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Informace z obecního úřadu
Volby do Poslanecké sněmovny 2021 - Albrechtičky

Volby do Poslanecké sněmovny se usku‐ Výsledky voleb v naší obci přináší úvodní graf.
tečnily ve dnech 8. a 9. října 2021.

Den obce
Také letos se počátek září v Albrechtičkách
nesl ve znamení tradičního Dne obce.
Odpolední část programu zahájila tradičně ve
14.11 hod. paní starostka svým uvítáním a pak
již hřiště za Sokolovnou, kde se letošní ročník
konal, patřilo dětem ze základní a mateřské
školy a jejich tanečním a hudebním
vystoupením.

Mažoretky Petra ze Studénky, které divákům
předvedly jak sestavy formací, tak i sólová
vystoupení. Při následném programu
akrobatů a žonglérů Duo Fatale se
nejednomu návštěvníku tajil dech a nejen
děti, ale i dospělí si po jejich vystoupení mohli
sami vyzkoušet žonglování, roztáčení talíře na
tyči, točení obručí hula-hop či balancování na
válci.
Dalším bodem programu byl Elvis Presley revival a odpolední program uzavřelo
Skotančení s Verčou - pásmo písniček,
tanečků a her pro děti.
Součástí odpoledního programu byly také
hry, které pro děti připravili skauti, střelnice
myslivců, výroba svíček a ukázka živých včel
včelařského spolku Poodří, kolo štěstí,
malování na obličej, historický fotokoutek a v
Naše nejmenší pak na hřišti vystřídaly neposlední řadě také skákací hrad… Inu, bylo
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z čeho vybírat a věřím, že nuda neměla šanci.
V takto nabitém odpoledni jsme navíc našli
chvíli na vyhlášení nejlepších pálenek za rok
2020 – 2021 v Albrechtičkách. Odborná
porota, složená ze zástupců spolků, vybrala
tyto nejlepší vzorky:
- Jablko
1. místo: Oldřich Gombár
2. místo: Jiří Tomášek st.
3. místo: Miroslav Myška
- Hruška
1. místo: Miroslav Myška, Lukáš Pitucha
2. místo: Arnošt Šajtar (čp.110)
- Švestka
1. místo: Miroslav Myška, Pavel Šajtar (čp.20),
Pavel Bartoš

připravila společnost PYRO MORAVIA s.r.o.
Dovolte mi závěrem poděkovat 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.

Děkujeme
sponzorům
společnostem
MIRAMO spol. s r.o., GIOL anticor s.r.o. za
nanční dary a spolku JAGELLO 2000 za
poskytnuté dárky pro kolo štěstí.
A děkuji také Vám občanům za návštěvu této
akce. Také letos obdivovali účinkující tu
příjemnou atmosféru, kterou lidé z
Albrechtiček dokážou na Dnech obce
vytvořit.
Za to tedy ještě jednou díky a těším se zase
příště…
Lukáš Pitucha, místostarosta
V programu také nesměla chybět gastro
soutěž – tentokrát o nejlepší domácí chléb.
Vítězkou se stala Jarmila Pomikálková, druhé
místo obsadila Pavla Myšková a třetí místo si
vybojovala Pavlína Antošíková.
O hudební doprovod na večerní taneční
zábavě se postarala kapela Ostošest ze
Štramberku. Součásti večerního programu byl
velkolepý ohňostroj, který pro nás opět
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Obnova kaple u čp. 10
V září byla ukončena obnova kaple u čp. 10.
Opravu kapličky prováděla
rma SPO
Studénka s.r.o. Výdaje za opravu kapličky byly
ve výši 247 455,- Kč. Obec na opravu obdržela
dotaci ve výši 135 848,- Kč od Ministerstva
zemědělství z programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků.
Byla provedena celková rekonstrukce střechy
a krovu, okapového systému, oplechování.

