I N F O R M ÁTO R

ZPR AVODA J OBCE ALBRECHTIČKY - září/říjen 2019

informace z obecního úřadu
Den Obce 2019
Počátek září patří v Albrechtičkách pravidelně Dni obce. Nutno říct, že nás při letošních
přípravách počasí napínalo do poslední
chvíle, nakonec jsme se i přes hrozbu přeháněk rozhodli zůstat venku a letošní den obce
se konal za Sokolovnou.
Po slavnostním zahájení ve 14.11 hod. a
proslovu paní starostky následovalo taneční
vystoupení dětí z mateřské a základní školy.
Jakubová a Jiří Jakub.
Z klauna, který dětem tvořil zvířátka z balónků, se vyklubal kouzelník, jež děti provedl
další částí programu a světem magie a kouzel.
Před závěrečnou částí odpoledního programu proběhlo vyhlášení vítězek soutěže o
nejlepší pečenou chuťovku k pivu, kterou
vyhlásil spolek Lilia. Dle rozhodnutí odborné
Další program vyplnilo parkourové vystoupení skupiny Free Run Prajzská, jehož součástí
byl i workshop, v průběhu kterého si mohly
děti ověřit svou mrštnost a naučit se několik
parkourových triků a skoků.
Dále následovala soutěž v pojídání švestkových knedlíků, kdy úkolem soutěžící dvojice,
kterou tvořil dospělák a dítě, bylo co nejrychleji spořádat deset švestkových knedlíků. K
vítězství se projedli Adam Bolechovský a
František Tripský , druhé místo získal Ondřej
Myška a Filip Kroliczek a třetí skončili Yveta

poroty peče nejlepší chuťovk y Irena
Tomášková, na druhém místě se umístila
A n e t a Š a j t a ro v á a n a t ře t í m M i l a d a
pokračování na straně 2
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Zátopková.
A než se kdo nadál, byl tady poslední bod
odpoledního programu – bubenická show
skupiny Jumping Drums - seskupení pěti
bubeníků, kteří připravili show pro děti i
dospělé. A když bubeníci pozvali na jeviště
děti, aby jim pomohly s bubnováním, byla
show dotažena k dokonalosti.
Tímto bubenickým vystoupením skončil
odpolední program a na večerní zábavu si
pódium začala připravovat kapela BLOND
(dříve Okresní přebor). Nutno přiznat, že s
postupujícím časem přibývalo i dešťových
mračen. Slavnostní ohňostroj ve 22.00 hod.
nemohly malé přeháňky ohrozit, ovšem
následný déšť dal tušit, že letošní zábavu
budeme muset zkrátit.

Ale přesto – troufám si tvrdit, že se letošní
oslavy Dne obce povedly. Velký dík za to patří
všem spolkům i jednotlivcům, kteří se na
přípravě podíleli, ať už prodejem občerstvení,
přípravou her a soutěží pro děti i dospělé
nebo pomocí při přípravě a následném úklidu stanů, stolů a lavic. A děkuji také Vám,
návštěvníkům, že jste se nenechali odradit
občasnými přeháňkami a dorazili jste. Věřte,
že někteří účinkující nevěřícně kroutili hlavami, kolik lidí v Albrechtičkách dorazí na akci a i
přes nepřízeň počasí dokáží vytvořit úžasnou
atmosféru. Za to tedy ještě jednou díky a
těším se na viděnou zase příště.
Lukáš Pitucha

Nové tašky na třídění odpadu
Občané si mohou na obecním úřadě vyzvednout nové tašky na třídění odpadů. Opět jsou
k dispozici 2 velikosti objemu tašek.

Sady tašek na třídění odpadu distribuované
mezi občany byly pořízeny za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a EKO KOM, a.s.

Informace k jízdním řádům
Od 1.9.2019 došlo k úpravě jízdních řádů, při
kterém došlo k úpravě spoje linky 883649 při
odjezdu v 9:03 z Albrechtiček. Tento spoj má

opět obnovenou zastávku Studénk a,
Vagónka hl.vrát.

informace ze společenské rubriky
Blahopřejeme
V měsíci září 2019 oslaví své životní
jubileum:
paní Fojtíková Josefa
80 let
pan Bravenec Jiří
75 let
paní Týrová Marie
70 let
pan Beňo Josef
70 let

V měsíci říjnu 2019 oslaví své životní
jubileum:
paní
Hložánková Milada 85 let
paní
Kluzáková Božena 75 let
Do dalších let přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.

