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ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - listopad 2016

informace z obecního úøadu

Úvodník

Váení spoluobèané,
Není tomu dávno, co jsme si uívali sluníèka a
letních teplot, a u se nae dopisní schránky plní
letáky s nabídkou vánoèních dárkù. S oèekáváním vánoc se stalo ji tradicí rozsvìcování
vánoèního stromku, který jsme si pøed lety
vysadili na toènì autobusù. Bohuel se stala
nepøíjemná vìc, e nám vánoèní smrk v letních
mìsících uschnul a museli jsme vysadit stromeèek nový, tentokrát borovici, která by se mìla
doít vyího vìku ne strom pùvodní. Chtìl
bych Vás pozvat na tuto tradièní akci a spoleènì
si pøipomenout zaèátek adventu.
<>
V souvislosti s padajícím listím a zhorujícím se
poèasím pøichází i potøeba likvidace rostlin a listí
na zahradách a potøeba vytápìní naich domù.
Chci Vás touto cestou poádat o maximální
ohleduplnost ke svým sousedùm a spoluobèanùm. Vyzývám Vás, abyste neobtìovali své
okolí pálením mokrého klestí a listí nebo spalo-
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váním materiálù, které nejsou urèeny k vytápìní.
Pro likvidaci bioodpadù Vám obec dala do
uívání kompostéry a po celý listopad budou
jetì k dispozici kontejnery na bioodpad u
obecních garáí.
<>
Zastupitelstvo obce bude v nejbliích dnech
pøipravovat rozpoèet obce na rok 2017, který
bude zcela jistì pokrývat bìné provozní potøeby a také nìkolik významnìjích investic a oprav
majetku. Mezi tyto akce bude patøit rozíøení
veøejného osvìtlení, výmìna svítidel veøejného
osvìtlení za LED svítidla a také poøízení poárního dopravního automobilu. Na poøízení dopravního automobilu v hodnotì cca 900 tis. Kè
získala obec dotaci ministerstva vnitra ve výi
450 tis. Kè (50% ceny) a je pøedpoklad, e i
Moravskoslezský kraj pøispìje polovinou této
èástky (25% ceny). Pøipravujeme také opravy
místních komunikací a chodníkù. Nìkteré budou
z rozpoètu obce, na nìkteré máme zájem podat
ádost o dotaci z národních zdrojù. Urèitou èást
rozpoètu budeme vìnovat i rekonstrukci støediska údrby (bývalé mechanizaèní støedisko), kde
by mìlo vzniknout lepí zázemí pro pracovníky
obce a pro uskladnìní obecní techniky. S
návrhem rozpoètu budete seznámeni na konci
mìsíce listopadu na úøední desce a webových
stránkách obce.
Pøeji Vám pøíjemnì proitý podzimní èas a klidný
vstup do adventního období.
Ing. Miloslav Èegan, starosta
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo:
- Výjimku z nejniího poètu ákù v základní kole z 24 na 22 ákù.
- Nabytí pozemkù a uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu k pozemkùm pod místními
komunikacemi parc.è. 539/4, 539/8 a 542/16 v k.ú. Albrechtièky
- Rozhodlo o úèasti v Dobrovolném svazku obcí SOMPO 2016

Volby 2016
Ve dnech 7. a 8. øíjna 2016 probìhly volby do
zastupitelstev krajù a 1. kolo voleb do Senátu
Parlamentu ÈR, 14. a 15. øíjna 2016 probìhlo 2.
kolo voleb do Senátu Parlamentu ÈR.
Výsledky voleb v naí obci:

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
Moravskoslezského

Celkový poèet volièù: 576
Poèet hlasujících volièù: 202
Poèet platných odevzdaných hlasù: 198
Volební úèast: 35%

Výsledky jednotlivých stran:
Obèanská demokratická strana ............. 10 hlasù
Èeská strana sociálnì demokratická ..... 24 hlasù
Køesanská a demokratická unieÈeskoslovenská strana lidová ................ 41 hlasù
ANO 2011 ................................................. 50 hlasù
TOP 09 ...................................................... 17 hlasù
Komunistická strana Èech a Moravy ..... 19 hlasù
Úsvit s Blokem proti islamizaci ................. 4 hlasy
STAROSTOVÉ a nezávislí .......................... 8 hlasù
PRO REGION ................................................. 1 hlas
NEZÁVISLÍ .................................................. 6 hlasù
DSSS  Imigranty a islám v ÈR nechceme!
...................................................................... 2 hlasy

