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Úvodník únor 2018

Albrechtièky v únoru 2016

Statistika za rok 2017
K 1.1.2018 je v naí obci evidováno 696 obyvatel.
Dospìlí ........................................................570
mui .............................................................281
eny .............................................................289
Dìti do 18 let ................................................126
chlapci ...........................................................61
dívky ..............................................................65

Obec Albrechtièky

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

dìti do 3 let ....................................................41
dìti od 3 do 15 let ...........................................67
dìti od 15 do 18 let ..........................................18
Prùmìrný vìk obyvatel Albrechtièek je 41,8 let.
K trvalému pobytu se pøihlásilo 19 a odhlásilo 14
obyvatel.
V roce 2017 jsme se rozlouèili s 10 spoluobèany.
V roce 2017 se narodilo matkám s trvalým
pobytem v naí obci 11 dìtí:
Adam Seifert, Albìta Myková, Luna Lutzová,
Tamara Hajduková, Zuzana Staková, Tereza
Jureèková, Michal Hloánka, Torsten Russell
Havlík, Sára Zámeèníková, Vojtìch Matu a Filip
Lampart.
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informace z obecního úøadu

Informace o zmìnách jízdních øádù
Od 10.12.2017 dolo ke zmìnì jízdních øádù
veøejné dopravy tj. jak vlakù, tak i autobusù.
Kadoroènì této zmìnì pøedchází ze strany
Moravskoslezského kraje informace obcím, e
jsou návrhy jízdních øádù zveøejnìny na webu
kraje a je moné uplatnit pøipomínky. Bohuel
jsme v roce 2017 nebyli k této kontrole u autobusových spojù vyzváni a navíc byla provedena
zmìna v jízdním øádu linky 642, která nebyla
zaznamenána ani Moravskoslezským krajem a
dodnes není na webu zobrazena. Nicménì i
kdyby nedolo ke zmìnì v autobusovém jízdním
øádu linky 642, stejnì by nai obèané nemìli
monost stihnout vlakové spoje na Ostravu,
nebo jízdní øád ÈD byl upraven a autobus by
pøijídìl i tak 2 minuty po odjezdu vlaku.
Bohuel jsou kadoroèní zmìny jízdních øádù ÈD
o 2 minuty sem a 2 minuty tam asi zábavou
tvùrcù jízdních øádù a tak se zøejmì i do
budoucna musíme pøipravit na podobné situace.
Neexistuje toti monost, aby zpracovatelé
autobusových jízdních øádù dokázali vèas
zareagovat na úpravy jízdních øádù vlakových.
Nezbývá ne následnì ádat o zmìny koordinátora dopravy, jak se ji stalo u pøedmìtné linky
642. Na základì pøipomínek obèanù bude od

bøezna linka 642 spoj 21 uspíen o 15 minut,
tzn., e autobus bude odjídìt od mateøské koly
v 11.39 a od Jednoty v 11.40 hodin.
V letoním roce bude Moravskoslezský kraj pro
zajitìní dopravní obslunosti na území okresu
Nový Jièín a dalích oblastí veøejnou linkovou
dopravou vyhlaovat tendr na zabezpeèení
veøejné autobusové dopravy. Ji v roce 2016
byly pøipravovány nové jízdní øády, které budou
pøedmìtem tendru a tyto budou pøedstavovat
významnou zmìnu oproti stávající úpravì.
Návrhy tìchto jízdních øádù jsou zveøejnìny na
webu koordinátora integrovaného dopravního
systému http://www.kodis.cz/vyhledovy-navrhdopravni-obsluznosti-oblastim o r av s ko s l e z s ke h o - k r a j e / v è á s t e c h
Novojièínsko Východ linka 649 (døíve byla
linka 642) a Novojièínsko Západ linka 623 a
linka 629.
ádáme tímto obèany, kteøí vyuívají autobusovou hromadnou dopravu, aby se s tìmito jízdními
øády seznámili a pøípadné návrhy na zmìnu nám
oznámili na obecním úøadì.
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Vítání obèánkù v roce 2018
Kulturní komise poøádá v bøeznu Vítání obèánkù.
Slavnostní obøad, pøi kterém jsou novì narozené
dìti pøivítané mezi obèany obce, se bude konat v
nedìli 25. bøezna 2018.
Dìti obdrí upomínkový list a malý dárek. V
souladu s ustanovením zákona è.101/2000 Sb.
o ochranì osobních údajù a o zmìnì nìkterých

souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù ádáme rodièe, kteøí mají zájem se se svým
dítìtem akce zúèastnit o vyplnìní formuláøe na
obecním úøadì do 9.3.2018. Formuláø si pøípadnì mùete stáhnout na internetových stránkách obce: www.albrechticky.cz - Zpravodaj.
Podmínkou úèasti na akci je trvalý pobyt alespoò
1 rodièe v obci a narození dítìte po 1.3.2017.

