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14. ledna 2018 skonèil dalí roèník
Tøíkrálové sbírky. Pro Charitu Studénka se
koledovalo v 16 obcích a do ulic vylo
celkem 119 nadených královských
skupinek s doprovodem.
Výtìek Sbírky bude pouit na výstavbu
skladu zdravotnických a kompenzaèních
pomùcek, dále na zakoupení a opravu
zdravotnických a kompenzaèních pomùcek
do pùjèovny. Èást výtìku - maximálnì 15%
z vybraných penìz v dané obci - pouijeme na
finanèní podporu volnoèasových aktivit dìtí ze
sociálnì slabých rodin (lyaøský kurz, kolní výlet,
tábor, plavecký výcvik apod). Finanèní pøíspìvek ve
výi max. 500,-Kè na dítì bude vyplacen pøímo
subjektu, který aktivitu organizuje. ádost si mùete
vyzvednout od 1. 3. 2018 pøímo v Charitì ve
Studénce nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz. 35 % vybraných penìz bude
pokraèování na stranì 2
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informace z obecního úøadu
pouita na celostátní projekty a zahranièní
pomoc. Vem místním koordinátorùm, koledníkùm a vedoucím skupinek, kteøí svùj volný èas
Obec
Studénka I.
Studénka-Butovice
Studénka-Nová Horka
Bartoovice
Bravantice
Vykovice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec
Albrechtièky
Stará Ves n.Ondøejnicí,Koatka
Pustìjov
Monov
Kateøinice
Petøvald
Trnávka
Velké Albrechtice
celkem

darovali potøebným, patøí velké podìkování.
Dìkujeme Vám vem, kteøí jste pøispìli.
Mgr. Martina Pituchová, koordinátor sbírky

Poèet pokladnièek
12
16
2
6
4
1
6
5
1
18
6
15
5
6
2
10
2
2
11

Sbírka 2018
81 499
93 671
5 680
31 277
16 694
9 722
17 965
34 301
6 984
133 762
31 081
103 152
35 038
19 934
17 560
59 318
24 001
4 499
726 138 Kè

Sbírka 2017
71 507
94 506
5 439
32 486
11 528
9 410
15 979
34 487
3 400
110 288
28 353
94 476
32 107
13 114
20 448
56 199
24 147
19 263
677 137 Kè

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 5. kvìtna 2018 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!
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Poplatky

Pøipomínáme obèanùm, e do konce bøezna se
platí poplatek za nájem hrobového místa.
Poplatky za psa jsou splatné do konce dubna.
Poplatek se platí za psa starího 3 mìsícù.

Majitel má povinnost ohlásit vznik nebo zánik
poplatku osobnì správci poplatku. Poplatník je
povinen ohlásit i jakékoliv zmìny.

Oznámení
Na webových stránkách obce bylo zveøejnìno
vyhodnocení dotazníkového etøení Program
rozvoje obce, které probìhlo na podzim roku

2017. Výsledky naleznete v menu Obec, Program
rozvoje obce.

Volba Prezidenta republiky ÈR
Výsledky voleb ve volebním okrsku Albrechtièky
1. kolo (12.1.-13.1.2018):
Poèet osob, zapsaných do seznamu volièù celkem
Poèet volièù, kterým byly vydány úøední obálky
Poèet odevzdaných úøedních obálek
Poèet platných hlasù ve volebním okrsku celkem
Volební úèast

Poøadí

Èíslo
kandidáta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-9.
8.-9.

7
9
3
8
2
1
5
4
6

Jméno a pøíjmení
Milo Zeman
Jiøí Draho
Pavel Fier
Marek Hiler
Michal Horáèek
Mirek Topolánek
Petr Hannig
Jiøí Hynek
Vratislav Kulhánek
celkem

Poèet
získaných
hlasù
126
96
57
44
19
14
2
0
0
358

558
361
361
358
64,7%

Poèet
získaných
hlasù (%)
35,2
26,8
15,9
12,3
5,3
3,9
0,6
0
0
100,00
pokraèování na stranì 4
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Výsledky voleb ve volebním okrsku Albrechtièky
2. kolo (26.1.-27.1.2018):
Poèet osob, zapsaných do seznamu volièù celkem ............................................................................556
Poèet volièù, kterým byly vydány úøední obálky .................................................................................399
Poèet odevzdaných úøedních obálek................................................................................................... 399
Poèet platných hlasù ve volebním okrsku celkem ..............................................................................398
Volební úèast .......................................................................................................................................71,8%
Poøadí Èíslo kandidáta Jméno a pøíjmení Poèet získaných hlasù Poèet získaných hlasù (%)
1.
2.

