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informace z obecního úřadu
PF 2020

PF 2020

Vážení spoluobčané, přejeme Vám
i Vaším rodinám příjemné a radostné
prožití vánočních svátků, do nového roku
pevné zdraví, hodně štěstí, pohody,
spokojenosti, osobních i pracovních
úspěchů.
Zastupitelstvo a starostka obce

Úvodník - advent 2019
Vážení spoluobčané,
rozsvícením našeho vánočního stromečku
jsme zahájili adventní období, které je dobou
přípravy na vánoční
svátky a konec roku.
Přejí Vám všem, aby jste
tento čas strávili bez
zbytečného shonu a
stresu v kruhu svých
blízkých a přátel.
V tomto období se
konají v naší obci různé
akce, na které jste srdeč-

ně zváni. Tímto děkuji všem, kteří se na jejich
přípravě podílejí.
Eva Tripská, starostka

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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informace z obecního úřadu
Úvodník - prosinec 2019

16.prosince se koná poslední zasedání zastupitelstva v tomto roce, na kterém se bude
schvalovat rozpočet obce pro příští rok.
Z různých důvodů se nepodařilo v roce 2019
uskutečnit některé plánované akce, proto je
jejich realizace přesunuta do roku 2020.
Jedná se především o vybudování sběrného
dvora a Chodníková tělesa kolem silnice
III/46431, kde se čekalo na schválení dotace.
Z dalších plánovaných akcí zbývá ještě provést zasíťování nových stavebních pozemků
a oprava hygienických zařízení v pohostinství.
<<>>
V roce 2020 se ještě plánuje vyhotovení
projektové dokumentace na modernizaci a
rekonstrukci kulturního domu, podání
žádosti o dotaci na přírodní zahradu u ZŠ a
podání žádosti o dotaci na vybudování podzemních nádrží na srážkovou vodu.
<<>>
Od 1. ledna 2020 dochází ke změně v organizaci sběru použitých jedlých olejů a tuků

z důvodu novelizace vyhlášky 321/2014 Sb.
Použitý olej se již nebude přelévat do nádoby
umístěné na chodbě obecního úřadu.
Občané nyní budou muset přinést použité
oleje a tuky v uzavřených PET lahvích, které se
budou vhazovat do speciální černé sběrné
nádoby s oranžovým víkem. Ta bude zatím
umístěna na stejném místě, kde doposud
probíhal sběr této komodity. Odvoz a likvidaci jedlých olejů a tuků bude provádět firma
Trafin oil.
<<>>
Jako každý rok i letos bude v zimním období
zabezpečena údržba místních komunikací
vyhrnováním sněhu, proto vás žádáme, aby
jste svá vozidla parkovali na vlastních pozemcích a neomezovali průjezd traktoru s radlicí.
Děkujeme všem občanům, kteří nám s úklidem sněhu pomáhají.
<<>>
Přejí všem krásné vánoční svátky a v novém
roce hodně zdraví a spokojenosti.
Eva Tripská, starostka

Omezení provozu o vánočních svátcích 2019
Omezení provozu ObÚ:
V době vánočních svátků bude obecní úřad v Albrechtičkách
(včetně knihovny) od 23.12. 2019 do 1.1.2020 uzavřen.
Omezení provozu Pošta Partner Albrechtičky
Pošta Albrechtičky bude ve dnech 27.12.2019 a 31.12.2019 uzavřena.
Provoz v CVČ během vánočních svátků:
Centrum volného času bude uzavřeno ve dnech
24. – 26.12. 2019 a 31.12.2019 – 1.1.2020
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Změna úředních hodin obecního úřadu a pošty v Albrechtičkách
Od 1.1.2020 bude změna úředních hodin pošty a obecního úřadu.
Obecní úřad:
Po
Út
St
Čt
Pá

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

Pošta Partner Albrechtičky
12:30 - 17:30
12:30 - 14:30
12:30 - 17:30
12:30 - 14:30
12:30 - 13:30

Po
Út
St
Čt
Pá

7:30 - 10:30
7:30 - 10:30
7:30 - 10:30
7:30 - 10:30
7:30 - 10:30

13:30 - 17:00
12:30 - 14:00
13:30 - 17:00
12:30 - 14:00
Zavřeno

informace z obce
Tříkrálová sbírka 2020

20. ročník Tříkrálové sbírky klepe na dveře.
Stalo se již tradicí, že vždy počátkem ledna se
můžete setkat s charitními tříkrálovými
koledníky, kteří za zpěvu koledy přinášejí
požehnání do Vašich domovů a žádají Vás o
finanční příspěvek. Následující řádky Vám
mohou zodpovědět některé otázky, které se
sbírky týkají.
Jak je využit výtěžek Tříkrálové sbírky?
65 % peněz zůstává charitám, které si je
vykoledovaly. Dalších 15 % jde na činnost
regionální (diecézní) charity. Celkem 10 % jde
na pomoc v zahraničí (např. při zemětřesení
nebo povodních). 5 % jde na celostátní projekty a na samotnou organizaci sbírky jde
zákonných
5 %.

