I N F O R M ÁTO R

ZPR AVODA J OBCE ALBRECHTIČKY - březen 2019

informace z obecního úřadu
Úvodník březen - Masopust 2019
V neděli 3. března prošel naší obcí přibližně
50 členný masopustní průvod v čele s “barevným“ Masopustem, kterého následoval
medvěd, smrtka, kobyla a ostatní masky,
především dětské. Sraz se konal v 16:00 hod u
ubytovny Kotvice (č. p. 53), kde si nejdříve
maškary vyprosily u paní starostky povolení
projít obcí a za doprovodu harmoniky, zpěvu
a zvuků z všelijakých cinkacích a bouchacích
nástrojů, putoval průvod dále vesnicí. V
každém navštíveném domě byly maškary

pohoštěny, pokud průvodu otevřela žena,
nesměla, dle tradic, odmítnout masopustní
tanec.
Průvod došel k obecnímu altánu, kde masky
přivítaly další dvě desítky občanů. Jelikož
období půstu potrvá 40 dní, je třeba se pořádně posilnit. Pan místostarosta připravil zabíjačkové dobroty, které bylo možné nejen
ochutnat ale také zakoupit. Na mlsné jazýčky
myslela paní starostka, která napekla výborné koblihy. I když nám počasí celkem přálo,

Foto: Radomír Volek 2019
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tudíž je co zlepšovat, doufám, že se masopustní tradice obnoví a i v příštím roce se
takto společně rozloučíme s plesovou sezónou.

Foto: Radomír Volek 2019

všem přišlo vhod také něco na zahřátí.
Masopustní veselice pokračovala vyhlášením
soutěže o nejlepší dětskou masku, kde se
upřednostňovala domácí tvorba (1. místo
Ondra Pavlonka, 2. místo Toníček a Adinka
Šajtarovi a 3. místo Terezka Hoffmannová).
Nezávislá porota, náhodně vybrána z řad
účastníků, ochutnávala a hodnotila 8 vzorků
koblih, které doma upekli a do soutěže přinesli naši spoluobčané. Tuto disciplínu zcela
ovládly ženy (1. místo Anna Havlíková, 2.
místo Martina Pituchová a 3. místo Jarmila
Hajduková).
Ukončení akce proběhlo popravou a znovu
oživením kobyly, jako symbolika konce
starého hospodářského roku a začátku nového.
I když se tato akce u nás konala poprvé, a

Foto: Radomír Volek 2019

Velké díky patří všem, kteří průvod podpořili
nejen svojí účastí, ale hlavně dobrou náladou,
která celou akci doprovázela.
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Recept na výherní masopustní koblihy
1 kostka kvasnic, 50g cukru, 1 vanilkový
cukr, 250 ml mléka, 500 g polohrubé mouky
50g másla v pokojové teplotě, 3 žloutky,
3 lžíce rumu, špetka soli, citronová kůra
+ olej na smažení a domácí marmeláda/povidla na náplň.
Zaděláme těsto a necháme jej vykynout.
Pak vyhazujeme na vál kousky těsta, do
kterých zabalíme marmeládu či povidla a
smažíme v dostatečném množství oleje…
Jak jednoduché!

Tak ať se povedou.

Vítězná kobliha

Foto: Radomír Volek 2019

3. zasedání zastupitelstva obce
USNESENÍ
z 3. zasedání zastupitelstva obce
Albrechtičky konaného dne 25. února
2019 v kulturním domě v Albrechtičkách.
--------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Albrechtičky:
3/1/2019
schvaluje program 3. zasedání
volí ověřovatele zápisu 3. zasedání
bere na vědomí kontrolu usnesení z 2.
zasedání
3/2/2019
bere na vědomí zprávu o činnosti obecního
úřadu.
3/3/2019
schvaluje poskytnutí účelových dotací
-částku 67 000,- Kč - Římskokatolická farnost
Albrechtičky
-částku 80 000,- Kč – Tělocvičná jednota Sokol
Albrechtičky
-částku 20 000,- Kč – Charita Studénka
rozhodlo neposkytnout finanční dar Fondu
pro opuštěné a handicapované děti
3/4/2019
-schvaluje podání žádosti o dotaci v roce
2019 k projektu „Stavební úpravy 2.NP č.p.

286 v obci Albrechtičky“ do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj –
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019,
podprogram G.
-schvaluje podání žádosti o dotaci v roce
2019 k projektu „Obnova kaple Albrechtičky
parc.č. st. 97/3“ do dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2019, podprogram G.
-schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2019 k projektu „Chodníková tělesa
u silnice III/46431“ do dotačního programu
MAS Regionu Poodří
3/5/2019
schvaluje účetní závěrku p.o. Kulturní a
Sportovní centrum Albrechtičky za rok 2018 s
výsledkem hospodaření 0, Kč.
3/6/2019
schvaluje rozpočtové opatření č. 1
3/7/2019
deleguje jako zástupce obce pro ASOMPO
paní starostku, jako zástupce pak pana místostarostu
3/8/2019
bere na vědomí zápis kontrolního výboru
Regionu Poodří z 18. 12. 2018
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Poplatky
Připomínáme občanům, že do konce března
se platí poplatek za nájem hrobového místa.
Poplatky za psa jsou splatné do konce dubna.
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců.
Majitel má povinnost ohlásit vznik nebo zánik
poplatku osobně správci poplatku. Poplatník
je povinen ohlásit i jakékoliv změny.

