Česká pošta

INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

únor 2013

Volby prezidenta 2013
Výsledky 1. kola:
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu
voličů...............................................................................577
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky...........................394
Počet platných hlasů ve volebím okrsků celkem............................391
Volební účast byla 68,3 %.
Kandidáti se umístili v tomto pořadí:
1. Miloš Zeman (č.k. 6)....................................................................87
2. Karel Schwarzenberg (č.k. 9).......................................................80
3. Jiří Dienstbier (č.k. 8)...................................................................70
4. Jan Fišer (č.k. 2)...........................................................................68
5. Vladimír Franz (č.k. 7).................................................................30
6. Zuzana Roithová (č.k. 1)..............................................................25
7. Taťana Fisherová (č.k. 4).............................................................12
8. Jana Bobošíková (č.k. 3)..............................................................10
9. Přemysl Sobotka (č.k. 5)................................................................9
Výsledky 2. kola:
Celkový počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu
voličů...............................................................................574
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky...........................356
Počet platných hlasů ve volebním okrsků celkem..........................351
Volební účast byla 61,1 %
1. Miloš Zeman...............................................................................186
2. Karel Schwarzenberg .................................................................165
TJ Sokol Albrechtičky
Výbor TJ SOKOL Albrechtičky zve všechny členy na valnou hromadu,
která se uskuteční v pátek 22. února 2013 od 17:30 hodin v malém sále
sokolovny. Účast všech členu nutná.

Česká pošta navrhla úpravy hodin pro veřejnost, a proto od 1. 3. 2013
dojde k úpravě provozní doby pošty v naší obci takto:
Pondělí
8:00 – 9:45
14:00 – 15:00 hod.
Úterý
8:00 – 9:45
14:00 – 15:00 hod.
Středa
8:00 – 9:30
14:00 – 16:30 hod.
Čtvrtek
8:00 – 9:45
14:00 – 15:00 hod.
Pátek
8:00 – 9:45
14:00 – 15:00 hod.
Sobota
zavřeno
Budoucnost pošty v Albrechtičkách
V měsíci prosinci jsme byli dopisem generálního ředitele České pošty
informováni o plánovaném pokračování projektu Pošta PARTNER, jehož
cílem je optimalizace poštovní sítě. Pošta v Albrechtičkách byla pro rok
2013 do projektu optimalizace zařazena. Celá optimalizace spočívá v tom,
že poštovní služby na různé možné úrovni může v obci provozovat na
základě smlouvy s Českou poštou jakákoliv právnická osoba, např. obec,
obchod apod.
Informace České pošty o zařazení pošty v Albrechtičkách do projektu
neznamená, že se v dohledné době pošta uzavře. Z naší strany byl zaslán
panu generálnímu řediteli dopis, že s těmito kroky nesouhlasíme a poštu
chceme zachovat v současném stavu.
Ing. Miloslav Čegan, starosta obce
Oznámení Úřadu práce
Od 1. 2. 2013 dochází ke změně úředních hodin na všech pracovištích
Úřadu práce České republiky takto:
Pondělí
8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý
8:00 – 11:00 hodin
Středa
8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek
8:00 – 11:00 hodin
Pátek
8:00 – 11:00 hodin (jen pro evidenci nových uchazečů o
zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)
Ing. Taťána Vaculová
Ředitelka kontaktního pracoviště Bílovec
Centrum volného času
CVČ oznamuje, že došlo ke změně začátku cvičení:
kalenetika
19.00 – 20.00 hod. (pondělí)
jóga
19.00 – 20.00 hod. (čtvrtek)
Cvičení zumby ve středu je zrušeno pro malý zájem.

Oznámení katastrálního úřadu
Obecní úřad Albrechtičky na základě oznámení Katastrálního úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín oznamuje, že
v budově Obecního úřadu v Albrechtičkách (místnost bude označena)
v období od 20. 2. 2013 do 5. 3. 2013, vždy v pondělí a středu od 9:00 do
12:00 a od 13:00 do 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. a
v pátek od 8:00 do 12:00 hod. bude vyložen k veřejnému nahlédnutí
katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální
mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území
Albrechtičky obce Albrechtičky.
Ve dnech 20.2., 25.2., 27.2., a 4.3.2013 bude veřejnému nahlédnutí
přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude
požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. V případě, že
zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního
úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví,
bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního
operátu na katastrálním pracovišti.
Podrobnosti tohoto oznámení jsou vyvěšeny na úřední desce u Obecního
úřadu.
Tříkrálová sbírka
14. 1. 2013 skončil již 13. ročník Tříkrálové sbírky.
V letošním roce se pro Charitu Studénka koledovalo celkem v 15 obcích,
zapečetěno bylo celkem 96 pokladniček.
Výtěžek ve výši 65 %
bude
použit
na
podporu
provozu
charitní pečovatelské
služby, zakoupení a
opravu zdravotnických
a
kompenzačních
pomůcek do půjčovny.

