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Občanská poradna
Občanská poradna Nový Jičín, která funguje při Centru pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje o.s., poskytuje odborné sociální
poradenství zejména v následujících oblastech:
Problematika zadlužování občanů
Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
Občansko-soudní řízení a jeho alternativy
Rodina a mezilidské vztahy
Ochrana spotřebitele
Občanskoprávní vztahy
Bydlení
Trestněprávní problematika aj.
Dlouhodobě jsme se v poradně přitom potýkali s narůstajícím počtem
zájemců o službu, které nebylo vždy možné z kapacitních důvodů
v potřebném časovém horizontu uspokojit. S účinností od 1. 8. 2013 proto
poradna své služby rozšířila a poskytuje je občanům v těchto termínech:
Nový Jičín (ul. Sokolovská 9, vedle autobus. nádraží, tel.: 556 709 403)
ÚT: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
ST: 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (bez objednání)
ČT: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
Kopřivnice (ul. Štefánikova 1163, v budově MěÚ Kopřivnice, kancelář č.
265, tel.: 556 879 634)
PO: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (bez objednání)
ÚT: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
ČT: 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 (jen pro objednané)
Příbor (Náměstí S. Freuda 19, v budově MěÚ Příbor v přízemí, tel.
556 709 403)
ST: 9:00 – 12:00 (bez objednání) 13:00 – 17:00 (jen pro objednané)
Mgr. Richard Pešat, vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín
Bioodpad
Oznamujeme občanům, že od měsíce října budou opět na obvyklém místě
(garáže u Mateřské školky) přistaveny kontejnery na bioodpad.

Dne 7. září od 14:11 hod se již tradičně koná
Den obce Albrechtičky
na hřišti u sokolovny.
Program:
14:15 - vystoupení dětí Mateřské a Základní školy v Albrechtičkách
14:45 - chemická pohádka pro děti "Jak zachránit Chemilu"
15:30 - hasičský útok
16:00 - vystoupení mažoretek
16:30 - kejklířský příběh
20:00 - rocková skupina "Nevím"
21:30 - Ohňová show
Mimo hlavní program budou probíhat soutěže a hry pro děti, soutěž o
"Zlatý Albrechtičský koláček".
O hudební náladu se bude starat dětský jazzový orchestr "Musicale-Band"
a soubor staré hudby "Studenečtí Pištci".
Samozřejmosti je bohaté občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé: Obec Albrechtičky, Albert, Fojtovka, Junák,
LiLiA, Myslivecké sdružení, Ostříž, SDH, Svaz zahrádkářů, TJ Sokol,
Základní škola a sponzoři
Kácení stromů
Vyhláškou č. 189 Sb. zákonů ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení se mění podmínky pro kácení dřevin.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí
významného krajinného prvku nebo stromořadí se nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách
Zahrada je pro potřeby vyhlášky definována jako pozemek u bytového
domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně
oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada
splňovat současně. Za zahradu nelze považovat neoplocené předzahrádky
domů nebo pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý
pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy rozhrada tvořená dřevinami, za
stavební oplocení považována není.

Svatováclavský den
Skauti a skautky z Albrechtiček vás všechny srdečně zvou
v sobotu 28. září 2013 na

Svatováclavský den
Mše svatá ke cti svatého Václava bude v 9:00 hodin v chrámu svatého
Mikuláše (skauti skautský kroj na mši svatou a na zahájení závodu).
18. ročník Svatováclavského krosu – terénní
závod s možnými i nemožnými překážkami,
určený všem, kdo si mají chuť zasoutěžit
v podzimní přírodě.
Zahájení závodu bude v 10:00 hod. u skautské
klubovny.
Soutěžit budou tříčlenná družstva v kategorii
dívky a hoši (u kombinovaných družstev se
kategorie určuje podle převažujícího počtu
členů družstva).
Podmínka účasti: Celkový součet let všech
tří soutěžících, podle roku narození, může být
maximálně 34!
Ukončení závodu: kolem 14:00 hod.
S sebou: sportovní obuv a oblečení, svačinu.
Na vítězná družstva čekají drobné ceny.

