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informace z obecního úøadu

Úvodník

Váení spoluobèané,
je u konce období letních prázdnin a dovolených, ze kterých zùstanou krásné vzpomínky, a
opìt nastává návrat ke kadodenním povinnostem. I v této dobì vak bylo nutné zabezpeèit
normální chod obce a zajistit plánované opravy
a údrbu.

V dobì, kdy nai základní kolu opustili jejich
uivatelé, byl prostor pro provedení nìkterých
nutných oprav. I kdy byla pùvodnì v plánu
oprava sociálního zaøízení ve kole, byla nakonec upøednostnìna oprava podlah ve tøídách.
Pøi opravì bylo provedeno strení podlahové
krytiny a odstranìní parket, které byly pod
krytinou ukryty. Novì byla na pùvodní prkennou
podlahu (z roku 1926) poloena nová vrstva
podlahy z OSB desek a celoplonì nalepeno
nové PVC. Opravu provedla na základì výbìrového øízení firma Internova Morava s.r.o. z
Nového Jièína. Hodnota zakázky èinila
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106.373,- Kè vèetnì DPH. Souèasnì byl ve
kolní výdejnì instalován nový elektrický bojler s
vìtím objemem, aby byl zajitìn dostatek teplé
uitkové vody pro provoz výdejny stravy. V
základní kole i mateøské kole dolo k úpravì
pískovi, kde byla provedena výmìna výdøevy,
která ji byla znaènì pokozena.

Jak jsme informovali døíve, stala se obec
majitelem budovy bývalého mechanizaèního
støediska-dílen JZD. Na budovì ji byly zahájeny nìkteré opravy a malá èást byla pronajata
jako kanceláø. Nejvìtí oprava právì probíhá
pøi výmìnì støení krytiny a svodù, kde voda
byla hlavním zdrojem vlhnutí budovy. S tím
souviselo i pokácení borovic, které byly døíve
vysázeny jako okrasné a v podstatì pøerostly
svùj pùvodní úèel. Urèitì i tato èást obce po
potøebných úpravách stavby, dospìje k nové
úpravì zelenì. V nejbliích mìsících budeme
projekènì pøipravovat stavbu na nové vyuití.
Hlavními dùvody pro zakoupení budovy byly
nedostateèné prostory ve stávajících garáích a
také doøeení vlastnických vztahù se spoleèností MORAVAN a.s.. Obec byla vlastníkem vech
pozemkù okolo budov jak u mechanizaèního
støediska, tak u kravína. Po realizaci kupních
smluv se stali MORAVAN a.s. a Ing. Ludìk
tùrala majitelem pozemkù v bývalém kravínì,
a obci zde zùstala jen pøístupová komunikace.
Budova dílen vèetnì pøilehlých pozemkù je nyní
pokraèování na stranì 2
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majetkem obce. Domnívám se, e tento krok
povede k vìtímu zájmu jednotlivých vlastníkù
starat se o svùj majetek a udrovat ho v lepím
stavu.

V nejbliích týdnech budeme v obecním zastupitelstvu pøipravovat rozpoèet na rok 2017.
Pøipravena je celá øada projektù na opravu a
údrbu majetku, které zcela urèitì nebude
moné zrealizovat v jednom roce.
Pøedpokládáme také, e pokud to bude moné,
vyuijeme i dotaèních moností.


Závìrem bych Vám rád popøál krásné babí léto
a pozval Vás na tradièní obecní slavnost, která
se uskuteèní 10.9.2016 od 14.00 hodin na
zahradì u kulturního domu.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo:
 Uzavøít smlouvu o nájmu prostoru k podnikání s firmou ELA HABANERA s.r.o. na dobu
urèitou do 30.6.2017 v èásti budovy Støediska údrby (bývalé mech.støedisko)
 Smìnu pozemkù parc.è. 516/49 a 516/50 s vlastníky sousedních pozemkù
 Rozpoètovou úpravu è. 4/2016
 Zámìr jednat s Agenturou ochrany a pøírody ÈR o prodeji lesních pozemkù nacházejících se v
pøírodních rezervacích Kotvice a Koryta
Celé usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce je umístìno na webových stránkách obce.

