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Informace z obecního úřadu
Úvodník - Den Obce

V polovině září se u Kulturního domu konal
tradiční Den obce. Počasí nám tentokrát
přálo, a tak slavnostní zahájení a proslov paní
starostky v obvyklém čase 14.11 hod.
odstartovaly proud zábavy, her a atrakcí,
které skončily až večerním ohňostrojem a
taneční zábavou.
Počátek odpoledního programu patřil
tradičně dětem ze základní a mateřské školy a
jejich tanečním vystoupením. Následovala
show s bičem v podání Jiřího Vlčete Martínka,
kdy se při práskání bičem tajil dech nejen
divákům, ale zvlášť dobrovolníkům, kteří
asistovali, a bič práskal doslova centimetry
kolem nich. Dalším bodem programu byla
klaunská diskotéka pro děti, která prověřila
nejen jejich taneční nadání, ale také pružnost
a mrštnost.
A závěr odpoledního programu patřil
„dětské“ kapele Šuba Duba Band s věkovým
průměrem 16 let. Jde o mladé hudebníky
z Frýdku Místku a okolí, kteří přes svůj věk
dokázali
zvednout
mnohé
tanečníky
z laviček.
Součástí programu byla také soutěž

v pojídání bramborových placek. Vítězem
tohoto klání se stali Ondřej Myška a Filip
Kroliczek, druhé místo patří otci Jiřímu a
synovi Jiřímu Jakubovým, třetí skončili Radim
Olšovský a Matěj Kuboš.
V průběhu odpoledne se také odborná
porota
z
řad
veřejnosti
potýkala
s vyhodnocením soutěže spolku Lilia o
nejlepší domácí marmeládu. Na nejlepší
marmeládu doporučujeme zajít k Jarmile
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Hajdukové, která obsadila první místo, na
druhém místě se umístila paní Lieselotte
Münsterová a na třetím Veronika Silberová.
Velký dík patří všem spolkům i jednotlivcům,
kteří se podíleli na přípravě letošního Dne
obce, ať už prodejem občerstvení, přípravou
her a soutěží pro děti i dospělé nebo pomocí
při přípravě a následném úklidu stanů, stolů a

lavic. A děkuji také Vám za návštěvu této
akce. Jako již v minulých letech, také
tentokrát obdivovali účinkující tu příjemnou
atmosféru, kterou lidé z Albrechtiček
dokážou na Dnech obce vytvořit.
Za to tedy ještě jednou díky a těším se na
viděnou zase příště.
L. Pitucha, místostarosta

Upozornění - ČEZ distribuce a.s
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g)
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v
platném znění, vyzýváme tímto upozorněním
vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž
vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž
zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému
odstraňování a oklešťování stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
jakožto provozovatele distribuční soustavy.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3
m. Ochranné pásmo nadzemního vedení je
souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení (vzdálenosti se řídí ustanovením § 46
odst. 3 energetického zákona, v platném
znění).

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných
porostů se provádí v období vegetačního
klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.
Pokud vlastník či uživatel pozemku
neodstraní stromoví a jiné porosty ani po
předchozím upozornění a stanovení rozsahu,
má provozovatel distribuční soustavy právo
odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné
porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů
ohrožujících
bezpečné
a
spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy.
Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že
uvedené opatření přispěje k zajištění
bezpečných
a
spolehlivých
dodávek
elektrické energie všem jejím uživatelům.
Více informací najdete na našich internetových
stránkách www.cezdistribuce.cz v části
Distribuční soustava ›› Ořezy stromoví.

Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Říjen 2020" oslaví své životní jubileum:
paní Surá Anna
85 let
paní Friedlová Anna
80 let
přejeme jim do dalších let vše nejlepší!

