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Informace z obecního úřadu
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám i Vaším rodinám příjemné a
radostné prožití vánočních svátků, do nového
roku 2022 pevné zdraví, hodně štěstí, pohody
spokojenosti, osobní i pracovní úspěchy.
Zastupitelstvo obce
Rozsvícení vánočního stromečku 2021
Bohužel ani letos jsme nemohli uskutečnit kalendáře na další rok.
společné rozsvícení stromečku, i když ještě Přejí Vám všem krásné adventní období a
počátkem listopadu jsme doufali, že se akce vánoční svátky prožité ve zdraví a klidu.
povede provést jako roky „před covidem“.
Eva Tripská - starostka obce
Bohužel… Ale nezoufejte, všechen rum do
punče máme schovaný a já pevně věřím, že
na advent 2023 už ho využijeme a to pak
bude pěkně „ostrý“ punč.
Protože přípravy na advent už probíhaly,
využili jsme je a připravili adventní stezku,
kterou jste si mohli projít sami a aspoň trochu
se vánočně naladit. Chtěla bych poděkovat
hlavně všem zapojeným, kteří se na přípravě
podíleli a stezku pro vás zorganizovali – ZŠ a
MŠ Albrechtičky, spolek S.O.V.A., pan Demel,
pracovníci obce.
Pokud jste nenavštívili adventní výstavku Jany
Kubošové, a tak neviděli malé překvapení u
„Dřevěnky“, tak se určitě zajděte podívat. Paní
učitelka Jana Kranichová tam pro vás vytvořila
krásný Betlém, za což jí moc děkuji. Pokud jste
kreativní vy nebo vaše děti, určitě můžete
vyrobit z jakékoliv materiálu další postavičky a
přidat je. Budeme mít tak krásnou fotku do
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Omezení provozních hodin o vánočních svátcích
Omezení provozu Obecního Úřadu:
Obecní úřad bude uzavřen ve době od 23. 12. 2021 do 28.12. 2021.
Ve dne 29.12.2021 otevřeno od 7:30 do 12:00 a od 12:30 do 17:30.
Obecní úřad bude uzavřen v době od 30. 12. 2021 do 2.1. 2022.
Provozní hodiny Pošty Partner od 23. 12. 2021:
23. 12. 2021
otevřeno
24. 12. 2021
zavřeno
27. 12. 2021
otevřeno 7:30 - 10:30
28. 12. 2021
otevřeno 7:30 - 10:30
29. 12. 2021
otevřeno 7:30 - 10:30, 13:30 – 17:00
30. 12. 2021
otevřeno 7:30 – 10:30
31. 12. 2021
zavřeno

Omezení provozu Centra volného času:
Centrum volného času bude uzavřeno od 23. 12. 2021 do 26. 12. 2021,
od 31. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Sběrný dvůr bude otevřen naposledy ve středu 22. 12. 2021

Ceny vodného a stočného pro rok 2022
SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že na základě
usnesení představenstva byly v souladu s
platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného a stočného s účinnosti od 1. ledna
2022 takto:
Voda pitná (vodné)
45,91 Kč/m3
(50,50 Kč s DPH).
Voda odvedená (stočné) 40,79 Kč/m3
(44,87 Kč s DPH).
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Obec Albrechtičky oznamuje, že na základě
přepočtu finanční analýzy pro získání dotace
na stavbu Kanalizace a ČOV Albrechtičky je
cena stočného pro rok 2022:
49,64 Kč
(54,61 Kč s DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním
odečtu měřidel po 1. lednu 2022.

Informátor obce Albrechtičky
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Svoz odpadu v roce 2022
Dle nového zákona o odpadech již obec
nemůže zabezpečovat svoz směsného
komunálního odpadu od občanů dosavadním
způsobem. Z tohoto důvodu od 1. 1. 2022
přechází obec na systém stanovení poplatku
za komunální odpad dle nového zákona o
místních poplatcích. Poplatek je nastaven na
produkci směsného komunálního odpadu v
nemovitosti – tzv. poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
Plátcem je majitel nemovitosti. Zvolený
základ je kapacitní, tedy dle celkové kapacity
soustřeďovacích prostředků objednaných k
nemovitosti. Poplatek bude stanoven dle
objemu zvolené popelnice a vybrané četnosti
svozu. Všichni majitelé nemovitosti mají

