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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
Každý z nás nechá na světě otisk prstů, důkaz toho, že jsme tu
byli, jací jsme a co jsme dokázali. Na vás však zůstává, jaký ten
otisk bude.
Sidney B. Simon

Pozvání na zasedání zastupitelstva
Obecní úřad zve všechny občany na 10. zasedání zastupitelstva obce,
které se koná ve středu 12. prosince 2012 v 18.00 hodin v malém
sále Kulturního domu.
Program:
1.
Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
2.
Zpráva o činnosti obecního úřadu
3.
Schválení výjimky z počtu žáků v základní škole
4.
Schválení rozpočtu obce na rok 2013
5.
Schválení reálného rozdělení pozemků ve společném
vlastnictví s Městem Studénka
6.
Schválení smlouvy o nájmu části pozemků v k.ú. Nová
Horka s Viamont DSP a.s.
7.
Schválení rozpočtové úpravy č. 4 na rok 2012
8.
Různé
Úplný program bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce
7 dní před konáním zasedání.

TJ Sokol Albrechtičky pořádá pro ženy
„ Předvánoční přátelské posezení“
v sokolovně dne 14. 12. 2012 v 17 hodin.
Občerstvení je zajištěno, těší se na Vás pořadatelé.

Tašky na odpad
Připomínáme občanům, že na obecním úřadě jsou stále k dispozici tašky na
tříděný odpad od společnosti ASOMPO. Praktické plastové barevné tašky
na třídění papíru, skla a plastu se dají
navzájem spojit suchým zipem. Jejich
uživatelé doma odpad vytřídí přímo do těchto
tašek a poté jejich obsah jen vysypou do
kontejneru stejné barvy. Tašky jsou vyrobeny
z odolného materiálu, a proto mohou být
používány opakovaně i několik let.

Kalendáře 2013
Na obecním úřadě jsou k dispozici na prodej kalendáře MAS Region
Poodří o.s. na rok 2013. Cena je 60,- Kč.

Odvoz odpadů
OZO oznamuje, že odvoz odpadů v době vánočních svátků bude
probíhat v obvyklé dny, tj. v pondělí 24. 12 a 31. 12. 2012.
Omezení provozu ObÚ Albrechtičky
V období od 21. 12. 2012 do 1. ledna 2013 budou Obecní úřad
Albrechtičky i místní knihovna uzavřeny.
Ve stejném období bude uzavřen i Městský úřad Studénka.
Prosíme Vás, abyste si své úřední záležitosti vyřídili včas.
Děkujeme za pochopení.

Volby prezidenta
Předseda senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím č.
322/2012 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího
konání na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 2013.
V obci bude opět jeden volební okrsek č. 1. se sídlem v malém sále
Kulturního domu.
pátek 11.1.2013
14.00 – 22.00 hod.
sobota 12.1.2013
08.00 – 14.00 hod.
Seznamy voličů: Voliči jsou oprávněni si ověřit, zda jsou v seznamu voličů
zapsáni, a to do středy 9. 1. 2013 na obecním úřadě do 16.00 hod.
Voličský průkaz: Volič, který nebude v době volby prezidenta v místě
svého trvalého pobytu může hlasovat v jakýmkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky nebo jakýmkoliv zvláštním volebním
okrsků v zahraničí (zákon 275/2012 Sb.) s použitím volebního průkazu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně do 9. 1. 2013 do
16.00 hod. nebo v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče do 4. 1. 2013.
Umožnění volby mimo volební místnost: Volič může ze zdravotních
důvodů požádat obecní úřad anebo přímo v den voleb - okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma).
Hlasovací lístky: Hlasovací lístky a informační letáky budou voličům
doručeny na adresu trvalého bydliště nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb tj. do 8.1.2013.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení,
tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů, koná se
druhé kolo volby prezidenta.
Případné druhé kolo se koná v pátek a sobotu 25. a 26. ledna 2013.
pátek 25.1.2013
14.00 – 22.00 hod.
sobota 26.1.2013
08.00 – 14.00 hod.
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole
nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. Prezidentem
republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole nejvyšší
počet platných hlasů oprávněných voličů.
Kompostéry
Také jste si mysleli, že slupky od brambor patří v zimě místo do kompostu
do koše? Omyl. Ony sice v kompostéru přes zimu nejspíš zmrznou, ale na
jaře se s tajícím sněhem promění v životodárný humus o to rychleji. Takže
šup s nimi ven do kompostéru i v zimě.

