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ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - květen 2018

informace z obecního úøadu

Vítání obèánkù 2018

V nedìli 25. bøezna probìhlo ètvrté Vítání
obèánkù. Slavnostního obøadu se zúèastnilo 8
párù se svými novorozenými dìtmi. Mezi nové
obèánky obce jsme pøivítali 5 chlapcù a 3 holèièky. Paní uèitelky s dìtmi z naí Z si pøipravily
milé vystoupení písnièek a básnièek. Rodièe
obdreli upomínkové listy a dárky pro své dìti.

Na závìr nechybìl pøípitek a spoleèné foto se
starostou obce.

Obec Albrechtièky

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

Za pøíjemnou atmosféru akce patøí podìkování
vem, kteøí se na její pøípravì podíleli a rodinì
Jaitnerových za kadoroèní zapùjèení kolíbky.
Kulturní komise
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Volby do zastupitelstev obcí se blíí
S blíícími se volbami do zastupitelstev obcí
pøináíme informace pro obèany obce, kteøí
zvaují svoji kandidaturu do zastupitelstva obce.
Informace jsou pøevzaty z webových stránek
ministerstva vnitra, kde pøípadní zájemci naleznou vekeré podrobné informace.
Termín voleb vyhlásí president republiky nejpozdìji 90 dnù pøed jejich konáním. Volby by se mìly
konat nejpozdìji ve dnech 5. a 6. øíjna 2018.
Pokud tedy máte zájem v naí obci nìco zmìnit
nebo se podílet na rozvoji obce, blíí se doba, kdy
bude nutné pro kandidaturu nìco udìlat.
Kandidatura volební strany typu nezávislý
kandidát a sdruení nezávislých kandidátù ve
volbách do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon è.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích
pøedpisù (dále jen "zákon o volbách"), provádìcím právním pøedpisem je vyhláka è. 59/2002
Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona è.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích
pøedpisù (dále jen "vyhláka"). V irím pojetí
také zákon è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zøízení), ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále jen
"zákon o obcích").
Podle § 20 odst. 1 zákona o volbách volební
stranou mohou být registrované politické strany
a politická hnutí, jejich èinnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdruení nezávislých kandidátù nebo sdruení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých
kandidátù.
Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým
jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát

se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.
Sdruení nezávislých kandidátù je neformálním
uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od
politických stran a politických hnutí, které musejí
podat ádost o registraci Ministerstvu vnitra.
Sdruení nezávislých kandidátù je obdobnì jako
nezávislý kandidát volební stranou ad hoc, tj. jen
pro volby, ve kterých kandiduje.
V pøípadì kandidatury nezávislého kandidáta
nebo sdruení nezávislých kandidátù ve volbách
do zastupitelstev obcí bude prvním úkonem
sepsání kandidátní listiny.
Náleitosti kandidátní listiny upravuje ustanovení
§ 22 odst. 1 písm. a) a i) zákona o volbách. Vzor
kandidátní listiny stanoví dle ustanovení § 74
písm. d) bodu 2 zákona o volbách Ministerstvo
vnitra vyhlákou. Vzor kandidátní listiny naleznete v pøíloze è. 1 vyhláky jako vzor è. 6 nebo
zde (www.mvcr.cz/soubor/priloha-c-1430546.aspx - docx, 15 kB).
Na kandidátní listinì je mono uvést nejvýe tolik
kandidátù, kolik èiní poèet èlenù volených do
pøísluného zastupitelstva obce (viz. ustanovení
§ 22 odst. 2 zákona o volbách). V obci
Albrechtièky tvoøí zastupitelstvo obce 9 èlenù a
souèasné zastupitelstvo nemá zájem tento poèet
upravovat.
Aby mohli být kandidáti za èleny zastupitelstva
obce zvoleni, musí splòovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozdìji v den voleb dosáhnout
vìku 18 let, v den voleb musí mít trvalé bydlitì v
obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a
v neposlední øadì se musí jednat o státní obèany
Èeské republiky, pøípadnì o státní obèany jiného
státu, jim právo volit pøiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Èeská republika vázána a která
byla vyhláena ve Sbírce mezinárodních smluv
pokraèování na stranì 3
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(v souèasné dobì pouze státní obèané jiných
èlenských státù Evropské unie).
U kandidáta nesmí být dále pøekáka výkonu
volebního práva uvedená v ustanovení § 4 odst.
2 písm. a) a b) zákona o volbách, tj. zákonem
stanovené omezení svobody z dùvodu výkonu
trestu odnìtí svobody a omezení svéprávnosti k
výkonu volebního práva.
Poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za
èlena zastupitelstva obce, nýbr následnému
výkonu mandátu, je podmínka uvedená v ustanovení § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách, které
øeí otázku nesluèitelnosti funkcí.
Ke kandidátní listinì musí být také pøiloeno dle
ustanovení § 22 odst. 3 zákona o volbách vlastnoruènì podepsané prohláení kandidáta, e
souhlasí se svou kandidaturou, e mu nejsou
známy pøekáky volitelnosti, popøípadì tyto
pøekáky pominou ke dni voleb do zastupitelstva
obce a e nedal souhlas k tomu, aby byl uveden
na jiné kandidátní listinì pro volby do tého
zastupitelstva obce. Na prohláení kandidát dále
uvede místo, kde je pøihláen k trvalému pobytu,
a datum narození. Vzor prohláení kandidáta
naleznete v pøíloze è. 1 vyhláky jako pøílohu ke
vzoru è. 6 nebo zde
(  w w w. m v c r. c z / s o u b o r / p r i l o h a - c - 2 146595.aspx - docx, 14 kB).