povinnost vyplnit tzv. Ohlášení poplatníka,
kde uvedou jakou kapacitu sběrné nádoby a
jaký typ svozu pro rok 2022 objednávají.
Pokud nebudete měnit objem nádoby ani
počet svozu, který máte sjednaný nyní, stačí
Ohlášení poplatníka donést na úřad do konce
ledna. Pokud budete chtít sjednat jinou
nádobu a jiný typ svozu než máte doteď, je
nutné provést změnu do 23. prosince 2021.
Budou 2 typy velikosti nádob – 80 l nebo 120 l
a dva typy svozu 1x za 14 dnů a 1x měsíčně.
Poplatek za 1 litr odpadu je pro rok 2022
stanoven 0,7 Kč.
Výpočet poplatku se provede podle vzorce:
Objem popelnice x sazba 0,70 Kč/litr x
frekvence svozu.

Pokud jste dosud měli svozy každý týden,
objednáte si více nádob. Můžete kombinovat i
různý objem nádob a různý typ svozu, záleží
na množství odpadu, který budete
produkovat.
Ještě v minulém roce byla cena za uložení 1
tuny směsného odpadu (to je odpad, který
nevytřídíme, ale skončí v běžné popelnici) na
skládku 500 Kč. V roce 2021 je tento poplatek
800 Kč a dále se bude navyšovat až do roku
2029, kdy by měl dosáhnout částky 1 850 Kč
za tunu.
Tak, jako rostou ceny ve všech odvětvích
kolem nás, zdražují se i služby v kategorii
zpracování odpadů. Svozovým firmám rostou
mzdové náklady, náklady na pohonné hmoty
a další náklady související s provozem jejich
služeb, které se logicky promítají do jejich
ceníků. Zaplatíme tedy více nejen za

skládkování, ale i za svoz odpadu.
Novým nástrojem na snižování množství
komunálního odpadu, který se ukládá na
skládky, je tzv. třídicí sleva. Nastavena je podle
množství odpadů uložených na skládky za rok
na obyvatele. Dosáhnou na ni všechny obce,
ale bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu
budou v daném roce čerpat. Každá obec na
začátku roku ví, jaké množství odpadu bude
moci v daném roce na skládku uložit za
sníženou sazbu. V roce 2021 byl na obyvatele
limit 200 kg uložených komunálních odpadů
na skládky. V roce 2022 to bude 190 kg na
obyvatele a v dalších letech se množství dále
postupně snižuje. Obci po přečerpání limitu
se bude účtovat plná cena za ukládání
odpadu na skládku. Pokud naše obec eviduje
705 obyvatel, mohli jsme v letošním roce za
zvýhodněnou cenu uložit 141 000 kg. V roce
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2022 to už bude 133 950 kg a množství se
bude stále snižovat. A zároveň bude stoupat i
základní snížená sazba (v roce 2030 bude 800
Kč). Proto je důležité, aby občané, co nejvíce
odpad třídili a na skládku se tak odváželo co
nejméně odpadu.
Co se od roku 2022 změní a co mám jako
občan dělat?
Dosavadní vaše smlouvy, které máte nyní
uzavřené na svoz odpadu, budou od 1. 1.
2022 neplatné.

Každý majitel nemovitosti v obci musí vyplnit
Ohlášení poplatníka, ve kterém uvede, jakou
kapacitu nádoby zvolil a jaký typ svozu.
Majitel nemovitosti může k jednání
zplnomocnit zástupce.
Vyplněné Ohlášení poplatníka a podepsané
vlastníkem nemovitosti odevzdávejte u p.
Horáčkové.
Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne

Informace z mateřské a základní školy
Mateřská škola
V měsíci listopadu jsme
výrazně
bojovali
s
nachlazením a do školky
chodilo čím dál méně dětí.
Naštěstí se situace koncem
měsíce radikálně změnila a
dnes již máme téměř
všechny děti ve školce.
Na podzim jsme si vyjeli na výlety do ZOO, do

