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Úvodník srpen 2017 - Léto pokraèuje

foto: Radomír Volek

Pro srpnový úvodník máme dvì fotografie. Sluneènice se èmelákem a kostel ve studénce v popøedí s
obcí Albrechtièky.
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Obecní úøad zve vechny obèany na 17. zasedání zastupitelstva obce v pondìlí 4.9.2017
v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu. Program zasedání bude vyvìen na
úøedních deskách obvyklým zpùsobem.
Provoz obecní kanalizace
Obec ji provozuje tøetí rok podtlakovonásoskovou kanalizaci a po poèáteèních problémech se dá øíct, e systém nai kanalizace není
patný, pokud jsou dodrovány základní pravidla, co do kanalizace nepatøí a co v ní stále
objevujeme.
Je opìt potøebné zdùraznit, e kanalizace není
odpadkový ko a není moné do ní spláchnout
ve, co nám pøijde pod ruce.
Kanalizace je urèena k odvádìní odpadních vod 
tj. vody mírnì zneèitìné bìhem bìné denní
hygieny, uívání toalety, úklidu, praní, mytí
nádobí.

nické potøeby, vatové tyèinky a jiné èistící textilní
materiály, nám dìlají v kanalizaèním systému
problémy a do kanalizace nepatøí.
Souèasnì chci podìkovat vem obèanùm, kteøí
odevzdávají pouité potravinové tuky a oleje do
nádoby umístìné u obecního úøadu. V letoním
roce jsme ji odevzdali 100 litrù pouitých olejù a
tukù.
Dìkujeme za dodrování základních pravidel
provozu kanalizace.
Ing. Miloslav Èegan,
starosta

Co do kanalizace nepatøí:
 biologický odpad 
zbytky jídel, odpad
z kuchyòských drtièù
 tuky  fritovací oleje,
motorové oleje
 vekeré hygienické
potøeby
 chemikálie a dalí
nebezpeèné látky
 léky
Zejména hygienické
potøeby, jako napøíklad
dìtské pleny, vlhèené Foto: Podtlakový ventil zcela ucpaný hadrami a obalený 5 cm silnou
ubrousky, dámské hygie- vrstvou tuku
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Oznámení o zahájení øízení o územním plánu Albrechtièky
Mìstský úøad Bílovec, odbor ivotního prostøedí
a územního plánování, jako poøizovatel územního plánu obce Albrechtièky oznamuje zahájení
øízení o projednání upraveného a posouzeného
návrhu Územního plánu Albrechtièky a to vèetnì
vyhodnocení jeho vlivù na ivotní prostøedí.

Veøejné projednání návrhu Územního
plánu Albrechtièky se bude konat dne
13.9.2017 v 16:00 hodin v kulturním domì

na adrese Albrechtièky 131, Albrechtièky.
Úplné znìní Veøejné vyhláky a návrhu územního
plánu je k veøejnému nahlédnutí v titìné podobì
na MìÚ v Bílovci, odboru ivotního prostøedí a
územního plánování a na obecním úøadì
v Albrechtièkách. V elektronické podobì jsou
dokumenty umístìny na elektronických úøedních deskách obou úøadù.

Informace Policie Èeské republiky
Zajitìní nemovitostí pøed odjezdem na né a zavøené. Vhodné je mít bezpeènostní dveøe
èi dveøe s bezpeènostním zámkem. Za zváení
dovolenou
Bìhem letních prázdnin mnoho rodin odcestuje
na kratí èi delí dobu na vytouenou dovolenou
a proije krásný èas v naí vlasti èi v zahranièí.
Pøed odjezdem bychom vak rozhodnì nemìli
podcenit zabezpeèení bytu èi domu, a nás
neèeká nemilé pøekvapení pøi
návratu. Byty, domy jsou na èas
dovolených oputìny a právì
v tomto období jsou lákadlem
pro páchání majetkové trestné
èinnosti. Ke vloupání do rodinných domù èi bytù dochází jak
bìhem dne, tak v noèních
hodinách.
Je tedy dùleité udìlat pár bezpeènostních opatøení a neulehèovat bytaøùm práci v podobì lehce pøístupné
a nezabezpeèené nemovitosti. Zde je nìkolik rad
a doporuèení:
1. Øádnì zamknìte a ujistìte se, e vechny
pøístupové cesty (okna, dveøe) jsou zabezpeèe-

