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informace z obecního úøadu

PF 2016

Vážení spoluobèané, pøejeme Vám i Vaším
rodinám pøíjemné a radostné prožití
vánoèních svátkù, do nového roku pevné
zdraví, hodnì štìstí, pohody, spokojenosti,
osobních i pracovních úspìchù.
Zastupitelstvo a starosta obce
Zpráva o èinnosti obecního úøadu v mìsíci listopad
Váení spoluobèané,
Není to tak dávno, co se konaly volby do zastupitelstva obce pro právì probíhající volební období
a ji máme za sebou první rok. Rok plný práce a
starostí pøedevím s obecní kanalizací ubìhl jako
voda a je tady první bilancování. Kromì vytrvalého bìhání po kanalizaèních achtách se nám
podaøilo uskuteènit i nìkteré dalí plánované
akce.
Pøedevím jsme opravili deovou kanalizaci a
komunikaci v Blatné ulici, provedli odstavnou

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz

plochu u obecního úøadu a provedli vylepení
nìkterých dalích místních komunikací a èást
chodníku k ubytovnì. V nìkterých pøípadech
jsme vylepovali nedokonale upravené povrchy
po kanalizaci, které vak nìkolik let èekaly na to,
a po stavbì kanalizace bude. Velký kus práce
odvedli i pracovníci obce, kteøí se mimo bìné
seèení a úklid veøejných ploch podíleli i na zvelebení a úpravì obce.
»«
I kdy se nám nepodaøilo získat dotaci
Moravskoslezského kraje na rozíøení komunikace a chodník u mariánského sloupu, byla tato
investice zrealizována. V pøítím roce jetì
doplníme toto místo lavièkami a informaèní tabulí
o historii mariánského sloupu. V roce 2016
máme v plánu pokraèovat v tomto projektu a
vybudovat chodník i v druhé èásti nebezpeèného
úseku komunikace nad pomníkem padlých.
»«
Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo
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schváleno poøízení nového územního plánu obce,
jeho financování èásteènì pøedpokládáme z
dotace ministerstva pro místní rozvoj. Oznámení
o zahájení projednávání Návrhu zadání ji bylo
vyvìeno na úøední desce a webových stránkách
obce a je moné uplatòovat pøipomínky k tomuto
materiálu.
»«
V mìsíci listopadu byla uzavøena se spoleèností
Elektrowin smlouva na odbìr elektrozaøízení.
Znamená to pro nás obèany, e u nemusíme s
likvidací elektrozaøízení, které se svým rozmìrem
nevejde do kontejneru na malé elektro, èekat do
vyhláení sbìru velkoobjemového a nebezpeèného odpadu, ale mùeme své vyslouilé elektrospotøebièe po dohodì odevzdat ve sbìrném
dvoøe obce po celý rok.
»«
Jak jsme ji døíve informovali, stále nám dìlá
problém pøi provozu obecní kanalizace obsah
tukù v sacích achtách. Pøítomnost tukù omezuje
funkènost ventilù, ale pøedevím znepøíjemòuje
provádìní údrby. Rozhodli jsme se proto o
zajitìní sbìru pokrmových tukù a olejù v domácnostech. Na obecním úøadì jsou k vyzvednutí
plastové kbelíky, které po naplnìní v dohodnutých termínech odevzdáte na sbìrném místì,
které bude k tomuto úèelu urèeno. Zájemci o
zapojení do systému sbìru si mohou vyzvednout
kbelík na tuky a oleje na obecním úøadì.
»«
Obecní kanalizace bude mít za sebou rok provo-

