Volby do zastupitelstva obce Albrechtičky

INFORMÁTOR
Obec Albrechtičky

září 2014

Pozvání na zasedání zastupitelstva
Obecní úřad zve všechny občany na 19. zasedání zastupitelstva obce
ve středu 10. září 2014 v 18.00 hodin do Kulturního domu.
Program:
1. Kontrola usnesení, ustavení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva o činnosti obecního úřadu
3. Delegování zástupce obce na valnou hromadu ASOMPO a.s. konanou
dne 8.10.2014
4. Schválení stanov akciové společnosti ASOMPO a.s.
5. Schválení smlouvy o společné úhradě nákladů projektu „Varovný
protipovodňový systém v obcích Regionu Poodří“
6. Schválení prodeje pozemku
7. Schválení výjimky z minimálního počtu žáků v ZŠ Albrechtičky
8. Schválení výjimky z maximálního počtu žáků v MŠ Albrechtičky
9. Pověření starosty k uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo
„Kanalizace a ČOV Albrechtičky“
10. Schválení rozpočtové úpravy č.2 na rok 2014
11. Různé
Pronájem bytu v hasičárně
Obec Albrechtičky nabízí pronájem bytu v hasičárně o dispozici 3+KK od
1.10.2014.
Zájemci o pronájem tohoto bytu se mají možnost přihlásit na obecním
úřadě v Albrechtičkách.
Celková plocha bytu je 111,37 m2 včetně příslušenství.
Minimální nájemné bez inkasa činí 4.500,- Kč měsíčně.
Předpokládaná kauce ve výši dvou měsíčních nájmů.
Zájemci o pronájem si mají možnost byt prohlédnout po telefonické
dohodě, v provozních hodinách obecního úřadu.
Ing. Miloslav Čegan, starosta obce

Volby do Zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 10. října 2014 od 14,00 do
22,00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8,00 do 14,00 hodin.
Každá volební strana může delegovat nejpozději do středy 10.9. do 16,00 hod.
jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise (dále jen
OVK) pro náš jeden volební okrsek.
Volební místnosti bude malý sál v Kulturním domě.
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu u nás v obci.
Hlasovací lístek je společný pro všechny volební strany. Bude doručen voliči
na adresu trvalého pobytu nejpozději do úterý 7. října. Hlasovací lístek lze
upravit jedním z uvedených způsobů :
- Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých
volebních stran. Volič může volit nejvýše 9 kandidátů.
- Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební
stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta
křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. Takto volí předně jednotlivé označené kandidáty, dále tolik
kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvolení, a označených jednotlivých
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební
strany uvedeni v jejím sloupci.
Pokud volič :
- označí více než jednu volební stranu
- neoznačí žádnou volební stranu ani žádného kandidáta
- hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne,
nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků, jedná se o
neplatný hlas.
Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat obecní úřad nebo v den voleb OVK o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního
okrsku.
Veškeré další informace – viz internetové stránky Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz
Renata Drdová

Kanalizační přípojky

TJ Sokol Albrechtičky informuje

Rozlosování podzim 2014
Datum
31.8.2014

Čas
15:30

Osek n/B

-

Hosté
Albrechtičky

Mladší žáci

31.8.2014

14:15

Osek n/B.

-

Albrechtičky

II.liga muži

6.9.2014

10:00

Albrechtičky

-

Osek n/B

Mladší žáci

7.9.2014

12:45

Albrechtičky

-

Svinov

Mladší žáci

7.9.2014

14:00

Albrechtičky

-

Svinov

II.liga muži

13.9.2014

10:00

Albrechtičky

-

Chropyně

Mladší žáci

13.9.2014

15:00

Dobruška

-

Albrechtičky

II.liga muži

14.9.2014

8:30

Podhorní Újezd

-

Albrechtičky

II.liga muži

14.9.2014

12:00

Svinov

-

Albrechtičky

Mladší žáci

20.9.2014

14:45

Rokytnice

-

Albrechtičky

Mladší žáci

21.9.2014

14:00

Albrechtičky

-

Vítkovice

II.liga muži

28.9.2014

10:30

Stará Ves

-

Albrechtičky

II.liga muži

28.9.2014

12:00

Stará Ves

-

Albrechtičky

Mladší žáci

4.10.2014

14:00

Albrechtičky

-

Ostopovice

II.liga muži

5.10.2014

9:00

Albrechtičky

-

Humpolec

II.liga muži

5.10.2014

10:30

Albrechtičky

-

Rokytnice

Mladší žáci

12.10.2014

9:00

Chropyně

-

Albrechtičky

Mladší žáci

12.10.2014

13:30

Kokory

-

Albrechtičky

II.liga muži

18.10.2014

12:45

Albrechtičky

-

Stará Ves

Mladší žáci

18.10.2014

14:00

Albrechtičky

-

Veselí n/M.

