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Volby 2017
Ve dnech 20. a 21.
øíjna 2017 probìhnou volby do
Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské
republiky. V obci bude 1 volební okrsek se
sídlem v malém sále Kulturního domu. Voliè,
který se v dobì voleb nebude zdrovat ve

Obec Albrechtièky

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

volebním okrsku svého trvalého bydlitì, mùe
hlasovat na volièský prùkaz v jakémkoliv stálém
volebním okrsku na území ÈR nebo ve zvlátním
volebním okrsku v zahranièí.
O vydání volièského prùkazu lze poádat obecní
úøad pøísluný podle místa trvalého bydlitì:
• osobnì do 18.10.2017 do 16:00 hod.
• podáním doruèeným nejpozdìji do 13.10.2017
» v listinné podobì opatøené úøednì ovìøeným podpisem volièe
» v elektronické podobì zaslané prostøednictvím datové schránky
Obecní úøad pøedá volièský prùkaz nejdøíve 15 dnù
pøede dnem voleb, tj. 5.10.2017 osobnì volièi, nebo
osobì s plnou moci s ovìøeným podpisem volièe,
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který o volièský prùkaz ádá. Volièský prùkaz lze
zaslat na uvedenou adresu, nebo i na adresu
zastupitelského úøadu, kde se voliè rozhodl

hlasovat.
Dodání hlasovacích lístkù volièùm nejpozdìji
17.10.2017.

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 11. listopadu 2017 na toènì
autobusu u mateøské koly v dobì od 8:00 do
11:00 hod. Osoby podnikající jsou povinny si
zajistit svoz odpadù, který vzniká z podnikatelské
èinnosti, na své náklady samy. Tento sbìr jim
není urèen!

Informace Policie Èeské republiky
Policie ÈR - Pøipravte dìti na bezpeènou
cestu do koly s pøedstihem

Jeliko se blíí konec letních prázdnin a tím i
bezstarostného uívání si volna naich dìtí, je
potøeba jim opìt pøipomenout pravidla bezpeèného chování a pohybu v dopravì.
Po prázdninách se dìti budou
pohybovat jako chodci v silnièním
provozu èastìji, a u pøi cestì do
koly, do zájmových kroukù
nebo jen na návtìvu ke kamarádùm.
Pro nìkteré dìti se bude jednat o
jejich první cestu do koly, kdy je
budou doprovázet rodièe a uèit je
zásady bezpeèného chování a
správného øeení dopravních situací. V první
øadì je dùleité najít bezpeènou cestu. Hledejte
proto trasu, na které jsou chodníky, pøechody pro
chodce se semafory, podchody èi nadchody,

ideálnì stezka pro chodce. Tuto cestu si s dítìtem nìkolikrát projdìte a upozornìte ho na
moná nebezpeèí. Peèlivì dìtem vysvìtlete
pravidla chùze po chodníku i krajnici, ale také
pravidla pøecházení pozemní komunikace:
• Rozhlííme se vlevo, vpravo a
znovu vlevo pøed pøecházením
a souèasnì po celou dobu
pøecházení.
• Naváeme oèní kontakt s øidièem pøed vstupem na silnici a
ujistíme se tak, e nás øidiè vidí
a zastaví.
• Nespoléháme se vak jen na
oèi, ale také na sluch. Proto
nepøecházíme se sluchátky na
uích nebo pøi telefonování.
• Po pøechodu chodíme vpravo, neutíkáme,
nevbíháme.
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• Na pøechodu se semaforem pøecházíme na
zelenou. V pøípadì, e se bìhem pøecházení
rozsvítí èervená, pøecházení rychle dokonèíme, nevracíme se zpìt.
• Nespoléháme se na absolutní pøednost na
pøechodu. Øidièi nás mohou pøehlédnout.
• Nepøecházíme vozovku bezprostøednì pøed
blíícím se vozidlem, vyèkáme, a vozidlo
opravdu zastaví.
• Mimo pøechod pøecházíme jen na bezpeèných
a pøehledných místech nejkratí cestou pøes
silnici, to znamená kolmo k její ose.
Dìtem je tøeba také vysvìtlit, e auta pøi jízdì
nejsou schopna zastavit hned, proto je nutné pøi
pøecházení správnì odhadnout jejich rychlost a
vzdálenost. Vozidla s právem pøednosti v jízdì,
tedy se zapnutou houkaèkou, mají vdy pøednost, stejnì tak má pøednost pøed chodci tramvaj, i kdy je chodec na pøechodu.
Dùleitou zásadou bezpeèného pohybu v dopr-

avì je viditelnost chodcù, tedy vidìt a být vidìn.
Oblékejte proto své dìti do pestrého obleèení a
svrkù opatøených reflexními prvky. Ty by mìly
být i na aktovkách a batozích.
Udìlejte tedy maximum pro bezpeènost svých
dìtí v dopravì a pøedejte jim základní informace
o bezpeèném chování a správném øeení dopravních situací. Dopravní výchova by nemìla zaèít
a ve kole, ale ji doma.
por. Bc. Kateøina Kubzová
komisaø oddìlení tisku a prevence

