INFORMÁTOR

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - duben 2016

informace z obecního úøadu

Zpráva o èinnosti obecního úøadu v mìsíci bøeznu
Váení spoluobèané,
s pøíchodem jara se vichni pustíme do úklidu
svých zahrad a okolí domù. Tyto práce èekají i
nae pracovníky na obecních plochách a veøejných prostranstvích. Práce byly zahájeny v
minulých dnech úklidem posypového materiálu
na hlavní komunikaci a budeme pokraèovat na
dalích místech. Kadoroènì nám mnozí z Vás
pomáháte úklidem i na veøejných prostranstvích.
My za tuto pomoc dìkujeme a jsme za ni vdìèni.
»«
V týdnu od 18.4.2016 bude opìt zahájen sbìr
biologického odpadu do kontejnerù u obecních
garáí. Pøesný den v týdnu, kdy bude sbìr probíhat, Vám oznámíme místním rozhlasem.
Stále platí i monost objednat si odpadovou
nádobu na biologický odpad u spoleènosti OZO
Ostrava.
»«
V mìsíci lednu byla podána ádost o dotaci u
ministerstva pro místní rozvoj na zpracování
územního plánu, která byla schválena a obdríme dotaci ve výí 238.128,- Kè. Práce na
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územním plánu ji byly zahájeny a spoleènost
Atelier Archplan Ostrava s.r.o. vypracovává
návrh územního plánu pro spoleèné jednání.
Vyzýváme Vás tímto k úèasti na pøípravì územního plánu obce a pøípadnì i k podávání svých
návrhù.
»«
Jak jste byli døíve informováni, bude 4. dubna
zahájena stavba Chodník u komunikace
III/46431  lokalita 2, co je výstavba nové
opìrné zdi a chodníku v zatáèce nad pomníkem
padlých. Stavbu bude provádìt firma STAMEX
s.r.o. z Bøezové, která podala nejvýhodnìjí
nabídku. S touto stavbou nás èeká dopravní
omezení, které bude vyadovat zvýení pozornosti a opatrnosti pøi pohybu v místech stavby, a
u vozidlem, pìky nebo na kole. ádám Vás
tímto o pochopení a pøizpùsobení se daným
pomìrùm.
»«
V mìsíci bøeznu dolo k podpisùm kupních
smluv na pøevod majetku se spoleèností
MORAVAN a.s.. Obec tímto krokem prodává
pozemky v areálu bývalé ivoèiné výroby a
získává budovu mechanizaèního støediska, která
by mìla slouit obci jako technická základna a
souèasnì jako prostor pro sbìr a recyklaci odpadù.
V souvislosti s tìmito kroky jsme od spoleènosti
MORAVAN odkoupili studnu, kde v souèasné
dobì provádíme potøebnou údrbu spoèívající ve
vyèistìní prostoru kolem studny a proøezávce
náletových stromù a keøù. Následovat by mìla
oprava støechy a fasády.
»«
pokraèování na stranì 2
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V zájmu zvýení bezpeènosti a ochrany majetku výroby. Vlastní realizaci pøedpokládáme v roce
jsme zadali zpracování projektové dokumentace 2017.
na rozíøení veøejného osvìtlení v úseku od
Ing. Miloslav Èegan, starosta
spoleènosti MIRAMO a po bývalý areál ivoèiné

Z jednání zastupitelstva obce
V mìsíci bøeznu zastupitelstvo obce na
svém zasedání projednalo a schválilo:

- Uzavøení darovacích smluv s
Moravskoslezským krajem k vzájemnému
vypoøádání pozemkù po výstavbì rozíøení
komunikace a chodníku u mariánského sloupu
- Uzavøení darovací smlouvy s Øímskokatolickou farností Albrechtièky, kterou obci
Albrechtièky daruje pozemek parc.è. 542/13 v
k.ú. Albrechtièky
- Delegaci starosty na valnou hromadu a.s.
ASOMPO

