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Informace z obecního úřadu
Úvodník Červenec 2021 - Vítání občánků

V neděli 27. června jsme ve velkém sále
kulturního domu přivítali nové občánky
Albrechtiček. Slavnostního obřadu
se
zúčastnilo 8 párů se svými novorozenými
dětmi. Mezi nové občánky jsme přivítali 4

holčičky a 4 chlapce. Milou atmosféru
pomohly vytvořit děti z mateřské školy, které
si připravily hudební vystoupení. Rodiče pro
své děti obdrželi upomínkové listy a dárky. Na
závěr nechyběl přípitek a společné foto.

16. zasedání zastupitelstva
Dne 21. června proběhlo 16. zasedání
zastupitelstva obce Albrechtičky.
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje program 16. zasedání, volí
ověřovatele zápisu 16. zasedání
• bere na vědomí kontrolu usnesení z 15.
zasedání
• bere na vědomí zprávu o činnosti obecního
úřadu
• schvaluje závěrečný účet obce Albrechtičky
za rok 2020
a) bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce
b) souhlasí s celoročním hospodařením
obce Albrechtičky, a to bez výhrad
• schvaluje uzavření smlouvy č. 9, 10 a 11 o

poskytnutí návratné nanční výpomoci dle
programu Kotlíkové dotace
• schvaluje smlouvy o nájmu nebytových
prostor v budově č.p. 286 se spolky Junákčeský skaut, Včelařský spolek Poodří a SDH
Albrechtičky
• schvaluje prodej pozemku parc.č. 525/2 o
výměře 74m2 za cenu 50,- Kč/m2 a směnu
pozemku 525/3 o výměře 107 m2 za pozemek
parc.č. 492/7 a 492/3 o výměře 244m2, rozdíl
ve výměře bude uhrazen ve výši 36,-/m2
• schvaluje poskytnutí nančních darů z
rozpočtu obce
- 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti
Albrechtičky
•
- 10 000,- Kč Sboru dobrovolných
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hasičů Albrechtičky
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku
na poskytování služby sociální péče odlehčovací služby s městem Bílovec
• schvaluje změny v dokumentu „Program
poskytování NFV na výměnu kotlů na pevná
paliva“ – posunutí termínu dokončení
výměny kotlů na pevná paliva z 30. 6. 2021 na
30. 10. 2022
• schvaluje pro školní rok 2021/2022 výjimku
z počtu žáků v třídě MŠ Albrechtičky a to z 24
na 26 žáků, přičemž celková kapacita MŠ - 40
žáků zůstane zachována
• schvaluje rozpočtové opatření č.3/202
• schvaluje dohodu o poskytnutí dotace z
Programu rozvoje venkova ČR SZIF na projekt
„Pořízení vybavení do obecní knihovny a

spolkových místností objektu čp. 260 v obci
Albrechtičky
• chvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Moravskoslezského kraje pro
část dopravní a technické infrastruktury obcí
• bere na vědomí Zprávu o likvidaci DSO
SOMPO 2016 ke dni 25. 3. 2021
• bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru
DSO Regionu Poodří z 1. 6. 2021
• bere na vědomí Závěrečný účet DSO
Regionu Poodří
• bere na vědomí dokument Porovnání
všech položek výpočtu cen pro vodné a
stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené
skutečnosti v témže roce

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
Měsíc červen se v mateřské
škole mimořádně vydařil.
Užili jsme si překrásného
počasí, kdy jsme mohli na
zahradě mateřské školy
napustit bazén, koupat se a
užívat si léta. Mateřská
škola se může chlubit maximální naplněností
a po otevření mateřské školy po koronavirové
pauze jsme stále zdraví a máme plnou
obsazenost. Dle doporučení Ministerstva
školství a zdravotnictví plně využíváme pro
veškeré činnosti pobyt na čerstvém vzduchu,
jsme i velmi vděčni za nádhernou zahradu,
kterou se mohou pochlubit jen málokteré
mateřské školy.
V měsíci červnu proběhla u Soviček a Žabiček
"Pohádková maturita", kdy předškolní
oddělení pod dohledem menších dětí plnilo
úkoly a poté byli pasování za velké školáky.
Předškoláci se i vydali na výlet do Studénky na
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"Jarošův statek", bylo to náročné, ale všichni
cestu zvládli. Poté jsme velmi pilně chodili

