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Informace z obecního úřadu
PF 2021

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám i Vaším rodinám příjemné a
radostné prožití vánočních svátků, do
nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,
pohody spokojenosti, osobní i pracovní
úspěchy.
Zastupitelstvo obce
Adventní stezka
Doufám, že všichni kdo absolvovali naši
adventní stezku si tak aspoň trochu zpestřili
start vánočních příprav. Stromek u školy je
ozdobený vámi vyrobenými „baňkami“,
barborkami rozkvetl keř u obecního úřadu,
dopisy pro Ježíška odeslány a nápis
Albrechtičky se podařilo vytvořit do poloviny.
Snad se nám ho podaří i rozsvítit. Pokud
chcete ještě vánoční stromky ve školní
zahradě a „na točně“ ozdobit svými výrobky
klidně můžete.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na
přípravě stezky podíleli: dětem i učitelkám
základní a mateřské školy (nahrávání písníček
a básniček na úřadě bylo kouzelné),
zastupitelům Janě Kalocsányiové a Radomíru
Volkovi, panu Mojmíru Demlovi za nasvícení
stromků a pracovníkům obce.
Letošní adventní období prožíváme úplně
jinak než v minulých letech. Snad si ho
užijeme i tak v pohodě, zdraví a radostném
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Informace z obecního úřadu
očekávání vánočních svátků. Přesto, že došlo Přejí Vám všem krásné adventní období a
k částečnému uvolnění vládních nařízení, je vánoční svátky prožité ve zdraví, klidu a
stále důležité dodržovat základní opatření pohodě v kruhu svých nejbližších.
Eva Tripská - starostka
jako je nošení roušek ve všech vnitřních
prostorech,
dodržování
rozestupu,
dezinfekce rukou a omezit setkávání lidi.

Omezení provozních hodin o vánočních svátcích
Omezení provozu Obecního Úřadu:
Obecní úřad bude uzavřen v době od 22. 12. 2020 do 4. 1. 2021.
Posledním úředním dnem je pondělí 21. 12. 2020.
Provozní hodiny Pošty Partner od 7. 12. 2020:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

09:00 – 11:00
14:00 – 15:00
09:00 – 11:00
14:00 – 15:00
13:00 – 14:00

14:00 – 17:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.

Pošta bude uzavřena ve dnech 30. a 31. 12. 2020.
Omezení provozu Centra volného času:
Centrum volného času bude uzavřeno od 23. 12. 2020 do 26. 12.
2020, od 31. 12. 2020 do 2. 1. 2021.