zu, ve kterém se odstranily nìkteré problémy a
vady. Dá se konstatovat, e systém je funkèní a
jsme pøipraveni na trvalý provoz. S tím souvisí i
fakturace stoèného, která ji bude od poèátku
roku uplatòována v celé obci podle uzavøených
smluv o pøipojení. ádáme ty z vás, kteøí budou
hradit stoèné podle vyhláky tj. podle poètu
ijících osob v nemovitosti, aby na obecním úøadì
ohlásili pø ípadné zmìny v poètu osob.
Upozoròujeme, e se ve smlouvì nejedná o
osoby pøihláené k trvalému pobytu, ale o osoby
trvale bydlící v nemovitosti.
»«
S nastávajícím zimním obdobím je stejnì jako v
letech minulých zabezpeèena údrba místních
komunikací vyhrnováním snìhu. Vyhrnování
snìhu je provádìno na telefonickou objednávku
úøadu v kadém konkrétním pøípadì potøeby.
Dovolujeme si poádat majitele vozidel, kteøí
parkují svá vozidla na místních komunikacích a
zelených plochách podél místních komunikací,
aby v maximální míøe vyuívali k parkování
vlastních pozemkù nebo parkovali tak, aby
umonili prùjezd traktoru s radlicí. Obèanùm,
kteøí nám s úklidem snìhu nezitnì pomáhají,
pøedem dìkujeme.
»«
Závìrem mi dovolte podìkovat vem za spolupráci v roce 2015, popøát vem pøíjemné a
klidné proití vánoc.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Obecní úøad zve vechny obèany na

7. zasedání zastupitelstva obce
v pondìlí 14.12.2015 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu.
Program zasedání bude vyvìen na úøední desce obvyklým zpùsobem.
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Informace pro obèany Èeské republiky
Odstávka systému pro nabírání ádosti a
pøedávání obèanských prùkazù a cestovních dokladù.

V souvislosti s novelou zákona o obèanských
prùkazech a zákona o cestovních dokladech
bude ve dnech 24.12. a 31.12.2015 odstávka

systému pro nabírání ádosti o vydání obèanských prùkazù a cestovních dokladù a jejich
pøedávání.
Podávat ádosti o vydání obèanského prùkazu a
cestovního pasu a pøedávat vyrobené doklady
bude moné nejpozdìji do 23.12.2015 vèetnì.

Omezení provozu Obecního Úøadu
V dobì vánoèních svátku bude provoz
obecního úøadu v Albrechtièkách omezen
takto:

23.12.  27.12.2015 zavøeno
28.12.2015 otevøeno (7:00-13:00, 14:00-18:00)
29.12.2015 otevøeno (7:00-14:00)
30.12.2015 otevøeno (7:00-13:00, 14:00-18:00)
31.12.2015  3.1.2016 zavøeno

Omezení provozu na Mìstském úøadì ve
Studénce je uvedeno na webových stránkách
obce Albrechtièky v sekci Aktuality, a také je
vyvìeno v obecní vitrínce u poty.

Kalendáøe
Oznamujeme, e si obèané mohou na Obecním úøadì zakoupit stolní kalendáøe Regionu
Poodøí pro rok 2016. Cena je 40,- Kè za kus.

OZO oznamuje k vývozu popelnic
Z dùvodu, e letos rok 2015 konèí lichým týdnem
a zaèíná nový rok 2016 také lichým týdnem,
budou se hned první týden v lednu tedy v pondìlí
4. 1. 2016 vyváet vechny popelnice - týdenní i
ètrnáctidenní vývozy ale také hned dalí týden tj.
v pondìlí 11. 1. 2016 (sudý týden) se budou opìt

vyváet vechny popelnice - týdenní i ètrnáctidenní vývozy.
A dále pak jak jste zvyklí, kadých 14 dnù (sudé
týdny) budou probíhat 14 denní svozy.
OZO Ostrava

informace z obce
Tøíkrálová sbírka
Pomalu se blíí nový rok a s ním ji 16.
roèník Tøíkrálové sbírky.