trénovat na Slavnostní Akademii za Obecní
úřad
na travnatou plochu. V pátek se sešlo
obrovské množství diváků a naše děti v
hodinovém
přichystaném
programu
předvedly
muzikálové
dramatizace
a
pohybové kreace. Hned další týden jsme jeli
Informátor obce Albrechtičky
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na poučný výlet do Planetária v Ostravě a pak Poslední neděli v červnu jsme hudebním
na
výlet
inspirovaný
pravěkem
do programem přivítali nově narozené děti na
Štramberku.
"Vítání občánků". Poslední týden v mateřské
škole byl inspirován sportem a v úterý za
krásného počasí proběhla monstrózní
sportovní akce, kdy děti plnily na kole a
koloběžkách úkoly a musely se přemístit ze
"Sokolovny" do mateřské školy, dále k budově
"53" a nakonec na opékání párků do základní
školy. Mateřská škola má však otevřeno
částečně i přes prázdniny a máme opět velký
zájem
ze
strany
rodičů
a
dětí.
Marcela Škarupová
.

Marcela Škarupová

Základní škola
Červen bývá ve škole velmi
pestrý. Akční i pohodový.
Spojuje
minulost,
přítomnost a budoucnost.
Dohání, co je ještě třeba
dobrat, hodnotí uplynulý
školní rok, výlety ho
uzavírá a zároveň už plánuje ten následující.
Ani letošní červen nebyl jiný, snad jen toho
dohánění bylo o kapku víc díky distanční
výuce a o dvě kapky víc jsme si užívali výletů,
vždyť jsme dlouho nevěděli, jestli vůbec
budeme moci někam jet.
A co jsme tedy stihli kromě učení?

výkon, ale právě o zábavu. Jako odměnu pak
děti dostaly medaile a výborné, krásně
nazdobené muﬃny, za které moc děkujeme
paní Tomáškové.
V půlce června se naši páťáci byli podívat na
svou budoucí školu ve Studénce. Byli moc
hezky přivítáni panem ředitelem, prohlédli si

Hned na začátku jsme oslavili Den dětí. Na
školní zahradě byly pro děti přichystány různé
soutěže
a
aktivity
–
přenášení
pingpongového míčku na pálce, přebírání
těstovin čínskými hůlkami, převážení kelímku celou školu a posléze byli zapojeni do soutěží
s vodou na zádech, malování sluníček… Bylo a aktivit spolu se svými budoucími spolužáky.
vidět, že se všichni baví, koneckonců, nešlo o Příjemné bylo i zjištění, že s některými se znají
Červenec 2021
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z různých zájmových aktivit. Takže mírné
obavy z budoucnosti vystřídalo nadšení ze
školy a radost z nového začátku.
Druhá půlka června patřila třem věcem:
uzavření známek za druhé pololetí,
skoroakademii a výletům.
Průběh tradiční akademie jsme dlouho
zvažovali. Situace nebyla ideální, podmínky
konání akcí se neustále měnily a tak bylo
velmi těžké cokoliv plánovat. Nakonec jsme se
rozhodli pro méně slavnostní, ale bezpečnější
formu venkovního setkání. 18. června jsme
tedy v prostoru za kulturním domem spolu s
dětmi z MŠ předvedli krátká vystoupení –
kluci coby Pentatonické trio zacinkali na
xylofony zcela jedinečnou, originální skladbu,
kterou nelze zopakovat, neboť se hraje
pokaždé jinak jako improvizace, holky si
nacvičily tanec na skladbu Exactly why you
like me up inside a všichni jsme si s kytarou
zazpívali písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře Když se zamiluje kůň. Děti byly šikovné,
přestože na nácvik nebylo moc času.
A výlety?
První z nich směřoval do Nového Jičína.
Tentokrát ale ne do města. Procházka za
město nás dovedla do areálu přírodního
lesního tzv. kamenného divadla, které vzniklo
v roce 1929 ve starém kamenolomu. V
kouzelných kulisách si děti na místě vymyslely
a zahrály pohádku o princezně a drakovi.
Cesta pak dále pokračuje až na Skalky, kde se
děti ještě vyřádily na nově vybudovaném
hřišti.
Druhý výlet měl za cíl Městskou knihovnu v
Bílovci. Pro děti byla zážitkem už sama cesta
vlakem. V knihovně se pak měly možnost
probírat spoustou knížek, zjišťovat, které se
jim vlastně líbí a některé z nich si i půjčit
domů na prázdniny. Na zpáteční cestě jsme si
dali báječnou zmrzlinu ve Studénce na
nádraží, jen cesta zpátky pěšky po mostech
byla díky komárům a vedru dost únavná.
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Na třetí výlet jsme jeli spolu s dětmi z
mateřské školy. Většina školáků už na
Štramberku byla, ale až nahoře na věži byli
někteří přece jen poprvé. Všichni – i ti malí –
však statečně překonali strach a vystoupali až
nahoru. Některým dodala sílu i horká
čokoláda na nádvoří hradu, prý je lepší než ta
ve Studénce. Po návratu na náměstí byl krátký