Rozloučili jsme se
V měsíci "Září 2020" jsme se rozloučili
s panem Ladislavem Chylou
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Mateřská škola
Vážení čtenáři, dnes Vás
chci seznámit s tím, co
jsme společně prožívali ke
konci školního roku a
v měsíci září. Zapojili jsme
se do projektu Celé Česko
čte dětem a pravidelně ve
všech třídách před odpoledním odpočinkem
jsme předčítali pohádky a jiné příběhy, které
pomáhaly rozvíjet u dětí nejen čtenářskou
pregramotnost, ale také sociální dovednosti.
Ve třídách jsme postupně zřídili čtenářské
koutky pro děti. Chceme, aby kniha byla pro
ně kdykoliv dostupná, stala se součástí her,
byla inspirací a aby se s ní chlapci a děvčata
učili správně zacházet. Sledujeme knižní
novinky, kterými vybavujeme knihovničky.
Také jsme nezapomínali na logopedickou
prevenci a paní učitelky připravovaly jazykové
chvilky. Učili jsme děti aktivně a přirozeně
navázat řečový kontakt s ostatními kamarády
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i dospělými, pojmenovat známé předměty a
činnosti, rozvíjet slovní zásobu, zdokonalovat
správnou výslovnost a hlasitost i tempo řeči.
V naší školce pracuje speciálním pedagog –
logoped, paní učitelka Mgr. et Bc. Jana
Onheiserová. Je toho mnoho, v čem se
snažíme děti rozvíjet, ale nezapomínáme na
přípravu dalších zájmových aktivit pro kluky a
holčičky.
V měsíci září jsme se zúčastnili:
- Den obce - taneční vystoupení pod názvem:
Z nás bude kapela a Beruško, půjč mi jednu
tečku
- Hudební vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ ke
slavnostnímu „Vítání občánků“ v Kulturním
domě v Albrechtičkách
V následujících měsících připravujeme pro
rodiče a děti besedy s lesníkem, hasiči,
ukázku z kynologie a výcviku psů, návštěvu
Planetária, Jarošova statku, Dýňové zdobení,
Vánoční kreativní dílnu a slavnostní vánoční
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besídku. Vše ale závisí na aktuální
epidemiologické situaci.
Obdrželi jsme mnoho podnětů, které se týkají
názvů jednotlivých oddělení. Mladší oddělení
MŠ čp. 164 se bude jmenovat "Sovičky". V
oddělení "Soviček" plánujeme v měsíci říjnu
slavnostně pasovat nové děti v dopoledních
hodinách. Součástí slavnosti budou soutěže
z oblasti dopravní, rozumové a předmatematické výchovy. V říjnu se budou děti
seznamovat nejen s lidovými písničkami, ale
i s umělými písněmi od J. Nohavici, J. Uhlíře,
M. Kružíkové atd. Děti se budou učit zvládat
základy
hrubé,
jemné
motoriky
a
grafomotoriky.
Starší oddělení MŠ čp. 71 se bude jmenovat
"Žabky", podle třídního maskota žabky
Márinky. V oddělení " Žabek" byla vybavena
dílna, ve které se děti budou postupně učit
zacházet s reálným nářadím (kladivo,
šroubovák, klíč, kleště, rašple, pilka). V říjnu
se budeme seznamovat s
podzimním
ovocem a zeleninou. Uspořádáme malou
výstavku ovoce a zeleniny ve třídě, aby se děti
mohly pochlubit, co jim na zahrádce vyrostlo
– vše vám vyfotíme a zveřejníme na webu
MŠ. Pokud hygienická opatření dovolí,
upečou děti dobroty z ovoce a zeleniny.
Recepty vám potom poskytneme v příštím
čísle zpravodaje.

Obě oddělení "Soviček" i "Žabek" plánují
podle aktuálního počasí poznávat krásy
Poodří a okolí hojnými vycházkami. Společně
budeme sbírat kamínky, kaštany, žaludy,
šípky, jeřabiny, klacíky, listy, které dále
použijeme při rozvíjení kreativity u dětí. S
dalšími výrobky se pochlubíme na našem
webu. www.albrechticky.cz
Na závěr děkuji našemu zřizovateli za pomoc
a spolupráci. Během léta máme vydlážděno
pod domečkem na zahradě. Nyní se opravuje
jedna z prolézaček. Také děkujeme rodičům
za aktivní přístup při výchovně vzdělávací
práci i za materiální podporu (papíry, pastely,
tužky, didaktické pomůcky - pomůcky pro
rozvoj motoriky) a také za pomoc šikovným
tatínkům při instalaci houpačky.
I do budoucna je našim záměrem
zabezpečovat uspokojování přirozených
potřeb dítěte a rozvíjet jeho osobnost.
Podílet se na jeho zdravém citovém,
rozumovém a tělesném rozvoji a na
osvojování základních pravidel chování,
životních hodnot a mezilidských vztahů.
Vytvářet
základní
předpoklady
pro
pokračování ve vzdělávání.
Marcela Škarupová

