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Informace z obecního úřadu
Úvodník listopad 2021

16. října proběhly na trati Studénka - Veřovice
jízdy se zvláštním osobním vlakem 423.041 z
výtopny Valašské Meziříčí u příležitosti 140-ti
let vzniku této tratě. Doprovodný program
probíhal ve stanicích Studénka a Štramberk.
Foto ze stanice Studénka.

Informace je pro nás zajímavá z historického
hlediska, protože naše obec měla na této trati
svou zastávku. Ta vzala za své s přeložkou této
tratě v 50tých letech minulého století se stav‐
bou letiště.

Rozsvícení vánočního stromečku 2021
Zveme všechny občany na tradiční rozsvícení
vánočního stromečku, které proběhne
tentokrát v neděli 28. listopadu.
Začneme u základní školy v 16:30 a krátkým
putováním dojdeme k autobusové zastávce,
kde rozsvítíme stromeček a společně si
zazpíváme koledy (pokud nám to umožní
epidemiologická opatření). K občerstvení
bude opět připraven punč a pro děti čaj. A
abychom udělali něco přínosného pro
přírodu, přineste si svoje hrníčky na punč.
Také letos bude připravena poštovní schránka
na dopisy pro Ježíška, kde mohou děti poslat Srdečně tímto zveme všechny občany na
svá přání.
zahájení adventního období.
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Kalendáře
Kalendáře pro rok 2022 s fotografiemi z obce – 80 Kč. Znovu připomínám, že pro 2023
a blízkého okolí jsou již zadány do výroby. bychom rádi použili vaše fotografie, proto
Jejich distribuce proběhne pravděpodobně až foťte a posílejte.
v prosinci a cena se bude pohybovat kolem 70

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
Sovičky" prožívají v období
září
a
října
měsíce
adaptace - nácvik oblékání,
stolování, správné držení
tužky - trojhránky, včasné
docházení na toaletu,
vzájemný respekt a pomoc
vůči spolužákům. Letos máme maximálně
vstřícné děti, adaptace se obešla téměř bez
slziček a již v září probíhala běžná výuka. U
malých dětí ještě "bojujeme" s oblékáním a
obouváním, přesto se snažíme "vytáhnout"
děti i mimo zahradu MŠ a seznamovat je s
blízkým okolím. Opět upozorňujeme na
informace v UDÁLOSTECH na webu mateřské
školy, kde vám denně poskytujeme informace
o výuce.
V letošním roce chystáme Vánoční
besídku, pro velký počet dětí tentokrát v sále
kulturního domu. Pokud nás nezastaví
karantény, tak se uskuteční 14. 12. 2021 v 15
hodin. Srdečně zveme rodiče i prarodiče a
ostatní příbuzné. Uvidíme, jak menší děti
zvládnou velký prostor a trému z vystupování.
Děkujeme rovněž rodičům za dárky, které
nám přinášíte: ručně pletené šatičky pro
panenky, opravené houpadlo ze dřeva na
zahradě, papíry na kresbu a malbu.
V oddělení "Žabek" probíhá intenzivní
příprava do školy. Na procházkách
pozorujeme zahrádky, změny v přírodě, práci
na poli apod. Společně s mladším oddělením
a ZŠ jsme navštívili ZOO v Ostravě. Měli jsme
překvapivě dva černé pasažéry (maskoty
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třídy) – žabku Márinku a žabáčka Skokánka. V
ZOO nás přivítali pávi, kteří nás doprovázeli
kus cesty, až k malým kočkovitým šelmám a
supům. Prošli jsme pavilony – Papua,
Tanganika až ke slonům. Už teď se těšíme na
další výlety. Ve čtvrtek 21.10. proběhla
podzimní akce v budově ZŠ – DÝŇOVÁNÍ. Pro
rodiče s dětmi byly připraveny dílničky

