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Informace z obecního úřadu
Zastavování autobusů a parkování vozidel u obchodu COOP

Žádáme všechny občany, využívající autobu‐
sové spoje, aby k nastupování do autobusů
na zastávce "JEDNOTA" používali výhradně
označenou zastávku u budovy bývalé pošty.
Pokud nastupujete na chodníku před čp. 193
(Pavlíkovi) a na ostrůvku před bývalou
poštou, autobus stojí uprostřed silnice,
případně na přechodu pro chodce a tím
dochází k ohrožení bezpečnosti provozu.
Všichni řidiči autobusů mají povinnost zajet
na točnu k označené zastávce.
Zároveň žádáme všechny řidiče, aby
nezastavovali svá vozidla na točně autobusů
a při parkování před budovou COOP stavěli
své automobily tak, aby nebránily výjezdu

autobusu. To samozřejmě platí i pro
zastavování aut u zastávky „Mateřská škola“.
Jen pro připomenutí:
Zastavit a stát se nesmí zejména:
• v nepřehledné zatáčce,
• na horizontu,
• na přechodu pro chodce a 5 m před ním,
• na křižovatce a blíže než 5 m před a za ní
(vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější
straně),
• na zastávce a 30 m před a 5 m za ní, případně
od značky „Zastávka autobusu“ apod. až 5 m za
označník zastávky
Ing. Eva Tripská, starostka

Kotlíkové dotace
Připomínáme občanům, kteří mají od
Moravskoslezského kraje schválenou dotaci
na výměnu kotle na pevná paliva a plánují
uskutečnit tuto výměnu v letošním roce, aby
v dostatečném předstihu podali žádost o
poskytnutí návratné nanční výpomoci na
před nancování výměny. Žádost a následně

smlouva musí být schválena na zasedání
zastupitelstva obce a to se koná většinou 1x
za 3 měsíce. Poslední zasedání bylo
10.2.2020, takže další zasedání bude
začátkem května a potom až v srpnu.
Předpokládáme, že výměnu kotle bude
většina z vás provádět mimo topnou sezonu.

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

Březen 2020

Informace z obecního úřadu
Žádost o dotaci je ke stažení na stránkách
obce v sekci „Program Koltíkové dotace“.
K žádosti potřebujete doložit kopii potvrzení
o poskytnutí dotace z MSK.
Byli jsme také informování, že by mělo dojít

k navýšení nančních prostředků pro tuto 3.
výzvu kotlíkových dotací, a následně
podpořeny žádosti, které jsou nyní
v zásobníku a to až do čísla 8060.
Ing. Eva Tripská, starostka

Poplatky 2020
Připomínáme občanům, že do konce března Majitel má povinnost ohlásit vznik nebo zánik
se platí poplatek za nájem hrobového místa. poplatku osobně správci poplatku. Poplatník
Poplatky za psa jsou splatné do konce dubna. je povinen ohlásit i jakékoliv změny.
Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců.

Informace z obce
Terénní služby – Charita Studénka
Všimli jste si, že ve Studénce a okolí jezdí
červená auta s logem Charity Studénka? Víte
kdo a proč v nich jezdí?
Pečovatelky se dopravují ke klientům
v červených autech a jednom bílém, aby jim
poskytovaly pečovatelskou službu. Provádějí
úkony, které klienti pro svůj věk a zdravotní
stav nemohou zvládnout, jako např. pomoc
s hygienou, podáním jídla, doprovod, odvoz
k lékaři, nákupy apod. Služba dává pocit
jistoty i rodinám, že jejich blízcí nejsou celý
den osamoceni a je o ně postaráno. Služba je
poskytována za úhradu, jejíž maximální výše
je stanovená vyhláškou č. 505/2006 Sb. Na
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úkony pečovatelské služby je možné získat
příspěvek na péči, na úřadu práce. Výše
příspěvku by měla odpovídat schopnosti
sebeobsluhy žadatele.
O pečovatelskou službu je velký zájem, roste
časový rozsah a náročnost poskytované péče.
V roce 2019 zajíždělo 8 pracovnic k celkem
118 seniorům ve Studénce, Pustějově,
Albrechtičkách,
Velkých
Albrechticích,
Bartošovicích a Bílově. Služba je poskytována
denně od 7 do 21 hodin, včetně svátků a
víkendů. Pečovatelská služba je nancována
z plateb klientů a dotací.
Zdravotní sestra jezdí v červeném autě za
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pacienty, které ošetřuje na základě předpisu
praktického lékaře nebo lékaře z nemocnice
po ukončení hospitalizace. Poskytuje
odbornou zdravotní péči 7 dní v týdnu od 7
do 15 hodin. Nejčastěji provádějí převazy
různých defektů, aplikují injekce, provádějí
odběry krve, zacvičují v aplikaci inzulínu,
provádějí nácvik aktivizace a chůze při
navrácení pacienta z nemocnice, vyměňují
ženám močový katetr nebo měří krevní tlak či
cukr v krvi pomocí glukometru. Zdravotní
péči plně hradí zdravotní pojišťovny, se všemi
máme sjednanou smlouvu. V domácí

