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Informace z obecního úřadu
Úvodník - Jaro

Vážení spoluobčané,
v tuto dobu jsme v ostatních letech aktivně
vítali jaro a připravovali jsme se na Velikonoce
a jarní sezónu. Bohužel, v tomto roce musíme
všichni své osobní i pracovní plány a závazky
měnit v důsledku celosvětové epidemie
koronaviru. Celá společnost je ovlivněna
novou situací a my se jí musíme postupně
přizpůsobovat tak, jak jsou vládou postupně
přijímaná jednotlivá usnesení a opatření.
Není to lehká situace pro nikoho z nás.
Nezbývá nám však nic jiného než s trpělivostí
a humorem Čechům vlastním, tuto krizi pře‐
konat.
V naší obci je přerušen provoz Centra
volného času, knihovny, základní a mateřské
školy. Jsou omezeny provozní hodiny pošty,
úřadu a zrušeny všechny kulturní a
společenské akce. Je zavřena tělocvična
v sokolovně, obě pohostinství, autobusová
doprava jezdí v omezení prázdninového
režimu. Na procházky můžeme chodit
s rouškami na obličeji a v max. počtu 2 osob

(mimo rodinu). Ale jak řekl pan Svěrák, to
neznamená, že se z toho zblázníme a to
neznamená, že to nebude mít konec. Bude to
mít konec a my se opět pomalu začneme
vracet k „normálnímu“ životu. Určitě nebude
úplně stejný jako před epidemií. Bude trvat
dlouho, než se dostaneme do bodu, ze
kterého jsme vyšli, ale určitě tam dojdeme.
Já jsem se v důsledku návratu svého syna
z Francie ocitla ve 14 denní karanténě a
pracovala jsem z domova. Nebyla to zrovna
příjemná situace, ale zvládnout se dala.
Žádné příznaky nemoci se v rodině naštěstí
neprojevily, a tak jsem se od 1. dubna mohla
vrátit do kanceláře úřadu.
Všechny informace k epidemii jsou zveřejňovány postupně v aktualitách. Pokud máte
nějaký dotaz, klidně volejte (606 717 004)
nebo pište (starosta@albrechticky.cz).
Zároveň připomínám, že všichni občané,
kteří se ocitli v karanténě anebo starší občané
a potřebují zajistit donášku potravin, léku
apod. obraťte se na obec, vše vám zajistíme.

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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Z ochranných pomůcek můžeme zajistit
pouze bavlněné šité roušky, které by každý
občan měl minimálně v počtu 3, aby je mohl
častěji měnit a prát.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se aktivně
podílejí na boji s koronavirovou nákazou a
všem občanům, kteří dodržováním nastavených pravidel pomáhají k omezení šíření
nemoci. Snažte si udržet pozitivní mysl,
protože stres a panika nikomu nepomůže.

Zkuste si doma zahrát s rodinou karty,
Človeče nezlob se, vytáhnout k dopletení
svetr anebo se naučit něco úplně nového.
Naštěstí funguje internet a sociální sítě, takže
se dá udržovat na dálku i kontakt s rodinou
nebo přáteli.
Přejí vám všem zdravé a klidné jarní dny.

Ing. Eva Tripská, starostka

Platby stočného
Občanům, kterým se dočasně snížily příjmy
v důsledku pandemie koronaviru, nabízíme
možnost rozložit splátku faktury za stočné na
víckrát. Pokud této možnosti využijete,
nahlaste na obec. (556 428 016).

