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Informace z obecního úřadu
Úvodník - květen

Vážení spoluobčané, i když stále trvá nouzový
stav kvůli koronavirové epidemii, myslím, že
můžeme konstatovat, že nejhorší situaci již
máme za sebou. Tak jak se postupně uvolňuji
jednotlivá opatření, dochází i v naší obci
k pomalému návratu do stavu „před“. Byl
obnoven provoz Centra volného času,
knihovny, během května se vrátí děti do školy
a školky. Otevřou se pohostinství, i když se
začátku jen s venkovním posezením. Všechny
tyto provozy musí dodržovat podmínky
hygienických opatření stanovené vládou,
které musíme akceptovat a dodržovat.

Nezapomeňte, že stále platí povinnost nosit
na veřejnosti roušky.
V měsíci květnu se každoročně konala školní
akademie, kde žáci ZŠ, MŠ a skauti připravili
pro maminky a babičky poděkování ke Dni
matek. Letošní rok akademie proběhnout
nemůže, proto bych chtěla tímto popřát
všem maminkám a babičkám hodně zdraví a
mnoho šťastných chvil prožitých se svými
nejbližšími.

Ing. Eva Tripská, starostka

Odpady
OZO Ostrava a.s. rozhodla o obnovení svozu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Proto v původním termínu v sobotu 16. 5.
proběhne v naši obci tento svoz. Kontejnery
budou přistaveny na točně u MŠ od 12:00 do

15:00. Svoz velkoobjemového a nebezpečné‐
ho odpadu je určen pouze pro občany obce
Albrechtičky. Osoby podnikající jsou povinny
si zajistit odvoz odpadů, který vzniká z
podnikatelské činnosti, na své náklady samy.

Obec Albrechtičky, 742 55 Albrechtičky 131, Tel.: 556 428 016
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Informace z obecního úřadu
Dále žádáme občany, aby nevyhazovali do
nádob na plasty, papír a sklo odpad, který
tam nepatří. Zároveň znovu upozorňují na
neukázněnost a neohleduplnost některých
občanů, kteří do nádob na papír odhazují
celé nerozložené krabice a tím značně snižují
kapacitu kontejnerů. Prosíme krabice doma
rozložit, nebo je alespoň před vyhozením
do kontejneru sešlápnout.

Ing. Eva Tripská, starostka

Investiční akce a opravy
1. V dubnu začala výstavba inženýrských sítí
a účelové komunikace k novým stavebním
pozemkům „u letiště“, kterou provádí rma
Japstav Morava s.r.o. v celkové výši investice
961 028,- Kč.
2. V dubnu proběhlo výběrové řízení na
výstavbu Sběrného dvoru, které vyhrála
rma IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o. s cenou
2 617 977,- Kč. Tato akce je podpořena z 85%
dotaci z Ministerstva životního prostředí.
Výstavba by měla začít po podpisu smlouvy
v květnu.
3. Taktéž proběhlo výběrové řízení na
výstavbu kluboven pro spolky v 2. NP
střediska údržby. Vítěznou rmou se stala SPO
s.r.o. Studénka. I tato akce je podpořena 70 %
dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.
4. Nyní probíhá výběrové řízení na opravu

sociálního zařízení v pohostinství čp. 131.
Rekonstrukce by měla proběhnout v měsíci
květnu.
5. Připravuje výběrové řízení na výstavbu
chodníků kolem hlavní silnice. I tato stavba by
měla proběhnout ještě letos.
6. Obdrželi jsme 70 % dotaci z Ministerstva
zemědělství na opravu kapličky u čp.10. Po
této opravě budou zrekonstruovány všechny
kaple v Albrechtičkách.
7. Byly zhotoveny projektové dokumentace
na vnitřní rekonstrukci kulturního domu a
celkovou rekonstrukci budovy bývalé pošty,
kterou obec zakoupila v lednu. Nyní se
k oběma PD vyřizuje stavební povolení a pak
bude obec hledat vhodný dotační program,
který by pomohl obě akce zrealizovat.
Ing. Eva Tripská, starostka

Oznámení
Z důvodu epidemiologických opatření nebude hřiště u základní školy a hřiště u
mateřské školy přístupné veřejnosti.