Zaèátkem ledna u Vaich dveøí opìt zazvoní
koledníci  tøi králové a budou Vám nejen pøát

ve dobré v novém roce, ale také Vás ádat o
finanèní pøíspìvek na projekty Charity.
65% vybraných penìz, které zùstávají Charitì
Studénka, bychom v roce 2016 rádi vyuili na
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finanèní podporu volnoèasových aktivit dìtí z
obcí, kde se sbírka realizuje, podporu peèovatelské sluby ve Studénce, Pustìjovì,
Bartoovicích, Albrechtièkách a Velkých
Albrechticích a na nákup a údrbu zdravotnických a kompenzaèních pomùcek.
V letoním roce pro Charitu Studénka tøi králové
koledovali v 15 obcích, zapeèetìno bylo 100
pokladnièek a celkem jste pøispìli èástkou 563
047 Kè.
Výtìek byl pouit na podporu provozu peèovatelské sluby, zakoupení a opravu zdravotnických a kompenzaèních pomùcek a letos také
poprvé na podporu volnoèasových aktivit dìtí.
Takto jsme podpoøili 49 dìtí, celkovou èástkou
24 360 Kè.
Èást penìz smìøovala na celostátní projekty a
humanitární pomoc.
Dìkujeme Vám za stálou pøízeò, vstøícnost a
tìdrost, kterou pomáháte vem potøebným.

Radost a pokoj v dobì vánoèní i po celý rok 2016
Vám pøejí pracovníci Charity Studénka.
Bc.Jarmila Pomikálková, DiS.
koordinátor sbírky

informace z historie Albrechtièek

Divadelní èinnost spolku Methodìj

Jevitì

Jak u bylo napsáno, spolek Methodìj navázal
na èinnosti neoficiálního Spolku veselých
mládencù, od kterého také pøevzal jevitì. To
zøejmì nebylo zcela vyhovující (sám autor textu
zmiòoval, e bylo jen narychlo natrejchnuté ze
starých pytlù), nebo mezi léty 1895-1898 chybí
zprávy o sehraných divadelních kusech, naopak
od roku 1896 nacházíme v úèetnictví zmínky o
výlohách na nové jevitì. Byly to výlohy na
cestovném pro dva èleny spolku do Kopøivnice
za úèelem prohlédnutí jevitì a na dvì cesty do
Hustopeèí (také k prohlídce jevitì) a koneènì i
výdaje za desky a práci na vlastním jeviti. Práci

stolaøskou odvedl pan Josef Pavlík (è. p. 29) a
malíøskou pan Svoboda z Pøíbora. Jak ji bylo
øeèeno výe, nové jevitì bylo poprvé
pøedstaveno v roce 1898 divadelním kusem
Pravá láska vítìzí, kterou spolek sehrál v únoru
a bøeznu. Výtìek tehdy èinil za obì divadla
necelých 23 zl.
Bìhem let doznalo pùvodní jevitì nìkolik
zásahù a oprav  napø. v roce 1907 bylo jevitì
prodloueno a k oknu, roku 1909 pan malíø
Svoboda z Pøíbora namaloval jetì jednu
svìtnici, v roce 1910 investoval spolek do
opravy jevitì, pøenesení na nové místo a
zhotovení nápovìdní budky celkem 37 K a 40 ha.
Dalí opravy jevitì byly plánovány v roce 1914 
pokraèování na stranì 5
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spoleènì s Národní Jednotou a TJ Sokol.
Vechny spolky se mìly podílet na úhradì
opravy s tím, e jevitì mìlo zùstat majetkem
ètenáøsko-pìveckého krouku a ostatní dva
spolky si je mohly zdarma vypùjèovat. V bøeznu
bylo ale po vyjádøení znalce, který odhadl opravu
jevitì na 325 K s tím, e nové, o 1 m delí jevitì
by stálo 600 K, rozhodnuto staré jevitì prodat a
poøídit jevitì nové. Ani k jednomu vak u
nedolo, zámìr pøeruilo vypuknutí svìtové
války. Pøi rozputìní spolku v roce 1919 bylo
rozhodnuto pøenechat jevitì s pìti promìnami
TJ Sokol.
***
Samostatnou kapitolku tvoøí tzv. pùjèování
jevitì. Methodìj pùjèoval jevitì spolkùm nebo i
jednotlivcùm. Cena byla rùzná. Jetì staré jevitì
pùjèoval v letech 1894-1895 spolek do Koatky
za 1-2zl, do Petøvaldu za 5zl a do Pustìjova za
4zl. V roce 1903 obdrel Methodìj dle úèetní
kníky za pùjèení jevièe do Petøvaldu 8 K, v
roce 1909 to bylo jen 4K.
Pánùm Adolfu Friedrichovi a nìjakému Vankovi z
Monova se pùjèení jevitì trochu prodrailo.
Pùjèili si ho toti bez vìdomí spolku a navíc ho
zøejmì nevrátili úplnì v poøádku a tak výbor
rozhodl: ádati od pana Adolfa Friedricha,
rolníka v Monovì, aby za pùjèení jevitì èten.pìv. spolku Methodìj v Albrechtièkách do 8 dnù
zaplatil 10 K a za pokození takté 10 K  úhrnem
20 K. Kdyby se pan Friedrich zdráhal