Dále bych chtěla poprosit všechny občany,
aby při platbách na poště a na úřadě využívali
především bezhotovostní platbu (platební
kartu). Chráníte tím sebe i své spoluobčany.
Ing. Eva Tripská, starostka

Zrušené akce
Na nadcházející jarní období bylo naplánováno mnoho společenských akcí, které se
nemůžou konat. Některé akce se budeme
snažit přesunout na jiné termíny, některé
zrušíme úplně. Nové termíny budou vyplývat
z nadcházející situace, v tuto dobu nelze nic
jistého určit.
Doufáme, že se nám podaří uskutečnit
v náhradním termínu Vítání občánků a
Setkání jubilantů.
I spolky, které měly naplánovány v měsíci
dubnu a květnu různé akce pro občany, musí
své plány na nejbližší měsíce upravit. Jedná se
o Den ptactva a Den pro rodinu spolku
S.O.V.A. Zahájení rybářské sezóny a
Dětských rybářských závodů spolkem
rybářů, Stavění máje a Dětského dne, které
organizuje SDH, Skautské závody skautů,
Sportovní den TJ Sokol a Školní akademie
ke Dni matek. Všechny tyto akce budou
muset být buď zrušeny, nebo v náhradním
termínu podle toho jak vláda bude postupně
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uvolňovat jednotlivá opatření. Dá se ale
předpokládat, že akce, kde se setkává větší
počet lidí, budou povoleny až úplně
naposled.
Bude zrušen květnový svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Zatím vám
nedovedu říct, jestli bude náhradní termín
nebo se uskuteční letos jen svoz podzimní.
Svoz biologického odpadu bude zahájen 14.
dubna a měl by probíhat podle stejných
pravidel jako minulé roky. Zatím rma
ASOMPO neohlásila žádné omezení.
Ing. Eva Tripská, starostka
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Dezinfekce Anti-Covid
Obec má možnost pro občany zajistit
dodávky
dezinfekce
Anti-Covid. Tato
dezinfekce je hlavně vhodná na ruce, když se
vracíte z venkovního prostředí, kde jste se
mohli dostat ke kontaktu s nákazou
(obchody, dopravní prostředky, nemocnice,
úřady apod.). Je velmi vhodné, abyste si po
návratu domů z jakéhokoliv venkovního
prostředí ruce nejen důkladně umyli ale i
vydezin kovali. Anti-Covid můžete použit i na
povrchy, ale protože obsahuje vysokou dávku
etanolu, tak opatrně na povrchy, které mohou
být na alkohol citlivé.
Pokud objednáváme ve velkém množství,
můžeme vám dezinfekci dodávat 0,5 l za 50,Kč. Nevýhodou je, že vám jí dodáme bez
rozprašovače, ale předpokládáme, že v každé
domácnosti se najde nějaká láhev od čisticích
prostředků, kterou můžete na dezinfekci
použit. Pokud bychom objednávali v lahvích
s rozprašovačem, vychází 0,5 l na 108,-Kč.
Všichni kdo mají o dezinfekci zájem, můžete
psát na e-mail: obec@albrechticky nebo SMS
zprávu na tel. 606 717 004. Dezinfekci vám
doručíme domu, platbu upřednostníme
bezhotovostní na účet: 70121764/0600 s VS
vašeho čp. (pro naši snadnější identi kaci
můžete uvést jméno), nebo přichystáním
přesné částky v hotovosti do uzavřeného
sáčku.
Důkladně si doma láhev označte, aby
nedošlo k záměně a dejte pozor, aby se
přípravek nedostal do rukou dětem.
Děkuji všem občanům, kteří poskytli láhve na
rozdělování dezinfekce, protože bez jejich
pomoci bychom první dávku nemohli ani
rozdělit. Rozvezli jsme asi 45 litru dezinfekce

v 70 lahvích, takže moc díky za podporu.
Láhve sbíráme dále i pro další rozvoz.
Detailní popis produktu Anti -Covid
Dezinfekční přípravek, dezinfekce rukou.
Možno použít i na povrchy. Vyrobeno na

základě doporučené receptury WHO.
Přípravek ničí: Bakterie, plísně, viry
(Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella,
Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila,
Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARSCoV-2, in uenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)
Návod k použití:
Přípravku použijte dostatečné množství (2x3
ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na
dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích;
zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem
nehtů a záhybům v kůži. Může se lišit podle
velikosti rukou a stavu kůže. Dobře vtírejte,
dokud není kůže suchá. Tento postup by měl
trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně
10 krát denně. Nepoužívat na poraněnou kůži
nebo při výskytu kožních onemocnění.
Bezpečnostní list přípravku je uložen na
webových stránkách obce v sekci aktualit
v
článku
https://www.albrechticky.cz/
aktuality_rozhlas/koronavirus-ruznaoznameni

