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Úvodník bøezen 2017

ného osvìtlení nebo rozhlasu.

Váení spoluobèané,

>> <<

s prodluujícími se dny se nám stále více pøibliuje oèekávané jaro. Jarní nálada nás obklopuje
a my pomalu zaèínáme uvaovat o prvních
jarních pracích, o úpravì svých zahrad a pøedzahrádek. S pøíchodem jara zahájí i nai pracovníci
práce spojené s úklidem obce po zimì. Se sníením míry nezamìstnanosti se sniuje poèet
naich pracovníkù a my budeme vdìèni za
kadou Vai pomoc pøi úklidu a údrbì veøejných
prostranství v okolí svých domù.
>> <<

V zimním období byly provedeny pracovníky
obce oøezy stromù a kácení stromù napadených
jmelím. S pomocí agentury ochrany pøírody a
krajiny byl také proveden oøez jmelí na lípì u
pomníku padlých. Chtìl bych Vás poádat,
abyste se pøi jarních pracích podívali právì i na
své stromy, které jsou vysázeny v blízkosti
hranice pozemkù, aby svými vìtvemi nezasahovaly do pozemkù Vaich sousedù a pøípadnì
nezasahovaly do vedení nízkého napìtí, veøej-
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Mimo tyto práce pøipravujeme realizaci ji døíve
avizovaných investièních akcí. V mìsíci lednu byl
proveden výbìr zhotovitele na provedení stavební obnovy schoditì ke høbitovu a kostelu. Ve
výbìrovém øízení byla vybrána jako vítìzná
s p o l e è n o s t S P O s . r. o . z e S t u d é n k y.
Pøedpokládáme, e stavební práce budou zahájeny zaèátkem dubna. V souvislosti s touto
rekonstrukcí schoditì nás èeká dvou a tøímìsíèní omezení provozu schoditì a bude nutné
vyuívat pouze pøístup od horního konce. O
uzavírce schoditì Vás budeme vèas informovat.
>> <<

V souèasné dobì bude dokonèen výbìr zhotovitele na rozíøení veøejného osvìtlení. Budou také
zahájeny práce na výmìnì svítidel veøejného
osvìtlení.
>> <<

Do 3.2.2017 byl stanoven termín pro podání
ádosti o dotace v Programu obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje a Programu
na podporu pøípravy projektové dokumentace
2017. Obec do tìchto vyhláených výzev podala
svoje ádosti na projekty s názvem Stavební
obnova schoditì ke høbitovu a kostelu a na
pøípravu projektové dokumentace na projekt
Vybudování sbìrného dvora.
>> <<

Sbìrný dvùr by mìl být vybudován v prostorách
døívìjího mechanizaèního støediska, kde bude
pokraèování na stranì 2
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moné po realizaci prùbìnì odkládat velkoobjemový a tøídìný odpad. Projekty tohoto charakteru jsou finanènì podporovány Státním fondem
ivotního prostøedí v rámci operaèního programu
ivotního prostøedí. Rozhodli jsme se tedy pøipravovat projektovou dokumentaci, zajistit územní
rozhodnutí, stavební povolení a do podzimní
výzvy pøipravit ádost o dotaci. Na pøípravì

ádosti o dotaci spolupracujeme s firmou Na
míru,s.r.o. z Metylovic.
Pøeji Vám krásný a radostný vstup do jarního
období.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Poplatky
Pøipomínáme obèanùm, e do konce bøezna se
platí poplatek za nájem hrobového místa.
Poplatky za psa jsou splatné do konce dubna.
Poplatek se platí za psa starího 3 mìsícù.

Majitel má povinnost ohlásit vznik nebo zánik
poplatku osobnì správci poplatku. Poplatník je
povinen ohlásit i jakékoliv zmìny.

