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informace z obecního úøadu

Vítání obèánkù v roce 2017

Kulturní komise obce Albrechtièky, poøádá
v bøeznu Vítání obèánkù.
Slavnostní obøad, pøi kterém jsou novì narozené
dìti pøivítané mezi obèany obce, se bude konat
v nedìli 26. bøezna 2017. Dìti obdrí upomínkový list a malý dárek. V souladu s ustanovením
zákona è.101/2000 Sb. o ochranì osobních
údajù a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù,
ve znìní pozdìjích pøedpisù ádáme rodièe,

kteøí mají zájem se se svým dítìtem akce zúèastnit o vyplnìní formuláøe na obecním úøadì do
10.3.2017. Formuláø si pøípadnì mùete stáhnout na internetových stránkách obce:www.albrechticky.cz/zpravodaj
Podmínkou úèasti na akci je trvalý pobyt alespoò
1 rodièe v obci a narození dítìte po 1.3.2016.

Evidence obyvatel
K 1.1.2017 je v naí obci evidováno 689 obyvatel.
Dospìlí ........................................................ 571
mui .................................................280
eny ...................................................291
Dìti do 18 let .................................................118
chlapci .....................................................59
dívky ........................................................ 59
dìti do 3 let ......................................... 34
dìti od 3 do 15 let ............................... 67
dìti od 15 do 18 let ..............................17
K trvalému pobytu v naí obci jsou pøihláeni 3
cizinci. Prùmìrný vìk obyvatel Albrechtièek je
42,36 let. K trvalému pobytu se pøihlásilo 7 a
odhlásilo 8 obyvatel.
V roce 2016 jsme se rozlouèili s 11 spoluobèany.

V roce 2016 se narodilo matkám s trvalým
pobytem v naí obci 14 dìtí:
Sofie Cedidlová,
Josef Zámeèník,
Andrea Odvárková,
Kateøina Silberová,
Mikolaj René Havlík,
Marek Jakub,
Anna Paulusová,
Ondøej Pavlonka,
Václav Solár,
Ema Turková,
Anastázie Olovská,
Rozárie Olovská,
Klára Vykovská,
Nikol Tomáková.

SmVaK -dalí vstøícný krok zákazníkùm
Poté, kdy se od 1.
øíjna loòského roku
zmìnila èísla
zákaznické i poruchové linky a místo
zpoplatnìných bílých linek volají lidé na bezplatné zelené linky, uèinila spoleènost SmVaK
Ostrava dalí vstøícný krok smìrem k zákazníkùm. Od 2. ledna roku 2017 je zákaznická linka

pøístupná a do 20:00. Vodárenská spoleènost
chce tímto krokem umonit svým zákazníkùm,
aby se na ni mohli obracet se svými dotazy,
podnìty a pøipomínkami i ve veèerních hodinách
tøeba po pøíchodu ze zamìstnání.
Mgr.Marek Síbrt, mluvèí
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
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Tøíkrálová sbírka 2017
15. ledna skonèil dalí roèník Tøíkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se koledovalo v 16 obcích a i
pøes letoní velmi nízké teploty vylo do ulic celkem 117 nadených královských skupinek s doprovodem.
obec
Studénka I.
Studénka-Butovice
Studénka-Nová Horka
Bartoovice
Bravantice
Vykovice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec
Albrechtièky
Stará Ves n.Ondøejnicí,Koatka
Pustìjov
Monov
Kateøinice
Petøvald
Trnávka
Velké Albrechtice
celkem

Poèet pokladnièek
12
16
2
6
4
1
5
5
1
18
6
15
5
4
2
10
2
3
117
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Sbírka 2016
71 078
86 647
6 246
30 430
13 054
9 855
1 800
33 810
6 799
83 863
24 321
86 604
30 506
12 708
15 918
54 217
21 972
5 333
595 161 Kè

Sbírka 2017
71 507
94 506
5 439
32 486
11 528
9 410
15 979
34 487
3 400
110 288
28 353
94 476
32 107
13 114
20 448
56 199
24 147
19 263
677 137 Kè
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Výtìek Sbírky bude pouit na podporu provozu
charitní peèovatelské sluby, která je poskytována ve Studénce, Albrechtièkách, Bartoovicích,
Pustìjovì a Velkých Albrechticích. Dále na
zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzaèních pomùcek do pùjèovny.
Èást výtìku - maximálnì 15% z vybraných
penìz v dané obci pouijeme na finanèní podporu
volnoèasových aktivit dìtí ze sociálnì slabých
rodin (lyaøský kurz, kolní výlet, tábor, plavecký
výcvik apod). Finanèní pøíspìvek ve výi max.
500,-Kè na dítì bude vyplacen pøímo subjektu,
který aktivitu organizuje. ádost si mùete