Tříkrálová sbírka

Již mnoho let se můžete s tříkrálovými
koledníky setkávat vždy na počátku nového
roku. Možná letos nebude koleda znít
ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a
především požehnání do roku 2021 chtějí
koledníci přinést do vašich domovů i
navzdory koronavirovým opatřením. Určitě
sledujte
naše
webové
stránky
charita.studenka.cz nebo facebokoový pro l
Charity Studénka, abyste věděli, v jaké
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podobě sbírka proběhne. Také místní
koordinátoři Vám včas podají informace
prostřednictvím místního rozhlasu či tisku.
Pokud se chcete zapojit i vy, neváhejte nás
kontaktovat a staňte se dobrovolníkem.
Výtěžek sbírky využijeme k přípravě
projektové dokumentace nové budovy, k
opravě a nákupu kompenzačních pomůcek i
podpoře volnočasových aktivit dětí ze
sociálně slabých rodin v obcích, kde se sbírka
bude konat. I malý příspěvek je pro nás
důležitý a každá koruna pomůže dobré věci.
Jarmila Pomikálková
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Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
V listopadu v enviromentální výchově děti
vytvářely obrovské dýně,
které jsme vystavili podél
chodníku v mateřské škole
a poté, když už nám dýně
začínaly "odcházet" jsme
vytáhli dětská kolečka, hrábě, lopatky a
rozřezané dýně jsme kompostovali do
kompostéru, děti byly velmi pracovité,
seznámily se s prvky a zákonitostmi přírodyrecyklace-kompostování.
Slavíme také DEN LASKAVOSTI. Co to je
vlastně laskavost? K čemu je dobrá laskavost?
Lze v laskavostech soutěžit? Má to smysl?
Laskavost buď je, nebo není. A kde není, tak jí
chceme společně hledat a tvořit. … akce
Jsem laskavec – nás oslovila. Jsme
zaregistrovaní jako tým: Sedmdesátjednička
(MŠ i ZŠ) a máme svůj plán. Tak nám držte
pěkně palce. Děti z obou oddělení vytvořily
dárečky pro klienty z Domova důchodců v
Příboře a doufáme, že jsme je tímto drobným
dárkem v době koronaviru potěšili. Svým
drobným dílem jsme i přispěli i k rozsvícení
lucerniček - rozsvítili jsme okna školky i školy
a vyrobili lucerničky z listí a skleniček.
Protože mnozí rodiče neznají písně, které jim
děti doma "broukají", shlédněte, prosím,
malou ukázku podzimních a zimních písní na
webu mateřské školy.
Repertoár je ve
skutečnosti mnohem širší, nejvíce děti baví
moderní písně se zápletkou a vtipem,
podpořené ilustrací. Děti v Albrechtičkách
mají velmi výjimečnou a mimořádnou
možnost se seznamovat se vzácnými
historickými strunnými nástroji -tamburami.
Učí se rozpoznat rozdíl mezi strunnými
nástroji (kytara, tambura - počet strun, zvuk),
rozpoznávají klávesové nástroje (klavír, tahací
harmonika), dechové nástroje (zobcová
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étna). Přestože jsou děti předškolního věku,
orientují se v hudební terminologii - piano,
forte, předehra, dohra. Předškolní oddělení žabky, pracují v hudební teorii na vyšší úrovni,
seznamují se s klaviaturou, dynamikou úhozu
na klavír, vizuální rozdíl mezi basovým a
houslovým klíčem a znalost notové osnovy.
Žabky velmi úzce spolupracují s rodiči se
zpětnou vazbou, děti dostávají domů na
ukázku své portfólio. Rodiče se seznamují s
výsledky svých dětí v MŠ. Rovněž mají
možnost sdělit, jak se svými dětmi tráví volný
čas.
Ve čtvrtek 26. 11. 2020 jsme se v počtu 30 dětí
z mateřské školy vydali nahrávat vánoční
písně a koledy do místního rozhlasu. Děti
byly mimořádně soustředěné, velmi dobře
zvládly menší prostor v kanceláři paní
starostky a byly opravdu vzorné a pracovité.
Však taky dostaly od paní starostky a
pracovnic
úřadu
v
Albrechtičkách
zaslouženou odměnu.
V polovině listopadu jsme poprosili rodiče a
děti o domácí kreativní výrobek k doplnění
vánoční atmosféry - Andílka. A první výrobky
na sebe nedaly dlouho čekat, jsou opravdu
mimořádně zajímavé. Před Vánoci vystavíme
andílky podél chodníku pod okny mateřské
školy. Naše snaživé děti se učí i zvládat
jemnou motoriku, začali jsme vyrábět vánoční
lepené řetězy, kterými zdobíme stromečky
podél vchodu mateřské školy a doufáme, že
odolají zimnímu počasí. Zároveň jsme
vyráběli z kartónů velký Betlém a na okna
školky jsme vystavili ručně malované kusy
dřeva, která zbyla po pracovnících "technické
roty" z opravy našich schůdek. Namalovaly
příběh z Betlému, o kterém si děti vyprávěly.
V měsíci prosinci proběhl ve školce "Čertí
den" s módní přehlídkou, hudebně pohybové
hry, soutěže s výučním listem. Děkujeme
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Informace z mateřské a základní školy
rodičům za krásné kostýmy. Zároveň nás
navštívil Mikuláš s hodným čertem a
překrásným andělem, hříšníci se prý polepší,
takže čert odešel s prázdným pytlem, ale
zanechal dětem pozdrav z pekla v podobě
dobrotek a ovoce. Vánoční besídku
plánujeme netradičně, již nyní nahráváme
videa s hudebním pásmem, které rodičům
rozešleme digitálně. Jako každý rok se

znamujeme
s
vánočními
tradicemi,
rozsvítíme stromeček a vyrobíme si vlastní
ozdoby.
Veškeré aktuální dění ve školce sledujte na
našem webu, kde najdete každodenní
výsledky naší práce.
www.albrechticky.cz/skola
Jana Onheiserová a Marcela Škarupová

