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Úvodník - Èerven

Váení spoluobèané,
dovolte mi úvodem dneního Informátoru, seznámit Vás se záleitostmi, které jsou øeeny zastupitelstvem obce.
»«
Pøipravujeme nové investièní akce a opravy
obecního majetku. V souèasné dobì se intenzivnì zabýváme nalezením vhodného zpùsobu
opravy schoditì ke høbitovu a kostelu, které
doznává stále vìtí rozsah pokození. Je naim
zájmem zajistit opravu úspornì a kvalitnì, ale
také máme zájem zachovat provoz schoditì pøi
opravì alespoò z poloviny.
»«
Projekènì se pøipravuje rozíøení veøejného
osvìtlení v èásti obce od firmy Miramo po zemìdìlské drustvo.
»«
Pøipravujeme také zámìr na opravu opevnìní
mostních opìr v Albrechtièském potoku, aby
nedocházelo k jejich dalím destrukcím. Technik
provádìjící prohlídky mostù nás upozornil na
potøebu provést pøednostnì ochranu opìr a

Obec Albrechtièky

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

následnì se zabývat opravami mostù samotných. Z tohoto dùvodu jsme zatím opravu ádného mostu nezahájili, i kdy jsem toto avizoval
pøed pøípravou rozpoètu na rok 2016.
»«
V tìchto dnech je pøed dokonèením stavba
chodníku u pomníku padlých.
»«
V mìsíci dubnu byla provedena plánovaná
výmìna 10 ks svítidel veøejného osvìtlení za
úspornìjí LED svítidla. Stejná svítidla budou
jetì osazena ke zmiòovanému chodníku.
Pøedpokládáme, e postupná obnova svítidel
bude pokraèovat i v pøítích letech.
»«
Obec se stala v nedávné dobì majitelem budovy
bývalého mechanizaèního støediska, které má
zámìr vyuívat jako støedisko údrby na místo
dosavadních garáí. Budova byla ji nìkolik let
oputìna a nenachází se v nejlepím stavu. Je
proto nutné udìlat opatøení, aby se tento stav
nadále nezhoroval. Jedním z prvních krokù
bude oprava støechy. V dalím kroku bude
pøíprava zámìru na celkové vyuití budovy, ve
které by mohly být i prostory k pronájmu pro
podnikání.
»«
Jedním z hlavních problémù dneních dnù je
zabezpeèení údrby travnatých ploch na veøejných prostranstvích. S omezeným poètem
pracovníkù se snaíme zabezpeèit údrbu podle
zvyklostí v minulých letech. Provádìní prací je
samozøejmì vedeno snahou mít v co nejlepím
stavu prostory, které jsou pro obec významné z
hlediska estetického nebo návtìvnického a
pokraèování na stranì 2
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naopak na prostranstvích, která nejsou tak
významná bude zajitìno seèení pouze 2x v roce.
Obec ji nìkolik let neseèe travnaté plochy náleející k potoku. Na tìchto plochách zajiuje
seèení vlastník potoka s.p. Povodí Odry a dle
informace probìhne seèení v mìsíci èervnu.
»«
Nai novou soustavnou èinností je starost o
provoz obecní kanalizace, která byla v prosinci
zkolaudována a probíhá na ni ji trvalý provoz. Za
dobu zkuebního provozu se podaøilo odstranit
nìkteré problémy, které zpùsobuje konstrukce
podtlakových ventilù a souèasný provoz je ji
podstatnì klidnìjí. Stálé problémy nám zpùsobují v kanalizaci ji mnohokrát zmiòované hygienické potøeby jako napøíklad dìtské pleny, vlhèené ubrousky, dámské hygienické potøeby,
vatové tyèinky a jiné èistící textilní materiály.
Problémem také zùstávají tuky v kanalizaèním
systému. Obec k omezení potravinových tukù a
olejù v kanalizaci zøídila jejich sbìr do nádoby
umístìné u obecního úøadu. Za pùlroèní období
bylo odevzdáno pouze cca 10 litrù potravinových