stojí také monitorovací systémy vèetnì kamer,
které mùete mít napojeny na mobilní telefon,
který v pøípadì sputìní alarmu pøijme zprávu.
Zlodìje mùe odradit také okenní fólie, v pøípadì
pøízemních bytù møíe a tato opatøení dokáí
znepøíjemnit èi zcela zamezit
pachateli cestu do objektu.
2. Zbyteènì nikomu neøíkejte, e
odjídíte na dovolenou a nebudete doma a tyto informace nesdílejte vy, vae dìti ani na veøejných
diskusích na sociálních sítích, co
je v dnení dobì velký trend.
3. Poádejte nìkoho z blízkých èi
známých, aby dohlédl na domácnost (vyvìtrat, stáhnout a roztáhnout aluzie), aby byt budil dojem, e není
oputìný. Vhodné je zajistit i vybíraní potovní
schránky, která mùe být zdrojem informací o
nepøítomnosti majitele. Svùj úèel splní také
elektronický èasovaè na rozsvìcování svìtla, èi
zapnutí rádia.

pokraèování na stranì 4
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4. Na zahradì nenechávejte zbyteènì leet vìci
jako je ebøík, náøadí nebo sekaèka a ukládejte je
do zabezpeèené kùlny. Zahradu opatøete osvìtlením s pohybovým èidlem, které udrí prostor
dostateènì pøehledný i v noci. Nenechávejte
ádné hodnotné vìci na balkonì a terase, i kdy
nebydlíte v pøízemí. Pokud odjídíte na delí
dobu, je dùleité udrovat také prostor pøed
domem napø. sekání trávníku, zalévání zelenì.
5. Nezapomeòte pøed odjezdem uschovat a
zabezpeèit cenné pøedmìty èi vìtí finanèní
hotovost. Poznamenejte si sériová èísla a zvlátní oznaèení cenných pøedmìtù, elektronických
výrobkù a pøípadnì si je vyfotografujte. Nechte si

cennosti oznaèit dostupnými identifikaèními
metodami a prostøedky. V pøípadì, e se stanete
obìtí zlodìjù, tak tato opatøení usnadní jejich
nalezení, identifikaci a urychlí øeení celé události.
Pokud byste po pøíjezdu domù zaznamenali, e
vá byt navtívil nezvaný host, v ádném pøípadì
nevstupujte dovnitø, ale ihned volejte na linku
158 a o celé události informujte policii.
Pøejeme vem pohodovou dovolenou, astný a
bezproblémový návrat domù.
komisaø por. Bc. Pavla Jirouková
Policie Èeské republiky, Krajské øeditelství
policie MSK

Kotlíkové dotace  informace krajského úøadu MSK
Startuje dalí kotlíková výzva v
Moravskoslezském kraji
ádosti o kotlíkovou dotaci zaène kraj pøijímat 5.
záøí 2017 v 10 hodin.
U od ètvrtku 29. èervna 2017 si vak zájemci o
nový ekologický kotel mohou zaèít pøipravovat
elektronickou ádost na adrese https://kotliky.msk.cz/. Podporovanými zdroji vytápìní jsou v
tomto kole automatické kombinované kotle
(uhlí/biomasa), kotle výhradnì na biomasu
(automatické i s ruèním
pøikládáním), kondenzaèní
plynové kotle a tepelná
èerpadla.
Naí prioritou je zlepování
kvality ovzduí v celé ÈR a jedním z podstatných
nástrojù jsou právì kotlíkové dotace.
Moravskoslezský kraj má tu výhodu, e dostane
prostøedky ze dvou vln najednou, celkem témìø
900 milionù korun. Podle pøedcházejících zkueností je vidìt, e kotlíková revoluce bìí skvìle a