II.liga muži

19.10.2014

9:00

Albrechtičky

-

MS Brno

II.liga muži

19.10.2014

10:30

Albrechtičky

-

Studénka

Mladší žáci

26.10.2014

14:00

Studénka

-

Albrechtičky

Mladší žáci

Domácí

Kategorie

Elektrowin informuje
Jagello 2000 – Sdružení pro euroatlantickou spolupráci
Výstavní 8, 709 00 Ostrava 9
Vážení občané,
již několik let Vás oslovuji s žádostí o shovívavost při konání akce Dny NATO
v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky, kterou organizujeme na
mošnovském letišti. Jak vždy podotýkám, bez Vaší podpory bychom společně
nedokázali za ty roky vybudovat z regionální akce prestižní evropskou show. Dny
NATO v Ostravě přitom již dávno nejsou pouze veřejnou prezentací armády,
integrovaného záchranného systému a dalších složek zajišťující naši bezpečnost.
Významným prvkem se stává rovněž rozrůstající se doprovodný program pro
odborníky, který se stává jejich nedílnou součástí, a díky kterému se do našeho
regionu sjíždějí experti z celého světa. Naplňujeme tak hlavní motto akce: „Naše
bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita“.
V tomto roce si Česká republika připomíná významné dějinné okamžiky, které
mají vliv na naši bezpečnost a začlenění do transatlantického prostoru.
Připomenutí si patnáctého výročí vstupu naší země do Severoatlantické aliance a
dvacátého výročí aliančního programu PfP bude proto jedním z témat. V této
souvislosti převzal nad akcí záštitu, a svoji osobní účast přislíbil, prezident
republiky Miloš Zeman. Svoji návštěvu potvrdila rovněž řada ústavních činitelů a
významných zahraničních hostů. Poprvé pak bude v letištním areálu prezentována
v rámci programu Special Partner Nation vybraná země, a to Polsko.
Kromě významných pozitiv v podobě podpory cestovního ruchu, využívání
služeb, rozvoje podnikatelského prostředí, příležitosti pro mošnovské letiště apod.
přináší konání této akce rovněž svá negativa. Patří mezi ně zvýšená hlučnost,
koncentrace návštěvníků, nárůst dopravy a další omezení. Podotýkám, že se je
snažíme pravidelnými diskuzemi s místními samosprávami co nejvíce eliminovat.
Jsme si vědomi, že na několik zářijových dní ovlivníme život ve Vaší obci. Věřte,
že je naší snahou co nejvíce eliminovat omezení, která zákonitě vyvstanou.
Nejvýraznější z nich přitom bude opětovné sedmidenní uzavření cesty mezi
Petřvaldíkem a Albrechtičkami od pondělí 15. září 2014. Zároveň opět budeme
klást důraz na preventivní opatření zaměřená na bezpečnost na silnicích. I přesto
však, prosím, poučte zejména své děti, že se v tomto období mají chovat obzvláště
obezřetně.
Vážení občané, ještě jednou děkuji za dosavadní spolupráci a zvu Vás na XIV.
Dny NATO v Ostravě & V. Dny Vzdušných sil Armády České republik. Těšíme
se na Vaši návštěvu letištního areálu ve dnech 20. a 21. září 2014.
V úctě

Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si
doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami
překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten
který spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik
alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování
předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na
univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není tedy
divu, že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma
General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena.
Prodala jich ovšem jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů,
což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc
místa: hlučný motor a kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box
měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně
vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion
kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností,
zatímco v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých
letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15
% domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent
na myčku získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma
z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela,
jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném
proudu, umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel.
Voda pak na nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později
v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do
domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji
potkáte na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se
kolem svislé osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale
mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding,
strojník ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil
zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.

takových materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich
recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie,
jelikož získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo
z nerostných surovin - zejména v případě železa. Navíc zásoby primárních surovin
na naší planetě nejsou neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného odebírání
elektrospotřebičů generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman
Tvrzník.

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci září 2014 oslaví své životní jubileum
paní Josefa Fojtíková

75 let

paní Liduška Žovinová 70 let
pan Věnek Hložanka

85 let

pan Jiří Bravenec

70 let

Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Rozloučili jsme se
V měsíci srpnu 2014 jsme se rozloučili s paní
Věrou Škopkovou.

Zářijové pranostiky
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Přijde Václav - kamna připrav.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve
parními stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku
1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především energie a
vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití
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