poadovaných 20 K zaplatiti, dostane notáøskou
upomínku, pøípadnì alobu. Pánové cenu
opravdu zaplatili v plné výi, jak dokládá
úètování spolku z tohoto roku.
Ne vdy se ale jednalo o vypùjèení jevitì ve
smyslu pøenesení na jiné místo, nìkdy lo o
pùjèení ve smyslu umonìní sehrát divadlo na
spolkovém jeviti v Albrechtièkách. Tak napø. v
roce 1910 bylo povoleno pùjèení jevitì Sokolu
ze Studénky s tou podmínkou:  aby také èten.
pìv. spolek ná mohl si nìkterou nedìli po
Velikonocích zahráti nìkterý kus ve Studénce na
tamìjím jeviti. Podobnì ji pøedtím bylo
ujednáno se ètenáøským spolkem Lubina z
Petøvaldu, e mohou v Albrechtièkách na
místním jeviti sehrát fraku Praské
vadlenky. Museli ale pøistoupit na to, e se o
zisk podìlí rovným dílem se spolkem Methodìj.
Nutno dodat, e nakonec si Lubina odnesla 20K
20h a spolek Methodìj svùj výtìek 30K 84h
vìnoval na zakoupení stavebního místa pro
èeskou kolu v Butovicích. A kdy lo o pùjèení
jevitì ákùm místní koly, bylo místo poplatku
10K rozhodnuto pùjèit dìtem jevitì zdarma.
Sehráli tehdy u pøíleitosti svátku sv. Mikuláe
dìtské divadlo Krakono.
Jevitì sehrálo také nechtìnou roli pøi eskalaci
napìtí mezi èleny spolku Methodìj a odborem
køesansko-sociálního dìlnictva, o tom ale a
pøítì. (Pokraèování pøítì)
Milan Myka, kronikáø

informace z kultury a sportu

DISKOTÉKA PRO STARÍ A POKROÈILÉ
aneb CO VECHNO ODNESL ÈAS
I kdy úèast nebyla tak velká jako minule, pøesto
se akce vydaøila. Nìkdo si pìknì zatanèil, nìkdo
zazpíval. Velkou pochvalu sklidilo i pohotìní,

hlavnì domácí koláèky. Uèastníci odcházeli s
dobrou náladou a poøadatelé vìøí, e se v pøítím
roce 2016 sejdeme ve zdraví zase na nìjaké
spoleèenské akci.
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Volejbalový turnaj
Volejbalový spolek Døina

ve spolupráci s TJ Sokol Albrechtièky poøádá v sobotu 12.12.2015 od 13:00 hod. v sokolovnì

Tradièní vánoèní losovací turnaj ve volejbale
Turnaj je urèen pro amatérské hráèe od 15-ti do 100 let, kteøí budou rozlosování
do drustev dle poètu úèastníkù.
Prezentace hráèù pøímo na místì v 12:45 hod.
Blií informace na tel.è. 737 733 713 (Arnot ajtar).
Zveme vechny sportovní nadence!!!

