130 let SDH Albrechtičky

INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

srpen 2014

18.zasedání zastupitelstva
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky konaného dne 9.
července 2014 v kulturním domě v Albrechtičkách.
Zastupitelstvo obce Albrechtičky :
• schvaluje program 18. zasedání
• bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání
• schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 2013/011/345 se
zhotovitelem stavby „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“, společností
První KEY-STAV, a.s. Třinec.
• schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene s Vladimírem Chylou, Albrechtičky č.p. 55 na
pozemek p.č.185/3 v k.ú.Albrechtičky
• bere na vědomí informaci Města Nový Jičín o vyúčtování dopravní
obslužnosti za rok 2013 se zůstatkem 608.092,67 Kč a souhlasem
s ponecháním částky na snížení podílu obcí v roce 2015
• bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří
konaného dne 20.6.2014 a Zprávu kontrolního výboru k Závěrečnému
účtu Regionu Poodří za rok 2013
• schvaluje vymáhání škody vzniklé vadou projektové dokumentace na
firmě VIVAPROJEKT s.r.o., Opava.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Ing. Zdeněk Urban, místostarosta

Soutěž v pečení

„O Zlatý albrechtičský jablkový dezert (buchtu, koláč, …)“
V minulém roce úspěšně proběhl první ročník
soutěže v pečení. Tehdy po mnohých domácnostech
voněly krásně vypečené koláčky. Letos jsou
pravidla trochu jiná. Do soutěže je možno přihlásit
v zásadě cokoliv, co je:
1. doma vytvořené
2. lze zařadit do kategorie dezert
3. obsahuje jablka
Své výtvory (cca 15 porcí) odevzdejte porotě v sobotu 6. 9. 2014
nejpozději do 14:30.

Vážení spoluobčané, v tomto roce si připomínáme 130. výročí
založení hasičského sboru v Albrechtičkách. Počátek sboru datujeme od
podzimu roku 1884, kdy byl skupinou nadšenců pod vedením Vincence
Huvara založen spolek dobrovolných hasičů v počtu 48 členů. Počáteční
materiální zabezpečení sboru spočívalo především v peněžitých darech a
svépomoci nadšených členů nově založeného spolku. Zakládající členové
možná ani netušili, jak úspěšně budou jejich následníci pokračovat
v započatém díle a dále rozšiřovat a zdokonalovat činnost sboru
dobrovolných hasičů v mnoha dalších létech.
Hasičský sbor ve své stotřicetileté historii prošel řadou událostí, ať
už veselých či smutných. Všichni jeho členové, kteří se v řadě několika
generací ve sboru vystřídali, zanechali po sobě obrovský kus práce, za což
si zaslouží obdiv a úctu. Jejich společnou snahou bylo v prvé řadě chránit
životy a majetek svých spoluobčanů při nenadálých událostech, ale
zároveň se podílet na společenském životě obce. Tato snaha přetrvává i v
dnešní době a přejeme si, aby se zachovala i v nadcházející mladé
generaci, kterou se k tomu snažíme vést.
Karel Lutz, starosta SDH

SDH Albrechtičky
srdečně zve všechny občany na oslavu 130 let založení
sboru, která se koná v sobotu 16. srpna.
Program :
10.00 hod. Odhalení sochy sv. Floriana - patrona hasičů na
hasičské zbrojnici za doprovodu dechové hudby
Rozmarýnka
11.00 hod. Slavnostní valná hromada SDH v Kulturním domě
14.00 hod. Doprovodný program na hřišti u KD – ukázky hasičské
techniky, zásah záchranného sboru u dopravní nehody,
zásah nejmladších a nejstarších hasičů, pěna.
Bohaté občerstvení po celé odpoledne zajištěno.
20.00 hod. Letní večer za doprovodu skupiny L&P, vstupné 40,-Kč
Po celý den bude v malém sále otevřena výstava s hasičskou tématikou
sběratele p. Dalibora Slavíka z Frýdku-Místku.
Nové prostory v KD
V budově kulturního domu proběhla úprava prostor „starého kina“
(přízemí vedle knihovny) na prostory, které budou využívány pro
pravidelné návštěvy MUDr. Pukovce a MUDr. Frömlové. Tyto místnosti
budou v provozu od měsíce září 2014.

