Prázdniny jsou na dohled

INFORMÁTOR
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Červen 2012
Soutěž Vesnice roku 2012
Obec Albrechtičky se přihlásila do soutěže Vesnice roku opět po čtyřech letech a dne
5.6. přivítala v obci krajskou hodnotící komisi, kdy prezentovala naši obec, činnost
našich spolků a aktivity občanů.
V rámci Moravskoslezského kraje se v letošním roce přihlásilo do soutěže 12 obcí.
Slavnostní vyhlášení a předání ocenění obcím krajského kola soutěže proběhne
10. srpna 2012 ve vítězné obci Řepiště. Vítěz krajského kola soutěže postupuje do
celostátního kola a bude soutěžit o titul „Vesnice roku 2012“.
Dále komise rozhodla o udělení těchto ocenění:
2. místo v krajské soutěži – obec Albrechtičky, okres Nový Jičín
3. místo v krajské soutěži – obec Rýžoviště, okres Bruntál
Modrá stuha - za společenský život - obec Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín
Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí - obec Rohov, okres Opava
Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec Otice, okres
Opava
Cena naděje pro živý venkov - obec Těškovice, okres Opava
Za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů – obec Albrechtičky, okres Nový Jičín
Děkuji všem občanům a spolkům za účast na rozvoji a péči o vzhled naší obce,
pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí.
Ing. Miloslav Čegan - starosta

Realizujeme projekt Zahrada mateřské školy
V roce 2011 jsme společně s rodiči a dětmi
mateřské školy a také dětmi základní školy
zahájili projekt na obnovu zahrady mateřské
školy, který měl za cíl obnovu zeleně a obnovu
herních prvků pro děti. Na tento projekt byla
podána v roce 2011 žádost o dotaci u
ministerstva pro místní rozvoj, která nebyla
úspěšná. Část projektu obec uskutečnila
z rozpočtu obce. V letošním roce byla žádost
podána znovu a na dokončení projektu byla
poskytnuta dotace ve výši 210 tis. Kč. Dojde tak
k dokončení úpravy zeleně a doplnění herních
prvků.

Blíží se prázdniny, a i když chceme dny volna využít hlavně k odpočinku a různým
radovánkám na suchu i ve vodě, nemůžeme bohužel zapomínat na to, že i o
prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas.
Ne vždy se podaří pro děti vytvořit dostatečnou náplň pro volné dny a tak se zde
objevuje prostor pro jejich fantazii a uskutečňování různých „hrdinských“ činů. Proto
v případě, že ponecháváme děti úplně nebo částečně bez dozoru měli bychom myslet
na to, abychom v jejich dosahu nenechávali zápalky, zapalovače, zábavnou
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát
předmětem experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších
případech i smrtí. Důrazně upozornit děti na to, že plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní. Aby si při odchodu z domu ověřily, zda
jsou všechny elektrické a plynové spotřebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny vodovodní
kohoutky, zda jsou uzavřena okna a jestli při vycházení z bytu mají v ruce klíče.
Tato základní pravidla, která by samozřejmě měla platit nejen pro děti, ale i dospělé,
mohou alespoň částečně zamezit nebezpečí vzniku požáru a případnému zranění nebo
usmrcení osob a ke škodám na majetku.
Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na
vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha, nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je
oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od
sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho
samovolné rozhoření.
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o
prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné
nástrahy upozornit a varovat je před nimi.
A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve vozidle
v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem a že
plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je následkem přehřátí častou
příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních měsících bychom měli myslet při
každé činnosti spojené například s opékáním a grilováním a dále rovněž při
manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání, lakování apod., kdy vlivem teplého
počasí dochází k odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace. A v případě,
že se stanete přímými účastníky nebo svědky požáru nebo jiné mimořádné události,
volejte hasiče na linku 150 nebo 112.
Spokojené, radostné a hlavně bezpečné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín

Zahajujeme projekt domácího kompostování
Naší obci se po velkém úsilí podařilo získat dotaci na zahájení projektu předcházení vzniku
biologických odpadů domácím kompostováním. V rámci tohoto projektu bylo 180 domácností
v průběhu dubna a května vybavených kvalitními zahradními kompostéry, které pomůžou našim
obyvatelům řešit otázku co s odpadem ze zahrady. Proč jsme se ale do projektu pustili?
Separace a zpracování bioodpadu
Každý obyvatel ročně vyprodukuje v průměru 331kg komunálního odpadu. Z tohoto množství
až 50 % tvoří bioodpad. Skládá se z posečené trávy ze zahrad, listí, větví stromů, ovocných
a zeleninových odpadů, dřevěných pilin, kůry či trusu zvířat. Toto všechno pravidelně
odvážíme nebo spalujeme, případně vytváříme nelegální skládky. Proč? Pokud nechtěné
suroviny správně zužitkujeme a proměníme na hnojivo,
ušetříme životní prostředí i své peníze za nákup
umělých hnojiv.
Jednou z nejstarších a nejrozšířenějších člověkem
řízených recyklací je kompostování, které zintenzivňuje
a optimalizuje půdní mikrobiologické procesy. Pomocí
kompostování je možné z různých bioodpadů získat
kvalitní organické hnojivo - kompost. Kompostování je
tedy přírodní proces, při kterém dochází k rozkladu organických odpadů působením
mikroorganizmů na humusové látky.
Proč zahradní kompostéry?
Protože jsou ideálními pomocníky při kompostování. Jsou
vyrobeny z recyklovaného plastu, nádoba kompostéru nemá dno
(z důvodu styku s půdou a přístupu mikroorganizmům a žížalám).
Co je nejdůležitější – kompostéry zkracují čas potřebný na
kompostování o více jak polovinu, zjednodušují celou činnost
a dělají ji estetickou protože kompostéry nepůsobí na zahradě
rušivě. Regulují teplotu, vlhkost, přístup vzduchu a světla. Šetří
místo na zahradě. Odstraňují nepříjemný zápach, který vábí hmyz
a zvířata. Šetří také peníze za odvoz domovních odpadů –
kompostováním je možno zpracovat až 50% kuchyňských
odpadů.
Při výběru kompostérů pro naši obec jsme kladli velký důraz na několik faktorů: kvalita
materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (vysokohustotní polyetylén) – zabezpečuje stabilitu
a životnost kompostéru; hmotnost – z důvodu prevence před případným prasknutím
způsobeným tlakem bioodpadu uvnitř kompostéru; a na praktické vlastnosti – od kterých
závisí správnost procesu kompostování, jeho rychlost a pohodlnost – množství
provzdušňovacích otvorů, systém zabraňujíci ucpávání větracích otvorů, jednoduché plnění
a vybírání hotového kompostu ze všech stran, pojistka proti větru, jednoduchá montáž a pod.
Jak spávně kompostovat v kompostéru?
Při kompostování je důležité odpadový materiál zmenšovat a drtit. Pokud vhazujete rozdrcený
zahradní odpad do kompostéru, promění se o mnoho rychleji v hodnotný kompost bohatý na
živiny. Je důležité jednotlivé vrstvy odpadu nevrstvit ale míchat spolu – trávu se štěpkou

a kuchyňskými zbytky. Je taktéž důležité sledovat správnou vlhkost kompostu – jestli je příliš
suchý – polévat, jestli je příliš vlhký – přidávat štěpku,
suché listí, zeminu, papír a pod.
Co patří do kompostu? Listí, tráva, podrcené větve,
skořábky z vajec, kuchyňské zbytky – slupky, papír,
popel z dřeva, kávové a čajové zbytky, omezeně výkaly
hospodářských zvířat,
Co nepatří do kompostu? Sklo, plasty, barvy, chemické
látky, léky, prach z vysavače, mléčné výrobky, kosti
a maso.
Výsledek
Kompost je kvalitní organické hnojivo, kterým se do půdy vracejí všechny cenné živiny. Zralý
kompost možno využít na různé účely. Ku příkladu na jaro přidáváme kompost k zelenině a ku
kytkám co podporuje úrodnost půdy a rostliny jsou tak zásobovány potřebnými živinami. Větší
množství kompostu nahrneme k ovocním a okrasním stromům. Vrstva kompostu příznivě
ovlivňuje příjem dešťové vody a kyprost půdy. Můžeme jej využít při zakládání nových zahrad a
trávníků.
I díky tomuto systému separace bioodpadu můžeme snížit množství komunálního odpadu.
Znamená to snížit náklady na sběr a svoz odpadu a použít tyto finance do smysluplnějších
činností v naší obci. Dále v rámci projektu připravujeme taky přednášky o kompostování
a informační kampaň.
Článek připravil dodavatel kompostérů JRK Waste Management

