I N F O R M ÁTO R

ZPR AVODA J OBCE ALBRECHTIČKY - duben 2019

informace z obecního úřadu
Úvodník duben - Vítání občánků 2019
V neděli 24. března proběhlo páté „Vítání
občánků“. Slavnostního obřadu se zúčastnilo
8 párů se svými novorozenými dětmi. Mezi
nové občánky obce jsme přivítali 4 chlapce a
4 holčičky. Paní učitelky s dětmi z naší ZŠ si
připravily milé vystoupení písniček a básniček. Rodiče obdrželi upomínkové listy a dárky

pro své děti. Na závěr nechyběl přípitek a
společné foto.
Za příjemnou atmosféru akce patří poděkování všem, kteří se na její přípravě podíleli a
rodině Jaitnerových za každoroční zapůjčení
kolíbky.

Velkoobjemový odpad
Obec Albrechtičky ve spolupráci s firmou
OZO Ostrava organizuje sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svoz tohoto
odpadu je určen pouze pro občany obce
Albrechtičky.

Sběr proběhne v sobotu 4. května 2019 na
točně autobusu u mateřské školy v době od
12:00 do 15:00 hod.
Osoby podnikající jsou povinny si zajistit
odvoz odpadů, který vzniká z podnikatelské
činnosti, na své náklady samy. Tento sběr jim
není určen!

Obec Albrechtičky, 742 55 Albrechtičky 131, Tel.: 556 428 016
IČ: 00600814, DIČ:CZ00600814, E-mail: obec@albrechticky.cz, www.albrechticky.cz
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Sbìr a svoz BRO  kontejnery ASOMPO
Svoz BRO bude probíhat pravidelně opět ve
čtvrtky, kdy budou u budovy garáži obecního
úřadu od 14:00 hod. vystaveny kontejnery na
sběr BRO. Svoz bude zahájen v týdnu od
15.4.2019 ale protože se jedná o týden s
velikonočními svátky, proběhne první sběr
pravděpodobně v jiný den než ve čtvrtek.
Budete informováni rozhlasem a na webu
obce.
Žádáme občany, aby při odevzdávání BRO do
popelnic byli ohleduplní a odpad redukovali
na co nejmenší objem. V letošním roce došlo
k navýšení ceny za svoz a likvidaci BRO firmou
ASOMPO a.s. z 60,- Kč na 100,- Kč za jednu
vyvezenou nádobu. V roce 2018 naše obec
zaplatila za svoz BRO vyprodukovaný občany

obce 18 500,-Kč, v letošním roce se předpokládá po navýšení ceny 25 900,- Kč, proto se
snažme co nejvíce BRO likvidovat v rámci
možnosti v domácích kompostárnách.

Pooderské kotování 2019
Obec Albrechtičky vyhlašuje další ročník
obecního kola „Pooderského koštování“ soutěže v kvalitě destilátů.
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit soutěže o

nejlepší destilát upozorňujeme, že do soutěže je nutno dodat 0,1 litru daného destilátu.
Vyhodnocení vzorků pálenek proběhne v
pátek 10.5.2019.
Soutěží se ve třech kategoriích:
• slivovice
• hruškovice
• jabkovice
Zájemci o účast v soutěži se svými destiláty vyrobenými z loňské úrody, mohou
odevzdat své vzorky do soutěže na obecním úřadě do pátku 10. 5. 2019.
Vítězné vzorky postoupí do soutěže Regionu
Poodří v Bartošovicích, která se koná při
příležitosti Otevírání Poodří dne 18. května
2019.
Protože loňský rok byl na ovoce velice
úrodný a destilátů vzniklo velké množství,
přijďte se svými výsledky pochlubit a
reprezentovat obec v meziobecní konkurenci.
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Pomozte nám zlepšit ochranu stromů v Poodří!
Letošním rokem odstartoval pětiletý projekt
Life Osmoderma, který má za úkol přispět na
území CHKO Poodří a v jeho okolí k ochraně
starých stromů, tzv. veteránů, na které je
vázána řada zvláště chráněných druhů.
Projekt společně realizují Arnika,
ČSOP Studénka a Ostravská univerzita, a to ve spolupráci se
Správou CHKO Poodří, obcemi,
zemědělci a místními spolky a
obyvateli. Cílem projektu je jednak
zlepšení zdravotního stavu těchto
stromů pomocí jejich šetrných
ořezů (ořezy vrb, odstranění jmelí z
lip, zmlazení porostů atp.), ale také výsadba
několika tisíců nových stromů podél cest,
vodních toků a hrází. V rámci výsadeb se bude
jednat o duby či topoly odolné vůči jmelí a
podél vodních toků budou vysázeny vrby
jako zdroj dřeva a proutí. Plánuje se také
výsadba ovocných stromů, obzvláště pak
starých krajových odrůd jabloní, švestek či