vyzvednout od 1. 3. 2017 pøímo v Charitì ve
Studénce nebo na webových stránkách
www.studenka.charita.cz .
35 % vybraných penìz bude pouita na celostátní projekty a zahranièní pomoc.
Velké podìkování patøí vem místním koordinátorùm, koledníkùm a vedoucím skupinek, kteøí
svùj volný èas darovali potøebným. Dìkujeme
Vám vem, kteøí jste pøispìli.
Bc.Jarmila Pomikálková,DiS.,
koordinátor sbírky

Finanèní správa

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých
věcí do Vaší e-mailové schránky!

Proč?
Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své emailové schránce, ať jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail.
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova.

pokraèování na stranì 5
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Kdo může tuto službu využít?
Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO.
Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu
datovou schránku.
-Jak na to?
1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e-mailem. Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů nebo
na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.
2) Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.
Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na
zdaňovací období roku 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům,
přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem,
nebude zaslána složenka.

informace z kultury a sportu
Pozvánka - Zájezd do divadla
Obec Albrechtièky organizuje na 12.3.2017
(nedìle) zájezd do divadla Antonína Dvoøáka
v Ostravì na pøedstavení opery Bedøicha
Smetany

Braniboøi v Èechách .
Historická zpìvohra o tøech aktech z roku 1866
s libretem Karla Sabiny, její dìj se odehrává rok
po úmrtí krále Pøemysla Otakara II., kdy do Èech
vtrhl a zpustoil je markrabì Ota Braniborský.
Nastala doba bídy, kdy se vzchopil èeský národ

k odboji. Já ale pravím: Nelze déle tu trpìti
cizácké sbory. U potøebí se chopit zbranì a
vyhnat z vlasti Branibory. Údernost slov spoleènì s davovými revoluèními scénami chudiny
se v opeøe snoubí s romantickým pøíbìhem o
lásce a astné záchranì demokratických ideálù.
Smetana se touto operou pøihlásil k politickému
programu èeské národní emancipace.
Zaèátek pøedstavení je v 16:00 hod., odjezd
autobusu bude v 15:00 hod.
Vstupenky v hodnotì 140,- a 130,- Kè si mùete
zakoupit na obecním úøadì.
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Dtest - Kampaò Chci výhodnìjí energie
Spoleènì usilujeme o výhodnìjí a
levnìjí dodávky elektøiny a plynu
V Èeské republice stále existuje pøíli
mnoho domácností, které platí za elektøinu a plyn více, ne je nutné. Také
obchodní podmínky dodavatelù energií
nejsou vstøícné ke spotøebitelùm. Proto jsme se v
nejvìtí spotøebitelské organizaci v Èesku 
dTest, o.p.s.  rozhodli uspoøádat hromadnou
zmìnu dodavatelù energií.
První námi poøádaná hromadná zmìna dodavatelù v roce 2016 ukázala, e jde o správnou cestu
k niím cenám a lepím podmínkám. Témìø 20
000 domácností díky ní uetøí dohromady více
ne 140 milionù korun za elektøinu a plyn. Získaly
pøitom smlouvu na jeden rok bez nevýhod,
jakými jsou automatického prodluování na dobu
urèitou èi sankce pøi odchodu od dodavatele.
O smlouvu s obdobnými výhodnými podmínkami
a co nejnií cenou za elektøinu a plyn pùjde i v
naí druhé hromadné zmìnì. Jak bude probíhat?

Ètyøi kroky ke sniování cen energie:
1. Nezávazná registrace
Úèast v kampani Chci výhodnìjí energie je
zdarma a bez závazkù. Zda se po aukci rozhodnete zmìnit svého dodavatele elektøiny nebo
plynu, je zcela na vás. K registraci od vás potøebujeme následující údaje:
- Jméno
- E-mailová adresa
- Souèasný dodavatel energie a tarif
- Pøibliná roèní spotøeba energie (mùete ji najít
na posledním roèním vyúètování za energie)
Èím více domácností se zapojí do kampanì Chci

