Ordinační dny MUDr. Frömlové
Z důvodu dovolené bude v měsíci červenci ve dnech 21.7. a 22.7. a v srpnu
od 18.8. do 29.8. zastupovat MUDr. Táňa Vávrová v Novém Jičíně (K
nemocnici 72, tel. 556 720 957).
Ordinační hodiny MUDr. Vávrové:
pondělí
7:00 – 11:00;
úterý
13:00 – 16:00;
středa
7:00 – 11:00;
čtvrtek
7:00 – 11:00;
pátek
7:00 – 11:00.
Tyto informace naleznete i v obecní vývěsce a v přístavbě obecního úřadu.
Poděkování
Občané Albrechtiček děkují Josefu Machalovi a Jiřímu Huvarovi za
opravu ping-pongového stolu na hřišti u kulturního domu.
Zároveň zveme všechny občany, aby si přišli venkovní ping-pong zahrát.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci červenci 2014 slaví své životní jubileum
pan Jaroslav Seltenreich 80 let
pan Zdeněk Šnajdar

75 let

Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Rozloučili jsme se
V měsíci červnu 2013 jsme se rozloučili s panem
Arnoštem Čeganem.
Červencové pranostiky
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Na Markétu-li prší, ořechy ze stromu srší.
Když dne ubývá, horka přibývá.
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. 08. 2014
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Kanalizace a ČOV Albrechtičky
Vážení spoluobčané,
blíží se doba, kdy budou ukončeny výkopové práce rozsáhlé stavby, kterou
v obci realizujeme. Termín výstavby se s ohledem na technické problémy,
které vznikly při stavbě, prodlužuje o 1 měsíc na zhotovení kanalizačních stok
tj. do 8.9.2014 a celková doba stavby do 8.10.2014. V tomto termínu by už
měly být opraveny i naše místní komunikace. Často slyšíme, že by se měla
oprava komunikací nechat na pozdější dobu, až si to tzv. sedne. Bohužel
finanční prostředky určené na akci musí být vyčerpány v daných termínech a
práce musí být provedeny.
Jak to bude s napojováním nemovitostí na kanalizaci
Podle dřívějšího harmonogramu stavby jsme předpokládali, že napojování
bude možné již od měsíce září. S ohledem na posunutí termínu dokončení
stavby musíme počítat s posunutím termínu napojování do měsíců říjen nebo
listopad a na jaře 2015.
Jak je to s přípravou realizace domovních přípojek
Obec zadala pro všechny nemovitosti zpracování projektových dokumentací,
které nám již byly předány. Dokumentace jsou nyní na obecním úřadě
kompletovány s dalšími dokumenty požadovanými stavebním úřadem a
předpokládáme, že na přelomu července a srpna bychom uskutečnili společné
jednání, na kterém bude vysvětlen celý postup.
Změna nastává ve vyřízení povolení stavby – územního souhlasu. Ve snaze
ušetřit Vám správní poplatek 500,- Kč za vydání územního souhlasu
stavebnímu úřadu, jsme přijali velmi složitý způsob přenesení stavby na obec,
která měla být stavebníkem a následně zpětně provést převod na vlastníka
nemovitosti. Vzhledem k vysokým administrativním nárokům jsme nuceni se
vrátit k běžnému řešení, kdy stavebníkem bude vlastník nemovitostí a bude
nutné za vydání územního souhlasu uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kč.
Nadále zůstává v platnosti, že obec vše pro Vás připraví a předá kompletně na
stavební úřad.
Závěrem mi dovolte poděkovat za vstřícnost a trpělivost, se kterou snášíte
probíhající stavební práce. Odměnou za tuto trpělivost nám všem budou
opravené komunikace, voňavá obec a jistota, že nás obdobná akce
v nejbližších letech již nečeká.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Volby do zastupitelstev obcí

SDH Albrechtičky

Prezident ČR Miloš Zeman vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obci na dny
10. a 11. října 2014 společně s volbami do třetiny Senátu.
Volební strany
Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí a
jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo
sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Kandidáti
Kandidát musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý
den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý
pobyt v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se
musí jednat o státní občany České republiky. Kandidát může kandidovat pouze
na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva
obce.
Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů, je třeba připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči
podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů voličů
na petici je pro naši obec u nezávislého kandidáta 28 a pro sdružení
nezávislých kandidátů 49 podpisů.
Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do
příslušného zastupitelstva obce. Počet členů zastupitelstva obce na každé
volební období stanovuje zastupitelstvo obce a oznámí počet na úřední desce
obecního úřadu nejpozději do 19.7.2014. Počet členů zastupitelstva v
Albrechtičkách byl stanoven na 17. zasedání zastupitelstva obce na 9 členů.
Podávání kandidátních listin
Volební strany předají kandidátní listinu a v případě sdružení nezávislých
kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede dnem
voleb do zastupitelstva obce tj. 5.8.2014 do 16.00 hodin registračnímu úřadu.
Přehled registračních úřadů ve svém územním obvodu zveřejní pověřený
obecní úřad na své úřední desce nejpozději 17.7.2014.
Posouzení a registrace kandidátních listin
Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 5.8. do 11.8.2014, zda kandidátní
listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem.
Vzdání se a odvolání kandidatury
Kandidát se může písemným prohlášením doručeným příslušnému
registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury.
Volební kampaň
Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich
vůli. Starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to
nejméně 10 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Ve dny voleb je
zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je
umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