(dlabání dýní, výroba strašidýlek, výroba
lampiček, občerstvení, perníčky apod.). V
úterý 26.10. proběhlo oficiální "PASOVÁNÍ"
nových dětí, které nastoupily v září 2021. Ve
středu 27. 10. jsme se vydali do Kopřivnice,
přesněji do Technického muzea. Koncem
měsíce jsme oslavili Dušičkové svátky.
Všem rodičům děkujeme za spolupráci.
Mgr.et Bc. Jana Onheiserová,
Marcela Škarupová
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Základní škola
Škola by neměla být
spojována jen s učením v
lavici nebo u počítače,
proto se snažíme o učení
všude, v přírodě, na výletě.
Učení propojujeme hrou,
tvořením, hledáním, vlastní
zkušeností či zážitkem. Říjen, měsíc podzimu,

plného barev a změn v přírodě ke všem těmto

aktivitám přímo láká. Desátý měsíc byl u nás
ve škole opravdu akční. Hned na začátku
měsíce jsme jeli na školu v přírodě na
Kružberk. Chalupa U Kaštana nás všechny
uchvátila svou starobylostí a přitom
moderním a vkusným vybavením. Při příjezdu
Listopad 2021

už v krbu praskal oheň a příjemně vyhříval
všechny prostory. Velká zahrada zase lákala k
řádění i k relaxaci (nejen) na houpačce. A
verandu, tu jsme využívali ke tvoření i k
obědvání. My jsme ale nezůstávali jen na
chalupě, vždyť okolí Kružberka je kouzelné
vždycky, natož na podzim. Podívali jsme se na
hráz blízké přehrady, cvičné skály pod ní, do
nedalekého Vítkova, do místní Minizoo
(zoochov) s lamami a velbloudy. Shrnuto a
podtrženo: tyto tři dny byly plné vycházek,
tvoření, povídání, poznávání, legrace, pohybu,
zpívání a občas i dobrodružství. Všem rodičům
tímto moc a moc děkujeme za všechny
čerstvé i upečené dobrůtky, které jsme
využívali jako snídaně a svačinky, všechny
nám moc chutnaly.
Následující týden jsme také byli na
výletě a to hned dvakrát. V pondělí 11. 10.
jsme si zajeli do knihovny v Bílovci, kde si děti
opět mohly vypůjčit knížky, které je zaujaly. V
úterý 12. 10. jsme pak spolu s MŠ jeli do ZOO v
Ostravě. Počasí nám sice moc nepřálo a ani
času nebylo mnoho, ale i tak jsme strávili
příjemné, zábavné, ale taky poučné
dopoledne se zvířátky.
Ani další týden se nevymykal a byl
stejně akční. Ve středu 20. 10. jsme oslavili
Den stromů. Připomněli jsme si, čím jsou pro
nás lidi stromy tak důležité, naučili jsme se
poznávat základní druhy listnatých i
jehličnatých stromů, dozvěděli jsme se o nich
spoustu zajímavostí a zvolili jsme Strom
Albrechtiček. Pro letošní rok se jím stal topol
bílý rostoucí u restaurace.
A konečně ve čtvrtek 21. 10. se děti
dočkaly dlouho očekávaného a pečlivě
připravovaného Dýňování. Paní vychovatelka
v družině spolu s dětmi a s paní asistentkou
vyzdobili celou školu v duchu Halloweenu
černými kočkami, netopýry, duchy, pavouky a
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dýněmi. Výzdoba se jim moc povedla. Jak
název napovídá, v hlavní roli podzimní dílny
byly dýně, jejich dlabání a vyřezávání. Někteří
tatínkové se vybavili i technikou a použili
vrtačku. Kromě dlabání dýní si příchozí
dospělí i děti mohli také vyrobit strašidýlka z
vlny, náramek s netopýrem, duchem nebo
dýní, skládanku „nebe-peklo-ráj“ jako ducha
nebo dýni, strašidelné čelenky, dýně z papíru
nebo podzimní lampičky ze skleniček. Paní
Havlíková a paní Pavlonková za spolek SOVA
napekly výborné perníčky a buchtu, za které
jménem všech mlsajících děkujeme. V závěru
akce jsme si s dětmi zazpívali písničky o
strašidlech a dýních. Atmosféra byla tak
příjemná, že se mnohým ani nechtělo domů.

