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informace z obecního úøadu

Úvodník kvìten 2017

Váení spoluobèané,
se snad ji definitivnì konèícím zimním obdobím
se vude kolem nás probouzí stavební èinnost a
ne jinak tomu bude i v Albrechtièkách. V tìchto
dnech ji byly zahájeny nebo budou zahájeny
nìkteré stavební akce, které byly pro letoní rok
pøipraveny a schváleny zastupitelstvem obce
k realizaci.
Ji v zimním období probíhaly èásteèné bourací
práce v bývalém mechanizaèním støedisku 
nyní nazýváme Støediskem údrby. Vlastními
pracovníky obce byla provedena demontá
starého popraskaného vytápìní, demontá
nevyhovujícího elektrického vedení a v neposlední øadì pøíprava na výmìnu oken a vstupních
dveøí. V souèasné chvíli jsou ji osazena nová
okna a pokraèujeme novými elektroinstalacemi a
provádìním zednických prací. Vekeré práce na
tomto objektu provádíme z rozpoètu obce, nebo
dotaèní programy nejsou na tyto typy projektu
poskytovány.
<< >>

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz

V návaznosti na tento objekt je v souèasné dobì
zpracovávána projektová dokumentace na
vybudování sbìrného dvora. Na tento projekt
pøedpokládáme jetì v letoním roce podání
ádosti o dotaci do operaèního programu ivotní
prostøedí. Pokud bude ádost úspìná, dojde k
vytvoøení zázemí pro sbìr a tøídìní odpadù
v obci. Na zpracování projektové dokumentace a
zpracování ádosti o dotaci bylo schváleno
poskytnutí dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje ve výi 135.500,- Kè. Celkové
náklady na zpracování dokumentace a ádosti o
dotaci èiní 186.000,- Kè.
<< >>
Dnem 19.4.2017 bylo pøedáno stavenitì a dva
dny na to zahájena akce Stavební obnova
schoditì ke høbitovu a kostelu. Rekonstrukce
schoditì by mìla být ukonèena dle smlouvy o
dílo do konce èervna. Na tuto akci byla podána
ádost o dotaci do programu obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje a bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje ve výi 270.000,- Kè. Získáním
této dotace se uvolnila èást prostøedkù z rozpoètu na rok 2017, která bude pouita na opravu místní komunikace od firmy MIRAMO po
støedisko údrby.
<< >>
Na akci Oprava místní komunikace se nám
nepodaøilo získat dotaci ministerstva pro místní
rozvoj, kde byly pøedloeny projekty ve dvojnásobném objemu, ne jaká byla alokace finanè-

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - květen 2017

-1-

květen 2017

informace z obecního úøadu
ních prostøedkù. Proto zastupitelstvo rozhodlo o
navýení rozpoètu v kapitole pozemní komunikace a provedení této akce jetì v letoním roce.
V souèasné dobì probíhá výbìr dodavatele.
<< >>
V tìchto dnech byla zahájena i stavba Rozíøení
a oprava veøejného osvìtlení, její realizací
dojde k vybudování osvìtlení u zemìdìlského
drustva a podél komunikace od støediska údrby po firmu MIRAMO. Souèasnì probíhá i výmìna svítidel veøejného osvìtlení v celé obci. Obì
akce by mìly být ukonèeny do èervna tohoto
roku.
<< >>
Obec byla úspìná se svou ádostí o dotaci u
ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu

Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt
Oprava kaplièky u obecního úøadu.
Zastupitelstvo obce upravilo rozpoèet o tuto
dotací podpoøenou akci s celkovými náklady ve
výi 196.000 Kè a pøíjmy z dotace ve výi
137.025 Kè. Pøedpokládáme, e realizace
probìhne ve druhé polovinì letoního roku.
<< >>
Toto je výèet akcí, které budou realizovány v nejbliím období. Vìøíme, e se nám vechny
podaøí dotáhnout do zdárného konce tzv. do
krmáe. Pøeji Vám krásný a pohodový mìsíc
kvìten, který nám snad pøinese pøíjemnìjí
poèasí a s tím i pozitivní náladu.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Zasedání zastupitelstva - 24.dubna 2017
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
24.4.2017 projednalo a schválilo:

Mìstu Nový Jièín pro rok 2017 ze 47,- Kè na
51,50 Kè z dùvodu navýení mezd øidièù

» poskytnutí individuální úèelové dotace z rozpoètu obce a uzavøení veøejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace  Junák èeský skaut, støedisko Albrechtièky, z.s., IÈ:48808539 ve výi
14 000,- Kè

» uzavøení Dohody o spolupráci na projektu se
Spolkem pro obnovu venkova ÈR  zpracování
programu rozvoje obce (PRO) a finanèní spoluúèast na tomto projektu ve výi 10.000,- Kè

» poskytnutí finanèního daru  Spoleènosti pøátel
Poodøí, IÈ:64627870 ve výi 1 500,-Kè
» neposkytnout finanèní pøíspìvek Domovu
Duha, Nový Jièín
» úplatný pøevod pozemku parc.è. 1999/27 o
výmìøe 25 m2 v k.ú. Studénka nad Odrou za
cenu dle znaleckého posudku ve výi 350,-.
» navýení platby na ostatní dopravní obslunost

» informaci o schválených dotacích od MMR a
MSK
» informaci o výbìru dodavatele na Dopravní
au to m o b il pro po  ární jed no tk u SD H
Albrechtièky  MALÝ a VELKÝ spol.s.r.o.,
Ostrava
» úèetní závìrku obce Albrechtièky za rok 2016
s výsledkem hospodaøení ve výi 2.493.541,18
Kè a jeho úèetní pøevod na úèet 432-Výsledek
hospodaøení pøedcházejících úèetních období
pokraèování na stranì 3
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» úèetní závìrku p.o. Základní kola a Mateøská
kola Albrechtièky se záporným výsledkem
hospodaøení  20 694,53 Kè. Výsledek hospodaøení bude pøeveden na úèet 413  Rezervní
fond tvoøený ze zlepeného výsledku hospodaøení
Starosta obce v pùsobnosti rady obce rozhodl:
» o pøijetí dotace a uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje v
maximální výi 135.500,- Kè, na realizaci projektu Zhotovení PD k zámìru Vybudování sbìrného dvora Albrechtièky
» o pøijetí dotace a uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje v
maximální výi 270.000,- Kè, na realizaci projek-

» úèetní závìrku p.o. Kulturní a Sportovní centrum Albrechtièky s výsledkem hospodaøení ve
výi 173.662,73 Kè. Výsledek hospodaøení
bude pøeveden na úèet 413  Rezervní fond
tvoøený ze zlepeného výsledku hospodaøení
» rozpoètové opatøení è.2/2017
tu Stavební obnova schoditì ke høbitovu a
kostelu Albrechtièky
» o pøijetí dotace a uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje v
maximální výi 225.000,- Kè, úèelovì urèenou
na financování uznatelných nákladù spojených
s poøízením nového dopravního automobilu pro
jednotku poární ochrany sboru dobrovolných
hasièù obce Albrechtièky.

Vítání obèánkù v roce 2017
V nedìli 25. bøezna probìhlo tøetí
Vítání obèánkù.
Slavnostního obøadu se zúèastnilo 12 párù se
svými novorozenými dìtmi. Mezi nové obèánky

obce jsme pøivítali 5 chlapcù a 8 holèièek. Dìti
z naí Z mìly pøipravený kulturní program.
Rodièe obdreli upomínkové listy a dárky pro své
dìti. Na závìr nechybìl pøípitek a spoleèné foto.

Za pøíjemnou atmosféru na této akci patøí podìkování vem, kteøí se na její pøípravì podíleli a rodinì
Jaitnerových za kadoroèní zapùjèení kolébky.
Kulturní komise
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Nemocnice Bílovec - Lékaøská pohotovostní sluba (LPS)