Cena stočného
Z důvodu změny výše DPH z 15 % na 10 % u odpadní vody odvedené, bude od
1.5.2020 obci Albrechtičky fakturována cena stočného 45,64 Kč/m3.
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Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Květen 2020" oslaví své životní jubileum:
paní Huvarová Helena
pan Granatier Josef

94 let
75 let

přejeme jim do dalších let vše nejlepší!

" Dne 30.4.2020 oslavili krásných 60 let společného života - Diamantovou svatbu
- manželé Božena a Arnošt Šajtarovi.
Připojujeme se ke gratulacím rodiny."

Rozloučili jsme se
V měsíci "Duben 2020" jsme se rozloučili
s paní Vlastou Ruskovou

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
Od 18.března, kdy je
uzavřena MŠ, dostávají
rodiče
pro
děti
ve
čtrnáctidenním intervalu
nabídku činností, které
mohou, ale nemusí s dětmi
plnit. Úkoly jsou rozděleny podle věku pro
mladší děti, starší děti a pro všechny. Splněné
úkoly si děti založí do DENÍČKU SKŘÍTKA
KULÍŠKA. První úkol byl zaměřen na pohádku
O červené Karkulce. Druhý úkol se týkal
Velikonoc. Třetí úkol byl o jarní přírodě a
hmyzu. Čtvrtý díl námětů se zaměřuje na
domácí zvířátka. Náměty činností se zaměřují
na rozvoj grafomotoriky, předčtenářskou
dovednost, předmatematickou gramotnost,
rozvoj hrubé motoriky a všechny jazykové
roviny. Až pomine tento čas, po který se
s Vámi nemůžeme potkávat a spolu se vidět,
uspořádáme výstavku DENÍČKŮ SKŘÍTKA
KULÍŠKA.
Květen 2020

Zápis do MŠ se uskuteční 11. 5. 2020 – bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Přihlášky mohou být podány datovou
schránkou, e-mailem s elektronickým
podpisem, poštou v krajním případě mohou
být odevzdány v budově ZŠ (od 14 – 17.00
hodin). Ostatní informace naleznete na
našich webových stránkách.
Provoz MŠ
Provoz MŠ chceme obnovit během měsíce
května. Předpokládaný termín 11.5.2020. Více
informací obdrží rodiče dětí e-mailem nebo si
je mohou přečíst na webových stránkách
školy.
Přejeme všem hodně zdraví a těšíme se na
děti.
Vaše učitelky MŠ
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Informace z mateřské a základní školy
Základní škola
Zvládli jsme další měsíc
výuky on-line!
Ano, někteří se již velice
těší, až se opět otevře
škola …..
Chtěli bychom vás opět po
měsíci informovat, jaký kus práce jsme zvlád‐
li.
Děti v první třídě se učí prostřednictví
videokonference 3x týdně, třeťáci 4x týdně,
čtvrťáci a páťáci každý den. Učitelé se
v předmětech nejčastěji žákům věnují
individuálně. Je to každodenní dialog, jsme
na obou stranách humorně informováni i o
těch každodenních věcech, událostech,
potížích, co děti a rodiče potkají. Jsou to
cenná osobní setkání.
Učivo učitelé společně vysvětlí, proberou a
rozhodně nechybí část zábavná, kdy mají děti
možnost
formou
hry
procvičovat
matematiku, češtinu, prvouku, vlastivědu,
přírodovědu, angličtinu. Těmto předmětům
se poctivě věnujeme.
Myslíme, že jsou takto spokojeni i rodiče, se
kterými jsme vykomunikovali tu správnou
cestu, množství úkolů, možnost pracovat

s počítačem on-line. Od dětí se tak snažíme
co nejvíce zjistit a doladit úroveň znalostí.
Přiblížil se termín, kdy se děti budou vracet
v nějakém režimu do škol. Škola je pro ně
připravena, okna školy zrovna výzdobou jen
rozkvetla.
V květnu jsme měli naplánovanou Akademii –
chtěli jsme společně s dětmi oslavit svátek
matek. Letos je všechno trochu jinak a tak
chceme jen popřát všem maminkám všechno
nejlepší – zdraví, lásku, štěstí, radost ze života
a oporu v blízkých.
…Mámo, mámo, maminko,
pousměj se malinko,
já ti dárek nachystám,
kytku z lásky nasbírám…
Provoz ZŠ
Provoz ZŠ by měl být zahájen 18. 5. 2020.
Toto je datum, které zveřejnilo MŠMT na
svých stránkách. Více informací obdrží emailem přímo rodiče dětí. Také budou
zveřejněny na webu organizace.
Za pedagogy ZŠ Mgr. Vera Huvarová

