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Informace z obecního úřadu
Úvodník - červen

Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu skončil nouzový stav a naše
obec se pomalu vrací do „normálního života“.
V naší obcí nebyl do dnešního dne evidován
ani jeden případ onemocnění Covid-19, což
je zásluha i vás občanů, že jste se pravidly
nastavené vládou řídili. Doufám, že tento
nulový stav v naší obci udržíme nadále i přes
skutečnost, že nastala jistá volnost
v povinnosti nošení roušek, setkávání větších
skupin osob, pořádání akcí, děti opět
navštěvují školku a školu a většina z nás se
vrátila do svých zaměstnání. Dodržujte i
nadále doporučení Ministerstva zdravotnictví
na zvýšenou hygienu doma, v práci,
obchodech, prostředcích veřejné dopravy
apod.
<>

Jako každý rok apeluji na vás občany, aby jste
v letním období byli ohleduplní ke svým
spoluobčanům
v
používání
sekaček,
křovinořezů, cirkulárek a jiných „hlasitých“
pomocníků pouze v pracovní dny a sobotu a
ponechali si neděli jako klidový a
odpočinkový den.
<>
V červnu se měly konat různé akce
organizované našimi spolky, pokud dojde
k jejich obnovení, budeme vás informovat
rozhlasem a na webových stránkách obce.
<>
Pokud bude uvolňování omezujících opatření
probíhat podle plánu proběhne v naší obci
tradiční pouť jako každý rok 5. července.

