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informace z obecního úřadu
Úvodník únor 2019

Foto: Radomír Volek 2019

Pranostiky pro měsíc únor - Na Hromnice zimy polovice.

Foto: Radomír Volek 2019

Pranostiky pro měsíc únor - Svatý Valentýnek - jara tatínek.

Odvoz odpadů
V návaznosti na požadavky občanů na odvoz
odpadních nádob s frekvenci 1x měsíčně
(tarif P191 a P291) rozhodlo zastupitelstvo
obce na pracovním jednání, zpřístupnění
této možnosti všem občanům - dosud mohly

této možnosti využívat pouze osoby, žijící v
domě samotné. V souvislosti s tím však apelujeme na soudnost občanů, zvlášť s ohledem
na vedra v letních měsících a zároveň upozorňujeme na již platné pravidlo, že je-li popelnipokračování na straně 2
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ce přeplněna tak, že nejde zavřít víko, nebude
takováto popelnice vyvezena.
Změnu tarifu odvozu odpadních nádob
můžete změnit v kanceláři obecního úřadu
nejpozději do konce srpna.
Od občanu přišel i návrh na změnu organizace platby za odpad formou jednotného
poplatku za osobu. Zastupitelstvo obce
návrh projednalo, ale shodlo se na tom, že
jednotný poplatek na hlavu trvalé přihlášeným osobám v obci je krokem zpátky. V době,
kdy se celosvětově potýkáme s problémem
velkého množství odpadu a je potřeba stimulovat občany k tomu, aby třídili co největší

objem odpadků tak, aby ho v popelnicích na
směsný odpad končilo co nejméně, rozhodně
poplatek na osobu tento podnět k třídění
odpadů nevyvolá. Počet domácnosti, kterým
by tato úprava přinesla úsporu a počet
domácnosti pro které by byla nevýhodná, je
téměř totožná. Zvažte prosím tedy, pokud
chcete za svoz odpadu ušetřit, jestli byste v
domácnosti nebyli schopni více třídit a sjednat si na svoz buď menší objem nádoby, nebo
nižší frekvenci vývozu. I proto se zastupitelstvo shodlo na umožnění sjednání měsíčního
svozu pro domácnosti s více členy.
Eva Tripská, starostka

Objem nádoby

Tarif

Počet obsluh

Cena 2019

80
80
80
120
120
120

P101
P111
P191
P201
P207
P211

1428,2400,828,1728,1092,2904,-

120

P261

120
120
120

P271
P291
P292

1 x za 14 dní
1 x týdně
1 x měsíčně
1 x za 14 dní
1 x za 14 dní v zimě (7 měs.)
1 x týdně
1 x týdně v zimě (7 měs.) +
1 x za 14 dní v létě (5 měs.)
1 x týdně v zimě (7 měs.)
1 x měsíčně
1 x měsíčně v létě (7 měs.)

2414,1904,1068,777,-

Statistika za rok 2018
K 1.1.2019 je v naší obci evidováno 707 obyvatel.
Dospělí .................................................................572
muži ......................................................................282
ženy .......................................................................290
Děti do 18 let ........................................................135
chlapci ....................................................................66
dívky ........................................................................69
děti do 3 let ............................................................42
děti od 3 do 15 let ..................................................69

děti od 15 do 18 let ................................................24
Průměrný věk obyvatel Albrechtiček je 41,9
let.
K trvalému pobytu se přihlásilo 18 a odhlásilo
7 obyvatel.
V roce 2018 jsme se rozloučili se 7 spoluobčany. V roce 2018 se narodilo matkám s trvalým
pobytem v naší obci 6 dětí: Adéla, Klára, Lucie,
Nikol, Adam a Jonáš.
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Autobusy linka 649 – změna
Po apelaci na úpravu autobusu linky 649 z
Albrechtiček do Studénky s odjezdem v 9:01
informujeme, že bylo přislíbeno, že od červnové změny jízdního řádu bude obnovena
zastávka „Studénka, Butovice, Vagónka
hl. vrátnice“.