Topení a komíny
V dohledné dobì opìt nastane hlavní topná
sezóna a vichni provozovatelé spalinových cest
by nemìli zapomenout na povinnosti související
s jejich provozem, které jsou stanoveny
Vyhlákou è. 34/2016 Sb., o èitìní, kontrole a
revizi spalinové cesty, která nabyla úèinnosti 29.
ledna 2016. Abyste se i vy nestali smutným
èíslem ve statistice poárù zpùsobených zanedbáním èitìní a kontrol spalinových cest, je
dobré si opìtovnì pøipomenout hlavní zásady
jejich provozování.
Kdy a v jakých lhùtách se tedy kontroly, revize a
èitìní spalinových cest musí provádìt a kdo je
mùe provádìt?
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Kontrola spalinových cest se provádí po jejím
vyèitìní posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v dobì
kontroly odpovídá technickým poadavkùm,
podle kterých byla navrena a provedena a bylo
zahájeno její uívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí,
aby byly bezpeènì odvedeny a rozptýleny do
volného ovzduí spaliny od vech pøipojených
spotøebièù,
• zda je zajitìn volný a bezpeèný pøístup ke
spalinové cestì a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, mìøícím a èisticím otvorùm,
• zda je dodrena bezpeèná vzdálenost spalinové cesty od hoølavých pøedmìtù a stavebních
hmot tøídy reakce na oheò B a F,
• zajitìní poární bezpeènosti stavby, zvlátì pøi

prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, pùdním prostorem
nebo støechou a vývodù spalin obvodovou
stìnou,
• zda nedolo k zásadním zmìnám oproti stavu
zjitìnému pøi minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávnìná
osoba, kterou je dritel ivnostenského oprávnìní v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• pøed jejím uvedením do provozu,
• pøi kadé stavební úpravì komína,
• pøi zmìnì druhu paliva pøipojeného spotøebièe,
• pøed pøipojením spotøebièe do nepouívané
spalinové cesty,

Lhùty kontrol a èitìní spalinových cest:
Výkon
pøipojeného
spotøebièe
paliv

Druh paliva pøipojeného spotøebièe paliv
Èinnost

Èitìní spalinové cesty
do 50 kW
vèetnì

Pevné
Celoroèní Sezonní Kapalné
provoz provoz
3x

2x

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výbìr pevných (tuhých) zneèisujících èástí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a èitìní spalinové cesty

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Výbìr pevných (tuhých) zneèiujících èástí
a kondenzátu
nad 50 kW
Èitìní spotøebièe paliv

2x

nejménì podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se povauje provoz spalinové cesty nepøesahující v souètu 6 mìsícù v
kalendáøním roce.

pokraèování na stranì 5
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• pøed výmìnou spotøebièe paliv s výjimkou
výmìny spotøebièe stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, e zpùsobilost
spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení èitìní a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém poáru,
pøi vzniku trhlin ve spalinové cestì, popø. pøi
dùvodném podezøení na výskyt trhlin ve spalinové cestì.
Revizi spalinových cest mùe provádìt oprávnìná osoba, která je zároveò dritelem osvìdèení revizního technika spalinových cest.
Èitìní spalinové cesty
Èitìním spalinové cesty se rozumí èistící práce,
zejména se zamìøením na odstraòování pevných usazenin a neèistot ve spalinové cestì a na
lapaèi jisker a na vybírání pevných zneèisujících
èástí nahromadìných v neúèinné výce komínového prùchodu nebo kondenzátù ze spalinové
cesty.
Èitìní spalinové cesty provádí oprávnìná
osoba, kterou je dritel ivnostenského oprávnìní v oboru kominictví.
Aèkoli lze èitìní komínù u spotøebièù s výkonem do 50 kW vèetnì lze provádìt svépomocí, je lepí se spolehnout na odborníky.