Rozloučili jsme se
V měsíci červenci jsme se rozloučili s panem

Jaromírem Šajtarem
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6. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky
Zastupitelstvo obce Albrechtičky na svém 6.
zasedání konaného dne 23. září 2019:
 schvaluje program 6. zasedání
 volí ověřovatele zápisu 6. zasedání
 bere na vědomí kontrolu usnesení z 5.
zasedání
 bere na vědomí zprávu o činnosti obecního
úřadu.
 bere na vědomí zprávu kontrolního i
finančního výboru zastupitelstva
 bere na vědomí Zprávu z jednání kontrolního výboru DSO Poodří ze dne 17.6.2019
 schvaluje zvolení nových členů povodňové komise
 schvaluje Smlouvu o prodeji pozemku s
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky na prodej pozemků parc.č. 2386,
2387, 2391 a 2394 v k.ú. Bartošovice

 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích
smluv o připojení odběrných el.zařízení - k DS
a ČEZ distribuce a.s.
 schvaluje program Kotlíkové dotace dle
podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací MS
kraje v rámci výzvy „ Bezúročné půjčky na
výměnu kotlů“
 schvaluje smlouvy č.1/2019, 2/2019 a
3/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle programu Kotlíkových půjček
 schvaluje účast v e-aukci a nabytí nemovitého majetku„budovy pošty č.p. 260“
 schvaluje rozpočtové opatření č.4/2019
 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky č. 04281961
 schvaluje zvýšení hotovostního limitu
pokladny

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 9.
listopadu 2019 na točně autobusu u
mateřské školy v době od 8:00 do 12:00
hod.

Osoby podnikající jsou povinny si zajistit
svoz odpadů, který vzniká z podnikatelské
činnosti, na své náklady samy. Tento sběr
jim není určen.

Změna úředních hodin – Bílovec
ÚŘEDNÍ HODINY - Městský úřad Bílovec
Pondělí, Středa: 8:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek: 8:00 – 14:00 hod.
(polední přestávka 11.00 – 12.00 hod.)
Pátek: Neúřední Den
V pátek lze pro podání písemností využít
PODATELNU: 8.00 – 11.00 a 12.00 – 13.00
hod.

Provoz odboru stavební úřad zůstává
nezměněn:
Úřední dny pondělí a středa 8.00 – 11.00 a
12.00 – 17.00 hod.
V úterý a ve čtvrtek je v úřední hodiny umožněn kontakt se stavebním úřadem prostřednictvím jeho recepce.
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informace ze základní a mateřské školy
Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ
15. srpna 2019 proběhlo předání nově zrekonstruovaných sociálních zařízení v 1.NP
budovy ZŠ. Sociální zařízení bylo zrekonstruováno tak, aby vyhovovalo pro používání děti
z MŠ, které nyní mají 1 třídu v budově základní školy. Přestavbu prováděla firma SPO s.r.o.
ze Studénky podle projektové dokumentace
společnosti Projekt Work s.r.o. Studénka.
Původní sjednaná cena 422 141,- Kč se v
důsledku víceprací zvýšila na 450 949,- Kč
(včetně DPH).

Před rekonstrukci

Za další úpravy, které proběhly v 1. NP
základní školy jako byly oprava omítek ve
třídě MŠ, výmalba třídy, chodby a jídelny,
instalace nových protihlukových dveří ve
třídě MŠ, instalace rolet k zastínění oken,
zaplatila obec celkem 72 819,- Kč.
Doufám, že investice do našich děti se nám
vrátí v jejich spokojeně prožitých dnech v
naší nové třídě MŠ a při jejich nástupu do 1.
třídy naši ZŠ.
Eva Tripská, starostka

Po rekonstrukci

Piano v MŠ
Děkují všem občanům, kteří zakoupením
koláčků a reklamních předmětů přispěli na
pořízení piana pro třídu MŠ v základní škole.
Na Den obce se vybralo se 4 400,- Kč (2860,buchty a 1540,- reklamní předměty) a příspě-

vek od občanky z obce 1000,- Kč dává dohromady 5400,-, což je solidní základ. Doufám, že
se nám podaří s paní ředitelkou H. Růžovou
zajistit piano co nejdříve.