Proběhla obnova omítek, podlahy včetně
nové keramické dlažby, byly repasovány
vstupní dveře. Došlo k vybudování kanalizace
s napojením okapového systému, který má
vyřešit problém s podmáčením terénu
srážkovou vodou pod kapličkou, který v
minulosti způsobil zešikmení stavby. Novým
zevnějškem tak kaplička přispívá k celkovému
pozitivnímu vzhledu obce.

původní stav

září 2021 – po obnově

Historie - Boží muka a kapličky
"Když české země přecházely od pohanství ke
křesťanské věrouce, tak první Boží muka,
alespoň se to tak traduje, vznikala v místech,
kde byla pohanská obětiště. Tím se do této
stavbičky vkládala síla, že dokázala vyhnat
pohanské bohy a pomáhala nástupu
křesťanství. Velice často tyto stavby vznikaly u
Říjen 2021

městských bran. Když přicházel poutník nebo
obchodník k městu, tak u Božích muk vykonal
pobožnost. Tím se jakoby očistil. Vznik Božích
muk je věc 15. století, velký boom byl v 16. a 17.
století. Důvodů byla celá řada. Nejčastěji tyto
stavby vznikaly na místě nějaké tragické
události. Došlo tam k vraždě, někdo tam zemřel.
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Byla také stavěna jako díkuvzdání za uzdravení,
byla stavěna i jako prosba o potomka. V jejich
stavbě je hluboká symbolika. První Boží muka
symbolicky odráží scénu bičování u kamenného
sloupu. Z této ideové náplně se odvíjí i místo,
kde Boží muka stála. Bylo to například na
rozcestích. Symbolika je v tom, že Ježíš Kristus,
kdy byl bičován u toho sloupu, také stál na
rozcestí, jestli se podvolí nebo ne. On se
nepodvolil. Stejně tak musí volit člověk na
rozcestí. Na vrcholku Božích muk vždycky byla
lucerna, ve které bývalo světlo. Ukazuje
poutníkovi tu přímou cestu." Boží muka se u nás
vyskytují zhruba ve třech krajích. Jsou to jižní
Čechy, jižní Morava, část Vysočiny a část
západních Čech. Velice zřídka je najdeme ve
středních Čechách nebo severní Moravě. Jejich
výskyt na severu republiky je ojedinělý. Božích
muk na našem území může být asi 5 tisíc."
„Boží muka postupem let vystřídaly kapličky.
Většinou je najdete na návsi vesnic a městeček.
Málokdo ví, že jejich vznik souvisí s nařízením
císařovny Marie Terezie, a sice s ohňovým
patentem. Vydala ho v roce 1751 a mimo jiné
říkal, jak se má stavět, jaký má být poměr mezi
materiálem zděným a dřevěným, jak vysazovat
stromy. A kromě tohoto všeho nařizoval, že má
být v každé obci zvonice“.
"Díky ohňovému patentu začaly vznikat na
vsích jednoduché zvoničky, které byly dřevěné,
tzv. vidláky. Byl to jenom kmen, který se nahoře
rozevíral do véčka a v tom byl zavěšen zvon.
Bohatší lokality začaly tyto zvonice nahrazovat
zděnými stavbami, a začaly vznikat první kaple.
Pořád ale měly prioritně funkci zvonice. Ale v
obcích, ve kterých bylo do kostela, ke kterému

