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Informace z obecního úřadu
Úvodník - Počasí Únor

Předpověď na následující čtyři týdny očekává
v prvních dvou týdnech, tedy od 10. února do
23. února, nadprůměrné teploty vzduchu.
Třetí a čtvrtý týden, tedy mezi 24. únorem a 8.
březnem, by měly být teplotně průměrné.
„Týdenní průměry nejnižších nočních teplot
by se měly pohybovat kolem -1 °C,“ uvedli
meteorologové.
Nepředpokládají
tedy
trvalejší vpád arktického vzduchu, který jsme
na přelomu února a března zažívali v
předchozích letech v souvislosti s oslabením

polárního víru, kdy teploty padaly i hluboko
pod -10 stupňů.
„Týdenní průměry nejvyšších denních teplot
budou kolem +6 °C,“ uvedl ČHMÚ. Interval
průměrných teplot pro toto období z let 1981
až 2010 činí -1,5 až 3,1 stupně.
Zroj: www.novinky.cz
Slovy klasika "Tento způsob zimy zdá se mi
poněkud nešťastný. (foto: Radomír Volek, únor
2020

Statistika obyvatel Obce Albrechtičky v roce 2019

K 1.1.2020 je u nás evidováno 709 obyvatel.
Dospělí
............................................. 576
muži ............................................. 283
ženy ............................................. 293
Děti do 18 let
................................ 133
chlapci ......................................... 065
dívky ......................................... 068
děti do 3 let ................... 041
děti od 3 do 15 let .......... 112
děti od 15 do 18 let ....... 021

Průměrný věk obyvatel je 41,9 let.
K trvalému pobytu se přihlásilo 28 a odhlásilo
22 obyvatel.
V roce 2019 jsme se rozloučili s 8 spoluobčany.
V roce 2019 se narodilo matkám s trvalým
pobytem v naší obci 9 dětí: Anna, Sebastián,
Tereza, Vendula, Lukáš, Jan, Barbora a dva
Antonínové.

Obec Albrechtičky, 742 55 Albrechtičky 131, Tel.: 556 428 016
IČ: 00600814, DIČ:CZ00600814, E-mail: obec@albrechticky.cz, www.albrechticky.cz
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Zrušení spoje 623/18

Při poslední úpravě jízdních řádů došlo ke
zrušení autobusového spojení 623/18, který
vyjížděl ze zastávky Studénka, Děl. dům
v 15:57 a končil v Albrechtičkách v 16:19 hod.
Na dotaz, proč byl zrušen tento spoj, bylo
rmou Kodis sděleno, že na vyžádání
Moravskoslezského kraje omezit spoje
s minimální frekvencí cestujících, tento spoj
vykazoval dlouhodobě minimální vytížení.

Byli jsme informování, že vyhodnocování
vytíženosti proběhlo v období od 10.6.2019
do 9.8.2019. Domnívám se, že toto časové
období pro hodnocení nebylo zrovna
objektivní. Na Moravskoslezský kraj byl podán
požadavek na obnovu spoje nebo aspoň o
úpravu spoje 629/15, který by mohl do
Albrechtiček zajíždět. Uvítala bych od vás
občanů zpětnou reakci, kdo tento spoj
využíval a komu toto spojení chybí. Zároveň
apelují na vás občany, abyste stávající
autobusová spojení využívali co nejvíce,
protože může v budoucnu dojít k rušení
dalších spojů.
Ing. Eva Tripská, starostka

Gumbalkan 2020
Dne 29.2.2020 proběhne na letišti v Mošnově
odstartování zimní expedice Gumbalkan
2020. Jedná se akci, kdy se přihlášení
účastnící mají za úkol dostat přes Polsko,
Litvu a Lotyšsko k Baltskému moři na
nezávodních skororally vozidlech s pořizovací
hodnotou do 25.000,- Kč. Trasa je libovolná,
jsou pouze dané průjezdní body, kterými
musí vozidla projet. Na akci je přihlášeno 80
vozidel.

