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informace z obecního úøadu

Jubilanti 2018

V nedìli 27. kvìtna 2018 se uskuteènilo tøetí
Setkání jubilantù, kde jsme spoleènì oslavili
ivotní jubilea obèanù, kteøí v letoním roce
oslavili svá kulatá výroèí od 70-ti výe. Na spoleènou oslavu bylo pozváno 25 jubilantù a 19 se
v doprovodu svých nejbliích zúèastnilo. V
letoním roce slaví 11 obèanù 70 let, 5 obèanù
slaví 75 let, rovnì 5 obèanù slaví 80 let, 3
obèané oslaví 85 let a 1 obèanka oslaví krásných 90 let.

Kulturní program pøi oslavì jubilantù si vzal na
starost místní ochotnický spolek, kterému patøí
nae podìkování. Vìøíme, e spoleèná oslava
byla pro vechny pøíjemnì stráveným odpolednem.

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz
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informace z obecního úøadu
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 23.4.2018
Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání po
projednání schválilo:
nabytí pozemku parc.è. 520/13 s výmìrou
1m2, v obci i k.ú. Albrechtièky za cenu sjednanou 36,00 Kè.
poskytnutí dotace ve výi 14.000,- Kè zapsanému spolku Junák  èeský skaut, støedisko
Albrechtièky
poskytnutí finanèního daru ve výi 5.000,- Kè
poboènému spolku SH ÈMS  Sbor dobrovolných hasièù Albrechtièky
uzavøení kupní smlouvy è.PO14/05614/SVSL/18 na prodej pozemkù v k.ú.
Nová Horka s Èeskou republikou  Agenturou
ochrany pøírody a krajiny Èeské republiky.
uzavøení Smlouvy o dílo se spoleèností
STAVEBNÍ UNIVERZÁL s.r.o., Ostrava 
Vítkovice, na provedení stavby Udrovací práce
na mostech a lávkách v obci Albrechtièky, za
cenu 1.278.563,- Kè bez DPH.
povolení výjimky z nejvyího poètu dìtí v
mateøské kole pro kolní rok 2018/2019 z 24
na 28 dìtí.
úèetní závìrku p.o. Základní kola a Mateøská
kola Albrechtièky za rok 2017 se záporným
výsledkem hospodaøení  87.159,84 Kè a jeho

úèetní pøevedení na vrub úètu 413  Rezervní
fond tvoøený ze zlepeného výsledku hospodaøení.
úèetní závìrku p.o. Kulturní a Sportovní centrum Albrechtièky za rok 2017 s výsledkem
hospodaøení ve výi 10.918,- Kè a jeho úèetní
pøevedení na úèet 413  Rezervní fond tvoøený ze
zlepeného výsledku hospodaøení.
úèetní závìrku obce Albrechtièky za rok 2017
s výsledkem hospodaøení ve výi 2.387.450,40
Kè a jeho úèetní pøevedení na úèet 432-Výsledek
hospodaøení pøedcházejících úèetních období.
závìreèný úèet obce Albrechtièky za rok 2017
s tím, e
a)
bere na vìdomí Zprávu o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce
b)
souhlasí s celoroèním hospodaøením obce
Albrechtièky za rok 2017 , a to bez výhrad
rozpoètové opatøení è.2/2018 dle pøedloeného návrhu.
prodej pozemku parc.è. 1999/10 trvalý travní
porost o výmìøe 496 m2, v obci Studénka, k.ú.
Studénka nad Odrou, Mìstu Studénka, IÈ:
00298441, za cenu 14,- Kè/m2.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci èervnu 2018 oslaví své ivotní jubileum
Vlasta Jaková
70 let
Jaroslav Olovský 75 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
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Oprava Oderské lávky

Od 4.6.2018 budou zahájeny stavební práce na
akci "Oprava pìí lávky pøes øeku Odru".
Stavební práce bude provádìt firma PONVIA
CONSTRUCT s.r.o. z Olomouce, která podala ve
výbìrovém øízení nejvhodnìjí nabídku. Cena
dle smlouvy o dílo èiní 568.109,01 Kè vèetnì
DPH.