byli přifařeni, daleko, začaly být tyto stavby
využívány ne jako náhrada, ale doplněk kostela.
Prostor pro liturgii byl velice skromný. Byl tam
obvykle jeden výklenek, kam se umísťovala
socha, nebo se k jedné stěně přistavoval
jednoduchý oltářík. Postupně se zvonice
přesouvala do podoby malé zvoničky, která byla
na střeše. A tím jsme se propracovali až k těm
návesním kaplím, které de facto zastupovaly
kostel. Kaple musela být vysvěcená a musela jí
být udělena mešní licence. Teprve v tomto
okamžiku se tam mohly konat bohoslužby.
Sloužila k příležitostným obřadům především v
době poutí, kdy se u kaple konala pobožnost.
Když někdo zemřel, tak u kaple bylo první
rozloučení se zesnulým, odsud se odcházelo
zase do kostela a na hřbitov. Když budeme
mluvit o čase, tak první zděné kaple vznikaly na
konci 18. století. Čtvercový půdorys se zvonící
byl stavební typ, který se udržel až do 30. let 19.
století. Pak se do staveb začaly promítat
pseudoslohové tendence. Velké procento
návesních kaplí je dodnes v podobě
pseudogotických,
spíše
však
pseudorománských staveb," uvádí PhDr. Pavel
Hájek (Národní památkový ústav)
V letech 1948 – 1989 se v Česku zbořilo 211
kostelů a přes 2500 kaplí, dalších 1500 bylo silně
poškozeno. A to hlavně malé kaple a kapličky. V
současné době se mnoho kaplí a kapliček díky
snaze jednotlivců, sdružení, spolků, obcí a
dotací daří dostat do původního stavu. Jsou to
stavby, které jsou součásti kulturního dědictví
na venkově, a které si zaslouží zachovat pro
příští generace.

Sběrný dvůr
Připomínáme občanům, že od listopadu bude
sběrný dvůr ve středu otevřen jen do 16:00
hod.. V sobotu zůstává provozní doba od 8:00
do 12:00. Kompostéry na bioodpad jsou
umístěny ve sběrném dvoře a lze do nich
odkládat odpad i během dopoledních hodin
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od 6:00 do 14:00 nebo v provozních hodinách
sběrného dvora (středa do 16:00 a sobota
8:00-12:00).
V měsíci říjnu by mělo dojít k umístění
kontejneru na textil v areálu sběrného dvora.
Informátor obce Albrechtičky
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Kalendář obce pro rok 2023
Pro rok 2022 jsme nechali zhotovit obecní
kalendář. Bude stolní a 14 denní. Na tento
kalendář použijeme fotogra e z obce, které
máme k dispozici za uplynulé roky.
Pro další rok 2023 bychom chtěli vyzvat Vás
občany ke spolupráci a to formou fotosoutěže.
Pokud se chcete zapojit, pošlete nám každý
měsíc své fotogra e z obce nebo blízkého
okolí z daného měsíce. My pak vybereme 2
nejpěknější fotogra e pro daný měsíc, které se
použijí pro přípravu kalendáře na rok 2023.

Protože kalendáře se zadávají k výrobě už v
říjnu, je potřeba mít fotogra e obce již z
tohoto měsíce. Proto vezměte sebou na
procházky fotoaparát nebo mobil a foťte, co se
vám líbí nebo co vás zaujalo, a posílejte na
adresu: starosta@albrechticky.cz.
U fotogra e uveďte jméno a měsíc, v kterém je
fotka zhotovena. Soutěž není omezená věkem,
takže fotogra e mohou posílat i děti. Předem
děkujeme za Vaše zapojení do tvorby
kalendáře.

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
V září jsme přivítali v
oddělení „Žabek“, což jsou
předškoláci, 14 dětí. V
předškolním oddělení se
děti
postupně
seznamovaly s kamarády,
prostorem
třídy a pravidly. Na začátku
září jsme společně s mladším oddělením
„Soviček“ přichystali veřejná vystoupení pro
„Jubilanty“ a „Den obce“. Postupně se „Žabky“
učí servírovat jídlo – sami si prostírají, mažou
svačinky, nalévají si polévku.
Děti se
seznámily s maskoty třídy „žabkou Márinkou a
žabáčkem Skokánkem“. Žabáčka Skokánka si
jedno z dětí, každý pátek odnese domů na
víkend a v pondělí se vrací s ním do MŠ. V
Deníčku žabáčka Skokánka mají děti napsané
své zážitky, se kterými se s ostatními
kamarády podělí. Děkujeme rodičům za
spolupráci na Deníčku žabáčka Skokánka.
Dále děkujeme rodičům, kteří nám opravili
houpací pytel.
Koncem září celá MŠ (40 dětí) absolvovala
velký výlet do Dinoparku v Ostravě. Tento
výlet jsme uskutečnili v rámci projektu „Učíme
se pro radost“. Děti se seznámily s pravěkými
Říjen 2021