Volby 2016
Ve dnech 7. a 8. øíjna 2016 probìhnou Volby do
zastupitelstev krajù a Senátu parlamentu ÈR.
V obci bude 1 volební okrsek se sídlem v malém
sále Kulturního domu Albrechtièky.
Nejpozdìji 4. øíjna 2016 budou volièùm dodány
hlasovací lístky.
Voliè, který se nebude zdrovat v dobì voleb do
Senátu Parlamentu ÈR ve volebním okrsku v
místì svého trvalého pobytu, mùe hlasovat na
volièský prùkaz. Na tento volièský prùkaz vak
mùe voliè hlasovat pouze v rámci volebního
obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhláeny

a v jeho územním obvodu je voliè pøihláen k
trvalému pobytu.
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Den obce 2016

Obec Albrechtièky Vás srdeènì zve na kadoroèní obecní slavnost:

DEN OBCE

která se uskuteèní v sobotu 10. záøí na zahradì u kulturního domu.
Program:
14.11 Zahájení
Po celé odpoledne Hry pro dìti

Kulturní program dìtí M a Z

Vystoupení maoretek Sunny z Kopøivnice

Vystoupení Musicale-Band - dìtský dezový soubor,Studénka

Ukázka sokolnictví

Ukázka výcviku policejních psù

Soutì Rychlojedlík

Ukázka z èinnosti vèelaøù

Vyhodnocení soutìe "O nejlepí Albrechtièskou nakládaèku"

Ukonèení odpolední èásti v 18.30 hodin

20.00 Taneèní zábava se skupinou PHS a Pavla Baráková
21.30 Ohòová show  skupina Rùe draka
01.00 Ukonèení zábavy
Bohaté obèerstvení
Srdeènì zvou poøadatelé:
Obec Albrechtièky, SDH, Svaz zahrádkáøù, TJ Sokol, Fojtovka, Junák, LiLiA, Myslivecké sdruení,
Ostøí, Svaz vèelaøù, Základní kola a sponzoøi

Podìkování
Obec Albrechtièky blahopøeje panu Vlastimilovi
Rozehnalovi, Albrechtièky 103, k udìlení
Zlatého køíe II. tøídy za bezpøíspìvkové dárcovství krve. Èeský èervený køí udìluje Zlatý køí II.
tøídy dárcùm krve, kteøí dovrili poèet 120 bezpøíspìvkových odbìrù.
Ochota dárcù darovat krev pro zdraví, èasto i

záchranu ivota je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobèanùm. Patøí jim dík nejen
tìch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naí spoleènosti.
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Územní plán obce Albrechtièky
Obèané obce se mohou seznámit s pøipravovaným Návrhem Územního plánu Albrechtièky. Na
úøední desce obce je vyvìen Návrh Územního
plánu Albrechtièky a Vyhodnocení vlivu na
udritelný rozvoj území.
V souladu s § 50 odst.3 zákona è.183/2006 Sb.
mùe kadý uplatnit u poøizovatele písemné
pøipomínky ve lhùtì do 30 dnù ode dne doruèení
veøejné vyhláky, tj. do 3.10.2016
K pozdìji uplatnìným pøipomínkám se nepøihlíí.
Úplné znìní návrhu je k veøejnému nahlédnutí:

- v titìné podobì ode dne vyvìení veøejné
vyhláky na úøední desce do 12.9.2016 u poøizovatele tj. na Mìstském úøadì v Bílovci, odboru
ivotního prostøedí a územního plánování (budova Radnice na Slezském námìstí 1/1 v 1.patøe).
- v elektronické podobì ode dne vyvìení veøejné vyhláky na úøední desce do 12.9.2016, na
internetové adrese:
- www.bilovec.cz pod odkazem úøední deska
nebo územní plán, a dále na internetové
adrese www.albrechticky.cz pod odkazem
úøední deska

