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ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - Červenec 2016

informace z obecního úøadu

Úvodník - první setkání jubilantù v obci

V nedìli 12.6.2016 se v Kulturním domì uskuteènilo první spoleèné setkání Jubilantù. Na setkání bylo
pozváno 24 letoních oslavencù a 21 se jich v doprovodu svých nejbliích setkání zúèastnilo.
V letoním roce slaví 9 obèanù 70 let, 3 obèané
slaví 75 let, 6 obèanù slaví 80 let a jedna
jubilantka oslavila krásných 90 let. Kulturní
program pøi oslavì naich jubilantù zabezpeèil
místní ochotnický spolek, kterému patøí nae
podìkování. Vìøíme, e oslava byla pro vechny
pøíjemnì stráveným odpolednem.
Kulturní komise

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - Červenec 2016

-1-

Červenec 2016

informace z obecního úøadu

10. zasedání zastupitelstva obce
Dne 20.6.2016 probìhlo 10. zasedání zastupitelstva obce kde bylo projednáno následující:
 schválilo smìnu pozemku parc.è. 56/5 o
výmìøe 55 m2 za èást pozemku parc.è. 56/1 o
výmìøe 5m2 spolu se stavbou kaplièky parcela
st. 350 v k.ú. Albrechtièky
 schválilo uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí
o zøízení vìcného bøemene se Státním pozemkovým úøadem jako budoucím povinným na pozemek parè.c. 539/8 v k.ú. Albrechtièky
 schválilo nabytí pozemku pod místní komunikaci parc.è. 577/7 o výmìøe 133 m2 za cenu
35,-Kè/m2 v k.ú. Albrechtièky.
 schválilo úèetní závìrku pøíspìvkové organizace Základní kola a Mateøská kola
Albrechtièky za rok 2015 s kladným hospodáøským výsledkem ve výi 51 913,02 Kè.
Schválilo pøevedení hospodáøského výsledku do
Rezervního fondu p.o..

 schválilo rozpoètové opatøení è. 3/2016
 schválilo systém výdeje povolenek vjezdu do
obce pøi konání Dnù NATO 2016, kdy se na jedno
èíslo popisné budou vydávat dvì povolenky
 rozhodlo po projednání o neposkytnutí dotace
Jednotì, spotøebnímu drustvu v Hodonínì na
zøízení potovní pøepáky v prodejnì potravin
 rozhodlo po projednání o neposkytnutí finanèního daru spolku Babybox pro odloené dìti 
STATIM, z.s.
 vzalo na vìdomí porovnání poloek výpoètu
ceny stoèného za rok 2015
 vzalo na vìdomí Zprávu kontrolního výboru
Regionu Poodøí ze dne 18.12.2015
 schválilo uzavøení smlouvy o dílo na akci
Oprava støechy-Støedisko údrby Albrechtièky s
firmou BASTA stavební práce s.r.o.

 schválilo úèetní závìrku obce
Albrechtièky za rok 2015 s pøevedením kladného hospodáøského
výsledku ve výi 1 571 591,85 Kè
na úèet 432-Výsledek hospodaøení
minulých úèetních období.
 schválilo závìreèný úèet obce
za rok 2015 a souhlasilo s celoroèním hospodaøením obce
Albrechtièky za rok 2015, a to bez
výhrad
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Dìti ukázaly co ví o pøírodì
Dne 21.5.2016 se ve Vlkovicích uskuteènilo
okresní kolo soutìe Zlatá srnèí trofej a mladý
ochránce pøírody.Jedná se o soutì jednotlivcù a
tøíèlených drustev zamìøenou na myslivost a
ochranu pøírody.Ve zlaté srnèí trofeji soutìí
kadý sám,jako první se píou testy a poté se jde
na stezku.Zato u mladých ochráncù pøírody jde
tøíèlená hlídka, která plní dané úkoly a sbírá body
na stezce.Dále jsou závodníci rozdìleni do dvou
kategorií.Mladí 1-5 tøída,starí 6-9 tøída.

