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informace z obecního úøadu

Úvodník

Váení spoluobèané,
nacházíme se v polovinì roku a nae letoní
plánované investice a opravy majetku se daøí
postupnì realizovat pøedevím díky vypsání
veøejných zakázek v zimním období. I tak se
poèet pøihláených zájemcù oproti létùm minulým výraznì sníil. Mezi dokonèené akce patøí
výmìna svítidel na høbitovì, kde po dohodì se
spolkem LiLiA, bylo instalováno i nasvìtlení vìe
kostela. Spolek LiLiA uhradil osvìtlovací tìlesa a
obec financuje jejich provoz.
<< >>
V minulých dnech bylo pøedáno dokonèené
schoditì na Zradcovì, které bylo oproti projektové dokumentaci doplnìno o odvodòovací
prvky na horní i dolní èásti schoditì.
<< >>
Zapoèaty byly dalí dvì opravy majetku obce a
to oprava Oderské lávky, která postupuje dle
dohody se zhotovitelem a druhou akcí je oprava
mostù a lávek v obci. Mnozí z Vás se u této
opravy podivujete nad tím, e se èistí potok jen v
místech mostù a dále se nechává jak je. Chtìl
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bych Vás informovat, e Albrechtièský potok je
ve správì státního podniku Povodí Odry a obci
patøí mosty a lávky. Je tedy v naem zájmu
zabezpeèit opìry mostù a lávek, jejich stav se
díky vodní erozi a nefunkènosti opevnìní zhoruje. Následnì na tato provedená opatøení se
budou podle výsledku prohlídek mostù provádìt
opravy mostù samotných. U mostù jsme se
domnívali, e bude moné jejich opravy realizovat dle typizované projektové dokumentace.
Dalí jednání a provìøování stavu vak ukázaly,
e bude nutné kadý most øeit samostatnì,
samostatnou projektovou dokumentací a také v
rùzných èasových obdobích.
<< >>
V loòském roce byla podána ádost o dotaci na
vybudování sbìrného dvora u souèasného
støediska údrby obce. Pùvodnì se oèekávalo,
e budou výsledky známy na jaøe letoního roku,
ale díky prodlouení termínu pro podávání
ádostí Státním fondem ivotního prostøedí
nevíme ani dnes výsledek. Z této situace je velmi
dobøe vidìt jak fungují dotaèní programy a kolik
èasu ubìhne od zpracování projektové dokumentace po realizaci samotnou. Pak se bìnì
stane to, e rozpoèet vytvoøený o dva roky døíve
ji nemusí odpovídat cenou realitì v dobì, kdy se
provádí výbìr zhotovitele.
<< >>
D n e 14 . 6 . 2 018 by l a z a s t u p i t e l s t ve m
Moravskoslezského kraje pro obec schválena
dotace na vypracování projektové dokumentace
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na akci Chodníky u silnice III. tøídy v
Albrechtièkách ve výi 255.100,- Kè. Projektová
dokumentace je ji vypracována ve stavu, kdy
bude pøedloena silniènímu dopravnímu úøadu v
Bílovci k vydání stavebního povolení.
Pøedpokládáme, e na realizaci akce bude
vypracována ádost o dotaci a pøi nejblií
pøíleitosti podána do výzvy MAS Regionu
Poodøí. Pokud bude zájem vyuít dotaci na tuto
akci, lze pøedpokládat samotnou realizaci
nejdøíve v roce 2020.
<< >>
Ve stejný den schválilo krajské zastupitelstvo i
dokument týkající se optimalizace krajských
zdravotnických zaøízení, které se týká i
Bílovecké nemocnice. Mìsto Bílovec se spoleènì s okolními obcemi vyhradilo proti tomuto
dokumentu kraje a zaslalo nesouhlasný dopis na
hejtmana kraje a také petici za zachování souèasného stavu slueb v nemocnici. Pokud
budete mít zájem podpoøit petici, svùj podpis na
petici mùete pøipojit na petièní arch umístìný na
obecním úøadì.
<< >>
Moravskoslezský kraj ukonèil výbìrové øízení na
provozovatele autobusové osobní dopravy na
období od prosince 2018. V souvislosti s tím a v
návaznosti na zmìnu vlakových jízdních øádù se
budeme zabývat vhodností navrených autobusových jízdních øádù a budeme ádat o jejich
úpravu. Pøi tendru na provozovatele osobní
dopravy byli vybráni zcela noví dopravci a od
prosince 2018 budou linky vedoucí pøes
Albrechtièek obsluhovat dva dopravci N ovo j i è í n s ko v ý c h o d È S A D V s e t í n a
Novojièínsko západ Konsorcium Transdev 
Novojièínsko západ Transdev Èeská republika
s.r.o. V souvislosti s novými jízdními øády jsme