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci záøí 2016 oslaví své ivotní jubileum
pán Huvar Jaroslav
85 let
paní Bernátová Eva
70 let
pán Hudeèek Frantiek
70 let
pán Bernát Frantiek
70 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a
spokojenosti.
Rozlouèili jsme se
V mìsíci srpnu 2016 jsme se rozlouèili:
s paní Ludmilou Vykovskou
s panem Pavlem Lukáèem
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Omezení dopravy bìhem Dnù Nato
Pøipomínáme obèanùm, e od 12. do 19. záøí
2016 bude uzavøena komunikace PetøvaldPetøvaldík  Albrechtièky a ve dnech konání
akce tj. 17. a 18. záøí 2016 bude vjezd do obce ve
smìru od Nové Horky jen pro obèany s trvalým
pobytem v Albrechtièkách. Povolenky pro
návtìvy se vydávají na obecním úøadì (2
povolenky pro jedno èp.). ádáme obèany, aby si
parkování aut svých návtìv zajistili na vlastních
pozemcích.

Topení a komíny
Brzy ji nastane topná sezóna a vichni provozovatelé spalinových cest by se mìli snait o to, aby
se nedostali do smutné statistiky poárù zpùsobených komíny.
Èitìní, kontrola a revize spalinové cesty jsou
stanoveny novou Vyhlákou è. 34/2016 Sb., o
èitìní, kontrole a revizi spalinové cesty, která
nabyla úèinnosti 29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhùtách se tedy kontroly, revize a
èitìní spalinových cest musí provádìt a kdo je
mùe provádìt?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím
vyèitìní posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v dobì
kontroly odpovídá technickým poadavkùm,
podle kterých byla navrena a provedena a bylo
zahájeno její uívání.
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí,
aby byly bezpeènì odvedeny a rozptýleny do
volného ovzduí spaliny od vech pøipojených
spotøebièù.
 zda je zajitìn volný a bezpeèný pøístup ke
spalinové cestì a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, mìøícím a èisticím otvorùm.

 zda je dodrena bezpeèná vzdálenost spalinové cesty od hoølavých pøedmìtù a stavebních
hmot tøídy reakce na oheò B a F.
 zajitìní poární bezpeènosti stavby, zvlátì
pøi prostupu spalinové cesty vodorovnými a
svislými stavebními konstrukcemi, pùdním
prostorem nebo støechou a vývodù spalin obvodovou stìnou
 zda nedolo k zásadním zmìnám oproti
stavu zjitìnému pøi minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávnìná
osoba, kterou je dritel ivnostenského oprávnìní v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
 pøed jejím uvedením do provozu,
 pøi kadé stavební úpravì komína,
 pøi zmìnì druhu paliva pøipojeného spotøebièe,
 pøed pøipojením spotøebièe do nepouívané
spalinové cesty,
 pøed výmìnou spotøebièe paliv s výjimkou
výmìny spotøebièe stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, e zpùsobilost
spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení
pokraèování na stranì 3
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èitìní a kontroly spalinové cesty,
 po komínovém poáru,
 pøi vzniku trhlin ve spalinové cestì, popø. pøi
dùvodném podezøení na výskyt trhlin ve spalinové cestì.
Revizi spalinových cest mùe provádìt oprávnìná osoba, která je zároveò dritelem osvìdèení revizního technika spalinových cest.
Èitìní spalinové cesty
Èitìním spalinové cesty se rozumí èistící práce,
zejména se zamìøením na odstraòování pevných

usazenin a neèistot ve spalinové cestì a na
lapaèi jisker a na vybírání pevných zneèisujících
èástí nahromadìných v neúèinné výce komínového prùchodu nebo kondenzátù ze spalinové
cesty.
Èitìní spalinové cesty provádí oprávnìná
osoba, kterou je dritel ivnostenského oprávnìní v oboru kominictví.
Aèkoli lze èitìní komínù u spotøebièù s výkonem do 50 kW vèetnì lze provádìt svépomocí,
je lepí se spolehnout na odborníky.