Ing. Eva Tripská, starostka
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Informace z obecního úřadu
USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky
USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva obce
Albrechtičky konaného dne 11. května 2020
v kulturním domě v Albrechtičkách.
------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Albrechtičky:
9/1/2020 schvaluje program 9. zasedání
volí ověřovatele zápisu 9. zasedání
bere na vědomí kontrolu usnesení z 8.
zasedání
9/2/2020 bere na vědomí zprávu o činnosti
obecního úřadu
9/3/2020 schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s rmou ISD Valašské Meziříčí spol. s r.o.
na stavbu „Zřízení sběrného dvora v obci
Albrechtičky“
9/4/2020 schvaluje uzavření smlouvy o dílo
se společnosti SPO spol. s r.o. Studénka na
stavbu „Stavební úpravy 2. NP střediska
údržby pro činnost spolků“
9/5/2020 schvaluje uzavření smlouvy o
pachtu a provozování vodního díla č.
00600814/SONP/NJ/V/2020 se společnosti SmVaK Ostrava, a.s. k nově budovaným
vodovodním
přípojkám
nových
stavebních pozemků na par.č. 325/121,
325/122 a 325/105
9/6/2020 schvaluje záměry směny, prodeje a
nabytí pozemků:
-prodej pozemku 516/64 o výměře 32m2
u čp. 56
-prodej pozemku 321/3 o výměře 81 m2 u
čp. 172
-směnu pozemků 516/60 o výměře 51 m2
a 107/2 o výměře 5 m2, prodej pozemku
516/61 o výměře 84 m2 u čp. 67 a čp. 89
9/7/2020 schvaluje poskytnutí dotací a
nančních darů z rozpočtu roku 2020:
- nanční dar 13 000,-Kč pro SDH
Albrechtičky
- nanční dar 18 000,- Kč pro Junák – český
skaut, středisko Albrechtičky, z.s.,
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- nanční dar 2 000,- Kč pro Linku bezpečí
z.s.
- nanční dar 2 000,- Kč pro Diakonii
Broumov, soc. družstvo
- nanční dar 5 000,- Kč pro Seniorcentrum
OASA, s.r.o.
-účelovou dotaci 80 000,- Kč pro TJ Sokol
Albrechtičky
-účelovou dotaci 20 000,- Kč pro Charitu
Studénka
9/8/2020 schvaluje uzavření nájemní
smlouvy s panem LM na pronájem
sklepního prostoru č.1 v 1.PP budovy
kulturního domu čp. 131 s výměrou 6,89
m2 za cenu 10,-Kč/m2/měsíc
9/9/2020 schvaluje podání žádosti o dotaci v
programu SFŽP MŽP ČR Operační
program životního prosředí, na projekt
„Energetické úspory a přestavba objektu
občanské vybavenosti čp. 260“
9/10/2020 schvaluje použití
nančních
prostředků Fondu obnovy kanalizace a
ČOV v hodnotě max. 500 000,-Kč na
úhradu výdajů souvisejících s opravami
kanalizačního řádu
9/11/2020 schvaluje navýšení ročního
příspěvku
příspěvkové
organizaci
Základní škola a Mateřská škola
Albrechtičky pro rok 2020 o 105 000,- Kč
9/12/2020
schvaluje
účetní
závěrku
příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Albrechtičky za rok 2019
9/13/2020 schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2020
9/14/2020 bylo seznámeno se změnou ceny
stočného z důvodu změny DPH od 1. 5.
2020
9/15/2020 bylo seznámeno se žádostí
Rybářského spolku Albrechtičky o
pronájem obecních pozemků 213/9,
213/10 a část 213/7 v k.ú. Albrechtičky
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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Sbírka Diakonie Broumov
Ve dnech 8. - 11. 6. 2020 se v Kulturním Veřejná sbírka, kterou jsme v půlce března
domě v době úředních hodin uskuteční vyhlásili z důvodu kritické situace, dopadla
sbírka Diakonie Broumov.
výborně a 521.000,- Kč, které jste nám zaslali
na účet, nám pomohlo udržet svozy
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
textilního materiálů více než měsíc. Snaha
- Veškeré letní a zimní oblečení
udržet chod rmy je nezměrná, ale vysilující
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, jak psychicky, tak nančně. Přesto se prozatím
záclony, látky
kritickou situaci nedaří zvrátit a bez Vaši
- Domácí potřeby, nádobí – zabalené pomoci, ve kterou doufáme, se neobejdeme.
v krabici
Podpora měst a obcí, které přispěly
- Polštáře, deky, obuv, kabelky, hračky, menší nančními částkami na veřejnou sbírku, byla
elektrospotřebiče (i nefunkční)
pro nás impulsem, že se o naší práci ví a není
Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích.
zbytečná.
Nenastal nyní právě čas pomocí nám,
Velké spotřebiče, matrace, koberce, našemu sociálnímu družstvu, podpořit
nábytek, znečištěný textil z ekologických naší činnost a myšlenku, kterou budujeme
důvodů nebereme.
27 let?
Prosíme, pomozte nám, abychom se mohli i
Diakonie Broumov, sociální družstvo, nadále věnovat prospěšné činnosti!
vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu svozu
použitého šatstva ze sbírek i sběrných Přispějte nanční částkou na každodenní
kontejnerů.
výdaje - na svoz použitého šatstva, rozvoz
Vlivem pandemie došlo k úplnému zastavení materiální pomoci občanům, zakoupení PHM,
provozu třídění a úplnému zastavení na opravy a obnovu vozového parku, opravy
nančního toku směrem k nám. V současné a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo, a
době, kdy došlo k částečnému uvolnění to na účet České spořitelny,
nouzového stavu, začalo do zaměstnání číslo účtu: 50016-1302698349/0800.
dojíždět cca 20 % polských zaměstnanců a Věříme, že solidarita Vás všech nám dovolí i
cca 10 % nahradili zaměstnanci z agentury. nadále provozovat naši činnost a že s Vaší
Při běžné činnosti odvezeme měsíčně více podporou dokážeme překlenout toto
než 450.000 kg použitého šatstva – umíte si nelehké období.
představit toto množství na skládkách? Za rok Všem dárcům předem srdečně děkujeme za
spolupracujme s téměř 3 000 měst a obcí jakýkoliv nanční dar!
v ČR. Jsme velice rádi, že se občané celé Ing. Pavel Hendrichovský, předseda družstva
republiky naučili textil třídit a recyklovat.
Přerušením naší činnosti se navýší náklady na V kanceláři obecního úřadu bude
komunální odpad obcím nejméně o 11 pokladnička
na
nanční
příspěvek
miliónů ročně a veřejné rozpočty by přišly o v jakékoliv výši pro Diakonii Broumov do
milióny korun plynoucí z naší činnosti, o konce měsíce června. Po ukončení sbírky
zaměstnání by přišlo 120 zaměstnanců a zašleme vybranou částku na účet Diakonie
takto bychom mohli pokračovat.
Broumov.
Červen 2020
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Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Květen 2020" oslavila své životní jubileum:
paní Miroslava Myšková

90let

V měsíci "Červen 2020" oslaví své životní jubileum:
paní Horáková Eliška

80let

přejeme jim do dalších let vše nejlepší!

