I N F O R M ÁTO R

ZPR AVODA J OBCE ALBRECHTIČKY - listopad 2019

informace z obecního úřadu
Úvodník - listopad 2019

Koncem října nás každoroční změna času
letního na zimní upozorní, že přichází období
s chladným počasím a krátkým slunečním
dnem. Nemůžeme být sice tolik aktivní při
venkovních činnostech, ale o to více se můžeme věnovat různým společenským akcím,
které pro vás pořádá obec, spolky nebo
občané. Ještě v říjnu proběhl koncert s operetními melodiemi „Když dva se rádi mají…“,
který by si vzhledem ke kvalitě účinkujících
zasloužil větší návštěvnost. Občané, kteří si
našli cestu na toto představení do kulturního
domu, jistě nebyli zklamáni.
Další akce, které se připravují na listopad a
prosinec, už jsou ovlivněny nadcházejícím

vánočním obdobím. Doufám, že všechny
akce svou účasti podpoříte, protože setkávání občanů na těchto akcím podporuje společenský život v obci, komunikaci s kamarády,
sousedy i seznámení s novými občany.
Zároveň dáváte pořadatelům zpětnou vazbu
o tom, jak jste byli spokojeni a že si jejich
práce ceníte. Připravit jakoukoliv akci není
žádná maličkost a vždy za ní stojí spousta
času a práce. Přejí proto všem pořadatelům,
aby se jim vše povedlo, tak jak mají naplánováno a Vám občanům, abyste strávili příjemný podzimní a předvánoční čas bez zbytečného shonu a stresu.
Eva Tripská, starostka
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Informace pro úspěšné žadatele o kotlíkovou dotaci

Naše obec se zapojila do programu poskytování bezúročných půjček občanům, kteří byli
úspěšní při podání žádosti na výměnu kotle
v programu Třetí výzvy kotlíkových dotací.
Finanční prostředky slouží k úplnému předfinancování výměny kotle podle podmínek
tohoto projektu, po obdržení dotace z kraje
občané zaplatí půjčku obci a případný nedoplatek bezúročně splácí po dohodnutou
dobu ve smluvených splátkách. Vrácené
finanční prostředky může obec využít pro
další zlepšení životního prostředí v obci, ať už
se týká hospodaření s vodou, zateplení veřejných budov apod.
Využití obecních půjček (návratná finanční
výpomoc - NFV) se tím stává výhodné nejen
pro ty, kteří se do projektu kotlíkových dotací
zapojili, ale také pro ostatní spoluobčany.
Veškeré další informace o předfinancování
výměny kotlů na pevná paliva Vám poskytnou kotlíkoví specialisté (Mgr. Martina
Havlíková, Ing. Filip Šajtar) nebo starostka
obce. Program Kotlíkové dotace najdete na
stránkách https://www.albrechticky.cz/program-kotlikove-dotace, kde je k dispozici ke
stažení žádost o návratnou finanční výpomoc
a smlova o poskytnutí NFV.
Žádost a Smlouvu o poskytnutí NFV (obecní
bezúročná půjčka) schvaluje zastupitelstvo
obce na pravidelném veřejném zasedání. Je
tedy nutné žádost v dostatečném předstihu
doručit na OÚ a následně vyčkat na schválení.