- Uzavøení smlouvy o dílo s firmou STAMEX
s.r.o. na stavbu Chodník u komunikace
III/46431  lokalita 2
- Budoucí prodej pozemku p.è. 670 a ocelového
pøístøeku Ing. Luïku tùralovi
- Poskytnutí finanèních darù adatelùm o
pøíspìvky ve výi 1.500,- a 5.000,- Kè
- Poskytnutí dotací na èinnost místním spolkùm
a Charitì Studénka
- Zmìnu rozpoètu è. 2/2016
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Publikace vydané MAS Regionu Poodøí
MAS Regionu Poodøí vydalo v rámci svých projektù v roce 2015 publikace, které jsou k dispozici na
obecním úøadì:

Tradièní jídla a speciality z Poodøí a Podpo¾aní

V rámci projektu Chu a vùnì regionálních jídel v Poodøí a
Podpo¾aní byla vydána kniha s názvem Tradièní jídla a speciality z Poodøí a Podpo¾aní. Kniha popisuje jak význam a prùbìh
projektu, tak zároveò pøináí recepty na tradièní jídla v Poodøí a
Podpo¾aní (souèasný okres Detva na Slovensku).

Zábavná vlastivìda z naich vesnic a
Zábavná prvouka z naich vesnic.

Jejich smyslem je pøiblíit dìtem, ale i dospìlým,
poutavou formou historii i souèasnost regionu a upevnit
tak jejich vztah k místu kde ijí. Mùete se doèíst, jak
vznikaly názvy obcí, jaké významné osobnosti v nich
ily a co zajímavého se událo v jejich historii. Kníky
obsahují i øadu kvízù, køíovek, osmismìrky a dalí
úkoly.
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Pøíbìhy naich kronik

Dalím výstupem projektu spolupráce pìti místních akèních skupin je publikace Pøíbìhy naich kronik. V rámci tohoto projektu probìhlo nìkolik
workshopù ve kolách a obcích Regionu Poodøí. Vzniklo pìt publikací zachycujících pøíbìhy z obecních kronik MAS Partnerství Motìnka, MAS Hanácké
Království, MAS Høíbìcí hory, MAS Moravská cesta a MAS Regionu Poodøí.
Publikace z Regionu Poodøí je k dispozici na obecním úøadì. Vechny pøíbìhy
kronik si pak mùete zapùjèit v obecní knihovnì.

OZO Ostrava
1. Oznamujeme obèanùm,
kteøí mají sjednaný svoz
biodpadu (hnìdé popelnice), e od 1.dubna 2016
zaène jeho pravidelný vývoz vdy ve støedu
lichého týdne.

2. Dále pøipomínáme obèanùm, e 7.kvìtna 2016
probìhne u mateøské kolky svoz velkoobjemového odpadu. Doba sbìru bude od 12:00 do
15:00 hod.

POPLATKY
Pøipomínáme obèanùm, e vechny platby (poplatek za psa, nájem
hrobového místa, stoèné, popelnice) mohou platit v hotovosti na
obecním úøadì nebo pøevodem na úèet 70121764/0600, pro variabilní symbol pouijte èíslo domu, U PLATBY STOÈNÉHO PRO
VARIABILNÍ SYMBOL POUIJTE ÈÍSLO FAKTURY.

informace ze spoleèenské rubriky
Blahopøejeme
V mìsíci dubnu 2016 oslaví své ivotní jubileum
paní Falharová Rùena

70 let

Do dalích let ji pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
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COOP Jednota Albrechtièky

Znovuotevøení remodelované prodejny
COOP Jednoty Hodonín v Albrechtièkách

V pátek 18.3.2016 v 7,00 se otevøel vstup do
prodejny COOP, kterou Jednota Hodonín rekonstruovala v Albrechtièkách. Zákazníci vstoupili
do totálnì inovované, proslunìné prodejny, plné
zajímavého zboí, novì vybavené. K remodelingu jsme pøistoupili zcela zásadním zpùsobem od
základù po støechu, vekeré zaøízení nové a co
navíc ?
V této prodejnì jsme zøídili po dohodì s Èeskou
potou také potovnu, elegantní, moderní, na
úrovni. Potu otevíráme 1.4.2016, ale u dnes
jsme plnì pøipraveni , sdìluje Ing. Petr Jankaniè,
námìstek pro marketing a IT Jednota v
Hodonínì.
Prodejna je plnì technicky vybavená poèítaèovou pokladnou, internetovì spojená s centrálou
drustva a centrální velkoobchodní a logistickou
centrálou v Napajedlích stejnì jako vech ostatních více ne 120 prodejen drustva.
Obratovì rosteme a to je bezvadné, hovoøí to
o dlouhodobé stabilitì a inovaèní aktivitì vedení
drustva pod taktovkou pana øeditele Ing.
Vaculovièe a paní pøedsedkynì pøedstavenstva
JUDr. Mileny Kadlecové. Zásadním remodelingem od roku 2014 prolo ji více ne 50% prodejní sítì zfúzované Jednoty Nový Jièín a to v dobì,
kdy ji celá sí na hodonínsku u parametry
moderní prodejny má. Renovace dalích prodejen je ji zahrnuta do harmonogramu pro nejblií
období.