Základní škola
První polovina listopadu se
stále nesla v duchu
distanční výuky. Občas sice
malinko
pozlobilo
připojení, ale všechno se
vždy zvládlo, všichni jsme
si zvykli na pravidelný rozvrh a výuka
probíhala bez problémů. Velký dík za
spolupráci ovšem patří rodičům, prarodičům
a dalším rodinným příslušníkům, bez jejichž
pomoci by se – hlavně u těch menších dětí –
výuka neobešla.
Dík patří rovněž všem, kteří se přidali k výzvě
spolku S.O.V.A. (Neprůvod) a rozsvítili svá
okna nebo jiná viditelná místa vlastnoručně
vyrobenými lampičkami, lampiony či jinými
světýlky. I my učitelé jsme se přidali a
„rozsvítili“ školu. Nápad se nám velmi líbí a
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bylo by moc hezké, kdyby se z něj stala
tradice.
Přímý kontakt dětí s učiteli však žádná
videokonference nahradit nemůže. Proto
jsme byli moc rádi, když jsme se mohli 18.
listopadu sejít zase „naživo“. Výuku si teď
všichni užíváme, a je to jedna z mála dobrých
stránek této koronavirové doby, že si
začínáme mnohem více vážit zdánlivě tak
obyčejných věcí, jako je prosté setkávání lidí.
Kromě toho, že se všichni pilně učíme, i my
vnímáme blížící se vánoční svátky. Bohužel
jsme se nemohli sejít na tradičním
rozsvěcování vánočního stromku, rádi jsme se
aspoň podíleli na přípravách jeho netradiční
podoby – Adventní cesty Albrechtičkami.
Kromě chystání „barborek“ a peříček od Lucie
se děti s velkou radostí zúčastnily nahrávání
básniček do rozhlasu. Většina z nich stála
před mikrofonem poprvé v životě. Na začátku
měli všichni trošku trému, ale ta byla po
chvilce pryč a zbyl jen báječný zážitek z
možnosti slyšet vlastní hlas „zvenku“.
Jako jednu z věcí v rámci „Dne laskavosti“
jsme vyrobili dárek pro babičky a dědečky v
domově pro seniory v Příboře. Každé z dětí
nakreslilo obrázek, co by dali babičce nebo
dědečkovi, kdyby jim skutečně mohli něco
přinést. Na obrázcích se objevily květiny,
zvířátka, sluníčka, ale také vánoční stromek,
škola nebo houpací křeslo. Věříme, že obrázky
Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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vykouzlí na tvářích těchto lidí úsměv a v duši
zanechá hezký dojem.
V úterý 4.12. jsme se i my ve škole učili „po
čertím“. Děti mohly přijít do školy jako čertíci
a celá výuka byla zaměřena čertovsky. A
protože naši čeští čerti jsou vlastně hodní,
byla to báječná legrace.
Jana Kranichová

Za všechny školáky i děti ze školky, za
všechny dospěláky naší školské organizace přeji všem hodně zdraví, pohody, lásky a
spoustu fajn lidí v blízkosti. Mějte se dobře a
užívejte si maličkostí.
Hana Růžová - ředitelka