ještěry, kteří vydávali různé zvuky a hýbali se.
Navštívili jsme 3D kino, projeli jsme se s
vláčkem po celém Dinoparku, zkusili jsme se
orientovat v reálném bludišti. Dlouhou cestu
a náročný výlet děti bravurně zvládly. Dětem
oči jen zářily nadšením. Jedním slovem
ÚAAAU!
Sovičky v září přivítaly 9 nových malých dětí, u
kterých probíhá stále adaptace. Učíme se
Strana 5
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převlékat, obouvat, samostatně navštěvovat
toalety, mýt si správně ruce, půjčovat si hračky
a neubližovat si při tom, seznamovat se s
hudebními nástroji-aktivní hra na kytaru,
klavír, tahací harmoniku a étnu. Jako jediní v
České republice zkoušíme hru na balkánské
strunné nástroje-bisarnice, berdeto a brače. U
takto malých dětí jde především o držení
trsátka v ruce, poloha nástroje a trsání ve
velmi krátkých tónech. Má o nás zájem
televize Odra a Polar, kteří by nás v průběhu
října a listopadu měli navštívit a s touto
mimořádnou výukou seznámit širší veřejnost.
Je třeba dodat, že ve věku 3-5 let je to
hudební vhled do světa hudby, je mimořádně
složité učit malé předškoláky ve skupině na

strunný hudební nástroj. Pokud však získají
zájem a lásku k hudbě již v dětství, zúročí se to
v pozdějším životě.
V říjnu nás čekají ještě dva výlety. První výlet
13. 10. do ZOO Ostrava, druhý výlet 27. 10. do
Technického muzea Tatra v Kopřivnici.
V tomto měsíci se uskuteční ještě Podzimní
dílna pro rodiče s dětmi 21.10. Pokud máte
dýni, můžete si ji vzít sebou. Vlastní dýně se
budou vydlabávat a rozsvěcet. Dále se budou
tvořit různé jednoduché dekorace s podzimní
tématikou. Tímto vás na tuto akci srdečně
zveme a těšíme se na vás.
Mgr.et Bc. Jana Onheiserová,
Marcela Škarupová

Základní škola
Přišel konec září a naši školáci mají za sebou
první měsíc nového školního roku. Musím
všechny včetně prvňáčků pochválit, jak rychle
si na školní režim zvykli. První dny ve škole
byly „rozjížděcí“, teď už se ale učíme na plný
plyn. Kromě klasického vyučování, ale také
stíháme další aktivity. Hned 11. září jsme
vystupovali na Dnech obce. Letos to bylo ve
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znamení veselých písniček z pohádky
„Princové jsou na draka“. V rámci projektu
MAP II jsme se prošli naučnou stezkou
Kotvice. Na ní jsme plnili různé úkoly, spojené
s přírodou CHKO Poodří.
Průvodcem z
nejpovolanějších nám byl i pan Jiří Jakub,
který dětem ukázal a vysvětlil mnohé
zajímavosti.
Navštívili
jsme
také
zrekonstruovaný zámek v Nové Horce, kde
jsou rovněž velmi hezké expozice o místní
fauně a oře. V rámci tohoto projektu budou
stejnou trasou procházet další malotřídní
školy z naší oblasti.
Jako každý rok, i letos na blízkém letišti
proběhly Dny NATO. Tento rok jsme opět měli
možnost už v pátek projít a prohlédnout si
většinu vystavené techniky a dalších
zajímavých stanovišť. Pro všechny děti bylo
velkým zážitkem vlézt si dovnitř tanku,
prohlédnout si protiletadlové houfnice,
samohybná děla, transportéry, sednout si na
motorku hradní stráže, mít v rukou jejich
šavle, potěžkat kulomety a další zbraně.
Nahlédli jsme do ambulancí vojenské
Informátor obce Albrechtičky
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nemocnice, viděli práci psovodů, vyfotili jsme jsme se v něm dozvěděli spoustu báječných
se s maskovaným „hejkalem“…Inu, všichni nápadů, jak podporovat děti v technickém
myšlení a rozvíjet jejich zručnost zábavným
jsme si to dopoledne moc a moc užili.

způsobem.