Lhùty kontrol a èitìní spalinových cest:
Výkon
pøipojeného
spotøebièe
paliv

Druh paliva pøipojeného spotøebièe paliv
Pevné

Èinnost

Celoroèní Sezonní Kapalné
provoz provoz

Èitìní spalinové cesty
do 50 kW
vèetnì

3x

2x

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výbìr pevných (tuhých) zneèisujících èástí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a èitìní spalinové cesty

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Výbìr pevných (tuhých) zneèiujících èástí
a kondenzátu
nad 50 kW
Èitìní spotøebièe paliv

2x

nejménì podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se povauje provoz spalinové cesty nepøesahující v souètu 6 mìsícù v
kalendáøním roce.

V pøípadì vzniku poáru sazí v komínì se snate
jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasièe
na tísòovou linku 150, pøípadnì 112. Poár v
komínì nikdy nehaste vodou. Komín by mohl
popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k

výbuchu. Do pøíjezdu hasièù je moné zkusit
hasit plameny vhazováním suchého písku
vymetacími dvíøky nebo ze støechy do komína.
Místo písku lze pouít i hasicí pøístroj snìhový
nebo prákový. Pokud je to moné, omezte
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pøístup vzduchu do komína (napø. uzavøením
vzduchové klapky u kotle, odstranìním kouøovodu a utìsnìním sopouchu tøeba i starými
montérkami).
Hasební práce vak provádìjte pouze v pøípadì, e nemùe dojít k ohroení zdraví nebo
ivota zasahující osoby!
Závìrem bychom rádi pøipomnìli pár základních
zásad pøi uívání tepelných spotøebièù. Vdy je

nutné dodrovat návod výrobce ke konkrétnímu
spotøebièi. Spalovat lze pouze takové palivo, pro
které je konkrétní spotøebiè urèen. Pøi uívání
spotøebièù na tuhá paliva pouívejte suché
palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a
vzniku nadmìrných usazenin ve spalinové cestì.
nprap. Dagmar Beneová,
Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje, územní odbor Nový Jièín

Diagonie Broumov - sbìr oacení

Seznam vìcí, které mùete dát do sbírek












Vekeré letní a zimní obleèení (dámské, pánské, dìtské)
Lùkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky, záclony
Látky (minimálnì 1m2, prosíme, nedávejte nám odøezky a zbytky látek)
Domácí potøeby (nádobí bílé i èerné, sklenièky) zabalené v krabici
Vatované a péøové pøikrývky, poltáøe a deky, peøí
Obuv  nepokozená a v párech (svázaných gumièkou)
Kabelky, batohy, drobné pøedmìty z domácnosti
Hraèky  nepokozené a kompletní, také plyové
Mení elektrospotøebièe  mohou být i nefunkèní
Knihy, èasopisy

VÌCI, KTERÉ VZÍT NEMÙEME:

lednièky, televize, poèítaèe, matrace, koberce  z ekologických dùvodù

nábytek

zneèitìný a vlhký textil
Sbírka se uskuteèní dne 26.9.2016 od 7:00 do 18:00 hodin a 27.9.2016 od 7:00 do 14:00 hodin
v Kulturním domì v Albrechtièkách
Více na www: diakoniebroumov.cz
Blií informace Vám rádi sdìlíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Rok 1936 v Albrechtièkách dle spolkových kronik
Jeliko obecní kronikáø ve svém zápise zcela
pominul spolkovou èinnost, nezbývá, ne se
podívat na jejich aktivity do kronik spolkových.
Mezi aktivní spolky v Albrechtièkách v roce 1936
patøili SDH, kteøí svou èinnost zamìøovali pøedevím na poární a bezpeènostní cvièení a pak
dva konkurenèní tìlocvièné spolky  TJ Sokol a
TJ Orel.

