválilo prodeje a směny pozemků dle záměrů obce:
- manželům Staškovým, č.p.263, prodat část pozemku PK 198/1 díl 2 v k.ú.
Albrechtičky o výměře 32m2 za cenu 35,-Kč/m2
- manželům Baarovým, č.p.9, prodat část pozemku 516/1 o výměře 133 m2
za cenu 35,- Kč/m2. Současně bude na část prodaného pozemku zřízeno
věcné břemeno pro trasu splaškové kanalizace.
- manželům Demlovým,Zámecká 104, Velké Heraltice, prodat část
pozemku p.č. 516/1 o výměře 20 m2 a část pozemku p.č.17/2 o výměře
47 m2 za cenu 35,- Kč/m2.
- manželům Falharovým č.p. 59, prodat část pozemku 516/1 o výměře 58
m2 za cenu 35,- Kč/m2.
- paní Miroslavě Fabiánové č.p. 244, prodat část pozemku 516/1 o výměře
25 m2 za cenu 35,- Kč/m2.
s manžely Londinovými č.p. 6, provést směnu pozemků a to, částí
pozemků 516/1 o výměře 80 m2 ve vlastnictví obce za nově vyměřený
pozemek 19/2 o výměře 82 m2 ve vlastnictví manželů Londinových.
neschválilo vyhlášení záměru obce prodat část pozemku parc.č. 285/1
schválilo rozpočtovou úpravu č. 3/2011
ustavilo hlavní inventarizační komisi ve složení a skartační komisi obce

Společenská rubrika

17. listopadu 2011 - 18. listopadu 2011
23. prosince 2011 - 31. prosince 2011
V těchto termínech nelze žádat o vydání nového cestovního dokladu (e-pas),
rovněž nelze již vyrobené cestovní doklady vydávat. Lze vydávat pouze cestovní
doklady typu ,,blesk“, jejichž platnost je pouze 6 měsíců a poplatek je ve výši
1500,- Kč. Dosavadní občanské průkazy jsou platné do data uvedeného
v dokladu, pokud nenastane nějaká změna.
Dále upozorňujeme, že v souvislosti s odstávkou systému je možné požádat o
vydání stávajícího typu občanského průkazu nejpozději:
do 30. listopadu 2011 na Městském úřadě ve Studénce
do 14. prosince 2011 na Městském úřadě v Bílovci
O vydání biometrických cestovních pasů (e-pasů) lze požádat v Bílovci nejpozději
19. prosince 2011. Poté bude systém odpojen a nový provoz agendy e-pasů a eOP bude obnoven v pondělí 2. ledna 2012.

Blahopřejeme
V měsíci říjnu 2011 slaví své životní jubileum
Pan Zdeněk Kilnar
Paní Marie Staňková
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
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