městečka v Rožnově pod Radhoštěm.
V předškolním oddělení se žabky
seznamovaly hravou a zábavnou formou s
chemií a velmi se jim povedlo i výtvarné
tvoření z přírodnin. Sovičky zase postavily z
loňských "Andílků" výstavku na zahradě
mateřské školy a musíme je pochválit za
tvořivou práci při vázání uzlů na koni sv.
Martina. Rovněž se musíme zmínit o aktivních
prarodičích a rodičích, kteří nám upletli
oblečení pro panenky a dokonce vyrobili
krásnou skříňku do šatny pro děti. Moc jim za
to děkujeme.
V neděli 28. 11. 2021 se uskutečnila
BEZKONTAKTNÍ ADVENTNÍ CESTA, kterou si
rodiče, prarodiče a děti mohli projít. Úkoly
byly připraveny na čtyřech stanovištích a u
svátečního vánočního stromu vložili svá přání
„Ježíškovi“. A už se všichni těšíme na "ČERTÍ
DEN" ve školce, oslavy Mikuláše a čerta a
konečně na dárky pod stromečkem.
Marcela Škarupová,
Dinoparku a do Muzea aut v Kopřivnice, v
Jana Onheiserová
prosinci ještě plánujeme výlet do historického
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Základní škola
Čas plyne jako voda a máme konec listopadu.
Co všechno nám tento podzimní měsíc
přinesl?
Samozřejmě jsme se hlavně učili. Ale to je
prima, protože se ve škole dozvídáme spoustu
zajímavých věcí. A taky nás to baví (většinou).
A taky nám to jde (většinou)…
První z listopadových akcí, které nám
vyučování zpestřily, bylo setkání s paní
Solárovou pod názvem Chemie kolem nás.
Opět nám ukázala spoustu “kouzel” pomocí
různých chemických reakcí, a tak nám to zase
ve škole bublalo, svítilo, lektvary měnily
barvy… Inu, věřte nebo nevěřte, s naší
kouzelnou babičkou chemie vážně není
žádná nuda!

V listopadu, konkrétně 13. 11. také slavíme
Den laskavosti. Letos jsme se spojili s
organizací Elpida, která pomáhá seniorům žít
kvalitní a smysluplný život. Zorganizovali jsme
sbírku nepotřebných klubíček, která jsme
odeslali této společnosti. Ta je dále rozdá
“babičkám”, které z nich napletou krásné
barevné a hřejivé ponožky. Z jejich prodeje
pak společnost Elpida financuje vzdělávací a
kulturní aktivity pro seniory. Více se můžete
dočíst na www.elpida.cz. Překvapením pro
Prosinec 2021

nás byl zanedlouho došlý balíček, v němž
nám jako poděkování babičky poslaly
pohlednici, malého pleteného čertíka a
mikulášskou ponožku, naplněnou bonbóny.
Velké díky patří všem rodičům, prarodičům a
ostatním, kteří se do sbírky zapojili a donesli
klubíčka, a že se jich sešlo opravdu hodně.
Udělali velkou radost nejen nám, ale hlavně
babičkám pletařkám.
V sobotu 13. 11. se v Albrechtičkách konal
také lampionový průvod. Loňská výzva
rozsvítit Albrechtičky, protože klasický průvod
se vzhledem k opatřením nemohl konat, se
nám moc líbila, a tak jsme školu rozsvítili i
letos. Děti vyrobily krásné barevné lampičky,
které nám pak v oknech zářily ještě několik
dní.
V rámci literárního kroužku jsme v listopadu
opět navštívili knihovnu v Bílovci. Děti si
mohly prohlédnout různé knížky a půjčit ty,
které je zaujaly. Pro mě jako pedagoga a
zároveň milovníka knížek je velkou radostí
vidět, jak i ti nejmladší školáci, kteří ještě číst
neumí, s radostí a zaujetím otáčejí stránky už
ve vlaku.
V listopadu jsme také měli nečekanou
návštěvu. V rámci reportáže o Albrechtičkách
nás navštívil reportér Novojičínského deníku.
Vyslechl si informace o škole, udělal pár fotek,
napsal reportáž... A tak některé z našich dětí
můžete vidět v novinách.
Významnou akcí na přelomu listopadu a
prosince je tradičně adventní dílna s adventní
cestou a rozsvěcením vánočního stromku.
Bohužel stejně jako loni i letos nám do plánů
zasáhla epidemiologická situace a vyhlášená
opatření. Připravovaná dílna musela být
zrušena a adventní cesta se uskutečnila opět v
bezkontaktní podobě. Na čtyřech stanovištích
byla nachystána zastavení s úkoly, po jejich
splnění si děti mohly vzít malou odměnu Strana 5
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svítící náramek, perníček, peříčko od svaté
Lucie, přívěšek. U stromečku u obchodu byla
nachystána poštovní schránka, kam mohly
děti házet své dopisy pro Ježíška. V infocentru
- roubence měla paní Kubošová adventní
výstavu, zde vedle roubenky stojí jakoby páté,
neoficiální zastavení - betlém ze sena.
Mgr. Jana Kranichová