Pronájem bytu v hasičárně
Obec Albrechtičky nabízí pronájem bytu v
hasičárně o dispozici 3+KK od 15.5.2019
Zájemci o pronájem tohoto bytu se mají
možnost přihlásit na obecním úřadě v
Albrechtičkách do 15.4.2019.
Celková plocha bytu je 111,37 m2 včetně
příslušenství.

Minimální nájemné bez inkasa činí 4.500,- Kč
měsíčně.
Předpokládaná kauce ve výši dvou měsíčních
nájmů.
Zájemci o pronájem si mají možnost byt
prohlédnout po telefonické dohodě.

informace z obce
Legionáři
Československá obec legionářská a Český
svaz bojovníků za svobodu vydaly k 100.
výročí vzniku Československé republiky a
ukončení 1. světové válk y publik aci
Památníky obětí obou světových válek 20.
století z Novojičínska. Jde o ucelený přehled o
památnících, pomnících a hrobech obětí
těchto válek z našeho nejbližšího okolí.

Smyslem publikace, ale i přáním autorů a
obou organizací je, aby se k těmto památníkům přistupovalo s úctou, vážností a důstojností, jakou si zaslouží a uchovaly se i pro další
generace. Jeden z výtisků této publikace je k
dispozici také v naší obecní knihovně.

Dárci krve
Obec Albrechtičky blahopřeje dárcům krve,
kteří dovršili významný počet bezpříspěvkových odběrů:
Český červený kříž udělil Marceli Š. zlatou
medaili prof. MUDr. J. Janského za 40
odběrů
Český červený kříž udělil Pavlu Š. Zlatý kříž
2. třídy za 120 odběrů

Český červený kříž udělil Vlastimilu R.
Zlatý kříž 1. třídy za 160 odběrů
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i
záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík
nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví,
ale celé naší společnosti.
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Šikovné děti z MŠ
Nový rok 2019 jsme přivítali s nadšením a
elánem. Hned na počátku jsme se seznámili
se „Třemi králi“. Děti se zúčastnily karnevalu,
kde se předvedly krásné a hlavně různorodé
masky. Dále v lednu proběhl lyžařský výcvik a

několik dětí z MŠ i ZŠ si osvojilo lyžování na
svahu v Pálkovicích. Poslední týden v lednu
jsme v rámci masopustu pekli koblížky. Od 5.
2. 2019 vždy v úterý jezdíme na plavecký
výcvik do Brušperku. (Prosíme rodiče, aby

svým dětem připravili batůžky, plavky bez nohavic a volánků, koupací čepici, ručník). Nyní
společně vyrábíme krmítka a učíme se starat o ptáčky. Na
středu 17.4.2019 připravujeme „Velikonoční tvoření“ pro
děti i rodiče. Budeme vyrábět krásné zajíčky a další velikonoční dekorace.

Připravujeme se na budoucí prvňáčky
ZŠ Albrechtičky je školou malotřídní. Co to
pro vaši představu znamená? Je to škola s
alespoň jednou třídou, v níž se děti různých
ročníků vzdělávají společně. V České republice tvoří malotřídky zhruba 38 % základních

škol. Malotřídních škol je v blízkém okolí
devět, například v Pustějově, Slatině,
Kujavách. Rodiče si někdy pokládají otázku,
zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna jejich děti
pokračování na straně 6
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dostatečně a kvalitně vzdělávat? Jak může
vyučování vypadat?
Předností je styl výuky. Děti v úvodu a v závěru
hodiny často pracují společně, učitelka je
motivuje např. hrou, společně si hodnotí
v závěru hodiny svoji práci, práci spolužáků.
V hlavní části hodiny učitelka s žáky pak dále
nemůže pracovat najednou, ale ve skupinkách. Jedné zadá samostatnou práci a věnuje
se výkladu nové látky v druhé skupince. Práce
učitele je náročná, ale získává tak jen žák,
jelikož práce je individuální, s malým počtem
dětí, vše je přizpůsobeno maximálně potřebám žáka. Učivo je dostatečně procvičeno,
mladší se učí od starších, učivo si často děti
opakují. Učitelka tak okamžitě získává zpětnou vazbu od dětí. Ve třídě panuje rodinná
pohoda. Stylem výuky se malotřídní školy
hodně podobají školám s alternativní výukou.
Děti se tak přirozenou cestou učí:
•samostatně pracovat a uvažovat
•spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky spoléhat se na sebe
•požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout
•tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i

