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informace z obecního úøadu

Úvodník

Váení spoluobèané,
máme za sebou dalí roèník Dnù NATO, které
nám více èi ménì zpùsobily dopravní problémy
po celý týden. Jakkoliv se snaíme pøipravit a
zabezpeèit omezení vjezdu vozidel v hlavních
dnech, problémem zùstávají dny pøíletu techniky a nácviku tj. ètvrtek a pátek, kdy nám do obce
najídí mnoho vozidel. Není moné obec na celý
týden pro vozidla návtìvníkù zcela uzavøít a tak
nezbývá ne se pokusit tuto situaci napøítì
vyøeit vytvoøením odstavných míst na pozemcích obce nebo letitì.

Pokud jde o povolenky k vjezdu na hlavní dny
konání akce, dá se nastavený systém výdeje 2
povolenek na nemovitost povaovat za vyhovující a je potøebné s tímto systémem poèítat i pro
dalí roky konání Dnù NATO. Zcela jistì se
najdou hlasy, e kontrola povolení v Nové Horce
nebyla provádìna odpovídajícím zpùsobem, ale
kontrolní systém se oproti loòskému roku urèitì
zlepil.

Budeme Vám velice vdìèni za pøípadné
poznatky a pøipomínky k øeení dopravní situace, parkování a organizace dopravy ve Dnech
NATO v obci.

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz
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Deratizace kanalizace
Obec Albrechtièky pøipravuje provedení monitorovací deratizace proti potkanùm pøedevím ve
splakové a deové kanalizaci. Obec tímto získá pøehled o pøípadném výskytu potkanù v kanalizacích.
Firma provádìjící deratizaci nabízí monost dodání balíèkù proti potkanùm do domácnosti nebo
stodol. Obèané, kteøí budou mít zájem o zakoupení balíèku, nech se pøihlásí na obecním úøadì.
Cena balíèku dle urèení bude od 150,- do 200,- Kè.

Ohlédnutí za dnem obce 2016

Dne 10. záøí 2016 se uskuteènila ji po sedmnácté obecní slavnost, kterou si pøipomínáme svoji
sounáleitost k obci a také znovu nabytí samostatnosti, díky které mùeme sami rozhodovat o obci, ve
které ijeme.
V roce 2000 jsme v místním kostele
vysvìtili a poté poprvé oslavili udìlení
obecních symbolù, kterými jsou znak a
prapor obce. Od té doby vdy v záøí
opakujeme tuto slavnost a nae obecní
symboly si pøipomínáme. Co symboly na
naem znaku znamenají:
Ústøední znamení biskupské berly
vyjadøuje zasvìcení albrechtièského
kostela sv.Mikulái, zatímco dvojice lilií
pøipomíná erb hrabat Vettrù z Lilien,
nìkdejích majitelù panství Nová Horka,
k nìmu Albrechtièky od 17.století
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patøily. Figura stylizovanì ztvárnìného plodu kotvice plovoucí se ètyømi listy, stejnì jako dominantní
modrá barva títu, pak vykresluje charakter krajiny do ní je obec zasazena (øeka Odra, rybníky, CHKO
Poodøí, pøírodní rezervace Kotvice).
Chtìl bych touto cestou podìkovat vem spolkùm za pomoc pøi pøípravì obecní slavnosti, zajitìní
obèerstvení, ukázek a her pro dìti. Podìkování patøí vem úèinkujícím na obecní slavnosti, uèitelkám a
dìtem základní a mateøské koly, maoretkám z Kopøivnice a policejním psovodùm, kteøí svými
vystoupeními nai slavnost obohatili.

Provoz kanalizaèní sítì a ÈOV
Zajisté neunikne pozornému oku, e èas od èasu
se nìco kolem naí splakové kanalizace dìje.
Ne vdy je to poruchový stav kanalizace.
Podtlakový systém, stejnì jako kadý jiný,
vyaduje také provádìní bìné údrby. Mezi tuto
bìnou údrbu patøí vyèitìní sacích achet od
usazenin a neèistot, které jsou zachycovány
mechanickými èeslemi. Právì tyto èesle mají
zajistit, aby se do kanalizace nedostaly pøedmìty, které zpùsobují provozní problémy.
Chtìli bychom znovu pøipomenout nutnost
dodrováni zásad a pøedevím to, e do kanalizace nesmí být vypoutìno úplnì ve.
Kanalizace není odpadkový ko
Kanalizace je urèena k odvádìní odpadních vod
 tj. vody mírnì zneèitìné bìhem bìné denní

hygieny, uívání toalety, úklidu, praní, mytí
nádobí.
Co do kanalizace nepatøí a je zákonem zakázáno do ní vypoutìt:
biologický odpad  zbytky jídel, odpad z
kuchyòských drtièù
 tuky  fritovací oleje, motorové oleje
 vekeré hygienické potøeby
 chemikálie a dalí nebezpeèné látky
 léky
Zejména hygienické potøeby, jako napøíklad
dìtské pleny, vlhèené ubrousky, dámské hygienické potøeby, vatové tyèinky a jiné èistící textilní
materiály nám dìlají v kanalizaèním systému
problémy a do kanalizace nepatøí. Plastové èásti
tìchto potøeb ve vodì nepodléhají, na rozdíl od
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toaletního papíru, rozkladu a jsou pøíèinou
komplikací s èerpadly èistírny a sacími ventily
podtlakové kanalizace.