OdKomunity.cz – místo, kde si lidé pomáhají

koordinátor projektu pro ČR:
Ing. Marián Repáň, Ľ. Fullu 5, 84105 Bratislava, SR,
tel: +421 903 103 906, email: repan@odkomunity.sk
Určitě máte i vy zkušenost, že jste někomu půjčili věc, kterou
neměl a dočasně potřeboval. Nebo jste si takto půjčili od
někoho vy. Taková sousedská výpomoc zde existuje od
nepaměti.
Problém ale nastává, pokud věc, kterou potřebujete, nikdo z vašich známých nemá.
Musíte
ji
koupit,
i
když
ji
potřebujete
pouze
dočasně.
Projekt OdKomunity umístěný na internetové stránce www.odkomunity.cz, vytváří
společenství lidí, kteří jsou v případě potřeby připraveni pomoci tomu, kdo pomoc
potřebuje. K dnešnímu dni jich je již přes 450.
Bližší informace jsou uvedeny na stránkách projektu i s opatřeními, které chrání
majitelé věci před jejich případným poškozením nebo dokonce odcizením. Na
bezpečnost uživatelů je kladen hlavní důraz.
Více na http://odkomunity.cz.

Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa 1914-1918
Pod tímto názvem vydala Československá obec legionářská, jednota Nový Jičín
publikaci, ve které se autoři Václav Langer a Bohumil Vlach snaží přiblížit vznik a činnost
našich legii a podat svědectví o hrdinech, kteří se v našem okrese narodili nebo zde žili.
Slavnostní křest této publikace proběhl na vernisáži stejnojmenné výstavy 2. března 2012
ve Fulneku. Výstavu v kostele sv. Josefa bylo možno shlédnout až do konce března.
Obě tyto významné iniciativy novojičínské obce legionářské vznikly za úzké
spolupráce s OV Českého svazu bojovníků za svobodu, Muzeem Novojičínska, a městem
Fulnek jako příspěvek k projektu Legie 100. Z tohoto projektu byly hrazeny výdaje na tisk
zmíněné publikace a proto je možno publikaci darovat všem MěÚ, OÚ, knihovnám a
školským zařízením v okrese Nový Jičín zdarma.
Legie 100 - je název projektu Československé obce legionářské ke stému výročí
vzniku Československa. Cílem projektu je v souvislosti s oslavami 100. výročí založení
Československa připomenout široké veřejnosti zásadní historické zásluhy
československých legií v boji za vznik našeho samostatného státu a současně připomenout
i 100. výročí jejich vzniku v roce 1914. Projekt je naplánován na mnoho let a v jeho rámci
se mimo jiné počítá s obnovou hrobů legionářů, s důstojnou péčí o válečné hroby,
s pietními akty, výstavami , přednáškovou a publikační činnosti, zřízením muzea legií a
zakladatelů států, natočením velkofilmu o historii vzniku státu a dalšími akcemi.
Velice významnou součástí těchto aktivit bude také projekt Legiovlak, který
předpokládá pořízení repliky legionářského vlaku z období bojů na Transsibiřské
magistrále a s jeho jízdami po dobu šesti let do měst a obcí po celé České republice.
Projekt uskutečňuje Československá obec legionářská v úzké spolupráci s Českými
drahami, Národním technických muzeem a nadací Křídla na kolech.
Neméně zajímavý a významný projekt, který již Československá obec legionářská
v minulých dnech spustila, je projekt Krev legionáře. Projekt vychází z myšlenky, že
v České republice žije odhadem milion potomků československých legionářů. Jeho cílem
je proto umožnit široké veřejnosti přístup do databáze údajů o čs. legionářích tak, aby si
občané mohli zjistit, zda některý z jejich předků či příbuzných byl legionářem, kde bojoval
a
kde
případně
zahynul.
Proto
byly
vytvořeny
webové
stránky
http://www.krevlegionare.cz/, které slouží jako databáze údajů o čs. legionářích a rovněž
jako místo setkávání potomků čs. legionářů. Uživatel může procházet údaje o legionářích a
ke svým nalezeným předkům se může přihlásit a po registraci k nim doplnit známé části
větve rodokmenu od legionáře až po současnost.
Že můžeme byt na slavný legionářský odkaz hrdí a že je třeba jej uchovávat a je co
rozvíjet lze doložit krátkou citaci z vydané publikace: „… vynikali úžasnou schopnosti
improvizovat. Když vázla doprava na magistrále převzali její řízení a opravy lokomotiv.
Když byl nedostatek uhlí, zorganizovali jeho těžbu. Když chyběla munice, zavedli její
výrobu. Vydávali noviny, časopisy, knihy a vojenské předpisy. Měli vlastní divadlo a
symfonický orchestr, který zajížděl vystupovat i do Japonska. Organizovali vlastní
zdravotnictví. Na Sibiři měli 7 nemocnic. Vytvořili pojízdné zubní ambulance. Zavedli
výrobu mýdla, zubního prášku, leštidla na boty a kolínské vody. Vychovávali vlastní
poddůstojnický a důstojnický dorost. Založili Legiobanku a dbali, aby legionáři ukládali
peníze. V Japonsku zakoupili 1. čs. námořní loď, kterou nazvali Legie. Vydávali vlastní
poštovní známky a zorganizovali spolehlivou poštu podél celé magistrály. Měli dokonce
soudnictví….. Měli mimořádně demokratickou správu, uvědomělou dobrovolnou kázeň a
vysokou morálku….“.
Ing. Alois Petroš, tajemník jednoty ČsOL Nový Jičín

