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Zasedání zastupitelstva - bøezen 2017
V mìsíci bøeznu zastupitelstvo obce na svém
zasedání projednalo a schválilo:

» smìrnici obce Albrechtièky è. 2/2017
Zadávání veøejných zakázek malého rozsahu.

» uzavøení smluv o zajitìní dopravní obslunosti
na území Moravskoslezského kraje veøejnou
linkovou dopravou - oblast Novojièínsko východ
a oblast Novojièínsko západ, mezi obcí
Albrechtièky a Moravskoslezským krajem.

» uzavøení darovací smlouvy s DSO Region
Poodøí na pøevod dlouhodobého majetku
Informaèní zastavení Albrechtièky s poøizovací
cenou 40.500,00 Kè.

» nabytí pozemku parc.è. 516/42 v k.ú.
Albrechtièky o výmìøe 17 m2, za cenu dle znaleckého posudku.
» poskytnutí individuální úèelové dotace z rozpoètu obce a uzavøení veøejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace:
- Tìlocvièné jednotì SOKOL Albrechtièky, IÈO:
68921446 ve výi 75.000,- Kè
- Charitì Studénka, IÈO : 44937377 ve výi
20 000,- Kè
» poskytnutí finanèního daru Èeskému svazu
vèelaøù z.s., Studénka ve výi 4 000,-Kè.

» uzavøení smlouvy o bezúplatném pøevodu
s DSO Region Poodøí na pøevod technického
zhodnocení stavby Pískovcový mariánský
sloup. Celková hodnota technického zhodnocení èiní 129 000,00 Kè.
» vzalo na vìdomí zápis kontrolního výboru DSO
Regionu Poodøí z 19.12.2016.
» vzalo na vìdomí 3. zápis kontrolního výboru
zastupitelstva obce Albrechtièky ze dne
14.12.2016 a zápis o provedené finanèní kontrole finanèního výboru zastupitelstva obce
Albrechtièky ze dne 20.2.2017.
» rozpoètové opatøení è.1/2017.

» delegaci zástupce obce na valné hromady
spoleènosti ASOMPO a.s.
vzalo na vìdomí obsah úplné aktualizace Územnì analytických podkladù ORP Bílovec 2016
» odmìòování neuvolnìných èlenù zastupitelstva.
» plán financování obnovy kanalizace obce
Albrechtièky.
» smìrnici obce Albrechtièky è. 1/2017 Fond
obnovy kanalizace a ÈOV
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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.

Pooderské kotování 2017
Obec Albrechtièky ve spolupráci s místními
spolky vyhlauje dalí roèník obecního kola
Pooderského kotování - soutìe v kvalitì
destilátù.
Zájemci, kteøí se chtìjí zúèastnit soutìe o
nejlepí destilát upozoròujeme, e do soutìe je
nutno dodat 0,1 litru daného destilátu.
Vyhodnocení vzorkù pálenek probìhne na
setkání zástupcù spolkù a sdruení s vedením
obce dne 28.4.2017.

Soutìí se ve tøech kategoriích:
1. slivovice, 2. hrukovice, 3. jablkovice
Zájemci o úèast v soutìi se svými destiláty
vyrobenými z loòské úrody, mohou odevzdat
své vzorky do soutìe na obecním úøadì do
pátku 28. 4. 2017.
Vítìzné vzorky postoupí do soutìe Regionu
Poodøí v Bartoovicích, která se koná pøi pøíleitosti Otevírání Poodøí dne 13. kvìtna 2017.