Informace ze společenské rubriky
Rozloučili jsme se
V měsíci "Březen 2020" jsme se rozloučili
s paní Věrou Ruskovou
Duben 2020
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Autobusové spojení
1. Po stížnosti vás občanů na zrušení
autobusového spoje č.18 linky 882623 Nový
Jičín-Sedlnice-Studénka, který jezdil ze
Studénky do obce Albrechtičky v čase
odjezdu ze zastávky Studénka, Dělnický dům
v 15:57 hodin, obec zaslala na Moravskoslezský kraj požadavek o obnovu tohoto
spojení nebo jeho náhradu. Bylo přislíbeno,
že od 14.6.2020 bude upraven spoj č. 56 linky
884629 Nový Jičín – Studénka – Velké
Albrechtice – Bílovec, který bude nově
zajíždět do obce Albrechtičky.

řidička nančně postižena a všichni řidiči
opětovně upozorněni a proškoleni, že musí
zajíždět na točnu. Proto znovu apelují na
vás občany, abyste nečekali na ostrůvku u
cesty, ale skutečně stáli na označené
zastávce. Pokud se vám přesto stane, že vám
autobus nezastaví nebo bude řidič na vás
jakkoliv drzý nahlaste situaci okamžitě na
úřad, abychom mohli jednat ve vašem zájmu.

Zastupitelstvo obce nyní zvažuje přemístit
autobusovou zastávku před budovu Jednoty
COOP a z točny udělat parkoviště. Toto řešení
2. V minulém čísle zpravodaje jsem žádala ale je časově náročné, proto vás žádám o
občany, aby k nastupování do autobusu trpělivost a dodržování nastavených pravidel.
výhradně používali zastávku na točně u
bývalé pošty, kde mají povinnost všichni V současně době jsou v důsledku
řidiči zajíždět. Bohužel někteří řidiče opět koronavirové epidemie některá spojení
toto obcházejí a stojí na cestě na přechodu v prázdninovém režimu nebo jsou spoje
pro chodce. Dokonce se stalo, že paní řidička zrušeny úplně. Doporučují všem občanům,
nezastavila vůbec a cestující na zastávce aby si před jízdou vždy spojení ověřili
nevyzvedla. Po urgenci u společnosti Kodis, (www.kodis.cz).
která spravuje dopravní systém MSK, byla
Ing. Eva Tripská, starostka

Mobilní rozhlas
Vážení spoluobčané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas,
díky které s vámi nyní můžeme komunikovat
moderně a efektivně. Občané, kteří se do
Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás
budou v případě krizových událostí dostávat
upozornění prostřednictvím SMS, e-mailů a
zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního Roz‐
hlasu?
-Upozornění na epidemie a karantény
-Upozornění na extrémy počasí, živelné
pohromy (povodně, vichřice, sněhové kala‐
mity)
-Upozornění na rozsáhlé požáry
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Registrace je zdarma! V registračním procesu
si můžete nastavit, jaké informace vás
zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí
v souladu s GDPR obecným nařízením o
ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1.
Přes webovou stránku
albrechticky.mobilnirozhlas.cz
2.
Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas /
Zlepšeme Česko
3.
Vyplněním registračního letáku a
předáním na úřad obce Albrechtičky (v době
mimo krizovou situaci)

Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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Sběrný dvůr
V měsíci březnu proběhlo výběrové řízení na
výstavbu Sběrného dvora a výstavbu
inženýrských sítí stavebních pozemků.
Výběrového řízení na Sběrný dvůr se
zúčastnilo 5 rem, vítězným uchazečem se
stala rma IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o.
s nabídkovou cenou 2 163 617,- Kč bez DPH
(2 617 977,- Kč s DPH). Výstavba by měla začít

ještě v měsíci dubnu a ukončení do
31.8.2020.
Do výběrového řízení na zhotovitele
inženýrských sítí k stavebním pozemkům se
přihlásilo 8 rem a zakázku vyhrála fma
JAPSTAV MORAVA s.r.o., Lubina s cenou
961 028,- Kč s DPH. Výstavba začne v měsíci
dubnu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 20142020.