Hry bez venkovských hranic 2012
Obec Skotnice ve spolupráci s Regionem Poodří pořádala dne 9.6.2012 již 14. ročník
zábavného soutěžení obcí Hry
bez venkovských hranic.
Letošních Her se účastnilo 17
obcí ze svazku Regionu
Poodří.
Po sedmi netradičních
disciplínách se vítězem stalo
družstvo obce Kateřinice, naše
družstvo obsadilo 14. místo.
Děkuji našim soutěžícím za
účast na hrách a reprezentaci
obce.
Ing. Miloslav Čegan – starosta

Reklama

Centrum volného času

Reklama

V zimních měsících tohoto roku byla v centru odehrána liga v ping-pongu. Zúčastnilo
se 13 hráčů v mužské kategorii a 13 hráček v ženské kategorii. Byly odehrány lité
souboje, při kterých bylo vypoceno mnoho litrů potu. Hráči odehráli celkem 12 zápasů
o 5 setech, z kterých nakonec vzešlo toto pořadí:
ženy:
Vladislava Dybalová
Aneta Huvarová
Marcela Šajtarová
muži:
František Tripský
Jiří Tomášek
Dušan Dybal

Byl také odehrán turnaj děti do 15-ti let, kde se hrálo na 2 vítězné sety. Turnaj vyhrál
Dominik Dybal, na 2. místě se umístila Lucie Dybalová a 3. místo obsadil Daniel
Tomášek.
Všem hráčům a hráčkám děkují za účast a příjemnou sportovní atmosféru.
Hodně sportovních úspěchů přeje
Eva Tripská

TJ Sokol zve
TJ Sokol Albrechtičky zve všechny občany na kulturní a sportovní akce
konané u příležitosti naši pouti v těchto dnech :
5.7.

ve 20 hodin krmášová zábava

6.7

v 15 hodin pouliční turnaj mužů v národní házené

7.7

ve 14 hodin Memoriál Vyškovských - turnaj starých gard v národní
házené.

Informace z Centra volného času
•

S ohledem na nízké využití Centra volného času o sobotách, bude s platností od
1.7.2012 v sobotu Centrum uzavřeno. Zájemci o zapůjčení hřiště se mohou
dohodnout na zapůjčení klíče od hřiště v provozní době v pátek.

•

Multifunkční hřiště u Centra bude v době prázdnin otevřeno vždy v pondělí a ve
středu pro děti do 15 let v době od 9.00 do 12.00 hodin bezplatně.
V této době budou mít možnost děti hrát míčové hry mimo tenisu.

•

Pro malý zájem se ruší úterní cvičení dětí s Hankou Volkovou.

Společenská rubrika
B l ah o p ř e j e m e
V měsíci červnu 2012 slaví své životní jubileum
Paní Anežka Seltenreichová
Paní Anna Kilnarová
Paní Jarmila Hadová
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
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