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informace z obecního úøadu

Biokontejnery
Obec Albrechtièky oznamuje, e jsou kadý ètvrtek od 14 hod. vystaveny u M kontejnery
na sbìr bioodpadù.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci kvìtnu 2016 oslaví své ivotní jubileum
paní Huvarová Helena
90 let
pan Kubo Josef
70 let

Do dalích let jim pøejeme pevné
zdraví, hodnì tìstí a
spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci dubnu 2016 jsme se rozlouèili:
s panem Oldøichem Kotkem

informace z obce
25 let chránìné krajinné oblasti Poodøí
O ochranáøských
cedulích jetì jednou
a jinak
V pøedchozí èásti naeho
seriálu jsme se vìnovali
velijakým oznaèníkùm,
se kterými se mùeme setkat v Poodøí. Pomìrnì
vysoký poèet jejich rùzných druhù svìdèí o tom,
e pøíroda Poodøí poívá legislativnì dosti
významného statusu nejen na národní ale i
evropské úrovni (evropsky významná lokalita).
Na jednom setkání pøed èasem jsem dostal
zajímavou otázku: Co vlastnì pøináí ochrana
pøírody místním lidem? K èemu je jim dobrá?
Dovolte odpovìdìt moná ponìkud nezvykle 
lapidárnì øeèeno v prvé øadì nejde ani tak o
ochranu, ba dokonce ani o pøírodu. Pravda, je
zajisté zapotøebí chránit pøírodu pøed nièením a
pokraèování na stranì 3
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pokozováním, pøedevím je nutné být aktivními
spolutvùrci a hospodáøi, èi lépe správci. Lidé jimi
byli pøece odedávna, Poodøí je do znaèné míry
artefaktem, kulturní krajinou. Jak budou lidé
pøistupovat ke krajinì, taková bude. Jde tedy v
prvé øadì o vztah lidí k ní. A nejvíce ze veho jde
o vztah místních obyvatel. A jetì druhý dùleitý
dodatek èi upøesnìní  své krajinì. To je moná
to nejpodstatnìjí  vzít si ji za svou, vnímat její
krásu a pøírodní jedineènost
Existuje nìco jako slepota vedního dne, nevidíme vìci kolem sebe, respektive neceníme si jich,
jsou kadodenností. Pracovníci státní ochrany
pøírody urèitì nejsou ti, kteøí mají rozhodující vliv
na tom, jaké je a bude Poodøí. A ani by to nebylo

správné. Jejich role by mìla být  mimo jiné  v
tom ukazovat, e Poodøí je kout naí vlasti, který
má u nás ojedinìlou hodnotu. Schválnì pouívám slovo hodnotu nikoliv cenu, nebo to je spíe
ekonomický výraz a louka není zdaleka jen cena
parcely. Vdy jakou cenou vyjádøit vzpomínku
na procházky do luk nebo radost z pohledu na
barvy a tvary luèních kvìtin
Jednou z mnoha cest, které mohou pøispìt ke
sníení oné vední slepoty, jsou i ty nezáivnì
strohé cedule a dalí pak tøeba tyto texty ve
zpravodaji.
Agentura ochrany pøírody a krajiny, regionální
pracovitì Správa CHKO Poodøí

HASIÈI - Jaro je tady.
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezèí období v roce,
ale hasièùm v tuto dobu èasto pøidìlává vrásky
na èele. Mnozí lidé si chtìjí usnadnit práci na
zahrádce nebo pøi odstraòování staré trávy na
loukách a zatravnìných plochách v okolí rodinných domù a poutìjí se do vypalování suchého
travního porostu, ani by si uvìdomovali, e tím
nejen poruují zákon, ale rovnì ohroují své
okolí. Ploné vypalování trávy je zakázáno nejen
na zahrádkách, ale i jinde. Pøi nedodrení tohoto
zákazu hrozí obèanovi za tento pøestupek pokuta
a 25 000,-- Kè.
Pokud pálení døevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláka, mìli by lidé vìnovat
velkou pozornost zakládání ohòù pøi úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je mono provádìt
pouze na ohniti, které je bezpeènì ohranièeno
napø. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti
ohnitì pøipraveny prostøedky k haení napø.
konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku,

aby se dal pøípadný poár ji v zárodku uhasit a
v ádném pøípadì neodcházet od ohnitì, pokud
není dostateènì uhaeno. Pálení se nesmí provádìt v dobì, kdy fouká vítr a hrozí tak rozíøení
ohnì do okolí. A to ani v pøípadì, e ohnitì bude
pod neustálým dohledem.
Pøi pálení odpadu musí být vdy postupováno
v souladu s dalími zákony, napøíklad zákonem o
ovzduí, zákonem o lesích, zákonem o odpadech
nebo s vyhlákami obcí. Pálení klestí a dalích
hoølavých látek na volném prostranství je nutno
v pøedstihu nahlásit buï telefonicky
Integrovanému bezpeènostnímu centru v Ostravì na èísla 950 739 844 nebo150, pøípadnì
elektronickým formuláøem, který obèané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou
na webových stránkách Hasièského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem Pálení klestí. Na základì
tìchto vèasných informací tak hasièi uetøí
pokraèování na stranì 4