Sbìr olejù
Dìkujeme za sbìr olejù
Ji více ne rok je moné v obci Albrechtièky
odevzdávat pouité jedlé oleje. Nejprve bychom
vám vem za Trafin Oil, který oleje sbírá, rádi
podìkovali.
Zatímco pro podnikatele je ekologická likvidace
pouitých jedlých olejù povinná ze zákona, pro
obèany se jedná o dobrovolnou záleitost. Proto
jsme velmi rádi, e se obèané Albrechtièek
zapojili. Vem, kteøí olej odevzdávají patøí velký
dík!
Tím, e pouitý olej po vaøení nevylijete do

odpadu, etøíte pøírodu. Také ale sniujete náklady na provoz èistièek odpadních vod a kanalizací, které oleji vdy velmi trpí. Podívejte se, co
zpùsobí rostlinný olej v kanalizaci (http://trafinoil.cz/o-nas/video-tuky-kanalizace/).
Èesko je na pøedních pozicích v Evropì ve tøídìní
odpadù, jako je papír, sklo èi plasty. Nosit tyto
suroviny do barevných kontejnerù jsme si u
vichni zvykli. Stejnì tak si pøejeme, aby i oleje
nekonèily v odpadech, ale ve správných kontejnerech a jetì jednou dìkujeme vem tìm, co se
snaí.
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Nabídka pracovního místa

Obec Albrechtièky pøijme do pracovního pomìru od 1.6.2017 pracovníky na údrbu zelenì a
obecního majetku z øad uchazeèù o zamìstnání,
kteøí jsou v evidenci úøadu práce.

Pøedpokladem je evidence úøadu práce nejménì
3 mìsíce a odpovídající zdravotní stav pro uvedenou práci.
Zájemci mohou získat blií informace na obecním úøadì.

Sbìr a svoz BRO  kontejnery ASOMPO
Zahájení sbìru a svozu BRO (Biologicky
Rozloitelný Odpad) probìhne poprvé ve ètvrtek
13.4.2017. V následujícím týdnu tj. 20.4.2017
nebude sbìr provádìn z dùvodu pøíprav a prùbìhu akcí ,,DEN ZEMÌ" a 25. vyroèí zaloení
ASOMPO, a.s. V dalích týdnech bude sbìr

probíhat pravidelnì ve ètvrtek a do odvolání.
Kontejnery budou vystaveny ke sbìru jako
obvykle od 14.00 hodin u budovy garáí obecního úøadu. Z dùvodu velkého zneèitìní bioodpadu v kontejneru, který byl u høbitova, nebude na
tomto místì pøistaven.

informace z obce
Jaro se blíí! Sledujte kvalitu vody ve své studni

Kvalita vody ve studních se mìní také v závislosti
na klimatických faktorech. Po jarním tání je
potøeba stejnì jako po povodních nebo pøi suchu
zkontrolovat, jakou vodu ze studnì pijeme
Správná péèe o kvalitu vody ve studni mùe
pøedejít zdravotním komplikacím z neádoucích
látek, které v ní mohou být pøítomny. Není
odpovìdné spoléhat pouze na nae smysly, které
nejsou v øadì pøípadù schopny na rozdíl od
laboratorních analýz pøítomnost nevhodných
látek ve vodì zachytit.