SDH

Za nejvìtí událost v tomto roce povaoval
kronikáø získání nové motorové støíkaèky.
Slavnostní pøedání veøejnosti probìhlo 7.
èervna na sokolském høiti za úèasti mnoha
hostù a spøátelených hasièských sborù. Nová
støíkaèka prý na diváky hluboce zapùsobila, i
pøesto, e nefungovala zcela správnì (vadná
svíèka). Stará ruèní støíkaèka byla prodána.
Nová støíkaèka dodala èlenùm chu k práci a tak
kronikáø zaevidoval 10 podnikù (3 poøadová
cvièení, 5 se stroji, 1 poární a 1 s plynovými
maskami). Nìkteøí èlenové se také úèastnili
cvièení bombového náletu a samaritánského
kurzu. Sbor dobrovolných hasièù mìl k 31. 12.
1936 celkem 108 èlenù (z toho 62 èinných).
TJ Sokol:
TJ Sokol ji pùsobila v nové sokolovnì, která
byla dokonèena v roce 1934. Jednota v tomto
roce oslavila 25 let svého trvání. Bìhem oslav,
které probìhly 12. èervence, byla odhalena
pamìtní deska zakladatelùm jednoty Bedøichu
Tománkovi, Ferdinandu Havránkovi a Josefu
Dolejímu.
Jinak si sokolský kronikáø stìuje na malý
zájem o tìlocviènou èinnost a to zejména ze
strany mladých èlenù. Nezdary v této èinnosti

byly také dùvodem rezignace náèelníka Oldøicha
Zatloukala a náèelní Marie ajtarové. Zato
èinnost kulturní a osvìtová byla na výi pøedevím zásluhou vzdìlavatele, kterým byl uèitel
Alois Demel. Seznam akcí je opravdu úctyhodný:
vykonáno bylo celkem 103 vzdìlávací jednotky,
z toho 65 proslovù, 11 pøednáek, 2 rozhovory, 1
beseda, 6 divadel z tìch 1 v pøírodì, a sice
opereta Na svatém kopeèku, která mìla neobyèejný úspìch za reie br. Tomáka. 3 loutková
divadla, 6 oslav zvlátních, 3 zábavy taneèní, 3
programové a jiné.
Za zmínku také stojí, e po dlouhých úøedních
tahanicích se zaèalo v Sokolovnì na konci roku
1936 provozovat kino.
Ke dni 31. 12. èítá jednota celkem 94 èlenù z
toho 68 muù a 26 en
TJ Orel
Kronika jednoty k tomuto roku není k dispozici
(zápisy konèí rokem 1931), informace èerpám z
dochované knihy protokolù ze schùzí Jednoty
Orla.
Oproti roku 1926, kdy jetì jednota nemìla
vlastní zázemí, ji nyní mnoho let fungovala v
Katolickém domì, který spoleènì postavili
katolické spolky ji v roce 1929. Èinnost byla,
podobnì jako u Sokolù, zamìøena na aktivity
tìlocvièné a osvìtové. Kromì pravidelných
cvièení uspoøádala jednota 2 tìlocvièné podniky
- zahradní slavnost (1. 6.) a veøejné cvièení (19.
VII.) a nacvièila 6 divadel (loutkové divadlo,
Masopustní veèírek s tancem, Paprsky smrti,
Jízdní hlídka, Èertovské námluvy, Kdy láska jde
svìtem (vánoèní hra s nadílkou)).
TJ Orel mìla v roce 1936 celkem 152 èlenù, z
toho 30 ákù a 15 dorostencù.
pokraèování na stranì 7
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informace z historie Albrechtièek

