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Obec Albrechtičky

600 let

Prosinec

V období od 23.12.2011 do 1.ledna 2012 budou Obecní úřad Albrechtičky i místní
knihovna uzavřeny.
Ve stejném období bude omezen i provoz Městského úřadu ve Studénce.
Posledními úředními dny roku 2011 jsou :
Středa 21.12.2011 a čtvrtek 22.12. 2011 v obvyklých úředních hodinách.
Prosíme, abyste si své úřední záležitosti vyřídili v uvedených dnech a děkujeme
Vám za pochopení.

PF 2012
Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám i Vašim rodinám příjemné a radostné
prožití vánočních svátků, do nového roku pevné
zdraví, hodně štěstí, pohody, spokojenosti, osobních i
pracovních úspěchů.
zastupitelstvo a starosta obce

Pozvání na zasedání zastupitelstva obce
Obecní úřad zve všechny občany na 6. zasedání zastupitelstva obce, které se
koná ve středu 14. prosince 2011 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního
domu.
Program:
1.
Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.
Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.
Schválení pokladních limitů v pokladnách obce
4.
Schválení rozpočtu obce na rok 2012
5.
Schválení rozpočtového výhledu obce na roky 2012-2015
6.
Schválení rozpočtové úpravy č. 4 na rok 2011
7.
Schválení dodatku mandátní smlouvy s firmou Mott MacDonald
CZ na řízení projektu „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“
8.
Schválení stanov svazku obcí Region Poodří
9.
Projednání zprávy kontrolního výboru Regionu Poodří a
Závěrečného účtu Regionu Poodří za rok 2010
10.
Různé
Úplný program bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce 7
dní před konáním zasedání.

Charita Studénka organizovala Tříkrálovou sbírku v roce 2011 ve 13 obcích.
Z celkové vykoledované částky 403 218 Kč byla část ve výši 263 559 Kč určena
na projekty Charity Studénka.
V letošním roce jsme výtěžek sbírky použili na:
- nákup kompenzačních a zdravotnických pomůcek pro rozšíření
sortimentu půjčovny pomůcek, která slouží pro nemocné nejen ze
Studénky, ale i z měst a obcí, kde je sbírka organizována ( elektrické
postele, invalidní vozíky, toaletní pomůcky, antidekubitní matrace, aj.),
- podpoření činnosti pečovatelské služby ( opravy automobilů pro
pečovatelskou službu, obnova materiálního vybavení pro zajištění
rozvozu obědů – přepravky).
Celostátní Tříkrálová sbírka 2012 bude probíhat ve dnech 1.1. – 14.1.2012. Ty
pravé koledníky poznáte podle pokladniček s logem Caritas, vedoucí skupinky
musí mít u sebe průkazku opravňující ke koledování a svůj občanský průkaz. Na
požádání Vám tyto dokumenty předloží.
Výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně směřuje na pomoc lidem postiženým
přírodními katastrofami u nás i v zahraničí a na podporu projektů Charity ČR.
Charita Studénka pro své projekty obdrží 65% výtěžku sbírky. V roce 2012 jej
chceme použít opět na rozvoj půjčovny kompenzačních a zdravotnických
pomůcek. O pomůcky je velký zájem, proto jejich sortiment stále rozšiřujeme a
obnovujeme. Některé pomůcky díky vytíženosti vyžadují už i opravy a seřizování.
Část vykoledovaných peněz bude použita na podporu činnosti pečovatelské
služby, která je náročná na provozní náklady – oprava a provoz aut.
Velké poděkování patří nejen koledníkům, ale i Vám, kteří Tři krále každoročně
přijímáte s vlídností a štědrostí u dveří svých domovů. Věříme, že i Tříkrálová
sbírka 2012 bude stejně úspěšná jako všechny předcházející a její použití pomůže
potřebným nejen ve Studénce a okolních městech a obcích, ale i lidem, kteří se
z důvodů živelných katastrof či nepříznivé životní situace ocitnou v nouzi.
Přejeme Vám krásné a radostné prožití Vánoc, hodně zdraví a úspěchů
v novém roce.
Charita Studénka

Oznámení
Společnost OZO oznamuje, že po dobu vánočních svátků bude probíhat normální
odvoz odpadů, tzn., že u nás zůstává svozový den v pondělí 26.12.2011.
Čtrnáctidenní odvozy zůstávají i v příštím roce v sudé týdny.
První svoz proběhne 9.1.2012.
Občané s měsíčním odvozem budou informováni
letákem OZO do schránky.
Připomínáme občanům, kteří mají výjimečně více
komunálního odpadu než je objem nádoby, že je
možno si na obecním úřadě zakoupit pytle na odpad
od firmy OZO pro tento mimořádný odvoz. Cena pytle
je 30,- Kč.