Konec září je také čas odletu vlaštovek. My
jsme si na toto téma udělali projektový den.
Povídali jsme si o vlaštovkách, čím jsou pro
nás významné, proč vůbec odlétají a kam. V
hodině matematiky jsme počítali vlaštovky na
drátech, v hodině hudební výchovy jsme si o
nich zazpívali písničku. Takže pro letošek –
sbohem, vlaštovičky!
V září se vzdělávaly nejen děti, ale i my učitelé.
Školení se týkalo hlavně polytechniky a my

A co nás čeká v říjnu:
• škola v přírodě na Kružberku (4. – 6.10.)
• Zábavná chemie (12.10.)
• výlet do ZOO Ostrava spolu s MŠ (13.10.)
• projektové vyučování na téma Les a jeho
kouzlo
• Den stromů (20.10.)
• Dýňování (21.10.)
• …a možná ještě něco dalšího.
Mgr. Jana Kranichová

Informace z obce
Klub seniorů
Klub seniorů v Albrechtičkách, tak už snad
můžeme nazvat skupinu seniorů, kteří se
každou středu v jednu hodinu scházejí s cílem
užít si procházky nebo výletu. Klub nemá být
konkurencí zájmovým spolkům, sdružením.
Má být, stejně jako v jiných obcích a městech,
možností pro setkávání lidí, kteří už mají léta
pracovního nasazení za sebou a chtějí si se
svou generací užít procházek, výletů,
rukodělných prací, trénování paměti i
povídání u kávy a písničky. Proto chceme
připravit různorodé činnosti, aby si bylo z
Říjen 2021
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čeho vybrat. V současné době fungují
středeční procházky nebo výlety, další činnost
se plánuje a připravuje. Zveme všechny, kteří
mají chuť něco hezkého zhlédnout, ať už v
přírodě, v městě nebo představení v kině.
Informace o plánovaných akcích jsou
vyvěšeny ve skříňce u bývalé pošty. Na
webových
stránkách
obce
naleznete
informace z našeho klubu v odkazu Volný
čas Spolky a sdružení Klub seniorů.
Také dále pokračuje ve spolupráci s obcí
příprava klubovny. Proto chceme využít
příležitosti k prosbě - pokud se chystáte doma
vyměnit nějaké zařízení či vybavení

domácnosti a staré by ještě mohlo v klubovně
posloužit, dejte nám vědět prostřednictvím
pracovnic obecního úřadu nebo FB stránek,
které k tomuto účelu fungují. Budeme rádi.
Poslední středeční zářijovou akcí byla
prohlídka Zámku v Kuníně a to právě ve
dnech, kdy ho vyzdobily růže pro paní
hraběnku. Bývalá ruina, kolem které jsme
jezdívali cestou do Nového Jičína, se stala
opravdovým
skvostem.
Díky
zápalu
pracovníků v čele s kastelánem J. Zezulčíkem
je v zámku stále více exponátů a stojí za to
návštěvu občas zopakovat.

Svatováclavský kros
V úterý 28. 9. na svátek sv. Václava uspořádali
skauti z Albrechtiček terénní závod
tříčlenných družstev v okolí vesnice. Závodu
se zúčastnili kromě skautů i rodiče s dětmi.
Celkem startovalo 14 družstev.
Zahájení proběhlo slavnostní mší svatou v
místním kostele a hned po ní začala u
klubovny registrace družstev. Neobešlo se to
bez povinného testování na covid, naštěstí
byli všichni negativní. Věkový součet členů
družstva, tedy kromě rodičů s dětmi, nesměl
přesáhnout 34 let. Startovalo se v
pětiminutových intervalech a trasa vedla po
souši i po vodě. Během závodu děti plnily
úkoly jako střelba z kuše, lov rybiček, brodění
řeky, jízda na loďce, házení kroužků, přenášení

