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z 13. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky ze dne 4. září 2013
Zastupitelstvo obce Albrechtičky:
schvaluje prodej vodovodních řádů a kanalizačního řádu společnosti
SmVaK Ostrava, a.s. za cenu 50 000,- Kč evidovaných pod inventárními
čísly 27021, 27023 a 27028
schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou do výše 5 mil.
Kč
schvaluje podání návrhu soudu o určení výše nájemného na byt v domě č.
p. 53
schvaluje výjimku z minimálního počtu žáků v základní škole
v Albrechtičkách na 22 dětí pro školní rok 2013-2014
schvaluje rozpočtové opatření č. 3 na rok 2013
schvaluje uzavření kupní smlouvy na pořízení samosběrného čistícího
vozu se společností dle pořadí vyhodnocení výběrového řízení
schvaluje nabytí pozemků parc.č. 421/10 a 645/1 o celkové výměře 1.332
m2 od Miroslava Kobolky za cenu 306.360,- Kč do vlastnictví obce
schvaluje žádosti stavebníků dvou nezastavěných parcel o prodloužení
termínu k zahájení výstavby a prominutí smluvních pokut vyplývajících
z čl.6.2 kupní smlouvy
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Ing. Zdeněk Urban, místostarosta

Platby za svoz odpadů
Oznamujeme občanům, že platbu složenek za svoz odpadu, které obdrželi
od OZO Ostrava a.s., mohou provést převodem na účet obce (uveden na
složence), složenkou na poště anebo hotově na obecním úřadě.
Zájezd do divadla
Připomínáme občanům, kteří si zakoupili vstupenky na představení baletu
„Labutí jezero“, že odjezd autobusu do divadla bude ve čtvrtek 24. 10.
2013 v 17:30 hod. od pošty.

Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že
topná sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro
to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a
zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v České republice?
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v
jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a
kdo je může provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve
spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínů
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
nebo
• revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých
stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z
hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn
volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním
místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním
prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání
pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového
průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí
odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na
pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět
svépomocí.

Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné

Činnost

Čištění spalinové
cesty
Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných
(tuhých)
znečisťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných
(tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče
paliv

Celoroční
provoz

Sezonní
provoz

Kapalné

Plynné

3x

2x

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v
kalendářním roce.

V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky.
Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy
nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k
výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i
hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu
do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a
utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte
pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči.
Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při
užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných
spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání
hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách.
V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve
vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
nprap.Dagmar Benešová
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Kominík
Zájemci o kominické služby se mohou přihlásit na Obecní
úřad, při dostatečném počtu zájemců (10) sjednáme termín
návštěvy kominíka. Služba je domluvená s kominictvím
Rudolf Pavlát, Trojanovice. Cena za čištění a kontrolu
prvního komína je 390,- Kč za každý další 90,- Kč. K
nahlášeným občanům přijede kominík ve čtvrtek 10. října
2013.
Den obce
V sobotu 7. září se konal Den obce Albrechtičky na hřišti u sokolovny.
O úvod se již tradičně postarali žáci místní Mateřské a Základní školy
s roztomilým tanečním vystoupením černoušků, houbiček a kuchařů. Dále
děti pobavila chemická pohádka, kterou připravila se studenty
přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. Marie Solárová.
Následovalo vystoupení hasičské drobotiny, které nikoho nenechalo na
pochybách, že nám roste další generace hasičů, kteří budou připraveni se v
kritických situacích postarat o náš majetek. V 16:00 hod. přišlo na řadu
vystoupení „mažoretek“, které bylo skutečným „zlatým hřebem“
programu. Muži z řad zastupitelstva obce a občanů za pomocí Markéty
Richtárové, vedoucí mažoretek Petra ze Studénky, nacvičili skvělé
vystoupení, které bylo odměněno bouřlivým a zcela zaslouženým
potleskem. Můžeme jen doufat, že to nebylo jejich jediné vystoupení. Pak
přišli na řadu kejklíři s veselým žonglováním, které pobavilo hlavně při
zapojení občanů do vystoupení. Po celou dobu odpoledního programu
mohly děti soutěžit v hrách, které pro ně opět perfektně připravili místní
skauti a skautky. Jako novinka letos proběhla soutěž „O nejlepší
albrechtičský koláček“, kterého se účastnilo 9 místních pekařek. Nejlepší
koláčky upekla p. Irena Myšková, na 2. místě se umístila p. Milada
Zátopková a 3. místo obsadila Nikola Šajtarová. Doufáme, že příští rok se
zapojí více pekařek, aby porotci měli výběr ještě těžší než letos. O hudební
náladu se letos postaral dětský jazzový orchestr Musicale band a soubor
staré hudby Studenečtí pištci. Ve večerním programu vystoupila rocková
skupina Nevím z Pustějova a žongleři v Ohňové show.
O občerstvení všeho druhů se postaraly místní spolky, tak dobře, že jistě
nikdo neodcházel hladový nebo žíznivý. Počasí bylo také naprosto úžasné,
takže můžeme zkonstatovat, že letošní ročník se skutečně podařil a že kdo
chtěl, ten se jistě dobře bavil.
Děkujeme všem vystupujícím, organizátorům a občanům, kteří se akce
účastnili a vytvořili tak příjemnou atmosféru Dne obce Albrechtiček.
Ing. Eva Tripská

