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Informace z obecního úřadu
Úvodník - Srpen-Září

Máme tady konec léta, které slovy klasika
„bylo poněkud podivné“. Ze začátku zasáhly
region silné deště, které způsobily „komáří
kalamitu“, pak přišly vysoké letní teploty,
které výskyt komárů ještě umocnily. Do toho
měnící se opatření týkající se koronaviru,
jehož výskyt se opět po sundání roušek mírně
zvýšil. Je důležité nezapomínat na
dodržování epidemiologických opatření a
používat dezinfekci všude, kde je zvýšená
frekvence osob. Při vstupu na úřad a poštu
jsme nainstalovali bezkontaktní přístroj na
dezinfekci, průběžné se dezin kují zastávky a
herní prvky na hřištích. V obci byly
zaznamenány 2 osoby s onemocněním

COVID-19, z toho 1 je již vyléčená.
<<>>
Je nyní komplikované plánovat a organizovat
jakékoliv akce, se zastupiteli jsme přemítali
nad Dnem obce, zda uskutečnit či nikoliv.
Nakonec jsme se rozhodli, pokud podmínky
dovolí tak Den obce organizovat. Letos bude
probíhat na zahradě u kulturního domu a
budeme se na vás těšit. V měsíci říjnu máme
zatím naplánovaný zájezd do divadla, další
akce se budou chystat a uskutečňovat podle
momentální situace.
Přejí všem příjemný a slunečný konec léta.
Ing. Eva Tripská
Ing. Eva Tripská, starostka

USNESENÍ z 11. zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky
Zastupitelstvo obce Albrechtičky na 11. • uzavření smlouvy o dílo se společností
zasedání zastupitelstva obce Albrechtičky Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Velké
konaného dne 10.srpna 2020 v kulturním Albrechtice na stavbu „Chodníky kolem
domě v Albrechtičkách schválilo:
silnice III/46431“ s cenou 3 423 554,80 Kč
bez DPH

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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• uzavření pachtovní smlouvy s Rybářským
spolkem Albrechtičky na pozemky č. 213/9
a 213/10 o celkové výměře 9 517m2. Cena
nájmu je 1 000,-Kč/ha/rok
• uzavření darovací smlouvy s Obcí Petřvald
na bezúplatný převod majetku z projektu
„ Varovný protipovodňový systém pro obce
v mikroregionu Poodří“

• rozpočtové opatření č. 4/2020
bere na vědomí:
• zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze
dne 23. 6. 2020
• závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok
2019

Svozy bioodpadu
Od 21. 8. bude probíhat svoz bioodpadu 2x
týdně. Kontejnery na bioodpad budou
vystaveny u garáži ve dnech pondělí a
čtvrtek. Žádáme občany, aby při plnění
kontejnerů svůj odpad zpracovali předem tak,

aby zabíral co nejméně z kapacity kontejneru,
především větve a keře. Pokud máte
k likvidaci větší množství keřů a větví ze
stromů, můžete si u obce domluvit jejich
štěpkování.

Autobusové spojení
V dubnovém informátoru jsme psali o
obnově zrušeného spoje ze Studénky do
Albrechtiček v 16 hod. Bohužel v červnu
jsme obdrželi dopis s oznámením, že spoj
upraven nebude.
Vážená paní starostko,
odborem dopravy a chytrého regionu Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, dopisem ze dne
09. 03. 2020 Vám byla k celostátnímu termínu
změn jízdních řádů s platností od 14. 06. 2020
přislíbena změna v dopravě Vašich občanů, kdy
spoj č. 56 linky 884629 Nový
Jičín – Studénka – Velké
Albrechtice – Bílovec by měl
nově
zajíždět
do
obce
Albrechtičky tak, aby bylo
zajištěno spojení ze Studénky do
obce Albrechtičky.
Bohužel Vám musíme tímto
sdělit, že v současné době nelze
Vám přislíbené změně jízdního
řádu k termínu od 14. 06. 2020 z
ekonomických důvodů vyhovět.
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Vámi požadovaná změna představuje navýšení
o 6,2 kilometrů denně, čímž by došlo k navýšení
potřebných nančních prostředků k zajištění
dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje.
Vzhledem k mimořádné situaci související s
výskytem COVID-19 v ČR není možné ze strany
Moravskoslezského kraje poskytnout jakékoliv
navýšení nančních prostředků na dopravní
obslužnost.
S pozdravem Ing. Ivo Muras, v.r. vedoucí
odboru dopravy a chytrého regionu

Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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Dny NATO
Letošní Dny Nato se budou konat v termínu
19. a 20. září bez přítomnosti diváků
s přímým přenosem jednotlivých ukázek
v televizi. Dopravní omezení v obci bude
stejné jako minulé roky. To znamená, že od
pondělí 14. 9. do 20. 9. bude omezen provoz
na komunikaci Albrechtičky – Petřvald,
Petřvaldík a ve dnech 19. a 20. 9. bude do
obce omezen vjezd ve směru od Nové
Horky pouze pro občany s trvalým pobytem
v Albrechtičkách. Opět se budou vydávat
povolenky pro vjezd do obce v počtu 2 kusů

na jedno číslo popisné. Na povolenkách bude
uvedená SPZ vozidla, pro které se povolenka
vydává, proto žádáme občany, aby si pro
jejich vyzvednutí přinesli i SPZ vozidel.
Povolenky se budou vydávat od 24. 8. na
obecním úřadě. Povolenky se vydávají
z důvodu obav, aby obec nebyla „ucpána“
vozidly s diváky, kteří se nebudou moct
dostat do areálů letiště a budou chtít sledovat
letecké ukázky co nejblíž letiště. Děkujeme za
pochopení.

Odpady
V roce 2019 naše obec vytřídila a předala 932 897 MJ energie a snížení „uhlíkové stopy“
k využití 33,257 tun odpadu a za to obdržela o 37, 498 tun emisí CO2ekv
od společnosti EKO-KOM částku 102 959 Kč.
Toto množství odpadu představuje úsporu

Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Srpen 2020" oslaví své životní jubileum:
pan Jiří Válek

70 let

V měsíci "Září 2020" oslaví své životní jubileum:
pan Svatopluk Genzer
70 let
pan Bohuslav Vrana
70 let
pan Ludmila Pulkertová
80 let
přejeme jim do dalších let vše nejlepší!
Srpen-Září 2020
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Hola, hola, škola volá…
Prázdniny opět spějí ke
konci. Děje se to každým
rokem. V červnu máme
obrovské
plány
a
představy, co všechno
stihneme, zažijeme – jak si
užijeme letních prázdnin. Nejen školní rok,
ale i prázdniny byly letos jiné. V každém
případě se chýlí ke konci a škola volá. Zprávy
ohledně viru Covid- 19 jistě sledujeme všichni
a věříme, že bude líp. Všichni jsme připraveni
dodržovat pravidla hygieny a zbytečně
neriskovat, zdraví máme jen jedno. Z těchto

důvodů je ve škole i školce v rámci dezinfekce
provedeno ošetření nanotechnologii. Tak či
onak, život jde dál a 26.srpna 2020 otevřeme
školku a 1.září 2020 školu.
Během prázdnin byl rodičům rozeslán
jednoduchý dotazník ohledně aktivit pro
příští školní rok. Chtěla bych tímto poděkovat
všem, kteří vyjádřili svůj názor. Mimo jiné
jsem se dozvěděla, že málo píšeme a
zveřejňujeme své aktivity. Vzala jsem si tuto
poznámku k srdci a pokusím se v tomto
směru zlepšit.

