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Informace z obecního úřadu
Úvodník Srpen 2021 - Letní období

Letní období klade vyšší nároky na
ohleduplnost občanů mezi sebou.
Nezapomeňte, že i přes letní období, kdy si
rádi posedíme venku s kamarády, platí
dodržování nočního klidu a od 22:00 hod.
bychom se měli chovat tak, aby sousedé
mohli přes noc nerušeně spát. Pokud
plánujete oslavu, je vhodné obejít nejbližší
sousedy a upozornit je na možnost hlučnější
společnosti, pokud se jedná o mimořádnou
událost, tak to sousedé budou jistě
akceptovat. Určitě není přijatelné, aby se
„párty“ konaly každý víkend nebo i přes
pracovní dny.
Rovněž je velice nepěkným jevem pálení
trávy, nebo jiných zbytků ze zahrady.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů stanovuje, že v
otevřených ohništích, zahradních krbech
nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché
rostlinné materiály a plynná paliva určená
výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo
materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými
látkami. Všechny
ostatní

materiály se nesmí spalovat!! Za porušení
tohoto §3 odst. 5 zákona o ovzduší je možno
uložit pokutu ve výši 500 – 150 000 Kč osobě,
která poruší alespoň jednu z povinností
uloženou podle § 3 odst. 5 zákona o ovzduší.
Pokud se tedy jedná pouze o suchou trávu a
větve, můžete je na své zahradě spálit. Je
třeba však dbát na to, aby palivo bylo
skutečně suché a zvolit k tomu vhodné
počasí, aby nedocházelo k obtěžování okolí
nadměrným kouřem. Jedno ohniště se
zapáleným vlhkým listím dokáže snadno
zahalit kouřem polovinu ulice a znepříjemnit
sousedům pobyt venku.
Doporučujeme ale každému brát ohled na
požární bezpečnost. Při velkém suchu nebo za
silného
větru
raději
oheň
vůbec
nerozdělávejte. Kromě toho může být v létě v
období sucha kvůli zvýšenému riziku vzniku
požáru volné rozdělávání ohně skutečně
zakázáno. O tom, zda byl takovýto dočasný
zákaz vydán, můžete získat informace u
hasičského záchranného sboru.
Eva Tripská, starostka
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Info obálky
Moravskoslezský kraj realizoval aktivitu
IN.F.Obálka, která je zaměřena na zvýšení
kvality života seniorů a osob se zdravotním
postižením a zvýšení jejich bezpečnosti.
V plastové obálce jsou informace o
zdravotním stavu, užívaných lécích, ale také
kontakty na blízké. Takže pokud se stane, že
bude člověk v bezvědomí nebo v situaci, kdy
se mu špatně komunikuje, důležité informace
jsou okamžitě po ruce. Kromě obálky s
dotazníkem je součásti také speciální
samolepku nebo magnet, podle kterého
záchranáři poznají, že je obálka v lednici
připravena. Toto označení je třeba umístit na
dveře lednice nebo na dveře z vnitřní strany
bytu.
Použití IN.F.Obálky je velmi jednoduché.
Vyplní se podle přiložených pokynů

jednoduchý formulář, vloží se do speciální
plastové obálky, která se umístí do ledničky,
nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Pak se
samolepkou označí dveře lednice nebo dveře
z vnitřní strany bytu, tak budou záchranáři
vědět, že je pro ně IN.F.Obálka v ledničce
připravená. Lednice je univerzální, dobře
rozpoznatelné místo pro záchranáře, které se
osvědčilo i v jiných regionech.
O IN.F.Obálkách jsou informovány všechny
složky záchranného systému, jejich zástupci
pomáhali určit jejich podobu a obsah.