SDH upozorňuje
Šťastný a bezpečný závěr roku!
Opakování je prý matka moudrosti, a proto stejně jako v uplynulých letech, tak i
letos Vás chceme upozornit na některá nebezpečí, která na nás číhají v posledním
měsíci v roce.
Toto období je ve znamení vánočních svátků a novoroční oslav a tak snad v žádné
domácnosti neschází různé vánoční a silvestrovské dekorace a zábavná
pyrotechnika.
A právě již při pořizování výzdoby a pyrotechniky bychom měli pamatovat na
určitá pravidla bezpečnosti. Pokud jde o adventní věnce, svícny nebo vánoční
kytice, které jsou doplněny svíčkami dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci
upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní
ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich
vzplanutí. Dále si důkladně rozmyslet, kam si doma dekoraci se svíčkami
umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost
od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor
nábytkových skříněk. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním
stromečku by mělo být samozřejmostí.
Pokud jde o zábavnou pyrotechniku, máme v dnešní době možnost širokého
výběru těchto výrobků v obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a
tržnicích. Při jejich nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek
byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce, aby obal byl nepoškozen a aby na
obalu byla vyznačena třída nebezpečnosti.
Pyrotechnika je podle nebezpečnosti rozdělena do čtyř tříd.
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat osobám
mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky,

pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně
nakoupit ve většině obchodů a stánků.
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám
starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Jejich
používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovu důchodců
atd.
Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit
průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad.
Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich
zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra v souvislosti s používáním
zábavné pyrotechniky k řadě tragických událostí, kdy se zraní desítky lidí, dochází
k úmrtí a materiální škody dosahují stamilionů korun. Nejčastější příčinou je
používání neodborně podomácku vyrobené pyrotechniky. Tohoto bychom se měli
vyvarovat a raději si pořídit pyrotechnické výrobky od profesionálních výrobců.
Při manipulaci v žádném případě nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat
pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Příjemné a bezpečné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku
přejí hasiči.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

Pozvánka
ZŠ a MŠ Albrechtičky zvou širokou veřejnost na tradiční předvánoční
Ježíškovu dílnu,
kde si každý za poplatek 20 Kč může dotvořit originální vánoční vázičku.
Přijďte v sobotu 10. prosince 2011 v době od 10 - 17 hod. do IC v
Albrechtičkách.
Součástí této dílny bude i výstava
betlémů dětí ZŠ a MŠ, ukázky
vánočních filigránových
dekorací a ozdob.
Celá tato akce je doplněna
prodejní výstavou levných
dětských knih a prodejní
výstavou bižuterie
paní Dáši Granatierové.
Připraveno je i malé občerstvení.
Přijďte se inspirovat a užít si
předvánoční atmosféru.