Jak poznat falešného koledníka
Pravý koledník Charity Česká republika se
může prokázat kolednickou průkazkou a
úředně zapečetěnou pokladničkou. Pokud
někdo tvrdí, že koleduje ve jménu Charity ČR
ve prospěch Tříkrálové sbírky a nesplňuje
výše uvedené, pokládáme ho za falešného
koledníka. V takovém případě mu prosím
nepřispívejte a kontaktujte místní charitu
nebo tks@charita.cz.
Kolik musí být vedoucímu skupinky?
Alespoň jeden člen kolednické skupiny musí
být držitelem občanského průkazu, tedy
musím mít alespoň 15 let. Doporučení CHČR
je aby vedoucímu skupinky bylo 18 let.
Využíváme dětskou práci?
Děti se do koledování zapojují z vlastní vůle,
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ve svém volném čase, se souhlasem rodičů a
bez nároku na mzdu. Celkových 60 tisíc
dobrovolníků věnuje svůj čas a energii, aby
pomohli potřebným, lidem v nouzi.
Dobrovolnictví není otázka věku, ale hodnot.
Co se děje s penězi v pokladničkách?
Pokladničky se v souladu se zákonem o
sbírkách rozpečeťují na příslušných obecních
úřadech pod úředním dohledem je obsah
spočítán, vykázán v zápisu o rozpečetění.
Hotovost je následně vložena na sbírkový
účet.
Sbírka je celostátní. Jejím pořadatelem je
Charita Česká republika se sídlem v Praze, dle
osvědčení vydaného Magistrátem hlavního
města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. SMHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v
souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

Charita ČR předkládá Magistrátu hl. Prahy
každoročně vyúčtování sbírky.
Souvisí financování Charity Česká republika
s církevními restitucemi?
Charita Česká republika funguje jako nezisková organizace. Její financování je zajišťované z více zdrojů a je velmi závislá na darech,
grantech a dotacích. Církevní restituce se jí
nijak netýkají.
Jde výtěžek sbírky na pomoc uprchlíkům?
Naprostá většina vybraných peněz putuje na
zdravotní a sociální služby. Charita Česká
republika dále poskytuje pomoc cizincům,
kteří mají platné povolení k pobytu, nebo
kteří v České republice požádali či již získali
azyl. Tedy státem registrovaným osobám.
Další část pomoci směřuje do míst konfliktů
s cílem umožnit lidem zůstat v jejich domovech. Rozdělení peněz viz otázka 1.

Jménem Charity Studénka bych Vám chtěla
ze srdce poděkovat za Vaši vstřícnost a podporu, které si velice vážíme a díky níž můžeme
pomáhat potřebným.
V letošním roce jsme díky Vaší štědrosti obdrželi částku 523 092 Kč. Mohli jsme nakoupit a
opravit zdravotní a kompenzační pomůcky
do půjčovny za 63 280,- Kč. Část výtěžku ve
výši 11.500,- Kč směřovala dětem na podporu
jejich volnočasových aktivit. Studie nové
budovy, ve které by vznikl denní stacionář, 6
míst odlehčovací služby, 18 míst domova pro
seniory a zázemí pečovatelské služby stála
181 500,- Kč a byla plně hrazena z výtěžku
letošní sbírky.
Studii si můžete prohlédnout na www.studenka.charita.cz.

Také díky vašemu přispění jsme mohli dokončit výstavbu garáží, které jsou již zkolaudovány a využívány.
Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2020 máme
v úmyslu použít na financování projektové
dokumentace výše zmíněné nové budovy.
Znovu podpoříme volnočasové aktivity dětí
v obcích, kde sbírku realizujeme. Pro velký
zájem o zapůjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek část peněz použijeme na
doplnění sortimentu těchto pomůcek, případně na jejich opravu.
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TJ Sokol Albrechtičky
Vážení spoluobčané,
v rámci vzájemného soužití a kolektivního
života, chce se i naše organizace TJ Sokol více
angažovat a podílet na sportovní aktivitě
dětí. Rozvíjením různých míčových sportů
chceme děti a mládež vést k aktivnějšímu
způsobu života. V rámci této snahy, hodláme
jedenkrát týdně provozovat sporty o které

bude zájem( základy národní házené, volejbalu, floorballu, basketbalu a podobně) pro
děti od pěti let věku neomezeně. První společná zahajovací hodina se uskuteční v
pondělí 6.1.2020 v 16 hodin v sokolovně.
Nejmenší děti, ať přijdou v doprovodu rodičů.
Na první schůzku se těší výbor TJ Sokol.