hrušní. Abychom lépe poznali, jak místní
obyvatelé vnímají problémy a potřeby Poodří
a jeho ochranu v rámci chráněné krajinné
oblasti, rádi bychom Vás požádali o vyplnění
přiloženého anonymního dotazníku, který
nám pomůže pochopit, jaký je Váš
vztah k CHKO Poodří, čeho si ceníte
a co Vám naopak vadí. Váš názor je
pro nás velmi důležitý. Vyplnění
dotazníku zabere max. 10 minut.
Dotazník můžete vyplnit buď
ručně a odevzdat jej na obecním
úřadu (do konce dubna; můžete i
vhodit do poštovní schránky
obce), případně elektronicky na adrese
http://bit.do/dotaznikpoodri. Bližší informace
k dotazníkovému šetření rád poskytne PhDr.
Přemysl Mácha, Ph.D., email: premysl.macha@osu.cz, Ostravská univerzita.
Děkujeme!

informace ze základní a mateřské školy
Stalo se
21.3.2019 se uskutečnila ve škole další z
dílen, která nesla název
„Mámo, táto, pojď si hrát“
Kdo přišel mohl si vyrobit deskovou hru,
ozdobit své figurky či kostky. Pro všechny
byly připraveny návrhy her, ale zvítězila

vlastní tvorba. Po práci má být zábava – děti i
rodiči si mohli odpočinout a pohrát v obou
třídách, kde byly připraveny stavebnice a hry.
Důležitou „zastávkou“ zejména pro dětí,
bylo posezeni u našeho křečka Mňamky.

Zápis do první třídy pro školní rok 2019 - 2020
Zápis do 1. třídy se uskuteční ve čtvrtek 11.
dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin.
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019
dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl
odložen začátek povinné školní docházky o
jeden rok.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k
zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní
docházku.
Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019 - 2020
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podle těchto kritérií:
1. v souladu s § 178 odstavce 2 a §36 odst. 7
školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu
v Albrechtičkách, školském obvodu Studénka.
Rodiče s sebou k zápisu donesou občanský
průkaz, rodný list dítěte.
Dodatečný zápis - pro děti, které jsou v
řádném termínu nemocné nebo se z vážného
důvodu nemohou zápisu zúčastnit - je
možno domluvit telefonicky nebo osobně.
Odklad školní docházky
Není - li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá - li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o
jeden školní rok, pokud je žádost doložena

doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení - PPP, SPC - a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Začátek povinné školní docházky lze odložit
nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku.
Vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve
školských poradenských zařízeních si vyšetření
zajistěte včas.
Oznámení o přijetí žáka k povinné školní
docházce:
bude předáno písemnou formou zákonným zástupcům žáka a to nejpozději do 30 ti
dní od zápisu ve škole.
Informace a formuláře naleznete na webové stránce ZŠ.