Upozorňujeme občany, že ve dnech 28. a 29.
2. 2020 lze tedy očekávat zvýšený provoz na
území obce, kdy budou přihlášená auta
přijíždět a posléze odjíždět. Proto dbejte na
bezpečnost pohybu po obci v těchto dnech.
Více informací o celé akci najdete na
stránkách www.gumbalkan.cz

Informace z obce
Tříkrálová sbírka, výsledky
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Již po dvacáté Vás počátkem tohoto roku
navštívili tříkráloví koledníci s přáním všeho
dobrého do nového roku a s prosbou o
nanční příspěvek na záměry Charity
Studénka.
Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, ze
srdce děkuji. Zvlášť bych chtěla poděkovat
všem koledníkům a koordinátorům sbírky,
kteří jste svůj čas a pohodlí věnovali
potřebným. Velice si vážím vaší pomoci a
jsem si vědoma, že bez Vás bychom sbírku
nemohli uskutečnit.

Anny, zřízen denní stacionář a odlehčovací
služba,
zakoupení a opravu zdravotnických a
kompenzačních pomůcek,
volnočasových aktivit dětí ze sociálně
slabých rodin v obcích, kde se sbírka konala,
(lyžařský kurz, školní výlet, tábor, plavecký
výcvik apod). Finanční příspěvek ve výši max.
500,-Kč na dítě bude vyplacen přímo
subjektu, který aktivitu organizuje. Žádost si
můžete vyzvednout přímo v Charitě ve
Studénce nebo na webových stránkách
www.studenka.charita.cz .
Peníze vybrané v roce 2020 použijeme na
35 % vybraných peněz bude použita na
nancování:
celostátní projekty a zahraniční pomoc.
Projektové dokumentace budovy, ve
které by byla navýšena kapacita Domova sv.

Bc.Jarmila
Pomikálková,
ředitelka
Únor 2020
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eNeschopenka
DESATERO PRO POJIŠTĚNCE
aneb co se mění a co zůstává
1. Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás
uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1.
2020 vám dá pouze průkaz dočasně práce
neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky).
2. Od lékaře můžete odejít přímo domů,
protože už není třeba předávat, posílat či
jinak doručovat zaměstnavateli papírovou
neschopenku ani žádné jiné formuláře.
Nemění se Vaše povinnost dodržovat režim
stanovený lékařem a povinnost umožnit
kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech
nemoci i zaměstnavateli, kterému z tohoto
důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa pobytu a vy‐
cházek.
3. Nadále také máte povinnost nahlásit ne‐
prodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS
zprávou, e-mailem), že jste onemocněli a
lékař vás uznal dočasně práce neschopným.
4. Průkaz práce neschopného, který vám
lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem,
máte v něm zaznamenán termín příští
návštěvy lékaře, čas povolených vycházek,
záznam o nástupu/propuštění z lůžkové
péče, záznam o předání do péče jiného lékaře
apod., předkládáte ho také případné kontrole
z OSSZ.
5. Nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o
nemocenské, peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám zaměstnavatel vyplácí mzdu
(na stejný účet nebo adresu). V případě, že
dostáváte mzdu v hotovosti, prostřednictvím
držitele poštovní licence na adresu do ciziny
nebo do ciziny na účet jiného peněžního
ústavu než banky, postupujete jako v
následujícím bodě. Pořád přitom platí, že
nemocenské vyplácí OSSZ do 30 dnů od
doručení řádně vyplněných podkladů pro
výplatu dávky.
6. Chcete-li nemocenské poslat jiným způsoStrana 4

