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informace z obecního úřadu
Jubilanti 2019

V neděli 26. května 2019 proběhl již čtvrtý
ročník Setkání jubilantů. Společně jsme
oslavili životní jubilea občanů, kteří v letošním roce oslavili či ještě oslaví svá kulatá
výročí od 70 let výše. Na společnou oslavu
bylo pozváno 20 jubilantů, v doprovodu
svých nejbližších se jich na oslavu dostavilo
17. V letošním roce slaví 8 občanů 70 let, 5
občanů oslaví 75 let, 3 občané se dožívají 80

let, 3 občané slaví 85 let a 1 se dožívá úctyhodného věku 95 let.
Oslavu zahájily svým tanečním číslem děti z
mateřské školy a po oficiální části programu
následovala volná zábava za tónů kapely
Dixieland Jazz Band z Jistebníku.
Věříme, že společná oslava byla pro všechny
příjemně stráveným odpolednem.
Lukáš Pitucha

Obec Albrechtičky, 742 55 Albrechtičky 131, Tel.: 556 428 016
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informace z obecního úřadu
Podìkování
Děkujeme všem rodičům, zejména tatínkům,
kteří na přelomu měsíce dubna a května,
zareagovali na naši “Výzvu tatínkům“ a ve
svém volném čase přiložili ruku k dílu při
obnově herních prvků na zahradách u základní a mateřské školy. Prolézačky vypadají
znovu jako nové a budou tak sloužit dětem o
pár let déle.
Obnova herních prvků na hřišti u mateřské a
základní školy proběhla i z důvodu zpřístupnění obou hřišť pro veřejnost. Obě hřiště jsou

otevřena i ve víkendové dny od 9:00 do 20:00
hod. Přečtete si a dodržujte provozní a
návštěvní řád hřiště, aby nedošlo k úrazu
vašich děti, poškození zařízení a hřiště mohla
sloužit k zábavě a hře dětí.
Provozní a návštěvní řád naleznete i na webových stránkách obce.
V prázdninových měsících bude opět pro
starší děti volně přístupné hřiště u Centra
volného času.

Informace k jízdním øádùm
Od 9. června 2019 dochází znovu k úpravám
jízdních řádů, které by měly zahrnovat
požadavky obcí k jednotlivým spojům. Naše
obec si požádala o úpravu spoje Albrechtičky
- Studénka s odjezdem v 10:05 s tím, aby byla
obnovena zastávka u Studénka, Vagónka.
Tento požadavek byl potvrzen firmou Kodis,
která změny projednává s dopravci. Bohužel
lidskou chybou došlo k opomenutí požadavku a tak nebude tato změna provedena od 9.

června ale až v zářijové úpravě jízdního řádů.
Chápu, že pro občany, kteří se tímto spojem
dopravují k zdravotnímu středisku je to velmi
nepříjemná zpráva, ale momentálně není jiné
řešení.
Pokud máte ještě připomínky k jiným spojům,
napište nám je nebo sdělte, abychom mohli
změny včas požadovat pro další úpravy
jízdních řádů.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 v Albrechtièkách

Volební účast: 31,71 %
Výsledky:
ANO
KDU-ČSL
Piráti

17,58 %
17,58 %
16,48 %

ODS
STAN/TOP09
SPD
KSČM
ČSSD
Hlas
Moravané
CESTA
DSZ-ZA PR.ZVÍŘ.
NEZ+Soukromníci
APAČI 2017
EU TROLL
ND+Rozumní
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Dìtský den s Indiány

První červnový den patřil v Albrechtičkám
dětem - při příležitosti dne dětí připravili
hasiči „Dětský den s Indiány“. Děti si mohly
vyzkoušet indiánské disciplíny, jako např.
zkoušku odvahy, kde museli obrat indiána o
péra, bubnování s šamanem v tee-pee, závod
lodiček, střelba lukem do terče, hod oštěpem
na bizony a chytání indiánků lasem. A za
každý splněný úkol si děti zasloužily odměnu.