Po dobu opravy bude Oderská lávka zcela
uzavøena a pøedpoklad ukonèení opravy je do
31.07.2018. Informaèní tabule o uzavøení
Oderské lávky budou umístìny na pøístupových
chodnících na území mìsta Studénky a obce
Albrechtièky.

Na akci "Oprava pìí lávky pøes øeku Odru"
obec obdrí od Moravskoslezského kraje
neinvestièní dotaci ve výi maximálnì 250.000,Kè z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2018.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Hry bez venkovských hranic
Nae obec se
letos pøihlásila na
tradièní sportovnì
zábavné Hry bez
venkovských
hranic, které se
uskuteèní v
sobotu 16.6.2018
od 13:00 hodin v
enovì u Nového
Jièína. Pøijïte se
pobavit a
povzbudit nae
drustvo k co
nejlepímu
umístìní.
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Pooderské kotování

V sobotu 12. kvìtna 2018 probìhl na zámku v
Bartoovicích 17. roèník Pooderského kotování.
Celkem bylo èlenskými obcemi Regionu Poodøí
dodáno 23 vzorkù, 8 vzorkù jabkovice, 7 vzorkù
hrukovice a 8 vzorkù slivovice.
Pøehled výsledkù:
Výherci za jabkovici:
1. Karel Stanìk, Jeseník nad Odrou
2. Arnot ajtar, Albrechtièky
3. Zdenka Schüllerová, Bartoovice

Výherci za hrukovici:
1. Simona Adámková, Suchdol nad Odrou
2. Jiøí Hýl, Petøvald
3. Arnot ajtar, Albrechtièky
Výherci za slivovici:
1. Jan Gola, Suchdol nad Odrou
2. Vojtìch Kleèka, Bartoovice
3. Jiøí ajtar, Monov
Gratulujeme panu Arnotu ajtarovi k umístìní
mezi nejlepími a dìkujeme za úèast v soutìi i
panu Pavlu ajtarovi.

informace z obce

SmVaK Ostrava  Informace k napoutìní bazénù
Ne omezovat sousedy, kdy napoutíte bazén
ze sítì, je rychlejí, efektivnìjí a výhodnìjí
nechat si dovézt vodu cisternou vodárenské
spoleènosti.
Místo zdlouhavého napoutìní zahradního
bazénu z vodovodní sítì, které
s sebou mùe pøinést øadu
nepøíjemností, si mùou lidé
nechat dovézt vodu cisternou
Severomoravských vodovodù
a kanalizací Ostrava a domù. Vodárenská
spoleènost v letoním roce zjednoduila a zpøehlednila cenovou politiku této sluby. Proces
bude výraznì rychlejí a nedotkne se negativnì
okolních odbìratelù. Opatrnost je na místì také v
pøípadì napoutìní bazénu ze studny. Je vhodné
si nechat provést rozbor v laboratoøi, zda je voda
ke koupání vhodná.
Jak správnì postupovat a které zásady dodrovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobì
zakalené vody nebo pøedeli problémùm ve
vodovodní síti? Je efektivní napoutìt bazén ze