Informace z obce
Bílovecká nemocnice, a.s. začíná pracovat v běžném režimu

S výjimkou Oddělení následné péče se
Bílovecká
nemocnice,
a.s.
vrací
ke
standardnímu režimu. V naší nemocnici tak
začínají fungovat všechna pracoviště. Lékaři
oddělení Chirurgie již v průběhu tohoto
týdne zahájili plánované operace. Pracují také
ergoterapeuti i fyzioterapeuti na oddělení
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Rehabilitace.
K běžnému provozu se od pondělí 27. dubna
2020 vrací také ambulance kardiologická,
diabetologická, cévní, gastroenterologická,
ambulance chronických ran a také interní a
chirurgická ambulance.
Je nutné zdůraznit skutečnost, že pacienti
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky

Květen 2020

Informace z obce
COVID +, kteří jsou dočasně umístěni
v prostorách Oddělení následné péče,
pobývají v přísném izolačním režimu a
nepředstavují tak pro návštěvníky nemocnice
žádné nebezpečí nákazy.
Děkujeme ještě jednou občanům, rmám a
institucím Bílovce a okolí za jejich materiální
dary a morální podporu. Nesmírně si toho
vážíme.

Dotazy k provozu oddělení a ambulancí vám
rádi zodpovíme telefonicky či emailem.
Telefonní čísla a emailové adresy jsou
uvedeny na webových stránkách nemocnice.
Ing. Magda Otáhalová
tisková mluvčí

Farnost Albrechtičky - Bohoslužby v květnu a červnu

Květen 2020
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Informace z obce
V kostele musí lidé dodržovat minimální
rozestupy dva metry mezi účastníky
bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné
rodiny nebo jinak propojených osob).
Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesin kují ruce.
Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku
vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se
svěcenou vodou.
Vzhledem k výjimečné situaci, mohou farníci
posílat svůj nanční dar na provoz a běžné
potřeby farnosti na účet:
Pro ALBRECHTIČKY je č.ú. 223171042/0300

a pro BARTOŠOVICE č.ú. 223171317/0300
Všem případným dárcům: Pán Bůh zaplať!
Veškeré dotazy, pastorační a úřední
záležitosti, jak rovněž také úmysly na mše sv.
na 2. pololetí roku 2020, a vůbec všechny
akutní záležitosti je možné nahlásit
telefonicky:
734
398
173
nebo
prostřednictvím e-mailové adresy farnosti
(rkf.albrechticky@doo.cz
nebo
rkf.bartosovice@doo.cz).
P. Miroslaw Brutkowski, farář

Informace ze světa humoru
Opět na téma - Koronavir a Covid-19
Kreslený vtip na "koronavirové" téma od prostějovského humoristy Jana Tatarky.
Zdroj: Olomoucký Deník
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Informace ze světa humoru

do supermarketu a všimla jsem si, že ostatní
Pár psaných vtípků:
1. Haranténa = pandemií vynucený pobyt mají i kalhoty a tričko.
dětí doma.
5. Odborový svaz kapsářů z Prahy 1 žádá
2. Mateřírouška = rouška, kterou ušila ma‐ od vlády 15 milionů korun odškodného
jako kompenzaci za ušlý zisk spojený s
minka.
omezením pohybu osob na veřejnosti.
3. Pokud budou školy ještě dlouho
zavřené, tak rodiče vytvoří očkovací 6. Na Valašsku říká kamarád kamarádovi:
„Dnes říkali v televizi, že dezinfekce na ruce
vakcínu dříve, než vědci.
se dá vyrobit i ze slivovice. Takovou
4. Vláda zveřejnila, že při nákupech stačí mít zhovadilost může z huby vypustit jen pražák.“
roušku a igelitové rukavice. Tak jsem vyrazila
Květen 2020
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Informace ze světa humoru
zdroj: www.kreslenyvtip.cz
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