Dìkujeme za dodrování základních pravidel
provozu.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci Øíjnu 2016 oslaví své ivotní jubileum
paní Staòková Marie
85 let
Do dalích let ji pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a
spokojenosti.

informace z obce
Tøíkrálová sbírka pomáhá

V lednu letoního roku probìhl ji esnáctý
roèník Tøíkrálové sbírky, která je nejvìtí dobrovolnickou akcí v Èeské republice.
Výtìek sbírky je urèen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v
tísni a dalím jinak sociálnì potøebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Nejménì desetina výnosu sbírky je
kadoroènì urèena také na humanitární pomoc
do zahranièí.
Pro Charitu Studénka v letoním roce vylo
koledovat 106 skupinek dobrovolníkù v 16
obcích. Celkem koledníci vybrali 595 161 Kè.

Výtìek ve výi 65% je urèen na podporu
provozu charitní peèovatelské sluby, která je
poskytována ve Studénce, Albrechtièkách,
Pustìjovì a Bartoovicích. Dále na zakoupení a
opravu zdravotnických a kompenzaèních pomùcek. Maximálnì 15% vybraných penìz v dané
obci pouijeme na finanèní podporu volnoèasových aktivit dìtí (kolní výlet, krouek, lyaøský
kurz, tábor apod.). Pøíspìvek na jedno dítì èiní
maximálnì 500 Kè. Do konce kolního roku jsme
ji pøispìli 25 dìtem èástkou 11 520 Kè.
ádost o pøíspìvek mohou rodièe podat do
konce listopadu 2016. Formuláø si mohou
vyzvednout pøímo v Charitì Studénka nebo na
webových stránkách www.studenka.charita.cz.
Více informací o èinnosti Charity Studénka
mùete získat na naich webových stránkách.
Jarmila Pomikálková, koordinátor sbírky
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25 let chránìné krajinné oblasti Poodøí
napøíklad brouka páchníka hnìdého.
Hlavaté vrby
Ke krajinì v Poodøí patøí i
esteticky výrazný motiv
linií hlavatých vrb.
Stromové druhy, pøedevím vrba bílá a køehká,
které byly vysazovány
podél náhonù, potokù a
na hranicích pozemkù, byly døíve mnohde oøezávány na hlavu. Po kadém oøezu hlava mohutnìla, a protoe vrby jsou døeviny krátkovìké a
mají mìkké døevo, vytváøely se v nich pomìrnì
brzy rùzné dutiny.
Pokud vak není oøez delí dobu provádìn, vìtve
vyrostou do znaèné výky, zmohutní, strom se
stává nestabilní a mùe dojít i k rozlomení celého
kmene. Pravda, nìkdy odlomená vìtev zakoøení
a vrba pøeívá, èasto se vak rozpadá. Pro
zachování hlavatých vrb je proto nutné oøez vdy
po nìkolika letech opakovat.
Hlavatky jsou nejen pùsobivým prvkem krajiny,
ale poskytují i místo k ivotu pro nìkteré vzácné
druhy ivoèichù, které jsou vázány na toto
specifické prostøedí  za vechny uveïme

Stojí za to vìnovat hlavatým vrbám péèi, aby
nám nezùstaly jen na obrazech Josefa Lady a
Mikoláe Ale.

Agentura ochrany pøírody a krajiny, regionální
pracovitì Správa CHKO Poodøí.

Vrby u Bernartic nad Odrou by si ji zásah zaslouily

informace z kultury a sportu
POZVÁNKA - Cetrum Volného Èasu
V Centru volného èasu od záøí probíhají tyto cvièení:
v pondìlí jóga od 18:30 hod.,
v úterý kalanetika od 19:00 hod.
ve støedu Cvièení pro zdravou páteø od 18.30 - 19.30 hod. (od 5.øíjna)
V Centru volného èasu je moné domluvit tenisového trenéra pro dìti i dospìlé. Trénovat
lze i ve skupinì. Blií informace u p. Plecháèkové.
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POZVÁNKA - prodej duièkového zboí
Obec Albrechtièky a spolek zahrádkáøù organizují v pátek 28.10.2016 v IC DØEVÌNICE

PRODEJ DUIÈKOVÉHO ZBOÍ
(ivé kvìty øezané i v kvìtináèi, vìneèky, suchá vazba, svíèky atd.)
PRODEJ SE USKUTEÈNÍ od 9.00 do 12.00 hod.

inzerce
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