Po soutěžích následovaly projížď ky na
koních, přetahování lanem a chybět nemohla
pořádná hromada pěny, ve které se na závěr
mohly děti vyřádit.
A protože počasí přálo posezení venku, byla z
toho všeho nakonec báječná akce pro celou
rodinu.

Pooderské kotování
V polovině května proběhlo v prostorách
Bartošovického zámku tradiční OTEVÍRÁNÍ
POODŘÍ a s ním spojené POODERSKÉ
KOŠTOVÁNÍ. Celodenní akce, zaměřená na
prezentaci regionu Poodří, regionálních
produktů a značek, vyvrcholila vyhlášením
nejlahodnějších pálenek domácí produkce
v kategoriích slivovice, hruškovice a jabkovice.
Abychom mohli na tuto akci vyslat ty nejlepší
vzorky z Albrechtiček, konalo se o týden dříve
obecní kolo koštování. Z přihlášených 6
vzorků slivovice, 6 vzorků hruškovice a 5

vzorků jabkovice byly komisí vybrány a do
Bartošovic poslány ty nejlepší.
A tady už jsou výsledky obou kol
Pooderského koštování:
-------------------------------Obecní kolo:
Slivovice: 1. Zdeněk Faldyna
2. Eva Šajtarová
3. Petr Dostál
Hruškovice: 1. Zdeněk Faldyna
2. Miroslav Myška
3. Jaroslav Londin
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Jabkovice: 1. Miroslav Myška
2. Oldřich Gombár
3. Arnošt Šajtar

2. Boris Pagáč (Mošnov)
3. Jaroslav Hejzák (Pustějov)
… 8. Zdeněk Faldyna

Finále v Bartošovicích:
Slivovice:
1. Vlasta Jančálková (Blahutovice)
2. Josef Polášek (Suchdol n. O.)
3. Dalibor Šimečka (Trnávka)
… 7. Zdeněk Faldyna

Jabkovice:
1. Tomáš Burek (Pustějov)
2. Matěj Mynář (Petřvaldík)
3. Václav Vrzala (Suchdol)
4. Miroslav Myška

Hruškovice:
1. Milan Böhm (Suchdol n. O.)

Děkujeme všem, kteří poskytli vzorek své
pálenky a gratulujeme vítězům!

informace ze základní a mateřské školy
Školní rok v Základních školách vrcholí a blíží se k závěru, a tak chceme upoutat
pozornost a pozvat rodiče s dětmi na některé, které nás ještě čekají do konce
školního roku

Dílny – Lapač snů
Ve čtvrtek 30. května se v odpoledních hodinách sešli ve škole indiáni. Někteří již oblečení
a ozdobeni jiní se zdobili až na místě. V průběhu si mohli všichni vyrobit čelenky, indiánské
bubínky, korálky a hlavně lapače snů. Kromě
vyrábění měli zúčastnění indiáni, indiánky i
jejich blízcí možnost setkání s moudrou

indiánkou, která předvedla pár kouzel.
Trochu zlobilo počasí, ale "velká třešeň"
poskytla své větve pro všechny zvídavé.
Děkujeme všem, co přišli, všem co pomohli, i
moudré indiánce. Howg
...a zase někdy příště

Bartošovice
V pondělí 3. 6. jsme měli možnost účastnic se
návštěvy Záchranné stanice v Bartošovicích.
Nechyběla zastávka u nádherného chráněného platanu, také nahlédnutí do prostor
Bartošovického zámku bylo pro děti pěkným
zpestřením dne. V záchranné stanici jsme
strávili pestrou hodinku v rukou odborníků.
Dětem bylo umožněno nahlédnout zvídavým okem do krajiny Poodří. Prohlédli jsme si
expozice vnitřní i venkovní a děti měli per-