Naim zámìrem je poskytnout v naich prodejnách dùstojné prodejní prostøedí, odpovídající
poadavkùm 21. století. Ale nejen prostøedí, ale i
tomu odpovídající nabídku zboí a úroveò poskytovaných dalích slueb.
V Zákaznickém klubu drustva ji letos budeme
mít hezkých 50 000 èlenù, kteøí aktivnì své
èlenství vyuívají a ji máme pøipravenou nabídku speciálního zboí pro nadcházející období,
kterou ji brzy zveøejníme. Proto vyzýváme
vechny, kteøí s námi jetì v Zákaznickém klubu
nejsou, pøidejte se k nám, nic to nestojí a mùete
vyuívat slueb klubu vèetnì e-shopu. Jak se
stát èlenem? Pøihláky máme na prodejnì.
Jednota Hodonín tu s námi ije u poctivých 60.
let a jak je vidìt  peèuje o sebe, chce se nám
líbit. Rùstem treb a rùstem poètu zákazníkù
dokazuje, e je ve skvìlé kondici a e je pøitalivá
svým prostøedím, nabídkou a úrovní slueb. A co
je dùleité  je nae, moravská. Její zisk neodplouvá do zahranièí, ale promìòuje se v modernizace, v nové prodejny, v nové sluby. Svou prací
udruje a zlepuje kvalitu ivota a úroveò slueb
v naich obcích a nabízí, abychom jich bohatì
vyuívali.
Dret pøi sobì se vyplatí  nám
vem.
Tak vechno nejlepí do té dalí edesátky
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25 let chránìné krajinné oblasti Poodøí
Ta b u l e , c e d u l e ,
oznaèníky
P ø i p ro c h á z k á c h è i
projíïkách Poodøím jste
jistì narazili na rùzné
informaèní tabule a
cedulky, a tak nebude
moná od vìci, udìlat pøehled tìch nejbìnìjích
s krátkým vysvìtlením.
Chránìná krajinná oblast Poodøí  tabule s
velkým státním znakem bývá umístìna na
vybraných, více frekventovaných místech pøi
hranici CHKO.
Ptaèí oblast Poodøí  posunuli jsme se na evropskou úroveò, protoe tato jednoduchá cedulka
oznaèuje jeden z typù chránìného území evropské soustavy Natura 2000. V Poodøí je to jednoduché, nebo platí, e území CHKO se rovná Ptaèí
oblasti Poodøí. Proto je tato cedulka na stejném
oznaèníku, jako tabule vymezující CHKO Poodøí.
Chránìná krajinná oblast má rozlohu více ne 80
km2, a tak byla uvnitø ní vyhláena také mení,
pøírodnì nejcennìjí území, která mají specifické
ochranné podmínky.
Jaká to jsou?
Národní pøírodní rezervace  tu máme v Poodøí
jen jednu (NPR Polanská niva), jde o pøírodnì
vùbec nejhodnotnìjí území, co naznaèuje
slovo národní (podobnì existují v památkové
péèi národní kulturní památky). Je to jediný typ
území, kde je pøímo ze zákona o ochranì pøírody
a krajiny omezen pìí pohyb návtìvníkù pouze
na cesty vyznaèené orgánem ochrany pøírody.
Oznaèuje ji tabule s velkým státním znakem,
cedulka s kategorié a názvem území a pruhové
znaèení (viz dále).