Odpady
Bio odpady
Z důvodu opakovaných problému s
odkládáním bioodpadu do hnědých popelnic
u mateřské školy jsme rozhodli o jejich
přemístění do sběrného dvora, kde můžete
BRO odkládat v provozní dobu sběrného
dvora (středa, sobota). Pokud máte trvale
velké množství BRO, můžete si u OZO sjednat
vývoz BRO prostřednictvím hnědé popelnice.
Tuto službu si můžete objednat na různě
dlouhé období. Při 14-ti denním svozu je
poplatek za velkou popelnici (240l) za rok
1008 Kč, tj. 84 Kč za měsíc.
Tříděný odpad
Množí se případy, kdy do kontejnerů na
plasty, papír a sklo se odkládá odpad, který
tam nepatří (např. pleny, komunální odpad,
nábytek, porcelán apod.). Pokud by tato
neukázněnost některých občanů trvala,
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museli bychom přistoupit k nějakému řešení.
Buď by všechny kontejnery byly převezeny na
sběrný dvůr, což by značně snížilo komfort
občanů při třídění odpadů, nebo bychom
museli zavést kamerový systém, který by zase
navíc nančně zatížil náklady na odpadové
hospodářství obce.
Sběrný dvůr
Během podzimu by měl na sběrném dvoře
začít opět fungovat sběr pneumatik, sběr
ošacení a ještě je možnost zřízení re-use
centra, které slouží ke sběru nepotřebných ale
současně stále funkčních předmětů či
spotřebičů z domácnosti.
Komunální odpad
Do konce roku s ohledem na platnost nového
zákona o odpadovém hospodářství dojde i v
naší obci ke změně výpočtu platby občanů za
Informátor obce Albrechtičky
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svoz a likvidaci komunálních odpadů.
Evropská unie má za cíl snižování ukládání
komunálního odpadu na skládky. Poplatek za
skládkování se bude každý rok zvyšovat, v
roce 2030 by měl poplatek být na hodnotě
1850,-. Letošní rok je poplatek 500,- Kč/t
pokud obec nepřekročí množství odpadu
odvezeného na skládku 141 tun, do tohoto
množství se započítává i množství
velkoobjemového odpadu ze sběrného dvora.
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Cena poplatku za svoz a likvidaci odpadů se
bude odvíjet od zodpovědnosti každého
občana a jeho přístupu k třídění odpadů.
Během
podzimních
měsíců
bude
uskutečněný seminář se zástupci svozové
rmy OZO Ostrava a.s., kde se budete moct
dozvědět jak třídit, co třídit a jaký to má
význam.
Eva Tripská, starostka
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Základní škola
Konečně přišly prázdniny!
Dva měsíce, na které se těší
děti i učitelé. Děti, protože
mají spoustu času na hraní
a letní zážitky a učitelé, že
si konečně odpočinou.
Škola ale ani o prázdninách
nezůstává prázdná. Je potřeba spoustu věcí
uklidit, staré a nefunkční vyhodit, promyslet a

uskutečnit případné změny, prostě nachystat
se na další školní rok. A právě na to jsou
prázdninové měsíce ideální.
Naše škola se však v červenci po tři dny
zaplnila také dětmi. Děti, které využily
nabídku
příměstského
nebo
spíše
„přívesnického“ tábora, se rozhodně nenudily.
Tak jako má svět mnoho barev, náš Barevný
tábor měl mnoho různých aktivit. Hráli jsme
hry - české i v angličtině, společenské,
sportovní a protože bylo vedro, tak jsme si
užili i hry s vodou. Tvořili jsme amulety i

antistresové mačkací míčky. Na vycházce do
přírody jsme viděli (nejen) labutě. Vyrobili –
nebo spíš uvařili – jsme si prstové barvy a
hned jsme s nimi také malovali. Třetí den jsme

se vydali na výlet na nově otevřený zámek v
Nové Horce, kde jsme si poslechli výklad (už
víme, co je sala terrena a že atlanti jsou obři,
kteří drží Zemi). Díky přicházející bouřce byla
cesta zpátky kolem rybníka Kotvice i malinko
dobrodružná. Za splněné úkoly děti dostávaly
barevné korálky a na konci tábora čekala na
všechny také odměna.
Fotogra e si můžete prohlédnout na našem
webu www.albrechticky.cz/skola/
Přejeme všem – dětem, rodičům či
prarodičům, učitelům… zkrátka všem krásné
a pohodové léto.
Za ZŠ Albrechtičky
Mgr. Jana Kranichová

Mateřská škola
Mateřská
škola
byla
otevřena do 16. 7. 2021.
Od 12. července se
veškerá činnost přesunula
do budovy č. 164 k
Sovičkám. Všichni jsme se
snažili užít si každého
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společného dne.
Od 17. 7. do 15. 8. bude školka odpočívat.
Zahájení provozu začne 16. 8. 21. těšíme se na
vás a přejeme všem hezké léto.
kolektiv pedagogů MŠ

Informátor obce Albrechtičky
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Školní jídelna
Rodiče a naši milí strávníci, právě vyšla ve Prosím, sledujte, naše webové stránky.
sbírce zákonů úprava vyhlášky o stravování (č.
272/2021 Sb.). Jedná se zvýšení limitů. Jen vás
Zuzana Tomášková,
chci informovat, že cena jídel poroste cca o
vedoucí školní jídelny
10,- až 12,- Kč.