Již v předchozím článku o kompostování jsme se věnovali jeho základním
zásadám, abychom byli spokojení s rychlostí kompostování a s výsledným
kompostem. Stačí nám dodržet jenom tyto čtyři pravidla a
výsledky se jistě dostaví:
1. do kompostu dáváme kuchyňský odpad v podobě
zbytků jídel a z vaření (mimo masa a mléčných
výrobků), zelený, měkký a šťavnatý odpad a hnědý
suchý a tvrdý bioodpad ze zahrady,
2. odpad zmenšujeme sekáním, drcením na velikost
maximálně palce na ruce,
3. nevytváříme vrstvy, ale odpad do sebe průběžně
zamícháváme,
4. alespoň jednou za sezonu kompostér vyprázdníme a bioodpad
celkově promícháme, průběžně sledujeme, aby bioodpad nebyl ani
suchý, ani příliš promočený.
Když ale v zimě vynášíte už zase plný koš, napadlo vás - čím se pořád tak
plní?! Jednou z příčin může být i to, že tak úplně poctivě netřídíme
bioodpad – jednoduše se nám nechce často na zahradu ke kompostéru,
říkáme si, že i tak se bioodpad v zimě nekompostuje, a tak šup s ním do
popelnice. A to je omyl!
Nemůžeme však během mrazů očekávat žádné závratné tempo rozkladu.
V zimním období produkuje bioodpad jen naše kuchyně a dřevěný popel z
topení, a proto jeho množství není tak veliké, aby vytvořilo v kompostéru
nepromrzající vrstvu. Většina toho, co tam tedy v zimě hodíme, jednoduše
zmrzne. Bakterie, které jsou základem pro rozklad organické hmoty,
v zimních mrazech nepřežijí, takže proces tvorby humusu bude probíhat
jen pomalu při oblevě. Zato při jarním tání se můžeme těšit na velmi rychlý
rozklad veškerého bioodpadu nahromaděného přes zimu. Díky dostatečné
vlhkosti a vyšší okolní teplotě začne být v kompostéru opravdu živo.
Využívejme tedy kompostéry také v zimě!
Ing. Marián Kobolka
Více informací naleznete na www.zahradni-kompostery.cz

Změna jízdních řádů
Změna jízdních řádů od 9. prosince 2012
Od 9. prosince 2012 dochází ke změnám jízdních řádů osobní vlakové a
autobusové přepravy. Je potěšitelné, že i příštím období dojde k zachování
rozsahu této přepravy.
U vlakové přepravy kromě dalšího posílení dálkové přepravy na trase
Ostrava – Praha o spoje soukromého dopravce Leo Express dochází u
některých spojů v naší oblasti k posunu odjezdu nebo příjezdu vlaků max.
o několik minut. Od platnosti nového jízdního řádu bude rovněž na trati

Břeclav Přerov- Bohumín zaveden pravostranný provoz.
K pravidelnému nástupu a výstupu na všech zastávkách na této trati bude
určeno nástupiště vpravo ve směru jízdy.
U autobusové dopravy zůstávají nové jízdní řády rozsahově i časově
stejné – pouze k zajištění návaznosti vlakové a autobusové dopravy dojde
ke změně odjezdu u dvou spojů (ve všední dny) Studénka, žst.Albrechtičky, Jednota z 16:02 na 16:05 hodin a z 17:05 na 17:10 hodin.