Vítání občánků 2019
Kulturní komise pořádá v březnu Vítání
občánků. Slavnostní obřad, při kterém jsou
nově narozené děti přivítány mezi občany
obce, se bude konat v neděli 24. března
2019. Děti obdrží upomínkový list a malý
dárek.
V souladu s ustanovením zákona č.101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů žádáme rodiče, kteří
mají zájem se se svým dítětem akce zúčastnit
o vyplnění formuláře na obecním úřadě do
8.3.2019. Formulář si případně můžete stáhnout na internetových stránkách obce:
www.albrechticky.cz - Zpravodaj.
Podmínkou účasti na akci je trvalý pobyt
alespoň 1 rodiče v obci a narození dítěte po
1.3.2018.

Ohlédnutí za obecním plesem 2019
Počátkem února se v Kulturním domě v
Albrechtičkách konal Obecní ples. Plesů jsem
zde již zažil celou řadu, ale tomu obecnímu
jsem se – ani nevím proč – stále vyhýbal. Letos
nadešel čas to změnit. Přiznávám, že jako
jeden z organizátorů jsem do toho šel trochu
s obavami, protože jsem netušil, co mohu
čekat. A nestačil jsem se divit... Tak přátelskou
a pohodovou atmosféru, která provázela celý
ples (a která občas na obecních či městských
plesech chybí) jsem nečekal. A za to bych rád
poděkoval všem návštěvníkům našeho
obecního plesu, neboť bez Vás by to nemělo
smysl! Další poděkování míří kapele PHS,
která k té báječné náladě přispěla mírou
vrchovatou. Děkuji samozřejmě všem, kteří
se na přípravě či úklidu plesu podíleli a v
neposlední řadě mi dovolte poděkovat
sponzorům Obecního plesu:
Rekreační areál RELAX KYČERA, MSV Kovárna

s.r.o., GIOL ANTICOR s.r.o., Miramo s.r.o.,
DENAS s.r.o., PRO ADVISING s.r.o., MORAVAN
a.s., Moravia Trend s.r.o., OZO Ostrava s.r.o.,
SPO s.r.o., Projekční a inženýrská činnost
Groman a spol., ŠELA HABANERA s.r.o.,
Partners Financial Services a.s., Karel Geiger –
Hasičský servis, Česká pojišťovna, Střechy
Huvrad, Jana Kubošová, Vojtěch Nebel –
Papírový svět, Petr Paulus, Petr Škopek, Petr
Sklenák, Pavel Bartoš, Ing. Petr Pavlík, Jiří
Rusek , I ng. David Tomášek , R omana
Závodská, Aleš Šajtar.
Ještě jednou gratuluji výherkyni první ceny –
Víkendového pobytu pro 2 osoby s polopenzí
v Beskydech a se všemi se těším na viděnou
na Obecním plese 2020.
Lukáš Pitucha, místostarosta
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Tříkrálová sbírka

15. ledna skončil další ročník Tříkrálové sbírky.
Pro Charitu Studénka se koledovalo v 15
obcích a i přes letošní nepřízeň počasí vyšlo
do ulic celkem 126 nadšených „královských“
skupinek s doprovodem.
Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli.
Zvlášť bych chtěla poděkovat všem koledníkům a koordinátorům sbírky. Velice si vážím
vaší pomoci, která je odrazem Vaší solidarity s
potřebnými. Poděkování patří také rodičům,
jejichž děti se sbírky účastnily, za výchovu dětí
k zodpovědnosti a lásce k bližním.
Peníze vybrané v roce 2019 použijeme na
financování:
• studie na rozšíření Domova sv. Anny, zřízení
denního stacionáře a odlehčovací služby,

• stavby skladu pomůcek,
• zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzačních pomůcek,
• volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala,
(lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký
výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max.
500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si můžete
vyzvednout přímo v Charitě ve Studénce
nebo na webových stránkách www.studenka.charita.cz .
• 35 % vybraných peněz bude použita na
celostátní projekty a zahraniční pomoc.