14. 6. 2014 jsme se zúčastnili
soutěže MH v PÚ ve
Studénce ... Měli jsme opět 2
družstva - klučičí a holčičí...
Chtěla bych pochválit snahu
a odvedenou práci všech
našich hasičat, které závodily
- byli skvělíííí a taky o tom
svědčí přivezený pohár za 2.
místo kluků a krásné
bramborové místo holek.
Zároveň mě mile překvapil a
potěšil zájem rodičů a příbuzných, kteří přijeli a povzbuzováním podpořili
nejen své děti ..... byla to PARÁÁÁDA .
Jana Kubošová
Hry bez venkovských hranic
V sobotu 7. června 2014 pořádala obec
Bernatice nad Odrou ve spolupráci
s Regionem Poodří již XVI. ročník Her
bez venkovských hranic. Naše družstvo
se v konkurenci 17 mužstev umístilo na
11. místě.
Tímto děkujeme všem
členům týmu za dobrou reprezentaci
obce. Vítězem soutěže se stalo družstvo
obce Kateřinice před družstvem
z Jeseníku n.O. a domácím družstvem
z Bernatic n.O..
Dotazník
Město Bílovec do naší obce zaslalo dotazník ke zjištění názorů občanů na
poskytování služeb v sociální oblasti. Zjištěné poznatky budou přínosem
při zpracování komunitního plánu Města Bílovce. Dotazník byl zaslán
v počtu 50 ks, a proto byl distribuován do vašich domácnosti náhodně.
Pokud jste dotazník nedostali, a máte zájem o jeho vyplnění, je přístupný
na webových stránkách obce v sekci aktuality, kde si můžete dotazník
vytisknout a vyplnit. Dotazník vám vytiskneme i na obecním úřadě.
Vyplněné dotazníky prosím vhoďte do schránky obecního úřadu do
21.7.2014.

Výsledky soutěže Regionální potravina MSK 2013
Celkem devět výrobků ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina
2014. O tuto značku, která je zárukou místního regionálního původu, se letos
ucházelo 104 produktů od 39 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích,
nejsilnější zastoupení měly kategorie Pekařské výrobky a Masné výrobky.
Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva
zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu,
Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR,
Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
K udělení značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje 2014
navrhla hodnotitelská komise devět výrobků z následujících kategorií:
Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované včetně
uzených mas

Grilovací klobása extra
Milan Žabčík

2.

Masné výrobky trvanlivé

Trvan Turist
Jaroslava Klemensová - MASOMA

3.

Sýry včetně tvarohu

Kozí čerstvý sýr
Ekofarma Šťastná koza

4.

Mléčné výrobky ostatní

Ochucené hlavnické jogurtové jahodové
mléko
Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Rychvaldská česneková placka
Rychvaldská pekárna s.r.o.

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Kravařský malinový dort
Ludmila Jařabová

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované
formě

9.

Ostatní

Aroniovo – bezový nektar (Aronie
z Podbeskydí)
Lubomír Janhuba
Výběrový džem borůvkový FRUCTUS TE
RRAE
Supermus s.r.o.
Müsli ovesky – ořechové
Stanislava Supová

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným
na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v
jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma
užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku.
Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách
www.regionalnipotravina.cz.
Ing. Robert Kučera, Regionální agrární komora Ostravsko

100 let od vypuknutí 1. světové války
Velká válka a legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa.
Pod tímto názvem byla v Muzeu Novojičínska
otevřena hlavní výstava letošního roku. Na vernisáži
které se zúčastnilo přes sto účastníků a významných
hostů se uskutečnil i křest 2. části publikace autorů
V.Langra a B. Vlacha „Legionáři Novojičínska v boji
za vznik Československa“. Vernisáži v odpoledních
hodinách předcházel vzpomínkový pietní akt u
pomníku obětem války na městském hřbitově.
Těmito významnými iniciativami chce Novojičínská
jednota Čs. obce legionářské, OV Českého svazu
bojovníků za svobodu, město Nový Jičín a Muzeum Novojičínska v rámci
projektu Legie 100 připomenout nadcházející sté výročí události, které
před sto lety výrazně ovlivnily a změnily svět. Koncem července 2014
uplyne 100 let od vypuknutí 1. světové války. Velké války, která přinesla
nesmírné utrpení lidí na celém světě, více než 10 milionů obětí, 20 milionů
raněných a obrovské materiální škody. Poselství této války nesmí být
zapomenuto. V srpnu 2014 si připomeneme sté výročí vzniku Čs.legii
jejichž zásluhou jsme při skončení války patřili k vítězným mocnostem.
Naši legionáři získali svými bojovými úspěchy ve světě velké uznání a
respekt, a výrazně přispěli ke vzniku Československa. Události, které patří
k nejvýznamnějším v naši novodobé historii, přesto jsou našimi občany
zejména mladou generaci velmi málo známy. Zvýšit pozornost veřejnosti
těmto událostem a přispět k rozšíření jejich znalosti si dali za cíl
organizátoři výstavy a doprovodných akci. Současně těmito iniciativami
chtějí dát podněty k jejich následování i v jiných městech a regionech.
Tyto myšlenky se prolínaly ve vystoupení všech řečníků.
Několik zajímavosti o Velké válce sdělil účastníkům vernisáže historik
muzea Jan Číp, který je spolu s Eduardem Piterkou spoluautorem výstavy.
Mimo jiné objasnil, že název Velká válka pochází z Francie, protože se jim
zdála být velká svým rozsahem a délkou. Mysleli, že už žádná taková
velká válka nebude. Přesto za krátkou dobu 20-ti let přišla ještě větší a
strašnější. Tak je museli začít číslovat.
V další části vernisáže byla představena 2. část publikace „Legionáři
Novojičínska v boji za vznik Československa“. Vznikla na základě
podnětů čtenářů původní publikace, kteří v ní nenašli svého předka nebo
známého. K původním 1114 legionářům tak autoři dohledali dalších 240
legionářů a proto se rozhodli vytvořit tuto 2. část.

