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Informace z obecního úřadu
Úvodník Září 2021 - Jubilanti

V neděli 5. září 2021 se nám konečně podařilo
uskutečnit Setkání jubilantů. Protože v
loňském roce kvůli covidovým opatřením se
setkání neuskutečnilo, proběhla společná
oslava i pro loňské oslavence.
V roce 2020 bylo mezi občany Albrechtiček 15
jubilantů a v roce 2021 je občanů s kulatým
jubileem od 70 let výše celkem 27. Statisticky:
v roce 2020 oslavil 90 let 1 občan, 85 let 2
občané, 80 let 4 občané, 75 let 2 občané a 70
let 6 občanů; v roce 2021 2 jubilanti oslavili 90
let, 5 občanů oslavilo 85 let, 3 občané 80 let, 8

občanů 75 let a 10 občanů 70 let. Na společné
oslavě se sešlo 29 oslavenců.
Všichni jubilanti obdrželi dárek, upomínkový
list a kytičku. Příjemnou atmosféru navodilo
vystoupení děti z mateřské školy a hudební
vystoupení ženského pěveckého sboru
Canticorum Moravia z Havířova.
Věříme, že společná oslava byla pro všechny
příjemně stráveným odpolednem.
Eva Tripská, starostka

Volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké
uskuteční v termínu:

sněmovny

Pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin
Sobota 9. října od 8.00 do 14.00 hodin.

Místem konání voleb v našem volebním
okrsku č. 1 je volební místnost v malém sále
Kulturního domu č.p. 131 v Albrechtičkách.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb a v den
se
voleb okrskové volební komisi. Volič, který
hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací
lístky ve volební místnosti.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není
přípustné.
Voliči bude umožněno hlasování poté, co
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prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost. V
takovém případě vyšle okrsková volební
komise k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá obecní úřad, na jeho žádost voličský
průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně
u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede,
do okamžiku uzavření stálého seznamu (6. 10.
2021 do 16:00 hodin)

Dny Nato 2021

Letošní ročník Dnů Nato ve dnech 18. a 19.
září se bude konat opět netradičně, kvůli
epidemiologické situaci je počet návštěvníků
omezen na 40 000 na den. Do areálů se
dostanou jen návštěvníci se vstupenkou
předem koupenou. Distribuci vstupenek
zajišťuje společnost Ticketportal.
Dopravní omezení v obci bude stejné jako v
ročnících „předcovidových“, tj. v sobotu a

neděli bude vjezd do obce umožněn pouze
občanům s trvalým pobytem v obci (na
občanský průkaz). Pro návštěvy budou opět k
dispozici povolenky v počtu 2 na čp. Od
pondělí 13. 9. bude omezen provoz na
komunikaci Albrechtičky – Petřvaldík.
Omezení stání bude na komunikaci od
sběrného dvoru směrem k MŠ a dále po bránu
k letišti (čp. 126).
Doufáme, že obec nezaplaví návštěvníci, na
které se vstupenky nedostanou a kteří se
budou chtít „dívat jen přes plot“. Od čtvrtka
16. 9. budou obci projíždět a kontrolovat
policejní hlídky. Pokud by nastal nějaký
problém s dopravní situaci, tak se můžete na
ně obrátit.
Eva Tripská, starostka

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
Milé děti a rodiče,
znovu se po kratších
prázdninách
budeme
setkávat v mateřské a
základní škole. Mateřská
škola letos přivítá celkem
40 dětí. V předškolním oddělení bude 14 dětí
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a menší oddělení "Soviček" bude navštěvovat
26 dětí.
Pokud nám to „koronavirová“ situace dovolí,
rádi se budeme s vámi setkávat. Již nyní
máme pro vás přichystány nejbližší akce...
piknik na zahradě MŠ, slavnostní pasování
nových tříletých dětí. Naše malé děti se
Informátor obce Albrechtičky