Pøírodní rezervace a pøírodní památky  rozdíly
mezi nimi nejsou podstatné, pøírodní památky
bývají èastìji geologického nebo geomorfologického charakteru. V Poodøí je jich celkem osm a
jejich hranice poznáme podle cedule s malým
státním znakem a cedulkou oznaèující kategorii
chránìného území. Tabule nalezneme pøedevím
poblí komunikací, hranice jsou vak vyznaèeny
po celém obvodu území tzv. pruhovým znaèením.
To bývá vìtinou na stromech  dva vodorovné
èervené pruhy. Jeden z pruhù vak není po celém
obvodu kmene, spodní je jen na polovinì. Platí,
e pokud vidíme dva pruhy, jsme mimo chránìné
území a pokud jeden, jsme uvnitø.

Poslední, a svým zpùsobem specifické, jsou
tabule, které oznaèují jednotlivé památné stromy
 vìtinou jde o vìkovité døeviny, které si u nìco
pamatují a podobnì jako staøí lidé si zaslouí
pokraèování na stranì 6
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úctu a ochranu.
Takové jsou tedy zákonné oznaèníky, v Poodøí
ale potkáme mnoho rùzných informaèních
panelù, které seznamují pìí i cyklisty s pøírodou
i historickými objekty a událostmi. K tìm s
pøírodní tématikou se vrátíme pøítì.
A na závìr dùleitá poznámka  výe zmínìné
zelené tabule se státním znakem nejsou zákazem vstupu, nejsou sdìlením zde je pøíroda a
èlovìk v ní nemá co pohledávat. Øíkají nìco

jiného: vstupujete do pøírodnì zvlá cenného
území, chovejte se proto citlivì a nepokozujte
ho. Je asi zbyteèné uvádìt konkrétnì, co je
slovem nepokozovat mínìno  ti sluní vìdí èi
vytuí Byli bychom rádi, kdyby to byli vichni
pøíchozí.
Agentura ochrany pøírody a krajiny, regionální
pracovitì Správa CHKO Poodøí

Den Zemì
OS Ostøí u pøíleitosti Dne Zemì zve vechny
milovníky pøírody k jarní procházce spojenou s
úklidem okolních lesù. Máte-li zájem udìlat nìco
pro èistou pøírodu, pøijïte v sobotu 23. 4. 2016 v
9 hod. na parkovitì u ubytovny Kotvice.
Doporuèujeme vyí, gumovou obuv. Dìti v
doprovodu dospìlé osoby. Tìíme se na Vai
úèast.
za OS Ostøí Z. Faldyna

informace z historie Albrechtièek

Rok 1926 v Albrechtièkách aneb co se dìlo pøed 90 lety
1. èást
Mnoho se zmìnilo za deset let  tedy od roku
1916. V roce 1916 byla válka, nae obec patøila
do Rakousko  Uherska a nadìje na lepí ivot
byla velmi malá. V roce 1926 tu byla
Èeskoslovenská republika, hlavou státu byl
Tomá Garrigue Masaryk a politici i obèané øeily
zcela jiné problémy, ne v roce 1916. I kdy se v
roce 1926 stále jetì nepsala obecní kronika
(události byly dopsány zpìtnì v roce 1928),
jiných dokumentù se zachovalo dost. Tolik, e
následující text nelze vnímat jinak, ne jen jako
støípky z událostí zmínìného roku. Zaènìme

informací z bìného ivota: V roce 1916 se svítilo
petrolejkami a svíèkami. V roce 1926 si lidé ji
dva roky mohli veèer posvítit elektøinou.
Elektrifikace probìhla v roce 1924 a byla zèásti
financovaná utrenými prostøedky za obecní
hostinec a zèásti z pùjèky.