CHKO Poodří
Ptali jsme se lidí v Poodří,
jak vnímají o chra nu
přírody
Jistě si vzpomenete, že
jsme vás před časem
prostřednictvím obecního zpravodaje požádali o vyplnění dotazníku.
Ptali jsme se také návštěvníků CHKO
Poodří přímo v terénu, na frekventovaných
turistických stezkách a účastníků cyklojízdy
Tour de aleje. Dotazníky bylo možné vyplnit
také online. Získali jsme odpovědi 291
respondentů, včetně obyvatel vaší obce.
Pomohli jste nám pochopit, jaký je váš vztah k
Poodří, co vám vadí a čeho si naopak ceníte.
Nabízíme vám souhrn toho, co jsme zjistili.
64 % respondentů dotazníkového šetření byli
místní obyvatelé pocházející z obcí sousedících s územím CHKO Poodří, ostatní byli
návštěvníci. Většinu místních tvořili starousedlíci žijící ve svých obcích déle než 10 let,
jen menší část tvořili nově či nedávno přistěhovalí.
V Poodří jako doma
Jsou to starousedlíci, kteří do chráněné přírody kolem Odry zavítají nejčastěji. Přichází
sem především na procházku s rodinou nebo
jen pozorovat přírodu, v menší míře sbírají

byliny nebo rybaří. Návštěvníci ze vzdálenějších míst sem naopak jezdí za sportem nebo
turistikou.
V zanedbatelné míře lidé v Poodří ořezávají
vrby na svých pozemcích. To je velká škoda.
Pravidelně ořezávané vrby se dožívají vysokého věku. Ořezané proutí je nejen skvělým
materiálem pro výrobu proutěných předmětů, ale také dobrým palivovým dřívím.
Téměř třetina oslovených lidí se zapojuje do
ochrany vzácné přírody buď finančními
příspěvky, nebo vlastní prací.
Podpora ochrany přírody v CHKO Poodří je
poměrně vysoká a lidé by uvítali i další aktivity. Největší zájem je o exkurze s odborným
výkladem a výlety pro rodiny s dětmi a také o
aktivní zapojení do úklidu odpadků či dobrovolnické výsadby stromů. Sázení už v plném
proudu probíhá. Ve velkém přibývají hlavně
duby a tradiční hrušně. Naopak výrazně
menší zájem je o kurzy ořezu stromů nebo
pletení košíků a pomlázek.
Jsou lidé s ochranou přírody spokojeni?
Život v blízkosti CHKO Poodří vnímají místní a
návštěvníci odlišně. Výrazně pozitivněji
hodnotí blízkost chráněného území návštěvníci a nově přistěhovalí. Respondenti vyjadřovali také svou spokojenost s činností
Správy CHKO Poodří. Nejvíce jsou spokojeni s
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přístupem k ochraně rostlin a živočichů a se
způsobem informování o ochraně přírody.
Nejmenší spokojenost naopak vyjádřili s
likvidací jmelí a úklidem odpadků.
Odlišný vztah respondentů k území CHKO
Poodří úzce souvisí s hodnocením závažnosti
některých problémů a se spokojeností v
některých oblastech. Místním obyvatelům
vadí jevy, které vnímají jako ohrožení zvenčí,
tedy zejména výstavba, stěhování, cyklistika
nebo regulace kormoránů a bobrů. Vadí jim
také omezení vstupu či vjezdu a nedostatek
ovocných stromů.
Návštěvníci přijíždějí do Poodří jako turisté
nebo cyklisté a pohybují se v území méně
často. Proto různá omezení nebo ohrožení
nevnímají příliš silně, zato si však více všímají
invaze jmelí.
Kdo zná páchníka
Vzácná příroda v Poodří byla původně domovem mnoha živočichů, kteří z krajiny postupně mizí. Patří mezi ně i chráněný brouk páchník hnědý. Páchníka zná zhruba třetina všech
respondentů a stejné množství lidí pak správ-