zdravotní péči nyní pracuje 1 sestra na celý
úvazek a 3 na DPP. V minulém roce bylo
ošetřeno celkem 155 pacientů ve Studénce,
Pustějově, Albrechtičkách, Bartošovicích a
Hukovicích.
Naším cílem je umožnit lidem ve Studénce a
blízkém okolí zůstat doma v případě zhoršení
zdravotního stavu. Lidé tak nemusejí denně
dojíždět do zdravotnických zařízení za
ošetřením
nebo
nemusejí
pobývat
v nemocnici, kde je pro ně jistě stresující
prostředí. Doma, je prostě doma.

Informace z mateřské a základní školy
Základní škola a Mateřská škola
Vážení rodiče,
Školní jídelna bude fungovat pro
na lednových schůzkách jsem Vás
děti MŠ bez omezení. Obědy lze
informovala o tom, že naše škola
odebrat do jídlonosičů.
získala nanční prostředky na
Čas
výdeje
oběda
bude
projekt „Učíme se pro radost“.
upřesněn.
Jedná se o nanční prostředky
V případě zájmu o odběr oběda
pro celou školskou organizaci –
odevzdejte
jídlonosiče
den
školku, školu i družinu.
předem (jídlonosič
zřetelně
Podmínkou pro úspěšné splnění
označte).
projektu je vzdělávání pedagogů. Tato Přítomnost dítěte v i odběr stravy v uvedené
skutečnost byla projednána se zřizovatelem.
dny nahlaste na svém oddělení MŠ (písemně,
Některá školení lze rozdělit, některá je lépe e- mailem, sms)
absolvovat s celou skupinou najednou. do 11.3.2020
Podařilo se mi zajistit školení přímo Děkuji za pochopení. Mimořádné vzdělávací
v Albrechtičkách, bohužel čas není zrovna dny budou maximálně 4 do konce roku 2020.
nejlepší. První školení se uskuteční 13.3.2020 Ostatní školení budu rozkládat, tak aby byl
navazující 19.3.2020. Vzdělávání se musí zajištěn plynulý provoz školy.
zúčastnit všichni pedagogové.
Děti ZŠ mají ředitelské volno, MŠ bude
v provozu od 6:30 – 8.00 a od 14.00 do 16.00.
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S pozdravem a přáním
dobrých dnů
Mgr. Hana Růžová
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Zprávy ze školy a školky
Únor by měl patřit k nejchladnějším zimním
měsícům, ten letošní ale připomínal spíše
brzké jaro. Bez sněhu zůstaly i Palkovické
Hůrky, tudíž ani v únoru jsme nemohli
lyžovat. Zato plavání si všichni skutečně
užíváme.
Únor se ve školce i škole nesl především ve
znamení masopustu.
Už v pondělí 17.2. děti z obou oddělení MŠ
přicházely do školky v roztodivných
kostýmech. Společně soutěžily v tělovýchovných dovednostech, zpívaly s kytarou,
klavírem a étnou, větší děti se snažily
předávat své zkušenosti a dovednosti
mladším dětem. Zkrátka bylo veselo.
V úterý nás pak čekala odpolední plánovaná
akce „Masopustní výtvarné tvoření“ rodičů a
dětí v budově ZŠ. Rodiče nosili „Masopustní
dobroty“ – slané i sladké výrobky někdy i
roztodivných tvarů (ale vynikajících chutí). Za
případné pomoci rodičů děti vytvářely
masopustní klobouky a karnevalové masky.
Na závěr si všichni pohráli ve třídě MŠ a
zatančili si moderní taneční rytmy.
Ve čtvrtek 20.2. přijelo za dětmi do MŠ
divadlo s krásnou pohádkou o zdraví a