Akce školy a školky
11.4. Zápis do první třídy od 15.00
17.4. Velikonoční dílna pro veřejnost ( budova ZŠ od 16.00)

3.5. Akademie ZŠ a MŠ
30.5. Lapač snů - dílna v ZŠ

Zajímavé práce dětí v hodině českého jazyka
Téma: Vymysli příběh, ve kterém použiješ
vyjmenovaná slova.
Kobyla Blanka
Byla jednou jedna milá, bystrá holčička jménem Lenka. S rodiči bydlela na farmě a tam
bylo spoustu zvířecích obyvatel. Bydleli tam
kozy, ovce, koně a dobytek. Její nejoblíbenější kobyla byla Blanka. Jednoho dne jela Lenka
k babičce se svou milovanou kobylou
Blankou. Ale potkalo je sychravé počasí.
Kobyla Blanka klopýtla a Lenka upadla.
Nakonec všechno dobře dopadlo. Lenku jen

bolelo lýtko. A zase mohla jezdit na kobylce
Blance.
Autor: Darinka Piková, 3.ročník
Bystrá kobyla a pyšný býk
Bylo, nebylo, daleko od Přibyslavi se pásla
bystrá kobyla a pyšný býk. Najednou před
sebou uviděli divnou bylinu, kterou býk hned
spolykal. Za chvíli začal vzlykat, protože mu
bylo špatně Kobyla říká: „Ty jsi ale kopyto!“
Podala mu pelyňkový čaj, který pomáhá
všemu.
Autor: Maruška Myšková, 3.ročník
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V Mateřské škole v Albrechtičkách zní tambury
Jsou to mandolíny, ukulele, balalajky? Tak zní
z vědavé hlásky dětí. Avšak děti v
Albrechtičkách už dávno ví, že existují neobvyklé hudební nástroje, které se nazývají
cizokrajně -bisarnice, brače, berdeta. A hru na
tyto neobvyklé a vzácné hudební nástroje
mají děti možnost poznávat právě v naší
mateřské škole.
Učíme se poznávat rozdíl mezi klávesovými,
dechovými a právě strunnými nástroji,
Brač - je nástroj libého vzhledu a sporné
využitelnosti. Jedná se o strunný drnkací
instrument zřejmě indického původu
(zřejmě se vyvinul z tamní tambury). Dnes
se používá především jako sólový nástroj v
balkánské lidové hudbě.

pochopit dynamiku při hře, v hudební
pohádce hledáme ztracenou notu a plníme
hudební úkoly. Umíme i pochopit rozdíl mezi
vážnou klasickou hudbou a veselou lidovou
muzikou. V poslední době nejraději zpíváme
rytmické a veselé skladby Jaromíra Nohavici„Grónská zem a Tři čuníci jdou.“ Už se všichni
těšíme v květnu na Akademii, kde vám ukážeme, co všechno umíme.

V lidové hudbě se obvykle hraje pouze na
jedné struně (sboru), dlouhý hmatník
přímo vybízí k hojnému využívání skluzů.
Původní ladění bračů závisí na počtu strun
(používají se dvou, tří, šesti i více sborové
brače).

informace z obce
Sbor dobrovolných hasičů informuje
1. V úterý 30. dubna od 16:00 hodin uskuteční SDH ve spolupráci s firmou Střechy Huvrad a obci, tradiční akci

Občané, kteří se chtějí zbavit nepotřebného
harampádí, mohou využít této akce a šrot v
tento den připravit u cesty před svým
domem.

Stavění máje
Po zdárném postavení májky bude možnost
si opéct vlastními silami špekáček (vše
potřebné bude zajištěno).

2. Ve čtvrtek 2. května od 16:00 hod. provedou hasiči v naší obci

Sběr železného šrotu.