„miny“, vázání řetězu z lan, balancování… Za
úspěšné zvládnutí překážky získaly písmenka,
které potřebovaly na posledním čtrnáctém
stanovišti k vyluštění tajenky. Všechna
družstva tajenku vyluštila a kolem druhé
hodiny už probíhalo slavnostní vyhodnocení.
Schválně, vyluštíte tajenku i vy? Pod textem
najdete všechna písmenka, která bylo možné
získat za splnění každé disciplíny.
V roce 1994 byl svatý Václav přijat jako
ochránce českých skautů, pro které je
vzorem v - - - - - - druhým, a ve - - - - - - - - - a - - - - - - - jednání.
1P, 2O, 3M, 4O, 5C, 6I, 7S, 8T, 9A, 10T, 11E, 12Č,
13N, 14É, 15M,16L, 17A, 18S, 19K, 20A, 21V,
22É, 23M

Výzva FN Ostrava k dárcovství krve
DÁRCI KRVE !!!
– POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
V posledních dnech stoupl
počet vážných zranění mo‐
torkářů, sražených chodců a
dopravních nehod. Spotřeba
krve je proto mimořádně
velká a zásoby se tenčí.
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Krevní centrum FN Ostrava je navíc jedním ze
7 krizových center v ČR, které mají za
povinnost udržovat určité množství krve pro
případy hromadných havárií a dalších
mimořádných událostí.
Krevní centrum FN Ostrava proto žádá
všechny zdravé dárce krve – přijďte co
Informátor obce Albrechtičky
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Informace z obce
nejdříve k odběru! Pro naše pacienty
potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na
čísle 800 260 004 nebo e-mailem
krevni.centrum@fno.cz nebo online přes

webový formulář na konkrétní datum a čas.
Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé,
mohou přijít bez objednání. Více informací na
www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Informace z kultury
a sportu
obecního
úřadu
Zájezd do vinného sklípku
Obec pořádá zájezd do Vinného sklepa na
Pálavu.
Kdy: Předpokládaný odjezd v sobotu 20. 11.
2021 ve 12.00 hod., předpokládaný návrat v
neděli 21. 11. v 14.00 hod.
Kam: Vinařství Milan Kosík, Perná (http://
www.penzion-perna.cz)

Pro koho: pro všechny milovníky dobrého
vína a Pálavských vinic. Kapacita zájezdu je
omezena na 45 – 50 osob, proto prosím s
rezervací míst neotálejte.
Jak: autobusem tam i zpět.
Co za to: 1.100,- Kč / osoba. V ceně je
zahrnutá doprava, teplá večeře, řízená

degustace pod vedením majitele sklepa a
vinice, volná konzumace vína, ubytování a
snídaně.
Ubytování: součástí vinného sklepa je
penzion s 11 pokoji. Všechny pokoje mají
vlastní sociální zařízení. K dispozici jsou 2, 3, 4,
5, a 6 ti lůžkové pokoje. Případné požadavky
na 2 lůžkové pokoje nad rámec kapacity
penzionu budeme řešit individuálně.
Program: Jen víno? Kdepak. Cestou do sklepa
je naplánována prohlídka Zámeckého
pivovaru Bratčice, spojená s ochutnávkou. Po
příjezdu do Perné nebo v neděli po ránu se
nabízí výlet na Děvín – nejvyšší vrchol
Pavlovských vrchů nebo jen tak procházka
vinohradem.
Rezervace: rezervaci můžete provést osobně
na Obecním úřadu do konce října 2021. Při
rezervaci bude vybírána záloha ve výši 600,Kč/osoba, doplatek uhradíte před odjezdem.
Těšíme se na Vás.

Informace ze
společenské
rubriky
z obecního
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Říjen 2021" oslaví své životní jubileum:
Staňková Marie
– 90 let
Přejeme ji vše nejlepší a hodně zdravíčka do dalších let.

Rozloučili jsme se
V měsíci "Září 2021" jsme se rozloučili:
s paní Pavlíkovou Růženou
Říjen 2021
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