9
7

Jiøí Draho
Milo Zeman
celkem

220
178
398

55,3
44,7
100,00

Podìkování
Obec Albrechtièky blahopøeje panu Pavlu .,
k udìlení zlaté medaile prof. MUDr. J. Janského
za bezpøíspìvkové dárcovství krve.
Èeský èervený køí udìluje zlatou medaili dárcùm krve, kteøí dovrili poèet 40 bezpøíspìvkových odbìrù.
Ochota dárcù darovat krev pro zdraví, èasto i
záchranu ivota je projevem jejich humánního
vztahu ke spoluobèanùm. Patøí jim dík nejen
tìch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naí spoleènosti.
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Region Poodøí  Moravské Kravaøsko informuje
Skøítek Pukvoreèek z Albrechtièek letos uvítá
dìtské návtìvníky z Polska
Destinaèní management turistické oblasti Poodøí
 Moravské Kravaøsko, o.p.s., jeho je obec
Albrechtièky aktivním èlenem, získal dotaci z
Fondu mikroprojektù 2014-2020 v Euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A ÈRPolsko na realizaci pøeshranièního projektu
"Pohádková Odra". Tento projekt je zamìøen na
pøenos úspìného turistického produktu
Pohádkové Poodøí na polskou stranu hranice. V

rámci projektu dojde k pøedstavení pohádkových
objektù v Poodøí polským rodinám s dìtmi a
kolním kolektivùm, aby se i oni stali návtìvníky
tìchto turistických atraktivit, ve kterých je budou
provázet pohádkové postavièky.
Partnery projektu jsou polská a èeská strana
Euroregionu Silesia (www.euroregion-silesia.cz a
www.euroregion-silesia.pl).
Bc. Pavlína Ambrosch, øeditelka
Destinaèní management turistické oblasti
Poodøí  Moravské Kravaøsko, o.p.s

Myslete na bezpeèí - autonomní hlásièe poáru
V celé Èeské republice dochází kadoroènì pøi
poárech k nemalým ztrátám na ivotech, zdraví
a majetku. Pøi poáru vzniklá nebezpeèný kouø,
který je toxický (vìtina vybavení domácností je
vyrobena z hoølavých plastických hmot napø.
èalounìný nábytek, bytový textil apod.) a vìtina
úmrtí pøi poárech je zpùsobena kouøem  dvì a
tøi vdechnutí mohou zpùsobit ztrátu vìdomí i
smrt.
Jednou z cest jak výraznì zkrátit dobu zjitìní
poáru a tím zvýit anci na záchranu je vybavení
bytù a rodinných domù autonomními hlásièi
poáru. Jedná se o jednoduché zøízení pro rychlé
zjitìní vznikajícího poáru. Krabièka o prùmìru
cca 12 cm s detektorem poáru, s vizuální a
akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem
ivotù. Zaøízení je jak jednoduché na montá, tak
i nenároèné na provoz. Má nenápadný vzhled a
na trhu je iroký výbìr rùzných typù s dostupnou
poøizovací cenou.
Je vhodné hlásiè umístit minimálnì na schoditi
resp. v pøedsíni. Ideální variantou je vak rozmís-