o dotace je obrovský zájem, øekl Jan Køí,
námìstek pro øízení sekce fondù EU Ministerstva
ivotního prostøedí ÈR.
Finance, které MSK obdrí pro tuto výzvu, odhadem postaèí na výmìnu zhruba osm a pùl tisíce
starých neekologických kotlù. Pøíjem ádostí o
kotlíkovou dotaci bude zahájen 5. záøí 2017 v
10:00 hodin. Tentokrát budou lidé podávat
ádosti pouze elektronicky s tím, e následnì do
deseti pracovních dnù doloí listinnou verzi
ádosti vytitìnou z elektronické aplikace a
potøebné pøílohy. Moností
elektronického podání jsme
chtìli lidem poskytnout vìtí
komfort, aby si ve mohli zaøídit
pohodlnì a vyhnuli se pøípadným frontám, uvedla Jarmila Uvírová, námìstkynì hejtmana kraje pro ivotní prostøedí a
zemìdìlství. Lidé teï budou mít více ne dva
mìsíce na to, aby si do 5. 9. jednoduchou ádost
v elektronické aplikaci pøipravili a pøedvyplnili.
Formuláø je uivatelsky velmi pøívìtivý, adatele
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napøíklad pohlídá, aby nezapomnìli na nìkterý
povinný údaj nebo jim podle zadaných nákladù a
místa vypoèítá konkrétní výi dotace se vemi
navýeními a pøíspìvky.
Moravskoslezský kraj pøispìje na kadý kotel
v rámci nové výzvy èástkou 7,5 tisíc korun.
Celkovì kraj vyèlenil ze svého rozpoètu 69
milionù korun, dalími 45 miliony korun pøedfinancuje pøíspìvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcùm èástku ve výi od 1 500 do 15
000 korun, dodává námìstkynì Jarmila
Uvírová. Do spolufinancování kotlíkových dotací
ve spolupráci s krajem se zapojilo celkem 78
obcí, co je o 4 více ne v 1. kole. Jejich pøehled
je uveden na krajských kotlíkových stránkách
https://lokalni-topeniste.msk.cz/.
Od poloviny èervna do konce prázdnin pracovníci krajského úøadu vyjídìjí do obcí s rozíøenou
pùsobností a na semináøích vysvìtlují podmínky
pro získání kotlíkové dotace pøímo obèanùm. V

první polovinì èervna seznámili s podmínkami
kotlíkové dotace i zamìstnance úøadù obcí a
mìst, která o tuto aktivitu mìla zájem, aby mohli
zájemcùm o nový ekologický kotel poskytnout
potøebné informace co nejblíe jejich bydliti.
Vekeré informace ke druhému kolu kotlíkových
dotací jsou zveøejòovány na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, adatelùm jsou také stále k dispozici kotlíkové kontakty: tel. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz a
monost osobních konzultací v budovì krajského úøadu v kanceláøi A106 (od 29. 6. kadý
pracovní den v úøedních hodinách krajského
úøadu).
Poèet lokálních topeni v MSK topících
pevnými palivy: 47 tisíc
Poèet nevyhovujících kotlù: (odhadem) 23 a
24 tisíc
Dosud díky dotacím v MSK vymìnìno: cca 8
tisíc kotlù.

DNY NATO 2017
Jako kadý rok bìhem
Dnù Nato dojde k omezení
provozu na komunikaci
Petøvald-Petøvaldík 
Albrechtièky. Komunikace
bude uzavøena v termínu
od 11. do 18. záøí.
Ve dnech 14.9.  17.9.2017 bude umístìno
v prostoru od toèny autobusù po vjezd na komunikaci Albrechtièky  Petøvaldík pøechodné
dopravní znaèení Zákaz zastavení + Odtah
vozidel. Stejné dopravní znaèení bude umístìno v uvedených dnech i na ulici k sokolovnì a
staré bránì letitì u Zradcova.