Zhruba 90 % lidí v Èeské republice je zásobováno vodou z veøejných vodovodù. Staèí otoèit
kohoutkem a teèe prakticky neomezené mnoství vody v naprosté vìtinì pøípadù v dobré
kvalitì. Zbývajících 10 % obyvatel je závislých na
vodì z veøejných nebo domovních studní. Dalí
zhruba pìtina obyvatelstva pouívá vodu ze
studní na chalupách, chatách o víkendech a na
dovolené.
Spoleènost Aqualia infraestructuras inenýring
(AII) doporuèuje pøed pøíchodem jara majitelùm
studní provádìt nejen pravidelné èitìní a údrbu
studny po zimním období, ale také vìnovat
pozornost kontrole kvality svých zdrojù. Lidé
vyuívající studny èasto nevìnují pozornost
tomu, zda je jejich voda zdravotnì nezávadná a
nepøedstavuje pro nì zdravotní riziko. Platná
legislativa jim pravidelné kontroly v pøípadì, e
vyuívají pitnou vodu ze studny jen pro své
pokraèování na stranì 5
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potøeby, nepøikazuje. Podle expertù je ale potøeba kvalitu vody ve studních pozornì sledovat a
minimálnì jednou roènì nechat ovìøit experty.
Nejvhodnìjí období je právì nyní, kdy konèí
zima a roztál sníh, který zvyuje hladinu podzemní vody.
Laboratorní analýza dokáe díky chemickým a
mikrobiologickým parametrùm vody odhalit
zdroje zneèitìní pøírodního pùvodu, ale i chemické kontaminace ze zemìdìlství a prùmyslu.Na základì pøesných výsledkù analýz lze navrhnout opatøení, která pomohou k dosaení vyhovující kvality vody, øíká vedoucí laboratoøí
spoleènosti AII Lucie Chlebková.
pièkovì vybavená Centrální laboratoø spoleènosti v Ostravì-Mariánských Horách poskytuje
komplexní sluby pro mìøení kvality vody. Roènì
vyhotoví více ne 6 000 vzorkù, pøièem ètvrtina
z nich je komplexnì monitorována podle 90
rùzných kvalitativních kritérií.
Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkouky vech typù vod.

Kromì naí akreditované Centrální laboratoøe
pùsobíme v regionu také v areálech èistíren
odpadních vod v Havíøovì, Tøinci, Novém Jièínì
a Opavì, kam je moné vzorky odpadní vody
dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí
u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí,
kde rovnì pøijímáme vzorky pro rozbory pitné
vody, vysvìtluje Chlebková.
Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory  tání snìhu, povodnì, sucho
Materiál vyuitý pro stavbu studny, vrty a
rozvody vody.
Okolní prostøedí  moná kontaminace napøíklad ze zemìdìlské nebo prùmyslové èinnosti
Geologické nadloí  mùe mít vliv na pøítomnost manganu, eleza a dalích kovù  je moné
vyuít kvalitní filtry.
Vekeré dalí informace lze najít na webu
www.ai-inzenyring.cz

Elektrovin informuje

Èekají nás vyí kvóty, Èei je mohou
zvládnout

Podle nové legislativy v roce 2016 mìl kadý
z nás roènì odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg
starého elektra, co bylo jetì pøed pár lety
nepøedstavitelné mnoství. Nakonec jsme to
opravdu dokázali.

Podle pùvodního poadavku evropské smìrnice
bylo urèeno, e se musí v kadé èlenské zemi
roènì vysbírat nejménì ètyøi kilogramy elektroodpadu na kadého obyvatele. Na kadého
obyvatele Èeské republiky vèetnì dìtí v prùbìhu
posledních let pøipadá více ne 6 kilogramù
reálného sbìru. V roce 2016 ale vstoupil v platnost ji zmínìný nový zpùsob výpoètu kvót,
který významnì navýil poèet kg sesbíraného
elektra na osobu. Bez problémù poadavek
evropské smìrnice splnili, tak jako doposud,
dokonce i s rezervou.
Výpoèet kvót  kg sbìru na osobu
Èeská republika bude muset podle nových
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parametrù zajistit sbìr a recyklaci takového
mnoství vyslouilého elektra, jaké odpovídá 40
procentùm hmotnosti prodaných nových spotøebièù prùmìrnì za tøi roky zpìtnì. Roènì se u nás
prodá zhruba 175 000 tun elektrozaøízení, kadý
z nás by tedy mìl odevzdat k recyklaci minimálnì zmínìných sedm kilo.
Pøedbìné výsledky sbìru v roce 2016 naznaèují, e by se to mohlo podaøit nové parametry
naplnit. Jen sbìrnými místy vytvoøenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prolo od ledna
do øíjna 2015 na 30 000 tun starých spotøebièù,
co odpovídá celoroènímu sbìru v roce 2014. A
mnoství vysbíraných elektrospotøebièù neustá-