Termíny plesù
9.1.2016
16.1.2016
23.1.2016
23.1.2016
29.1.2016
6.2.2016

 Lidový ples  LiLiA Albrechtièky, Kulturní dùm
 Dìtský makarní ples  Sokol Albrechtièky, Sokolovna
 Skautský ples pro dìti  Junák Albrechtièky, Kulturní dùm
 Skautský ples pro dospìlé - Junák Albrechtièky, Kult.dùm
 Obecní ples  Obec Albrechtièky, Kulturní dùm
 Hasièský ples  SDH Albrechtièky, Sokolovna

Centrum volného èasu
Váení spoluobèané, pøichází zima a nepøíznivé
poèasí a s tím i vìtí èasový prostor pro vae
volnoèasové aktivity.
Rádi bychom vám tedy pøipomnìli, e Centrum
volného èasu, které bylo vybudováno jen a pouze
pro vás a vae potøeby, se tìí na vai návtìvu.
Vyuijte otevírací doby a do 21 hodin a pøijïte si
s dìtmi zahrát ping-pong, s pøáteli karambol,
nabrat formu v posilovnì nebo vyuít jednu ze tøí

moností organizovaného cvièení. A to, cvièení
na záda, jógu nebo kalanetiku. Vechny sluby
Centra volného èasu jsou za velice pøíznivé ceny
a Obec Albrechtièky se tìí na vá zájem.

Provoz v CVÈ bìhem vánoèních svátkù:

24.12.2015  26.12.2015 zavøeno
27.12.2015  30.12.2015 otevøeno
31.12.2015  1.1.2016 zavøeno

Slavení jubileí obèanù v roce 2016
Ji dlouho je v naí obci zvykem, e ke gratulantùm jubilantù se pøidávali i zástupci obce, kteøí
navtìvovali oslavence v jejích domovech.
U v minulém roce probíhaly v zastupitelstvu i

kulturní komisi diskuze ohlednì jiných moností,
jak poblahopøát k významným výroèím obèanù
Albrechtièek. Nakonec jsme se rozhodli v roce
2016 místo tradièních návtìv zástupcù obce
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uspoøádat pro jubilanty a jejich ivotní partnery
nebo doprovod spoleènou oslavu. Naim cílem je
jednak ulevit naim obèanùm s pøípravou jejich
oslavy a také vytvoøit monost, kde se mohou
setkat a pobavit se svými vrstevníky. Vìøíme, e

tato zmìna bude pøijata kladnì a uchytí se jako
nová tradice. Tato akce je naplánovaná na pøelom
kvìtna a èervna. Blií informace s pozvánkou
obdrí oslavenci nejpozdìji do konce dubna.
Za kulturní komisi Milan Myka

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme

V mìsíci prosinci 2015 oslaví své ivotní jubileum
pan Vít Tomáek - 90 let
Do dalích let mu pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V mìsíci listopadu 2015 jsme se rozlouèili:
s panem Pavlem ajtarem
a s panem Emilem Drabíkem.

informace z Adventu a vánoc
POZVÁNKA
Z a M Albrechtièky zvou irokou veøejnost na tradièní pøedvánoèní

Jeíkovu dílnu
kde si kadý za drobný poplatek mùe vytvoøit originální vánoèní ozdobu  andìlíèka.
Pøijïte v sobotu 12. prosince 2015 v dobì od 10 - 17 hod. do Z v Albrechtièkách.
(pozor zmìna  z prostorových dùvodù se letos dílnièka koná v prostorách Z)
Souèástí této dílny bude i výstava vánoèních andìlù z rùzných materiálù dìtí Z a M, a monost
výroby originálního pískového obrázku (více na www. piskohrani.cz).
Výtìek z celé akce bude zaslán na konto Dobrý andìl, pøijïte nás podpoøit.
Pøipraveno je i malé obèerstvení. Pøijïte se inspirovat a uít si pøedvánoèní atmosféru.
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Poøad bohoslueb v adventì a o Vánocích:
Jeí pøiel, aby svým nádherným povoláním k
poslunosti spasil svìt, aby ho uvedl v soulad a
vnesl do nìj harmonii, a to i pøes to, e je v nìm
pokuení.
Pokoj lidem dobré vùle ké naplní i Vae srdce
nejen v èas vánoèní, ale i po celý pøítí rok.
Pøeje faráø Pawel Grodek
13. 12. v 8:00 - 3.nedìle adventní
18. 12. v 6:30 - Me svatá
18. 12. od 16.00 do 17.30 - Zpovìï
20. 12. v 8:00 - 4. nedìle adventní
24. 12. 16:00 - Vigílie