Základní škola
Tak nám zase začal. Nový
školní rok. Po dvou
měsících prázdnin se škola
opět naplnila dětmi a
všichni doufáme, že nám
společná
výuka
letos
vydrží. Do prvního ročníku
nastoupili dva prvňáčci, tedy přesněji jeden
prvňáček a jedna prvňačka, kteří se ihned
zapojili do našich aktivit a rychle se s námi
sžili. První školní den jsme pro děti připravili
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trochu netradičně, spolu s páťáky byly pro
mladší děti připraveny úkoly, po jejichž
splnění mohli žáčci slavnostně vstoupit do
prvního nebo druhého ročníku. Po uvítání
paní ředitelkou i paní starostkou jsme si
chvilku povídali, zpívali, bubnovali a hráli
hry.
Hned po prvním týdnu nás čekala první akce
– spolu s dětmi z MŠ jsme zpívali miminkům
na Vítání občánků. Přestože na přípravu jsme
měli minimum času, děti byly šikovné a
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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zpívání se vydařilo.
Ještě nestihly vychladnout zážitky z Vítání
občánků, když jsme se vrhli na přípravu další
akce – vystoupení na Dni obce. Nacvičili jsme
veselou písničku o výletu do Afriky, ke které
si děti samy vyrobily masky zvířat i
cestovatelů. I za toto vystoupení musím děti
moc pochválit a speciálně naše prvňáčky,
kteří, přestože písničku vůbec neznali, se
odvážně a ochotně zapojili.
Po dvou rozehřívacích týdnech jsme se
naplno pustili do učení. Na hlavní předměty
jsou děti rozděleny do dvou skupin – 1. + 2.
ročník a zvlášť 5. ročník, čímž je zajištěna
kvalitní výuka a individuální přístup. Děti ve
výuce využívají tablety, učí se vyhledávat a
zpracovávat informace. K dispozici mají i
knihovničku, rozšířenou o cca 50 titulů pro
děti různého věku a různých žánrů.
1. a 2. ročník pracuje s učebnicemi,
zaměřenými na zábavnost a prevenci poruch
učení.
S vyučováním nám zde také pomáhá paní
asistentka
Žaneta Václavíková. Výuka
angličtiny i nadále – k velké radosti všech dětí
- probíhá pod vedením pana Adama R.
Havlíka. V září jsme rovněž stihli i projektové
dny, kdy je výuka všech předmětů provázána
s nějakým aktuálním tématem. Byl to Den
vlaštovek a akce Ukliďme Česko. V prvním se
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děti seznámily se životem a významem
vlaštovek (a změnami v přírodě od léta
k podzimu), druhý se týkal uklízení v přírodě
a důležitosti správného nakládání s odpady,
jejich možné využití. S výtvarnou výchovou
nám letos pomáhá i paní Dana Šipošová, pod
jejímž vedením si děti vyzkoušely krasopisné
historické psaní násadkovými pery a
inkoustem a moc je to bavilo. Na závěr bych
chtěla zmínit nového obyvatele naší školy,
kterým je křeček Karel. Ještě se nás trošku
bojí, ale věříme, že i on si brzy zvykne.
Mgr. Jana Kranichová
Připravujeme – mimo jiné aktivity ve
školce i ve škole
5. -16. 10. 2020 Les, jeho kouzlo i tajemství
(projektová výuka – učíme se venku – podzim
v přírodě)
6. 10. – Beseda o lese, myslivosti
7. 10. – Pasování nováčků ve školce
11. - 14. 10. 2020 - Škola v přírodě
27. 10. – Dílna – DÝŇOVÁ (ZŠ i MŠ program
připraven venku – hřiště, zahrada)
29. -30. 10. - podzimní prázdniny ZŠ
Zahájení činnosti kroužků posunujeme na
měsíc listopad. Budeme včas informovat.
První setkání Klubu pletení se uskuteční ve
čtvrtek 15. 10. 2020 od 16.00 v budově
základní školy.
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Skauti v Albrechtičkách

Začal nový školní rok a naplno se rozběhly
také skautské aktivity. V roce 2020 je
registrováno 48 skautů z toho 31 dětí. Děti
jsou rozděleny do pěti družin podle věku.
Vybraly si názvy: Orli, Vlci, Kukuřice, Skokani a
těm nejmenším říkáme Benjamínci. Družiny
se schází vždy ve středu a v pátek. Kromě této
pravidelné činnosti je stejně jako v minulém
roce v plánu i řada výletů, sportovních,
vzdělávacích a kulturních akcí. Každoročním
završením skautského roku je pak tábor. Ten
se letos uskutečnil 25.7. – 5.8. v Nedašově
jako 31. tábor v pořadí a provázel nás děj
knihy Robinson Crusoe. Příjezd zpestřila
bouře s průtrží mračen, obraz pustého
ostrova dotvářela epidemiologická opatření a
k bohatému získávání nových dovedností

k přežití v přírodě pomohla velká účast
nováčků na táboře. Bojové hry, lakros,
horolezectví, přespávání pod širákem a
v hamakách, večerní ohně, noční hlídky,
vaření na ohni, lanové překážky, učení se
novým dovednostem a mnoho dalšího bylo
protkáno nadšením dětí, ale i překonáváním
se, ve kterém jim pomáhali nejen vedoucí, ale
i celá družina. Fotky z akcí, z tábora a video
stejně jako všechny aktuální informace
naleznete na našich webových stránkách:
skautalbrechticky.skauting.cz
První akcí letošního školního-skautského
roku byl tradiční Svatováclavský kros. Tento
terénní závod prochází Poodřím a nabízí
spoustu důmyslných úkolů. I přes nepřízeň
počasí se zúčastnilo 15 tříčlenných družstev.
Závod je otevřen široké veřejnosti a letos
poprvé nabízel i kategorii pro rodiče s
malými dětmi, čehož několik odvážlivců
využilo, včetně jednoho psa. Nejoblíbenější
disciplínou byla střelba z obřího praku.
Absolutními vítězi se stali kluci Ondra, Saša a
David.
Těšíme se na další dobrodružství a společné
zážitky v novém skautském roce.