nedostatky
• společně i samostatně tvořit
Pro rodiče budoucích prvňáků jsme letos
připravili projet KLÍČEK OD ŠKOLY, kdy ve
třech setkáních s rodiči, dětmi a učitelkami
naší základní školy chceme
• nabídnout předškolákům a rodičům
možnost seznámit se s prostředím a učiteli
naší základní školy
• přispět k úspěšnému zvládnutí přechodu
dětí z mateřské školy
do 1. ročníku naší základní školy
• ukázat dětem, na co se těšit
• ukázat, co je pro prvňáka důležité pro
nástup do 1. třídy
Děti z MŠ a ZŠ se přirozeně znají, mimo jiné
spolu zažívají společné kulturní zážitky, sportování - plavání i lyžování. Letos jsme pro
předškoláky připravili další společné programy v dopoledních hodinách. Děti zažijí setkání přímo ve škole, v sokolovně či na hřišti.
V příjemné atmosféře umožníme dětem
společné zážitky, vzdělávání i zábavu. Těšíme
se.
Za ZŠ: Mgr. Huvarová Věra

Probíhající i připravované akce ZŠ a MŠ Albrechtičky
5.2 – 16.4.
18.2.
25.-1.3.
5.3 a 19.3
21.3.

Plavecký kurz
Zahájení projektu Klíček od školy
Jarní prázdniny
Klíček od Školy (ZŠ od 16.00)
Deskovky aneb Mámo, táto –
pojď si hrát - hravá dílna s tvoře-

ním – zveme všechny bez rozdílu
věku
29.3. Výlet do Světa techniky v Ostravě
8.4. Klíček od školy
11.4. Zápis do 1. třídy

informace ze společenské rubriky
Blahopřejeme
V měsíci březnu 2019 oslaví své životní jubileum
paní Inge Huvarová ............. 75 let .
Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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Jarní a velikonoční výstavka
Obec Albrechtičky a místní spolek zahrádkářů zvou širokou veřejnost na

Jarní a velikonoční výstavu
která se bude konat v IC Dřevěnice.

Sobota 13.4.2019 9:00 – 17:00 hod.
Neděle 14.4.2019 9:00 – 17:00 hod.
Pondělí 15.4.2019 9:00 – 12:00 hod.
Výstava bude prodejní, k zakoupení budou
velikonoční dekorace, živé i umělé květiny,
perníčky, kraslice a další.
Připraveno bude domácí občerstvení.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Akce spolků
vaných akcích Vás budeme prostřednictvím
Pro přehlednost jsme se pokusili sestavit
zpravodaje či obecního rozhlasu průběžně
základní kalendář akcí, naplánovaných spolinformovat. Prosíme organizátory o včasné
ky či obcí v letošním roce. Prosím, berte tento
zasílání informací k jednotlivým akcím, abykalendář s rezervou, termíny a časy konání
chom mohli Vámi pořádanou akci včas prejednotlivých akcí se mohou změnit v závisloszentovat.
ti na mnoha faktorech. O aktuálně připravoPřehled kulturních a společenských akcí v roce 2019
Datum
Čas
Místo
Akce
Pořadatel
Veřejnost
Kulturní dům
Obec
ANO
24.03.2019
Vítání občánků
27.04.2019
9.00
Zahájení rybářské sezóny
Fojtovka
Rybářský spolek
ANO
01.05.2019
9.00
ANO
Ubytovna a okolí
JUNÁK
Skautské závody
Kulturní dům
ZŠ a MŠ
ANO
03.05.2019
Den matek - školní akademie
24.05.2019
Noc kostelů
Kostel
Farnost, Lilia
ANO
14.00
Kulturní dům
Obec + Ochotníci
Pozvaní
26.05.2019
Jubilanti
01.06.2019
Zahrada u KD
SDH
14.00
Dětský den
ANO
15.06.2019
obecní sportoviště
Obec
ANO
Sportovní den
Rybářský spolek
22.06.2019
9.00
Dětské rybářské závody
Fojtovka
ANO
06.07.2019
Hřiště u sokolovny
TJ Sokol
ANO
Pouťová zábava
Skautský tábor
NE
17.-27.7.2019
JUNÁK
14.11
Hřiště u sokolovny
Obec + spolky
07.09.2019
Den obce
ANO
14.09.2019
Volejbalový turnaj
ANO
28.09.2019
JUNÁK
ANO
Svatováclavský kros
Ubytovna a okolí
Výroční valná hromada ke 135 letům založení SDH Albrechtičky
01.12.2019
17.00 Rozsvěcení vánočního stromku
Obec + ZŠ + JUNÁK
ANO
Točna u COOP
05.12.2019
17.00
Kulturní dům
Ochotníci + JUNÁK
ANO
Mikulášská besídka
Adventní výstava
Dřevěnice
ANO
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