Zbývající část vybraných peněz
bude použita na celostátní
projekty a zahraniční pomoc.
Děkujeme všem, kteří jste se
aktivně účastnili organizace a

průběhu sbírky, dětem – Třem králům i jejich dospělému doprovodu.
Velké poděkování patří také Vám, kteří jste koledníky s láskou a štědrostí
přijali.
Obec
Studénka I.
Studénka-Butovice
Studénka-Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Vyškovice
Tísek
Bílov
Bílovec
Albrechtičky
Stará Ves n.O
Pustějov
Velké Albrechtice
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
celkem

Počet
pokladniček
11
15
2
6
2
2
5
1
15
6
11
5
2
3
2
6
2
96

Sbírka 2013

Sbírka 2012

60 236
39 371
4 482
21 464
9 517
8 331
24 015
4 815
78 366
23 621
78 165
26 512
7 419
1 315
9 646
35 530
11 795
444 779 Kč

42 895
40 941
4 099
20 891
5 273
7 629
20 793
73 326
21 698
73 622
20 094
10 606
14 094
41 761
15 587
413 309 Kč

Jarmila Pomikálková, DiS., koordinátor sbírky
Pronájem bytu v hasičárně
V tomto měsíci byla dokončena rekonstrukce bytu v hasičárně, a nastává
čas, kdy se byt může vrátit do užívání.
Zájemci o pronájem tohoto bytu o dispozici 3+KK se mají možnost
přihlásit na obecním úřadě v Albrechtičkách.
Celková plocha bytu je cca 70 m2 + příslušenství.
Předpokládané nájemné bez inkasa bude ve výši 4-5 tisíc Kč měsíčně.
Zájemci o pronájem si mají možnost byt prohlédnout od 18.2.2013 po
telefonické dohodě, v provozních hodinách obecního úřadu.
V jarních měsících bude ještě provedena úprava venkovních ploch a
zateplení bytu.
Ing. Miloslav Čegan, starosta obce

Myslivecké sdružení Petřvald

Činnost OS Albert v roce 2012

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem předsedy MS
PETŘVALD krátce zhodnotil uplynulý rok a přiblížil význam myslivosti.
Naše sdružení obhospodařuje honitbu o výměře 1448 h. Honitba se
rozkládá na území tří obcí: PETŘVALD, PETŘVALDÍK a
ALBRECHTIČKY. O tuto honitbu se stará 23 členů a používáme 7
lovecky upotřebitelných psů. Každý člen se stará ve svém úseku o zvěř a to
hlavně zimním přikrmováním, ochranou zvěře při hnízdění a kladení
mláďat. Ochrana spočívá hlavně v dodržování klidu, procházení kultur
před kosením a následná
záchrana mláďat. Pravidelně
přelečujeme srnčí zvěř proti
parazitům. Ulovené lišky
předkládáme
na
státní
veterinární správu k vyšetření
na vzteklinu. V loňském roce
jsme zrekonstruovali bažantí
voliéru, která slouží k
výchově a poté k vypuštění bažantů zpět do volné přírody. Rovněž
pořádáme besedy pro MŠ a ZŠ nejen v naší obci. S námi jste se mohli
setkat při oslavě dne obce, kde byla malá ukázka z naší činnosti a také
střelnici pro velké tak i malé, ti menší dostali diplom a malou cenu.
Na naší chatě v Petřvaldě proběhlo myslivecké odpoledne, kde veřejnost
mohla ochutnat pár jídel z myslivecké kuchyně. Náš tradiční ples je
bohužel jen pro naše sponzory a přátelé myslivosti. Když k tomu započtu
mnoho brigádnické činnosti, třeba úklid kolem cesty z Nové Horky až
k Petřvaldíku, je vidět, že naše činnost není
zrovna lehká, ale vše děláme s láskou k přírodě
A také proto, aby i pro naše děti v přírodě
zůstala zvěř a nemuseli se na ní chodit dívat do
ZOO. I proto byla myslivost zapsána na
seznam nehmotného kulturního dědictví ČR. V
letošním roce slaví ČMMJ 90let od svého
založení.
Na závěr bych chtěl poděkovat obecním
úřadům Petřvald a Albrechtičky a naším
sponzorům, kterým záleží na naší přírodě.