sítì, nebo je lepí svìøit celý proces do rukou
profesionálù?
Problémy mohou pøijít v momentì, kdy se
rozhodne vìtí mnoství odbìratelù v lokalitì
napoutìt prostøednictvím pøípojky bazén ve
stejný èas, a lidé ho chtìjí mít
navíc naputìný co nejrychleji. Pøi náhlém zvýení odbìru
mùe dojít ke zmìnám hydraulických pomìrù vyvolaným vysokou rychlostí proudìní vody v potrubí.
To má za následek uvolòování usazenin a zákal
vody, který se mùe dostat do pomìrnì irokého
okolí. Nárazové odbìry mohou také zpùsobit
pokles tlaku vody. To se negativnì projeví u
ostatních odbìratelù, kteøí mùou být omezeni v
odbìru ze sítì, øíká øeditel vodovodù spoleènosti SmVaK Ostrava Milan Koníø.
Nepøíjemným situacím lze pøedejít dodrováním
nìkolika základních pravidel. Bazén je vhodné
napoutìt pozvolna, klidnì nìkolik dnù a ideálnì
mimo odbìrové pièky. Nejlépe pøes noc ve
pokraèování na stranì 5
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SmVaK Ostrava  Informace k napoutìní bazénù
vední den.
Zájemci o dovoz vody k naplnìní svého bazénu z
autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou
linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim
budou poskytnuty detailní informace o monosti
dodávky a cenì dle parametrù bazénu. Linka je
bezplatná a je v provozu v pracovní dny od pùl
osmé ráno do osmi hodin veèer.
Cena za naputìní se odvíjí od vzdálenosti od
nejbliího støediska SmVaK Ostrava, které
slubu poskytuje, a objemem bazénu. V pøípadì,
e je moné bazén navézt jednou cisternou, èiní
cena do vzdálenosti deseti kilometrù 1140
korun.
Opatrnost je na místì také v pøípadì, e si lidé
napoutìjí bazén ze své studny. Je ádoucí si
nejdøíve nechat ve specializované laboratoøi
provìøit, zda je voda ke koupání vhodná. Obrátit

se je moné napøíklad na laboratoøe spoleènosti
Aqualia infraestacturas inenýring (www.aiinzenyring.cz).
Kromì základních chemických ukazatelù, jako
jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporuèujeme sledovat i bakteriální zneèitìní, které by
mohlo být pøíèinou nepøíjemných koních èi
zaívacích problémù. V pøípadì vyí tvrdosti
vody také dochází k reakci s prostøedky k dezinfekci vody a mohou se vysráet nìkteré kovy. To
má za následek nejen tvorbu vodního kamene a
povlakù na stìnách bazénù, ale tøeba i nevzhlednou barvu vody, øíká vedoucí laboratoøí spoleènosti Aqualia infraestructuras inenýring Lucie
Chlebková.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvèí SmVaK
Ostrava a.s., tel. 725 500 509,
e-mail marek.sibrt@smvak.cz, www.smvak.cz

Skauti  Závody vlèat a svìtluek
Dne 5. kvìtna se dìti ze skautského oddílu
Albrechtièky zúèastnily okresního kola Závodù
vlèat a svìtluek konaného v Pøíboøe. Závody
provìøily jejich dovednosti a znalosti v oblasti
orientace, první pomoci, logického mylení,
pobytu v pøírodì, schopnosti vyhledávat informace, vztahu k vlasti a skautingu, schopnosti
komunikovat a øeit problémové situace. S
radostí Vám mùeme oznámit, e druina svìtluek SKOKANKY se umístila na krásném 3.
místì v konkurenci patnácti druin naeho
okresu. Chlapecká druina SKOKANI se samozøejmì nenechala zahanbit. V konkurenci deseti
druin se umístili dokonce na stupni nejvyím a
to na 1. místì. Obì druiny se tímto výkonem
kvalifikovaly do krajského kola v Klimkovicích,
které se koná 16. 6. 2018. Chtìli bychom vem
zúèastnìným jetì jednou poblahopøát a popøát

jim do dalího kola hodnì sil.
Skokanky - Elika Staòková, Anna Cuperová,
Amálie Sklenáková, Marie Myková
Skokani - Ondøej Myka, Pavel ajtar, David
Jakub, Alex Cuper
Kamila Huvarová
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Zájezd Flora Olomouc