Autorům výstavy a publikace a některým organizátorům byla předána
významná ocenění ČSBS a ČsOL. Autoři a organizátoři výstavy věří, že
vzbudí zájem občanů a doporučují její zhlédnutí.
Tajemník jednoty Čs. obce legionářské Ing. Alois Petroš

Obě části publikace „Legionáři Novojičínska v boji za vznik
Československa 1914 – 1918“ jsou uloženy v obecní knihovně
Albrechtičky, kde si je můžete zapůjčit k prohlédnutí.
Daň z nemovitostí
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Nový Jičín
vyzývá občany k zaplacení daně z nemovitostí. V případě, že vám nebyla
doručena složenka obraťte se na ÚzP v Novém Jičíně, tel: 556 788 111
nebo přímo na p. Kalinskou tel: 556 788 388.
Číslo účtu pro placení daně z nemovitostí: 7755-77621761/0710, VS je
rodné číslo majitelé nemovitostí.
Třídění odpadů
V roce 2013 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a
nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM uspořeno 27 953 182 GJ
energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než
310 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém EKO-KOM ke snížení emisí o 1 176 339 tun CO2
ekvivalentu.
Naše obec vytřídila v roce 2013 celkem 35,171 tun odpadu, což
představuje úsporu emisi 61,996 tun CO2 ekvivalentu a úsporu energie
1 461 55 MJ. Obec obdržela od společnosti EKO-KOM a.s. za vytříděný
odpad finanční prostředky ve výši 92 497,00 Kč, které jsou použity na
úhradu nákladů svozu tříděných odpadů a svozu velkoobjemového a
nebezpečného odpadu.
V květnu 2014 bylo firmou OZO Ostrava
odvezeno 125 m3 velkoobjemového odpadu a 17
m3 nebezpečného odpadu. Obec za odvoz VO a
NO zaplatila 65 067,00 Kč.
Připomínáme občanům, že mají možnost si na
obci zdarma vyzvednout tašky na třídění odpadu.
Sekání trávy
Opět tady máme letní období zvýšeného růstu trávy a s tím souvisí i její
sekání motorovými či strunovými sekačkami. Naše obec sice nemá
vyhlášku, která by omezovala dobu používání těchto zahradních strojů ale
v rámci ohleduplného sousedského soužití nasměřujte tyto práce především
mimo volné dny a do rozumného denního času pokud je to možné.

Elektrowin informuje
Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin
Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už navíc
nejde jen o uhlí nebo železnou rudu. Moderní výrobky, především elektronika,
se například neobejdou bez kovů vzácných zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají při výrobě
spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom
velmi omezené co do množství i lokalit výskytu. Jejich naleziště se z velké
části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další země s prudce se
rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export těchto surovin.
Důvod je prostý – začala je využívat sama.
Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných
kovů neobejde, jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím jsou lehké přístroje s věrným zobrazováním a kvalitním zvukem - patří Yttrium,
Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Europium, Gadolinium, Terbium a
Dysprosium.
Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyklaci elektrospotřebičů
po skončení jejich životnosti. Hovoří se o „urban mining“, tedy „městské
těžbě“. Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat všechny cenné a opakovaně
použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve sklepech a
garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba z nich tyto suroviny dostat zpět
a vrátit je do výroby.
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují
efektivně separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče
vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze využít jako druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je
tak možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně
dosloužily.
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve
zpětném odběru, je třeba populární mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo. Na celkové
hmotnosti přístroje se železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější
podíl pak má ještě sklo (16 %) a plasty (12 %).
Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé
škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a
další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v
chladicích zařízeních.
To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto
požadavky, není výdělečnou činností. Celý systém zpětného odběru a
recyklace starých spotřebičů může fungovat jedině díky financování
zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je
ELEKTROWIN.