Ná myslivecký spolek reprezentovali tito závodníci Jiøí Jakub 11let,David Jakub 5let,Anièka
Cuperová 7 let a Alex Cuper 5 let.
V letoním roce byly tyto stanovitì: støelba ze
vzduchovky,støelba z luku,topografie,botanika-

,zdravovìda,lezení po lanì,øezání døeva a zatloukání høebíkù,zoologie 1,házení iek do koíku,zoologie2,urèování stop a hlasu zvìøe,uzly,
rozdìlávání ohnì a jako poslední lovecká kynologie.
Soutì zahájili mladí trubaèi v èele s Jiøím
Jakubem a pak následovaly testy a stezka.Jako
doprovodný program byla støelba ze vzduchovky
a luku,kynologická ukázka policie ÈR a samozøejmì nemohla chybìt myslivecká kuchynì.
Jiøí Jakub el obhajovat bronzovou medaili z
minulého roku,ale pro nemoc jeho kamarádky z
hlídky si musel sestavit novou hlídku na místì a
to se podepsalo na celkovém výsledku.Za to
náe nová hlídka Anièka ,David a Alex byli
vyhláení jako nejmladí hlídka a Alex jako
nejmladí úèastník soutìe. Nai borci se umístili
na krásném sedmém místì a to ti dva neumí ani
èíst jeliko chodí do kolky.Zato v poznávání
zvíøat a rostlin strèili do kapsy mnohem starí
závodniky. Vichni úèastni soutìe obdreli
upomínkové triko a mnoho krásných cen.Které
jim pøedávala paní starostka Fulneka.
Byla to krásná sobota strávená v pøírodì, kdy
nám dìti ukázaly, e mají zájem poznávat nai
krásnou pøírodu.
Za Myslivecký spolek
pøedseda Jiøí Jakub
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25 let chránìné krajinné oblasti Poodøí

(Ne)obyèejná Odra
Odra  øeka za humny,
mnozí ji potkáváme
natolik èasto, e se nám
stal pohled na ni ji
nìèím vedním. Je ale
skuteènì tak obyèejná?
Odra pramení v lesích vojenského újezdu Libavá.
Vojenský újezd je krajinou bez osídlení, postupnì
mohutnící potùèek není proto nutné nijak svazovat a Odra si proto na vìtinì svého toku zachovala pøirozenou podobu. Velká èást Libavska je
zahrnuta do evropsky významné lokality Libavá.
Z Libavé ji Odra vytéká jako øíèka a dostává se jí
opìt mezinárodní ochrany  evropsky významná
lokalita Horní Odra je oficiální název úseku Odry
od Nìèínského potoka po Jakubèovice n. O.
V Moravské bránì pak Odra protéká chránìnou
krajinnou oblastí Poodøí a je její ivou páteøí v
délce 50 km.
A koneènì u Bohumína, významnì posílená o
Opavu a Ostravici, tvoøí pøírodní památku
Hranièní meandry Odry.

Vyjádøeno v èíslech  ze 132 km délky toku na
území Èeské republiky poívá nìjakou formu
ochrany pøírody asi 90 km, tedy více ne dvì
tøetiny. To ve svìdèí o pøírodních hodnotách
øeky a nahlíeno tímto úhlem pohledu se z obyèejné Odry za humny stává øeka vskutku neobyèejná
Agentura ochrany pøírody a krajiny, regionální
pracovitì Správa CHKO Poodøí
Agentura ochrany pøírody a krajiny, regionální
pracovitì Správa CHKO Poodøí

pokraèování na stranì 3
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2. úèast v soutìi = 2. vítìzství
Po celý kolní rok Vás informujeme o soutìi ve
sbìru starého papíru Zelený strom, do kterého
se nae kola po loòském vítìzství opìt pøihlásila. Bìhem celého roku jsme postupnì odevzdali
9 760 kg a to nás v kategorii prùmìr na áka
opìt vyneslo na úasné 1. místo v rámci MSK s
obdivuhodnými 424 kg/ na áka.
Pìti ákùm naí koly se podaøilo kadému
nasbírat více ne 1 tunu. Blahopøejeme!!!