Informace z mateřské a základní školy
Příspěvky ZŠ a MŠ
Březen byl měsíc, kdy se v
naší škole a v celé
společnosti stalo mnoho
nečekaných událostí ve
spojitosti
s
epidemií
coronaviru, která zanechá
v naší paměti jistě výraznou rýhu.
V prvním týdnu března děti čekaly jarní
prázdniny a hned poté přišla zpráva o
uzavření základních škol. Přísná opatření,
která nezbývá, než do dneška dodržovat.
Všichni – učitelé, rodiče, děti – jsme se
najednou ocitli v nečekané situaci. Učitelé
naší školy připravují pravidelně úkoly pro
děti. Také jsme neváhali a výuku zpestřujeme
setkáváním žáků a učitelů několikrát týdně
prostřednictvím videokonference. Snažíme se
dětem vysvětlovat nové učivo, procvičovat
důležitou látku. Děti tak navíc ještě mají
možnost si i mezi sebou sdělovat pocity,
zážitky, prostě se vidět – jsou to přece
kamarádi! Jako zpestření si děti dle své
fantazie tvoří „koronavirové“ deníky, které,
doufejme, shlédneme a vystavíme při
Duben 2020

nejbližší příležitosti otevření školy.
Nebývalý dík patří rodičům, kteří neváhali a
zajistili možnost připojit se na video
konference, tisknou, fotí si materiály zaslané
učitelkami, posílají vypracované úkoly. A co
hlavně, učí se poctivě s dětmi. Jako zpestření
si děti dle své fantazie tvoří deníky, které
doufáme shlédneme a vystavíme při nejbližší
příležitosti otevření školy. Do dalších dnů
přejeme všem pevné zdraví.
Učitelé ZŠ a MŠ Albrechtičky
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Informace k provozu školní jídelny
Vážení spoluobčané,
informuji Vás, že Ministerstvo školství vydalo
prohlášení, které umožňuje zahájení činnosti
školních jídelen. Přesněji poskytování stravy
svým zaměstnanců a cizím strávníkům. Závěr
prohlášení doporučuje projednat podmínky
otevření školní jídelny s Krajskou hygienickou

stanici. Projednala jsem a podmínky ze strany
KHS jsou tak tvrdé a nančně náročné, že
nemohu zahájit provoz školní jídelny. Školní
jídelna bude otevřena okamžitě, jakmile to
podmínky dovolí.
S přáním dobrých a hlavně zdravých dnů
Mgr. Hana Růžová

Informace k zápisu do ZŠ a MŠ
Zápisy
k
povinné
školní
docházce
proběhnou v souladu s právními předpisy, ale
s upuštěním od některých tradičních postu‐
pů.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona.
Zápis na ZŠ Albrechtičky ve dnech 6. dubna a
20. dubna 2020
a)
Zápisy do prvních tříd proběhnou bez
osobní přítomnosti dětí ve škole.
b)
Zápisy proběhnou pouze distančně
předáním dokumentace nezbytné k přijetí
dítěte (včetně dokumentace ze školského
poradenského zařízení) příslušné škole.
c)
Zákonní zástupci mohou pro dítě zvolit
k plnění povinné školní docházky jinou než
spádovou školu.
d)
Prosíme rodiče, pokud přihlásí své dítě
k povinné školní docházce na jinou než
spádovou základní školu, aby o tom
informovali vedení spádové školy.