dobré znát pohled i z jiné strany. S oběma
zařízeními spolupracujeme pravidelně ve
směru pedagogických podpor, individuálních
přístupů ve výuce či speciálních potřeb žáků.
Po všech těchto akcích už jsme se
všichni těšili na podzimní prázdniny. Na první
den prázdnin- středu 27. 10. 2021 byl pro
všechny děti ještě připraven výjezd do
Technického muzea v Kopřivnici (projekt
Učíme se pro radost II).
Za kolektiv ZŠ přeji všem krásné a pohodové
podzimní dny.
Mgr. Jana Kranichová
Co nás čeká v listopadu a prosinci:
Samozřejmě učení, no a pak:
9. 11. – Kouzelná chemie s paní Solarovou
13. 11. – lampionový průvod, který chystá
SOVA
16. 11. – návštěva knihovny v Bílovci
18. 11. – třídní schůzky

Společné akce školka a škola:
28. 11 – advent – dílna
Během října jsme měli ve škole dvě odborné 2. 12. – čertí den (MŠ i ZŠ)
návštěvy a to ze Speciálně pedagogického 3. 12. – Mikuláš
centra a Pedagogicko-psychologické poradny. 8. 12. – výlet do Rožnova
Setkání byla přínosná, hlavně proto, že je

Informace z obce
Sportovní kroužek pro děti
Nejen v Sokolovně tráví naši malí sportovci
čas. Na poslední zářijovou sobotu jim jejich
vedoucí připravili odpolední program se
spaním v Sokolce. V 14:00 se děti sešly na
hřišti a na kolech se projely na letiště, kde si
zařádily za volantem motokár. Po návratu je
čekalo pár drobných povinností, jako třeba
nafoukání matrací a připravení spacího místa v
tělocvičně a taky si musely nasbírat klacíky na
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podpal, jinak by nebyla večeře. Každý si opekl
svůj párek a po večeři už všichni netrpělivě
čekali, až se setmí, aby mohli vyrazit na stezku
odvahy za pokladem. Děti šly podle mapy,
kterou vymysleli a vlastnoručně namalovali
dva členové Jirka a Jáchym. Na cestu si svítili
lampičkami a myslím, že je šlo i docela dost
slyšet. Trasa vedla pod Sokolovnu, přes Padoly
po schodech a uličkou k letišti. Na konci stezky
Informátor obce Albrechtičky
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Kalendář obce pro rok 2023
sportovci nasnídali a netrpělivě čekali, až si je
rodiče přijdou vyzvednout.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se
jakkoliv této akce zúčastnili. Rodičům, kteří se
nabídli jako doprovod na motokáry, paní
Cedidlové, která dětem napekla dobroty a
připravila snídani a také poskytla, spolu se
Zuzkou Tomáškovou, plyšáky do pokladu.
Hasičům, kteří zapůjčili promítací plátno a
panu Horáčkovi, který poskytl promítací
zařízení.
Radek a Standa, trenéři sportovního
kroužku Sokol Albrechtičky

je čekal poklad v podobě pytle plného
plyšáků, bonbónů a bublifuků. Po návratu
zpět na Sokolku už stačilo jen vyčistit si zuby,
do pyžama a spát…. ale to ještě není konec.
Všichni si zalezli do svého pelíšku a už na ně
čekalo promítání na plátno. Někteří usnuli už
u pohádky a některým to nešlo, protože celá
akce se konala bez rodičů. Nakonec i na ty
poslední nespáče dopadly zážitky z celého
odpoledne, usnuli a celá Sokolovna se
ponořila do tmy. Ráno, po probuzení se malí