Tvoøí-li volební stranu nezávislý kandidát nebo
sdruení nezávislých kandidátù, je tøeba podle §
21 odst. 4 zákona o volbách pøipojit ke kandidátní listinì petici podepsanou volièi podporujícími
kandidaturu této volební strany. Potøebný poèet
podpisù volièù je stanoven v pøíloze k zákonu
nebo zde (www.mvcr.cz/soubor/priloha-c-3141937.aspx - docx, 14 kB), a to ve vztahu k
poètu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v nìm
se konají volby, a je uveøejnìn nejpozdìji 85 dnù
pøed dnem voleb na úøední desce registraèního
úøadu, kterým je pro úèely voleb do zastupitelstev obcí obecní úøad v obcích, kde jsou zøízeny
alespoò 2 odbory; pro ostatní obce je registraèním úøadem povìøený obecní úøad (§ 21 odst. 3
zákona o volbách).
U petice není k dispozici ádný vzor (formuláø),
tak jako napø. u kandidátní listiny. Dùleité je, aby
v záhlaví petice a na kadé její dalí stranì byl
uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a
rok konání voleb. Vedle podpisu volièe musí být
uvedeno jeho jméno, pøíjmení, datum narození a
místo, kde je pøihláen k trvalému pobytu, jinak
tento hlas pro podporu volební strany nelze
zapoèítat. Nezapoèítávají se také podpisy kandidátù samých.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci kvìtnu 2018 oslaví své ivotní jubileum
paní Rùena Pavlíková a pan Pavel Had
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci dubnu 2018 jsme se rozlouèili:
s paní Vìrou Simperovou
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Provoz obecní kanalizace

Provozujeme ji ètvrtý rok obecní kanalizaci a stále se potýkáme s nedodrováním základních pravidel, které nám následnì pøináí poruchy a zbyteèné náklady na opravy.
Je opìt potøebné pøipomenout a zdùraznit, e kanalizace není odpadkový ko a je urèena k odvádìní
odpadních vod  tj. vody mírnì zneèitìné bìhem bìné denní hygieny, uívání toalety, úklidu,
praní, mytí nádobí.

Co do kanalizace nepatøí:
Vekeré hygienické potøeby

patøí do kontejnerù na smìsný odpad.


Biologický odpad

odpady z kuchyòských drtièù, zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalích potravin


Tuky a oleje

fritovací a ostatní oleje z domácností patøí do kontejnerù na smìsný odpad, pøípadnì do speciálních kontejnerù na biologický odpad.