nákupní rozchod a pak jsme ještě navštívili
expozici ryb a plazů v minizoo Aqua Terra.
Zdejší veliká krajta, želva kajmanka a další
obyvatelé rozhodně stojí za vidění.
Předposlední den školního roku jsme také
strávili na výletě – tentokrát na Jarošův statek

ve Studénce. Děti se seznámily s poníky
Informátor obce Albrechtičky
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Samem a Dominem, s ovečkami nejmenšího
plemene na světě, s oslíkem, koníky, morčátka
a králíčky si mohly pochovat a také je na
vodítku vyvenčit. Dozvěděly se o těchto
zvířatech spoustu zajímavostí, vyzkoušely si
čištění jednoho z poníků. Také už vědí, proč se
cizí koně nesmí krmit nebo že se k nim nesmí
chodit zezadu.
A nastal skutečně poslední den tohoto
školního roku. Na děti čekalo vysvědčení,
veselý balónek a prázdninový deník, do
kterého si mohou zaznamenat zajímavé
okamžiky prázdnin. S dětmi se přišla rozloučit

a popřát krásné prázdniny také paní starostka.
Odcházejícím páťákům předala jako dárek od
obce poukázky na nákup knížek podle
vlastního výběru, od školy opět dostali každý
svou originální fotoknihu. Ještě poslední
společné foto a… prázdniny, vítejte!
Co tedy zbývá? Poděkovat rodičům za
spolupráci při distanční výuce, kolegům za
spolupráci a úplně všem popřát krásné léto
plné pohody a báječných zážitků.
Za ZŠ Albrechtičky
Mgr. Jana Kranichová

Informace z obce
Ohlednutí za Dětským dnem
10. jubilejní ročník Dětského dne, který hasiči
uspořádali v sobotu 26. června, se mimořádně
vydařil. Soutěžní úkoly na určených
stanovištích všechny děti s elánem plnily, i
když při setkání s čertem některým i slzička
ukápla. Po splnění úkolů však děti čekal
zasloužený balíček s odměnou. Nemohlo
chybět ani tradiční měření sil v přetahování
lanem. Báječnou atmosféru celého dne
umocnilo slunečné počasí, spokojenost
rekordního počtu zúčastněných a nakonec
všemi očekávaná pěna, která se tentokrát
opravdu vydařila.
Příprava celé akce byla hektická, jelikož se
nevědělo kdy budou povoleny hromadné
akce a s Dětským dnem se moc nepočítalo.
Proto patří poděkování pořadatelům a všem,
kteří jim pomáhali, za úsilí věnované přípravě
a pořádání této akce.
V průběhu Dětského dne hasiči uspořádali
sbírku na oblast postiženou tornádem, do
které se zapojila většina návštěvníků. Vybraná
částka 8600,- Kč byla zaslána do osady Pánov
postižené rodině Kotkových, kteří mají kořeny
v naší obci.
Červenec 2021
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Dostupná angličtina
"SDÍLENÁ VÝUKA
ANGLIČTINY"
V NAŠÍ OBCI
Angličtina dostupná
pro všechny díky
podpoře naší obce v
oblasti
zvyšování
vzdělanosti občanů v projektu "SDÍLENÁ
VÝUKA ANGLIČTINY". Projekt využívá
videolekce "Domácí učitelka angličtiny" a
má ambice učit a naučit angličtinu od úplných
začátků všechny dospělé zájemce včetně
seniorů. Mohou ji však v případě zájmu využít i
mladší občané. Možnost vyzkoušet blok 10
lekcí na 30 dnů je zdarma. Prezentace je
umístěna pod odkazem: ANGLIČTINA VE VAŠÍ
OBCI
(www.sdilena-anglictina.webnode.cz)
Projekt "SDÍLENÁ VÝUKA ANGLIČTINY"
přichází s výukou jazyka, který by měl být v
dnešním globalizovaném světě dostupný
skutečně všem. A hlavně těm, kteří se ve škole
anglický jazyk nemohli učit v rozsahu, který
dnešní doba požaduje. „Domácí učitelka
angličtiny“ jednoduše a srozumitelně naučí
studenty mluvit tak, aby se dokázali domluvit
na dovolené, v obchodě, na úřadě a postupně
také v základní a později i pokročilé úrovni v
zaměstnání.