Ve dnech konání akce 16.9.  17.9. 2017 bude
omezen vjezd do obce Albrechtièky ve smìru
od Nové Horky jen pro obèany s trvalým pobytem v Albrechtièkách (prokázání obèanským
prùkazem) a vozidlùm s povolením ke vjezdu do
Albrechtièek, které budou vydávány na Obecním
úøadì od 14.8.2017.
Stejnì jako v minulém roce se na jedno èíslo
popisné vydají max. 2 povolenky. Dalí povolenky se vydávat (ani prodávat) nebudou. Na
povolenkách bude uvedená SPZ auta, pro které
se povolenka vydává, proto ádáme obèany, aby
si pro jejich vyzvednutí pøinesli i údaj o SPZ auta.
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Den obce 2017
Zastupitelstvo obce Albrechtièky Vás srdeènì zve na obecní slavnost

Den obce,

která se uskuteèní v sobotu 9. záøí na høiti u sokolovny

Odpolední program:
14.11 zahájení Dne obce
k poslechu po celé odpoledne hraje dechová hudba Fryèovice
Kulturní program dìtí M a Z
 Vystoupení divadelnì-ermíøské Spoleènosti ARCUS Vítkov
 Bublinová show, Pavel Roller  Kromìøí
 Ukázka sokolnictví
Ukázka z èinnosti vèelaøù
Soutìe pro dìti i dospìlé, soutì o nejlepí domácí likér
Veèerní program:
 20.00
Taneèní zábava se skupinou IMPULS z Ostravy
21.30
Ohòostroj PYROMORAVIA
Bohaté obèerstvení
Srdeènì zvou poøadatelé: Obec Albrechtièky, SDH, Zahrádkáøi, TJ Sokol, Junák, LiLiA, Myslivecké
sdruení, Svaz vèelaøù, Rybáøi, Ochránci pøírody, Albrecht, Základní kola a sponzoøi
Jako podruný program DNE OBCE se v sobotu 9. 9. 2017 bude konat amatérský turnaj ve volejbale
smíených drustev.

O pohár starosty.
Prezentace od 8:00 - 8:30 hod.
Startovné je 50,- Kè/osobu.
v týmu musí být min. 2 eny nebo 2 mui
Hrát se bude na høiti u Centra volného èasu.
Obèerstvení bude zajitìno.

Soutì o nejlepí domácí likér
Vyrábíte chutné domácí likéry? Pak neváhejte a
zúèastnìte se soutìe o nejlepí domácí likér!
Zájemci nech dodají své vzorky (cca 0,2 l) pøímo

na dni obce 9.9. 2017 do 14:30 k soutìnímu
stolu. Vzorky ohodnotí nezávislá porota. Tøi
nejchutnìjí nápoje budou ocenìny!
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Blahopøejeme

V mìsíci srpnu 2017 oslaví své ivotní jubileum
paní Jarmila Vykovská
85let
paní Lieselotte Münsterová
80let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci èervenci 2017 jsme se rozlouèili:
s paní Vlastou Demlovou
s paní Marii ajtarovou

informace ze základní a mateøské koly

Malé info ke spolku ALBRECHT
Proè byl spolek zaloen:
Spolek Albrecht byl zaloen, respektive se v tuto
chvíli zakládá, protoe pùvodní sdruení Albert
zanikl a pøi volbì zda jej obnovit  pøedevím po
právní stránce nebo zaloit nový, se ukázala
volba nového spolku jako jednoduí cesta.
Pøilo nám koda, nechat úplnì v zapomnìní
spolek, který má zde v Albrechtièkách své místo
a tradici a díky nìmu bychom mohli podpoøit
vzdìlání a aktivity pro nae dìti a dìti naich
dìtí .
Co je cílem spolku:
Pøedevím se nám jedná o podporu Z a M zde
v Albrechtièkách. Prostøednictvím sponzorských
darù a snad i úspìným zaádáním o dotace a
granty, chceme pøispìt k rozvoji mimokolních
aktivit, spolufinancovat potøebné kurzy (napø.
jazykové), semináøe, sportovní akce, ale i akce
spojené jen se zábavou. Zkrátka více se zviditelnit, lépe komunikovat a hlavnì nìco pro to
udìlat.