Nespalujte odpady

Oznámení

Znečištění ovzduší trápí mnoho měst a obcí
v České republice. Jedním z významných zdrojů
znečištění jsou lokální topeniště. Zejména
nezákonným spalováním odpadů doma v kamnech
či používáním nekvalitních paliv a zastaralého
topného zařízení vzniká velké množství zdraví
nebezpečných zplodin.
Nespalujte doma odpady!
I když se spálení odpadu může jevit jako
bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, v
žádném případě tomu tak není. Pálením odpadních
materiálů vytváříme množství velmi jedovatých
látek, které následně ohrožují naše zdraví a zdraví
ostatních obyvatel (sousedů). V žádném domácím
topeništi se nevytvářejí teploty dostatečně vysoké,
aby se toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Vždyť
například prudce jedovaté dioxiny, vznikající
spalováním chlorovaných materiálů, jako je třeba
PVC, potřebují k likvidaci teploty nad 1200°C (ale
i pak mohou vznikat další). Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou
technologií na čištění spalin a tak záleží na každém z nás, kolik jedů
vypustíme do vzduchu. Toxické
látky nikde „v ovzduší nezmizí“ (obzvlášť za špatných rozptylových
podmínek, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí jako „deka“) ale ohrožují
Vás, Vaši rodinu a pochopitelně i Vaše sousedy.
Zákon o ochraně ovzduší rovněž zakazuje spalovat v lokálních topeništích
kaly, proplástky (prorostlé uhlí nižší kvality) a lignit. Při pálení odpadů vzniká
mnoho toxických látek. Dioxiny a furwany
jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a
ovlivňují nervovou soustavu. V důsledku nedokonalého spalování vznikají
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe ilustrovat
vlivem kouření cigaret na zdraví. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu
s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen
rovněž patří mezi rakovinotvorné látky, styren mezi látky s možnými
rakovinotvornými účinky. Množství a složení škodlivých látek se odvíjí od
toho, co spalujete.
Máte problém, kam s odpadem?
Zjistěte si, kde v místě Vašeho bydliště je možné odpad odevzdat.

JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně, člen skupiny COOP oznamuje, že
ve všech prodejnách COOP JEDNOTA v okrese Nový Jičín zavádí s okamžitou
platností možnost placení nákupů bankovními kartami a dobíjení mobilních
telefonů všech operátorů a to po celou provozní dobu. Zároveň nabízí bezplatné
získání Zákaznické karty všem občanům a junior Zákaznické karty pro děti pro
získávání výhod při nákupech. O dalších výhodách, které poskytuje JEDNOTA
získáte informace v prodejnách sítě COOP a na internetových stránkách
www.jednota-nj.cz.
Využijte této trvalé nabídky a přijďte do prodejen COOP JEDNOTA.

Převzato z letáku společnosti ARNIKA

Provoz Centra volného času v době svátků
Centrum volného času Albrechtičky bude mít v době vánočních svátků omezen
provoz v těchto dnech:
24.12., 25.12., 26.12.2011
zavřeno
27.12. – 30.12.2011
běžný provoz
V případě zájmu využít Centrum i v dopolední době, je toto možné po dohodě.
31.12.2011 a 1.1.2012
zavřeno
Od 2.1.2012 je opět provoz Centra v běžných provozních hodinách.

Kalendář 2012
Obec Albrechtičky nabízí k prodeji stolní kalendář MAS Regionu Poodří na rok
2012 za cenu 50,- Kč.
Kalendář si můžete koupit na obecním úřadě.
Dále si na obecním úřadě můžete zakoupit drobné upomínkové předměty, jako
jsou klíčenky, svítilny, propisovačky, USB disky, svíčky, pamětní mince a další.

Mikulášská besídka – v neděli 4.12.2011
Ochotnický divadelní soubor a organizace Junák ve spolupráci s Obecním
úřadem pořádají v neděli 4. prosince 2011 v 16.30 hod. v Kulturním domě
„ M I K U L Á Š S K O U B E S Í D K U“
na které bude sehrána veselá pohádka se zpěvy, na motivy stejnojmenné
knihy Jana Karafiáta.

BROUČCI
Besídku navštíví Mikuláš, andělé a čerti.
Těšíme se na Vaši účast.
Vstupné dobrovolné

Reklama

Vánoční koncert
Obecní úřad ve spolupráci s farností Albrechtičky
zvou všechny příznivce dobré hudby na

Vánoční koncert
ve čtvrtek 29. prosince 2011 v 17:00
v kostele sv. Mikuláše v Albrechtičkách.
Zazní skladby J.S.Bacha, W.A.Mozarta, A.Dvořáka a dalších
Účinkují:
Marek Kozák (varhany), Petr Strakoš (trubka, baskřídlovka) a David
Škařupa (zpěv, trubky)
Vstupné dobrovolné

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci prosinci 2011 slaví své životní jubileum
Paní Marie Košárková
Pan Miloslav Friedel
Pan Arnošt Čegan
Paní Vlasta Rusková
Paní Božena Šobichová
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
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. 2011.