le vzrùstá. Vìøíme, e pøedevím díky podpoøe
iroké veøejnosti, které není lhostejný osud naí
planety, i novou vyí kvótu s rezervou naplníme.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém
pro zpìtný odbìr, oddìlený sbìr, zpracování,
vyuití a odstranìní elektrozaøízení a elektroodpadu vech skupin s hlavním zamìøením na
velké domácí spotøebièe, malé domácí spotøebièe, elektrické nástroje a náøadí. Od svého zaloení v roce 2005, tedy za 11 let svého pùsobení
na trhu, zrecykloval více ne 17 000 000 vyøazených elektrospotøebièù o celkové hmotnosti
více ne 260 000 tun.

Cyklistická sezóna zaèíná
POLICIE ÈESKÉ REPUBLIKY

Krajské øeditelství policie moravskoslezského kraje
kanceláø øeditele krajského øeditelství
oddìlení tisku a prevence
V loòském roce dolo celkem ke ètyøem nehodám, pøi kterých byli usmrceni cyklisté. Z toho ve
dvou pøípadech nemìli na hlavì nasazenou
ochranou pøilbu. K takovému skutku dolo také
v obci na Karvinsku. Osmaètyøicetiletý cyklista
zøejmì nepøizpùsobil rychlost a v levotoèivé
klesající zatáèce vyjel s jízdním kolem mimo
komunikaci, kde projel silnièním pøíkopem a
následnì upadl na zem. Pøi tomto utrpìl zranìní,
kterým na místì podlehl.
Abychom se nemuseli v letoním roce s obdobnými pøípady setkávat, pøipomeòme si nìkolik
pravidel a povinností cyklisty k bezpeèné jízdì.
Ne vyjedeme na první jízdu, mìli bychom své
jízdní kolo zkontrolovat a pøípadnì odstranit
nedostatky, které mùe mít v povinné výbavì.
Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpeènou
jízdu a viditelnost na silnici.

Jízdní kolo musí být vybaveno:
zadní odrazkou èervené barvy, která mùe být
kombinována se zadní èervenou svítilnou,
pøední odrazkou bílé barvy,
odrazkami oranové barvy na obou pedálech,
na paprscích kol nejménì jednou boèní odrazkou oranové barvy na kadé stranì kola,
dvìma na sobì nezávislými úèinnými brzdami
s odstupòovaným ovládáním brzdového
úèinku, dìtské kolo pro dìti pøedkolního vìku
vybaveno protilapací brzdou nemusí být
vybavena pøední brzdou,
volné konce øídítek musí být zaslepeny (zátky,
rukojeti apod.),
matice nábojù kol musí být uzavøené, nejsou-li
køídlové pøípadnì rychloupínací.
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Výbava kola za sníené viditelnosti:
svìtlomet svítící dopøedu bílým svìtlem,
referenèní osa svìtelného toku musí protínat
vozovku nejdále 20 m od svìtlometu,
zadní svítilna èervené barvy, mùe být nahrazena svítilnou s pøeruovaným svìtlem èervené barvy,
zdroj elektrického proudu, který musí svou
kapacitou zajistit svítivost pøedchozích svìtel
po dobu minimálnì 1,5 hodiny bez pøeruení.
Doporuèené vybavení jízdního kola:
úèinné blatníky,
zvonek,
kryt øetìzu.
Dalím cílem cyklisty, krom správnì vybaveného
kola, by mìla být také samotná bezpeèná jízda.
K pøedchozí èásti o povinné a doporuèené
výbavì je urèitì nutné pøipomenout povinnost
pouívat pøi jízdì ochranou pøilbu osobám
mladím 18 let, doporuèuje se vak i pro ostatní
cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez pøilby je 19x
vyí. Pestrobarevnost cyklistického obleèení
zaruèí dobrou viditelnost cyklisty, také pouívá-