Listopad 2021
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SDH - Drakiáda
2. října se sešli malí i velcí už tradičně na louce
za "53". Počasí jsme měli jako objednané, tak
nic nebránilo tomu vypustit draky... a že bylo
na co koukat. Někteří na nás koukali z oblohy
po celou dobu, jiným se zachtělo poodletět
dál a provázek jim byl málo. Vybrat toho
nejhezčího, největšího, nejdéle a nejvýše

létajícího nebylo pro porotu vůbec snadné.
Všem účastníkům děkujeme a už teď se
těšíme na příští rok, jakou parádou nás zase
překvapí.
SDH Albrechtičky

Sbírka ošacení

Obec Albrechtičky opět ve spolupráci s
Diakonií Broumov pořádá sbírku ošacení a
dalších věcí. Vaše příspěvky do sbírky se
budou shromažďovat v týdnu od 22. do 26.
listopadu v malém sále kulturního domu. Sál
bude otevřen vždy v provozní hodiny
obecního úřadu. Textilní zboží zabalte do
igelitových pytlů a nádobí do krabic. Knihy se
v současné době nepřijímají, je jich nadbytek.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
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nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé,
skleničky) zabalené v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a
deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných
gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z
domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také
plyšové
• Menší elektrospotřebiče
• hygienické potřeby, drogistické zboží
• dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače,
koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

matrace,

Informátor obce Albrechtičky
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Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 317 nepotřebné ošacení během celého roku.
Znovu připomínáme, že od 1. 11. je sběrný
203, 224 316 800
dvůr ve středu otevřen jen do 16:00 hod.
Poslední svoz hnědých kontejnerů na
Připomínáme:
V areálu sběrného dvoru je již umístěn bioodpad ve sběrném dvoře bude 26. 11.
sběrný kontejner na ošacení od firmy Po tomto datu již nebude možné do
TextilEco,
kde
můžete
odkládat kontejnerů bioodpad odkládat.

Informace z obecního
kultury a sportu
úřadu
Lampionový průvod

SPOLEK S.O.V.A. ALBRECHTIČKY POŘÁDÁ

kdy: SOBOTA 13. LISTOPADU
kde: SRAZ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY V 16:30HOD
PRŮVOD ZAKONČÍME V OBECNÍM ALTÁNU, KDE BUDE MOŽNOST ZAKOUPIT SI, ZA
SYMBOLICKOU CENU, NĚCO SLADKÉHO NA ZUB A TAKÉ NA ZAHŘÁTÍ - DO VLASTNÍHO
HRNÍČKU.

A když nám to zakážou, stezku upravíme tak, abyste si ji mohli projít každý indivi‐
duálně.
Jako v loňském roce, bychom rádi požádali všechny spoluobčany o pomoc při
"rozsvícení" naší vesnice a osvětlení tak lampionové stezky.
Prosíme vás, abyste o víkendu 13. a 14. listopadu na viditelném místě vystavili a po
setmění rozsvítili jakoukoliv lucerničku, dýni či jiné svítidlo.
Minulý rok se to povedlo náramně!
Předem vám všem děkují
Sovy
Listopad 2021
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Mikuláš v Albrechtičkách
S ohledem na vývoj „proticovidových
opatření“ letos opět nebudeme pořádat
Mikulášskou besídku v kulturním domě. Ale
pokud rodiče budou chtít, aby jejich hodné
nebo zlobivé děti Mikuláš s čerty navštívil,
můžete se přihlásit v kanceláři obecního
úřadu nebo napsat objednávku e-mailem
(obec@albrechticky.cz) a my vám to s
Mikulášem domluvíme, aby k vám v neděli 5.
prosince přišel.

Požehnání kapliček
Farnost Albrechtičky vás srdečně zve v neděli
5. prosince v 10.30 na poutní mši svatou ke cti
svatého Mikuláše.
Budeme prosit o Boží požehnání pro farníky i
celou obec.
Po mši svaté vás zveme k obnoveným
místním kapličkám, které budou slavnostně
požehnány.

Informace zzeobecního
společenské
rubriky
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Listopad 2021" oslaví své životní jubileum:
Feilhauerová Marie

–85 let

Demel Pavel

–70 let

Přejeme jim vše nejlepší
a hodně zdravíčka do dalších let.
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