Mateřská škola

Zahájení provozu nastane ve středu
26.8.2020 pro již zapsané děti, nováčci
nastupují až 1.září. MŠ má dvě oddělení, která
bude navštěvovat 35 dětí. Od letošního roku
je ve školce navýšen počet pedagogů.
Prozatím jsme části školky nepojmenovali,
uváděli jsme jen čísla: MŠ 164 a MŠ 71. Letos
bychom rádi, společně s dětmi, vymysleli ta
správná
pojmenování
pro
jednotlivá
oddělení. Tak, aby byly činnost oddělení
zřetelnější.
Mateřská školka pracuje na základě ŠVP
„Radost z každého dne“. Motto programu je:
„Probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat
se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i
odvahu ukázat, co všechno už samo umí,
zvládne a dokáže“. Bližší popis programu
naleznete na webových stránkách. Vybavení
školky směřujeme k pomůckám, které mají

vzdělávací charakter a pomáhají v rozvoji
dětí.
Často se na veřejnosti hovoří o
Pedagogice Montessori. Zde mohu jen
podotknout, že i v naší školce se děti s prvky
této pedagogiky setkávají. Pedagogové se
pravidelně vzdělávají a své získané poznatky
zařazují do činností. Na letošní školní rok
připravujeme v rámci projektu „Učíme se pro
radost“ několik komunitních setkání.

Základní škola
V červnu odešlo 6 dětí z páté třídy a do první
nastoupili jen dva prvňáci. Ve škole tedy bude
9 žáků. Pedagogický sbor se skládá z dvou
učitelů, kteří jsou zároveň speciální
pedagogové. Anglický jazyk bude vyučovat
rodilý mluvčí p. Adam Havlík. Školní družina
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bude otevřena od 6:30 do 15.00. Školní
vzdělávací program nese jméno „Škola pro
život“.
Základním znakem naší školy je
individuální přístup ke všem žákům,
projektová výuka napříč předměty, moderní
výukové formy – skupinová výuka, prvky
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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Hejného metody v matematice, zapojení ICT
ve výuce, tablety, interaktivní tabule,
pracovní sešity zdarma.
Škola je zapojena do projektů: Ovoce a
zelenina do škol, Mléko do škol, Recyklohraní
a Ukliďme Česko. V rámci Šablon II probíhá
projekt „Učíme se pro radost“. Zde je
nastavena podpora ICT do školky a školy,
rozšíření knihovny pro děti, vybavení
deskovými a logickými hrami, cesty za
poznáním a komunitní setkávání. Celá naše
organizace je zapojena do MAP II (místní
akční plán) a i zde jsme získali možnosti
zážitků a rozšíření poznatků např. výlet do

Planetária či Světa techniky. Přes MAP II se
snažíme získat odborníka, který by byl
správcem ICT.
V letošním roce budeme otevírat kroužky
(nabídka je platná pro všechny děti z obce):
Klub deskových her a Knižní klub
A pro dospělé:
Klub pletení aneb setkávání dívek a žen bez
omezení věku.
Program? Různé výtvarné tvoření pro
všechny v pohodové klidné atmosféře.
Sousta našich loňských plánu nakonec
dopadla úplně jinak. Loni jsme se výuku na
dálku učili za pochodu a týkalo se to všech učitelů, žáků i rodičů. Letos se připravujeme
trošku jinak, chystáme bezpečné a přehledné
prostředí pro vzdálenou výuku na Googlu.
Říká se, že kdo je připraven, není překvapen.
Přiznám se, že na prázdnou školu i školku
není připraven žádný učitel. Na některé
situace prostě vzpomínám nerada. A tak
doufám, že se v letošním roce budeme moci
setkávat přímo, že budeme společně prožívat
výuku i volný čas.
Přeji všem krásný zbytek prázdnin a hlavně
zdraví Mgr. Hana Růžová

Plán na září 2020

1. 9. 2020 v 9.00 - slavnostní zahájení 12. 9. 2020 - vystoupení na Dnech Obce
školního roku (sraz školáků je v 7:55 ve škole) 21. - 24. 9. - „Ukliďme Česko“
3. 9. 2020 v 16.00 - společné třídní schůzky
ve škole