Září 2021

Informace z mateřské a základní školy
rovněž zúčastní i na počátku září setkání s
"Jubilanty" a rovněž vystoupíme i na tradičním
"Dni obce". Mezitím bude v MŠ probíhat
adaptace nových 9 nastoupivších dětí,
doufáme, že bez slziček. Všechny informace
pro rodiče nových dětí naleznete na webu MŠ.
Děkujeme všem rodičům, kteří jsou
ohleduplní a neposílají do mateřské školy
nachlazené děti. Loňský rok jsme uzavřeli

větší akcí na hřišti za obecním úřadem, kde se
vám děti představily v dramaticko-hudebních
výstupech. Touto cestou vám chci poděkovat
za pochvalné odezvy od vás rodičů a
prarodičů. Děti se" předvedly " ve velmi
příznivém světle“, před obrovským publikem
vše "ustáli" a mohu je jen moc pochválit. Tak
nyní první krok do dalšího roku.
Marcela Škarupová

OBLÉKÁNÍ- lidová slovesnost
Moje milá maminko, já už nejsem miminko
Dva hadi se plazí k cíli, po cestě nezabloudili.
Nauč mě se oblékat, ať do školky chodím rád.
Šup kalhoty na nožky a na nožky ponožky.
My už totiž každý den, chodíme se školkou ven.
Už chybí jen botičky.
A za malou chviličku,naučím se mašličku.

A když se obléknu sám, času víc na hraní mám.
V naší školce už mi radí, jak na těžké oblékání.
A když bude vítr foukat, nebudu na bundu
koukat.
Není k tomu třeba síla. Hodím si ji na záda,
ve svetříku velká díra je mi teplo – paráda.
A pak ještě další dvě - svetřík už mám na sobě.
Nauč mě to prosím mami, ať rozumím oblékání.

Základní škola
Ve středu 1. 9. 2021 začal nový školní rok.
Letos přibylo 5 žáků - prvňáků, odešli 3 žáci –
páťáci. Spočteno – letos je žáků v ZŠ jedenáct,
předškoláků v oddělení Žabek je 14 a
mladších dětí – Soviček je 26.
Nástup do školy je pro děti i jejich rodiny
důležitý a slavnostní den. Moc děkuji rodičům,
že dodrželi veškerá hygienická opatření a
mohli jsme školní rok zahájit společně.

důležité maličkosti (rozvrh, tužka, písmenka),
od obce dostali krásná pouzdra s kvalitními
pastelkami a první čtení. Ještě jednou jsme
prošli školu, ukázali správné místo v šatně a
pak jsme v truhle našli bublifuky. A tak jsme
„bublifukovali“ a školní byl doopravdy
zahájen.
Co nás všechno letos čeká? Domluvili jsme se
- učitelé a děti - , že hlavně výuka ve škole, ne
u počítače.
Snad se to podaří. Držíme si pěsti. A všem
přejeme hlavně zdraví.
V září chceme uklízet les, pak plánujeme
vlaštovkiádu, taky se vydáme kolem Kotvice v
rámci programu MAP II.
Připravujeme třídní schůzky a zasedání
školské rady. No a hlavně se po prázdninách
učíme – být zase ve škole.
za kolektiv ZŠ Hana Růžová

Pro prvňáky jsme připravili pár překvapení,
nejen sešity a učebnice, ale také samé
Září 2021
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Informace pro seniory
Místnost v budově č. 53 je připravena k
používání.
Je potřeba ji pouze zútulnit, ale to už je na
těch, kteří zde budou chtít trávit příjemné
chvilky. Objevil se návrh nazvat tento čas
setkávání „Čajem o páté“. Je to nostalgické,
připomínající oblíbené akce našeho mládí. A
na vyplnění času u čaje, kafíčka nebo něčeho

jiného dobrého, se domluvíme. Možností je
určitě mnoho a kdo má chuť přijít, je ve
čtvrtek o páté vítán.
Aktuální informace, stejně jako plány na
středeční procházky, budou na vývěsce u
bývalé pošty.
Jarmila Silberová