Informace z obce
Hry bez venkovských hranic
Po několika letech, kdy se Hry bez
venkovských hranic nekonaly, se obec
Jistebník rozhodla tyto hry zorganizovat. I
naše obec delegovala 8 členné družstvo, které
se 4. září „popere“ o co nejlepší výsledek s
družstvy obcí z Regionu Poodří. Proběhlo již

17. ročníků a poslední ročník byl v roce 2015.
Družstva soutěží v netradičních sportovněrecesních disciplínách. Přijďte náš tým
podpořit a zároveň se pobavit na hřiště TJ
ISMM v Jistebníku.

Prázdninové toulání Poodřím pro malé i velké

Území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří,
Bílovecka a měst Fulneku, Studénky a
Klimkovic, to vše je Turistická oblast Poodří,
oblast bohatá na přírodní atraktivity i
památky, protkaná sítí cyklotras a stezkami
pro turisty.
K výjimečným místům této turistické oblasti
patří Flascharův důl, jeden z pouhých dvou
přístupných břidlicových dolů v republice.
Prohlídka důlního díla z přelomu 19. a 20.
století, která se nachází v lokalitě Nový Svět u
Oder, určitě stojí za to! Kromě jiného tu
poznáte černočernou tmu i pocit, že někde
tady přece musejí žít skřítci…
Nejste daleko od pravdy. Poodří je opravdu
pohádkové a skřítci, víly a mnohé další bytosti
našli svůj domov už ve třinácti objektech!
Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil
Srpen 2021

skřítek, jenž umí léčit zvířata a stromy, v
tamním zámku na malé i velké návštěvníky
čeká víla, jíž se říká Bartošovická Rusalka.
Rodný dům J. G. Mendela ve VražnémHynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní
mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder hlídá
Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské
vězení, obývají skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku můžete spatřit v infocentru
ve Fulneku a další skřítky, vodníka
Puškvorečka a Plamínka, pak v muzeích v
Albrechtičkách a ve Skotnici. Svého skřítka
Větroplacha má i Balerův větrný mlýn ve
Spálově.
V Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci se už
zabydleli kouzelní skřítci Picmoši, jejichž
rodinku tvoří Apolenka, Madlenka, malá
Dorotka či Jozífek. Skřítků se zdejší sklepení
jen hemží, stačí se pozorně dívat!
Questing trasu u zámku ve Studénce hlídá
Bludička Kotvička a v infocentru v Sedlnicích
přebývá víla Sněženka, která na jaře hlídá
koberce sněženek v nivách řeky Odry. A do
Klimkovic už za veverkou Augustinkou dorazil
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zapojit také děti z Polska). Když malí držitelé
pasů navštíví pět skřítků a splní jejich úkoly,
budou mít Vandrbuch vyplněný a mohou se
těšit na divadýlko. Ostatně zdejší skřítkové
mají už i své vlastní pohádky na YouTube –
Pohádkové Poodří!
Bližší informace a zajímavosti ze života skřítků
můžete sledovat na Facebooku a webových
stránkách Pohádkové Poodří.
www.pohadkovepoodri.cz,
FB Pohádkové Poodří,
i cestovatel Floriánek Všudybyl.
Děti dostanou na začátku putování www. ascharuvdul.cz,
Pohádkovým
Poodřím Vandrbuch
– www.poodri.com
pohádkový pas (i letos se mohou do putování

Řídím, piju nealko pivo
MS kraj – „Řídím, piju nealko pivo“
bezpečnostně preventivní akce zaměřena na
řidiče
Užívání alkoholu všeobecně snižuje schopnost
vnímání a zpomaluje reakce. Jestliže poté, ve
stavu, kdy jsou alkoholem ovlivněny tyto
schopnosti, usedne řidič za volant vozidla
nebo nasedne na sedadlo jízdního kola, může
se stát nebezpečným nejen sobě samotnému,
ale také dalším účastníkům silničního
provozu. Tímto jednáním se také vystavuje
trestnímu postihu, tak jak je stanoveno
zákonem. Preventivní akce „Řídím, piju
nealko pivo“ cílí na skupinu účastníků
silničního provozu – řidiče motorových i
nemotorových vozidel. Odměnu v podobě
jednorázového alkohol testu, kterou v rámci
preventivní akce dostávali zodpovědní řidiči,
poskytl Český svaz pivovarů a sladoven.
Hned dvě preventivní aktivity tohoto rázu,
zaměřeny na řidiče motorových vozidel,
proběhly ve dnech 12. a 16. července 2021 ve
Frýdku Místku na ul. Střelniční a ul. Míru.
Dopravní policisté Frýdek-Místek spolu s
preventistkou Krajského ředitelství policie
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Moravskoslezského kraje působili na oslovené