Obec Albrechtièky poøádala v sobotu 28.4.2018
zájezd na jarní výstavu Flora Olomouc s názvem
PUGET PRO FLORU.
Cesta byla pøíjemná a poèasí nám také pøálo.
Vìtina úèastníkù mìla pøedem zakoupené
vstupenky, tak po pøíjezdu do Olomouce mohla
bez problémù u pokladen zaèít s prohlídkou. Bylo
se na co dívat a pøedevím nakupovat nabízené:
bylinky, kvìtiny, sazenice okrasné i uitkové a
rùzné zahradní a dekoraèní potøeby. Kadý si
udìlal i èas na obèerstvení. Odpoledne nás

autobus pøevezl na Svatý Kopeèek, kde bylo
hodinové volno na prohlídku.
Cesta domù probìhla klidnì, za co patøí dík
ochotnému panu øidièi. Já také dìkuji vem
úèastníkù a vìøím,
e se zase setkáme na nìjaké
pøíjemné akci
poøádané obcí
Albrechtièky.
Libue najdarová

informace z kultury a sportu

POZVÁNKA - Dìtské rybáøské závody
Rybáøský spolek Albrechtièky zve vechny dìti a jejich kamarády na

Rybáøské závody

organizované ke Dni dìtí a to v sobotu 23. 6. 2018 do areálu Fojtovky.
Program:
8:309:00 prezentace
9:00 zahájení lovu ryb
11:00 ukonèení lovu ryb
11:15 vyhláení výsledkù a pøedávání cen

Obèerstvení je zajitìno.
Na velkou úèast se tìí
rybáøi.
Více informací na:
www.albrechticky.cz/spolkya-sdruzeni

POZVÁNKA
Tìlocvièná jednota Sokol Albrechtièky poøádá

Tradièní sokolský krmá
Pátek 6.7.2018 od 16 hodin

Poulièní turnaj muù
Sobota 7.7.2018 od 20 hodin
Krmáová zábava s DJ Mádrem na høiti, (pøi nepøíznivém poèasí v sokolovnì).
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HROMADNÁ REVIZE KOTLÙ
NA TUHÁ PALIVA A PLYN
PROBÌHNE V OBCI VE DNECH 25.6.2018 - 27.6.2018

Tento den platí sníená cena s dopravou zdarma
Revize kotle na tuhá paliva - 1250 Kè vèetnì DPH a dopravy
Revize a servisní prohlídka kotle na plyn - 1550 Kè vèetnì DPH a dopravy
Kontrola spalinové cesty + èitìní komínu kominíkem - 500 Kè vèetnì DPH a dopravy

Pro objednání volejte technika na èíslo

734 442 762

Pouèení:
Revize kotlù na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) povinná 1x za
2 roky.
U kotlù plynových se doporuèuje provést alespoò 1x za rok servisní prohlídku,èitìní.
Kontrola spalinové cesty je dle vyhláky è. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Hromadnou revizi v obci provádí firma TPT SERVIS s.r.o.. Firma má nasmlouvané
techniky s oprávnìním pro vìtinu znaèek kotlù. Kadý obdrí protokol o provedené revizi.
Více informací naleznete na jejich stránkách www.tptservis.cz
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Nakupte odøezy pøekliek
za zajímavé ceny.
VAGONKA INTERIORS prodává odøezy pøekliek a také
drobné výrobky. Nakupujte z domu na www.vi-eshop.cz

Materiál je vhodný pro pouití v garái, sklepì, domácí dílnì èi zahradì.
Napøíklad pøeklika 18 x 250 x 720 jen za 22,-Kè mùe být ideální jako police do garáe.

Nakoupit mùete také pøímo ve spoleènosti VAGONKA INTERIORS, ve Studénce (avak pokud si
pøejete nakupit bez objednávky v eshopu, pak prosíme, kontaktujte nás pøedem!!!).

Vyuijte 15% slevový kód na vechny odøezy s platnosti do 30.6.2018. Staèí jen, pøed dokonèením
objednávky v koíku, zadat kód AL1 a celková cena se sníí o 15%.


Zásoby odøezù jsou omezené !!


VAGONKA INTERIORS s.r.o., Na Vyhlídce 836, 74243 Studénka. tel: 556 414 273
www.vi-eshop.cz Doba odbìru: úterý 7:00  15:00 a ètvrtek 7:00  15:00
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