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
Znovu se otevřela, po
vynucené „koronavirové
pauze“, 18. 5. naše MŠ.
Sešli jsme se v hojném
počtu. Děti si zvykají na
přísná hygienická opatření,
která musejí dodržovat. Většina kamarádů
donesla své deníčky skřítka Kulíška, které si
s rodiči vyrobila a pochlubila se s nimi.
Opravdu jsme byli překvapeni, jak jsou děti se
svými rodiči velmi kreativní.
Po dobu, kterou byla MŠ uzavřena, došlo
k několika změnám. V mladším oddělení
v budově č. 164 jsou nové barevné šatní
skříňky a v jídelně obrovská magnetická
tabule. Ve starším oddělení v budově č. 71
máme nový barevný nábytek. Na zahradě MŠ
je dětem k dispozici nová dřevěná kuchyňka.

Na konci května děti založily na zahradě u MŠ
malou užitkovou zahrádku, kde vysely
semínka ředkviček, okurek, cukety, dýní,
hrášků, bazalky, slunečnice a zasadily
sazenice salátů, které nám věnoval pan
soused. Tímto mu ještě jednou děkujeme.

Děti se o svou malou zahrádku starají,
pozorují klíčení, růst rostlin a těší se na plody
své práce. Děti vyzdobily okna MŠ krásnými
papírovými pomněnkami a kopretinami,
které sami vyrobily.
V MŠ oslavíme
mezinárodní den dětí - písněmi, didaktickými
a kolovými hrami, hudebně pohybovými
činnostmi.
Za kolektiv pedagogů MŠ Jana Onheiserová
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Informace z mateřské a základní školy
Základní škola
Nezasvěceným se mohlo
zdát, že máme prázdniny,
ale opak byl pravdou.
Všichni jsme pokračovali
ve výuce (nejen) pomocí
videohovorů. Díky nim
jsme
měli
s
dětmi
prakticky každodenní kontakt.
Vzdělávaly se ale nejen děti. Také
pedagogové ZŠ i MŠ si doplnili zásobu
nápadů, jak vylepšit a oživit vyučování
zajímavými aktivitami z oblasti polytechniky
a čtenářské gramotnosti. Na vlastní kůži jsme
si vyzkoušeli např. pokusy s vodou,
smetanou, malování pomocí bonbónů a
spoustu dalších věcí, které s dětmi určitě
využijeme.
Také se nám podařilo rozšířit školní knihovnu.
Do jejích poliček přibyly knížky nejen pro
začínající čtenáře, ale také pro větší děti.
Mohou si vybrat z pohádek, příběhů o
zvířátkách, humorných knížek, detektivek,
dívčího čtení, tajemných příběhů a dokonce i
dětských hororů. Věříme, že každý si zde
najde knížku, která ho zaujme a přečte si ji
s chutí.

téměř všechny děti a i na dětech bylo znát, že
jsou moc rádi zase spolu. Školní aktivity jsme
uzpůsobili tak, abychom upevnili učivo, které
jsme stihli probrat v domácím vyučování a
zároveň abychom si všichni poslední
společný měsíc naplno užili.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
rodičům a dalším rodinným příslušníkům, bez
jejichž pomoci by se domácí vzdělávání
neobešlo. Jejich pomoci si nesmírně ceníme,
neboť víme, že to leckdy jistě neměli
jednoduché a přesto bylo znát, že se svým

dětem maximálně věnují.
Co nás čeká?
v rámci všech opatření, příkazů a nařízení
…se uskuteční červnové programy v
„ rodinném kruhu“ tedy v rámci školky a
školy. Plánujeme společné focení, oslavu Dne
dětí, rozloučení s předškoláky a s páťáky.
Pokud počasí dovolí, budeme se snažit učit
venku. Na konci června bychom rádi vyrazili
na výlety, to vše můžeme uskutečnit dle
aktuální situace.