Vás ji vyzývali k pøipomínkám, ale ádné jsme
do dneního dne neobdreli.
<< >>
Ve dnech 15. a 16. záøí se budou konat tradièní
Dny NATO, které se naí obce dotýkají zvýenou
návtìvností a prùjezdní dopravou. Sjednáváme
pro tyto dny stejná opatøení, jako v minulých
letech to znamená povolenky k vjezdu do obce a
dopravní omezení na ulici k sokolovnì. O vydávání povolenek a dopravních omezeních budete
informováni v následujícím Informátoru.
<< >>
Jako kadý rok pøipravujeme tradièní den obce,
který se uskuteèní 8. záøí 2018 na zahradì u
kulturního domu. Ji dnes Vás chceme pozvat na
vystoupení dìtí základní a mateøské koly,
cimbálovou muziku, sokolníky z Opavy, FunTime
Athletics Nový Jièín, èarodìjnickou dílnu,
ukázku Canisterapie, hry pro dìti a dalí soutìe
a zábavu. Veèer bude zakonèen taneèní zábavou
a ohòostrojem. Nebude chybìt tradièní obèerstvení zajiované naimi spolky, ve spolupráci s
kterými obec akci pøipravuje.
Pøeji Vám krásné letní dny plné odpoèinku,
nových záitkù a astné návraty z cest domù.
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Web obce - odbìr aktualit

Pøipomínáme obèanùm, e pro svou lepí informovanost o dìní v obci se mohou pøihlásit k
elektronickému zasílání aktualit na svou e-mailovou adresu. Staèí potvrdit souhlas s odbìrem aktualit
na webových stránkách obce v aktualitách.

Hry bez venkovských hranic
16. èervna 2018 probìhly v enovì u Nového
Jièína po dvouleté pøestávce Hry bez
venkovských hranic. Do netradièního soutìení
se zapojila estièlenná drustva z 11 obcí
svazku.
Ihned po pøíjezdu mìla drustva monost
seznámit se s manuálem a pøipravenými
soutìemi a vybrat si soutì, ve které si nejvíce
vìøí a vsadit olíka. Po slavnostním nástupu a

zahájení her se drustva postavila na start první
disciplíny. Byl to hod krpálem v dál, házelo se
zády k vymezeným výseèím, které byly bodovì
odlinì hodnoceny. Následovala týmová soutì
Cimrmanovy lye, pøi které byla dùleitá
koordinace vech èlenù drustva, aby se na
jednom páru speciálnì vyrobených letních lyí
dostali po vytýèené trati do cíle. Následovala
vìdomostní soutì o poøadatelské obci, pøi které
pokraèování na stranì 4
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soutìila vechna drustva najednou. Co
nejdelí vzdálenost ujet na jízdním kole bylo
úkolem dalí soutìe nazvané Na kole dole. Ze
dvou pokusù kadého èlena drustva byl
zapoèítáván ten delí a po seètení ujeté
vzdálenosti byly pøidìleny body. Kolo vak
nebylo jen tak obyèejné a mnohým soutìícím
jízda zpùsobila nemalé problémy. Svázané nohy
dvou soutìících, na startu pøipravená
pneumatika o hmotnosti 73 kg a soutì nazvaná
S gumou bezpeènì. Cílem soutìe bylo co
nejrychleji dopravit pneumatiku ve dvojicích
soutìících do cíle. Pneumatika se vak nesmìla
kutálet ani oupat, jen pøevracet na druhou
stranu. A protoe èas pokroèil, pøila na øadu
soutì Odpolední svaèinka v podobì jogurtu s
pikoty. Krmený hráè dostal bryndák a krmící,
átek na oèi. Soutìící, který nejrychleji
svaèinku spoøádal, získal nejvyí poèet bodù.
Poslední soutì, na kterou nebylo mono vsadit
olíka, bylo Neèekané pøekvapení. To, e
zúèastnìné obce musely nahlásit roèník
narození soutìících, moná nìkterým nìco
napovìdìlo. Seètený vìk soutìících v drustvu