bem nebo na jiný účet než je vám zasílána
výplata, musíte tuto skutečnost sdělit OSSZ.
Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis
„Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ (k dispozici je na
webu ČSSZ), který lze odeslat elektronicky z
ePortálu ČSSZ (zde je i ke stažení a ručnímu
vyplnění) nebo písemně poštou na OSSZ,
pod kterou spadá váš zaměstnavatel.
7. Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemo‐
cenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od
vašeho zaměstnavatele (u OSVČ má OSSZ po‐
třebné údaje ve své evidenci). Informace o
vyměřovacím základu, ze kterého se počítá
výše dávky, bude jako dosud uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo na složence.
8. Jste-li osoba samostatně výdělečně činná OSVČ (dobrovolně účastná nemocenského
pojištění), bude vám nemocenské zasláno na
účet, ze kterého hradíte pojistné na nemo‐
censké pojištění, nebo na adresu, kterou
eviduje vaše OSSZ v souvislosti s vyplácením
dávek. Pokud chcete nemocenské poslat
jiným způsobem nebo na jiný účet, musíte to
sdělit OSSZ. Postup je stejný, jako výše u
zaměstnanců a využívá se i stejný tiskopis
„Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“.
9. Pokud vás během pracovní neschopnosti
přebírá do péče jiný lékař, postačí předložit
mu průkaz dočasně práce neschopného
pojištěnce (je na něm uvedeno číslo ne‐
schopenky).
10. Zaměstnavateli nepředáváte žádné
doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o
jejím ukončení, všechny tyto informace se
dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste
však povinen informovat zaměstnavatele o
Vaší návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní
neschopnosti, máte tu samou povinnost i u
jejího trvání a ukončení.
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Spolek S.O.V.A.
Nově založený spolek S.O.V.A.
Albrechtičky, z.s. přijímá nové
členy do svých řad!
Není
Vám
lhostejný
společenský život v obci?
Jste kreativní a máte hlavu
plnou nápadů, jak obnovit místní tradice a
vylepšit sousedské vztahy?
Chcete se aktivně podílet na organizaci akcí
pro veřejnost?

Nebo nás chcete podpořit jen zaplacením
členského příspěvku? (I to je pro nás pomoc).
Přidejte se k nám! Přihláška je dostupná na
obecním úřadě nebo si o ni můžete napsat na
e-mail: s.o.v.a@email.cz
Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Informace z mateřské a základní školy
Základní škola
Leden je pro školáky měsícem, kdy se školní
rok přehoupne do druhé poloviny a prvňáčci
dostanou svá první vysvědčení. Aby to byl
den výjimečný, připravili jsme si pro děti
přespávání ve škole.
Lyžaři školy a školky byli nachystaní vyrazit na
svah v Palkovicích, ale bohužel díky špatným
sněhovým podmínkám čekáme na náhradní
termín. Hned další sportovní aktivitou je
každoroční plavecký kurz pro „školkáče i
školáky“ v Brušperku.

Leden a únor je časem karnevalů, v závěru
masopustem. Děti ve školce mají v tomto
období krásné téma na dovádění v maskách.
Masopustní tvoření pro veřejnost je
připravováno na 18. 2. 2020, bude tak
předcházet obecnímu Masopustnímu průvodu 22. 2. 2020.
Zveme vás tímto na tvoření masopustních
masek, vozembouchu, přípravu masopustních dobrůtek, posezení u kávy a čaje do naší
základní školy.

Mateřská škola
V měsíci lednu se mateřská škola rozjela
s plným počtem dětí, vyplácí se každodenní
otužování při pobytu venku, děti bývají méně
nemocné. Stále pokračujeme v soudržném a
kamarádském duchu s dětmi z předškolního
oddělení, navzájem se od sebe děti učí,
převážně slušnosti, pomoci si navzájem a
zdokonalujeme se v sebeobsluze a oblékání.
V měsíci lednu nás ještě čeká celotýdenní
lyžařský výcvik a hned počátkem února
budeme jezdit každé úterý dopoledne na
bazén. Oproti jiným školkám jezdí naše děti
již od tří let a jsme díky účasti těchto
nejmenších velkou raritou. Na bazéně
v Brušperku se o nás starají 3 vysokoškolsky
Únor 2020

vzdělané plavčice a za poslední roky nám
naše děti neudělaly žádnou ostudu, vždy to
bylo s úsměvem.
V lednu ještě v budově mateřské školy
proběhnou třídní schůzky s rodiči a budeme
se v únoru těšit na masopustní výtvarné
zdobení, kde si děti budou vyrábět
karnevalovou masku. Tu potom mohou využít
na karnevalové řádění v dopoledních
hodinách v mateřské škole, kde proběhnou
soutěže a dovádivé řádění dětí, převlečených
do kostýmů.
A všichni se již budeme těšit na začátek jara,
kdy budeme mít ve školce slet čarodějnic.
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Informace z mateřské a základní školy
Co připravujeme
4.2. – 16.4.
18.2.
24.2.

