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Informace z obecního úřadu
Úvodník Duben 2021 - Omluva

Omlouváme se za pozdní vydání dubnového informátoru ale z důvodu
onemocnění a karantény členů redakční rady došlo k tomuto zdržení.
Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny
Od 19. 4. 2021 se otevírací hodiny obecního
úřadu a pošty vrací do původních časů:
Obecní úřad:
Po, St 7:30-12:00, 12:30-17:30
Út, Čt 7:30-12:00, 12:30-14:30
Pá –
7:30-12:00

Pošta:
Po, St –
7:30-10:30, 13:30-17:00
Út, Čt –
7:30-10:30, 12:30-14:00
Pá –
7:30-10:30
Knihovna je otevřena ve středu od 13:30 do
17:30 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Dne 7. dubna proběhlo 15. zasedání • schvaluje investiční záměr na projekt
zastupitelstva obce Albrechtičky.
„Přestavba budovy bývalé pošty na objekt
Zastupitelstvo obce
občanské vybavenosti v Albrechtičkách“ a
• schvaluje program 15. zasedání
podání žádosti o dotaci z programu 29822
• volí ověřovatele zápisu 15. zasedání
– Akce
nancované z rozhodnutí
• bere na vědomí kontrolu usnesení ze 14.
Poslanecké sněmovny Parlamentu vlády
zasedání
ČR, podprogramu 298D2230 – Podpora
• bere na vědomí zprávu o činnosti obecního
výstavby
a
obnovy
komunální
úřadu
infrastruktury a to konkrétně z výzvy
• schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021
Ministerstva nancí VPS – 223-3-2021
• schvaluje Pravidla pro výběr nájemců a • schvaluje investiční záměr na projekt
návrh nájemní smlouvy obecních bytů
„Rekonstrukce školní kuchyně“ a podání
• schvaluje tříčlennou Komisi pro výběr
žádosti o dotaci z programu 29821 – Akce
nájemců bytů a členy této komise: Lukáše
nancované z rozhodnutí Poslanecké
Pituchu, Ing. Janu Kalocsányiovou a Ing.
sněmovny
Parlamentu
vlády
ČR,
Mgr. Martinu Havlíkovou
podprogramu 298D2280 - Podpora rozvoje
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•

•

•

•

a obnovy materiálně technické základny
od xxx, bytem xxx a xxx, bytem xxx a
regionálního školství v působnosti obcí a
pozemek 359/10 s výměrou 55m2 v k.ú.
to konkrétně z výzvy Ministerstva nancí
Albrechtičky za cenu 1 980,- Kč od xxx,
VPS-223-3-2021
bytem xxx.
schvaluje uzavření smlouvy s akciovou • schvaluje účetní závěrku příspěvkové
společností REMA Systém o zřízení
organizace Základní škola a Mateřská škola
veřejného místa zpětného odběru
Albrechtičky za rok 2020 s kladným
výrobků s ukončenou životností
hospodářským výsledkem ve výši 11
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se
491,64 Kč (za hlavní činnost zisk 9 890,64
společnosti Zásilkovna s.r.o. pro bezplatné
Kč a za hospodářskou činnosti ve výši 1
umístění automatu Z-boxu sloužícího k
601,00 Kč) a schvaluje jeho převedení na
vydávání zásilek
účet 413 – Rezervní fond
schvaluje poskytnutí nančních darů z • schvaluje účetní závěrku obce Albrechtičky
rozpočtu obce: Lince bezpečí částku 2
za rok 2020 s výsledkem hospodaření 4
000,-Kč a Společnosti přátel Poodří částku
113 156,48 Kč a jeho účetní převedení na
1 500,-Kč
účet 432 – Výsledek hospodaření
schvaluje uzavření kupní a darovací
předcházejících účetních období
smlouvy, kterou obec kupuje do svého • schvaluje uzavření dohody o provedení
majetku pozemek parc.č.359/9 s výměrou
práce s xxx za zpracování informátoru v
37m2 v k.ú. Albrechtičky za cenu 1 332,-Kč
roce 2020 a odměnu ve výši 3 000,-Kč.