Léky

patøí zpìt do lékárny


Chemikálie a dalí nebezpeèné látky

staré barvy, øedidla, lepidla, kyseliny, louhy, detergenty a tenzidy (èistící a prací
prostøedky), mazadla, oleje, domácí a zahradní chemie, obsah baterií, ropné látky a dalí chemické
látky patøí do sbìrných dvorù.
Zejména hygienické potøeby, jako napøíklad
dìtské pleny, vlhèené ubrousky, dámské hygienické potøeby, vatové tyèinky a jiné èistící textilní
materiály nám dìlají v kanalizaèním systému
problémy a do kanalizace nepatøí. Plastové èásti
tìchto potøeb ve vodì nepodléhají, na rozdíl od
toaletního papíru, rozkladu a jsou pøíèinou komplikací s èerpadly èistírny a sacími ventily podtla-

kové kanalizace.
Znaèné problémy zpùsobuje také velké mnoství
tukù v nìkterých lokalitách. Pøi poruchách nacházíme vak i plastové obaly od kapesníkù nebo
WC osvìovaèe vzduchu.
ádáme Vás proto o dodrování základních
pravidel provozu.
Ing. Miloslav Èegan, starosta
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Otevírání Poodøí - Pozvánka

Kadoroènì v mìsíci kvìtnu se na zámku v
Bartoovicích a v areálu zámeckého parku
poøádá jedna z nejvýznamnìjích akcí svazku
Regionu Poodøí a to
Otevírání Poodøí a pooderské kotování".
Letoní roèník probìhne 12. kvìtna 2018 od
10:00 hodin.
Program:
Záchranná stanice v Bartoovicích
9,00  17,00 hodin  otevøeno pro veøejnost
10,00  16,00 hodin  hodinové komentované
prohlídky
Pìí turistika
9,30 hodin  Zámecká nauèná stezka - vycházka s ornitologem a prùvodcem okolím obce
Raftování na rybníce
V pøípadì pøíznivého poèasí nabízíme raftování
na rybníce  nutno pøedem telefonicky objednat
 tel. 556 720 490

Pooderské kotování
12,00 hodin  Kotování pooderských pálenek v
prostorách zámku, 1. patro
15,00 hodin  Vyhláení výsledkù kotování a
krále pálenky na rok 2018 v kategorii slivovice,
jabkovice, hrukovice
V prostorách zámku mùete bìhem dne shlédnout:
Výstavu fotografií Poodøí  krajina mokøadù
Hobby výstavu keramiky Kataríny Vendrákové z
Koic na téma Boty, botièky
Stálou výstavní expozici Moravského Kravaøska
Prezentaci Pohádkového Poodøí, DM TO Poodøí
Moravské Kravaøsko, o.p.s., monost fotografování dìtí v kostýmech pohádkových bytostí
Zámecký park a nádvoøí zámku
Prezentace firmy Husqvarna Nový Jièín  ukázka
mechanizace pro údrbu zelenì
Prezentace a prodej výrobkù s regionální znaèkou MORAVSKÉ KRAVAØSKO regionální produkt®
Tvùrèí dílna Vèelaøíkù z Bartoovic pro dìti
V dobì od 11,00 do 15,00 hodin nabízíme domácí kuchyni, kuchyni Moravského Kravaøska.

Sbìr biologického odpadu

Jak by to nemìlo vypadat...
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Základní a Mateøská kola Albrechtièky
Dìti naí Základní koly se zúèastnily dne 17. 4.
2018 ve Studénce soutìeBUTOVICKÁ
HVÌZDIÈKA s velkými úspìchy.
Ve výtvarné èásti soutìe nás reprezentovali: Alena
Adámková a Pavel ajtar
V pìvecké èásti s umístìním ve své kategorii:
1. místo: Jakub Lorencoviè a
3. místo: Kristína Lorencovièová

GRATULUJEME!!!!!!!!!!!!