Koalice Svoboda a pøímá demokracie - Tomio
Okamura (SPD) a SPO ............................... 9 hlasù
Èeská pirátská strana ................................ 7 hlasù

1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ÈR

Celkový poèet volièù: 576
Poèet hlasujících volièù: 202
Poèet platných odevzdaných hlasù: 180
Volební úèast: 35%

Výsledky jednotlivých kandidátù:
1. Pavel Jureèka ......................................... 5 hlasù
2. Jiøí Demel .............................................. 12 hlasù
3. Petr Orel ................................................ 74 hlasù
4. Jaroslav Dvoøák ................................... 22 hlasù
5. Jiøí Strýèek ........................................... 32 hlasù
6. Pavel Pisch ........................................... 35 hlasù

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ÈR

Celkový poèet volièù: 576
Poèet hlasujících volièù: 82
Poèet platných odevzdaných hlasù: 82
Volební úèast: 14 %

Výsledky jednotlivých kandidátù:
3. Petr Orel ................................................ 74 hlasù
4. Jaroslav Dvoøák ..................................... 8 hlasù
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Svoz velkoobjemového a nebezpeèného odpadu
Obec Albrechtièky ve spolupráci s firmou OZO
Ostrava organizuje sbìr velkoobjemového a
nebezpeèného odpadu. Svoz tohoto odpadu je
urèen pouze pro obèany obce Albrechtièky.
Podnikající osoby jsou povinny zajistit odvoz
odpadù (pneumatiky, oleje, stavební odpad
apod.) na své náklady a nebude od nich pøevzat.
Po celou dobu svozu bude probíhat kontrola na
místì sbìru.

Sbìr probìhne v sobotu 12. listopadu 2016
na toènì autobusu u mateøské koly.
Doba sbìru bude od 8:00 do 11:00 hodin.

Podìkování Diakonie Broumov

Váení pøátelé Diakonie Broumov, rádi bychom
Vám co nejupøímnìji podìkovali za podporu nai
èinnosti, za materiální dary èi uspoøádání sbìru
pouitého oacení. Je tìké vyjádøit slovy, jak
moc to pro nae sociální drustvo, ale pøedevím
pro konkrétní potøebné lidi, znamená.
Poskytnuté oacení, obuv, domácí potøeby a
dalí vìci pomáhají pøedevím osobám v sociální
nouzi. I pouhé trièko, které nevyhodíte do odpa-

du, mùe vyèarovat úsmìv na tváøi.
Jste bezpochyby nedílnou souèásti naeho
týmu. Doufáme ve vai podporu i v budoucnu,
abychom nadále mohli spoleènì pomáhat vem
potøebným.
Se srdeèným pozdravem
PhDr. Vítìzslav Králík
pøedseda drustva a generální øeditel

Podìkování
Obec Albrechtièky blahopøeje panu Duanu
Dybalovi, Albrechtièky è.p. 200, k udìlení
Zlatého køíe I. tøídy za bezpøíspìvkové dárcovství krve. Èeský èervený køí udìluje ZLATÝ
KØÍ I.tøídy dárcùm krve, kteøí dovrili poèet 160