fektní přehled o tom, jací živočichové v
našem nejbližším okolí žijí, ale také dostali
spoustu rad, jak se zachovat, když najdeme
opuštěné mládě. Nejvíc na nás zapůsobilo
pozorování nedávno narozeného mláděte
čápa bílého. Myslím, že se někteří rádi vrátí
ještě o prázdninách na toto místo znovu!
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informace ze základní a mateřské školy
Sbírka hraček do naší MŠ
Vážení rodiče, prarodiče,
Obracíme se na Vás s prosbou:
Pokud máte doma nevyužité, ale stále funkční hračky, kostky, knížky, deskové hry
atd. zkrátka cokoliv, s čím by si děti ještě mohly pohrát, můžete je posunout dál,
tedy k nám do MŠ Albrechtičky.
Sbírka hraček bude probíhat od 1.- 4.7.2019 v budově MŠ ( v době provozu) a
od 26.-30.8. v budově ZŠ
Pro lepší skladování, prosíme, uložte hračky do igelitového pytle.
Hračky budou využívány dětmi v příštím školním roce.
Děkujeme – rodiče i pedagogové

Co nás čeká v červnu
- Výlet do Záchranné stanice Bartošovice
- Jak se stáčí med? – návštěva u p.Tomáška
- Škola v přírodě
- Výlet na Jarošův statek ve Studénce s jízdou na ponících
- Setkání malotřídních škol ve Slatině – na programu různé dílny
- Pozvánka na závěr školního roku – MINIOLYMPIÁDA
27.6.2019 zveme všechny, malé i velké na hřiště u školy. Od 16.00 si můžete
vyzkoušet netradiční disciplíny ve stylu retro. Kromě toho také vyzkoušíme malování pěnou. Na závěr nesmí chybět taková klasika, jako je opékání špekáčků (každý si
špekáček přinese, klacky na opékání škola má).

Příměstský tábor
Týden plný barev - 7.-11.července 2019 - příměstský tábor
pro děti od 6 do 11 let
místo – budova ZŠ a okolí i vzdálené
čas 8.00 – 16.00
cena: 1700,- ( strava – svačina, oběd, svačina, pitný režim, výlety, materiál, odměny,
vedoucí)
Přihláška, program na webu školy.
Přihlášky odevzdejte do 28.6. 2019
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Básně JARO
Jaro
Zimo, zimo už jdi pryč!
nahradí tě petrklíč.
Petrklíč má krásný květ,
zimo budeš závidět.
Ptáčci pějí, slunce svítí,
bude plná louka kvítí.
Slunce východ to je krása,
až mi z toho srdce jásá.

Jaro
Jaro, jaro už je tady,
po zimě nastalo zas.
Přišlo na louku, do zahrady,
nadešel teď jeho čas.
Kytky kvetou, stromy pučí,
ptáci zpívají, včely bzučí.
Děti dovádí, venku si hrají,
a všechny zvířátka mláďátka mají.

Matěj Chytroš, 4.ročník

Darinka Piková, 3.ročník

Konec školního roku
Konec školního roku voní. Neptejte se jak, třeba jahodami, létem, sluníčkem.
Něco je ve vzduchu, protože děti už nemohou vydržet v lavicích, padají jim tužky z
rukou a myšlenky jsou občas v oblacích. Jednou větou – už tu jsou opět prázdniny.
Za všechny své kolegy přeji krásné a hlavně zdravé dny, spoustu prázdninových
zážitků, aktivit i lenošení, jednoduše řečeno: „Pěkné léto všem“ .
Kolektiv základní a mateřské školy

informace z kultury a sportu
POZVÁNKA
Tìlocvièná jednota Sokol Albrechtièky poøádá

Tradièní sokolský krmá
Ètvrtek 4.7.2019 od 16:30 hodin

Poulièní turnaj muù
Pátek 5.7.2019 od 20 hodin
Krmáová zábava s DJ Mádrem na høiti,
(pøi nepøíznivém poèasí v sokolovnì).
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Srdečně zvu do nově otevřeného kosmetického studia ve
Studénce