řidiče a například připomínali také to, jak je
důležité nepodceňovat zbytkový alkohol před
samotnou jízdnou. Od preventistů v závěru
obdrželi jednorázový alkohol test.
Stejně jako je jízda pod vlivem alkoholu
nepřípustná pro řidiče motorového vozidla,
taktéž je tomu i při jízdě na kole. Cyklista je
také účastníkem silničního provozu a to jako
řidič nemotorového vozidla. Přestože cyklista
nemusí být vlastníkem řidičského průkazu,
musí znát pravidla silničního provozu a těmito
Informátor obce Albrechtičky

Srpen 2021

Informace z obce
se při jízdě na jízdním kole řídit. V případě
postihu je potom na cyklistu nahlíženo stejně
jako na řidiče motorového vozidla, proto by se
i cyklisté měli alkoholu vyhýbat nejen před
jízdou, ale také během jízdy.
Zvyšující se počet cyklostezek a cyklotras
napříč celou republikou výrazně napomáhá k
rozvoji
cykloturistiky.
Cyklistika
nebo
cykloturistika se v našich zeměpisných šířkách
stala velmi oblíbenou a proto se policejní
preventisté Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje vydali také na
cyklostezky, za řidiči nemotorových vozidel.
Nejen k výletům je však jízdní kolo využíváno.
Mnozí z nás jízdní kolo využívají i jako
prostředek, kterým se snadno a rychle
přesunou tam, kam potřebují a pohybují se
tak nejčastěji např. ve městech nebo jeho
okrajových částech.
V Ostravě se uskutečnila preventivní akce 14.
července 2021 v dopoledních hodinách,
konkrétně na cyklostezce ve Vratimově.
Policisté z oddělení prevence společně s
ostravskými dopravními policisty připomněli
cyklistům základní zásady bezpečného
pohybu na jízdních kolech a také zákaz
požívání alkoholu „před a během jízdy“.
Cyklisté si odvezli preventivní materiál v
podobě orientačního alkohol testu, re exní
pásek a také re exní pás na rám kola.

Během středečního dopoledne dne 14.
července 2021 vyrazila policejní preventistka
moravskoslezského
kraje
společně
s
cyklohlídkou obvodního oddělení na
cyklostezky v městě Krnov na Bruntálsku,
kde společně oslovily projíždějící cyklisty.
Nejen bezpečnost cyklistů v dopravě,
používání ochranné přilby, ale zejména to, že
alkohol nepatří ani za řídítka jízdního kola,
bylo hlavním tématem. A protože diskuze s
cyklisty byla zejména o alkoholu, cyklisté
obdrželi společně s preventivním materiálem
i jednorázové alkohol testy.
Na cyklisty v Novém Jičíně, konkrétně na
cyklotrase „Koleje“, vedoucí z Nového Jičína
do Hostašovic, apelovala preventistka
moravskoslezského
kraje
společně
s
preventistou obvodního oddělení Nový Jičín
dopoledne 15. července 2021. V rámci
preventivní akce upozorňovali cyklisty na
dodržování pravidel bezpečného jízdy na
kole, zákaz požívání alkoholických nápojů a
možné postihy s tím spojené. Cyklisté byli
závěrem odměněni preventivním materiálem
ve formě re exních pásků, přívěsků, alkohol
testem a děti si odnesly pexesa a
omalovánky.
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje

Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Srpen 2021" oslaví své životní jubileum:
Paní Marie Pavlíková
Pan Jiří Raník
Paní Jiřina Kilnarová
Pan Karel Huvar

– 85 let
– 85 let
– 80 let
– 80 let

Přejeme jim vše nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let.
Srpen 2021
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a sportu
obecního
úřadu
Pozvánka - DEN OBCE 2021
Zastupitelstvo obce Albrechtičky Vás srdečně zve na DEN OBCE – sobota 11. září 2021 na hřišti
za Sokolovnou