Zářijové pranostiky
V září sic slunce ještě hodně svítí, ale kabát již připravený musíš míti.
Bouřky v září znamenají mnoho sněhu na jaře.

TJ Sokol
Tabulka rozlosování národní házené - podzim 2013
datum
čas
domácí
hosté
25.8.2013
14:00
Albrechtičky
Vracov
1.9.2013
14:00
Albrechtičky
Chropyně
7.9.2013
16:00
Jihlava
Albrechtičky
7.9.2013
9:00
Svinov
Albrechtičky
8.9.2013
10:00
Jiskra Humpolec Albrechtičky
14.9.2013
9:00
Chropyně
Albrechtičky
15.9.2013
14:00
Albrechtičky
Studénka
21.9.2013
14:00
Osek n/B.
Albrechtičky
22.9.2013
14:00
Albrechtičky
Osek n/B.
28.9.2013
10:00
Albrechtičky
Stará Ves
29.9.2013
10:15
Veselí n/M.
Albrechtičky
5.10.2013
10:00
Albrechtičky
Svinov
6.10.2013
14:00
Albrechtičky
Draken Brno
12.10.2013 10:00
Albrechtičky
Chropyně
13.10.2013 14:00
Albrechtičky
MS Brno
19.10.2013 10:00
Albrechtičky
Osek n/B.
20.10.2013 11:00
Vítkovice
Albrechtičky
26.10.2013 14:30
Dobruška
Albrechtičky
26.10.2013 10:45
Stará Ves
Albrechtičky
27.10.2013
9:00
Podhorní Újezd Albrechtičky

Dny NATO 2013
kategorie
II.liga muži
II.liga muži
II. liga muži
mladší žáci
II.liga muži
mladší žáci
mladší žáci
mladší žáci
II.liga muži
mladší žáci
II.liga muži
ml. žáci
II. liga muži
mladší žáci
II.liga muži
mladší žáci
II.liga muži
II.liga muži
mladší žáci
II.liga muži

Připomínáme občanů, že v důsledku konání Dnů NATO dojde v termínu
od 16. do 23. září k uzavření komunikace Petřvaldík – Albrechtičky. Ve
dnech konání akce bude povolen vjezd do Albrechtiček ve směru od Nové
Horky jen pro občany s trvalým pobytem v Albrechtičkách (prokázaní
občanským průkazem). Povolení pro návštěvy občanů ke vjezdu do
Albrechtiček se vydává na Obecním úřadě. Na jedno číslo popisné se
vydává maximálně 5 povolenek. Každý, kdo o toto povolení žádá, by měl
zajistit parkování pro tato vozidla na svých pozemcích.
Dále žádáme, aby k parkování vozidel nebylo využíváno točny autobusů u
mateřské školy, kde bude ve dnech konání Dnů NATO výstupní zastávka
kyvadlové dopravy.
Zájezd do divadla
Ve čtvrtek 24. 10. 2013 se bude konat zájezd do divadla A. Dvořáka
v Ostravě na představení baletu P. I. Čajkovského „Labutí jezero“.
Začátek představení je v 18:30 hod., odjezd autobusu bude v 17:30 hod. od
pošty. Vstupenky si máte možnost zakoupit na Obecním úřadě.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci září 2013 slaví své životní jubileum
Paní Ludmila Tillová 80 let

Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje,
že z důvodu prací na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka
elektrické energie pro celou obec Albrechtičky ve dnech 11. a 18. září
2013 vždy od 7:30 do 17:30 hod.
Děkujeme za pochopení.
Martin Válek Technik přípravy-operátor

Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti.
Rozloučili jsme se
V měsíci červenci 2013 jsme se rozloučili s
paní Jiřinou Frýdlovou.

Volejbalový turnaj
V sobotu 14. září 2013 se bude konat volejbalový turnaj čtyřčlenných
smíšených družstev. Prezentace družstev od 8:30 hod., startovné je 50,- Kč
za osobu. Občerstvení bude zajištěno.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 777 335 687 (p. Tripský).
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