Ukončení sběru pneumatik
Nedávno přijatý zákon č. 542/2020 Sb. o
výrobcích s ukončenou životnosti zakazuje
příjem pneumatik ve sběrných dvorech pod
pokutou 5 milionů Kč. Pokuta hrozí i tomu,
kdo se pneumatik zbavuje v rozporu se
zákonem, a to až do výše 100.000,- Kč.
Použité pneumatiky odevzdávejte na místa
sběrného odběru (autoservisy, pneuservisy)
zapojené do kolektivního systému Eltma.
Zpětný odběr se provádí:
•
bezplatně
•
bez vazby na nákup zboží
•
bez ohledu na značku pneumatik

Nejbližší místa sběrného odběru:
Jaroslav Kubíček, 2. května 493, Studénka;
Vladan Veřmiřovský, PNEU A SERVIS, Petřvald
63; Radomil Sopko, Skotnice 253; Ing. Petr
Richtar, Budovatelská 14, Bílovec; Martin
Kania,
Radotínská
1197/96,
Bílovec;
Pneuservis Rudná s.r.o., Smetanova 253, Bí‐
lovec
Seznam všech sběrných míst v ČR je uveden
na stránkách: https://www.eltma.cz/sbernamista; https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu.

Sběr BRO (biologicky rozložitelný odpad)
Od 19. 4. 2021 bude probíhat pravidelný sběr
BRO do hnědých kontejnerů vystavených u
školky. Odvoz bude probíhat vždy v úterý.
Pokud budou kontejnery plné je možné BRO
odvést do sběrného dvora, kde je k dispozici
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pro sběr BRO velkoobjemový kontejner.
Žádáme občany, aby k likvidaci BRO používali
v maximální míře své domácí kompostéry.
Pokud máte větší množství větví ze stromů

Informátor obce Albrechtičky
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např. po ořezu nebo kácení je možné si obec výdajový náklad, který je rok od roků
objednat u obce štěpkování (cena je 300,- Kč/ vyšší a nemalým způsobem zatěžuje obecní
hod.), které zmenší objem vašeho BRO na rozpočet.
minimum. Svoz a likvidace odpadů je pro

Jak jsme se v r. 2020 podíleli na ochraně životního prostředí
Díky svým obyvatelům se Obec Albrechtičky
může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a
recyklaci o hmotnosti 1,49 t. Na každého
obyvatele tak připadá 2,11 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné
rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z
něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k
úspoře produkce CO2 o 17,79 tun. Víte kolik
smrků pohltí stejné množství CO2? 7 ks

Nebylo nutné vytěžit 874,12 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na
cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 33
krát.
Došlo také k úspoře 8 998,39 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 8999 krát.
Podařilo se recyklovat 857,64 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 36 ks nových
praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 30,27 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 5382 1€ mincí, nebo 37,40 kg hliníku,
který by stačil na výrobu 2494 plechovek o
objemu 0,33 l.

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
Celý březen byla MŠ uzavřená,
ale i přes to probíhala distanční
výuka dětí.
Pro předškoláky je distanční
výuka povinná. Rodiče s dětmi
obdrželi různé pracovní úkoly,
které
byly
zaměřené
na
předčtenářskou
gramotnost,
předmatematické
představy,
rozvoj hrubé, jemné motoriky a
grafomotoriky.
Mladší
děti
nezůstaly v pozadí. Na webových
stránkách MŠ mají rodiče náměty
pro práci doma. A pokud se
Duben 2021
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projdete kolem MŠ – Sovičky, můžete si uspořádáme výstavku z vašich fotek. Také
zopakovat některé pohádky podle obrázků, děkujeme za krásnou výzdobu předzahrádek
které nám zdobí zahradu. Všem rodičům a oken o velikonocích.
Mgr. Jana Onheiserová
děkujeme za krásné fotky, které do MŠ posílají
viz obrázek. Až tento čas pomine,

Základní škola
Ani jsme se nenadáli a
máme za sebou březen.
Život i v naší škole stále
komplikuje
distanční
výuka, přesto se všichni
moc snažíme – děti, rodiče
i učitelé – a zatím všichni
zvládají báječně.
Děti hned v druhém týdnu březen potěšil
jarními prázdninami. Pedagogové využili tyto
dny k vylepšení školy (například ke zřízení
keramické dílny a relaxačního koutku) a
hlavně k úpravě webových stránek školy.
Najdete tam nyní více informací o škole
samotné – vybavení, charakter výuky apod.,
fotogalerii interiérů – tříd, předškolní třídy,
školní družiny… i exteriérů. V záložce
mateřské školy se rodiče nebo prarodiče