Gulášfest

V sobotu 28. 8. 2021 se na hřišti u Sokolovny
uskutečnil
3.
ročník
Albrechtičského
Gulášfestu, který pořádalo pohostinství
Moniky Bartošové. Tento rok přišlo změřit své
kuchařské dovednosti 15 družstev. Od
brzkého rána se obcí linula lákavá vůně
guláše. Všem šlo vaření hezky od ruky a do 15h
měli všichni uvařeno, aby mohli odevzdat své
vzorky „odborné“ porotě, která se skládala z 10
členů. Porotci mohli ochutnat velký výběr
gulášů: jelení, srnčí, buřtguláš, segeďák a

hovězí na různé způsoby. Nakonec porotě
nejvíce chutnal guláš od Marcela Poláška,
stříbro si vyvařil Jiří Horáček a stupně vítězů
uzavřel Lukáš Pitucha.
Letos byla vyhlášená i divácká soutěž a nejvíce
hlasů si vyvařil Ota Hrušovský. Děkujeme
pořadatelům, že se i letos podařilo Gulášfest
uspořádat, všem kteří pomáhali s přípravou a
nesmíme samozřejmě zapomenout na naše
kuchaře, bez kterých by to nešlo.

Hry bez venkovských hranic
Po delší odmlce se opět konaly „Hry bez
venkovských hranic“, kde přihlášené obce z
Regionu Poodří mezi sebou vedou „lité boje“ v
netradičních disciplínách o co nejlepší
umístění. Letošní organizace her se ujala obec
Jistebník, za což jí patří velké dík, protože vše
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klapalo bez zádrhelů, dokonce i počasí bylo
objednané naprosto perfektní. Soutěžení se
nakonec účastnilo 11 obcí z Regionu Poodří.
Za naší obec bojoval tým ve složení: Ivana
Tomášková, Hana Demlová, Eva Pavlonková,
Kristýna Myšková, Petr Bolechovský, Marián
Informátor obce Albrechtičky
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Pavlonka, Radim Olšovský a Antoním Demel.
A protože do toho opravdu dávali úplně
všechno, získali pro naší obec nádherné 3.
místo se 158 body. Za to jim patří velké
poděkování. Soutěžilo se ve 14 disciplínách,
náš tým byl nejlepší v disciplíně Jistebnický
rybář, kde po kompletním oblečení
rybářského oděvu museli vylovit plastovou
rybičku z kádě, v disciplíně Jistebnický
muzikant, kde museli hmatem jedné ruky

poznat hudební nástroj v uzavřené krabici a v
disciplíně Návštěva galerie, kde skládali
obrázek z kostek. Velký počet bodů jsme
získali v disciplíně Věšení mokrých dresů, kde
si družstvo procvičilo věšení mokrého prádla i
ve velké výšce. Tady si věřili a použili žolíka,
který jim získaný počet bodů zdvojnásobil, a
to byl dobrý tah, protože družstvo na 4. místě
mělo jen o 3 body méně.
1. místo získala obec Jistebník (174 bodů) a na
druhém místě se umístila obec
Kateřinice (165 bodů).
Ještě jednou děkuji všem soutěžícím
z našeho týmu a taky děkuji všem
fanouškům z obce, kteří se přijeli
podívat a naše družstvo morálně
podpořit.
Ing. Eva Tripská