Dramatický kroužek
Milé děti, vážení rodiče a mládeži, připravili
jsme pro vás ve spolupráci s paní starostkou
v naší obci Dramatický kroužek.
Kroužek je určen pro všechny děti a mládež
z Albrechtiček.
V kroužku si budeme hrát s vlastní fantazii,
hru s maňásky, divadlo a mnoho dalšího. Kdo
si myslíte, že jste rozený komik, zpěvák,
recitátor nebo tanečník, ale i vy, kteří si toto
všechno chcete vyzkoušet a naučit, tak
Srpen-Září 2020

neváhejte a přijďte mezi nás.
První schůzka, která bude seznamovací a
organizační, se uskuteční 10. září 2020 v 16:00
hodin v malém sále Kulturního domu.
Dozvíte se bližší informace o činnosti
kroužku. Rodiče nebo prarodiče jste vítání,
budeme rádi, když na schůzku přijdete se
svými dětmi nebo vnoučaty.
Těšíme se na Vás. Eva Žižková
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Aktivity seniorů
Životní období mezi odchodem do důchodu
a časem, kdy už člověk ztratí životní elán, je
poměrně dlouhé. Asi každý si přeje, aby ho
prožil spokojeně, v co největší duševní a
tělesné pohodě. Ve většině měst a obcí
působí různá sdružení seniorů a pomáhají při
setkávání a organizaci společných akcí. Bylo
by to dobré zkusit i v Albrechtičkách? Využít
možnosti krásných procházek Poodřím a
proložit je výlety do okolních zajímavých
míst.
Zorganizovat
setkávání
v
bezbariérových prostorách bývalé pošty,
zkusit zavést tradici seniorského odpoledne
za podpory obce a dalších místních
organizací. Možností a nápadů je mnoho, ale
čas ukáže, o co lidé stojí, jaké mají zájmy. A
protože
je
nejdůležitější
dobrá
informovanost, budou nápady a nabídky
součástí obecního zpravodaje. Také jedna z
informačních skříněk u bývalé pošty bude
těmto aktivitám věnována. V současné
prázdninové době už k výletům dochází, ale
nepravidelně, s ohledem na počasí, invazi
komárů apod. Od září by už vycházky nebo
výlety měly být pravidelné a potřebné

informace budou k dispozici, jak bylo výše
uvedené nebo i prostřednictvím rozhlasu.
Vycházka a návštěva Vagonářského muzea ve
Studénce byla moc zajímavá.

SDH Albrechtičky - Tři noci v ďuře
13. - 16. srpna 2020 SDH Albrechtičky
uspořádalo minitábor pro 12 dětí v lesíku u
potoka v katastru obce Bruzovice. Přestože
podle všech meteoserverů měla minimálně
polovina pobytu propršet, za celou dobu
nespadla ani kapka (nejspíše proto jsou tyto
aplikace zdarma:)). Program jsme měli
rozmanitý, plný her a zábavy, stravu pestrou a
bohatou na vitamíny. Vařili jsme si v kotlíku
nad ohněm, opékali buřty, spali ve stanech,
svítili petrolejkami, koupali se v potoku i na
přehradě. Krásným překvapením pro nás
vedoucí bylo, že v dnešní době, kdy děti žijí
mobily, počítači a internetem, nikdo z
přítomných za celou dobu pobytu po
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podobném zařízení ani nevzdychl. Večery
jsme trávili u táboráku s kytarou a na dobrou
noc četli pohádky pro neposlušné děti. Už se
moc těšíme na další ročník a doufáme, že se
připojí ještě více dětí.
Touto cestou bych dále chtěla poděkovat
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě a průběhu této akce. Pavlovi
Silberovi za výrobu nádherného "kadihradu",
který s pomocí Petra Škopka, Lukáše Šajtara a
Pepy
Zámečníka
odvezl,
usadil
a
zkompletoval na místě. Obecnímu úřadu
Albrechtičky za poskytnutí desinfekce a
zapůjčení
kuchyňských
pomůcek
z
kulturního domu. ZŠ Albrechtičky za půjčení
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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várnice, Milanovi Kubošovi za půjčení ohniště vtipné přezdívky a už teď legendární hlášky,
pod kotlík. Karlovi Lutzovi, Pavlovi a Pájovi ale také veselé vzpomínky na celý
Šajtarovi,
Petrovi,
Ladě
a
Natálce život.
Sklenákovým a Igorovi a Alici Ševčíkovým za
pomoc při chystání a sklízení tábořiště. Marii
Lutzové za vynikající bábovky. Dík patří i
Markovi Hoﬀmannovi, který i za cenu utopení
dodávky v bahně zásoboval naši táborovou
kuchyni pečivem, ovocem a jinými
dobrotami. Také děkuji rodičům, kteří přivezli
a odvezli své ratolesti a sami od sebe přivezli
pro děti sladké odměny. Děkuji bratrům a
sestrám hasičům z SDH Bruzovice za pomoc a
spolupráci. Nejvíce ale děkuji Zuzce
Altmannové, Davidovi Nodžákovi a Pepovi
Zámečníkovi, že obětovali vlastní dovolenou,
a i za časů korony vytvořili krásnou
táborovou atmosféru, ze které vyšly nejen
Aneta Kočvarová