Strana 4

mohou nechat inspirovat při domácích
aktivitách – pod „Distanční výukou“ najdete
odkazy na pracovní listy, básničky, písničky,
divadlo i cvičení.
Z plánovaných akcí měla proběhnout beseda
„Jak se rodí knížka“. Vzhledem k aktuální
situaci jsme tento projekt přesunuli na dobu
příznivější a využili nabídku knihovny v Bílovci
uspořádat online setkání dětí s knihovníky a
místním knihovnickým skřítkem. Děti se
seznámily s knihovnou, její funkcí, s knížkami,
které jsou mezi dětmi jejich věku
momentálně oblíbené, prohlédly si interiér
dětského oddělení. Poslechly si také jednu
pohádku z knížky známé autorky Zuzany
Pospíšilové „Knihovnické pohádky“. Za domácí
úkol měly děti nakreslit knihovnického skřítka,
jak si ho představují, ty starší dokonce

Informátor obce Albrechtičky
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vymýšlely vlastní pohádky o skřítcích. Myslím,
že celá akce byla vítaným zpestřením pro děti
i pedagogy.
Keramické tvoření sice neproběhlo tak úplně
podle našich plánů, přesto si děti mohly své
krásné vypálené i naglazované ovečky ještě
před Velikonoci odnést domů.
Další akcí s pozměněným průběhem byl
„Klíček od školy“. Zadání úkolů třetího klíčku
děti - předškoláci bohužel musely dostat
domů a plnit ho s rodiči. Všechny děti úkoly
úspěšně zvládly, v určený den přinesly svou
listinu s nalepenými klíči a za odměnu
obdržely nejen zlatý klíček ke škole, ale také
krásnou „knížku“ i s fotogra emi o tom, jak
klíček probíhal, první skutečné školácké pero

do pouzdra a sladkou odměnu.
Jedny z nejhezčích svátků v roce – Velikonoce
– byly rovněž ovlivněny současnou situací.
Přesto si děti nazdobily svá vajíčka, která byla
použita na výzdobu stromu na školní zahradě.
Snad všechny pobavil i náš velikonoční zajíc,
na něhož poskytla seno paní Myšková – děku‐
jeme.
Děkujeme také všem rodičům, prarodičům i
dalším obyvatelům obce, jež se připojili k
výzvě a své zahrady velikonočně vyzdobili.
Plánované akce na duben: 15. a 19.4. zápis do
ZŠ, 19. - 23.4. oslava Dne Země
Mgr. Jana Kranichová

Informace z obce
SDH Albrechtičky
Sbor dobrovolných hasičů upozorňuje občany, že v obci provede začátkem
května sběr železného šrotu. Přesný termín sběru bude upřesněn místním
rozhlasem.

Jarní práce - bezpečně
Příchod jara je pro hasiče
obdobím, kdy mívají právě
v tuto dobu často plné
ruce práce s hašením
požárů vzniklých z důvodu,
že si někteří občané si
chtějí usnadnit práci s
odstraňováním staré trávy
na zatravněných plochách v okolí svých
rodinných domů, chalup a chat. Mnozí lidé se
tak pouštějí do jejího plošného vypalování,
aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují
zákon, ale současně ohrožují svým jednáním
okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví
zákaz plošného vypalování porostů jak pro
běžného občana, tak i pro právnické a
Duben 2021

podnikající fyzické osoby. Všichni, kteří se
dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují
nebezpečí nančního postihu. Občanovi může
být za tento přestupek uložena pokuta až do
výše 20 000 Kč a rmám může být udělena
sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí
apod. (v případě, že ho nezakazuje místní
vyhláška), měli by lidé věnovat velkou
pozornost zakládání ohňů při úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je možno
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny
dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k
hašení např. konev s vodou nebo nádobu s
pískem a lopatku, aby se dal případný požár již
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v zárodku uhasit a v žádném případě
neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Dostatečným uhašením
se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné
prolití vodou. Nejlepší je přesvědčit se
přiložením ruky na takto prolité ohniště, zda
není ještě horké. Pálení se nesmí provádět v
době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně
do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude
pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou
sice provádět spalování hořlavých látek na
volném prostranství (dřevní odpad, spadané
listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy
postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem o
lesích, zákonem o odpadech nebo s
vyhláškami obcí.
O pálení klestí a dalších hořlavých látek na
volném prostranství musí v předstihu
informovat
Integrované
bezpečnostní
centrum elektronickým formulářem, který je
umístěn na webových stránkách Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak
hasiči mohou stanovit další podmínky pro
spalování, popřípadě mohou takovou činnost
zakázat. Při porušení této povinnosti se

