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Transfúzní služba ve vyspělých zemích je založena na zásadách:
1. národní soběstačnosti v krvi
2. bezpříspěvkového darování krve
Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev
nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti.
V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů,
protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z
hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.

Výsledky voleb
Ve dnech 10. a 11. 10. 2014 proběhly volby do
zastupitelstev obcí. V naší obci přišlo k volebním urnám
355 občanů, což je 60,4 %. Voleb se zúčastnil i nejstarší
občan naši obce paní Marie Vyškovská.
Celkem platných hlasů 2 995. Poměr hlasů k základu v %:
volební strana č.1 – 77,56% = 7 mandátů; volební strana
č.2 – 22,43% = 2 mandáty.
Zvolení členové zastupitelstva jsou za volební stranu „Za
obec krásnější“:
1. Ing. Miloslav Čegan, 2. Jan Seifert, 3. Ing. Zdeněk
Urban, 4. Monika Pochylá, 5. Radomír Volek, 6.
Miroslav Myška, 7. Bedřich Drda,
za volební stranu „Lidé pro Albrechtičky“:
1. Mgr. Milan Myška, 2. MUDr. Tomáš Hudeček.
Výsledky jednotlivých volebních stran:
č.1 – „Za obec krásnější“

Obec Albrechtičky blahopřeje panu Vlastimilu Rozehnalovi, Albrechtičky
103, který byl vyznamenán Zlatým křížem III. třídy za bezpříspěvkové
dárcovství krve. Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy
dárcům krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů.

Výstava
Obec Albrechtičky a místní spolek zahrádkářů pořádá

Adventní a vánoční výstavu,

č.2 – „Lidé pro Albrechtičky“

Počet hlasů pro stranu

2 323

Počet hlasů pro stranu

672

1. Miloslav Čegan

329

1. Tomáš Hudeček

99

2. Zdeněk Urban
3. Monika Pochylá

262
213

2. Milan Myška
3. Petr Dostál

127
92

4. Jan Seifert
5. Radomír Volek

289
222

4. Jarmila Huvarová
5. Pavla Dostálová

72
36

6. Miroslav Myška
7. Bedřich Drda

276
234

6. Jana Kalocsányiová
7. Ivana Demlová

59
36

8. Renáta Huvarová

255

8. Stanislav Myška

87

9. František Tripský

243

9. Václav Staněk

64

Z ustavujícího zasedání
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 5.11.2014 složili zvolení členové
zastupitelstva slib a bylo zvoleno vedení obce a výborů zastupitelstva pro
volební období 2014-2018. Starostou byl zvolen Ing. Miloslav Čegan,
místostarostou Ing. Zdeněk Urban. Usnesení z ustavujícího zasedání naleznete
na úřední desce a webových stránkách obce.

která se bude konat v malém sále Kulturního domu
v Albrechtičkách
v sobotu 29.11.2014
9:00 - 16:00 hod.
v neděli 30.11.2014
9:00 - 16:00 hod.
v pondělí 1.12.2014
9:00 - 12:00 hod.
Všichni jste zváni jak k posezení u svařáku a domácích
zákusků, tak k nákupu adventních a vánočních dekorací.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Mikulášská besídka
Ochotnický divadelní soubor a organizace Junák ve
spolupráci s Obecním úřadem pořádají v pátek 5.
prosince 2014 v 16:30 hod. v Kulturním domě
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU.
Divadelní soubor sehraje novou pohádku
„O malé hastrmance“.
Na všechny děti se těší Mikuláš, andělé a čerti.

ZŠ. ZŠ a MŠ Albrechtičky

ZŠ a MŠ Albrechtičky zvou širokou veřejnost na tradiční předvánoční
Ježíškovu dílnu, kde si každý za poplatek 20 Kč může dotvořit
originální vánoční ozdobu – stromeček.
Přijďte v sobotu 6. prosince 2014 v době od 10 - 17 hod. do IC v
Albrechtičkách.

Součástí této dílny bude i výstava vánočních ozdob a dekorací
z různých materiálů dětí ZŠ a MŠ, ukázky vánočních přání a
ozdob vyrobených technikou kirigami.
Připraveno je i malé občerstvení. Přijďte se inspirovat a užít si předvánoční
atmosféru.