Informace z obce
Lampionový„neprůvod“
Přišel podzim a všichni jsme netrpělivě
očekávali svátek sv. Martina, abychom mohli
zorganizovat náš tradiční lampionový
průvod. Letos však přišly také restrikce a
omezení, které hromadné setkávání zakázaly.
A protože jsme nechtěli přijít o další akci,
která rozzáří kromě ulic také dětské tváře,
nezbylo nám nic jiného, než vymyslet
alternativní, ale neméně zajímavou variantu,
která by navíc splňovala všechna hygienická
opatření. Ani na chvíli jsme nezaváhali a
vsadili na ochotu našich spoluobčanů podílet
se na realizaci něčeho nového - netradičního.
Týden
před
konáním
samotného
Lampionového ne-průvodu, jsme zveřejnili
výzvu, aby následující víkend občané po
setmění rozsvěcovali ve svých oknech nebo
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předzahrádkách: lucerničky, svícny, prostě
jakékoliv předměty vyzařující světlo. Takto
vzniklou stezku si pak každý mohl projít
individuálně, kdykoliv během víkendových
dnů.
Přišel pátek 13. listopadu a první příspěvky
fanoušků facebookové stránky spolku hlásaly,
že lucerny jsou vyrobeny, umístěny na
viditelném místě a poctivě svítí.
V sobotu rozsvítilo svá svítidla na 80
domácností, včetně školy, školky a obecního
úřadu. Svítilo se opravdu v každé uličce a na
všech koncích naší obce. A že se bylo na co
dívat! Kreativita občanů mnohdy brala dech.
Zahrady rozzářila všelijaká světýlka rozvěšena
na stromech, vydlabané dýně, vlastnoručně
vyrobené a ozdobené svícny, lampiony a
svíčky v oknech, lucerny na pařezích, ale také
nevšední architektonické monumenty. Při
večerní procházce, po takto nádherně svíticí
vesnici, jste mohli míjet skupinky lidí- rodin,
kteří si spolu povídali a užívali čas strávený
mimo domov.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
spoluobčanům, kteří naši výzvu přijali a dali si
práci s přípravou světla fyzického. Velké díky
ale patří těm, kteří si také stezku prošli,
protože právě jejich dobrá nálada a
všudypřítomné úsměvy, a byly to právě ony, k
nám přinesly to “nejhřejivější světlo“.
Za všechny členy spolku
S.O.V.A. Albrechtičky
Ivana Tomášková
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Betlémské světlo
Naši skauti a skautky vám přivezou
Betlémské světlo. Tento novodobý symbol
Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce,
může i u vás doma zářit o Štědrém večeru.
Přijďte si pro něj k vánočnímu stromečku (k
obchodu) ve čtvrtek 24. prosince v době od 9
do 11 hodin.
Také si jej můžete odnést z kostela po
vánoční bohoslužbě, která bude na Štědrý
den v 16 hodin.

Tra noil
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s
výborným jídlem. Ať už na štědrovečerní
tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé klobásky
jistě při tom spotřebujete nemalé množství
oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho
každoročně použijeme několik litrů a pak
přemýšlíme co s ním. Do odpadkového koše?
Do toalety? Správná odpověď je za c). DO
kontejneru na sběr oleje! Ve vaší obci se
nachází popelnice určené po sběr použitých
jedlých olejů a tuků. Ať už tedy použijete olej
nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to
skutečně jednoduché, olej slijete do plastové
lahve a až půjdete vyhodit balící papíry od
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dárečků, vezměte plnou láhev sebou. Kde
najdete svou nejbližší popelnici, se dozvíte na
webu tridimolej.cz.
Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak
zabráníte ucpání odpadů v domácnosti,
stejně jako ucpání celých kanalizačních sítí.
Vánoce jsou pro čističky odpadních vod
náročné období, protože kromě vody přitéká
také obrovské množství olejů a tuků, které
ztěžují správné přečištění vody. Náklady na
čištění odpadních sítí by se mohly lépe využít
jinde. Jedlé tuky a oleje se recyklací také
stávají hodnotnou surovinou pro výrobu
biopaliv 2. generace a letadlového paliva.
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Humor

Jdou dvě blondýny do lesa
pro vánoční stromeček. Po
dvou hodinách hledání se
zeptá jedna druhé:
"Tak co?" - "Ale, nikde nic."
"Víš co, vezmeme nějaký
bez ozdob."
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