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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Jak a proè odstraòovat jmelí ?
Jmelí se v posledních 15 letech hojnì rozíøilo
na území Moravskoslezského kraje a zpùsobuje
usychání a umírání stromù nacházejících se
v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale
také na významných stromoøadích, alejích, èi
památných stromech.
Jmelí je stálezelený keøík dvoudomé rostliny,
jeho vìtve tvoøí husté polokulovité trsy dorùstající prùmìru a 100 cm (výjimeènì 180 cm). Bílé
plody, které jsou mírnì toxické, rostou na samièích trsech. Samèí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístkù. Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli 
døevinì  odebírá dùleité minerální látky, ale je
sám schopen fotosyntézy, a tudí je jen èásteènì
vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen
starí a staré stromy, ale také mladé sazenice v
blízkosti napadených stromù. Paraziticky mùe
ít 30 - 40 let, výjimeènì a 70 let.
ivotní cyklus jmelí se dìlí na dvì fáze  1. fázi
klíèení, kdy rostlina ije ze svých zásob a 2. fázi
cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí,
kdy vyuívá vody a ivin hostitelské rostliny.
1. Fáze klíèení - zaèíná pøilepením semene ze
zralého plodu na vìtvièku hostitelské døeviny po
pøenosu ptáky i samovolným pádem bobulí.
Lepkavost plodu zpùsobuje viscin, který je
obsaen v duninì. K pøilepení semene na vìtvièku døeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule
dozrávají (prosinec a leden). Substrát pro tuto
první fázi rùstu jmelí nemá ádný význam a jmelí
vyklíèí na vìtvièkách stromù stejnì jako napø. na
skle nebo na kameni. Prvním rokem na pøelomu
jara a léta vzniká pøísavný terèík. Ze støedu
terèíku zaène do kùry vyrùstat primární haustorium pevnì pøidrující mladou rostlinku v kùøe
hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního
koøínku vyroste jeden nebo více zelených,

korových provazcù (koøenù), je se pod kùrou
rozrùstají do vech stran. Z nich pak druhotné
haustoria pronikají lýkem a kambiem a na
døevo. Pøímo do døeva nepronikají, jsou vak
døevem hostitelské døeviny obrùstány pøi tloustnutí vìtví. Jmelí pomocí svých haustorií ze døeva
odèerpává vodu a iviny pro vytváøení organických látek fotosyntetickou asimilací. Tøetím
rokem primární listy jmelí opadnou. Vyrùstají
vìtvièky a v letním období vyrostou i listy druhé
generace. Ve ètvrtém vegetaèním roce v letním
období opadají listy druhé generace a vyvinou se
listy tøetí generace a s nimi se vytvoøí základy
kvìtù. V pátém vegetaèním roce ji mùe jmelí
od ledna (nejèastìji vak od poèátku bøezna) do
dubna rozkvést a v létì opìt vymìní listy. Po
pátém roce mùe jmelí kvést kadoroènì.
Nejèastìjí zpùsobem pøenosu semen je z
pozøených plodù. Semena jmelí po prùchodu
zaívacím traktem ptákù mají lepí klíèivost.
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Pozøené plody jmelí procházejí zaívacím traktem ptákù velmi rychle (15 a 20 minut), pøenos
semen na vìtí vzdálenosti je tímto zpùsobem
prakticky vylouèen. Dalím zpùsobem íøení
semen jmelí je na zobácích, pøípadnì na jiných
èástech tìl ptákù. Ptáci mají ve zvyku si zobáky
èistit jeho otíráním o vìtve stromù. Tímto zpùsobem mùe dojít k pøenosu i na znaèné vzdálenosti. Jmelí se nachází na listnatých i jehliènatých
døevinách, mezi døeviny silnì napadené jmelím
patøí: lípy (Tilia sp.), topol kanadský (Populus x
canadensis Moench), topol bílý (Populus alba)
vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jablonì
(Malus sp.), jeøáb ptaèí (Sorbus aucuparia),
arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát
(Robinia pseudoacacia), hlohy (Crataegus sp.),
oøeák èerný (Juglans nigra), jedle bìlokorá
(Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris).
Do skupiny døevin (prozatím) vùèi jmelí imunní
patøí buk lesní (Fagus sylvatica), topol èerný
pyramidální (Populus nigra Italica), modøín
opadavý (Larix decidua) a nìkteré exotické
døeviny.
Dùsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování
vitality døevin z dùvodu nadmìrného odnímání
vody a ivin, následnému ulamování vìtví v
místì trsu jmelí, zasychání vrcholù stromù i jinak
oslabených vìtví a postupnému odumírání
napadené døeviny.