Floria Kroměříž 2021
V sobotu 7. srpna obec pořádala zájezd na
Floriu Kroměříž. Letošní téma pro letní výstavu
bylo Zvířecí říše v květech. Zájezdu se
zúčastnilo 35 občanů, kteří se mohli pokochat
výtvory oristů, výstavou kaktusů, sukulentů a
drobného zvířectva a okrasného ptactva. Opět
byla připravena prodejní nabídka všeho
potřebného pro dům a zahradu, od okrasných
rostlin, bylinek až po řemeslné výrobky.
Součásti byla i výstava moderní a historické
zemědělské techniky. V odpoledních hodinách
si zájemci prohlédli Květnou zahradu, která je
zapsána na seznamu Světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO nebo navštívili
historické centrum města Kroměříž.
Září 2021
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Rybářský spolek
Na Fojtovce se o letošních prázdninách konala
spousta akcí. Prvním rokem zde Rybářský
spolek připravil akci s názvem "Noční Chytání
u Fojtovky". Krom rybolovu ryb zde byl
připraven program pro děti. Děti hledaly
obálky v blízkosti Fojtovky a plnily úkoly.
Jakmile došly k cíli, našly hromady bonbonů.
Rozdělily si je mezi sebe a každý měl tak něco
„na zub“. Na večeři si každý, kdo šel kolem,
opekl špekáček. Jakmile přišla tma, děti se
vydaly na stezku odvahy. Bylo fajn, že se nám
ani ty nejmenší 6tileté děti v lese neztratily a v
pořádku se všechny vrátily. Všechny dostaly za
statečnost nějaké maličkosti v podobě
odměn. Zeptali jsme se dětí, jak se jim ve
Fojtovce líbí a zde jsou některé odpovědi:
„Akce se mi moc líbila, i když ryby nebraly, tak
o zábavu bylo postaráno“.
„Ještě nikdy jsem nezažila takovou prima akci,
jsem ráda, že jsem se v lese moc nebála “
„Bylo to fajn, nebyl čas ani na mobil. Ryb jsem
sice moc nechytil, ale zažil jsem spoustu
zábavy a dostal několik rybářských rad. Jo a
chtěl bych poděkovat každému, kdo tam s
námi byl a udělal ten prima večer a prima noc“.
Ráno jeden z členů Rybářského spolku
připravil ke snídani výbornou vaječinu z
vajíček donesených přímo od slepiček, které je
ráno snesly . Rybáři by také chtěli poděkovat
každému, kdo se na této akci podílel a třeba v
budoucnu
bude
takových
nejen
prázdninových akci víc.

O několik dní později se v areálu Fojtovka
konala i první svatba! I když počasí několik
dnů nepřálo a pršelo, tak 21. srpna byl
nádherný slunečný den. Zde v tomto krásném
prostředí blízko naší vesnice si již dnes
manželé Pomikálkovi řekli své ANO. A to přímo
na rybářsky známém místě „hráz". Tak se nejen
pro ně stalo toto krásné místo významné,
vybrali si ho na svůj nejkrásnější den v životě,
ale i první manželský polibek se uskutečnil
právě zde, na hrázi u rybníka Fojtovka.
Manželům Pomikálkovým rybáři ještě jednou
gratulují a přeji mnoho krásných dnů, na
společné cestě životem.

Rybáři by také rádi poděkovali každému, kdo
se na jakékoliv akci spojené s rybářským
spolkem podílí a podílí se na rozvoji Fojtovky.
Rostislav Stohl - Rybářský spolek
Albrechtičky.

Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Září 2021" oslaví své životní jubileum:
Huvar Jaroslav
Bernát František