Z výtìku z této akce bude dofinancována kola
v pøírodì ( pobyt, doprava, odmìny apod. ) a
budou zakoupeny hodnotné sportovní dárky pro
nejlepí sbìraèe.
Dìkujeme vem spoluobèanùm, kteøí nás v naí
snaze podporovali a dopomohli nám k vítìzství.
Doufáme, e nás podpoøíte i dalím roce.
áci a uèitelky Z Albrechtièky

Elektrowin informuje

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na
700 rozhleden

Ocelová konstrukce rozhledny na praském
Petøínì váí asi 175 tun. Jen ze eleza získaného
z vyøazených elektrospotøebièù, které u nás lidé
za posledních 10 let pøedali k recyklaci, by se
takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveò se takto podaøilo vytìit mnoství
dalích surovin, ani by se tím dále ztenèilo
ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspìlejím recyklaèním technologiím se toti daøí získat
zpìt a znovu vyuít kolem 90 procent materiálù, z
nich jsou elektrozaøízení vyrobena. Napøíklad
bìná mikrovlnná trouba je z více ne poloviny
vyrobena ze eleza, pøiblinì 16 % její hmotnosti
tvoøí sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém mnoství, to je
dobøe vidìt zejména posledních 10 let, kdy se v
Èeské republice vyslouilé elektro systematicky
sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je nejvìt-

ím èeským kolektivním systémem a zajituje
zhruba polovinu tuzemského sbìru a recyklace,
se za tu dobu postaral o sbìr a následnou recyklaci více ne 15 milionù spotøebièù.
Sesbírané spotøebièe poloené jeden za druhým
by vytvoøily øadu mìøící pøes 6000 kilometrù,
take by se daly hned dva a pùl krát vyskládat po
obvodu státní hranice Èeské republiky.

Století vytrvalci i jepièí ivot

Nìkteré spotøebièe, které dnes bìnì pouíváme, se v èeských domácnostech zaèaly zabydlovat u zaèátkem 20. století. Patøí mezi nì tøeba
lednice, praèky nebo vysavaèe. Souviselo to s
vlnou masového pøipojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim pøibyly nové funkce, zmìnil se
design, základní technologické principy ale
zùstaly stejné. A nedokáeme si bez nich pøedstavit kadodenní ivot. Potvrdil to i prùzkum,
který ELEKTROWIN letos uskuteènil. Více ne
polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce
na pustý ostrov  tak je pro nì nepostradatelná.
Pìtina by ocenila, kdyby jim ivot Robinsonù
zpøíjemòovala praèka.
pokraèování na stranì 6
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Jepièí ivot mají naopak pøístroje s pamìovým
nosièem. Typickým pøíkladem byl hit 90. let,
videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle
vystøídaly CD pøehrávaèe, které jsou v posledních letech nahrazovány pamìovými médii.
Nìkterá elektrická zaøízení, která jsme jetì
nedávno mohli vidìt jen v muzejních sbírkách, se
naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavnì
kuchyòské roboty s bohatým pøísluenstvím pro
domácí výrobu nejrùznìjích pochutin, které se
naposledy masovì vyrábìly ve 30. a 40. letech
20. století. Nìkteré nesou dokonce stejnou
znaèku, je pravdìpodobné, e se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU

I kdy tedy není vìtina bìnì pouívaných
spotøebièù v èeských domácnostech ádnou
novinkou, stále jetì pomìrnì nový je zpùsob,
jak s nimi nakládáme po skonèení jejich ivotnosti. Kdy toti naim pøedkùm doslouila lednice
nebo vysavaè a skuteènì ji nely opravit, zùstávaly dál  - na památku. Jejich poøízení toti
pøedstavovalo tak velkou investici, e vyhodit je
bylo nepøedstavitelné. Kam také?
K vìtí obmìnì domácích spotøebièù zaèalo v
èeských zemích docházet a v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sbìru a recyklace se ale
zaèal rodit teprve na poèátku nového tisíciletí,