PRO VYÚČTOVÁNÍ DOTACE S MSK JSOU
POTŘEBA TYTO DOKUMENTY:
Znehodnocení stávajícího kotle
Fotodokumentace odpojeného a znehodnoceného původního kotle
Potvrzení o likvidaci kotle
Instalace nového zdroje tepla
Formulář „Finanční vyúčtování dílčího projektu“ - originál s podpisem příjemce dotace
(vzorový formulář je ke stažení na adrese
https://lokalni-topeniste.msk.cz)
Veškeré účetní doklady za práce, dodávky a
služby (faktury, paragony) spojené s výměnou kotle. Doklady musí obsahovat název
(„Kolíkové dotace v MSK – 3. - výzva) a číslo
projektu. Součástí dokladů musí být podrobný rozpočet provedených prací.
Kopie dokladů o provedených platbách
(výpis z bankovního účtu, příjmový doklad)
Kopie dokladů o instalaci a uvedení nového
zdroje tepla do provozu.
Kopie protokolu o revizi spalinové cesty
(vždy, kromě tepelného čerpadla).
Fotodokumentace nového zdroje tepla
Požadavky na dodavatele: pouze zákonné,
seznam není veden – důležité – prosíme,
informujte dodavatele a zhotovitele, že
výměnu kotle provádíte z dotačního titulu
třetí kotlíkové vývzy!
V případě nejasností jsou veškeré informace
dostupné na:
https://lokalni-topeniste.msk.cz
Veškeré tyto dokumenty budete dokládat
v kopii i při vyúčtování návratné finanční
výpomoci s obci.
Mgr. Martina Havlíková, Ing. Filip Šajtar
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informace ze základní a mateřské školy
Dýňové odpoledne s cestou za světýlkem
V pondělí 21. 10. 2019 jsme se sešli s rodiči a
dětmi na dýňovém tvoření. Společnými
silami jsme tvořili po celé škole lucerničky,
papírové dýně, netopýry, duchy a dlabaly se
dýně. Síly nám dodávalo výborné občerstvení v podobě buchet, džusů, minerálek a
výborné kávy. Příjemně strávené odpoledne
jsme zakončili průvodem v maskách od ZŠ do
budovy MŠ osvětlenou a označenou stezkou.
Sešlo se nás hodně, proto byl průvod početný. V MŠ čekal děti pavouček Kája, kde se
podepsali a dostali za odměnu svítící náramky.

Škola v přírodě na Horní Bečvě
V říjnu na školu v přírodě? Ano. Vyrazili jsme
na Horní Bečvu. Užít si přírody, utužit kamarádství a učit se nejen obvyklým předmětům.
Horní Bečva nás přivítala zataženou oblohou
a mrholením, ale sluníčko na sebe nedalo

dlouho čekat. Ubytování i okolí bylo prima.
Na odpolední vycházce jsme nasbírali spoustu barevných listů, plodů a dalších přírodnin,
ze kterých jsme po večeři vytvářeli moc
povedená aranžmá. Mokro a chlad z nás
vytáhlo i teplo zapálených krbových kamen,
u kterých jsme si zazpívali a tak se nám potom
moc příjemně usínalo. Druhý den byl v plánu
výlet do Rožnova, proto nám krásné a slunečné počasí přišlo náramně vhod. V muzeu díky
interaktivním a zajímavým expozicím a poté
v dřevěnkách skanzenu děti poznaly mnoho
podrobností ze života našich praprababiček,
prababiček i babiček. Velký úspěch mělo u
dětí rovněž zdejší dřevěné minihřiště, kde se
vydováděli úplně všichni. Po večerním opékání nesměla chybět stezka odvahy blízkým
lesem. Páteční dopoledne jsme strávili různými hrami a na konci poslední výpravy, po
splnění několika úkolů, dostaly všechny děti
„bublací“ odměnu. Po obědě už čekala jen
cesta domů. Společně strávené chvíle v
krásné přírodě jsme si všichni moc užili.
Mgr. Jana Kranichová
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Pasování 3 letých dětí
V pátek 4. října bylo v MŠ z řad rodičů nových
3 letých dětí velké očekávání. Prarodiče i
rodiče byli zvědaví na své malé ratolesti v
novém prostředí.
Dospělých „zvědavců“ se sešlo opravdu velké
množství, mateřská škola praskala ve švech.
Některé děti navštěvovaly MŠ zatím jen 4dny,
tak bylo pro ně „velké osazenstvo“ opravdu
velkou zátěží.
Pedagogové museli děti postupně motivovat
zpočátku muzikálovými melodiemi v součin-

nosti s dramatizací, postupně ale ledy roztávaly a děti tuto novou stresovou situaci překonaly a aktivně se zapojily nejdříve do hry na
Orfovské nástroje, postupem času jsme je
zapojily i do zpěvu s kytarou.
Závěr příjemného odpoledne završily
„dobroty“, které upekly a donesly naše šikovné maminky.
Mgr. Jana Onheiserová

Příspěvky z mateřské školky
V pátek 4. 10. 2019 jsme pekli jablkovou
buchtu.
Děkujeme za suroviny. Buchta se povedla a
byla výborná.
Rozdělili jsme se - se ZŠ a mladším oddělením MŠ.

Náš recept na jablkovou buchtu:
3 VAJÍČKA
¾ HRNKU OLEJE
1 BÍLÝ JOGURT (VELKÝ)
1 HRNEK CUKRU
3 HRNKY POLOHRUBÉ MOUKY
1 PRÁŠEK DO PEČIVA
MLETÁ SKOŘICE
1 HOŘKÁ ČOKOLÁDA
4 JABLKA
Vše se smíchá a peče na 180 °C.
Přejeme vám dobrou chuť!