e)
Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2020
dosáhnou věku 6 let a rovněž dětí, které měly
odklad povinné školní docházky, a dětí,
u nichž rodiče odklad plánují. Ředitel školy
začátek povinné školní docházky odloží o
jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného
školského
poradenského
zařízení
a
odborného
lékaře
nebo
klinického
psychologa. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku.
f)
Zápis do mateřské školy Albrechtičky
se uskuteční 11. května 2020
Podrobnosti k zápisu jsou dostupné na
webových stránkách ZŠ a MŠ Albrechtičky:
www.albrechticky.cz/skola

Informace z obce
Farnost Albrechtičky - VELIKONOCE 2020
Milí farníci a občané! Letošní přípravu na
Velikonoce, a do jisté míry i jejich samotnou
oslavu, ovlivnila nemoc zvaná koronavir.
Zprávy
spojené
s
hrozbou
tohoto
onemocnění, veškerá opatření a omezení, a
také z toho vyplývající myšlenky, otázky,
pocity a rozhodnutí, nás v mnohém spojily.
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Nevím, zdali jste si všimli, že najednou svět
kolem nás, na který jsme si už zvykli, se
jakoby zachvěl a pohled na spoustu věcí, na
naše jistoty, které se zdály být tak
samozřejmé, se náhle změnil.
V této souvislosti jsem si vzpomněl na
poslední ročník v gymnáziu, kdy jsme měli za
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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úkol přečíst povinnou četbu, knížku Alberta
Camuse „Mor“. Popisuje se tam příběh města
Oran, které bylo nuceno kvůli epidemii zavést
tvrdá
bezpečnostní
opatření,
včetně
karantény. Vidím zde mnoho paralel s
aktuální situací. Upřímně řečeno, několikrát
jsem se už nad touto knížkou osobně
pozastavil a uvažoval nad jejím dějem, ale
nikdy jsem netušil, že její příběh se jednoho
dne stane tak blízký realitě našeho zdejšího
života. V modlitbě nepřestávám prosit
Nejvyššího, aby příběh popsaný Camusem se
nikdy neodehrál úplně do konce!
Přátelé! Ke všemu, co v této době prožíváme,
se připojují také události, které si jako
křesťané připomínáme ve Svatém týdnu a o
Velikonocích. Jedná se o příběh Ježíše z
Nazaretu, který si také prošel svou nelehkou
cestou. Jaká byla? Byla na ní úzkost
Getsemanské zahrady, vnitřní bolest z
nespravedlivého odsouzení, zrada, zapření a
útěk mnohých nejbližších, nepopsatelné
utrpení způsobené bičováním a všemi
událostmi křížové cesty, pak dlouhé umírání,
samotná smrt a nakonec ukvapený, rychlý
pohřeb. Ale všechno nakonec dopadlo dobře.
Náhrobní kámen byl odvalen a On živý
překonal to všechno, co se původně mělo
stát nevyhnutelným vítězstvím zla a smrti.
Konečným vítězem se stal ON! A právě toto
vítězství je hlavním důvodem oslav
křesťanských Velikonoc. Pro věřící je velmi
důležitá skutečnost, že už 2000 let si to
vítězství připomínají, a to nejen jednou do
roka právě v tuto dobu, ale každý týden po
celý rok, slavením neděle - dne vzkříšení, kdy
oslavují bohoslužbou a pracovním klidem.
Co však dalo Ježíšovi sílu dojít až k takovému
vítězství? Dokonalá láska, pokora, poslušnost
vůči Otci a jeho vůli, úplná a ničím
nepodmíněná odevzdanost do rukou
Božích… Podstatné je přitom to, že Ježíš
během své bolestné cesty nelpěl na žádných,
zvláště materiálních, jistotách. Ba naopak. U
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desátého zastavení křížové cesty, než ho
ukřižovali, byl zbaven šatů. Bylo to
symbolické gesto odevzdání veškerých
pozemských jistot a majetku. Zůstal mu
jenom Bůh, kterému na kříži s upřímností
odevzdal svého ducha. A pak přišlo vzkříšení,
přišlo vítězství! Výsledek toho, že všechno
vsadil na Boha – a nebyl zklamán!
Bratří a sestry! Velikonoční příběh Ježíše z
Nazaretu a události, které se právě odehrávají
po celém světě, nás vedou k zamyšlení.
Zachvěl se svět našich jistot, našich hodnot…
Měli bychom se bát, děsit, propadat panice a
zoufalství? Můžeme, stejně jako Albert
Camus, hledat odpovědi v oblasti loso e,
třeba skrze vzpouru, boj, vzepření se
neradostnému lidskému údělu. Pamatujme
však, že máme zde také příležitost podívat se
na vše pohledem Ježíše a jeho cesty, která
vedla skrze bolest, kříž a smrt, ale k vítězství
velikonočního jitra. Cesty odevzdaní se
prozřetelnosti Nejvyššího! Cesty důvěry!
Cesty jisté a ověřené! Cesty, kterou prošly už
tisíce lidí před námi! Volba samozřejmě vždy
patří naší svobodné vůli. Byl bych však moc
rád, kdybychom alespoň chvíli nad tím
popřemýšleli. Druhá taková příležitost, jako ta
letošní, se už nemusí naskytnout. Uznejte
sami, příležitost neobvyklého a výjimečného
vstupu do Velikonoc!
Milí Boží přátelé! Plný vděčnosti za to, že jste
věnovali těch pár minut četbě mých
myšlenek a mého pozdravu, přeji Vám všem o
letošních Svátcích hojnost zdraví a plnost
všech duchovních darů, které Ježíš a Církev v
těchto svátečních dnech světu nabízejí.
P. Miroslaw Brutkowski, farář
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Informace z obce
SmVaK - informace k odečtům
Společnost VodoTech,
která
odečítá
vodoměry pro zákazníky SmVaK Ostrava,
v souvislosti s aktuální situací mění
preferovaný způsob zjišťování spotřeby vody
Společnost
VodoTech
provádí
prostřednictvím online terminálů fyzické
odečty vodoměrů pro Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava především
v okresech Nový Jičín, Opava,
Karviná, Frýdek-Místek a v
okrajových částech okresu
Ostrava. V důsledku šíření
nového
typu
koronaviru
v
České
republice
se
společnost
rozhodla
z preventivních důvodů pozastavit fyzické
odečty v domácnostech svými pracovníky a
preferuje jiné formy hlášení spotřeby pitné
vody.
„Z preventivních důvodů jsme se s ohledem
na minimalizaci potenciálních rizik rozhodli,
že naši zaměstnanci nebudou vstupovat do
domácností
odběratelů,
ale
budeme
preferovat řešení, při kterém kontaktujeme