PERMANENTNÍ MAKE-UP
a kosmetika
Petra Genzerová
Poštovní 515, 742 13 Studénka, IČO: 05276781
Rozsah služeb
- Povrchové čištění pleti, hloubkové čištění pleti ultrazvukem
- Masáž dekolt, šíje, obličej
- Pleťové ošetření přístrojem na bázi galvanického proudu (přírodní botox
– vrásky, pigmentové skvrny, akné, jizvičky, celková výživa pokožky)
- Tělové ošetření přístrojem na bázi galvanického proudu (přírodní
liposukce – celulitida, strie, vyhlazení pokožky, redukce problémových
partií těla)
- Úprava a barvení obočí, řas
- Úprava řas metodou LASH LIFTING s BOTOXOVOU výživou
- PERMANENTNÍ MAKE-UP (obočí metoda pudr efekt, oční linky, rty)
- JEHLIČKOVÁ MEZOTERAPIE – zapracování výživných látek do hlubších
vrstev pokožky pomocí mikrojehliček
- Vypichování mílií (certifikované
pracoviště)
Pracovní doba na objednávku
tel. kontakt: 605 25 21 21

OTEVŘENO
od 1. ČERVNA 2019
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informace ze společenské rubriky
Blahopřejeme
V dubnovém čísle jsme neuvedli dva
jubilanty. Tímto toto napravujeme a
omlouváme se.
V měsíci dubnu 2019 oslavili své
životní jubileum
paní Demlová Ludmila 85 let
pan Šmít Rostislav
70 let

V měsíci červnu 2019 oslaví své životní
jubileum
paní Raníková Pavla
80 let
paní Huvarová Eva
75 let
pan Vladimír Silber
70 let
Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a spokojenosti.

informace z kultury a sportu
POZVÁNKA - Cyklojízda Tour de Aleje v Poodří
STUDÉNKA – Zveme vás na pohodovou
cyklojízdu pro celou rodinu, kterou pořádá
spolek Arnika pod záštitou starosty Studénky
Libora Slavíka. Startujeme první prázdninovou sobotu 29. června ze Studénky. Na malé
i velké cyklisty čeká jízda alejemi a loukami
podél řeky Odry v Chráněné krajinné oblasti
Poodří s naučnými zastávkami, stromolezeckými aktivitami a hrami v přírodě. Z účastníků
vylosujeme výherce dětského kola. Výtěžek z
benefiční akce pomůže Arnice chránit a
obnovovat aleje.
Online registrace probíhají na www.aleje.org/tour-de-aleje
„Je mi ctí podpořit Tour de Aleje. Tato akce
mne zaujala a cením si myšlenky, kterou je
nejen ochrana přírody, ale také zapojení
široké veřejnosti v rámci doprovodného
programu. Věřím, že cyklojízdě bude přát
počasí a zúčastní se jí mnoho občanů nejen z
našeho města,” zve k projížďce starosta
Studénky Libor Slavík.
Děti, dospělí, milovníci cykloturistiky a
přírody si mohou vybrat ze dvou tras podle

náročnosti. Cestou účastníky čekají mnohá
překvapení a také komentované zastávky s
místními znalci a pamětníky, kteří znají
historky z Poodří i příběhy nenápadných
obyvatel starých stromů.
Plánované zastávky:
- Bartošovice zámek
- Petřvaldík u lávky přes Odru
- Jistebník na hrázi rybníka
- Studénka u Pasečného mostu
Nejen pro všechny účastníky cyklojízdy bude
ve Studénce připraven doprovodný program
v režii místních spolků, hry a soutěže pro
celou rodinu, vystoupení souboru Mažoretky
Petra Studénka a mnoho dalšího.
Všichni účastníci se mohou po skončení
cyklojízdy těšit na losování registračních čísel
o ceny. Ve hře budou piva z místního pivovaru
Dejf, originální pásky z duší od Boio, knihy o
stromech z nakladatelství Kazda nebo
Nakladatelství MH a další. Hlavní cenu dětské
kolo věnovala firma 4EVER.
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