TJ Sokol oznamuje
Tělocvičná jednota Sokol oddíl mládeže, kluky a holky od 5 let ve středu 2.9.2020 v
zahajuje svou činnost a zve nové zájemce 16 hodin do sokolovny.

MAS
MAS Regionu Poodří už více než 15 let působí
v rozvoji regionu na svém území. A kdo nebo
co je MAS? MAS je zkráceně místní akční
skupina (ang. Local Action Group), která
pomáhá rozvíjet daný venkovský region,
v rámci EU také prostřednictvím nančních
prostředků. Dnes můžeme najít takové
skupiny již prakticky po celém světě. MAS
Regionu Poodří se na základě své
integrované strategie CLLD snaží podpořit
problematické oblasti a pokrýt také aktuální
potřeby regionu. Území regionu, ve kterém
MAS nyní působí, sdružuje 39 obcí s více než
68 000 obyvatel. V programovém období
2014 – 2020 měla MAS ke zprostředkování
přes 183 mil. Kč, což je celkový objem
nančních prostředků za Program rozvoje
venkova, Integrovaný regionální operační
program, Operační program Zaměstnanost a
Srpen-Září 2020

Operační
program
Životní
prostředí.
Žadatele, kteří si mohou požádat o dotaci,
jsou vždy speci kováni danou výzvou (např.
obce,
neziskové
organizace,
osoby
podnikající a další). Letošním rokem končí
stávající programové období a MAS má
v harmonogramu vyhlašování posledních
výzev – podzim 2020 výzvy z IROP pro
opatření Zajištění bezpečné a udržitelné
dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání.
MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice
srdečně zvou všechny příznivce našeho
venkova na 6. ročník akce ZEMĚDĚLSTVÍ
V POODŘÍ, který se uskuteční dne 28.9.2020
v areálu „Na Stodolní“, náves obce
Bartošovice. Další informace o MAS naleznete
na
webových
stránkách
www.mas.regionpoodri.cz/,
nebo
na
sociální síti Facebook - MAS Regionu Poodří.
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Poodří- Moravské Kravařsko
Za tradicí mlynářského řemesla do Poodří
Venkovská krajina turistické oblasti Poodří,
oblast horního toku řeky Odry a podhůří
Nízkého Jeseníků je často nazývána
Moravské
Holandsko.
Projekt
Moravskoslezského kraje Technotrasa –
surová krása nabízí malým i velkým
návštěvníkům zažít atmosféru starých časů.
Poznat um (zručnost) starých mistrů,
vyzkoušet si řemeslo i ochutnat regionální
produkty.
Mlýn, který putoval krajinou
Na svých toulkách Poodřím – Moravským
Kravařskem
doporučujeme
navštívit
kostýmované prohlídky větrného mlýna tzv.
větřáku na Nových Dvorech u Bílovce s
ochutnávkou ekologických potravin, během
Strana 8