Co se nám podaří uskutečnit je otázkou.
Nedáme se a tak hledáme možnosti abychom mohli rodičům i prarodičům
předvést, co všechno se děti ve školce a škole
naučily.

Za celý kolektiv ZŠ a MŠ bych chtěla
popřát:
Příjemné prožití vánočních svátků a rok
2022 plný dobrých a hlavně zdravých dnů.
Plány na prosinec a leden
Ať nás všechny provází pohoda, štěstí,
optimismus.
v ZŠ a MŠ jsme plánovali Čertí den, Mikuláše, Ať si užíváme obyčejné radosti z každého
Zájezd do Rožnova p/R, Vánoční besídku, dne.
adventní zpívání.
Mgr. Hana Růžová

Informace z obce
Tříkrálová sbírka

My tři králové jdeme k vám…
Již od roku 2001 se vždy počátkem ledna
můžete setkat s charitními tříkrálovými
koledníky, kteří dnes, stejně jako kdysi, šíří
mezi lidmi boží požehnání a poselství
milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro
lidi v nouzi.
Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity.
Zprostředkovává mezigenerační setkávání a
soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje
zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je
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jejím největším posláním a nejsilnějším
poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje
unikátní příležitost k tomu začít nový rok
dobrým skutkem.
Vzhledem k epidemiologické situaci na
počátku tohoto roku jsme se s vámi nemohli
setkat osobně, ale přesto se sbírka
uskutečnila. Byla spuštěna on-line koleda,
přispět jste mohli pomocí QR kódu či přímo
na tříkrálový účet. V mnoha obchodech,
úřadech či jiných institucích se také nacházely
stacionární kasičky, do kterých jste mohli svůj
dar vhodit. Pro naši charitu se vybralo přímo v
pokladničkách celkem 330 676 Kč a on-line
160 073 Kč. Z výtěžku sbírky jsme částkou 1
500 Kč podpořili děti v jejich volnočasových
aktivitách, za 50 000 Kč jsme nakoupili nové
pomůcky do půjčovny a zbytek peněz půjde
na výstavbu nové budovy. Ze srdce vám všem
děkujeme. I díky vám můžeme pomáhat
potřebným.
Pevně věřím, že v roce 2022 se sbírka
Informátor obce Albrechtičky
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uskuteční tradičním způsobem a budeme se
moci navzájem potkat u vašich dveří.
Koledování bude probíhat ve dnech 1. – 16.
ledna. Pokud by vás koledníci nezastihli
doma, budete moci přispět do on-line kasičky
nebo do stacionárních pokladniček v
kostelích a dalších veřejných místech.
Výtěžek z roku 2022 použijeme na doplnění
sortimentu zdravotních a kompenzačních

pomůcek, o které je stále velký zájem.
Chceme znovu podpořit i volnočasové
aktivity dětí v obcích, kde sbírku realizujeme.
Největší část peněz bude použita na výstavbu
nové budovy.
Aktuální informace ke sbírce budou dostupné
na
našich
webových
stránkách
a
facebookovém profilu.
Bc. Jarmila Pomikálková