informace z obce

Støední kola technická a zemìdìlská Nový Jièín
Krajská stipendia vyplacena

Ve støedu dne 20.
12. 2017 byla na
naí kole vyplacena první krajská
stipendia. Z
r o z p o è t u
Moravskoslezskéh
o kraje jako zøizovatele koly bylo
celkem 24 ákùm prvního roèníku dvou preferovaných oborù (mechanik strojù a zaøízení a
zedník) vyplaceno celkem 35 000 Kè. Dalí
stipendia obdrí áci v mìsíci únoru a èervnu
2018. Pøítí rok se k preferovaným oborùm na
naí kole pøidají nástrojaøi a tesaøi. Pro áky 9.
tøíd je to obrovská pøíleitost, vdy mohou za
ètyøi roky studia u nás získat a 44 000 Kè. Jestli
vyuijete této skvìlé monosti, èi nikoliv, je
pouze na vás a vaich rodièích. áci oborù, které
nejsou preferované, nemusí být smutní. Ji od
roku 2012 mají monost dosáhnout na odmìny
a 5 000 Kè roènì. Od 1. 2. 2018 mohou nejlepí

áci 2. a 4. roèníku podepsat smlouvu s firmou
(napø. Varroc, Tatra Trucks, Tatra metalurgie,
MSV Metal Studénka, Cromodora Wheels) a
získat podniková stipendia.
Je-li pro vás nabídka Støední koly technické a
zemìdìlské v Novém Jièínì zajímavá, jste
kdykoliv vítáni. Více informací naleznete na
www.tznj.cz nebo na tel. è. 731 446 916.
Neváhejte, jsme tu pouze pro vás.
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Co dìlat kdy

?

lých mláïat lze tedy chápat jako náhradu za
velke mnoství jekù usmrcených na silnicích
nebo pøi zemìdìlských pracích. Na zaèátku zimy
by mìl mít jeek hmotnost kolem 500 g.
Naleznete-li malého jeka na podzim na zahradì,
mùete mu usnadnit pøeití pøikrmováním.
Nabídnìte mu jakékoli krmivo pro koèky - konzervy, granule, kousky libového masa, apod.
Jeek se nakrmí a nebude ztrácet energii pobíháním v chladné podzimní noci, kdy je málo potravy.
V krajním pøípadì ho mùete ubytovat doma
nebo pøevézt do záchranné stanice.

Pøíruèka pro øeení nejèastìjích situací s
volnì ijícími ivoèichy.

Srnèata + zajíci

Jeek

Pokud je nalezený jeek zranìný, kontaktujte
záchrannou stanici a dohodnìte si dalí postup.

Nevyspìlí jeci na podzim.
Jde o normální situaci, kdy si pøíroda vybírá svou
daò. Mláïata z podzimních vrhu nejsou schopna
plnohodnotné existence. "Záchranu" nevyspì-

Pokud najdete malého zajíèka nebo srnèe leící v
klidu v trávì nebo na holé zemi nìkde na poli,
nesahejte na nì a odejdìte pryè. Budete-li na
pochybách, zavolejte do kterékoli záchranné
stanice a poraïte se døíve, ne cokoli podniknete.
Umìlý odchov je velmi obtíný a dospìlý ve
vìtinì pøípadù nevypustitelný do pøírody.
Srnec, jelen, zajíc apod., jsou druhy øazené mezi
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zvìø podle zákona o myslivosti a odebrání jejich
mláïat z pøírody, lze hodnotit jako trestný èin
pytláctví.

k dispozici kontakty na místního mysliveckého
hospodáøe i na záchranné stanice. Informujte
Záchrannou stanici.

Mláïata pìvcù, dravcù a sov

Uváznutí v pletivu, ohradníku, apod.
Informujte místního mysliveckého hospodáøe
nebo kteréhokoli èlena místního mysliveckého
spolku.
Informujte Záchrannou stanici!

Labutì v zimì

Mladí ptáci zpravidla tìsnì po oputìní hnízda
patnì létají nebo nelétají vùbec. Teprve se to
musí nauèit. Schovávají se v okolí hnízda a
rodièe je krmí.
Nejsou-li zranìná, mùete je nechat na místì.
Pokud jsou u frekventované silnice, mùete je
pøenést do nejbliího keøe, vysadit na strom
nebo na jiné vyvýené místo.
U ptákù nevadí, pokud mládì vezmete do ruky.
Ptáci se neøídí èichem a cizí pachy jim nevadí.

Jelen, srnec, danìk, zajíc a baant

(zvìø dle zákona o myslivosti)
Zranìní - zpravidla nalezen u silnice, po støetu s
vozidlem. Informujte místního mysliveckého
hospodáøe nebo kteréhokoli èlena místního
mysliveckého spolku. Informujte policii na lince
158. Policie øeí pøípady støetù zvíøat s auty a má

Labutì na ledì
Vìtinou jen odpoèívají. Pøimrznutí je sice moné, ale jde o velmi vzácný pøípad - sledujte je.
Zkontrolujte znovu po 3 - 6 hodinách, zda nezmìnily polohu nebo se nepøemístily.
Labutì na poli
Vìtinou jen odpoèívají nebo se pasou na osení
nebo øepce - nedìlejte nic.