Výuka se opírá o 25leté zkušenosti vyučování
dospělých pracujících, 18měsíční praxi ve
Velké Británii, profesní certi káty z angličtiny,
aktivní účasti na mezinárodních projektech a v
neposlední řadě také 15letou zkušenost s
realizací projektů pro rozvoj obcí a regionů (viz
REFERENCE:
https://sdilena-anglictina.webnode.cz/refe‐
rence/).
Po zhlédnutí stránek zjistíte, že orientace na
nich je velice jednoduchá s možností
vyzkoušet si blok 10 lekcí na 30 dnů zdarma.
Zájemce o angličtinu si tak může důkladně
vše vyzkoušet bez jakýchkoliv závazků a poté
se rozhodnout, zda mu tato forma studia
vyhovuje a zda si objedná další blok
následujících 10 lekcí za velmi příznivou cenu
29,- Kč za videolekci. Tato možnost vyzkoušet
si 10 videolekcí zdarma je vyhrazena pouze
pro občany těch obcí, které budou mít o
projekt zájem a umístí odkaz projektu na
webové stránky obce.
Celý projekt je plně připraven, první zájemci již
studují pečlivě natočené videolekce a
materiály a případné dotazy konzultují přímo
s lektorkou na pravidelných webinářích, které
jsou zdarma.

Pomoc obcím zasažených tornádem
Přehled
transparentních
účtů
pro
postižené obce a regiony vichřicí v červnu
2021
6013175309/0800 - Lužice
6013183309/0800 - Hrušky
6013185339/0800 - Moravská Nová Ves
6013197399/0800 - Hodonín Bažantnice
6013190349/0800 - Týnec
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6013192379/0800 - Tvrdonice
6013187369/0800 - Mikulčice
6013193339/0800 - Kryry, místní část Stebno
6013195369/0800 - Hodonín, místní část
Pánov
6013196329/0800 - bez názvu
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Informace z kultury a sportu
Divadelní kroužek
Ahoj děti a rodiče,
přestože nám pandemie zabránila se setkávat,
tak už v září zase všichni společně začínáme. S
paní starostkou jsme společně našli báječné
místo pro naše pravidelné schůzky.

Informativní schůzka se bude konat 24. 8.
2021 (úterý) v 16 hod. v malém sále
Kulturního domu.
Těším se na vás všechny.
Eva Žižková

Turnaj v nohejbale
Dne 31. 7. 2021 od 15h se na hřišti u Občerstvení zajištěno.
Sokolovny uskuteční turnaj v nohejbale. Těší se pořadatelé.
Mohou se hlásit 3členná družstva. Registrace
v pohostinství Moniky Bartošové, do pátku 23.
7. 2021, startovné je 150kč za družstvo.

Zájezd Floria
Obec Albrechtičky pořádá 7. 8. 2021 zájezd
do Kroměříže na Floria Léto 2021.
Zájemci se mohou hlásit na obci do 20. 7.
2021. Cena vstupenek je 80,-. Příspěvek na
dopravu 100,-/osoba, dítě do 15 let 50,- Kč.

Klub seniorů
Nastal čas prázdnin a dovolených, slunných
dnů plných pohody a snad i klidu. Pokud je
chcete využít k poznávání okolí Albrechtiček,
pokračujeme ve středečních procházkách
Poodřím, občas zpestřených i výletem do
nedalekých zajímavých míst. S aktuálními
plány se můžete seznámit na vývěsce u
bývalé pošty.
Zastávka turistů na vyhlídce nad rybníkem
Kotvice a setkání cca 150 labutí na stejném
místě o pár dnů později.
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