Zabezpeèení lékaøské pohotovostní sluby v
Moravskoslezském kraji
Informace pro obèany o místech poskytování
lékaøské pohotovostní sluby (LPS) a o významu
této sluby, která je èasto zamìòována za sluby,
které poskytuje zdravotnické zaøízení v rámci
své ústavní pohotovostní sluby (ÚPS).
Na rozdíl od zdravotnické záchranné sluby
poskytuje lékaøská pohotovostní sluba v
nezbytném rozsahu ambulantní péèi obèanùm v
pøípadì náhlého onemocnìní nebo náhlého
zhorení zdravotního stavu, které vak pacienta
neohrouje na ivotì a nevyaduje neodkladný
zásah zdravotnické záchranné sluby. Pokud
dojde k náhlému onemocnìní nebo náhlé zmìnì
zdravotního stavu pacienta v dobì mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékaøù a
ambulantních specialistù a není moné vyèkat s
vyetøením do bìných ordinaèních hodin
registrujícího praktického lékaøe nebo specialisty, pak je moné vyhledat vyetøení na LPS. Je
vak nutné zdùraznit, e LPS není urèena pro
bìné vyetøovací nebo léèebné výkony, které
lze vyádat v dobì bìného denního provozu
zdravotnických zaøízení. Nelze na ni ani pøesouvat výkony ambulantní péèe, které ve stanovených ordinaèních hodinách provádìjí pøísluná
zdravotnická zaøízení. LPS tedy neslouí k øeení

døíve vzniklých onemocnìní èi zhorení zdravotního stavu, pøi kterých obèan nevyhledal vèasnou lékaøskou péèi a snesou odklad do øádných
ordinaèních hodin praktických lékaøù nebo
ambulantních specialistù.
Se stavy ohroujícími ivot by se mìli obèané
samozøejmì nadále, tak jako dosud, obracet na
tísòové linky a pouít èíslo 155.
V pøípadì náhlého onemocnìní nebo zhorení
zdravotního stavu mùe pacient pøímo navtívit
nejblií ordinaci LPS nebo nejdøíve konzultovat
svùj zdravotní stav buï s lékaøem LPS nebo
pøípadnì i s operátorem zdravotnické záchranné
sluby na tísòové lince 155. V pøípadì telefonické konzultace operátor cílenými dotazy zjistí
pravdìpodobnou pøíèinu stavu a doporuèí
odpovídající typ první pomoci s tím, e v pøípadì
bezprostøedního ohroení ivota postieného
vyle na místo vozidlo zdravotnické záchranné
sluby. U stavù nevyadujících akutní zásah na
místì s výjezdem záchranné sluby operátor
doporuèí odpovídající formu lékaøské pomoci, s
uvedením nejbliího místa výkonu LPS.
Ordinace LPS v Moravskoslezském kraji jsou
provozovány jednotlivými nemocnicemi zøizovanými Moravskoslezským krajem s výjimkou
mìsta Bruntál, kde je LPS zajiována
Zdravotnickou záchrannou slubou
Moravskoslezského kraje, pøíspìvková organizace, a dále s výjimkou mìsta Nový Jièín, kde je
LPS provozována Nemocnicí Novy Jièín a.s.
LPS v okrese Ostrava je provozována Mìstskou
nemocnicí Ostrava, která je pøíspìvkovou organizací statutárního mìsta Ostravy.
Lékárenská pohotovostní sluba byla v
Moravskoslezském kraji v rámci optimalizace
zruena a pacientùm, oetøeným v ordinacích
LPS, jejich provoz zabezpeèuje Moravsko-
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slezský kraj, jsou léky vydávány pøímo pøi
oetøení v jednotlivých ordinacích LPS.
Pohotovostní slubu na území mìsta Ostrava
zabezpeèuje lékárna Fakultní nemocnice
Ostrava (v pracovní dny od 16:00 do 7:00 hodin,
v soboty, v nedìle a o svátcích nepøetritì) a
Nemocnièní lékárna Mìstské nemocnice
Ostrava (pracovní dny 18:00 - 07:00, v soboty,
nedìle a o svátcích nepøetritì).

Lékaøskou pohotovostní slubu pro spádovou
oblast Bílovce bychom chtìli poskytovat v
prostorách interní ambulance Bílovecké
nemocnice, a.s. v dobì:
pracovní dny (Po - Pá) od 17:00 do 22:00 hod.
sobota, nedìle, svátky v dobì od 8:00 do 20:00
hod.
Návtìva ordinace LPS je zpoplatnìna èástkou
90 Kè.