– 90 let
– 75 let

Přejeme jim vše nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let.
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Tipy na výlet
Nová rozhledna v Poodří má v okolí několik
„sester“
V turistické oblasti Poodří, konkrétně v
Blahutovicích nad Odrou, místní části Jeseníku
nad Odrou, stojí v blízkosti dalších atraktivit
nová rozhledna, která je součástí sítě
rozhleden a vyhlídek v Euroregionu Silesia –
jde o třiadvacet vyhlídek a rozhleden v Česku
a jedenáct v Polsku.
Na blahutovickou kuželovitou ocelovou
rozhlednu s dřevěnými prvky a vyhlídkovou
plošinou ve výšce 15 m bez potíží vystoupají
jak rodiny s malými dětmi, tak senioři. Kolem
středového nosníku rozhledny, jež stojí na
Blahutovickém vrchu, nejvyšším místě v okolí
s nadmořskou výškou 320 m, se vine kruhové
vřetenové
schodiště.
Charakteristický
kuželový tvar stavby je dán dřevěnými pilastry
jednoduchých trojúhelníkových tvarů, které
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jsou uspořádány do kruhu. Součástí stavby je
také místnost zázemí z monolitického betonu
na úrovni terénu.
Při příznivých klimatických podmínkách a
dobré viditelnosti odtud lze vidět skoro celou
Moravskou bránu, od Hranic až po Ostravu,
Beskydy, Jeseníky, Hostýnské vrchy, města
Hranice a Odry a hlavně úžasnou přírodu v
okolí Blahutovic, nádherné malé vesničky.
Poblíž místa, kde se dnes tyčí rozhledna, stával
v minulosti větrný mlýn.
Nedaleko rozhledny v Blahutovicích nad
Odrou byla v rámci přeshraničního českopolského projektu Silesianka – stezka
rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu
Silesia postavena i rozhledna Okrouhlík ve
Slatině a Veselská rozhledna ve Veselí u Oder.
Kromě nich jsou v turistické oblasti Poodří i
další vyhlídková místa, k nimž patří například
kostel sv. Mikuláše v Bílovci, či rozhledny v
Bílově nebo u vesnice Odry Pohoř.
Nedaleko rozhledny v Blahutovicích nad
Odrou je nová, unikátní cyklistická stezka s
kresleným slovníkem moravskoslezského
nářečí, která navíc spojuje několik bodů
Technotrasy. Jedním z nich je i nedaleký
Jesenický pramen. V Kyselce Jeseník nad
Odrou si lze prohlédnout stáčírnu minerální
vody a zapojit se i do speciálních zážitkových
kurzů a vyrobit si vlastní levandulový sirup.
Nedaleko Blahutovic nad Odrou navíc vede
unikátní Františkova cesta a jedno z jejích
zastavení je v těsné blízkosti rozhledny.
Tak vzhůru na rozhledny!
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské
Kravařsko, www.technotrasa.cz, DM turistické
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
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Svatováclavský kros
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Růže pro paní hraběnku
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Alej roku 2021
Soutěžní anketa Alej roku 2021 hledá po zachování, ochraně a péči, ale také podnítit
jedenácté nejkrásnější alej nebo stromořadí v veřejnost k jejich nové výsadbě.
Česku!
Sdružení Arnika – Centrum pro podporu
občanů, česká nezisková organizace spojující
jedince usilující o lepší životní prostředí,
pořádá v roce 2021 již jedenáctý ročník ankety
Alej roku, soutěž o nejkrásnější alej nebo
stromořadí v Čechách.
Aleje a stromořadí jsou nedílnou součástí
české krajiny. Z přírodního i kulturního
hlediska
jsou
nenahraditelné.
Právě Na fotogra i: Vítězná Alej roku 2019 - Památná
prostřednictvím ankety Alej roku se snaží alej u Rakovnického potoka. (Autor: Jan Mudra).
sdružení Arnika na význam alejí a stromořadí
upozornit a přispět tak nejen k jejich
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Září 2021

Informace z kultury
a sportu
obecního
úřadu
Do aktuálního ročníku soutěže se můžete
zapojit i vy! Stačí, když zašlete 1-3 fotogra e
vyfocené aleje nebo stromořadí spolu s
krátkým
popisem
či
příběhem
prostřednictvím nominačního formuláře na
www.alejroku.cz. Vaši alej nebo stromořadí
můžete nominovat do 26. 10. 2021, poté o
vítězce rozhodne široká veřejnost v
internetovém hlasování. Výsledky ankety
budou zveřejněny v polovině ledna 2022.

Září 2021

Bude vyhlášeno 14 regionálních vítězek a
jedna celonárodní Alej roku 2021. Na
nominující vítězných alejí čekají ocenění, a to
jak v podobě diplomů, tak dárkových balíčků
od sponzorů. Nominující celonárodní vítězky
vyhraje let balonem. Patroni soutěže navíc
vyberou tři nejkrásnější fotogra e, které
budou
oceněny
fotoaparátem
nebo
tiskárnou.
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