HESLO DNESNÍ ŠKOLY - Posilovat ducha i tělo,
A konečně nastal den D, kdy jsme se zase sešli aby se k nám nemocem nechtělo
tady ve škole. Moc nás potěšilo, že přišly
Za kolektiv pedagogů ZŠ Jana Kranichová
Červen 2020
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Léto a prázdninový čas
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas
našich dětí. I když jsou letos školáci mimo
školní lavice již od jara, své školní povinnosti
si však musí plnit. A proto se již většina z nich
těší na letní prázdniny, které si plánují užít
společně s rodiči anebo také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a
různých letních radovánek, nesmíme
zapomínat na to, že i o prázdninách nesmíme
zapomínat na bezpečnost nejen našich dětí,
ale i nás dospělých. Měli bychom myslet na
to, že děti budou mít spoustu volného času a
jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité
nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky,
zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku
nebo různé chemické přípravky, které by se
mohly lehce stát předmětem experimentů a
pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo
v nejhorších případech i smrtí. Mějme na
paměti, že často i malé dítě předškolního
věku, moc dobře ví, na co jsou zápalky a jak
s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě,
rychle zapomene na rizika, které se špatným
zacházením souvisí. Měli bychom také děti
upozornit, že plynové a elektrické sporáky a
jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke
hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať
raději počkají na rodiče.
K létu neodmyslitelně patří také rodinné
výlety. Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci
si špekáček“ do přírody. Proto bychom měli
všichni na paměti zásady pro rozdělávání
ohně nejen na vyhrazených tábořištích:
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti
dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa
(50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního
počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní
vody k uhašení ohně pro případ, že je
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oheň rozdělán v místě, kde není žádný
vodní zdroj,
- nenechávat
mladší
sourozence
a
kamarády, aby si hráli nebo seděli
v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení
šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné
předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby
od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na
zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným
množstvím vody a ujistit se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý
sluha, ale zlý pán“.
Snad každého z nás, již někdy zastihla
v přírodě letní bouřka. Pobyt v přírodě může
být za bouřky obzvlášť nebezpečný. Víte, jak
se správně zachovat? Za bouřky je nejlépe
urychleně
vyhledat
spolehlivý
úkryt.
Bezpečným místem pro úkryt v přírodě jsou
vhodné husté lesy a háje, úzká údolí, úpatí
vysokých skalních stěn, jeskyně či městské
ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé
pláni, je nejlépe ji přečkat v podřepu
s nohama u sebe. V případě silných větrů
doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor
na padající stromy či větve. Děti se rovněž na
svých prázdninových toulkách přírodou často
dostanou do blízkosti okrajů skal nebo
různých jeskyní a opuštěných štol, ve
městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí
nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace
nebo k zaklínění v úzkých prostorách.
V nejhorších případech může dojít i k
nečekanému zaplavení prostor nebo
přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž
před hrátkami v takovýchto místech by měli
rodiče své děti důrazně varovat.
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Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách
a různých přírodních koupalištích. Skákání do
vody, kdy neznáme její hloubku a
přeceňování plaveckých schopností je
pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po
ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se
silnicí. Během několika sekund, může dítě
vběhnout za míčem přímo pod koly
jedoucího auta. Seznamte děti s pravidly
pohybu po silnici nebo cyklostezce a
nezapomeňte koupit ochranou cyklistickou
přilbu na hlavu, která je u dětí do 18 let
povinná.

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají
na naše děti o prázdninách, kdy mají
nadbytek volného času, není zdaleka úplný a
mnohdy nastanou i těžko předvídatelné
situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme
alespoň trochu děti na výše uvedená
nebezpečí připravit a varovat je před nimi,
můžeme očekávat, že letošní léto proběhne
bez úrazů, požárů a jiných mimořádných
událostí.
Příjemné,
slunečné
a
především
bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK,
územní odbor Nový Jičín.

Centrum pro zdravotně postižené moravskoslezského kraje o.p.s.
Přijímáme nové klienty služby osobní asi‐
stence
V současné době se uvolnila kapacita osobní
asistence
poskytované
Centrem
pro
zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.p.s., registrované sociální služby. Díky
uvolnění kapacity tak může naše organizace
přijmout nové klienty.
Osobní asistence je služba, která pomáhá
osobám se zdravotním postižením a
seniorům přímo v jejich domácnostech a
blízkém
okolí.
Osobní
asistent
je
„prodlouženou rukou“ klienta a pomáhá
všude tam, kde na to samotnému člověku síly
či schopnosti nestačí. Náplň a časový rozsah
služby je rozmanitý a vždy záleží na
konkrétních požadavcích a potřebách
zájemce. Někteří lidé využívají službu denně,
kdy
osobní
asistent
pomáhá
s
přemisťováním,
polohováním,
osobní
hygienou či přichystáním a podáním stravy.
Jiní pak využívají službu pár hodin týdně k
zajištění nákupu a úklidu domácnosti. Službu
je také možné využívat nepravidelně
například k zajištění pochůzek, návštěvě
lékařů a kulturních akcí.