Sbìr elezného rotu
Sbor dobrovolných hasièù v Albrechtièkách
oznamuje, e ve ètvrtek 4. kvìtna 2017 od 16:00
hod. provede v obci sbìr elezného rotu.

Pokud chcete pøispìt do sbìru elezného rotu,
staèí v den sbìru odpad vystavit pøed dùm.

Ukliïme svìt, ukliïme Èesko 2017
V rámci projektu Ukliïme svìt, ukliïme Èesko
2017 probìhl 8.dubna úklid v okolí naí obce
Albrechtièky. O co se jedná? Ukliïme svìt,
ukliïme Èesko je dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé Èeské republiky (a
dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je
uklidit nelegálnì vzniklé èerné skládky a nepoøádek.

Skupina dobrovolníkù se skládala z 11 èlenù,
z nich nìkolik bylo také z mìsta Studénka.
Úklidový tým se vydal smìr Petøvaldík a uklízel
zejména podél silnice a v blízkých lesích.
Sesbírán byl plný vozík odpadu a starých pneumatik. Proè si tedy neudìlat pìknou procházku
se známýma a navíc podpoøit dobrou vìc?
Touto krátkou informací bychom chtìli dát
podnìt dalím
dobrovolníkùm, kteøí
by se chtìli akce
zúèastnit tøeba pøítí
rok a zároveò dìkujeme panu starostovi
za organizaci odvozu
odpadu.
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Zájezd do Kromìøíe - FLORIA
Upozoròujeme vechny úèastníky zájezdu 7.5.2017 do
Kromìøíe, e odjezd autobusu bude v 7:30 od budovy
bývalé poty. Pokud by mìl jetì nìkdo o zájezd zájem,
jsou jetì volná místa (8) v autobusu (130,-Kè). Vstupenku
na výstavitì je mono zakoupit na místì. Pøihláení úèastnící obdrí vstupenku v autobuse.

Dìtský den - SDH Albrechtièky
DÌTSKÝ DEN se uskuteèní 3. èervna 2017
blií informace budou upøesnìny na plakátech a vyhláeny v rozhlase.
Otevírání Poodøí 2017

Kadoroènì v mìsíci kvìtnu na zámku v Barto-

ovicích v areálu zámeckého parku poøádá svazek Regionu Poodøí Otevírání Poodøí a pooderské kotování".
V letoním roce se bude tato akce konat 13. 5.
2017 od 10:00 hod. Pøi této významné pøíleitosti jsou veøejnosti zpøístupnìny zámecké prostory
a pro návtìvníky je pøipraven kulturní program,
prodej regionálních výrobkù a obèerstvení.

informace ze základní a mateøské koly

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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Blahopøejeme

V mìsíci kvìtnu 2017 oslaví své ivotní jubileum
paní Ludmila Hloánková - 85 let
paní Marie Silberová - 80 let
pán Frantiek Jaek - 70 let
Do dalích let mu pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci dubnu 2017 jsme se rozlouèili:
panem Ivou Londinem
panem Drahomírem Mykou

inzerce
Malá kozí farma Albrechtičky
Zahájili jsme letošní sezónu!
V nabídce máme především čerstvé nezrající sýry, na
objednávku ale můžete získat také výborný kozí tvaroh.
Všechny naše mléčné výrobky jsou vyrobeny z plnotučného kozího mléka, tepelně ošetřeného šetrnou,
dlouhodobou pasterací (zahřátí mléka na 63° C na 30
minut), bez použití jakýchkoliv konzervačních nebo barvících přísad.
Sýry jsou buď neochucené – „čisté“ nebo s různými příchutěmi.
Naše aktuální nabídka ochucených sýrů obsahuje kozí sýr s bylinkami,
pažitkou, česnekem, chilli, jalapeňo, zeleným nebo růžovým pepřem a dočasně také s medvědím česnekem.
Navštivte nás na naší malé farmě v Albrechtičkách č. p. 2. Otevřeno je
vždy, když jsme doma. Pokud chcete mít jistotu, že jsme doma a žeu nás něco koupíte (tj. že není prázdná lednice), tak zavolejte, napište
SMS nebo email a domluvíme se.
Tel. pro objednávky 723 194 273. email: info@umysek.cz
Více také na www.umysek.cz nebo www.facebook.com/malakozifarma
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