bacilech a tre li se přesně do chřipkového
období, kdy se téma „Zdraví“ báječně hodilo.
Dětem se představení moc líbilo a i herci si
naše publikum velmi chválili.
Děti ze ZŠ navštívily v úterý 25.2. planetárium
v Ostravě, kde shlédly zajímavý lm nejen o
černých dírách. Akční týden pak pokračoval
čtvrtečním dopolednem, kdy jsme jeli do
Studénky na ZŠ Sjednocení, která pořádala
turnaj ve vybíjené. Zúčastnily se 4 týmy a
naše děti bojovaly jako lvi. Přestože jsme
skončili na 4. místě, všichni jsme si užívali hry
i atmosféry, kdy nám fandili nejen naši
prvňáčci, ale i cizí týmy. Byla to pro všechny
zajímavá zkušenost.

Recept pro radost : „ Vrstvený salát“
Na masopustní dílně jsme probírali recepty a majonézu. Necháme uležet v ledničce. A pak
tento nám poskytla paní
Genzerová
už jen jíme. Dobrou chuť.
děkujeme, předáváme dál.
Potřebujete:
1 pórek nakrájený na kolečka
1 konzerva kukuřice
1 plechovka ananasu
20 dkg šunky vcelku
20 dkg sýra
sklenice nakládaného celeru na nudličky
majonéza
Postup: Vrstvíme kukuřici, ananas, šunku
nastrouhanou na hrubém struhadle, pórek,
celer bez nálevu, nastrouhaný sýr a
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A co nás čeká v březnu a dubnu?
13.3.
19.3.
20.3.
22.3.
26.3.
30.3.

Ředitelské volno (z organizačních důvodů)
Ředitelské volno (z organizačních důvodů)
Ponožková den
Vítání občánků
Projektový den – Den vody
Den otevřených dveří

Březen 2020

1.4.
4.4.
6.4.
8.4.

Návštěva muzea v Novém Jičíně
s tématem Velikonoce
Ptačí den – společně se spolkem
S.O.V.A
Zápis dětí do ZŠ, zveme srdečně
všechny předškoláčky
Velikonoční dílna – tradiční i
netradiční tvoření
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Informace ze společenské rubriky
Blahopřejeme
V měsíci "Březen 2020" oslaví své životní jubileum:
paní Solárová Marie
pan Tomášek Vít
pan Šajtar Miroslav

70 let
70 let
70 let

přejeme jim do dalších let vše nejlepší!

Rozloučili jsme se
V měsíci "Únor 2020" jsme se rozloučili
s panem Lubomírem Markem
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Spolek S.O.V.A. Albrechtičky

PTAČÍ DEN
- procházka s po‐
vídáním
U příležitosti Mezinárodního
dne ptactva pořádá spolek S.O.V.A.
Albrechtčky,
z.s.
komentovanou
ornitologickou procházku kolem našich
rybníků.
Během procházky bude pro děti připraven
naučný program s úkoly. Po skončení

procházky proběhne vyhodnocení a soutěž
pro dospělé “O nejhezčího ptáka“.
Kdy: V sobotu 4. 4. 2020, v 9:00 hod
Kde: Sraz u ČOV (u Kačáku)
S sebou: Vhodné oblečení, dalekohled, pití a
dobrou náladu
Za vytrvalého deště se akce nekoná.

Tato akce se uskutečňuje jako součást
projektu
„Učíme se pro radost“
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0,0/00./18_063/0015566
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Sbírka Diakonie Broumov
elektrospotřebiče (i nefunkční)
Z ekologických důvodů nebereme:
Velké spotřebiče, matrace, koberce,
nábytek, znečištěný textil.
Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích.
Ve dnech 16. - 18. 3. 2020 se v Kulturním
domě v době úředních hodin uskuteční
sbírka Diakonie Broumov.
Seznam věcí, které můžete dát do sbírky:
- Veškeré letní a zimní oblečení
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky
- Domácí potřeby, nádobí – zabalené
v krabici
- Polštáře, deky, obuv, kabelky, hračky, menší
Březen 2020
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