Projekt IN.F.Obálka
Projekt
IN.F.Obálka tedy
„Informace jako
Forma Ochrany“ ,
má zvýšit bezpečnost
seniorů
dostupnosti informací důležitými pro
záchranáře. V plastové obálce jsou uloženy
informace o zdravotním stavu, užívaných
lécích, alergiích a kontakty na blízké osoby.
Magnetka na dveřích lednice informuje
záchranáře o tom, že obálka s informacemi je
v lednici.
Použití IN.F.Obálky je velmi jednoduché.
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Senioři vyplní podle přiložených pokynů
jednoduchý formulář, vloží do speciální
plastové obálky, vloží obálku do ledničky
(nejlépe do vnitřní přihrádky dveří) a
magnetkou označí dveře lednice. Záchranné
složky tak vědí, že všechny potřebné
informaci naleznou v obálce uvnitř lednice.
Obec tyto IN.F.Obálky pro seniory zajistila a
všichni kdo máte o ně zájem si je můžete
přijít na úřad vyzvednout. Obálky jsou
distribuovány zdarma Moravskoslezským
krajem.

Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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Vzdělávání v cestovním ruchu
Podnikáte v oblasti cestovního ruchu? Máte
zájem proškolit sebe, své zaměstnance,
poznat nové trendy v oblasti cestovního
ruchu?
Připravované
kurzy
vzdělávání
jsou
realizovány formou prezenční výuky spojené
s e-learningem a jsou zaměřeny na tyto
oblasti cestovního ruchu:
- Ubytování,
- Stravování,
- Cestovní kanceláře a agentury,
- Aktivní a venkovský turismus,
- Lázeňské služby, wellness a tness,
- Turistická informační centra a průvodcovská
činnost.

V případě zájmu a získání bližších informací
kontaktujte Ing. Miroslava Konvičného
(konvicny.vzdelavanicr@gmail.com), který je
koordinátorem pro naši turistickou oblast
Poodří, popř. navštivte webové stránky
https://vzdelavani.czechtourism.cz/.
Realizátorem
projektu
Vzdělávání
v cestovním ruchu je Česká centrála
cestovního ruchu – CzechTourism a je
nancován z Evropské unie, z Operačního
programu Zaměstnanost a ze státního
rozpočtu České republiky.
Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka
Destinačního managementu Turistické
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

Jubilanti
I letos mělo proběhnout Setkání jubilantů,
abychom společně oslavili kulatá jubilea
občanů nad 70 let. Bohužel z důvodu
opětovného zhoršení epidemiologické
situace jsme usoudili, že letos by toto

setkání pro zvýšené zdravotní riziko nebylo
vhodné. Všem jubilantům popřejeme
osobně a společné setkání odložíme na rok
2021, pokud bude situace lepší.
Děkujeme za pochopení.

Albrechtičský Gulášfest
V sobotu 22. 8. 2020 se na hřišti u Sokolovny
konal 2.ročník „Albrechtičského gulášfestu“,
který
pořádalo
pohostinství
Moniky
Bartošové. Tento rok byla účast velká a své
kuchařské umění přišlo předvést 14
soutěžních párů. Už v brzkých ranních
hodinách všichni rozpálili své hrnce a dali se
do vaření guláše. O všechny bylo dobře
postaráno a tak nám to šlo pěkně od ruky.
Kolem 15-té hodiny se odevzdávaly vzorky
guláše 6-ti členné odborné porotě, která
neměla vůbec lehký úkol, jelikož všechny
guláše byly výborné. Výběr byl veliký,
návštěvníci mohli ochutnat guláš hovězí,
kančí, srnčí, vepřový, zeleninový, buřt guláš a
zaběhla se nám tam i zebra.

2. místo – Jajka Hajduková a Saša Laníková
1. místo – Lubomír a Helena Šobichovi

Obrovské díky patří pořadatelům, všem, kteří
pomáhali s přípravou a samozřejmě taky
účastníkům, bez kterých by se tato akce
Nakonec si stupně vítězů vyvařili: 3. místo – nemohla konat.
Ludmila Horáčková
Roman Hanzelka s kolegou
Říjen 2020
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