dopustí právnická nebo podnikající fyzická
osoba správního deliktu,za který jim může být
uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), hospodařící s
vlastním lesním fondem, nemají za povinnost
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou
však povinny postupovat tak, aby zamezily
vzniku požáru. Ze strany Hasičského
záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto
pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že
se ušetří nanční prostředky a čas za zbytečné
výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na
místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání
ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát
na bezpečnost a chovat se obezřetně nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa,
neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče
by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si
děti venku hrají, aby nedocházelo ke
zbytečným požárům a následným úrazům
nebo v krajním případě ke ztrátám na
životech. V
případě
vzniku
požáru
zapříčiněného dětmi zákon postihuje
odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají
potřebný dohled, pokutou až do výše 25 000
Kč.
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje

ČEZ informuje
V návaznosti na
změnu
způsobu
oznamování
plánovaných
odstávek elektřiny a
informační kampaň Léta s letáky končí
bychom Vás rádi seznámili se změnami. Od 1.
1. 2021 se již nevylepují papírová
oznámení a přecházíme na elektronický
způsob informování.
Každý zákazník si může sjednat zasílání
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upozornění na plánované odstávky ke svému
odběrnému místu e-mailem nebo SMS
zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro
veřejnost jsou informace k dispozici také na
stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to
vždy nejpozději 15 dnů před konáním
odstávky.
Obec bude občany o plánovaných odstávkách
informovat rozhlasem, vyvěšením oznámení v
informační vitrínce obce a na webových
stránkách obce.
Informátor obce Albrechtičky

Duben 2021

Informace z obce
Mobilní hospic - Strom života
Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v kruhu, doma. Pracovníci hospice jsou k
dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm
době pandemie
dní v týdnu. Služby poskytujeme v rámci
Zlínského
a
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně Moravskoslezského,
nemocné
v
kriticky
přetížených Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom
nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a života dbá o maximální ochranu svých
strach, že už se nikdy neuvidíte a možná se pracovníků, pacientů a jejich rodinných
ani nestihnete rozloučit, může potkat příslušníků. Je připraven postarat se i o
nevyléčitelně
nemocné
pacienty
s
každého z nás.
podezřením nebo nemocné Co‐
vid_19.
V dnešní pandemické době, kdy
je všechno naruby a mění se ze
Cílem Mobilního hospice
dne na den, organizace Mobilní
Strom života je nenechat
hospic Strom života se svými
nikoho bez pomoci, ulehčit
pobočkami neomezuje provoz a
přeplněným nemocnicím a
poskytuje
vysoký
standard
zdravotníkům.
Proto
specializovaných zdravotních a sociálních přepracovaným
služeb v domácím prostředí pacientů. nemusíte mít obavu, nebudete na to sami!
Bezplatné služby jsou určeny pacientům s
nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u Více informací o službách a možnostech, jak
nichž už byly vyčerpány všechny možnosti Mobilní hospic Strom života kontaktovat,
naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na
léčby a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným telefonním čísle 553 038 016.
nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí
které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. nás, ale měla by být důstojná a milostivá,
Ostatní neakutní péče je značně omezována. V protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom
péči o umírajícího člověka je rodina tím
života
nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky
hospice naplňuje poslední přání pacienta,
zůstat do posledního vydechnutí v rodinném

Pyl – nevšední dar přírody zpracovaný včelami
Pyl pro nás lidi není jen nepříjemná součást
jara, pyl zpracovaný včelami má své výživové
hodnoty se spoustou blahodárných účinků na
lidský organismus. Často se setkáváme s
označením pyl květový, který dále dělíme na
pyl rouskovaný a pyl perga.
Rouskovaný pyl je pyl sebraný včelami před
zpracováním v úle. Perga je to květový pyl,
který je dále přepracován včelami přímo v
úle. Analýzy dokazují nepostradatelné
Duben 2021