Malotřídní školy poznávaly okolí Slatiny
Devět malotřídních škol se domluvilo, že se v
pátek 6. 9. budou učit jinak. A tak přijelo do
Slatiny 295 žáků a téměř třicet pedagogů z
okolních škol. Celé páteční dopoledne procházeli školáci s učiteli vyznačenou trasu v
okolí Slatiny a plnili různé úkoly.
Překonávali potok po laně, stříleli z luku,
zkusili se projet na invalidním vozíku a pode-

psat se bez pomoc i zraku. U lesních pedagogů rozeznávali živočichy z našich lesů a přibíjeli hřebík do špalku. V zámecké zahradě
tvořili mandalu z kamínků, šišek, kůry a květů.
Pomocí hasičské stříkačky se trefovali do
terče. Trénovali postřeh a hledali schovaná,
vycpaná zvířata v lese a mnoho dalších. Školy
si sebou přivezly znak obce a strom přátelství.
pokračování na straně 5
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informace ze základní a mateřské školy
Listy stromu nahradily otisky dětských rukou
se jmény. Na závěr nám lesní pedagogové
rozdali dárky a než jsme se rozešli, tak nás s
našimi stromy na památku prožitého dne
natočil dron.

Celá akce proběhla v rámci projektu
Místního akčního plánu II Obce s rozšířenou
působností. Co to je? MAP II ORP Bílovec
sdružuje školy a další aktéry vzdělávání, kteří
se zajímají o vzdělávání a společně plánují
rozvoj v této oblasti. Kromě tvoření plánů se
zabývají např. i společnými aktivitami škol.
Akci „Poznáváme spolu“ iniciovala Pracovní
skupina pro malotřídní školy. Zástupci škol z
Bravantic, Tísku, Albrechtiček, Pustějova,
Velkých Albrechtic, Lubojat, Kujav, Staré Vsi a
Slatiny se chtějí potkávat a sdílet zkušenosti s
řešením problémů, které je trápí a jsou pro ně
společné.
Zatímco byli žáci zaměstnáni aktivitami na
stanovištích, na Obecním úřadě ve Slatině se
setkali starostové zúčastněných malotřídních
škol. Starosta Slatiny pan Luděk Míček, který
ostatní starosty pozval a hostil, otevřeně
přiznal: „Na první společné schůzce k projektu MAP jsem si pomyslel (a asi nejen já), že jde
o další papírový projekt, který zaměstná
starosty a jejich zastupitelstva a bude to papír
pro papír. Naštěstí postupem času byly moje
černé myšlenky rozehnány a tento projekt byl
a je hlavně o setkávání, předávání zkušeností
a informací mezi učiteli, prostě o tom, co

možná chybí občas i mezi starosty. Díky
zpětné vazbě od pedagogů vím, že je to
správný krok. Hlavně neformální setkání jim
dávají nejvíce podnětů k jejich práci.“ Diskuze
mezi starosty a zástupci realizačního týmu se
týkala objasnění smyslu některých administrativních úkonů souvisejících s realizací
projektu. Starosta obce Tísek pan Miroslav
Vašica k tomu dodal: „Pro mě jsou důležité
praktické dopady projektu MAP II., tedy
konkrétní dopad projektu na plnění rozvojových záměrů naší obce. Mám na mysli, že v
případě, kdy obec podává žádost o dotaci na
investiční projekty, které se týkají budov
základních a mateřských škol nebo třeba
školních hřišť, nám pomůže, pokud je daný
projekt zahrnut ve Strategickém rámci investičních priorit MAP II., tento soulad může
výrazně zvýšit šanci na přidělení dotace.“
Za přípravu a organizaci této akce děkujeme
členům Pracovní skupiny pro malotřídní
školy pod vedením Mgr. Michaely Zezulové
ze Základní školy a Mateřské školy ve Slatině.