Červen 2020

Služba osobní asistence pohledem osobní
asistentky
Tuto práci vykonávám již třetím rokem a
vedla mě k ní zkušenost, když jsem pečovala
o svou babičku, která byla částečně upoutána
na invalidní vozík. Tehdy jsem pochopila, jak
je důležité pomáhat i druhým lidem, když to
potřebují. Tato práce je pro mě smysluplná,
pestrá a zajímavá. Součástí není jen dopomoc
lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých,
dodáváme jim i pocit potřebnosti, jistoty a
důvěry. Líbí se mi i přístup zaměstnavatele ke
svým zaměstnancům, ochota a snaha vyjít
vstříc. V současné době mám několik klientů,
z nichž každý má jiné potřeby. Nejčastěji
asistuji klientce, která je upoutána na vozík a
potřebuje dopomoc s přesuny, hygienou,
přípravou jídla, oblékáním apod. Také
pomáhám mladým manželům, kteří jsou oba
nevidomí a mají zdravé děti. Služba u těchto
klientů se skládá především z pomoci s péčí o
děti a doprovodů k lékaři. Dále pečuji o
klienta, který je ve vysokém seniorském věku.
Mám i klientku, která vyžaduje převážně
společnost a komunikaci např. o dění ve
světě, dopomoc při přípravě svačiny a pití.
U jiných klientů zase pomáhám v
domácnosti, např. s úklidem a zajišťováním
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nákupů. Práce je to sice náročná, ale krásná.
Pocit, že můžete někomu pomoci je
nenahraditelný. L. M., osobní asistentka
Více informací o činnosti naší organizace
naleznete na našich webových stránkách
www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle 556 709
403 či přímo na našem pracovišti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Lucie Vyvlečková
Vedoucí detašovaného pracoviště Nový
Jičín
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.czLéto

Nová ambulance plastické chirurgie
Ambulance plastické chirurgie
MUDr.Hana Klosová, Ph.D.
Ambulance 1:
Tovární 367, 74213 Studénka
Ambulance 2:
Bartošovice 11, 74254 Bartošovice –

pracoviště se zákrokovým sálem
Ordinační hodiny podle objednání:
mobil: 605 060 076, e-mail: medi@esthes.cz
www.medi-esthes.cz

Informace z kultury a sportu
Dětské rybářské závody
Milé děti,
dovolte mi, abych vám jménem Rybářského
spolku Albrechtičky zpětné popřál k vašemu
svátku dětí, který byl 1.6. Tak jako každý rok,
jsme chtěli pro vás připravit jako dárek ke Dni
dětí, tradiční dětské rybářské závody. Ve
spolku jsme se rozhodli, že budeme ještě
dávat na své zdraví pozor a tyto závody před
prázdninami nepořádat. Ale nebojte. Myslíme
na vás a o tyto rybářské závody nepřijdete.
Přesunuli jsme je na první sobotu v září.
Chceme vám takto zpříjemnit začátek
nového školního roku. Pro ty z vás, kteří
nemáte udici, přijďte také, budeme mít
připravené udice k zapůjčení i pro vás. Jen si

přineste žížaly. Tak tedy v sobotu 5.září 2020
se na vás budeme těšit. A nejenom vás
chceme potěšit, ale i vaše maminky a tatínky.
I ti můžou přijít s vámi. Až vy si zachytáte, tak
můžou závodit i oni. Pro rodiče a jejich
známé jsme připravili rybářské závody
dospělých, které budou následovat po vašich
závodech.
Přejeme vám krásné prázdniny a v září na vi‐
děnou.
Jak říkáme my rybáři : PETRŮV ZDAR !
A proč takový pozdrav? Protože „Petrův zdar“ je
odkazem na patrona rybářů svatého Petra.
Rybářský spolek Albrechtičky.

Pouliční turnaj v národní hazené
Tělocvičná jednota Sokol Albrechtičky
pořádá
v sobotu 4. 7. 2020 od 15-ti hodin
na hřišti u Sokolovny Pouliční turnaj v

národní házené.
Po ukončení turnaje bude pokračovat volná
zábava s reprodukovanou hudbou.
Občerstvení zajištěno.
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