aminokyseliny, stopové prvky, enzymy a řadu
potřebných živin. Všechny tyto látky jsou
biologicky vyvážené a působí synergicky
(společně, doplňují se). Perga je o více než 50
% účinnější než květový pyl rouskovaný a
nevyvolává alergické reakce.
Včelky při sběru jednotlivá zrníčka pylu rostlin
zpracovávají do rousků. To jsou často
pozorované pylové „bochánky“ upevněné na
zadních nožkách včel. Včely létají z květu na
Strana 7
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květ, přičemž se na chloupcích jejího kožíšku
zachycují drobná zrnka pylu. Včely k
sebranému pylu přidávají obsah medného
váčku a svých žláz a tzv. tlačítkem jej pěchují
do košíčků na zadních nohách a tvoří z něj
rousky (obr. 1). Ty pak nosí do úlu, kde probíhá
další zpracování. Úlové včely přidávají další
výměšky svých žláz, pyl pěchují hlavičkami do
plástů. V tomto stavu následně začíná mléčné
kvašení (konzervace stejně jako u siláže nebo
zelí), během něhož vznikají v pylu další
důležité substance. Vlivem včelí práce vzniká z
práškového pylu z květin pyl rouskovaný a
následně pyl perga (obr. 2). Celý tento
náročný řetězec dělají včelky proto, aby jim
pyl dlouho vydržel. Pyl v tomto stavu je
nazýván jako „včelí chléb“, konzervovaná
bílkovina, bez které by včely nedokázaly
vůbec přežít.
Včelaři mohou získat pyl rouskovaný pomocí
tzv. pylochytu umístěného u česna (vstupu do

úlu), kde je pyl včelám odebírán přímo z
nožiček a padá do sběrné nádoby. Tento
hydroskopický pyl je potřeba z úlu pravidelně
odebírat, čistit a sušit.
Získávat pyl perga je daleko náročnější a
využívají se k tomu dva způsoby. Buď jej z
jednotlivých buněk plástu získáme pomocí
vypichovátka, nebo celé plásty vkládáme do
mrazničky. Tam se vosk stane křehkým,
snadno se rozdrolí a pyl lze sesbírat.
Jedno včelstvo za rok spotřebuje 25 až 40 kg
pylu. Ten je do úlu dopravován mladými
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včelkami o stáří 15 až 17 dní. Jedna včela
dokáže za den nasbírat pouhých 30 až 50 mg

pylu, takže nasbírat přes 25 kg je opravdu
náročný proces.
V květovém pylu najdeme obrovské množství
bílkovin, železa, kalcia nebo třeba fosforu. V
menším množství se v něm vyskytuje také
draslík, hořčík, chlor, měď, kobalt, křemík a
sodík. Díky přítomnosti nenasycených
mastných
kyselin,
aminokyselin
a
nepřebernému množství vitamínů dokáže
udržet zdravou pokožku a sliznice, podporuje
růst vlasů a výrazně se podílí také na tvorbě
krvinek a udržuje propustnost cév a pomáhá i
při dalších obtížích. Zejména pyl perga
podporuje organizmus k rychlé obnově
duševní
a
fyzické
síly,
zvláště
v
rekonvalescenci
po
vyčerpávajících
chorobách a po operacích.
A jak se pyl používá?
Pyl lze konzumovat klasicky po lžičkách bez
nutnosti jakékoliv úpravy. Je doporučováno
jej konzumovat v množství 1 až 3 lžiček
denně, přičemž dětem a při prevenci je
doporučována poloviční dávka. Pokud trpíte
nízkým tlakem, je ideální užívat jej na noc.
Pyl lze konzumovat i tak, že jej klasicky
zapijete například vodou nebo studeným
čajem, případně zamícháte do jogurtu nebo
medu. Nesmíte jej však přimíchávat do
Informátor obce Albrechtičky
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žádných tepelně zpracovaných pokrmů,
rychle se tím ztrácejí vitamíny. Používání je
pak výslovně zakázáno při onemocnění
ledvin, nádorových onemocněních a první 3
měsíce těhotenství.
V našem okolí neznám včelaře, který by pyl
svých včel přímo nabízel. Nicméně pyl je

běžně dostupný v nabídce různých
internetových obchodů, obchůdků se zdravou
výživou, včelařskými potřebami a produkty,
nebo na trzích.
Ing. Pavla Dostálová
Včelařský spolek Poodří