Velkoobjemový odpad
Obec Albrechtièky ve spolupráci s firmou OZO
Ostrava organizuje sbìr velkoobjemového a
nebezpeèného odpadu. Svoz tohoto odpadu je
urèen pouze pro obèany obce Albrechtièky.

Sbìr probìhne v sobotu 6. kvìtna 2017 na
toènì autobusu u mateøské koly v dobì
od 12:00 do 15:00 hod.
Osoby podnikající jsou povinny si zajistit odvoz

odpadù, který vzniká z podnikatelské èinnosti,
na své náklady samy. Tento sbìr jim není urèen!
Budeme zvaovat zruení sbìru pneumatik, o
èem Vás budeme vèas informovat. V ÈR existuje zavedený systém zpìtného odbìru pneumatik
provozovaný spoleèností ELTMA s.r.o., na jejich
stránkách www.eltma.cz se mùete dozvìdìt
vechny informace a najít nejblií místo zpìtného odbìru.

Sbìr tukù a olejù
Pøipomínáme obèanùm, e na obecním úøadì
jsou stále k dispozici kbelíky na potravinové tuky
a oleje. Sbìrná nádoba, kde se obsah kbelíku
vylévá je na chodbì obecního úøadu.
Obèané si také mohou pøijít pro taky na tøídìný
odpad, které jsou k dispozici ve dvou velikostech.
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Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
vèas informováni. První tøi získají vdy trojici
zmiòovaných pøístrojù - tedy detektor hoølavých
plynù, hlásiè poáru a detektor oxidu uhelnatého,
soutìící na ètvrtém a desátém místì po jednom takovém pøístroji. Pøesná adresa nových
specializovaných webových stránek i s internetovou soutìí je: www.detektory.cahd.cz

Hasièi pøipravili vìdomostní soutì o
detektorech  na novém speciálním webu
Od pondìlí 20. února 2017 do pátku 31. bøezna
2017 mohou dospìlí obyvatelé Èeské republiky
odpovídat - na zcela novém specializovaném
webu Èeské asociace hasièských dùstojníkù
(ÈAHD) - na celkem deset otázek v hasièské
vìdomostní soutìi s názvem Detektory v domácnostech.

Vìdomostní soutì pøipravila Èeská asociace
hasièských dùstojníkù (ÈAHD) ve spolupráci
s Hasièským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje (HZS MSK), HZS
Olomouckého kraje a Fakultou bezpeènostního
inenýrství VBTU Ostrava. Je souèástí dlouhodobé hasièské kampanì, varující pøed stále více
hrozícím nebezpeèím úniku zemního plynu a
dalích plynných látek, napøíklad úniku propanbutanu, a také pøed vznikem oxidu uhelnatého
v domácnostech.

Internetová soutì je zamìøena na znalosti o
chování nebezpeèných plynù v domácnosti a na
monosti vyuití detektorù (hlásièù) poáru a
detektorù nebezpeèných plynù a oxidu uhelnatého v domácnostech. Pokud soutìící odpovìï
neznají, lze ji pøi troe brouzdání na internetu
nalézt i na hasièských stránkách o detektorech.

Dlouhodobá kampaò odstartovala v roce 2013.
Hasièi od té doby pøipravili mnoho akcí - vedle
konferencí a semináøù pro zájmové skupiny
vydali sérii preventivních letákù k dispozici
obcím a jiným subjektùm k bezplatnému staení,
vylepovali je ve vozidlech hromadné pøepravy
osob, èi na svém webu poskytovali a poskytují
podrobné informace o problematice, které
doplòují o stanoviska nejrùznìjích odborníkù.
Hasièi ji také pøipravili nìkolik konferencí a
semináøù o detektorech pro rùzné zájmové
skupiny - majitele a provozovatele bytových
domù, domovù dùchodcù a dalích sociálních
zaøízení.