Nabídka vzdělávání

Nabídka vzdělávání

TJ Sokol

Prodej vazeb

Předčasné volby do Parlamentu ČR

V sobotu dne 25. 10. 2013 v době od 9.00 do 13.00 hod. proběhne
v Informačním centru Dřevěnice prodej „dušičkového zboží“: řezané
květy, suché vazby, živé květy v květináčích, věnečky, svíčky, apod.

Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 proběhnou předčasné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. V obci bude opět jeden volební okrsek č.1 se
sídlem v malém sále Kulturního domu.
pátek 25. 10. 2013
14.00 – 22.00 hod.
sobota 26. 10. 2013
08.00 – 14.00 hod.
Seznamy voličů: voliči jsou oprávněni si ověřit, zda jsou v seznamu voličů
zapsáni, a to do středy 23. 10. 2013 na obecním úřadě do 16.00 hod.
Voličský průkaz: Volič, který nebude v době voleb v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí
s použitím volebního průkazu. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu osobně do 23. 10. 2013 do 16.00 hod. nebo písemně s úředně
ověřeným podpisem do 18. 10. 2013. Voličské průkazy budou vydávány
od 10. října 2013.
Hlasovací lístky: Hlasovací lístky budou voličům doručeny na adresu
trvalého bydliště nejpozději do 24. 10. 2013.
Volby mimo volební místnost: Volič může ze zdravotních důvodů požádat
obecní úřad anebo přímo v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost (doma).

Dny NATO 2013
Dnes bychom si mohli říct „tak to máme zase za sebou“, nicméně
zkušenost z letošního vydávání povolenek k vjezdu do obce ve dnech
konání Dnů NATO, nás vede k zamyšlení, jak to udělat příště.
Účelem povolení k vjezdu do obce je především zabezpečení volného
průjezdu pro zde bydlící občany, rodinné příslušníky, kteří nás chtějí
v těchto dnech navštívit a průjezdu vozidel záchranných složek.
Počet vydaných povolenek rok od roku stoupá a ne vždy žadatelé o
povolenky zajistí parkování na svém pozemku, jak to je požadavkem obce.
Pak nastává situace, že se hromadí vozidla na komunikacích v místech,
které jsou ke konání akce nejblíže. V prvním roce konání Dnů NATO na
katastru Albrechtiček (2009) nebyly vydávány žádné povolenky, v roce
2010 bylo vydáno cca 230 ks, v roce 2011 to bylo 420 ks, v roce 2012 již
520 ks a v letošním roce 690 ks.
Zastupitelstvo obce se bude problémem zabývat a pro příští Dny NATO
bude stanoven jiný systém pro vjezd do obce v těchto dnech.
Výstavba kanalizace
V Informátoru měsíce srpna jste byli informováni o možném zahájení
stavby „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“ v měsíci září. Bohužel vlivem
prodloužení kontroly dokumentů před schválením rozhodnutí o poskytnutí
dotace státním fondem životního prostředí (SFŽP) bude stavba zahájena až
v měsíci říjnu. Po sdělení informace SFŽP, že kontrola proběhla v pořádku
a rozhodnutí může být vydáno, byl vydán pokyn technickému dozoru
stavby, aby předal staveniště dodavateli stavby.
V nejbližších dnech se dá očekávat, že budou prováděny činnosti
související se zahájením stavby, jako je pasportizace staveb a studní
nacházejících se v blízkosti výstavby, vytyčování sítí apod.
Všichni víme, že nás všechny bude výstavba kanalizace určitým způsobem
omezovat, především v průjezdnosti obce, parkování. Společným zájmem
všech zainteresovaných bude zajistit průběh výstavby tak, aby nás co
nejméně zatěžoval a omezoval. Určitě však nemůžeme slíbit, že to půjde
bez zvýšené hlučnosti a prašnosti po dobu výstavby, že to bude bez
jakýchkoliv problémů.
Žádám proto všechny občany, aby se na dobu výstavby obrnili trpělivostí a
určitou mírou tolerance. „MUSÍME TO POSTAVIT – DĚKUJEME“
Ing. Miloslav Čegan - starosta

Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci říjen 2013 slaví své životní jubileum
Pán Karel Dostál 70 let
Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Říjnové pranostiky
Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá
Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.
Po teplém září zle se říjen tváří.
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