Elektrospotřebiče v domácnosti
Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou
součástí našeho života a provázejí nás
prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Ať je to
doma, na pracovišti nebo v místech, kde
trávíme volný čas.
Jsou nejen našimi pomocníky, ale
také
současně
jednou
z
nejčastějších příčin požárů. V
domácnostech se hlavními zdroji
požáru stávají televizory, ledničky,
žehličky, varné konvice, fritézy,
elektrické ruční nářadí apod. Ne
každý elektrický spotřebič je, i přes
ujištění prodávajícího, dostatečně
bezpečný a spolehlivý a tak se často stává, že
si domů nevědomky pořídíme zdroj požáru.
Velké nebezpečí rovněž skrývá vadné
elektrické vedení nebo nesprávné zapojení
zásuvek. Nejčastější příčinou požáru je buď
technická porucha na elektrickém spotřebiči,
nebo lidská nepozornost a nedbalost.
Abychom se pokud možno vyhnuli
případnému nebezpečí, měli bychom již při
nákupu spotřebičů věnovat pozornost
některým zásadním informacím:
nový elektrický spotřebič musí být označen
značkou shody CE, případně je dobré si ověřit,
zda je na výrobku i značka některé
akreditované zkušebny; přímo na elektrickém
spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na
obalu výrobku musí být označeno jmenovité
napětí a příkon a údaje o výrobci a údaje o
modelu nebo typu; nezbytnou součástí
Duben 2021

výrobku musí být návod k obsluze a další
texty v češtině, záruční list a pokladní doklad
Pokud se setkáme s tím, že překlad
dokumentace z cizího jazyka do češtiny je
nesprávný a neúplný s množstvím
gramatických chyb, mělo by nás
to před zakoupením takovéhoto
výrobku varovat. Rovněž musíme
uvážit, zda příkon spotřebiče je
vhodný s ohledem na zatížitelnost
obvodu, ve kterém má být
zapojen.
Pokud
elektrický
spotřebič nesplňuje tyto základní
požadavky, je lépe si jej
nepořizovat, i když nás prodávající a cena
přesvědčují o opaku. Velké bezpečnostní
riziko s sebou nese i nákup použitých
spotřebičů, ke kterým není žádný návod k
použití, neznáme jeho stáří a technický stav.
Pozornost bychom rovněž měli věnovat
umístění a zapojení elektrického spotřebiče.
Vzhledem k tomu, že nejen elektrické
spotřebiče určené pro vytápění, ale i ostatní
spotřebiče se při provozu zahřívají, je důležité
zabezpečit dostatečně chlazený prostor v
okolí spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí,
následnému vzplanutí a rozšíření požáru.
Požár může způsobit i vadné elektrické vedení
nebo nesprávné zapojení elektrických
zásuvek.
Měli bychom mít přehled, na jaký průtok
proudu jsou uzpůsobeny zásuvkové obvody a
jakými jističi jsou osazeny, abychom mohli
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elektrický spotřebič připojit bez nebezpečí, že
síť přetížíme.
Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací
šňůry a přenosné zásuvkové lišty a to
především, když upřednostníme cenově
výhodnější „slabší“
vodiče.
Většina
prodlužovacích šňůr a rozdvojek je schopna
přenést maximálně 2300 W. Rozhodně by se
prodlužovací šňůra neměla prodlužovat další
šňůrou, resp. rozdvojkou, protože právě spoje
jsou nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se
neměly zasunovat rozdvojky do rozdvojky,
vhodnější je použít prodlužovací lištu. Často
se stává, že prodlužovací šňůry jsou ukrývány
různě pod koberci, za skříněmi apod., kde jsou
podmínky pro vznik požáru z přehřátí
nejpříznivější.
Navíc
přecházením
a
přejížděním kabelu, který je ukryt pod
kobercem může časem dojít k jeho poškození.

