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Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva
Dne 10. září 2014 zastupitelstvo obce Albrechtičky
• schvaluje program 19. zasedání
• bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení z 18. zasedání
volí ověřovatele zápisu 19. zasedání.
• bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
• jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., Životice u Nového
Jičína, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv
akcionáře pana Ing. Miloslava Čegana.
• jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., Životice u Nového
Jičína, schvaluje stanovy společnosti ASOMPO a.s. ve znění, které
tvoří přílohu tohoto usnesení.
• schvaluje uzavření Smlouvy o společné úhradě nákladů projektu
„Varovný protipovodňový systém pro obce v mikroregionu
Poodří“.
• schvaluje prodej pozemku p.č. 516/38 o výměře 32 m2 v k.ú.
Albrechtičky, Simoně Kulišťákové a nabytí pozemku p.č. 658 o
výměře 3 m2 v k.ú. Albrechtičky od Simony Kulišťákové.
• schvaluje výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Albrechtičky
pro školní rok 2014 – 2015 z 24 na 23 žáků a dofinancování
prostředků na vzdělávání ve výši 44.749,- Kč.
• schvaluje výjimku z maximálního počtu žáků v MŠ Albrechtičky
pro školní rok 2014 – 2015 z 19 na 23 žáků.
• pověřuje starostu obce k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
„Kanalizace a ČOV Albrechtičky“.
• schvaluje rozpočtovou úpravu č.2 na rok 2014.
• schvaluje uzavření smlouvy č. 9414003030/182977 o nájmu
plynárenského zařízení.
Ing. Miloslav Čegan, starosta

Ing. Zdeněk Urban, místostarosta

Platby za svoz odpadu
Připomínáme 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.

Nastává podzim a s ním přichází i nová topná sezóna. Každý majitel
komína by měl dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů
zapříčiněných špatnou údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a
to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest.
Kdy a v jakých lhůtách se revize, kontroly a čištění spalinových cest musí
provádět, uvádí nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
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.
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. Čištění spalinové cesty
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

Dýňová diskotéka

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
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Občanské sdružení Albert při Základní a Mateřské
škole v Albrechtičkách zve všechny děti a rodiče
v sobotu 8.11.2014 na tradiční

Dýňovou diskotéku.
Začátek ve 14 hodin, předpokládané ukončení v 18
hodin. Jsou připraveny soutěže pro děti
s odměnami, soutěž o nej... dýni, dětská tombola.
Hudba: Radek Volek
Občerstvení zajištěno.
. OS LiLiA

nejméně podle
návodu výrobce
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v
součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Čištění spotřebiče paliv

2x

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. nprar. Dagmar Benešová, HZS

Sběr papíru
Celoroční sběr starého papíru ve škole
Vážení spoluobčané, místní základní škola se přihlásila do celoroční
sběrové soutěže s názvem „Zelený strom“, jedná se o sběr starého papír.
K tomuto účelu je u budovy
základní školy umístěna modrá
plastová nádoba s nápisem ZŠ
PAPÍR. Chtěli bychom poprosit,
hlavně občany z dolní části obce,
aby starý papír (noviny, časopisy,
letáky, staré knihy, lepenky atd.)
odevzdávali do této nádoby, která bude denně vyprazdňována. Pomozte
nám v co nejlepším umístění v této soutěži. Děkujeme.
Žáci a učitelky ZŠ Albrechtičky

Kanalizace a ČOV Albrechtičky
Vážení spoluobčané,
přítomnost stavebních strojů na úpravu komunikací v naší obci je pro nás
všechny dobrou zprávou, že se opravdu brzy skončí rok výkopů, bláta,
prachu a různých omezení. Po kamerových a tlakových zkouškách
kanalizačního potrubí se dokončují poslední opravy nalezených závad a
bude zahájen zkušební provoz.
Všem chci poděkovat za spolupráci při vyřizování žádostí o stavební
povolení, které jsou stavebním úřadem postupně vyřizovány a doručovány.
Napojení na kanalizaci bude možné od 13.10.2014. Před definitivním
napojením bude provedena kontrola napojení, použití materiálu
poskytnutého obcí a kontrola vyprázdnění septiku nebo odpadních jímek.
Po této kontrole dojde k podpisu posledních tří dokumentů:
- protokolu o kontrole kanalizační přípojky k odběrnému místu
- smlouvy o odvádění odpadních vod
- souhlasu s poskytnutím údajů od společnosti SmVaK
Smlouvu o odvádění odpadních vod bude podepisovat:
- jde-li o společné vlastnictví manželů, stačí podpis jednoho z manželů
- jde-li o spoluvlastnictví ideální části objektu, stačí podpis společného
zástupce vlastníků, doložený souhlasem ostatních spoluvlastníků. S tímto
společným zástupcem bude obec nadále jednat ve věci odvádění odpadních
vod a na jeho adresu bude zasílat fakturu za stočné.
Průběh realizace domovní přípojky
Výkopové práce můžete zahájit po vydání územního souhlasu stavebním
úřadem, to předpokládá vrácení projektové dokumentace se žádostí na
ObÚ. Při výkopových pracích dbejte zvýšené opatrnosti v místech, kde
jsou zakresleny inženýrské sítě – vodovod, plyn a sdělovací kabely.
V případě, že už v této chvíli víte, že chcete přípojku realizovat ještě
v letošním roce, při převzetí územního souhlasu obdržíte k podpisu další
dokumenty, tj. „Prohlášení žadatele o materiál“ a výdejky, se kterými si
vyzvednete u obecních garáží materiál. Po uložení potrubí je před záhozem
provedena pověřeným pracovníkem úřadu kontrola napojení, odpojení
septiku, vyprázdnění septiku a vyloučení napojení dešťových vod.
Nahlášení kontroly provedete na tel.čísle 556 428 016 nebo 606 717 004.
Provoz kanalizační sítě a ČOV
Od 13.10.2014 bude zahájen provoz kanalizační sítě a ČOV, který se bude
řídit Kanalizačním řádem a Provozními řády ČOV a Podtlakového
systému. Aby byl provoz pokud možno bezporuchový, musí být
dodržovány určité zásady a do kanalizace nesmí být vypouštěno úplně vše.
Kanalizace není odpadkový koš
Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné
během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí. Co