kterých se dozvíte zajímavosti ze života
mlynářů
Průvodce v kostýmu mlynáře vám poví, komu
se říkalo prášek a prozradí mnoho dalších
tajemství. Sami si vyzkoušíte umlít trochu
mouky a ochutnáte domácí chleba z
ekologického zemědělství. Setkáte se také se
skřítkem Jeronýmem z rodu mlynářů, který je
ochráncem tohoto mlýna.
Víte, že větřáky se často stěhovaly, když
majitel mlýn prodal, nebo se pro něj našlo
vhodnější místo. Na malé vzdálenosti se
posunoval
pomocí
dřevěných
válců.
V případě větších vzdáleností se rozebral a na
novém místě složen. (www.Technotrasa.cz)
Mlýn, kde vládne pan Král
Kdo by nechtěl zažít speciální prohlídku
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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starobylého mlýna Wesselsky v Loučkách u
Oder a získat řidičák na koňskou bryčku. Pan
Král s rodinou vás seznámí se zajímavostmi
mlynářského řemesla. Odvážní se můžou
podívat do lednice k vodnímu kolu.
Dospělí ochutnají calvados ze zásob pana
mlynáře nebo vynikající sladké Podvodnice
paní mlynářky. Děti se setkají se skřítkem
Raráškem a budou si moci vyrobit dopis
z břidlice, která patří k pokladům našeho
kraje. K mání jsou taky vynikající domácí
produkty.
Oživlý mlýn
Na vodním mlýně v Bartošovicích se dozvíte
mimo jiné, co znamená "mít za lubem" Ten
náš, který leží na staré zemské hranici mezi
Moravou a Slezskem, vlastníma rukama
opravil pan Mácha. A sám také provází.
Během prohlídky vám i vašim dětem ukáže,
jak to všechno funguje a poví zajímavé
příběhy. Třeba o tom, co má jeho mlýn
společného s kopřivnickou Tatrovkou.
Ochutnáte ovoce sušené tradiční metodou a
taky vynikající med vlastní výroby.
(www.Technotrasa.cz)
Nej… ve Spálově
Na svých toulkách Poodřím neopomeňte
navštívit Balerův mlýn. Jedná se o nejmenší
dochovaný větrný mlýn holandského typu
v Česku, který se nachází v polích nad obcí

Spálov.
V roce 2019 byl právem zařazen v anketě
Ceny cestovního ruchu v MSK mezi pět
nejromantičtějších míst Moravskoslezského
kraje. (www.mamesvetovykraj.cz)
Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
www.poodri.com , FB Poodří – Moravské

Turnaj v nohejbalu
V sobotu 8. srpna se na hřišti u sokolovny
uskutečnil pod záštitou Moniky Bartošové
Turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo 7
tříčlenných mužstev.

Konečné pořadí:
1. Pepíci,
2. Fejni,
3. Padesát-tři,
4. Bratři v triku,
Po úporných bojích zvítězilo družstvo 5. Gejzovci,
„Pepíci“ ve složení Josef Zámečník, Jan 6. To je jedno,
Bernát a Aleš Kolouch.
7. Kubalíci
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Spolek LILIA vyhlašuje soutěž
Spolek
LILIA
vyhlašuje
tradiční
gastronomickou soutěž, spojenou s Dnem
obce, tentokrát na téma Nejlepší domácí
marmeláda.
Soutěžní marmeláda může být z čehokoliv,
podmínkou je pouze to, že musí být
vyrobena doma a chutnat odborné porotě.

Alespoň 1 dcl Vaší marmelády, prosím,
odevzdejte na začátku Dne obce
(12.9.2020) zástupcům spolku Lilia u
soutěžního stolu. Jeden soutěžící může
odevzdat i více druhů marmelád.
Vítězové budou oceněni věcnými cenami a
všeobecným uznáním v průběhu Dne Obce

Omalovánka
• Doneste obrázek vybarvené
Rusalky do IC Dřevěnice
v Albrechtičkách a dostanete
malou
odměnu,
obrázek
vystavíme. •
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