Studénka I
Butovice
Nová Horka
Bartošovice
Bravantice
Slatina
Tísek
Bílov
Bílovec+Vyškovice
Albrechtičky
St. Ves n.Ondřejnicí + Košatka
Pustějov
Mošnov
Kateřinice
Petřvald
Trnávka
Velké Albrechtice

počet
pokladniček
13
16
2
6
5
6
5
1
23
6
15
5
6
2
9
2
4

Celkem

126

obec
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Bc. Jarmila Pomikálková, DiS.
ředitelka Charity Studénka
sbírka 2019

sbírka 2018

82 651 Kč
101 869 Kč
5 929 Kč
36 112 Kč
18 455 Kč
17 728 Kč
35 939 Kč
5 903 Kč
144 328 Kč
30 683 Kč
113 523 Kč
35 271 Kč
22 260 Kč
22 635 Kč
67 933 Kč
24 005 Kč
23 529 Kč

71 507 Kč
94 506 Kč
5 439 Kč
31 277 Kč
16 694 Kč
17 965 Kč
34 301 Kč
6 984 Kč
143 484 Kč
31 081 Kč
103 152 Kč
35 038 Kč
19 934 Kč
17 560 Kč
59 318 Kč
24 001 Kč
4 499 Kč

788 753 Kč

726 138 Kč
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Rozloučili jsme se
V měsíci lednu 2019 jsme se rozloučili:
s paní Martou Urbanovou
a s paní Annou Jakubovou

Blahopřejeme
V měsíci únoru 2019 oslaví své životní jubileum
paní Františka Šajtarová ............. 80 let .
Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

informace z kultury a sportu
Termíny plesů - 2019

02.03.2019 – Hasičský ples – SDH Albrechtičky, Sokolovna
od 20.00 hod. v Sokolovně, hraje TNT

POZVÁNKA - Masopustní průvod
V neděli 3. března se pokusíme obnovit
tradici Masopustního průvodu masek, pojďte
do toho s námi!
Srdečně zveme děti (a odvážné dospělé)
do Masopustního průvodu masek, který
projde obcí v neděli 3.3.2019. Sraz masek
bude v 16.00 hod. na hřišti u„č.p.53“.
Průvod v čele s medvědem a kobylou pak
projde obcí a svou cestu zakončí na zahradě u
Kulturního domu, kde na Vás budou čekat
masopustní koblihy, domácí zabíjačka a
občerstvení pro děti i dospělé.
Součásti akce budou soutěže:
• Soutěž o nejkrásnější doma vyrobenou
masku

• Soutěž o nejlepší domácí koblihu (soutěžící
přinese s průvodem na zahradu u kulturního
domu 5 ks doma vyrobených koblih, odborná
porota v přímém přenosu vyhodnotí ty
nejlepší)
Těšíme se na Vás, ať už s maskou, nebo bez ní!
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále kulturního domu.
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CHOVATELÉ
DRŮBEŽE

DRŮBEŽÁRNA PŘÍBOR-KLOKOČOV

Prodej
zahájen

- hnědé Bovans, mladé, levné kuřice
vhodné pro domácí chov

začátek snášky březen/duben19

Prodej Po-So 8.00-11.00 h.
Info:
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - únor 2019
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informace ze základní a mateřské školy
Lednové tvoření v ZŠ
V polovině ledna se v naší základní škole
uskutečnilo tvoření z Ekolíny - ekologické
plastelíny. Děti nejdříve dostaly pár rad a tipů
jak s Ekolínou zacházet a pak už nechaly
pracovat pouze své ruce a fantazii. Vznikaly
jim tak pod rukama originální pestrobarevné
výrobky, které si po skončení tvoření odnesly
domů. Naši nejmenší si vyzkoušeli základní
práci s “těstem“ jako např. hnětení, válení a
vykrajování. Kouzlu této uklidňující činnosti
propadly nejen děti, ale také rodiče, kteří
přišli jako doprovod. Neodolali a zabořili ruce
do měkké barevné hmoty a na chvíli tak
zapomněli na starosti všedních dní. Myslím si,
že jsme do druhého pololetí nemohli vykročit

lépe a už teď Vám můžu slíbit, že i tento půlrok
bude plný kreativních akcí.
Ivana Tomášková

informace ze světa humoru
Humor na téma Valentýn

Zdroj: www.pobavime.cz
1. Mladá žena si odpoledne zdřímla. Když se probudila, vyprávěla svému manželovi: „Zdálo se
mi, že jsi mi na Valentýna dal perlový náhrdelník. Co myslíš, že to znamená?”
„To se dozvíš večer,” řekl. Toho večera se muž vrátil domů s malým balíčkem a dal ho své ženě. S
nadšením ho otevřela, aby tam našla knihu s názvem„Výklad snů”.
Zdroj: www.ivtipy.cz
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