Z dùvodu zvyující se intenzity ploného
napadení døevin jmelím se obracíme na
vlastníky, kteøí na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z dùvodu zmírnìní
jeho íøení pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporuèený postup eliminace jmelí:
Provádìt kontrolu døevin zamìøenou na výskyt

jmelí a jeho vèasnou likvidací zabránit dalímu
íøení,
odstraòovat jmelí oøezem vìtví s trsy jmelí
(vylamováním se nezabrání jeho dalímu íøení),
podpoøit vitalitu stromu zálivkou a pøihnojením
draslíkem,
v pøípadech napadení více ne 50 % objemu
koruny pøistoupit ke kácení døevin, pokud nejde
o významné stromy (aleje, solitéry v parku,
památné stromy) tyto pøednostnì oetøovat.

Pøi odborných oøezech nebo pøi kácení se
postupuje v souladu se zákonem è.
114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny,
ve znìní pozdìjích pøedpisù.

V pøípadì dotazù èi ádostí o konzultace ve
vazbì na pøípadná oetøení èi kácení a zákonných postupù mùete kontaktovat pøísluné
o b e c n í ú ø a d y ( p o p ø. K r a j s k ý ú ø a d
Moravskoslezského kraje, odbor ivotního
prostøedí a zemìdìlství, 28. øíjna 117, 702 18
Ostrava  Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).

Zdroj: Ing. Eva Mraèanská, AOPK ÈR: Roziøování
jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012,
Aktuální informace k problematice jmelí 2016 (foto
internet), internet.
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Setkání se spisovatelkou Zuzanou Pospíilovou
Ve støedu 5.10.2016 jsme se v knihovnì ve Studénce potkali se spisovatelkou Zuzanou
Pospíilovou, autorkou více ne 100 knih pro dìti, která za námi pøijela z nedalekého
Bílovce. Pøedstavila nám øadu svých, u dìtí velmi oblíbených, knih.
áci a uèitelé Z Albrechtièky.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci Listopadu 2016 oslaví své ivotní jubileum
paní Marie Feilhauerová
80 let
Do dalích let ji pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a
spokojenosti.
Rozlouèili jsme se
V mìsíci øíjnu 2016 jsme se rozlouèili:
s paní Ludmilou Tomákovou
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POZVÁNKA
Obec Albrechtièky a místní spolek zahrádkáøù poøádají

VÁNOÈNÍ VÝSTAVU
Která se bude konat v IC DØEVÌNICE v Albrechtièkách
10. - 13. prosince 2016
Blií informace budou v prosincovém informátoru.

POZVÁNKA
V sobotu 26. listopadu v 17 hodin se bude konat v prostoru u poty

5. rozsvícení vánoèního stromeèku,
na které srdeènì zveme vechny obèany.
Opìt bude pøipraveno hudební vystoupení a nìco dobrého na zahøátí. Pro
dìti bude pøipravena Jeíkova potovní schránka, do které mohou vhodit
svùj dopis pro Jeíka.

Dopis pro Jeíka
To, e na Boím Daru bydlí Jeíek a e tu vyøizuje svou potu, moná mnoho dìtí ani jejich
rodièù neví. Jeíek se svými pomocníèky pøeète
vechny dopisy a odpoví kadému, kdo mu
napíe. Napite mu o vem, co hezkého vás v
celém roce potkalo, co vás trápí nebo i o tom, co
se vám tøeba nepovedlo. Jeíek vám vem
odpoví osobním dopisem. Poradí tomu, kdo to
bude potøebovat, utìí starosti a dodá sílu a
radost do dalího roku. Kadý má právo vstoupit
do pohádkového svìta èeského Jeíka.
Vstupenkou je právì vá dopis.

Dopisování s Jeíkem se øídí nìkolika pravidly:
1.
Dopis Jeíkovi nebo své vánoèní pøání
mùete napsat èi nakreslit na pøedtitìný vzor
(stahujte ze stránek http://www.ceskyjezisek.cz/soubory/dokumenty/Dopis_pro_Jeziska_2016%20web.pdf) nebo i na svùj èistý papír.
2. Mùete psát o vem, co vás tìí nebo
trápí, nebo Jeíkovi poslat jen své vánoèní
pøání, ale pite èitelnì, aby nemìl Jeíek s
pøeètením dopisu problémy.
3. A budete mít dopis hotový, nezapomeòte
v nìm èitelnì uvést své jméno, pøíjmení a celou,
pokraèování na stranì 8
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pøesnou adresu, na kterou má být Jeíkova
odpovìï doruèena.
4. Pokud vám jetì nebylo 18 let, poproste
rodièe, zákonného zástupce èi paní uèitelku, aby
vám dopis zkontrolovali, napsali èitelnì své
jméno a pøíjmení a zároveò se podepsali.
5. Dopis pøineste na slavnostní rozsvícení
vánoèního stromeèku v sobotu 26.11.2016 a