pøesnìji po roce 2005, tedy právì pøed deseti
roky, kdy se do èeské legislativy promítla tehdy
nová evropská smìrnice.
Díky tomu se staré spotøebièe postupnì pøestaly
házet do popelnic, a kdy se nevely, vozit na
èerné skládky. Jinde v Evropì systém fungoval
døíve, u nás byly vytvoøeny základy pouze pro
televize, chladnièky a záøivky, co byla nová
povinnost vyplývající z èlenství v Evropské unii.
Na rozdíl od nìkterých jiných direktiv, má ta
odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho,
e nejlepí je odpad, který vùbec nevznikne.
Vìtina toho, èeho se zbavujeme, se toti skuteènì dá úspìnì recyklovat a získané suroviny
znovu pouít.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel
Michal Viewegh, jen návrat do ivota zail na
vlastní kùi. Svou zkuenost s návratem zpìt do
ivota Michal Viewegh komentuje: I já jsem byl
vlastnì opraven a díky tomu jsem zpìt, proto
projekt smysluplného navracení spotøebièù tìm,
kteøí je potøebují, podporuji. Pøed èasem mu
praskla aorta, co pøeije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotøebièe k
bezplatnému uívání neziskovým organizacím,
které se vìnují obecnì prospìné èinnosti. První,
kdo tuto nabídku vyuil, byl Fond ohroených
dìtí.

informace ze spoleèenské rubriky
Rozlouèili jsme se
V mìsíci èervnu 2016 jsme se rozlouèili:
s paní Libuí Kadavovou
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Dovolená - MUDr. Frõmlová Petra
ÈERVENEC
4. 7. - 8. 7. 2016
18. 7. 2016

SRPEN

19. 7. 2016
20. 7. 2016
21. 7. 2016
22.7.2016

ZAVØENO
08.00 - 10.00 hod.
12.30 - 14.00 hod.
12.30 - 14.00 hod.
12.30 - 14.00 hod.
07.30 - 11.30 hod.
08.00 - 09.30 hod.

- pouze sestra - Bartoovice
- MUDr. Galiová - Kunín
- MUDr. Galiová - Bartoovice
- MUDr. Galiová - Bartoovice
- MUDr. Galiová - Bartoovice
- MUDr. Galiová - Kunín

12. 8. 2016
15. 8. - 26. 8. 2016

ZAVØENO
- ordinace v Bartoovicích i v Kunínì uzavøena. V tuto dobu zastupuje
MUDr. Vávrová, ulice K Nemocnici, Nový Jièín
Ordinaèní hodiny MUDr. Vávrové:
Pondìlí
07.00 - 10.30 hod.
Úterý
12.00 - 15.00 hod.
Støeda
07.00 - 10.30 hod.
Ètvrtek
07.00 - 10.30 hod.
Pátek
07.00 - 10.30 hod.
VE DNECH, KTERÉ ZDE NEJSOU UVEDENY, PLATÍ BÌNÁ ORDINAÈNÍ DOBA V KUNÍNÌ I V
BARTOOVICÍCH!

Dovolená - MUDr.Michal Pukovec
Dovolená od 27.6.2016 do 23.7.2016
Zástup po dobu dovolené: MUDr. árka Vanerová
Ordinace prak. lékaøe pro dìti a dorost MEDCENTRUM, Máchova ul. 15, Nový Jièín
tel.+420 556 794 175, mobil: +420 773 501 277
Ordinaèní hodiny :
Pondìlí
07.30 - 12.00 hod.
Úterý
07.30 - 10.30 hod.
Støeda
13.00 - 16.00 hod.
Ètvrtek
07.30 - 11.30 hod.
Pátek
07.30 - 11.30 hod.
Ve vední dny od 17:00 - 22:00,v sobotu a nedìli od 07:00 - 22:00 poskytne akutní oetøení Dìtská
LSPP, od 22:00 do 7:00 dennì akutní pøíjmová ambulance nemocnièní LPS v prostorách Dìtského
oddìlení NsP Nový Jièín ! tel. 556 773 325
V dobì prázdnin odpadají dìtské poradny .
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DADA plenky