Elektrowin informuje
Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v
popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes
klade na maximální využití všech materiálů, které lze znovu použít.
Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který
nevznikne“.Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než
všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem
levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O
obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich
výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět
procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako
plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu,
jeho množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru,
evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí
recyklací a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu
vytvořenému a prověřenému nejprve ve skandinávských zemích. Založili
takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění
jejich zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli
vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen
největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let
své existence vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to
nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou
zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu
– zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven
žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než
odborník na zpracování disponující vysoce specializovanou technologií,
dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně poškodit
životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou
díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad –
a za jeho zpracování bychom už museli platit.

OBECNÍ SLAVNOSTI
Pátek 5. září 2014 v 19.00 v kulturním domě
Amatérský divadelní soubor PODIV ze Suchdolu nad Odrou zve na
autorský kus:

„Nejlepší parník mého života“
Vstupné dobrovolné.

Sobota 6. září 2014 od 14:11 na zahradě u kulturního domu
Po zahájení dne obce v 14.11 na vás čeká:

Restaurování náhrobků šlechtického rodu hrabat Vetterů
Soubor kamenných náhrobků
hraběcího rodu Vetterů je
svým významem jedinečnou
památkou v obci, která si
zasluhovala provést odborné ošetření a
opravu. V měsíci listopadu 2013 byly
demontáží některých náhrobků a jejich
odvozem do ateliéru akademického
sochaře Mgr. Jakuba Gajdy zahájeny práce na jejich obnově. V letošním
roce byly pomníky osazeny zpět, byly doplněny scházející prvky a byla tak
dokončena obnova všech kulturních památek v obci. Po osazení náhrobků
zpět byla provedena celková úprava okolí náhrobků, byly osazeny lavičky
a informační tabule. Na akci byla získána dotace MAS Regionu Poodří.
Celkové náklady projektu
625.094,-Kč
Dotace MAS Regionu Poodří ze SZIF
465.365,-Kč
Vlastní prostředky obce
159.729,-Kč
Dny NATO

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
Psí sporty – agility, dogdancing,
dogfrisbee a další předvede spolek
Agi FreeDance Mošnov, z.s.

Ukázka týmového vozu Tatra
DAKAR Tomáše Tomečka

Ukázka mladých hasičů z Albrechtiček

Hry a soutěže pro děti
Soutěž o jablkový dezert
Bohaté občerstvení

Ve dnech 20. a 21. září 2014 proběhne mezinárodní akce Dny NATO
v Ostravě & Dny vzdušných sil Armády České republiky, které organizuje
sdružení Jagello 2000. Opět dojde k omezení provozu na komunikaci
Petřvald-Petřvaldík – Albrechtičky, kde dojde v termínu od 15. do 22. září
k zákazu vjezdu vozidel, vyjma vozidel se zvláštním povolením. 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
bude opět vydávat na Obecním úřadě od 25. 8. 2014. Na jedno č.p. se
budou vydávat 2 povolenky zdarma, další za poplatek 50,- Kč za kus.
Divadlo - Evita

Odpoledne hraje Cimbálová muzika Háj…
… a večer pokračuje zábavou se skupinou A Band
21.30 – Ohňostroj

Neděle 7. září 2014 od 8.00 v kostele sv. Mikuláše
Mše svatá k výročí vypuknutí 1. světové války obětovaná za oběti
války a farníky. Po mši bude následovat průvod k pomníku padlých.

Obec Albrechtičky pořádá zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na
představení muzikálu „Evita“. Představení proběhne 15.11.2014 od 18:30
hod. Vstupenky jsou v ceně 120,-; 140,- a 160,- Kč a již si je můžete
zakoupit na obecním úřadě.
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