3. Místní Sbor dobrovolných hasičů u příležitosti 135. výročí založení SDH uspořádá v
sobotu 4. května okrskovou soutěž v
požárním útoku v kategorii mužů. Soutěž se
uskuteční od 9.00 hodin na cvičišti u ubytovny Kotvice č. 53.
Zveme občany, aby přišli povzbudit naše
družstvo hasičů v boji s ostatními družstvy
okrsku Studénka.
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Hasiči podpořili nemocné děti
Jak už bylo oznámeno, že část výdělku z
Hasičského plesu bude věnována vážně
nemocným dětem - SDH se rozhodl podpořit
sdružení HAIMA Ostrava, které působí při
dětském hematoonkologickém oddělení
Fakultní nemocnice v Ostravě. Na tomto
oddělení se léčí děti s akutní leukémií a poruchou krvetvorby. Doufáme, že náš finanční
dar v hodnotě 5000,- Kč přispěje k léčbě

vážně nemocných dětí a usnadní jejich návrat
do běžného života.
Předání daru se uskutečnilo 3. dubna přímo
na oddělení dětské hematoonkologie
Fakultní nemocnice v Ostravě, kde zástupci
SDH předali dar ředitelce sdružení p. Češkové
a popřáli celému oddělení co nejvíce vyléčených pacientů.

Hasiči poděkování
Tak jako každý rok,
i letos jsme zakončili tradičně plesovou
sezónu hasičským plesem. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se ho zúčastnili a
nějakou korunku utratili.

Především díky nim mohla být část výdělku
věnována na oddělení Dětské hematologie a
hematoonkologie – Fakultní nemocnice
Ostrava.
SDH Albrechtičky

informace z kultury a sportu
Pozvánka do divadla
Pořádáme zájezd do divadla Jiřího Myrona dne 31. 5. 2019 na hudební komedii
Děj se co děj . Děj se odehrává na luxusní zámořské lodi při její plavbě z Ameriky
do Anglie
Zájemci hlaste se na obecní úřad. Lístky k vyzvednutí budou pak od 31. 4. 2019.
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Nabízíme k prodeji rodinný dům v
Albrechtičkách č. p. 45, jedná se o volně stojící
jednopodlažní dům se sedlovou střechou.
Dispozičně je to bytová jednotka 3+1se
sociálním zařízením, součástí domu je rovněž
velká stodola a sklep. Vytápění domu je
plynovým kotlem
(plynová přípojka zavedena v roce 2000) s

rozvodem do radiátorů. Voda je čerpána z
vlastní studny, dům je napojen na obecní
kanalizaci. Elektřina původní. K domu patří
pozemek o vyměře 443 m2. Je oplocen. Dům
je určen k celkové rekonstrukci.
Cena
600.000 Kč
Kontakt: jitus.host@seznam.cz

informace z kultury a sportu
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
Akce
Místo
Pořadatel
Veřejnost
27.04.2019
9.00
Zahájení rybářské sezóny
Fojtovka
Rybářský spolek
ANO
01.05.2019
9.00
Ubytovna a okolí
JUNÁK
ANO
Skautské závody
Kulturní dům
ZŠ a MŠ
03.05.2019
ANO
Den matek - školní akademie
24.05.2019
Noc kostelů
Kostel
Farnost, Lilia
ANO
14.00
Kulturní dům
Obec + Ochotníci
26.05.2019
Pozvaní
Jubilanti
01.06.2019
Zahrada u KD
SDH
14.00
ANO
Dětský den
15.06.2019
obecní sportoviště
Obec
ANO
Sportovní den
Rybářský spolek
22.06.2019
9.00
Dětské rybářské závody
Fojtovka
ANO
Hřiště u sokolovny
TJ Sokol
ANO
06.07.2019
Pouťová zábava
17.-27.7.2019
Skautský tábor
JUNÁK
NE
14.11
Hřiště u sokolovny
Obec + spolky
07.09.2019
Den obce
ANO
Volejbalový turnaj
ANO
14.09.2019
28.09.2019
JUNÁK
ANO
Ubytovna a okolí
Svatováclavský kros
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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