Na zaèátku dubna 2017 bude soutì vyhodnocena a ze správných odpovìdí bude vylosováno
celkem 10 výhercù, kteøí budou o svém úspìchu

por. Mgr. Petr Kùdela
tiskový mluvèí
HZS Moravskoslezského kraje
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Pálení klestí a spalování travního a døevního odpadu
O jaru se øíká, e je nejhezèí období v roce.
Hasièùm ale v tuto dobu èasto pøidìlává starosti
prudké tání snìhu spojené s detivým poèasím,
které zpùsobuje na mnohých místech záplavy.
Kdy se zvládne voda, nastává období, kdy
vìtina z nás vyráí buï za jarním úklidem na
zahrádky a nebo na vycházky do pøírody a tady
mohou nejen pro hasièe nastat perné chvíle.
Pøedevím nai døíve narození spoluobèané,
kteøí si chtìjí usnadnit práci na zahrádce nebo pøi
odstranìní staré trávy na zatravnìných plochách
v okolí rodinných domù se rádi poutìjí do vypalování suchého travního porostu, ani by si
uvìdomovali, e nejen poruují zákon, ale ohroují takovýmto jednáním své okolí. Toté týká ve
velké míøe i chataøù a chalupáøù. Tito aktivní
víkendáøi neohroují jen sebe a svùj majetek,
ale vzhledem k obvyklému umístìní jejich
odpoèinkových zaøízení v chatových koloniích,
v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí dalí
rozíøení poáru. Pokud pálení døevního odpadu,
listí apod. nezakazuje místní vyhláka, mìli by
lidé vìnovat velkou pozornost zakládání ohòù pøi
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je
mono provádìt pouze na ohniti, které je bez-

Foto: Deník / Tomá Januszek
Zdroj: http://karvinsky.denik.cz/

peènì ohranièeno napø. kameny, aby byly plameny dostateènì pod kontrolou. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohnitì pøipraveny prostøedky k haení napø. konev s vodou nebo nádobu s pískem a
lopatku, aby se dal pøípadný poár ji v zárodku
uhasit a v ádném pøípadì neodcházet od ohnitì, pokud není dostateènì uhaeno. Pálení se
nesmí provádìt v dobì, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozíøení ohnì do okolí. A to ani v pøípadì, e
ohnitì bude pod neustálým dohledem.
Pøi pálení odpadu musí být vdy postupováno
v souladu s dalími zákony, napøíklad zákonem o
ovzduí, zákonem o lesích, zákonem o odpadech
nebo s vyhlákami obcí. Pálení klestí a dalích
hoølavých látek na volném prostranství je nutno
v pøedstihu nahlásit buï telefonicky
Integrovanému bezpeènostnímu centru v Ostravì na èísla 950 739 844 nebo150, pøípadnì
elektronickým formuláøem, který obèané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou
na webových stránkách Hasièskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem Pálení klestí. Na základì
tìchto vèasných informací tak hasièi uetøí
finanèní prostøedky a èas za zbyteèné výjezdy,
kdy jsou voláni k poáru a na místì samém zjistí,
e jde o bezpeèné pálení. Pøi poruení této povi

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - březen 2017

pokraèování na stranì 4

-4-

březen 2017

informace z obce
nosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který jim
mùe být uloena pokuta a do výe 500 000,Kè. Rovnì po celý rok platí zákaz rozdìlávání
ohòù v lesích mimo vyhrazená táboøitì.
Rodièe by nemìli zapomínat nato, e jsou ze
zákona zodpovìdni za své dìti, a mìli by je
pouèit o tom, jak lehce mùe dojít k poáru pøi
neopatrném zacházení s ohnìm na loukách,
v parcích a lesích, prostì na vech místech,

které si dìti vyhledávají ke svým hrám. I na tyto
pøípady vzniku poáru zákon pamatuje a postihuje je pokutou a do výe 25 000,-- Kè.
I pøes neustálé výzvy ve sdìlovacích prostøedcích vak kadoroènì dochází ke vzniku poárù
zpùsobených vypalování starých porostù, které
èasto konèí tragicky s velkými materiálními
kodami a v nejhorím pøípadì ztrátou lidského
ivota. A proto znovu upozoròujeme: Vypalování
suché trávy je zakázáno!

informace z kultury a sportu
Zájezd do divadla
Odjezd do divadla A. Dvoøáka v nedìli 12.3.2017 na pøedstavení Braniboøi v Èechách bude
v 15:00 hod. od budovy poty.