Dále pak zástupcům státního podniku Lesy
České republiky v čele s Janou Bezděkovou
Bc., dobrovolným hasičům ze Slatiny a učitelům malotřídních škol, kteří připravili žákům
zajímavé činnosti na jednotlivých stanovištích.
Věříme, že se vydařená akce bude opakovat i
v dalších letech a vedení se ujme jiná škola z
našeho kraje.
Realizační tým
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Podzim v mateřské škole
V letošním roce začala naše mateřská škola
pracovat na dvou oddělených pracovištích. V
budově základní školy jsme otevřeli třídu pro
starší děti pod vedením zkušené paní učitelky
Jany Onheiserové a paní asistentky Martiny
Mičlové. Velké poděkování patří vedení školy,
obci i rodičům za vstřícnost a pomoc při
budování nové třídy. V původní budově
mateřské školy přibyly především nové
nejmenší děti a také nová a zkušená paní
učitelka Alexandra Havrlantová ve spolupráci
se stávající paní učitelkou Marcelou Škarupovou.

kamarádi, zorganizovali jsme pro všechny
děti ze školy i školky v prostorách zahrady
mateřské školy “Podzimní piknik“ s výchovně
vzdělávací akcí. Rodiče napekli kulinářské
výrobky a také jsme si je s dětmi ochutnali.
Jsme velmi rádi, že spolupráce stašího a
mladšího oddělení i přes rozdělení dětí velmi
dobře funguje a děti si navzájem pomáhají a
vídají se i se školáky.

Naše starší oddělení ve čtvrtek 26.9.2019
vyrazilo ve spolupráci s MAPEM na přírodovědnou výchovnou akci do Studénky.
Hned po 5 dnech adaptace naše děti zvládly
vystoupit na „Dni obce“ s tanečním vystoupením. I když byla nepřízeň počasí , sešli jsme se
v hojném počtu. A protože jsme všichni

V měsíci říjnu mladší oddělení očekává další
malé tříleté děti a hned po následné adaptaci
se děti zúčastní „Pasování nových dětí v
mateřské škole“. Přejeme jim, ať se jim tam líbí
a co nejméně slziček …….
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - září/říjen 2019
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Zpráva od ZŠ
Září bylo v naší škole i školce pestré na zajímavá setkání a akce.
Páteční setkání ve Slatině (6.9.2019) s
malotřídními školami se probudilo do velmi
chladného rána, vše nahradilo putování po
vyznačené trase, kde mohly naše děti plnit
úkoly zdravovědy, přírodovědné, sportovní.
Máme spoustu krásných společných zážitků,
poznání místa nedaleké obce Slatina.
Našimi dětmi už dlouho očekávaná
návštěva Planetária ( 9.9.2019) opět nezklamala, promítání vesmíru, putování po blízkých planetách co by kosmonauti na palubě
vesmírného korábu nás vtáhlo dosti reálně
do světa, o kterém se stále něco nového
dovídáme.
Letošní novinkou bylo Piknikové odpoledne ( 16.9.2019) na zahradě mateřské školy.
Kdo se neúčastnil, přišel o pestrou přehlídku
a ochutnávku dobrůtek s podzimními ingrediencemi. Peklo se na sladko či míchalo na
slano ……. Spokojenost, plná bříška, pohoda
v piknikovém duchu, prostě pohoda.

Ocenění byli všichni, kdo přišli, těžko vyhlásit
nejlepší kousek. Takže zase příště!
Letos opět nesměla chybět návštěva areálu
letiště (20.9.2019). V pátek před oficiálním
otevřením Dnů NATO má naše škola díky paní
starostce možnost navštívit tento areál. Snad
ani není potřeba popisovat šťastná očička,
když děti mohou vyzkoušet, posadit se do
vojenských strojů, motorek a „řídit“, troubit,
střílet, maskovat se, plížit se, prostě užít si
naplno vystavenou vojenskou techniku. Děti
odchází unavené, ale rovněž s plnými batůžky upomínkových předmětů.
Připravujeme :
16.-18.10. školu v přírodě žáci základní
školy
21.10.
podzimní tvoření s DÝNÍ (dlabání, řezání, zdobení, pečení a ještě
něco. To Vás čeká v pondělí od
16.00 hod v budově ZŠ.
31.10.
Pro j e k tov ý d e n ve š k o l e –
Brambůrkový den