Odpolední program:
14.11 hod. - slavnostní zahájení Dne obce
- vystoupení dětí základní a mateřské školy
- vystoupení mažoretek PETRA ze Studénky
- žonglérsko-artistické představení Duo Fatale
- workshop žonglování, roztáčení obručí, balancování na válci atd.
- Elvis Presley Revival
- SkoTančení s Verčou

Součástí programu bude
- skákací hrad
- malování na obličej
- zábavný fotokoutek
- soutěž o nejlepší domácí chléb
- vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší domácí pálenku Albrechtiček za rok 2020 (2021)
- skautské soutěže pro děti
- střelnice myslivců
- ukázka práce včelařů a živých včel v proskleném úlu
Od 20.00 hod následuje VEČERNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
22.00 hod. – ohňostroj
Připraveno pro Vás bude bohaté občerstvení v podání Sokolů, Myslivců, Hasičů, Zahrádkářů a
spolku SOVA a výborná káva neziskové dobročinné kavárny Mental café – káva v podání
postižených baristů (www.mentalcafe.cz).
Srdečně zvou pořadatelé: Obec Albrechtičky, SDH, Zahrádkáři, TJ Sokol, Junák, LiLiA, SOVA,
Myslivecké sdružení, Včelařský spolek Poodří, Rybářský spolek, Základní škola a Mateřská škola,
sponzoři akce.
Z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem zveřejnění na webových stránkách obce,
webových stránkách školy, ve zpravodaji obce, v kalendáři obce nebo prezentačních
materiálech obce.
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Pozvánka - Guláš fest

Pozvánka - Soutěž o nejlepší domácí chléb
Spolek LILIA vyhlašuje tradiční gastronomickou soutěž, spojenou s Dnem obce, tentokrát na
téma:

Nejlepší domácí chléb.
Soutěžní chléb může být z jakékoliv mouky (či
bez mouky) a s jakýmikoliv přísadami,
podmínkou je pouze to, že musí být upečen
doma a chutnat odborné porotě.
Alespoň 2 krajíce Vašeho domácího chleba, prosím, odevzdejte na začátku Dne obce (11. 9.
2021) zástupcům spolku Lilia u soutěžního stolu.
Jeden soutěžící může odevzdat i více druhů chlebů. Vítězové budou oceněni věcnými cenami a
všeobecným uznáním v průběhu Dne Obce.
Srpen 2021
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Pozvánka - Soutěž o nejlepší pálenku
Vážení zahradníci, milovníci ovoce a zvlášť toho vypáleného,
v důsledku řádění Covid 19 a s tím spojených
opatření, nepořádá Region Poodří již druhým
rokem tradiční soutěž Pooderské koštování
domácích pálenek. A přesto jistě neutuchá
touha ujistit se, že se právě Vám loni či již letos
povedla vypálit ta nejlepší pálenka v celých
Albrechtičkách.
Proto Obec Albrechtičky vyhlašuje vlastní nepostupovou soutěž

O NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ PÁLENKU 2020/2021.
Vaše vzorky min. 0,2 l můžete odevzdávat na Obecním úřadě do 1. 9. 2021 v 16:00 hod. Prosíme
o označení vzorku jménem a druhem ovoce, ze kterého vzorek pochází. Vyhlášení nejlepších
pálenek a jejich tvůrců, včetně předání cen, proběhne v rámci programu Dne obce 11. 9. 2021.

Pozvánka - Tour de aleje
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Inzerce
Z- box
Od 19. 7. 2021 funguje v
obci Z-box, kde si mohou
občané
poslat
své
objednávky a vyzvednout
v kteroukoliv dobu. Z-box
je umístěn u za budovou
Centra volného času před
vchodem na hřiště.

Informátor – zpravodaj obce Albrechtičky • Periodický tisk územně-správního
celku obce Albrechtičky • Měsíčník obce •
• Číslo 8/2021, vychází: 13.srpna 2021 •
Vydává: Obec Albrechtičky, 742 55 Albrechtičky, č. p. 131, Tel.: 556 428 016 •
Email: obec@albrechticky.cz • IČ: 00600814, DIČ:CZ00600814, • ev. č. MK ČR
E16633 •
Redakční rada: Lukáš Pitucha, Milan Myška, Eva Tripská a Radomír Volek •
Gra cká úprava: Radomír Volek •
• Uzávěrka příštího čísla je 31.srpna 2021 •