Upozornění Policie ČR
Vážení přátelé motorismu!
S ohledem ke skutečnosti, že se opětovně přiblížilo období zimní
údržby na pozemních komunikacích a s tím i každoroční problémy se
zaparkovanými vozidly znesnadňující a místy až znemožňující odklizení
napadaného sněhu, v zájmu zajištění bezpečného provozu vozidel na
komunikacích a taktéž k všeobecné osvětě v rámci preventivních opatření,
dovolil bych si připomenout ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích upravující zastavení a stání vozidel na
pozemních komunikacích.
Před výkladem jednotlivých ustanovení o zastavení a stání považuji za
nezbytné vysvětlit si tyto zásadní pojmy, které jsou blíže rozvedeny v
ustanovení § 2 silničního zákona.
Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k
neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k
neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
Zastavit vozidlo znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli
řidiče (kolona vozidel, červená na semaforu atd.).
Z ustanovení § 25 citovaného zákona se podává, kde může řidič ponechat
zaparkované vozidlo.
§ 25 Zastavení a stání
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na
jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k
ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič
vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo,
popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.
(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
(4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům
vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s

označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově
postiženou" musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.
Pro zájemce o tuto problematiku doporučují pročíst i ostatní odstavce § 25
a ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 361/2000 Sb.
V ustanovení § 26 jsou blíže specifikovány povinnosti řidiče při zastavení
a stání.
V ustanovení § 27 je vymezeno, kde řidič naopak nesmí zastavit a stát.
Parkování na místech, kde při státní nezůstane volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy a parkování na místech, kde
při zastavení nezůstane volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3
m pro oba směry jízdy je sankcionováno v § 125c odst. 1 písm. k) zák.č.
361/2000 Sb. blokovou pokutou do 2.000,-Kč.
Jsem si vědom, že pouhá citace zákonných ustanovení plnohodnotné
zlepšení situace nepřinese, ale vše závisí na konkrétních řidičích, kdy si
všichni musíme uvědomit, že právo každého z nás končí tam, kde začíná
právo druhého a s ohleduplností vůči ostatním (tj., že neponechám stát auto
na cestě jen proto, že se mi nechce otevírat brána, či proto, že soused ho
tam minule nechal také a takto znemožním bezpečný průjezd jiným) dojde
k nastolení právního, poklidného stavu.
vedoucí oddělení
npor. Bc. Marek BARTOŠ v.r.

Termíny konání plesů
5. 1. 2013 – Farní ples – farnost Albrechtičky; Kulturní dům
12. 1. 2013 – Dětský maškarní rej – Sokol Albrechtičky; Sokolovna
19. 1. 2013 – Pyžamový ples – Albert, Kulturní dům
26. 1. 2013 – Obecní ples – Obec Albrechtičky, Kulturní dům
2. 2. 2013 – Skautský ples pro děti – Junák Albrechtičky
Skautský ples pro dospělé - Junák Albrechtičky
9. 2. 2013 – Hasičský ples – SDH Albrechtičky; Sokolovna
Pořadatelé se těší na vaši hojnou účast.

Centrum volného času
A máme tady II. ročník ligy v ping-pongu, který proběhne v termínu:
prosinec 2012 až březen 2013.
Opět budou dvě kategorie, ženy a muži od 15- ti let.
Rovněž se odehraje II. ročník turnaje dětí do 15- ti let a to 17. února 2013.
Přihlašovat se můžete v Centru volného času, nebo na telefonu
720 198 767.
Všem hráčům a hráčkám přejeme nejen příjemnou sportovní atmosféru a
hodně sportovních úspěchů, ale hlavně zábavu a odpočinek při tomto
sportu.

Provoz CVČ v době vánočních svátků:
24. 12. – 26. 12. 2012
zavřeno
31. 12. 2012 – 1. 1. 2013
zavřeno
V ostatní dny bude otevřeno v obvyklé provozní hodiny.
Silvie Pecháčková

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a
v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen
na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným
potřebným skupinám lidí a to především
v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina
výnosu sbírky je pak každoročně určená také
na humanitární pomoc do zahraničí.
Celostátní Tříkrálová sbírka 2013 bude probíhat ve dnech 1. 1. –
14. 1. 2013. V naší obci Vás koledníci navštíví v sobotu 5. ledna
2013.
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.
Děkujeme Vám za stálou přízeň, vstřícnost a štědrost, s jakou
koledníky přijímáte ve svých domovech.
Společenská rubrika
V měsíci prosinec jsme se rozloučili s paní
Ludmilou Ruskovou.
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