Strakapoudi versus fasády

Polystyrén strakapoudùm zøejmì pøipomíná
trouchnivé døevo, ve kterém hledají potravu nebo
vytváøejí úkryty na nocování.
K odplaení je moné pouít lesklé pøedmìty
(CD, fólie,...) zavìené nad místem, kde straka-
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provádìt s ohledem na moná hnízdìní ptákù.
Ptáci èasto osídlují vìtrací otvory ve fasádì,
kvíry pod støechou apod. Stavbu je vhodné
provést mimo dobu hnízdìní ptákù nebo v prùbìhu zimy uzavøít pletivem vechny otvory, které
by ptáci mohli na jaøe vyuívat ke hnízdìní.

poud naruuje fasádu. Jinou moností je pouít
zavìenou siluetu krahujce. Návod na výrobu a
instalaci siluety vám poskytneme na adrese:
zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz
Nìkteré komerèní pojiovny umoòují pojitìní
fasády proti pokození ivoèichy.

Nárazy do skla

Prevencí proti nárazùm do prosklených ploch
(okenní tabule, prosklené zastávky MHD, sklenìné protihlukové stìny, atd.) je vytvoøení
zøetelného dojmu pøekáky. Nejúèinnìjí jsou
ikmé prouky iroké cca 2 - 5 cm, vzdálené cca
10 cm od sebe. Lze pouít i jakékoli jiné obrazce,
rozmístìné po celé ploe okna, pokrývající asi
tøetinu a ètvrtinu plochy.
Dalí informace na: http://www.ochranaptaku.cz
Siluety dravcù nalepené na sklo nemají vìtí
efekt ne jakékoli jiné vzorce - kvìty, listy,

Stavby versus Hnízda ptákù

Témìø vichni ptáci (kromì druhù, je lze lovit
podle zákona o myslivosti), jsou zákonem chránìni. Jsou chránìna i jejich sídla (hnízda).
Jakékoli vìtí stavební úpravy (rekonstrukce
støechy, zateplování, oprava fasády apod.) nutno

Kuna na pùdì.

Kuna skalní èasto ije v tìsné blízkosti lidí, na
pùdách nebo v konstrukci støechy. Nejdøíve je
nutno kunu vypudit. Zpravidla staèí prostor, kde
se kuna zdruje, zamoøit" nìjakým levným,
intenzívním parfémem. Kuna, jako zvíøe, které se
øídí èichem, zamoøený prostor opustí. Pro trvalý
efekt, je nutno uzavøít vechny pøístupové cesty,
kterými se kuna mùe na pùdu nebo do konstrukce støechy dostat.
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Netopýøi

Nezranìného netopýra, který zalétne do bytu v
teplém období roku, staèí umístit do papírové
krabièky a veèer krabièku ponechat otevøenou
venku aby mohl odlétnout.
Je-li na netopýrovi vidìt jakékoli zranìní nebo
jde-li o zimní období, kontaktujte nejblií
záchrannou stanici.
V zimì jsou netopýøi nalezení v bytì èasto dehydrovaní. Proto je vhodné dát do krabièky s netopýrem malou misku s vodou, do které dáte
kousek papírového ubrousku, aby se mohl
napít.

Kontakty:
Záchranná stanice
zachr.stanice.bartosovice@csopnj.cz,
tel.: 602 271 836
Návtìvnické støedisko
Dùm pøírody Poodøí
kasinsky@csopnj.cz,
belehradek@csopnj.cz
Webové stránky:
www.csopnj.cz, www.orelskalni.cz,
www.sycekobecny.cz

informace ze spoleèenské rubriky

Rozlouèili jsme se

V mìsíci lednu 2018 jsme se rozlouèili:
s panem Zdeòkem najdarem

informace z kultury a sportu
Zájezd do divadla
Obec Albrechtièky organizuje na 21.3.2018
(støeda) zájezd do divadla Jiøího Myrona v
Ostravì na pøedstavení muzikálu

Fantom Londýna.
Pùvodní autorský muzikál se vrací k mysteriózní
postavì Jacka Rozparovaèe, o nìm dodnes
nevíme témìø nic. Aèkoliv záhadné vrady
knìek lásky v londýnské ètvrti Whitechapel
ohrozily jen velmi malou èást Londýna, mìly

obrovský dopad na celou tehdejí spoleènost.
Bìhem desítek let se zrodila øada povìstí a
legend, na jejich základì vznikly úspìné
romány, filmy a nyní i zcela pùvodní, tajuplný
krimimuzikál, kde kadá postava mùe být
vrahem. V roli britské královny Viktorie vystupuje v alternaci Jitka Zelenková.
Zaèátek pøedstavení je v 18:30 hod., odjezd
autobusu bude v 17:30 hod.
Vstupenky v hodnotì 198,- a 222,- Kè si mùete
zakoupit na obecním úøadì.
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zdroj: www.kurzy.cz

zdroj: www.kreslenévtipy.cz

Humor na téma - ZIMA
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