ním retroreflexních prvkù se zvyuje jeho viditelnost a bezpeènost.
Za nevhodné chování cyklisty lze povaovat
nesprávný zpùsob jízdy. Jeho místo pøi jízdì je
vdy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je
dodrovat dostateèný odstup od pøekáek a
pøedvídavost samotného dìní kolem cyklisty.
Prùjezd zatáèky by mìl být takový, aby pøíèinou
vysoké rychlosti nevyjel do protismìru, pøípadnì
úplnì mimo komunikaci. Cyklista by mìl být
vdy ohleduplný a také pøedvídavý. Sledovat
stav komunikace, vyhýbat se pøekákám, pøièem o zmìnì smìru jízdy by mìl své okolí
upozoròovat vèas a vhodným zpùsobem.
K poitku z jízdy pøispìje také vhodnì naplánovaná trasa. Mìla by být pøizpùsobena monostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na
pozemní komunikaci s vìtí frekvencí nákladních vozidel k bezpeèné jízdì také zcela jistì
nepøispìje. V neposlední øadì by nemìl zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu pøi
jízdì. V pøípadì kontroly se cyklista pod vlivem
alkoholu øeí stejnì jako øidiè motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát, komisaø
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OZO Ostrava

Oznamujeme obèanùm, kteøí mají sjednaný svoz bioodpadu (hnìdé
popelnice), e od 1. 4. 2017 zaène jeho pravidelný vývoz vdy ve støedu
lichého týdne.

Poplatky
Pøipomínáme obèanùm, e vechny poplatky (poplatek za psa, nájem hrobového místa, stoèné,
popelnice) mohou platit v hotovosti na obecním úøadì nebo pøevodem na úèet 70121764/0600, pro
variabilní symbol pouijte èíslo domu. U platby stoèného pro variabilní symbol pouijte èíslo faktury.

informace ze základní a mateøské koly

Zápis do 1. roèníku Z Albrechtièky

Øeditelka Z a M Albrechtièky oznamuje, e zápis do 1. roèníku Z pro
kolní rok 2017/2018 bude ve støedu 19. 4. 2017 ve 14 hod. v budovì
Z. Rodný list dítìte s sebou.
Zápis do M Albrechtièky
Øeditelka Z a M Albrechtièky oznamuje, e zápis dìtí do
Mateøské koly Albrechtièky pro kolní rok 2017/2018 probìhne v úterý 16.5.2017 v dobì od 8 do 16 hod. v budovì M. Rodný
list dítìte s sebou. V rámci Dne otevøených dveøí se mùete seznámit s provozem, pedagogickou prací i budovou M.
kolní akademie
Z a M Albrechtièky zve u pøíleitosti
Dne matek irokou veøejnost v nedìli
14.5.2017 ve 14 hod. do Kulturního domu
v Albrechtièkách na slavnostní kolní
akademii. Vystoupí áci M, Z a ZU.
Souèástí bude i výstava výtvarných a
rukodìlných prací dìtí.
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Usmìvavé lyování

Nae základní a mateøská kola letos poprvé
nabídla dìtem monost zúèastnit se lyaøského
kurzu. Výuka lyování se uskuteènila poslední
únorový týden. Pøihlásilo se 14 dìtí ze koly a 8
dìtí ze kolky. Lyaøùm, kteøí nemìli své vybavení, ve za pøíplatek zajistila lyaøská kola, co
jsme my rodièe velice ocenili, protoe jediná
starost, která na nás potom zbyla, bylo zajistit
dìtem svaèinu.
Úèastníci kurzu vyjeli po obìdì v doprovodu pí.
uèitelek autobusem smìr Pálkovické Hùrky. V
Monovì jetì pøibrali dìti ze Z Monov, které
se kurzu úèastnily s nimi. Kdy dorazili na svah,
mohlo zaèít Usmìvavé lyování. Lyaøtí
instruktoøi si dìti rozdìlili podle jejich lyaøských
dovednosti a dìti se do lyování pustily naplno.
I úplní zaèáteèníci udìlali za tìch 5 dnù obrovský pokrok. V pátek u parádnì lyovali vichni,
co pøedvedli v závìreèném závodì. Vichni
obdreli diplomy, medaile a vítìzové i sladké
ceny. Dìti byly nadené a my rodièe také.
Vichni doufáme, e se pøítí rok podaøí tuto akci
zorganizovat znovu.
Velký dík kolektivu naí Z a M za realizaci
Usmìvavého lyování, paní uèitelce Böhmové