Albrechtièky a Nová Horka

V roce 1926 byly Albrechtièky vìtí obcí, ne
dnes  patøila k nim toti Nová Horka. Ke slouèení
obou obcí dolo ji v pøedcházejícím roce.
Samotný akt pøipojení byl administrativnì velmi
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nároèný, dolo k doèasnému rozputìní obou
obecních výborù (v Albrechtièkách I Nelhubli),
byly vypsány nové volby a mj. také na
katastrálních i jiných mapách pøepsán název
Nelhuble na Nová Horka. ádost o slouèení
podali zastupitelé ji v roce 1919, ale est let
trvalo, ne byl tento nápad realizován. A kdo v
roce 1926 zasedal v obecním zastupitelstvu?
Sloení bylo pestré. Do voleb v roce 1925
kandidovalo celkem devìt (!) stran, z nich se
sedm do zastupitelstva dostalo:
 Èeskoslovenská sociálnì demokratická
strana dìlnická  2 zastupitelé
 Èeskoslovenská strana lidová  6 zastupitelù
Domovina  místní sdruení domkaøù a
malorolníkù  2 zastupitelé
 Deutsche Wahlgemeinschaft Neuhübel
 2 zastupitelé
 Obèanská strana v Albrechtièkách
 1 zastupitel
 Èeská obèanská strana v Nové Horce
 1 zastupitel
 Republikánská strana zemìdìlského lidu
(tzv. Agrárníci)  4 zastupitelé
Starostou obce byl od 1. listopadu 1925 Josef
Friedel è. p. 15 (z agrární strany) a jeho
námìstkem byl Jaroslav Barto ze strany lidové.
(zdroj: obecní kronika s. 50-53)
Nìkteré vìci ale samozøejmì pøetrvaly. Napø.
Raiffaisenka  tj. domácí vesnická banka.
Byla zaloena v roce 1901 a jejím úèelem bylo
støádat a pùjèovat peníze. Starostou byl od jejího
zaloení stále Felix najdar a pokladníkem
Frantiek Hradil (také od zaloení). Zmìny pøeila
také Domácí pojiovna hovìzího dobytka 
taková domácí vesnická pojiovna. Hostince
také stály tam, kde døíve  tj. hostinec Fridolína
Huvara na è. p. 5 a Obecní hostinec na è. p. 99
(dnes na jeho místì stojí Centrum volného èasu).

Jen ten obecní hostinec u nebyl obecní, nebo
byl v r. 1922 prodán ve veøejné drabì Robertu
Èechovskému.

kola

Velké zmìny nastaly také ve kole. U od roku
1921 byla ve kole k dispozici tøetí uèebna.
Vytvoøila se z uèitelského bytu, který se
pøestìhoval na è. p. 53 (obec ho koupila od
vrchnosti ji z kraje roku 1918). Zatím vak kola
jetì fungovala jako dvojtøídní s poboèkou pøi
druhé tøídì. Trojtøídní se kola stala oficiálnì a
od záøí 1925. V roce 1926 byl øídícím uèitelem p.
Jan Antl (od roku 1925), který v této funkci zùstal
a do roku 1948. Kromì nìj v roce 1926 uèili
jetì Alois Demel a Jindøich Vacula, který se vak
bìhem roku odstìhoval do Koatky a nahradil ho
Karel Pavlík.
Dne 6. ledna sehrál uèitelský sbor s áky divadelní hru Princezna zlatohvìzda. Výtìek
(683,36 Kè) byl pouit na nákup 10 pøírodovìdných obrazù, pumpy na tlak, leydenské láhve
(kondenzátor, slouila k pokusùm s elektøinou)
a magnetické tyèe.
ákù bylo celkem 109  v I. tøídì 32, v II. tøídì 35
a v III. tøídì 42.
Oproti roku 1916
se neslavily
narozeniny, resp.
pohøeb Frantika
Josef a I., ale
narozeniny T. G.
Masaryka a
státní svátek 28.
øíjna. (zdroj:
kolní kronika
roky 1925-27 a
obecní kronika)

pokraèování na stranì 8
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Farnost

Farní kronika je k tomuto roku pomìrnì skoupá.
Z darù vìøících bylo doplnìno osvìtlení kostela
novými lampami za oltáøem, na lustru a na kùru,
byla zøízena elezná konstrukce pod zvony na
vìi za 6.000 K, které byly sebrány od
dobrodincù. Faráøem byl Bohumil Fukala, o
kterém jeho nástupce pozdìji napsal, e jeho
jemné a citlivé dui mnoho alu odpad nìkterých
farníkù zpùsobil. Nutno poznamenat, e
odchody z katolické církve nebyly jen místní
záleitostí. Pøechodná ztráta prestie katolické
církve v prvních pováleèných letech (církev byla
mnohými spojována s minulým reimem, sám
prezident byl podporovatelem husitské

mylenky) se projevila odchodem asi pøes milion
vìøících z katolické církve (nìkteøí se poté ale
vrátili zpìt) a pøispìla k zaloení Èeskoslovenské
církve. Napìtí ve spoleènosti samozøejmì
ovlivòovalo i dìní v naí obci (napø. TJ Sokol
vylouèil ze svých øad dva uèitele, kteøí se podíleli
na zvolení klerikála do èela kolské rady a
podíleli se také na rozhodnutí zakázat
bohosluby místní církve èeskoslovenské v
budovì koly). (Zdroj: Farní kronika, Obecní
kronika, Sokolská kronika)
Pokraèování pøítì