25. 12. v 8:00 - Slavnost Narození Pánì
26. 12. v 8:00 - 2. svátek vánoèní, svátek sv. tìpána
27. 12. v 8:00 - Svátek Svaté rodiny
1. 1. v 8:00 - Slavnost Matky Boí Panny Marie

POZVÁNKA
Dívèí barokní soubor

Luce Del Sole
Vás srdeènì zve na
adventní koncert staré hudby
a ochutnávku svaøákù a punèe

12. 12. 2015
v 16 hod.
v kostele Sv. Mikuláše v Albrechtièkách
Alena Juøenová a Monika Pospíšilová - zpìv, Zuzana Andrýsková - pøíèná a zobcová flétna
Anežka Tesaøíková - cembalo
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TISKOVÁ ZPRÁVA - SmVaK
ucpávají kanalizaèní èerpadla. Tuk se také
nalepuje na stìny stokových potrubí, nastává
chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují
korozi. Pouité tuky a oleje patøí do speciálních
kontejnerù nebo do sbìrných dvorù, øíká øeditel
kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.
Pouité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít
upotøebení pøi výrobì energie, jako paliva nebo
napøíklad pøi výrobì kosmetiky.

Co patøí do kanalizace, a co ne?
Buïme ohleduplní k ivotnímu prostøedí i vlastní penìence
Do èistíren spoleènosti SmVaK Ostrava dotéká
stále více látek, které do odpadních vod nepatøí.
Zpùsobují provozní problémy, zvyují náklady a
zatìují ivotní prostøedí
Ostrava, 9. 11. 2015  V tøídìní plastù, skla nebo
papíru patøí Èeská republika k evropským premiantùm, v kanalizaci ale èasto konèí pøedmìty a
látky, které tam rozhodnì nepatøí. Ty mohou
pokozovat potrubí a dalí zaøízení v kanalizaèní
síti, zatìují ivotní prostøedí a pùsobí technické
problémy pøi odkanalizování a èitìní odpadních
vod. Objem nevhodných látek ve vodì, která
pøichází do èistíren spoleènosti SmVaK, se
zvyuje, èím se kromì negativních dopadù na
ivotní prostøedí komplikuje a prodrauje proces
odkanalizování a èitìní.

Problémy zpùsobují také zátky od lahví a jiné
pøedmìty, které na sebe v potrubí zachycují dalí
odpady. Do kanalizace v ádném pøípadì nepatøí
hygienické potøeby, jako jsou vlhèené ubrousky a
tyèinky do uí, nebo textilie, které se pouívají k
úklidu. Jen tím pøispíváme k jejímu monému
ucpání.
Spláchnutím do WC bychom se také nemìli
zbavovat potravin a zbytkù jídla. Ty pak slouí
jako potrava pro hlodavce, kteøí ve stokách ijí a
díky dostateènému pøísunu stravy se mohou
nekontrolovatelnì pøemnoovat.
Kanalizace rovnì neslouí k likvidaci nevyuívaných lékù, chemikálií, øedidel, zbytkù barev apod.
Kdy se dostanou do odpadní vody, mohou
naruit fungování èistírny a zpùsobit ekologickou
havárii.
Mùe se to zdát triviální, ale z naeho pohledu
jde opravdu o zásadní problém. Negativní jsou
dopady na ivotní prostøedí, ale také na nai