Kanalizace a ČOV Albrechtičky
Vážení spoluobčané,
prvními nátoky splašků byl zahájen zkušební provoz kanalizace a čistírny.
Právě díky Vašemu přístupu k napojování svých nemovitostí jsme již dneska
takřka na polovičním zatížení čistírny. Od 13.10.2014, kdy bylo umožněno
připojování se blížíme již ke stovce napojených nemovitostí a na dalších ještě
pracujete. Také obec bude mít všechny své budovy v tomto týdnu připojeny.
Za přístup k připojování děkujeme.
Pro ty z Vás, kteří ještě nezahájili vybudování přípojky a budete chtít ještě
letos kopat, uvádíme znovu postup:
- na obecním úřadě podepíšete prohlášení o použití materiálu a obdržíte
výdejky, se kterými si v obecních garážích vyzvednete potřebný materiál, tam
také nahlásíte potřebu písku, který Vám dovezeme,
- před záhozem přípojky zavoláte zástupce obce na provedení kontroly (tel.č.
556428016 nebo 606717004).
- po ukončení prací na přípojce vrátíte přebytečný materiál a ukončíte výdejku
ve skladu, případně oznámíte při kontrole, že nic vracet nebudete,
- cca do 5 dnů od vrácení přebytečného materiálu se můžete dostavit na obecní
úřad k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod a Darovací smlouvy na
materiál.
Pokud jde o stavbu samotnou, dá se říct, že jsme u konce. Předpokládáme, že
v nejbližších dnech budou dokončeny terénní úpravy a odstraněny drobné
závady.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Inzerce

Poodří – Moravské Kravařsko
Poodří – Moravské Kravařsko nově na facebooku
Hledáte tip na výlet v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko?
Navštivte
stránky www.MoravskeKravarsko.cz a
především facebook, který vás denně bude
informovat o novinkách v naší oblasti. Naleznete
zde nejen tipy na zajímavý výlet, ale i recepty na
nedělní oběd z kuchařky vydané Regionem Poodří.
V současné době se dozvíte např. o nově otevřeném muzeu v Bílovci,
nové rozhledně na Pohoři u Oder i o nejmenším větrném mlýně České
republiky ve Spálově.
Těšíme se na vaše „lajky“.
Bc. Pavlína Ambrosch
Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

Rozsvícení vánočního stromečku
V sobotu 29. listopadu v 17 hodin proběhne
v Albrechtičkách v prostoru u pošty třetí rozsvícení
vánočního stromečku, na které srdečně zveme všechny
občany.
Opět bude připraveno hudební vystoupení a „něco
dobrého“ na zahřátí.
Zájezd do divadla
Odjezd autobusu na představení muzikálu Evita v Ostravě bude 15.
listopadu 2014 v 17:30 hod. od pošty.

P.S. Facebook není jen pro mladé. Dejme fenoménu facebook šanci!
Společenská rubrika
Od listopadu se mění podmínky pro kácení stromů
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od
1. listopadu 2014 mění podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné
kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a
v zahrádkářských koloniích.
Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve
výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení.
Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem
nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách
v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení.
Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin.
O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu
ochrany přírody (obecní úřad Albrechtičky), a to pro pokácení stromů s
obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů.
Správní úkon rozhodnutí o povolení kácení je bezplatný. Obvykle ve lhůtě
30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout.
Povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé neovocné dřeviny.
Kácení stromů se povoluje a provádí v době vegetačního klidu, což je
obecně období měsíců listopad až březen.
Tiskopis žádosti o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les
naleznete na webových stránkách obce nebo obdržíte na obecním úřadě.
Ing.Miloslav Čegan, starosta

Blahopřejeme
V měsíci listopadu 2014 oslaví své životní jubileum
paní Marie Vyškovská

90 let

paní Věra Šoltysová

75 let

Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Rozloučili jsme se
V měsíci říjnu 2014 jsme se rozloučili s panem Vojtěchem
Pulkertem.
Listopadové pranostiky
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
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