odběratele telefonicky s žádostí, aby našemu
zaměstnanci nahlásil stav vodoměru. Údaj
následně zadáme do našeho systému. Dalším
alternativním způsobem nahlášení stavu
vodoměru je buď telefonicky na bezplatné
zákaznické lince 800 292 400, elektronicky na
adresách
nabidkasluzeb.smvak.cz
a
www.vodotech.cz nebo prostřednictvím
našeho
korespondenčního
lístku vhozeného do schránek
odběratelů. Jako odpovědný
zaměstnavatel musíme chránit
před riziky naše zaměstnance.
Stejně tak chceme vyjít vstříc
odběratelům, kteří v současné
citlivé době mohou negativně vnímat
návštěvy ve svých domácnostech,“ říká
ředitel společnosti VodoTech Radek Kaňok.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině
případů provádí čtyřikrát ročně podle
schváleného harmonogramu, o němž jsou
odběratelé v dané lokalitě předem
informováni.

Informace ze světa humoru
KORONAVIR a COVID-19
1980 : Zachraň stromy
1990: Zachraň tropické pralesy
2000: Zachraň medvědy
2010: Zachraňhospodářství
2013: Zachraň Řecko
2015: Zachraň uprchlíky
2020: Zachraň se kdo můžeš
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Jakým způsobem ukončíš karanté‐
nu?
a) O 10kg těžší
b) Těhotná
c) Jako alkoholik
d) Rozvedený/ná
e) všechny odpovědi jsou zprávné
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