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - květen 2016

-3-

květen 2016

informace z obce
finanèní prostøedky a èas za zbyteèné výjezdy,
kdy jsou voláni k poáru a na místì samém zjistí,
e jde o bezpeèné pálení. Pøi poruení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který jim
mùe být uloena pokuta a do výe 500 000,Kè. Rovnì po celý rok platí zákaz rozdìlávání
ohòù v lesích mimo vyhrazená táboøitì. Kadý,
kdo se pohybuje v pøírodì, by se mìl chovat
obezøetnì. Nerozdìlávat ohnì mimo vyhrazená
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod..
Rodièe by mìli vìnovat pozornost tomu, jak a

s èím si dìti venku hrají, aby nedocházelo ke
zbyteèným poárùm a následným úrazùm nebo
v krajním pøípadì ztrátám na ivotech. V pøípadì
vzniku poáru zapøíèinìného dìtmi zákon postihuje odpovìdné osoby pokutou a do výe
25 000,-- Kè.
nprap. Dagmar Beneová
vrchní inspektorka  výchova obyvatelstva
Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje
územní odbor Nový Jièín

Vítání obèánkù
V nedìli 20. 3. 2016 se konalo druhé Vítání obèánkù.
Slavnostního obøadu se zúèastnilo 8 párù se svými novorozenými dìtmi. Mezi nové obèánky obce
jsme pøivítali 4 holèièky a 4 chlapce. Po krátkém kulturním programu dìtí z naí Z a slavnostním
projevu pana starosty, rodièe obdreli upomínkové listy a dárky pro své dìti. Na závìr nechybìl
pøípitek a spoleèné foto.
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Zápis do M Albrechtièky
Øeditelka Z a M Albrechtièky oznamuje, e zápis dìtí do
Mateøské koly Albrechtièky pro kolní rok 2016/2017
probìhne ve støedu 18. 5. 2016 v dobì od 8 do 16 hod. v
budovì M. Rodný list dítìte s sebou. V rámci Dne otevøených dveøí se mùete seznámit s provozem, pedagogickou
prací i budovou M.

Sbìr elezného rotu
OZNÁMENÍ
Sbor dobrovolných hasièù v Albrechtièkách oznamuje,
e ve ètvrtek 5. kvìtna od 16.00 hod. provede v obci sbìr elezného
rotu.

informace z kultury a sportu

POZVÁNKA - kolní akademie

Z a M Albrechtièky, zve u pøíleitosti Dne matek, irokou veøejnost na

SLAVNOSTNÍ KOLNÍ AKADEMII
která se koná v nedìli, 15. 5. 2016 ve 14 hod.
v Kulturním domì v Albrechtièkách .
Vystoupí áci M, Z a ZU. Souèástí bude i výstava výtvarných a rukodìlných prací dìtí.

Pozvánka

OBEC ALBRECHTIÈKY Vás zve na

DISKOTÉKU PRO STARÍ A POKROÈILÉ aneb

CO VECHNO ODNESL ÈAS

hudba: DJ PAUL DOCTOR (MUDr. Pavel Hanzelka)

Pojïte si zazpívat, zatancovat a pøitom zavzpomínat
na nejvìtí hity Vaeho mládí.

Kulturní dùm Albrechtièky, 21. 5. 2016 18.00 hodin, Obèerstvení zajitìno
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POZVÁNKA - Den dìtí
Obèanské sdruení Fojtovka oznamuje,
e na 11. èervna 2016 pøipravuje Den dìtí v areálu Fojtovky.
Blií informace budou zveøejnìny v èervnovém zpravodaji.

inzerce
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Národní házená

NÁRODNÍ HÁZENÁ - ROZLOSOVÁNÍ - JARO 2016
Datum
08.05.2016
14.05.2016
15.05.2016
15.05.2016
22.5.2016
22.5.2016
27.5.2016
29.5.2016
5.6.2016
5.6.2016
11.6.2016
17.6.2016

Èas
9:00
9:00
9:00
10:00
9:00
10:00
17:00
12:30
9:00
10:00
12:45
17:00

Domácí
Albrechtièky
Chropynì
Albrechtièky
Albrechtièky
Albrechtièky
Albrechtièky
Svinov
Studénka "A"
Albrechtièky
Albrechtièky
Svinov
Vítkovice

-

Hosté
Osek
Albrechtièky
Studénka "B"
Vítkovice
Vítkovice
Studénka
Albrechtièky
Albrechtièky
Rokytnice
Stará Ves
Albrechtièky
Albrechtièky

Kategorie
mladí áci
mladí áci
mladí áci
mui A
mladí áci
mui A
mui A
mladí áci
mladí áci
mui A
mladí áci
mui A

informace ze svìta humoru
Murphyho zákony§ - Snoubenecké zákony
Slovo zásnuby v praxi znamená, e budete nucen obléci se do sváteèních atù, které jsou vám
tìsné, koile, která vás krtí u krku a kravaty, její barva vzorek pøipomíná kojeneckou stolici, koupit
obrovskou kytici, která se nedá v poøádku pøevézt ani nákladním autem a nekøesansky drahý prsten
s oklivým kamenem, který výpadá jako patnì vybrouené sklo, a strávit velice nudný veèer v kruhu
rodiny vaeho dìvèete. Musíte ovem pøedstírat, e z toho veho máte radost!
Partùv náhradnický zákon
Vai roli u zásnubní veselice by docela dobøe sehrála i opièka gumì.
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