nebo prákový. Pokud je to moné, omezte
pøístup vzduchu do komína (napø. uzavøením
vzduchové klapky u kotle, odstranìním kouøovodu a utìsnìním sopouchu tøeba i starými montérkami).
Hasební práce vak provádìjte pouze v pøípadì, e nemùe dojít k ohroení zdraví nebo
ivota zasahující osoby!
Závìrem bychom rádi pøipomnìli pár základních
zásad pøi uívání tepelných spotøebièù. Vdy je
nutné dodrovat návod výrobce ke konkrétnímu
spotøebièi. Spalovat lze pouze takové palivo, pro
které je konkrétní spotøebiè urèen. Pøi uívání
spotøebièù na tuhá paliva pouívejte suché
palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a
vzniku nadmìrných usazenin ve spalinové
cestì.
nprap. Dagmar Beneová,
Hasièský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
pracovitì prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového øízení

V pøípadì vzniku poáru sazí v komínì se snate
jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasièe
na tísòovou linku 150, pøípadnì 112. Poár v
komínì nikdy nehaste vodou. Komín by mohl
popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k
výbuchu. Do pøíjezdu hasièù je moné zkusit
hasit plameny vhazováním suchého písku
vymetacími dvíøky nebo ze støechy do komína.
Místo písku lze pouít i hasicí pøístroj snìhový
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DNY NATO 2017
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.

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.

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.

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.
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Omalovánky
Obec Albrechtièky se podílela na vzniku

Poznávacích omalovánek Novojièínska
které si mùete zakoupit na obecním úøadì za 50,- Kè.
Omalovánka je formátu A4 a obsahuje 16 stránek, které
hravou formou ukazují krásy a rozmanitosti regionu
NOVOJIÈÍNSKO.
Kadá stránka pøedstavuje jinou obec nebo mìsto tohoto
regionu, souèásti omalovánky je i minipexeso.

informace z obce

Mobilní hospic Ondráek

Mùeme si dovolit umírat doma?
Péèe o nevyléèitelnì nemocného v poslední fázi
ivota je moná i v domácích podmínkách. Díky
podpùrným organizacím na to nezùstanete sami.
Mobilní hospic Ondráek umoòuje nevyléèitelnì nemocným dospìlým i dìtem umírat v kruhu
svých blízkých, doma. Nae sluby jsou pro
pacienty zdarma. Ulevujeme pacientùm a jejich
rodinám od potíí, a u fyzických nebo psychických, které onemocnìní v závìru ivota pøináí.
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který
poskytuje specializovanou paliativní péèi. Tým

tvoøí lékaøi, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naí základny
v Ostravì vyjídíme kadý den do terénu, tedy za
pacienty domù. Vichni nai pacienti a jejich
rodiny mají k dispozici pohotovostní èíslo, na
které se dovolají 24 hodin dennì. Mobilní hospic
Ondráek pùsobí i na území vaeho mìsta.
Nebojte se nás kontaktovat.
V souèasné dobì MH Ondráek spoutí také
kampaò s názvem DOMA., pomocí které chceme
øíci, e je moné strávit poslední chvíle doma a e
existují sluby, které vám pomohou. Kampaò
probìhne od 9. do 15. øíjna a více informací se
doètete na facebookové události DOMA. Týden
pro Mobilní hospic Ondráek.
Kontakty: Mobilní hospic Ondráek, o.p.s.,
Gurjevova 11, Ostrava  Zábøeh, tel:
725 409 411. Více informací lze najít na
www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém
profilu.
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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
V rámci Dne obce probìhne slavnostní pøedání nového dopravního automobilu FORD Transit Kombi poární
jednotce sboru dobrovolných hasièù
Albrechtièky.
Poøízení dopravního automobilu v hodnotì 958.888,- Kè je financováno z
dotace Ministerstva vnitra ve výi 450.000,- Kè, dotace Moravskoslezského
kraje ve výi 225.000,- Kè a prostøedkù obce ve výi 283.888,- Kè.

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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Turnaj ve volejbale - O pohár starosty
Jako podruný program DNE OBCE se v sobotu 9. 9. 2017 bude konat
amatérský turnaj ve volejbale smíených drustev.

O pohár starosty.

 Pøihláky posílejte na email: volejbal.albrechticky@gmail.com
 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 (v pøípadì vyího poètu pøihláených bude turnaj
rozdìlen na dvì skupiny, kdy se jedna skupina pøemístí na druhé høitì u èp.53)
 Obèerstvení bude zajitìno na obou høitích.
Dalí informace budou zveøejòovány na GOOGLE+
https://plus.google.com/u/1/110833480342606556446

Pozvánka
Pohostinství Albrechtièky ve spolupráci s APP poøádá 3. roèník

TURNAJE V ACHU
o Putovní pohár 17. listopadu

Zahájení turnaje je 1. øíjna 2017 ve 14:30
Semifinále a finále probìhne 17. listopadu 2017 ve 15:00 hod

Pøihláky se pøijímají do 1. øíjna 2017 v pohostinství Albrechtièky
Startovné: 80 Kè.