obr. Orli na Doleèku v roce 1936

informace z kultury a sportu
Pozvánka - Zájezd do divadla
Obec Albrechtièky organizuje na nedìli
4.12.2016 zájezd do divadla Jiøího Myrona
v Ostravì na pøedstavení muzikálu Edith a
Marlene od autorky Evy Pataki.
Strhující hudební drama o ivotech dvou
velkých osobností 20. století. Drobná Edith
Piaf si podmanila Paøí, boské Marlene
Dietrich se klanìl Hollywood. Obì si získaly
celý svìt. Ve skuteènosti se tyto dvì eny
potkaly jen na pár chvil. Jedna dokázala
svìt uhranout svým herectvím, druhá
dojmout nádherným zpìvem. Z jejich
setkání i ivotních osudù vznikl pøíbìh plný
kontrastù, enských emocí a nádherné
hudby. Inscenace Janusze Klimszy se

právem stala jedním z hitù posledních
sezón. Hana Fialová získala za svùj
mimoøádný výkon v roli Edith Piaf Cenu
Thálie 2014.
Pøedstavení zaèíná v 16:00 hod., odjezd
autobusu bude v 15:00 hod. od poty.
Vstupenky si mùete zakoupit na Obecním
úøadì. Cena je 150,- Kè.
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Září 2016

informace z kultury a sportu

Národní házená - rozlosování podzim 2016
Datum
4.9.2016
4.9.2016
9.9.2016
11.9.2016
18.9.2016
18.9.2016
24.9.2016
25.9.2016
2.10.2016
2.10.2016
9.10.2016
9.10.2016
22.10.2016

Èas
14:00
15:00
17:00
13:00
09:00
10:00
10:15
12:00
09:00
10:00
10:15
13:30
09:00

Domácí
Albrechtièky
Albrechtièky
Ostrava-Svinov
Studénka
Albrechtièky
Albrechtièky
Stará ves n./O.
Studénka
Albrechtièky
Albrechtièky
Chropynì
Stará Ves n./O.
Ostrava-Svinov

-

Hosté
Ostrava-Vítkovice
Studénka
Albrechtièky
Albrechtièky
Kokory
Stará Ves n./O.
Albrechtièky
Albrechtièky
Osek n./B.
Ostrava-Svinov
Albrechtièky
Albrechtièky
Albrechtièky

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

inzerce
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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Září 2016

inzerce
Přijďte si odpočinout a seznámit se
s JUSTem a Nahrinem

Přijďte si odpočinout a přijměte pozvání na příjemný den se švýcarskými bylinnými produkty,
ochutnávkou koření a aromaterapie od firmy JUST - Nahrin, které mají 85 letou tradici a vysokou
kvalitu.

Poradíme, vysvětlíme, ukážeme, ochutnáte - Vše ZDARMA!
Ve středu, 7. 9. 2016 od 10 do 11:30 hodin a od 17 do 18:30 hodin v jídelně Kulturního domu u Vás
v ALBRECHTIČKÁCH (dvě stejné akce a dva různé časy dle vašich možností)
Téma:
•
Péče o pokožku s Justem a podpora imunity
•
Aromaterapie
•
Ochutnávka„Vaření s Nahrinem“
Těší se na Vás Lucie Tomášková,
odborná poradkyně JUST CS
Tel. 777 887 511 / luci.t@seznam.cz
Tato akce není prodejní.
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informace ze
svìta humoru
z obce

Humor na téma - JDE SE DO KOLY

zdroj: www.chladnouhlavu.cz

Murphyho zákony§ a koláci a zákoláci
1. vzdìlávací zákon: Pokud se dítì do koly tìí, znamená to , e je nedostateènì nebo mylnì
informováno.
2. duální zákon: Nìkteré dìti první den ve kole pláèou, aèkoli by spíe mìli plakat uèitelé.
3. pospolitý zákon: Dítì na kole zaujme pouze fakt, e tam budou také jiné dìti.
dodatek1: Od èásti spoluákù se toti lze nauèit spoustu povedených kouskù a druhou èást lze muèit
dodatek2: Pomìr mezi dìtmi, od nich se vae dítì bude uèit lumpárny, a dìtmi, které bude muèit,
pøímo závisí na fyzické konstituci dítìte
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