Milan Myka, kronikáø

informace z obce
Nová socha Krista v kostele sv. Mikuláe v Albrechtièkách
Velikonoce jsou nejvìtí køesanské svátky. byla skrznaskrz proraná èervotoèem. Novou
Pøedchází jim est týdnù dlouhá postní doba sochu Krista zhotovil podle starého originálu
urèená k rozjímání a pøípravì na velké svátky. starosta obce pan Miloslav Èegan, èím si
Vrcholem pøíprav na Velikonoce je tzv. vyslouil velký dík a uznání vech. Dìkujeme!
velikonoèní triduum  Zelený ètvrtek (pøipomínka Kdo si letos nestaèil vimnout, a nezoufá, pøítí
Poslední veèeøe), Velký pátek (Ukøiování) a rok na Velký pátek bude mít monost si tuto
Slavnost Zmrtvýchvstání Pánì (sobota veèer a k r á s n o u ø e z b á ø s k o u p r á c i a s y m b o l
nedìle). Aby se zdùraznila dùleitost svátkù velikonoèních svátkù prohlédnout znovu.
(resp. skuteèností, které pøipomínají) je i liturgie
Milan Myka, kronikáø
tohoto období slavnostnìjí a originálnìjí
(tj. nìkteré z obøadù se konají jen ten jeden
den v roce), ne obvykle.
Jedním z obøadù je také pøenesení Svátosti
oltáøní do boèního oltáøe (na Zelený ètvrtek),
kde zùstává a do Vzkøíení. Pod oltáøem
bývá umístìna socha mrtvého Krista  oltáø
tak symbolizuje Boí hrob. Letos si mohli
úèastníci bohoslueb nebo sobotní adorace
vimnout, e pùvodní, stará socha Krista je
nahrazena novou. Pùvodní socha toti ji Nová socha Krista v kostele sv. Mikuláe
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POZVÁNKA - Exkurze do pivovaru

Obec Albrechtièky organizuje na sobotu 23. dubna 2016
exkurzi do pivovaru v Kozlovicích.

Exkurze pivovaru s odbornou pøednákou bude trvat zhruba 40
minut a je moné si pøiobjednat ochutnávku 4 druhù piva.
Souèásti pivovaru je stylová restaurace.
Zájemci mohou navtívit i areál Na mlýnì s restaurovaným
mlýnem a plnì funkèním mlýnským kolem. V areálu se nachází expozice dobových artefaktù ze
statkù naich dìdeèkù a kuchyní naich babièek. Najdete zde i kaplièku sv. Floriána poehnanou
ostravsko-opavským biskupem F.L.Lobkowiczem.
Cena zájezdu je 60,- Kè, s ochutnávkou piv 100,- Kè. Odjezd autobusu bude v 14:00 hod. od poty
a návrat se pøedpokládá kolem 19:00 hodiny.
Zájemci hlaste se na obecním úøadì.

POZVÁNKA - zájezd do divadla
Obec Albrechtièky poøádá v pátek 6.5. 2016 zájezd do divadla J.Myrona v Ostravì
na operetu - muzikál

Ptákoviny podle Aristofana
Nejznámìjí èeskou adaptací Aristofanovy komedie Ptáci je básnický pøepis Jiøího áèka
Ptákoviny podle Aristofana. Pøi jeho divadelní adaptaci se tìsnì pøed revolucí poprvé seli
reisér Stanislav Moa a hudební skladatel Zdenìk Merta, jedna z nejvýznamnìjích autorských
dvojic èeského hudebního divadla. V prùbìhu let se spoleènì k textu Ptákovin nìkolikrát vrátili,
aby spoleènì vyvolali ducha lidové takaøice s její ivelnou hravostí, plebejskou neuctivostí a
humornou nadsázkou.
Vstupenky si mùete zakoupit na obecním úøadì. Odjezd autobusu bude v 17:30 hod. od poty.