nebezpečí požáru při jejich zakrytí hořlavým
materiálem (např. sušení prádla). „Zakrývat“
bychom samozřejmě neměli žádný elektrický
spotřebič vzhledem k možnému přehřátí a
následnému vzniku požáru. Větrací mřížky na
např. u televizoru, mrazničky apod. slouží k
odvodu tepla a brání přehřátí spotřebiče.
Všechna takováto bezpečnostní upozornění
musí samozřejmě obsahovat dokumentace
od výrobce spotřebiče.
Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické
spotřebiče bez dozoru. Především pokud se
jedná o pečící troubu, varnou desku nebo jiný
spotřebič, kde právě připravujeme jídlo.
Stejně tak se jedná o fritézy, toustovače,
domácí pekárny apod., kde může dojít nejen
ke spálení pokrmů, ale i k následnému požáru.
Některé spotřebiče jsou již dnes vybaveny
pojistným časováním, které po určité době
přístroj automaticky odpojí, ale i přesto
bychom neměli nechat přístroje bez dohledu.
Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během
provozování
opotřebovává,
předepisují
technické předpisy a technické normy jejich
pravidelné kontroly. Současná legislativa
nenařizuje provádět pravidelné prohlídky a
revize spotřebičů používaných v domácnosti.
Doma si každý za zdraví své, zdraví svých
blízkých a za svůj majetek zodpovídá sám a
proto není od věci, a můžeme to jen
doporučit, nechat si používané elektrické
Prodlužovací šňůry by měly být vedeny spotřebiče občas překontrolovat odborníkem.
přehledně a v žádném případě se nesmí
přitloukat hřebíky nebo sponami s ostrými
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský
hranami. Elektrické spotřebiče je nutné
záchranný sbor Moravskoslezského kraje
zapojovat jen do řádně uzemněných
tříkolíkových zásuvek (zásuvky se dvěma
otvory a jedním kolíkem), které jsou
nainstalovány osobou s příslušnou kvali kací.
Samostatnou kategorii rizikových elektrických
spotřebičů tvoří přímotopy, teplomety,
akumulační kamna apod., u kterých hrozí
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Anděl strážný
Touto cestou bychom vás rádi informovali, že
naše organizace nově navázala spolupráci s
Českou spořitelnou, která pro seniory
připravila seriál Abeceda vzdělávání pro
seniory. Tento seriál se zaměřuje na edukaci
používání mobilních telefonů, využívání
aplikací, vyhledávání na internetu, psaní zpráv
s přáteli aj. Seriál poběží do srpna a každých
14 dní se senioři mohou těšit na zajímavá
vzdělávací videa, která jim usnadní používání
mobilního telefonu. Věříme, že naše
spolupráce s Českou spořitelnou přinese
seniorům rozptýlení v této těžké době a
zároveň jsme rádi, že můžeme přinést něco
navíc k tísňové péči.

Studenti se rozhodli naučit s chytrými
telefony pracovat co nejvíce seniorů s pomocí
návodných videí. Asi dobře víte, že vnoučata
vás dokážou přemluvit k různým novinkám,
nechte se strhnout i nyní. Nemusíte k
telefonům být přikování neustále, ale je škoda
jejich výhod nevyužít. Tento vzdělávací seriál
začíná videem: Jak si nastavit telefon a
následuje druhé důležité video: Jak si nastavit
internet. Abeceda vzdělávání pro seniory je
dostupná na: https://www.andelstrazny.eu/
Za tým ANDĚLA STRÁŽNÉHO a s přáním
krásných zdravých dní, Ing. Irena
Třešňáková Ing. Anna Kabotová

"Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu
dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí,
zůstává mladý." Henry Ford

Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Duben 2021" oslaví své životní jubileum:
paní Falharová Růžena
– 75 let
pan Myška Miroslav
– 70 let
paní Halfarová Věra
– 70 let
paní Seifertová Dagmar
– 70 let
Přejeme jim vše nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let.

Rozloučili jsme se
V měsíci "Březen 2021" jsme se rozloučili:
s paní Šajtarovou Vlastou
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Pedikúra v Albrechtičkách
Lékařská ordinace v Kulturním domě,
Albrechtičky 131, 742 55
Pracovní doba na objednávku tel: 605 25 21 21,
e-mail: pedikurapetra@seznam.cz
CENÍK platný od 1. 4. 2021
Zdravotní „ přístrojová“ pedikúra…………………standardní cena 350,VHODNÁ PRO DIABETIKY
Desinfekce nohou, odstranění ztvrdlé kůže a otlaků, úprava nehtů pomocí
vysokorychlostní brusky, jemná masáž závěrečným přípravkem.
Ošetření zarostlého nehtu - cena dle rozsahu poškození.
Ošetření mykotických nehtů a nohou – cena dle rozsahu poškození.
Doplňkové služby
Odlakování nehtů cena 20,Odstranění gelu, gellaku cena 80,Lakování nehtů cena 40,Úprava nehtů metodou gellak cena 250,-
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