vhoïte do Jeíkovy potovní schránky.
Pøedtitìný vzor dopisního papíru bude k dispozici ve kole, kolce a na obecním úøadì. Dopisy
nemusí být v obálce. Dìti, které se rozsvícení
stromeèku nemohou zúèastnit, ale rádi by dopis
Jeíkovi poslali, ho mohou donést na obecní
úøad nejpozdìji ve støedu 30. 11. 2016.

POZVÁNKA
Ochotnický divadelní soubor a organizace Junák ve spolupráci s Obecním úøadem poøádají
v pondìlí 5. prosince 2016 v 16:00 hod. v Kulturním domì

MIKULÁSKOU BESÍDKU.
Divadelní soubor sehraje novou pohádku:

Honza a princezna Veronika

Na vechny dìti se tìí Mikulá, andìlé a èerti.

POZVÁNKA
v sobotu 26.11. od 10:00 do 17:00
v neděli 27. 11. od 10:00 do 16:00

ADVENTNÍ VÝSTAVKA
K vidění i zakoupení budou:
věnce (na stůl, na dveře i na hřbitov), svícny, vánoční dekorace a doplňky,
domácí zákusky a jiné malé dárečky a drobnůstky.
Nově: tvoření pro malé a třeba i velké
Pití pro zahřátí a něco k zakousnutí Vám rádi nabídneme…
Občerstvení pro zahřátí zajištěno...
Těším se na Vás v IC Dřevěnice Albrechtičky
Jana Kubošová
– svatební
salon
pokraèování
na stranì
8
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POZVÁNKA

Tìlocvièná jednota Sokol Albrechtièky poøádá

Pøátelské posezení pro eny
v pátek 11. listopadu 2016 v 17 hodin v malém sále sokolovny.

Obèerstvení zajitìno: svatomartinské rohlíèky a jiné dobroty.
Srdeènì zvou poøadatelé!

POZVÁNKA - Exkurze
Obec Albrechtièky poøádá dne 17.11.2016 zájezd s exkurzí ve firmì na medové dorty
Program prohlídky (délka cca 90 min).:

- prezentace firemní historie a produktù MARLENKA®
- projekce dokumentárního filmu doprovázená výkladem
- ochutnávka výrobkù MARLENKA® vèetnì kávy
MARLENKA Café
- øízená prohlídka výroby medových dortù MARLENKA®
- moný nákup výrobkù MARLENKA® za zvýhodnìné ceny
Cena zájezdu je 100,- Kè (70,- vstupné + 30,- autobus)
Odjezd autobusu bude v 12:30 hodin od poty
Pøihlásit se na zájezd a zaplatit úèastnický poplatek mùete na obecním úøadì
do 10. 11. 2016.

POZVÁNKA - Divadlo
Pøipomínáme, e odjezd autobusu na divadelní pøedstavení

Edith a Marlene

v nedìli 4. 12. 2016 bude v 15:00 hod. od poty.
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CHOVATELÉ DRŮBEŽE
Drůbežárna Příbor - Klokočov

nabízí na jaro

Prodej od 28.11.2016
S hnědé Bovans, mladé, levné kuřice vhodné pro domácí chov
začátek snášky 3.2.-10.2.2017

Prodej Po-So 8.00-11.00 hod.
Info na tel.: 602 78 77 79, 724 15 44 15

UROLOGICKÁ AMBULANCE
OD LISTOPADU BUDE VE ZDRAVOTNÍM STØEDISKU STUDÉNKA
BUTOVICE, OTEVØENA NOVÁ UROLOGICKÁ AMBULANCE
Tel. 605880937
MUDr. SOBKOVÁ
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informator@albrechticky.cz, tel.: 734 860 541 Informátor obce je evidován na MK, ev. è. MK ÈR
E16633, Uzávìrka pøítího èísla je 20.listopad 2016
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