ně uvedlo, že páchník žije v dutinách stromů.
Starousedlíci znají páchníka více, zatímco
lidé, kteří se do sousedství CHKO Poodří
přistěhovali teprve nedávno, a občasní
návštěvníci páchníka téměř neznají.
Zdá se, že ochraně přírody v Poodří jsou
turisté nakloněni více než místní obyvatelé.
Jenže bez zájmu a šetrného hospodaření
místních obyvatel se příroda v Poodří neobejde. V zapojování lidí do aktivní péče o vzácnou přírodu Poodří určitě budeme pokračovat. Za pět let dotazníkové šetření zopakujeme, abychom zjistili, kam se vztah k Poodří
posunul.
Výzkum veřejného mínění je součástí unikátního projektu pro ochranu krajiny Poodří a
páchníka hnědého. Projekt odstartoval loni
na podzim a podílí se na něm spolek Arnika,
ČSOP Studénka, Ostravská univerzita a polská Fundacja Ekorozwoju. Plné znění zprávy z
dotazníkového šetření a další informace o
projektu najdete na www.poodrizije.cz.
Přemysl Mácha a Marcela Klemensová,
členové projektového týmu
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Základní škola – družina - kroužky
Co jsme dělali? Učili se. To je hlavní. To je naše
práce. A aby ta práce byla zajímavá, prokládáme ji různými projekty nebo komponovanými hodinami.
Zažili jsme třídní schůzky, vybírání kroužků a
vymýšlení aktivit. Také se nám podařilo –
škole i školce – získat trošku finančních prostředků na projekt „Učíme se pro radost“
(provázání vzdělávání s volnočasovými
aktivitami, technická podpora výuky, rozšíření školní knihovničky, posilování čtenářské i
matematické gramotnosti).
Součástí Vánoční dílny byla minivýstava
rodinných stromečků. Děkujeme rodičům i
dětem, kteří přinesli do školy své „stromky“. Je
krásné, když se do tvoření vánoční atmosféry
zapojí tolik lidí. Některé výrobky dětí i výrobky rodinné, budou zapůjčeny na výstavku
v dřevěnici.

Dále jsme obdrželi příspěvek z MSK ve výši
12 000,-Kč na nákup hudebních nástrojů do
nově vzniklého oddělení mateřské školky –
není to na úplně nový klavír, ale přeci jen
klavír bude.
V listopadu školu mimo jiné navštívili hasiči.
Bylo to zajímavé povídání i hraní.
Co nás čeká:

Termínové akce:
9.12. Muzeum Příbor (ZŠ a předškoláci MŠ) –
Vánoce za starých časů
12.12. Kroužek chemie – výprava za poznáním do Ostravy
17.12. Vánoční besídka ve školce – od 15.00
pro rodiče a blízké
20.12. Vánoce ve škole – dopolední program
pro žáky ZŠ
Přání:
Přejeme všem krásné a poklidné Vánoce,
plné rodinné pohody a odpočinku.
V novém roce hodně zdraví a kus štěstí.
za děti, kolegy i kolegyně
Hana Růžová - ředitelka

*Poslední listopadový den se uskutečnila
Vánoční dílna v budově ZŠ (od 14.00). Stejně
jako ve školce i děti ve škole vyráběly, zdobily
a krášlily školu zimními a vánočními motivy.
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Příspěvky z mateřské školy
V pondělí 4. 11. 2019 jsme s dětmi z obou
oddělení MŠ navštívili divadelní představení
„O vodníku Česílkovi“. Děti měly zážitek, jak
z cesty autobusem do Studénky, tak z představení, které se jim moc líbilo.
V úterý 19. 11. 2019 přijelo do MŠ divadélko
s pohádkou O Šípkové Růžence.

Co nás čeká:
Začíná advent, období vánočních svátků,
vyrábíme ozdoby, zdobíme školku i školu,

připravujeme věci na výstavy v dřevěnici,
trénujeme zpěv i tanec.
Předškoláci vyjedou společně se školáky
9.12.2019 do příborského muzea na program: „Vánoce za starých časů“.
Nejprve budeme mít ve školce čertí dny, pak
nás snad navštíví Mikuláš. Vánoční besídka
pro naše blízké se uskuteční 17.12. 2019
v budově MŠ č. 164 od 15.00 hod. Srdečně
všechny zveme.
Přejeme všem krásné svátky děti a zaměstnanci mateřské školky

informace ze společenské rubriky
Blahopřejeme
V měsíci prosineci 2019 oslaví své životní jubileum:

Povalová Mária
Šenkeřík František
Bartošová Marie

75 let
70 let
70 let

Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí do dalších let.
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Bohoslužby v době adventní, vánoční a novoroční
V kostele sv. Mikuláše v Albrechtičkách:
1. prosince (neděle) - 1. neděle adventní - mše sv. v 8.00 hod. s žehnáním adventních věnců,
8. prosince (neděle) - poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše v 10.30 hod.,
16. prosince (pondělí) - vánoční svátost smíření od 16.00 h do 18.00 hod. u cizího zpovědníka,
22. prosince (neděle) - mše sv. 4. neděle adventní v 8.00 hod.,
24. prosince (úterý) - štědrý den - Půlnoční bohoslužba v 16.00 hod.,
25. prosince (středa) - slavnost Narození Páně - slavná vánoční mše sv. v 8.00 hod.,
26. prosince (čtvrtek) - svátek sv. Štěpána - bohoslužba 2. svátku vánočního v 8.00 hod.,
29. prosince (neděle) - svátek Svaté rodiny - mše sv. s obnovou manželských slibů v 8.00 hod.,
1. ledna (středa)
- Nový rok - novoroční bohoslužba v 15.00 hod.,
5. ledna (neděle)
- Tří králové - mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy v 8.00 hod.,
12. ledna (neděle)
- svátek Křtu Páně - bohoslužba na závěr doby vánoční v 8.00 hod.
Všem farníkům a občanům milostiplné a radostné svátky vánoční
a hojnost Božího požehnání a zdraví v novém roce 2020
přeje a v modlitbě vyprošuje P. Mgr. Miroslaw Brutkowski, farář

Pozvánka - Vánoční koncert

Vánoční koncert
ženského pěveckého sboru

Canticorum

při Městském kulturním středisku Havířov

Koncert se uskuteční
v neděli 29.12.2019 od 18-ti hod. v kostele sv. Mikuláše v Albrechtičkách
Vstupné dobrovolné.
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informace z Adventu a Vánoc
POZVÁNKA
Obec Albrechtičky a spolek Zahrádkářů pořádají :

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
Která se bude konat v IC DŘEVĚNICE v Albrechtičkách
Sobota
14.12.2019 od 9 do 17 hod.
Neděle
15.12.2019 od 9 do 17 hod.
Pondělí
16.12.2019 od 9 do 12 hod.
Výstavka je prodejní, je připraveno bohaté občerstvení, domácí zákusky a něco
tekutého na zahřátí.
Zveme všechny občany bez rozdílu věku.
Na Vaší návštěvu se těší pořadatelé.

Pozvánka - Betlémské světlo
Naši skauti a skautky vám přivezou

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje
mnohá srdce, může i u vás doma zářit o štědrém
večeru.
Přijďte si pro něj k obecnímu vánočnímu stromečku, k
obchodu, v úterý 24. prosince od 9 do 11 hodin.
Také si jej můžete odnést z kostela po vánoční
bohoslužbě, která bude na Štědrý den v 16 hodin

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - prosinec 2019

-10-
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informace z kultury a sportu
Volejbalový turnaj
Volejbalový spolek Dřina
ve spolupráci s TJ Sokol Albrechtičky
pořádá v neděli 29.12.2019 od 12:30 hod. v sokolovně

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ LOSOVACÍ TURNAJ
VE VOLEJBALE
Turnaj je určen pro amatérské hráče od 15-ti do 100 let, kteří budou rozlosování do
družstev dle počtu účastníků.
Prezentace hráčů přímo na místě v 12:30 hod.
Bližší informace na tel.č. 737 733 713 (Arnošt Šajtar).
Zveme všechny sportovní nadšence!!!

Termíny plesů - 2020
11.01.2020 – Lidový ples – LiLiA Albrechtičky, Kulturní dům
18.01.2020 – Dětský maškarní ples – Sokol Albrechtičky, Sokolovna
25.01.2020 – Obecní ples – Obec Albrechtičky, Kulturní dům
08.02.2020 – Skautský ples pro děti + Skautský ples pro dospělé, Kult.dům
15.02.2020 – Hasičský ples – SDH Albrechtičky, Sokolovna

Florbalový turnaj
Tělocvičná jednota Sokol pořádá
v sobotu 21.prosince 2019 ve 13 hodin v sokolovně

Vánoční turnaj ve florbalu
Přihlášky na telefonní číslo 732 922 077 bratr Šajtar po 15 hodině.
Přejeme všem hodně sportovních zážitků.
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