Chtìli bychom se také pochlubit druhým roèníkem hudební soutìe naí kolní druiny s názvem
STAR GAME II.
V osmi kolech si dìti pøipravují pìvecká a taneèní vystoupení na téma jako napø.: rock, Goák,
dance, country
., které
hodnotí odborná porota.
Samozøejmì na vítìze
èeká odmìna.
Vìøte nebo ne, zaijeme
spousty legrace.

Pozvánka - Stavìní máje
Základní a mateøská kola v Albrechtièkách zve 13. 5. 2018 ve 14.00hod. v Kulturním domì
tradiènì na

KOLNÍ AKADEMII

Paní uèitelky s dìtmi pilnì trénovaly a proto Vám rády pøedstaví v premiéøe vystoupení
kolních dìtí i dìtí mateøské koly. Pøijïte si také prohlédnout výstavku naich povedených
prací. Letos poprvé se pokusíme maminkám u pøíleitosti Dne matek upéct ty nejsladí
perníèky.
Tìíme se a zveme i vechny ostatní pøíznivce.
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Obecný postup pøi výpadku elektøiny
Pøevzato z webových stránek ÈEZ Distribuce

Chcete nahlásit poruchu? Kontaktujte nás jednodue na naí bezplatné lince 800 850 860 , která je
Vám k dispozici 24 hodin dennì, 7 dní v týdnu.
Poruchy ohroující ivot nebo zdraví hlate neprodlenì!
Pokud je to moné, zjistìte pøed nahláením poruchy, zda se pøeruení dodávky elektøiny týká více
odbìratelù (sousední byt, sousední objekt). V pøípadì, e se porucha týká pouze vaeho odbìrného
místa, zkontrolujte prosím nejprve stav hlavního jistièe pøed elektromìrem a také podruné jistièe v
nemovitosti, protoe poruchy zpùsobené závadou na zaøízení ve vaem vlastnictví (jistièe, vnitøní
elektroinstalace) odstraòují na vae náklady odborné firmy.
S ovìøením pravdìpodobné pøíèiny poruchy vám ochotnì pomohou nai operátoøi na lince 800 850
860, která je Vám k dispozici 24 hodin dennì, 7 dní v týdnu.
Pro nahláení poruchy si prosím pøipravte:
Vae identifikaèní údaje (jméno a pøíjmení, název firmy) Adresu odbìrného místa nebo blií popis
místa poruchy Kontaktní telefon Informace o charakteru poruchy (zda se jedná o ohroení zdraví,
ivota nebo kody na majetku vìtího rozsahu) Popis poruchy (nenaèítá elektromìr, nespíná HDO,
bez dodávky elektøiny, kolísání napìtí) 

informace z kultury a sportu

Pozvánka

Dìtský den
PEVNOST

se uskuteèní:
2. èervna 2018 od 14.00 na høiti u KD
Pøipraveny budou soutìe s odmìnami pro dìti i dospìlé, trampolína, bohaté
obèerstvení, ..
Tìíme se na Vás - SDH Albrechtièky
Za vytrvalého detì se akce nekoná.
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Pozvánka

O letoní Noci kostelù Vás srdeènì zveme i do naeho kostela svatého Mikuláe v
Albrechtièkách
Program:
18:00  18:30 - me svatá
18:30  19:30 - kostel pro vechny  monost prohlídky kostela vèetnì sakristie a
vìe, prohlídka krypty Vetterù, pøíleitost k neformálnímu rozhovoru s
místním faráøem P. Miroslawem
19:30  20.15 - varhany v hlavní roli  komentovaná prohlídka varhan s ukázkou
varhanní hry - uvádí Petr Strako, varhanáø
20:30  22:00 - kostel ve svìtle svící - pøíleitost k soukromé meditaci, èi tiché
prohlídce kostela, k zapálení svíèky za své blízké a k napsání
vlastních proseb
22:00  22:30 - závìreèná modlitba spoleèná veèerní modlitba, písnì s kytarou,
prosby za obec
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Uzávìrka pøítího èísla je 20.kvìten 2018
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - květen 2018

-8-