Málokdo si pøi vaøení uvìdomuje, jak velké
problémy v odpadu zpùsobují oleje a tuky, které
do nìj po pouití bìnì vyléváme. Tukové èástice
se pøi ochlazení shlukují a nabalují na sebe dalí
odpad. Sraený tuk mùe uvnitø potrubí vytvoøit
velmi odolnou ucpávku a zneprùchodnit ho.
Vzniklé hroudy tuku ve stokách pokozují a
pokraèování na stranì 10
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provozní èinnost. Látky, které do odpadu nepatøí,
zpùsobují technické problémy, proces
odkanalizování a èitìní prodraují, co má ve
svém dùsledku dopad na kadého z nás v èástce,
kterou platíme za odvádìní odpadních vod
(stoèné). Kanalizaèní sí slouí k odvádìní
odpadních vod, nikoliv odpadù, a ji v pevném
nebo kapalném skupenství. To, co je moné do
kanalizace vypoutìt, jednoznaènì urèuje
kanalizaèní øád, vyzývá k odpovìdnosti
generální øeditel SmVaK Ostrava Anatol
Penièka.
Spoleènost SmVaK Ostrava a.s. provozuje
kanalizaèní sí s celkovou délkou 1740 kilometrù
v 81 obcích. Na sí je pøipojeno více ne 525 000
obyvatel. V provozu je 111 kanalizaèních
èerpacích stanic a 65 èistíren odpadních vod s
celkovou kapacitou 279 682 m3 za den, co
odpovídá zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 2014
bylo odkanalizováno témìø 28 milionù m3
odpadních vod.

inzerce

Co do kanalizace nepatøí?
- Oleje a tuky pouívané pøedevím v kuchyni,
ale i pøi dalích domácích pracích;
- Pevné pøedmìty
- Zbytky potravin (biologický odpad);
- Hygienické potøeby (vlhèené ubrousky,
tyèinky do uí );
- Chemikálie a dalí nebezpeèné látky (barvy,
øedidla, oleje, ropné látky, èisticí prostøedky
atd.);
- Léky (patøí zpìt do lékárny)
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvèí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s., 28. øíjna 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava. tel.: 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

Koupím
Koupím les, Morava a Valasko, platím hotovì. Solidní jednání. Tel. 732 210 288,
email: agro2@centrum.cz

Pronájem
Tìlocvièná jednota Sokol Albrechtièky nabízí k pronájmu byt 3+1 v sokolovnì.
Informace na tel.èísle 724237032
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Fa. Bartoš Pavel

Stavební a zednické práce
M Stavba rodinných domů
M Zateplení fasád
M Kompletní opravy starších objektů
M Kompletní rekonstrukce koupelny
M Zámkovou dlažbu,vyzdění okrasných plotů, opravy komínů
M sádrokartonářské práce
M Možnost zajištění elektro a vodoinstalaterských prací
M Pronájem trubkového lešení

Mobil: 604 675 100
e-mail: bartos36@seznam.cz
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Humor na téma - Vánoce

zdroj www.mirekvostry.cz

Murphyho zákony§ - a Vánoce
1. Zapomìòte na to, e Vánoce jsou svátky klidu a pohody.
2. Saintùv zákon: - Obecnì se má za to, e Vánoce se slaví na poèest narození Jeíe Krista.
Vysvìtlivka: Bylo ovem dokázáno, e se Jeí Kristus narodil jindy.
3. Outliveùv zákon: V dnení dobì je u zcela lhostejné, zda je pùvod Vánoc náboenský, nebo
svìtský, ale je vhodné se sem tam pomodlit za to, abyste je pøeili.
Dovìtek: Pøeít Vánoce ve zdraví takøka nelze.
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky prosinec 2015  Vydává: Obec Albrechtièky, è. p. 131, 742
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Eva Tripská a Radomír Volek  Grafická úprava: Radomír Volek  Email:
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