Ve čtvrtek 10. 11. jsme pekli mrkvové taštičky.
S dobrotou jsme se rozdělili s dětmi v mladším oddělení MŠ a s rodiči.
Náš recept na mrkvové taštičky:
1 STELA
½ KG POLOHRUBÉ MOUKY
½ MRKEV
POVIDLA
1 PRÁŠEK DO PEČIVA
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informace ze společenské rubriky
Blahopřejeme
V měsíci listopadu 2019 oslaví své životní jubileum:
paní Vyškovská Marie

95 let

Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Rozloučili jsme se
V měsíci říjnu 2019 jsme se rozloučili
s panem

Luď kem Myškou

s panem

Jaroslavem Olšovským

s paní

Libuši Huvarovou

informace z kultury a sportu
Pozvánka - Lampionový průvod
Nově vznikající spolek S.O.V.A.
ve spolupráci s obci Albrechtičky
Vás srdečně zve na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V sobotu 9.11.2019, sraz v 16:30 hodin v altánu u pohostinství „ U JÁRY“ .
Na konci trasy bude připraveno občerstvení za drobnou úplatu.
(Hrnečky či kelímky si přineste vlastní)
S sebou lampiony a dobrou náladu.

Pozvánka - Vánoční dílna
V sobotu 30.listopadu2019 Vás zveme
na Vánoční dílnu, která se uskuteční v
základní škole od 14.00 hodin.
Bude to odpoledne společného tvoření, vyrábění a zdobení vánočních dekorací. Na všechny se těší kolektiv MŠ a ZŠ
(na ni bude navazovat cesta ke stromečku a rozsvícení vánočního stromu)
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POZVÁNKA

v sobotu 30.11. 2019 od 10:00 do 17:00
v neděli 1.12. 2019 od 10:00 do 16:00

ADVENTNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA
Přijděte nasát vánoční atmosféru, nakoupit si dárky,
udělat si radost, ochutnat dobroty a svařák.
Těšíme se na Vás v IC Dřevěnice Albrechtičky
Jana Kubošová
Pozvánka - Rozsvícení vánočního stromečku
V sobotu 30. listopadu 2019 proběhne na točně před
bývalou poštou tradiční

Rozsvícení vánočního stromečku
Srdečně tímto zveme všechny občany na zahájení adventního
období.

Netradičně bude sraz u základní školy v 16:30 hod. .
Po skončení Vánočních dílen v Základní škole se průvod s
dětmi vydá na krátké putování se 4 zastávkami. Na zastávkách
na ně budou čekat sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Ambrož a sv. Lucie se svými úkoly.
Kolem 17.00 hod. po příchodu dětí na točnu bude za zpěvu koled slavnostně
rozsvícen vánoční stromeček.
Myslíme na životní prostředí a proto prosíme občany, aby si pokud možno donesli
na punč vlastní hrníčky.
Děkujeme a těšíme se na Vás!
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Pozvánka
Ochotnický divadelní soubor
a organizace Junák
ve spolupráci s Obci Albrechtičky,
pořádají ve čtvrtek 5. prosince 2019
v 17:00 hod. v kulturním domě

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
Divadelní soubor sehraje veselou pohádku:
„Jak si čert vzal anděla"
Na všechny děti se těší Mikuláš, andělé a čerti.

inzerce
ź zemědělství
ź biologie a ekologie
ź nástavbové studium

Chcete k výučnímu listu i maturitu?
Chcete pro dobré odborné uplatnění získat vzdělání s maturitou nebo
s výučním listem?
Chcete studovat přírodovědný obor na vysoké škole?

ź strojírenství
ź stavebnictví
ź zpracování dřeva

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 6. prosince (11 - 17 hod.), sobota 7. prosince (8 - 12 hod.)
U Jezu 7, Nový Jičín-Žilina, Šenovská 574 (za podnikem Varroc)
Informace ke studiu a mnohem více: - výstava zeměd. strojů, zvířátka z farmy, jízda zručnosti traktorem, školní chov
papoušků, chemické a fyzikální pokusy, odnes si vlastní výrobek, svět pod mikroskopem...
informace o oborech, stipendiích, řidičských a
svářečských průkazech, akcích školy na našem webu
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Pozvánka
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