Třídíme olej
Uklizený a nazdobený byt, svítící
stromeček, tóny koled – a také syčení oleje
a vůně smaženého kapra a dalších
tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas,
kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku
s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač
zdravého stravování. Pokud olej už dávno
třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste se
ještě neodhodlali, je přesně tohle ta
správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních
svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v
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kuchyni či na toaletě nebo havárii odpadního
potrubí v celém domě. A věřte, že ani příroda
není zvědavá na ty spousty oleje ze všech
domácností, které by se na ni přes odpadní
vody valily. Abyste tomu všemu zabránili, stačí
opravdu málo. Najít doma prázdnou PET
lahev s víčkem a zbylý olej z kuchyně místo do
odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty
filety z kapra nebo hory křupavých řízečků, až
vám z vánočních vinných klobás zbyde jen
mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy
z masa nebo až o Silvestru
naaranžujete do mističek všechny ty
dobroty nakládané v oleji. Kapka ke
kapce, a uvidíte, že po svátcích máte
PET lahev plnou. A přidat můžete i
zapomenutý kus pevného tuku,
který se najde v lednici zastrčený
někde vzadu ještě od pečení
cukroví.
K nové tradici vánočního slévání
použitého oleje tak můžete přidat i
tradici povánoční procházky k
olejové popelnici s naplněnou
PETkou a pozorovat, kolik sousedů
se do třídění pustilo s vámi. My vám
slibujeme, že se postaráme o to, aby
naše popelnice ani o svátcích, ani v
novém roce nikdy nepřetekly.
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Vánoční bohoslužby
Bohoslužby v době adventní, vánoční a
novoroční v kostele sv. Mikuláše v
Albrechtičkách:
18. prosince (sobota)
- vánoční svátost smíření od 20.00 h do 21.00
hod. s cizím zpovědníkem,
24. prosince (pátek)
- Štědrý den - Půlnoční bohoslužba v 16.00
hod.,
25. prosince (sobota)
- slavnost Narození Páně - slavná vánoční mše
sv. v 10.30 hod.,
26. prosince (neděle)
- svátek Svaté rodiny - mše sv. s obnovou
manželských slibů v 10.30 hod.,
1. ledna (sobota)
- slavnost Matky Boží P. Marie - novoroční
bohoslužba v 10.30 hod.,

6. ledna (čtvrtek)
- slavnost Zjevení Páně (Tří králové ) - mše sv. s
žehnáním vody, kadidla a křídy v 17.00 hod.,
9. ledna (neděle)
- svátek Křtu Páně - bohoslužba na závěr doby
vánoční v 10.30 hod.
O svátcích 25. a 26. prosince zveme všechny
a hlavně děti k jesličkám v našem kostele.
Přijďte, kostel bude pro vás otevřen po oba
dny od 9 do 13 hodin.
Všem farníkům a občanům milostiplné a
radostné svátky vánoční a hojnost Božího
požehnání a zdraví v novém roce 2022 přeje a
v modlitbě vyprošuje
p. Mgr. Miroslaw Brutkowski, farář

Betlémské světlo
I letos vám skauti nabízí k prosvětlení vašich
vánočních domovů Betlémské světlo.
O Štědrém dnu si jej budete moci odnést od
obecního betlému u „Dřevěnky“ nebo z
kostela po vánoční bohoslužbě.

Informace zzeobecního
společenské
rubriky
úřadu
Blahopřejeme
V měsíci "Prosinec 2021" oslaví své životní jubileum:
Košárková Marie
Brudný Jiří
Kubošová Zdenka
Zatloukalová Eva

85 let
75 let
75 let
70 let

Přejeme jim vše nejlepšía hodně zdravíčka do dalších let.

Rozloučili jsme se
V měsíci "Listopad 2021" jsme se rozloučili:
s paní Julianou Kalocsányiovou
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Informace z obce
Senioři
výlety, ve kterých chceme pokračovat, tak na
společná posezení v klubovně. Další
informace o plánech a činnosti jsou v
informační skříňce u bývalé pošty nebo na
internetové stránce obce.
Věříme, že rok 2022 bude k nám z
epidemiologického hlediska milostivější,
Znovu
zveme
své
dříve
narozené nebude do našich plánů zasahovat tak jako
spoluobčany jak na středeční procházky nebo nyní a těšíme se na společné příjemné chvíle.
Klub seniorů přeje všem
pohodové vánoce a v
roce 2022 především
zdraví
a
hodně
spokojenosti.

V pondělí 13. 12. 2021 od 16:00 hod. se uskuteční v
nové klubovně předvánoční posezení pro seniory. Paní
Šimková bude mít přednášku, ve které povypráví hodně
zajímavého o historii koled i o vánočních svátcích.
Nebudou chybět ani společné vzpomínky, něco
dobrého k zakousnutí a vánoční svařák. Přijďte si v
předvánočním shonu užít příjemné adventní
odpoledne.

Prosinec 2021
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