OS Albert při Základní škole v Albrechtičkách je organizace, která
sdružuje rodiče dětí, které navštěvují místní Mateřskou a Základní školu.
Z toho také vyplývá naše činnost. Naším cílem je pomáhat organizovat a
financovat aktivity dětí.
V lednu roku 2012 jsme pořádali Maškarní disco ples pro dospělé.
Z výtěžku plesu jsme mimo jiné dětem umožnili strávit na výletě zajímavý
Den dětí, přispěli jsme dětem ze školy na plavecký kurz a na školu
v přírodě, dětem ze školky jsme umožnili prožít ještě jeden výlet –
tentokrát do ZOO Ostrava.
U příležitosti konce školního roku dětem, které přecházejí ze školky do 1.
ročníku základní školní docházky, věnujeme pravidelně hodnotnou knihu.
Dětem, které končí 1. stupeň školní docházky v Albrechtičkách kromě knih
věnujeme i trička s jejich jmény.
Počátkem listopadu probíhá další tradiční akce - Dýňová diskotéka. V sále
Kulturního domu, kde po celé odpoledne hraje reprodukovaná hudba, se
děti baví při různých soutěžích, které jsou pro ně připraveny.
Vyvrcholením celé akce bývá losování „dětské tomboly“ a vyhlášení
vítězů soutěže o nejpěknější dýni.
V den svátku sv. Mikuláše bývá ve škole a školce nadílka. Pro děti jsou při
této příležitosti připraveny balíčky, které jim rozdává při svojí návštěvě
Mikuláš s čertem a andělem.
Zároveň se členové Albertu pravidelně účastní i organizace kulturních akcí
pořádaných obcí.
S podobnými aktivitami počítáme i pro následující rok 2013.

Za MS PETŘVALD předseda Jiří Jakub

Ing. Pavla Dostálová

Organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR

Tělocvičná jednota Sokol Albrechtičky

V roce 2012 oslavila organizace Junák 100 let od založení českého
skautingu. I v naší obci má skautská organizace dlouholetou tradici. V
současné době se schází jeden dívčí a jeden chlapecký oddíl. Celkem
máme 43 registrovaných členů. Kromě pravidelných družinových schůzek
a výprav do okolí, probíhají v družinách napínavé soutěže a závody v
nejrůznějších disciplínách. O letních prázdninách proběhl již 23. skautský
tábor, tentokrát s názvem “Hejkal”.
Program družinových schůzek se zaměřuje na skautské dovednosti, které
pak děti uplatňují nejen ve škole, ale také v běžném životě, a někdy i v
nečekaných situacích.

TJ SOKOL byla založena v roce 1911, v roce 1922 byl založen odbor
české (národní) házené, která je až do dnešních dnů nedílnou součástí
života jednoty i naší obce
I v současnosti navazuje na bohatou kulturní, společenskou a sportovní
činnost v minulosti. O činnosti oddílu národní házené jste již byli
informováni v příspěvku v minulém zpravodaji. Družstva se kromě
mistrovských utkání zúčastňují ostatních soutěží a to zimních halových
turnajů a Českého poháru. Oddíl každoročně pořádá tradiční akce jako
Memoriál Vyškovských – Turnaj starých gard, pouliční turnaj mužů a
Memoriál M. Solára – turnaj mužů.
Úpravy v sokolovně v letech 2004-2007 (úpravy vnitřních prostor
„plynofikace“, výměna oken), které byla provedeny i za finančního
přispění naší obce, vytvořily kvalitnější podmínky pro větší využívání
sokolovny ke sportovním účelům. Tradicí se zejména v zimním období již
staly turnaje ve volejbalu, florbalu a nohejbalu pro mládež i dospělé,
tělocvična je využívána pro tréninky házenkářů i cvičení žen. Ženy kromě
cvičení pořádají turistické pochody, výlety i pravidelná posezení. Součástí
společenského života obce jsou tradiční dětský maškarní ples a krmášová
zábava. K finančnímu
zabezpečení
činnosti
jednoty přispívá od
roku 1992 provozování
pohostinství
Sport
v budově sokolovny.
Tělocvičná jednota má
v současné době 90
členů, z toho 20 členů
do 18 let.
Tělocvičná
jednota
SOKOL se bude i
nadále podílet na společenském a kulturním životě naší obce. Velkým
cílem do nejbližších let bude vytvořit podmínky pro realizaci umělého
povrchu na hřišti u sokolovny.
Ing. Zdeněk Urban

V loňském roce se mladší chlapci a děvčata zúčastnili závodu vlčat a
světlušek. Cílem závodu je rozvíjení schopností vlčat a světlušek, řešení
situací jako v běžném životě a také v problémových situacích, porovnání
schopností, dovedností a znalostí členů různých oddílů, zprostředkování
zážitků z aktivní činnosti, spolupráce mezi účastníky závodu a navázání
nových přátelství. Jedná se o závody hlídek. Každá hlídka je tvořena
čtyřmi až sedmi členy.
Schopnosti a dovednosti, na které se závod zaměřuje:
- znalost první pomoci, - schopnost orientace, - schopnost řešit problémové
situace, - schopnost vyhledávat informace, - znalost dopravních značek, schopnost komunikovat, - paměť, - vztah k přírodě, - manuální zručnost, vztah k vlasti a skautingu, - fyzická zdatnost, - kuchařská dovednost, logické myšlení.
Chlapecká družina ve složení Jirka Jakub, Radek Huvar, Matěj Dostál a
Vojtěch Demel se probojovala až do Krajského kola ve Zlatých horách,
kde vybojovala výborné 2. místo.
Ing. Mojmír Demel
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