do kanalizace patří a co ne, určuje Kanalizační řád. Ten bude k dispozici
na internetových stránkách obce.
Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:
• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky
Zejména hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené
ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní
materiály dělají v kanalizačních systémech velké problémy. V nich jsou
kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené plastovými
foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů.
Plastové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního
papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích
stanicích odpadních vod.
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za trpělivost a toleranci, se kterou jste náročnou stavbu
kanalizace přečkali a ještě poslední měsíc vydržíte a také za Váš zájem o
připojování svých nemovitostí.
Ing. Miloslav Čegan, starosta
Dogdancingové zkoušky
Dogdancing je sport, kde pes pod
vedením psovoda provádí cviky
v rytmu hudby. Je povolena celá
škála pohybů od chůze u nohy po
otočky, slalom mezi nohama,
couvání,
podávání
pacek,
panáčkování, válení sudů, skákání
přes ruce nebo nohy psovoda atd.
Vedle závodění je možné skládat v
dogdancingu postupové zkoušky, které pořádá Dog Dancing Club Czech
Republic. Zkoušky posuzuje klubem vyškolený rozhodčí a to ve čtyřech
různých divizích. Každá divize má navíc 3 stupně obtížnosti.
Kynologický klub Agi FreeDance z.s., který vystupoval v září na
Dni obce, uspořádal v neděli 5. 10. 2014 na hřišti u turistické ubytovny
Kotvice dogdancingové zkoušky a to ve všech divizích i obtížnostech.
Delegováni byli dva rozhodčí z Prahy a posoudili 41 zkoušek. Soutěžící
přijeli z celé Moravy a úspěšně se podařilo složit 25 zkoušek. Navíc byly
uděleny 2 tituly Master of Dogdancing 1. Chtěli bychom poděkovat obci
Albrechtičky za pronájem krásného sportovního areálu. Všem účastníkům
se zázemí opravdu líbilo a věříme, že jsme svým vystoupením nenarušili
chod turistické ubytovny.
Za Agi FreeDance z.s. předseda Jana Tománková

Inzerce

Firma KOVOS Třečák s.r.o. provádí zemní a
speciální výkopové práce pásovým MINIRYPADLEM
KUBOTA K008-3 (1-tuna) v širokém rozsahu dle Vašich
potřeb
Nabízené služby
Výkopy rozvodů inženýrských sítí (kanalizační,
vodovodní, plynové a elektrické přípojky)
Výkopy základů pro (ploty, zahradní domky, garáže
aj.)
Výkopy drenážních rýh kolem základů staveb
(kopání v těsné blízkosti stěny – mimoosé kopání)
Úpravy komunikací - příprava pro pokládku
zámkových dlažeb (chodníky, příjezdové cesty,
nájezdy)
Výkopy pro bazény, jezírka a čističky odpadních
vod
Terénní a parkové úpravy
Díky nízké hmotnosti stroje při výkopových
pracích, nedochází k nadměrnému poškození
zámkových dlažeb a trávníků, tak jako při
práci strojů s mnohem vyšší tonáží.
Šíře minirypadla je pouze 70cm, což umožňuje průjezd i
práci ve velmi stísněných prostorech
****************************************************************
Kontakt: Jaroslav Třečák
Tel.: 775 250 777
Jiráskova 2084/4
e-mail: trecak@seznam.cz
741 01 Nový Jičín

Zájezd do divadla
15. listopadu 2014 pořádá obec zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě
na muzikál Evita. K dispozici jsou ještě volné vstupenky, které si můžete
zakoupit na obecním úřadě.
Prodejní akce
Místní spolek zahrádkářů organizuje v úterý 28. října 2014
před Informačním centrem Dřevěnice prodej „dušičkového zboží“: řezané
květy, suché vazby, živé květy v květináči, věnečky, svíčky apod.. Prodej
se uskuteční od 9:00 do 12:00 hodin.
Společenská rubrika

Blahopřejeme
V měsíci říjnu 2014 oslaví své životní jubileum
paní Milada Hložánková 80 let
paní Božena Kluzáková

70 let

paní Jana Šťástková

70 let

Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Rozloučili jsme se
V měsíci září 2014 jsme se rozloučili s paní Alenou
Kilnarovou a panem Oldřichem Sklenákem.

Říjnové pranostiky
Říjen, když blýská, zima plíská.
Teplý říjen - studený listopad.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Déšť na Havla, déšť na vánoce.
Vydává: Obec Albrechtičky, č.p. 131, 742 55 Albrechtičky
e-mail: Obec@albrechticky.cz, tel. 556 428 016
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