byl kritériem pro udìlení bodù v poslední soutìi.
Nejmladí soutìící pøijeli z Velkých Albrechtic
(souèet 128 let) a soutìící z Kunína byli
drustvem s nejvyím vìkem (234 let). Rozdíl
mezi nejmladím a nejstarím drustvem byl 106
let. Pøed 18,00 hodinou byly body seèteny a
následovalo slavnostní vyhodnocení  3. místo
obsadil Suchdol n. Odrou, na druhém místì se
umístila obec Sedlnice a na nejvyí stupínek
vystoupilo drustvo Skotnice. Soutìící drustev
na prvních tøech místech obdreli poháry, obec
Skotnice si odvezla i putovní pohár. Vichni
ostatní obdreli perníkové medaile se znakem
obce enov u Nového Jièína.
Obec Albrechtièky reprezentovalo drustvo ve
sloení Michal Myka, Jan Kalocsányi ml.,
Martin Huvar. Tonda Demel, Aneka Silberová a
Katarína imonová. Jako rozhodèí se Her za nai
obec zúèastnil Stanislav Myka. Nae drustvo
se umístilo na 8. místì a my dìkujeme vem
zúèastnìným za reprezentaci obce na tìchto
Hrách.
Ing. Miloslav Èegan, starosta
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Obec vytváøí Program rozvoje obce, zapojte se i vy
Plánování je souèástí ivota kadého z nás.
Øeíme, co a kdy si poøídíme z naich pøíjmù,
kam pojedeme na dovolenou, co bude tøeba
opravit na domì apod. U obce jsou obdobné
úvahy jetì dùleitìjí, a to z nìkolika dùvodù:
obec je spoleèenstvím obèanù, mezi nimi
existují rùzné názory na rozvoj, které je tøeba
sladit; rozpoèet obce je omezený a je nutné
stanovit, co se bude dìlat nejdøíve.
V Programu rozvoje obce chce obec vyjasnit
rozvojové èinnosti na nejblií roky. Program
umoní lépe vyuít finanèních prostøedkù a
dalích zdrojù a je i dùleitým podkladem pøi
získávání rùzných dotací.
Plán je tvoøen analytickou a návrhovou èástí.
Analytická èást obsahuje popis obce a zhodnocení, co v obci funguje a co nefunguje. V návrhové èásti jsou stanoveny hlavní smìry rozvoje
obce (jak by obec mìla v budoucnu vypadat) a
urèeny konkrétní aktivity (èinnosti), které má
obec v plánu dìlat.

V souèasné dobì je vytvoøen návrh Programu
rozvoje obce, který máte monost pøipomínkovat
prostøednictví pøipomínkovacího formuláøe na email z.silhan@gmail.com. Pokud máte pocit, e v
Programu rozvoje obce nìco chybí, nebo je tam
naopak nìco navíc, nebo byste nìco rádi formulovali jinak, tak se neváhejte ozvat. Obci záleí na
vaem názoru. Vyjádøit se mùete i 5. záøí, kdy
Program rozvoje obce bude projednávat zastupitelstvo obce a kam jste srdeènì zváni.
Program rozvoje obce naleznete na webových
stránkách obce v menu OBEC a odkazu Program
rozvoje obce. Zde naleznete i Pøipomínkový
formuláø a Pozvánku na veøejné projednání
Programu rozvoje obce dne 5. záøí 2018 v 17.00
hodin na zasedání zastupitelstva obce. Pokud
nepouíváte internet, mùete se na Program
rozvoje obce pøijít podívat a svou pøipomínku
napsat na obecním úøadì.