Pøijïte si zahrát Královskou hru! Srdeènì zvou poøadatelé!

Zájezd do divadla
Obec Albrechtièky organizuje na
14.10.2017 (sobota) zájezd do divadla
Jiøího Myrona v Ostravì na pøedstavení
muzikálu

Autoøi: A. L. Webber, T. Rice, M. Prostìjovský.

Nejslavnìjí rocková opera 20. století se stala
bìhem dvaceti let od èeské premiéry legendární
klasikou. Zcela nové nastudování chce zavrit
nároènou cestu souboru za moderním hudebním
divadlem. Ostravská inscenace je odrazem doby,
místa a lidí, pro které vzniká. Paijový pøíbìh,
klasická rocková hudba a neklidné srdce mìsta,
ve kterém ijeme.
Zaèátek pøedstavení je v 18:30 hod., odjezd
autobusu bude v 17:30 hod.
Vstupenky v hodnotì 192,- Kè si mùete zakoupit
na obecním úøadì.
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Národní házená - rozlosování podzim 2017

-

Hosté
Albrechtièky

Kategorie
mladí áci

Albrechtièky

-

Studénka

mui A

14:00

Albrechtièky

-

Vítkovice

mladí áci

10.9.2017

15:00

Albrechtièky. -

Pustìjov

mui A

16.9.2017

16:00

Stará ves n./O. -

Albrechtièky

mui A

17.9.2017

12:00

Stará ves n./O. -

Albrechtièky

mladí áci

24.9.2017

12:00

Studénka

-

Albrechtièky

mui A

24.9.2017

14:45

Studénka

-

Albrechtièky

mladí áci

1.10.2017

17:00

Pustìjov

-

Albrechtièky

mui A

8.10.2017

09:00

Albrechtièky

-

Osek n/B

mladí áci

8.10.2017

10:00

Albrechtièky

- Stará ves n./O.

21.10.2017

10:00

Albrechtièky

-

Datum
2.9.2017

Èas
11:30

Domácí
Svinov

2.9.2017

16:00

10.9.2017

Kokory

mui A
mladí áci

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci záøí 2017 oslaví své ivotní jubileum
paní Ludmila Vykovská
90let
paní Ludmila ajtarová
80let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci srpnu 2017 jsme se rozlouèili:
s paní Boenou obichovou
s panem Miroslavem Fabiánem
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - září 2017
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Září 2016

inzerce
Střední škola
technická a zemědělská
NOVÝ JIČÍN

ZEMĚDĚLSKÉ A
EKOLOGICKÉ DNY
v areálu školy u příležitosti oslav 150. výročí
zemědělského vzdělání v Novém Jičíně - Žilině

6. - 7. října 2017
• slavnostní shromáždění k výročí založení školy
• setkání učitelů a absolventů školy
• výstava 150 let zemědělského vzdělávání
• výstava zemědělské techniky • jízda zručnosti s traktorem
• minizoo hospodářských zvířat • atrakce pro děti
• fyzika, chemie, biologie pro každého

Nový Jičín - Žilina
U jezu 7

www.tznj.cz
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - Září 2016
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září 2017

informace ze
svìta humoru
z obce

Humor na téma - JDE SE DO KOLY

Murphyho zákony§ a koláci a zákoláci
Zákon mg. Diverta
Vìtina uèiva na prvním stupni základních kol má za úkol pouze zamìstnat áky, aby nepøemýleli
nad zlotøilostmi.
Wickednessùv pomìrný zákon
Pøemýlet nad zlotøilostmi je pro pøevánou vìtinu dìtí mnohem zajímavìjí ne øeit filozofický
problém vestkových mnoin.
Dodatek doc. Seta - O podmnoinách ani nemluvì.
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky záøí 2017  Vydává: Obec Albrechtièky, è. p. 131,
742 55 Albrechtièky  Redakèní rada: Milan Myka, Miloslav Èegan, Renáta Drdová, Lada
Sklenáková, Eva Tripská a Radomír Volek  Grafická úprava: Radomír Volek  Email:
informator@albrechticky.cz, tel.: 734 860 541 Informátor obce je evidován na MK, ev. è. MK ÈR
E16633, Uzávìrka pøítího èísla je 20.záøí 2017
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