Být èi nebýt èlenem:
Budeme rádi, kdy nás, respektive Vás, protoe
tato èinnost se týká vech obyvatel
Albrechtièek, podpoøíte, a u pøidáním rukou
k dílu, finanènì, dobrou radou, uiteènými kontakty, nápady nebo jakkoliv jinak. A jestli být
èlenem? Je to jen a jen na Vás. Rozhodnì to není
podmínkou pro to, abyste se mohli zapojit do
vech aktivit, které nás èekají. A asi vás i zajímá
otázka èlenského pøíspìvku: Ano, èlenský
pøíspìvek MÙETE poskytnout a to formou
dobrovolného pøíspìvku naemu-vaemu spolku.
Poøádání akcí a finanèní výtìek z nich:
Vechny aktivity spolku, a u chceme nebo ne,
zkrátka nìco stojí. A proto kdy vám nabídneme
nìco k zakoupení  vìtinou to bude asi obèerstvení, není to proto, e bychom chtìli na vás
zbohatnout, ale je to jen nutný pøivýdìlek proto,
abychom mohli zase pøítì pro vás a vae dìti
nìco pøipravit. Spolek Albrecht zaèíná s finanèní
èástkou 0,- Kè, a vekeré dosavadní akce
pokraèování na stranì 8
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probìhly jen za finanèní podpory zakládajících
èlenù. Vekerý výtìek z naich aktivit jde zas a
jen do aktivit dalích. Nejsou z toho placeny ani
nutné právní úkony, ani telefonní hovory, ani èas
spojeny s organizací, ani propagace  letáèky,
web apod. Budu se opakovat: Vekerý výtìek
z naich aktivit jde zas a jen do aktivit dalích.
Kontakty:
Mail: sdruzeni.albrecht@gmail.com

Tel.: 777 633 628 - Markéta Neubauerová
Web: zatím se pøipravuje. Bude zdrojem informací, a u tìch formálních, jako jsou stanovy,
úèetní závìrky, zápisy z èlenských schùzí apod.
anebo tìch více radostných - co se nám povedlo,
co chystáme, foto z akcí apod.
A u se k nám pøidáte dnes anebo zítra, rozhodnì Vás rádi uvidíme!

Albrecht  Ukonèení kolního roku
Ve ètvrtek 29.6. probìhlo na kolní zahradì
tradièní rozlouèení dìtí se kolním rokem. Pro
dìti byly pøipraveny rùzné soutìe, za které
dostaly po jejich splnìní pamìtní medaili. Tato
medaile z ryzího kovu, udìlala velkou radost
dìtem nejen z mateøské kolky, ale i dìtem, které
se za námi pøily podívat a teprve se na pøedkolní roky chystají. Celkem nás navtívilo 39 dìtí.
Nejvìtí úspìch vak zaznamenala vodní balónková bitva. Do té dìti zapojily nejen své rodièe,
ale i celý uèitelský sbor, take nikdo nezùstal
suchý. Na závìr jsme si spoleènì opekli buøty.
Tìíme se na dalí spoleèné setkání.

Albrecht

Albrecht  Rozlouèení s prázdninami
Spolek Albrecht zve dìti kolou povinné i nepovinné, rodièe i prarodièe a zkrátka vechny lidièky
z blízkého i irokého okolí na
ROZLOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI a to v sobotu 2.9.2017 v 15:00 hod. na zahradì u kulturního domu.
Pøijïte si s námi posedìt, poklábosit, zahrát hry a strávit pøíjemné odpoledne.
Malé obèerstvení a nealkoholické nápoje bude zajitìno formou prodeje, jeho výtìek bude pouit na
dalí aktivity a vzdìlání pro dìti.
Tìíme se na Vás.
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