tìní do vech místností. Nevhodnými místy jsou
prané prostory, velmi vlhké prostory (koupelny)
nebo v blízkosti ventilátorù a zdrojù tepla a ve
vrcholech pùdních prostorù støech. Správná
instalace hlásièe je pod stropem uprostøed
hlídané místnosti. Maximální hlídaná plocha
jedním hlásièem poáru je 60 m2 a vzdálenost
mezi podlahou a hlásièem poáru maximálnì 6
m. Správnou údrbu hlásièe vdy uvádí v návodu
jeho výrobce. Dne 1. 7. 2008 nabyla úèinnosti
vyhláka è. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poární ochrany staveb ve znìní pozdìjích
pøedpisù, ve které je poprvé zakotvena povinnost
vybavit urèené objekty zaøízením autonomní
detekce a signalizace a to jak rodinné tak i bytové
domy.
Riziko vzniku poáru se nedá nikdy vylouèit, a
proto je dobré si uvìdomit, e je lepí, kdy vás
budí hlásiè neli hasiè! Øadu dalích informací
naleznete na webových stránkách Hasièského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz.
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Pozvánka

TJ Sokol Albrechtièky poøádá u pøíleitosti MD

Pøátelské posezení pro eny

v pátek 9.3.2018 v 17 hodin v sokolovnì. Obèerstvení zajitìno, tìí se poøadatelé!

Pozvánka
Výbor TJ SOKOL Albrechtièky a oddílu národní házené zve vechny své èleny a èlenky na
valnou hromadu, která se uskuteèní ve ètvrtek 22.3.2018 od 17.30 hod. v sokolovnì.

Zájezd do divadla
Odjezd autobusu do divadla J.Myrona v Ostravì ve støedu 21.3.2018 na pøedstavení
Fantom Londýna bude v 17:30 hod. od budovy poty.

POZVÁNKA NA WORKSHOP

Støíhání stromkù
LiLiA, z.s. poøádá v sobotu, dne 10.3. 2018 od 9 hodin
Workshop støíhání stromkù.
Sraz u døevìnice.
Kurz vede Ing. Pavla Dostálová.

Pozvánka na oslavu vzniku Bílovecké nemocnice
Oslavte s námi 120 let od vzniku Bílovecké
nemocnice, a.s.
U pøíleitosti 120 let od vzniku Bílovecké nemocnice pøipravujeme velkou oslavu, která se bude
konat v pátek 25. kvìtna 2018 v odpoledních
hodinách v areálu nemocnice. Je urèená pro
zamìstnance nemocnice, rodinné pøísluníky a
pro ty, kteøí se rádi skvìle baví, hodnì jedí,

tancují a oslavují ivot. Bohatý program je zajitìn, dìti se mohou tìit napøíklad na Míu
Rùièkovou a její krásné písnièky, dospìlí zase
na kapelu Legendy se vrací. Podrobnìjí program bude upøesnìn v pøítím zpravodaji a na
webových stránkách Bílovecké nemocnice, a.s.
Ing. Magda Otáhalová, tisková mluvèí
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Blahopøejeme

V mìsíci bøeznu 2018 oslaví své ivotní jubileum
paní Rùena Huvarová
85 let
pan Mojmír Demel
75 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci únoru 2018 jsme se rozlouèili:
s panem Drahoslavem Vavroem.

informace z obce
Muzeum v Pøíboøe - výzva
Muzeum Novojièínska, p. o.  Muzeum a pamìtní
síò S. Freuda v Pøíboøe se v souvislosti s pøípravou výstavy o výrobì filcových papuèí zhotovovaných na formì (tzv. makovníkù, bròákù, okravèákù, banïur, vazákù, maslákù, kocurù ) obrací
k veøejnosti se ádostí o pomoc pøi sbìru a
dokumentaci tohoto fenoménu.
Prosíme ty, kteøí mají ve svém vlastnictví tuto
obuv, aby ji zapùjèili, popøípadì vìnovali muzeu
pro výstavní a dokumentaèní úèely. Vdìèní
budeme i za dalí údaje týkající se této obuvi.

Velmi dìkujeme za jakékoli informace o papuèích, jejich výrobì, pøíhody spjaté s jejich uíváním a také jak se jim øíkalo u Vás doma.
Kontakt:
tel.: 556 725 191
e-mail: pribor@muzeumnj.cz
PhDr. Václav Michalièka, Ph.D. etnolog,
vedoucí poboèky Muzea Novojièínska, p.o. 
Muzeum a pamìtní síò S. Freuda v Pøíboøe
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zdroj: www.kreslenyvtip.cz
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