za kadodenní doprovod dìtí a taky úasným
instruktorùm, kteøí mìli pevné nervy a spoustu
pochopení pro nae malé lyaøe.
Jana ajtarová

informace ze spoleèenské rubriky
Rozlouèili jsme se

V mìsíci bøeznu 2017 jsme se rozlouèili:
s panem Vítem Tomákem
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informace z kultury a sportu

POZVÁNKA

Bohosluby v dobì postní a velikonoèní v kostele sv. Mikuláe v Albrechtièkách:
Kvìtná Nedìle (9.4.)
08:00 hod.
Velikonoèní svátost smíøení (10.4.) 16:00 - 18:00 hod. - u cizího zpovìdníka,
Zelený Ètvrtek (13.4.)
18:00 hod.
Velký Pátek (14.4.)
09:00 hod. - velkopáteèní obøady
Bílá sobota  Vzkøíení (15.4.)
08:00 - 15:00 hod. - adorace u Boího hrobu
18:00 hod. - velikonoèní vigilie
Boí hod velikonoèní (16.4.)
09:00 hod. - slavnost Zmrtvýchvstání Pánì
- slavnostní bohosluba a ehnání pokrmù
Pondìlí velikonoèní (17.4.)
08:00 hod. - me svatá
2. nedìle velikonoèní (23.4.)
08:00 hod. - bohosluba
Vem farníkùm a obèanùm milostiplné a radostné svátky velikonoèní, duchovní síly a nadìje od
vzkøíeného Krista pøeje a v modlitbì vyprouje P. Mgr. Miroslaw Brutkowski., faráø

Národní házená

NÁRODNÍ HÁZENÁ - ROZLOSOVÁNÍ - JARO 2017
Datum
14.04.2017
14.04.2017
22.04.2017
23.04.2017
30.04.2017
08.05.2017
13.05.2017
13.05.2017
20.05.2017
20.05.2017
26.05.2017
27.05.2017
04.06.2017
04.06.2017

Èas
14:00
15:00
10:00
16:30
10:15
13:30
10:00
13:00
16:00
13:30
17:00
10:00
09:00
10:15

Domácí
SSK Vítkovice A
SSK Vítkovice B
Albrechtièky
SK Studénka
Albrechtièky
Sokol Kokory
Albrechtièky
TJ Stará Ves n/O
Albrechtièky
TJ S. Osek n/B
Sokol Svinov
Albrechtièky
Albrechtièky
Albrechtièky

-
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Hosté
Albrechtièky
Albrechtièky
SK Studénka
Albrechtièky
Sokol Svinov
Albrechtièky
TJ Stará Ves n/O
Albrechtièky
SK Studénka
Albrechtièky
Albrechtièky
TJ Chropynì
Sokol Svinov
TJ Stará Ves n/O

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

po roční snášce
za sníženou cenu
Drůbežárna Příbor - Klokočov

Prodej od 18.4.2017
CENA: 50 Kč/ks
Prodej Po-So 8.00-11.00 hod.
Info na tel.: 602 78 77 79, 724 15 44 15
Pronájem bytu
TJ Sokol Albrechtièky
nabízí k pronájmu byt 3+1 v sokolovnì bez povinností domovníka.
Informace u p. Genzera tel. 724 237 032
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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.duben 2017
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