Odpady
V roce 2017 bylo díky recyklaci a vyuití papíru,
plastù, skla, kovù a nápojových kartonù v rámci
tøídìného sbìru a vyuití odpadù z obcí v systému EKO-KOM uspoøeno 20,3 mil. GJ energie,
tedy zhruba tolik, kolik v prùmìru spotøebuje za
rok více ne 310 tisíc domácností. V pøípadì tolik
diskutovaného globálního oteplování pøispìl
systém tøídìného sbìru a vyuití odpadu z obcí
ke sníení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.
Nae obec v roce 2017 vytøídila a pøedala k
vyuití 47,488 tuny odpadu, za který obdrela
107 187,- Kè. Nae obec tak pøispìla ke zlepení
ivotního prostøedí a sníení uhlíkové stopy.
Úspora, kterou jsme dosáhli pøedstavuje 57,516

tun emisí CO2 ekv. a 1 247 837 MJ energie.

5. 5. 2018 probìhl svoz velkoobjemového a
nebezpeèného odpadu, kde se celkem nasbíralo
152 m3 odpadu. Za jeho odvoz a likvidaci obec
zaplatila 80 874 Kè.
V letoním roce probìhne tento sbìr VO a NO
odpadu jetì jednou 10. 11. 2018.
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ÈEZ informuje

I pøesto, e nekalé praktiky pøi prodeji energií
nejsou ádnou novinkou a jsou veobecnì
známé, stále se setkáváme s pøíbìhy naich
zákazníkù, kteøí neseriózním obchodníkùm a
jejich nátlaku podlehli. Náprava je pak èasto
sloitá a zdlouhavá. Nejlepí obranou je vìdìt,
jak takového obchodníka poznat a jak se nekalým praktikám bránit.
JAK ODHALIT NEFÉROVÉHO PRODEJCE?
 Velmi èasto se jedná o podomního prodejce, který se snaí vnutit k vám domù pod falenými záminkami, napø. kvùli kontrole elektromìru.
 Podomní prodejce se vydává za obchodního zástupce ÈEZ. V takovou
chvíli si buïte jistí, e nejedná
za ÈEZ. Podomní prodej od
roku 2017 nevyuíváme.
 Zavolá vám a chce si po
telefonu domluvit osobní
schùzku za úèelem úpravy
vaí stávající smlouvy. Tímto
zpùsobem se snaí podomní
prodejci obejít zákaz takového
prodeje ve vaí obci.
 Snaí se získat informace o vaí souèasné
smlouvì. Údaje pak mùe zneuít pro uzavøení
smlouvy s jiným dodavatelem. Souèasný dodavatel energií vae údaje má a nepotøebuje je
získávat znovu.
 Nechce vám dát èas na rozmylenou a
spìchá na podpis smlouvy s tím, e nabídka je
èasovì omezená. Ve skuteènosti je ale taková
smlouva plná chytákù a skrytých poplatkù.
 Nabídku nechce pøedat písemnì. Vy si tak
nabídku nemùete v klidu projít a porovnat se
svou souèasnou smlouvou.
 Mluví o podezøele vysokých úsporách,
které ale ve skuteènosti nevycházejí z vaí

skuteèné spotøeby nebo distribuèní sazby. Mùe
se pak stát, e uetøíte velmi málo, nebo dokonce
zaplatíte jetì víc.
 Pøesvìdèuje vás, e budete mít zaruèenì
nií cenu, ale u neøíká, e jím uvedená cena je
bez DPH, nebo dokonce není kompletní. Mohou
vás pak zaskoèit dalí, skryté poplatky.
 Nabízí vám árovky zdarma, kdy podepíete smlouvu. U se ale nedozvíte, e pokud si to
pozdìji rozmyslíte, zaplatíte klidnì i nìkolik tisíc
korun právì za árovky zdarma.
STALO SE VÁM TO TAKÉ?
Podepsali jste na první pohled
výhodnou smlouvu, ale pak
jste zjistili, e vás napálili, a
nevíte co dál? Takovou zkuenost mají tisíce lidí. Dùleité je
øeit to co nejdøíve.
Odstoupení od smlouvy nebo
její výpovìï
Pokud jste smlouvu uzavøeli
mimo poboèku (napø. po
telefonu nebo u vás doma), jak to v tìchto pøípadech bìnì bývá, a chcete své rozhodnutí zmìnit, máte tyto monosti:
Podle zákona (§ 1829 obèanského zákoníku)
máte právo od smlouvy odstoupit do 14 dnù od
jejího uzavøení bez jakýchkoli sankcí.
Dalí moností, kterou vám umoòuje zákon (§
11a odstavec 3 energetického zákona), je vypovìzení smlouvy od okamiku jejího uzavøení a
do 15. dne po zahájení dodávek energií, také bez
sankcí.
Odstoupení, pøíp. výpovìï, zalete doporuèenì
na adresu dodavatele, se kterým jste smlouvu
uzavøeli. Vzory a dalí informace najdete na
stránkách Energetického regulaèního úøadu.
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Ordinaèní hodiny lékaøù v prázdninových mìsících
MUDr. Petra Frömlová:

MUDr. Michal Pukovec:

2. 7.  4. 7. 2018
ZAVØENO
9. 7.  13. 7. 2018
Bìná ordinaèní doba
16. 7. 2018 12:30  14:00 hod. Kunín
17. 7. 2018 07:30  10:00 hod. Bartoovice
18. 7. 2018 12.00  14.30 hod. Bartoovice
19. 7. 2018 12.30  14.00 hod. Kunín
20. 7. 2018 ZAVØENO
23. 7.  10. 8. 2018
bìná ordinaèní doba
13. 8.  24. 8. 2018
zástup MUDr. Galiová
(ul. Kostelní, Nový Jièín)
27. 8.  31. 8. 2018
bìná ordinaèní doba

Dovolená od 25. 6. 2018  21. 7. 2018
Zástup po dobu dovolené
MUDr. árka Vanerová,
MEDCENTRUM, Máchova 15, Nový Jièín,
tel.: +420 556 794 175, +420 773 501 277
Ordinaèní hodiny:
Pondìlí
07:30  12:00
Úterý
07:30  10:30
Støeda
13:00  16:00
Ètvrtek
07:30  11:30
Pátek
07:30  11:30
Ve vední dny od 17:00-22:00, v sobotu a nedìli
od 07:00-22:00 poskytne akutní oetøení Dìtská
LSPP, od 22:00-7:00 dennì akutní pøíjmová
ambulance nemocnièní LPS v prostorách
Dìtského oddìlení NsP Nový Jièín (tel. 556 773
325).
V dobì prázdnin odpadají dìtské poradny.

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci èervenci 2018 oslaví své ivotní jubileum
Ludmila Volková
90 let,
Irena Vjaclovská
85 let
Zdenìk ajtar
80 let,
Ladislav ajtar
70 let
Alois Falhar
70 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci èervnu 2018 jsme se rozlouèili:
s paní Jarmilou Seltenreichovou
a s panem Zdeòkem Tyleèkem
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Ostravská muzejní noc

V rámci kulturního festivalu Ostravská muzejní
noc jsme 9. èervna navtívili tøi instituce, které
nás svou nabídkou prohlídek zaujaly. Nae první

zastávka byla v budovì Èeského rozhlasu
Ostrava. Nahlíeli jsme do nahrávacích a vysílacích studií, byli souèástí ivého vysílání a zaposlouchali se do jazzových melodií skupiny The
JazzCake. Následnì jsme pokraèovali do stálých
expozic Ostravského muzea. Kdo mìl výdr a
vystál si øadu návtìvníkù, mohl se rozhlíet z
vyhlídkové vìe radnice. Zavrením naí festivalové noci byla Janáèkova filharmonie.

Komentovaná prohlídka vnitøních prostor nám
ukázala místa pro bìné návtìvníky nedostupná. Mohli jsme si vyzkouet hru na rùzné hudební
nástroje. Nejen kulturním ale i adrenalinovým
vyvrcholením veèera byla komentovaná prohlídka varhan v nejvìtím sále. Neskuteèným záitkem bylo shlédnout umístìní pìti tisíc píal

rùzného provedení po døevìných lávkách a
ebøících. Domù jsme se vraceli v pozdních
noèních hodinách plni dojmù.
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