výhodnìjí energie, tím lépe. Více úèastníkù
posiluje nai pozici v jednáních o co nejvýhodnìjí cenu a podmínky dodávek elektøiny a plynu.
2. Vyhláení nejlepího uchazeèe
dTest uspoøádá on-line aukci dodavatelù energií,
ze které vzejde konkrétní nejvýhodnìjí nabídka
cen elektøiny a plynu. Úèast v aukci je v principu
otevøená vem aktivním dodavatelùm energií
pùsobícím v ÈR. Podmínkou úèasti je, e spoleènost pøedem souhlasí s øadou klíèových kritérií,
jako napøíklad:
 Záruka ceny po dobu jednoho roku
 ádné poplatky pøi øádném ukonèení smlouvy
 Smlouva bez automatického prodlouení na
dobu urèitou.
Dodavatelé pøedkládají své nabídky anonymnì.
Uchazeè, který ve stanovené lhùtì nabídne
nejnií cenu, bude vybrán jako vítìz aukce. Po
skonèení aukce bude vítìzný dodavatel vyhláen
i veøejnì.
3. Zaslání osobní nabídky
Jakoto pøihláený/á úèastník/ice aukce obdríte e-mailem oznámení se vemi podrobnostmi o
vítìzných tarifech. Budeme vás informovat i o
vaich potenciálních roèních úsporách nákladù
na elektøinu èi plyn. Na zváení nabídky máte èas
nìkolik týdnù.
4. Zmìna dodavatele
V e-mailu s nabídkou, který od nás obdríte,
najdete také odkaz na formuláø, jeho prostøednictvím vyjádøíte souhlas se zaslanou nabídkou.
Pokud se rozhodnete pro zmìnu dodavatele/tarifu, formuláø vyplníte a odelete. Formuláø pøedáme novému dodavateli, který vám potou
zale návrh smlouvy a dalí dokumenty potøebné
pokraèování na stranì 7
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ke zmìnì. Smlouva je uzavøena a okamikem
doruèení podepsaných dokumentù dodavateli.
Kontakt
Dalí informace najdete v sekci Nejèastìjí
dotazy. Mùete nás také kontaktovat na telefonním èísle 272 272 271 (Po  Pá, 9  17) èi emailové adrese energie@dtest.cz.
Kampaò Chci výhodnìjí energie je iniciativou
spoleènosti dTest, o.p.s., která je realizována

ve spolupráci s nizozemskou spoleèností
Pricewise. Pricewise se jakoto nezávislý srovnávací portál podílel ji na mnoha úspìných
kolektivních zmìnách dodavatelù energií poøádaných spotøebitelskými organizacemi v rùzných zemích Evropy. Dosud Pricewise pomohl
zmìnit dodavatele více ne 2.5 milionùm spotøebitelù ve více ne 12 evropských zemích. Pokud
se chcete dozvìdìt více o spoleènosti dTest,
o.p.s., navtivte nae webové stránky
www.chcivyhodnejsienergie.cz.

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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Murphyho zákony§
Murphologie lékaøství

est zásad pro pacienty:
1. To, e doktor umí vai nemoc pojmenovat, jetì neznamená, e ví, o co jde.
2. Èím jsou èasopisy v èekárnì starí a nudnìjí, tím déle musíte èekat, ne na vás dojde øada.
3. Otevøít lékovky, opatøené uzávìrem chránícím pøed otevøením dìtmi, dìlá problémy pouze
dospìlým.
4. Na poslední den léèby vám nikdy nevyzbude správné mnoství lékù.
5. Léky, které se berou zároveò s jídlem, mají tu nejodpornìjí chu.
Z èeho vyplývá:
Kdy ji pøedepíe lékaø, chutná i voda odpornì.
6. Zaèíná-li se vá stav zlepovat, zøejmì nìco leze na vaeho doktora.
Murphologie HER
Smithovy zákony bride:
1. Máte-li v ruce od nìkteré barvy pouze jedinou kartu nebo dokonce ádnou, pak právì tuhle barvu
vá spoluhráè neustále hlásí.
2. Máte-li v ruce kárového krále, kluka a devítku a køíové eso, pak tichý hráè vlevo od vás vyloí
kárové eso, královnu a desítku a køíového krále.
3. Kdy dìláte vydraitele, nikdy neodhadnete správnou trumfovou barvu.
Thomasùv zákon:
Ten, koho je potøeba do hry nutit, nakonec vdycky vyhrává.
Henryho bonmot o lidské povaze:
Nikdo nemá rád takového vítìze, který nikdy neprohraje.
Toddùv zákon:
Jsou-li ance vyrovnané, prohrajete.
Z èeho vyplývá:
Jsou-li ance na vaí stranì, stejnì prohrajete.
Jensenùv zákon:
A vyhráváte nebo prohráváte, nakonec stejnì prohrajete.

pokraèování pøítì
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