informace z obce
Založení spolku
Milí spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás informovala, že v
těchto dnech pilně pracujeme na založení
dobrovolnického spolku, jehož hlavní náplní
bude organizace a podpora kulturních,
vzdělávacích a osvětových akcí, rozvoj veřejného života, tolerance a pozitivních “sousedských“ vztahů v naší obci. Rádi bychom také
navázali úzkou spolupráci s místní ZŠ a MŠ a
podpořili její činnost, jak materiální pomocí,
tak organizací společných akcí, výletů apod.
Proto bych touto cestou ráda oslovila všech-

ny, kteří by chtěli být jakkoliv nápomocni
nebo by se chtěli stát členy, prosím, kontaktujte mne nebo Anetu Šajtarovou na e-mailu
S.o.v.a@email.cz nebo osobně. Budeme rádi
za každou pomocnou ruku.
Ivana Tomášková

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - září/říjen 2019

-7-

září/říjen 2019

informace z obce

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - září/říjen 2019

-8-

září/říjen 2019

informace z obce

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - září/říjen 2019

-9-

září/říjen 2019

informace z kultury a sportu
Volejbalový turnaj - „ O pohár starosty”

V sobotu 14. 9. 2019 se na hřišti u Centra
volného času uskutečnil amatérský volejbalový turnaj smíšených družstev „O pohár
starosty“. Za pěkného počasí se mezi sebou
utkalo 6 týmů. Utkání se hrála na 2 sety, za
vítězství dostal tým 3 body a za remízu 1 bod.

Vítězné týmy obdržely medaile a všichni za
své sportovní snažení dostali sladkou i pitnou
odměnu.

2. Dynamo Moskva

1. Mladé pušky
Po zásluze vyhrál tým „Mladé pušky“ s
nejmladším složením hráčů. Pořadí dalších
týmu bylo následující: „Dynamo Moskva”,
„Punčani”, „Pusinkatí”, „Je mi to jedno”,
„Pozdní sběr”.

3. Punčani

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - září/říjen 2019

-10-

září/říjen 2019

informace z kultury a sportu
Pozvánka-prodej dušičkového zboží
V pondělí 28. října v obchůdku u Jany Kubošové,
proběhne

PRODEJ DUŠIČKOVÉHO ZBOŽÍ
Budete moct zakoupit živé květy řezané (na objednávku) i v květináči, kytice lesní i umělé (na objednávku), koše, věnečky, svíčky a jiné hrobové dekorace.
Objednávky prosím hlaste do 13.10.2019.
PRODEJ POTRVÁ od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Pozvánka na vystoupení
Obec Albrechtičky zve občany na komponované vystoupení

Když dva se rádi mají...
,které se koná 23.10. 2019 od 18:00 hod. v Kulturním domě.
Vstupné 50,Umělecká agentura Aleny Bastlové uvádí
komponovaný pořad

Když dva se rádi mají...
Vás provede světem operety
Poslechněte si nejznámější operetní melodie a
nahlédněte do života reálných
postav, které si dřív nebo později uvědomí, že ve
dvou se to lépe táhne.
Účinkují přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Eva Zbrožková a Peter Svetlík
Slovem provází: Alena Bastlová
Klavírní doprovod: Jozef Katrák, Regina Bednaříková
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Děkujeme,
že pomáháte šířit radost
Tým Mental Cafe
Pozvánka - Drakiáda
SDH Albrechtičky zve občany na

DRAKIÁDU
Za příznivého počasí se v sobotu 12. října
2019 ve 14.00 hod. pokusíme na poli u „53“
vypustit draky.
Ohodnoceni budou:
1. nejhezčí doma vyrobený drak
2. největší doma vyrobený drak
3. nejdéle létající drak
4. nejvýše létající drak
Vítáni jsou děti i dospělí.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás :) SDH
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