POZVÁNKA - Pøednáka Petra Smolka

Svatý rok milosrdenství
Petr Smolek

v kulturním domì v Albrechtièkách
dne 19. dubna 2016 od 17:30
srdeènì zve LiLiA, z.s.
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - duben 2016
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Pozvánka

OBEC ALBRECHTIÈKY Vás zve na

DISKOTÉKU PRO STARÍ A POKROÈILÉ aneb

CO VECHNO ODNESL ÈAS

hudba: DJ PAUL DOCTOR (MUDr. Pavel Hanzelka)

Pojïte si zazpívat, zatancovat a pøitom zavzpomínat
na nejvìtí hity Vaeho mládí.
Kulturní dùm Albrechtièky, 21. 5. 2016 18.00 hodin, Obèerstvení zajitìno

inzerce
Masáže v Albrechtičkách

Chvíle Pohody

"DOPØEJTE SVÉMU TÌLU jarní oèistu, regeneraci a relaxaci prostøednictvím MASÁÍ a
aromaterapie s vonnými esenciálními oleji"

Dle Vaich individuálních potøeb se domluvíme na konkrétním druhu masáe (sportovnì-rekondièní,
thajská olejová, masá rukou a nohou, masá oblièeje, èínská tlaková masá hlavy a oblièeje a
kombinace tìchto masáí).

Cena masáe: 360,- Kè za hodinu (540,- Kè za 1,5 hodiny, 720,- Kè za 2 hodiny)
AKCE !!! - DUBEN, KVÌTEN a ÈERVEN Klient, který pøijde v tomto období na dvì masáe, bude mít tøetí masá jen za cenu 300,- Kè
za hodinu!
Dále nabízím oetøení REIKI (tj. univerzální ivotní energie) - 100 Kè za hodinu, dle potøeby
klienta a doby pùsobení. Reiki lze provádìt bìhem masáe i jako samostatné oetøení.
Jedná se o alternativní zpùsob léèby, nenahrazuje lékaøskou péèi, ale doplòuje ji tak, aby
byla ku prospìchu celého organismu. Pùsobí na úrovni tìlesné, psychické, emocionální a
duchovní. Pøináí klid, harmonii a duevní rovnováhu.
Mgr. Romana Závodská, DiS.
E-mail: masaze.chvilepohody@seznam.cz
Telefon: 604 62 00 17, - od 9,00 hod. do 18,00 hod.
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BYT K PRONAJMUTÍ
Tělocvičná jednota Sokol Albrechtičky nabízí k pronájmu byt 3 + 1 první kategorie v
budově sokolovny. Zahájení nájmu dle dohody.
Bližší informace na tel.: 724 237 032 nebo u starosty TJ p. Svatopluka Genzera,
Albrechtičky č. p. 202. Písemné přihlášky zasílejte na adresu starosty TJ,
případně e-mailem na adresu ludmila.genzerova@tiscali.cz.

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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Vtipy na téma jaro.

Autor: M. Vostrý, zdroj: www.mirekvostry.cz

Murphyho zákony§ - Manelky a Milenky

ZÁKONY DÉLETRVAJÍCÍHO VZTAHU
Prezentaèní zákon: Kadá ena, s ní budete udrovat déletrvající milostný vztah, má v podstatì dvì
základní touhy - pøedstavit vás rodièùm a pøítelkyním.
Upozornìní: Obìma tìmto aktùm byste se mìli ve vlastním zájmu vyhnout jako èert køíi.
Dodatek: Budete-li se líbit matce své pøítelkynì ji pøed tím, ne ji poádáte o ruku, pravdìpodobnì s
vámi není nìco v poøádku.
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky duben 2016  Vydává: Obec Albrechtièky, è. p. 131, 742
55 Albrechtièky  Redakèní rada: Milan Myka, Miloslav Èegan, Renáta Drdová, Lada Sklenáková,
Eva Tripská a Radomír Volek  Grafická úprava: Radomír Volek  Email:
informator@albrechticky.cz, tel.: 734 860 541 Informátor obce je evidován na MK, ev. è. MK ÈR
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