Ceník

Velikosti od nejmeních Newborn a po
odnauèovací plenkové kalhotky. Pleny jsou
svou kvalitou srovnatelné se znaèkou
Pampers. V porovnáni s nimi jsou vak znatelnì
levnìjí. Vyrábìjí se v Turnovì, na stejné
výrobnì jako Pampers.
V nabídce jsou i vlhèené ubrousky stejné nebo
jiné znaèky.

velikost
urèení
1
NEWBORN2-5kg
2
MINI3-6kg
3
MIDI4-9kg
4
MAXI7-18kg
4+
9-20kg
5
JUNIOR15-25kg
5+
JUNIOR13-27kg
6
Extra Largeod 16kg

poèet
28ks
78ks
64ks
54ks
50ks
46ks
42ks
16kg

cena
150 kè
250 kè
230 kè
230 kè
230 kè
230 kè
230 kè
230 kè

Kontakt  Petra Genzerová, Albrechtièky 202, telefon 605 25 21 21 petragenzerova@email.cz.
Odkaz na FB skupinku  DADA plenky Petra https://www.facebook.com/groups/823623147755489/

Masáže v Albrechtičkách

Chvíle Pohody

Letní akce - èervenec, srpen, záøí 2016

Dopøejte svému tìlu a dui R E L A X A C I.

Nalaïte se pøíjemnì (nejen) na letní dovolenou a sluneèné dny
a uijte si léta naplno.
Klientovi, který pøijde v tomto období na masá, bude poskytnuta
kadá 2. masá pouze za 360 Kè v délce 1,5 hodiny.
Masá bude provedena dle Vaeho výbìru (sportovnì-rekondièní, relaxaèní thajská olejová, masá
rukou, masá oblièeje, èínská tlaková masá hlavy a oblièeje, kombinace tìchto masáí, oetøení
Reiki). Masáe poskytuji dle telefonické domluvy, pondìlí a pátek, vèetnì sobot a nedìlí. Bìná cena
masáe: 360 Kè za hodinu, 540 Kè za 1,5 hodiny, 720 Kè za 2 hodiny masáe.
Tìím se na Vás.

Mgr. Romana Závodská, DiS.
E-mail: masaze.chvilepohody@seznam.cz
Telefon: 604 62 00 17, - od 9,00 hod. do 18,00 hod.
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Fa. Bartoš Pavel

Stavební a zednické práce
M Stavba rodinných domů
M Zateplení fasád
M Kompletní opravy starších objektů
M Kompletní rekonstrukce koupelny
M Zámkovou dlažbu,vyzdění okrasných plotů, opravy komínů
M sádrokartonářské práce
M Možnost zajištění elektro a vodoinstalaterských prací
M Pronájem trubkového lešení

Mobil: 604 675 100
e-mail: bartos36@seznam.cz
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Zveme vás na prohlídku naí farmy
a ochutnávku kozích sýrù
v sobotu 16. èervence od 14.00 do 16.00
Albrechtièky 2
V naí minimlékárnì vyrábíme pøedevím èerstvé nezrající kozí sýry a pøíleitostnì také tvaroh.
Sýry jsou buï neochucené  èisté nebo s rùznými pøíchutìmi. Najdete u nás sýry s paitkou,
bylinkami, chilli, èesnekem, s rùovým pepøem, barevnou paprikou nebo s èernuchou.
Otevøeno je vdy, kdy jsme doma  tel. pro objednávky a informace je 723 194 273. Více také
na www.umysek.cz

informace ze svìta humoru
Murphyho zákony§ - Manelky a Milenky
ZÁKONY MANELSKÉ - pro mue
Slíbí-li vám ena, e budete mít i po svatbì své peníze, myslí tím 50 korun na den. ena ovem
oèekává, e z toho jetì uetøíte na dárky pro ni.
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky Èervenec 2016  Vydává: Obec Albrechtièky, è. p. 131,
742 55 Albrechtièky  Redakèní rada: Milan Myka, Miloslav Èegan, Renáta Drdová, Lada
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