POZVÁNKA NA WORKSHOP

Støíhání stromkù
LiLiA, z.s. poøádá v sobotu, dne 11.3. 2017 v 9 hodin
Workshop støíhání stromkù.
Sraz u døevìnice.
Tentokrát povídání rozíøíme o základy roubování døevin.
Kurz vede Ing. Pavla Dostálová.

pokraèování na stranì 5
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Pozvánka

TJ Sokol Albrechtièky
zve vechny své èleny na Valnou hromadu, která se uskuteèní ve ètvrtek 16.3.2017 od
17:30 hod. v malém sále Sokolovny.
Obèerstvení zajitìno.
Úèast vech èlenù nutná!

Pozvánka - Zájezd na výstavu Floria Kromìøí,
Obec Albrechtièky pøipravuje na nedìli 7.5.2017 zájezd na jarní výstavu Floria Kromìøí,
která se koná od 5.5. do 8.5.2017 na výstaviti v Kromìøíi.
Pokud máte zájem zúèastnit se zájezdu, pøijïte se pøihlásit na obecní úøad nejpozdìji do
7.4.2017.
Kadý pøihláený zaplatí pøi nahláení úèasti èástku 200,- Kè (130,- na autobus a 70,vstupné). Vstupenky objednáme hromadnì a rozdáme v autobuse. Dìti do 10 let mají vstup
na výstavu zdarma, zaplatí jen autobus. Zájezd se bude konat v pøípadì minimálního poètu
20 osob.

Setkání jubilantù 2017
Po kladném hodnocení loòské spoleèné oslavy ivotních jubileí naich obèanù, jsme se
rozhodli tuto akci zorganizovat i v letoním roce.
Termín letoního Setkání jubilantù je stanoven na nedìli 28. kvìtna 2017.
Obèané, kterých se tato událost týká, obdrí v mìsíci dubnu pozvánku na tuto akci.
Kulturní komise

Setkání jubilantu v roce 2016 - Foto: MUDr. Tomá Hudeèek
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Blahopøejeme

V mìsíci bøeznu 2017 oslaví své ivotní jubileum
pan ajtar Arnot - 80 let
Do dalích let mu pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci únoru 2017 jsme se rozlouèili:
s paní Evou Bernátovou.
s paní Janou ástkovou
Foto - bez rubriky

Hrdlièky v krmítku

inzerce

Pronájem bytu

TJ Sokol Albrechtièky
nabízí k pronájmu byt 3+1 v sokolovnì bez povinností domovníka.
Informace u p. Genzera tel. 724 237 032
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - březen 2017

-7-

březen 2017

informace ze svìta humoru

zdroj: http://www.ostravak.info

Murphyho zákony§
Murphologie dopravy
Zákon cestování na kole: A jedete kudy chcete, vdycky je to do kopce a proti vìtru.
Humphriesùv zákon cykloturistiky: Nejkratí trasy vedou pøes nejstrmìjí kopce.
Zákon dìdeèka Chamocka: Nikdo nedovede poøádnì nadávat, dokud se nenauèí øídit.
Aténina pravidla øidièské zdvoøilosti:
Pustíte-li pøed sebe jiný vùz, pak buï:
a) tento vùz jako poslední pøejede pøes eleznièní pøejezd a vy budete muset èekat, ne se pøekodrcá
nekoneènì dlouhý courák; nebo
b) tento vùz jede tam co vy a obsadí vám poslední volné místo na parkoviti.
pokraèování pøítì
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