Plavecký Kurz
Masopustní dílna
Třídní schůzky ZŠ

25.2.
2.3. - 6.3.

Výlet do Planetária
Jarní prázdniny

Informace ze společenské rubriky
Blahopřejeme
V měsíci "Únor 2020" oslaví své životní jubileum:
paní Kaspříková Vanda
paní Dyničová Irena

85 let
80 let

přejeme jim do dalších let vše nejlepší!

Informace z kultury a sportu
Masopust - Pozvánka
Obec Albrechtičky a spolek S.O.V.A. Sraz masek v 15:00 hod u ubytovny Kotvice (č.
Albrechtičky, z. s. Vás srdečně zvou na p. 53). Poté projde masopustní průvod obcí a

2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 22. února 2020
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akci zakončíme u obecního altánu, kde se
uskuteční soutěž o nejlepší koblihu (do
soutěže, prosím, přineste 5 ks koblih) a
vyhlášení nejlepší dětské a dospělácké
masky.
Každá zúčastněná maska v průvodu bude
sladce odměněna.
Těšit se můžete také na
tradiční masopustní dobroty, výtěžek z jejich
prodeje bude použit na
pořízení dětské kuchyňky na zahradu MŠ.
Přijďte a podpořte průvod krásnými maskami,
hudebními nástroji všeho druhu a dobrou
náladou.

Informátor - zpravodaj obce Albrechtičky
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Informace z kultury a sportu
Vítání občánků
Kulturní komise pořádá v březnu Vítání
občánků. Slavnostní obřad, při kterém jsou
nově narozené děti přivítány mezi občany
obce, se bude konat v neděli 22. března 2020.
Děti obdrží upomínkový list a malý dárek.
V souladu s ustanovením zákona č.101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů žádáme rodiče, kteří
mají zájem se se svým dítětem akce zúčastnit
o vyplnění formuláře na obecním úřadě do
8.3.2020.
Formulář si případně můžete stáhnout na
internetových stránkách obce:
www.albrechticky.cz - Zpravodaj.

Florbalový tým Albrechtičky
Nadarmo se neříká, že v hospodě se vyřeší
mnohé. A tak i v tomto případě vznikl příběh
našeho mužstva Albrechtiček. Slovo mužstvo
je zavádějící, jelikož v sestavě je i jedna žena!
Od října bojujeme jako nováčci v amatérské
lize (www.s -pribor.cz) v Příboře. Po
počátečních nezdarech, kdy bylo třeba
doladit hru, střídání a přidat tréninky na
velkém hřišti se dostavil i úspěch, kdy jsme
jako outsideři porazili loňské
nalisty.
Momentálně jsme na osmém místě v tabulce
a bojujeme o umístění, abychom se dostali
do Play Oﬀ. Můžete přijet fandit kdykoliv.
Zápasy jsou každé pondělí v podvečer ve
sportovní hale Masarykova Gymnázia
v Příboře. Přesný kalendář je v příloze.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům

za příspěvek na dresy a obci Albrechtičky za

příspěvek na brankářskou výstroj. Mnohokrát
děkujeme.
Albrechtičky do toho !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bruslení pro Albrechtičky
Z bruslení na rybnících letos asi nebude nic,
proto Vás zveme na "Bruslení pro
Albrechtičky".
V neděli 8.3. od 11:45 do 13:00 hod. bude
občanům Albrechtiček zdarma k dispozici
ledová plocha na zimním stadionu ve
Studénce. Během více než hodiny můžete
plochu libovolně využít k bruslení,
krasobruslení nebo malému hokejovému
zápasu
podle
aktuálního
složení
návštěvníků.
A ti vytrvalí mohou po 15 minutové
přestávce a úpravě ledové plochy zůstat na
Únor 2020

veřejné bruslení.
Šatny pro přípravu budou k dispozici od
11:30 hod.
Pojďte se rozloučit s jarními prázdninami
bruslením!
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