olejù. ádáme Vás proto znovu o dodrování
kanalizaèního øádu pøi uívání splakové kanalizace a likvidaci tukù prostøednictvím sbìrné
nádoby.
»«
Spoleènost Jagello 2000 pøipravuje Dny NATO
2016, které se uskuteèní ve dnech 17. a 18.záøí.
V návaznosti na loòskou zkuenost s dopravním
omezením v obci, probìhlo i jednání s Policií ÈR.
Na tomto jednání bylo dohodnuto, e dopravní
omezení bude zøízeno pøechodným dopravním
znaèením v Nové Horce a bude kontrolováno
dopravní hlídkou. Obec bude striktnì vydávat
pouze 2 povolení k vjezdu na jedno èíslo popisné.
ádná dalí povolení nebudou vydávána ani
prodávána.
»«
Ve spolupráci s místními spolky pøipravujeme
také tradièní Den obce, který se uskuteèní v
sobotu 10. záøí 2016 na høiti u kulturního domu.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Chodník u komunikace III/46431  Lokalita 2
kraje 2016. Nae ádost byla úspìná a projekt
bude podpoøen Moravskoslezským krajem
maximální èástkou 238 tisíc Kè.
Obec Albrechtièky realizuje investièní akci s
názvem Chodník u komunikace III/46431 
Lokalita 2, která je pokraèováním zapoèatého
projektu u hasièárny a mariánského sloupu.
Realizátorem této stavební akce je firma STAMEX
s.r.o., Bøezová, která byla vybrána po vyhodnocení veøejné zakázky, z obdrených 15 nabídek
uchazeèù o zakázku.
Na tuto akci byla podána ádost o dotaci v
Programu obnovy a rozvoje Moravskoslezského

Celkové náklady stavby vèetnì DPH
Financování obcí Albrechtièky

544.575,- Kè

306.575,- Kè
Financování Moravskoslezským krajem
238.000,- Kè
Investièní akce by mìla být dle smlouvy o dílo
ukonèena do 31.5.2016.
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Volný pohyb psù a psí exkrementy
Zastupitelstvo obce v roce 2011 schválilo obecnì závaznou vyhláku è. 5/2011, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psù na veøejném
prostranství (vyvìena na webových stránkách
obce).
Tato vyhláka není mnohými chovateli a majiteli
psù dodrována tím, e svého psa nemají na
veøejných prostranstvích na vodítku a také není
dodrována povinnost majitelù psù zabezpeèit
úklid exkrementù.

Døíve ne pøijmeme represivní opatøení vedoucí k
nápravì a dodrování obecnì závazné vyhláky,
ádáme majitelé psù o její dodrování. Opravdu
není pøíjemné sekat trávu, kde se nacházejí psí
exkrementy.
Na podporu zajitìní dodrování vyhláky si
budou moci majitelé psù jednorázovì vyzvednout na obecním úøadì sáèky na psí exkrementy.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Obecní úøad zve vechny obèany na 10. zasedání zastupitelstva obce v pondìlí
20.6.2016 v 18.00 hodin do malého sálu Kulturního domu. Na zasedání budou schváleny
úèetní závìrky a závìreèný úèet obce Albrechtièky za rok 2015.
Program zasedání a závìreèný úèet obce bude vyvìen na úøedních deskách obvyklým
zpùsobem.
Kotování pálenek 2016
V pátek 29. dubna 2016 se uskuteènilo ve
spolupráci se spolkem zahrádkáøù a za úèasti
zástupcù ostatních spolkù vyhodnocení místního
kola Pooderského kotování domácích pálenek.
Do soutìe bylo dodáno 9 vzorkù od 4 pìstitelù.
Vzorky vyhodnocovaly tøi komise, které urèily
vítìze jednotlivých kategorií.
Na Otevírání Poodøí a Pooderském kotování v Bartoovicích dne 14. kvìtna 2016 obec se
svými vzorky reprezentovali:
Slivovice Hrukovice Jabkovice -

Blahopøejeme vítìzùm a dìkujeme vem pìstitelùm za úèast v soutìi a dodané vzorky pálenek.

Zdenìk Faldyna
Arnot ajtar, è.p. 110
Jaroslav Londin

Pøi hodnocení vzorkù 15. roèníku Pooderského
kotování byl úspìný vzorek Zdeòka Faldyny,
který byl vyhodnocen na 2. místì.
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Diakonie Broumov  podìkování.
Sociální drustvo Diakonie
Broumov vyjadøuje vdìènost a podìkování vem
obèanùm za jejich tìdrost
a ochotu pomáhat potøebným. Jejich darované vìci
jsou výraznou pomocí
vem lidem v nouzi èi sociální tísni. Váíme si

vech, kteøí podporují nae poslání, a vìøíme, e i
nadále budete moci poøádat sbírky pouitého
oacení a dalích vìcí. Tato forma toti pomáhá
nejvíce.
Díky Vám mùeme realizovat v praxi nae motto
NEPOTØEBNÉ VÌCI POTØEBNÝM
PhDr. Vítìzslav Králík

Informace Ministerstva vnitra
Rodinné dovolené spojené s cestováním do
zahranièí znamenají i vyøizování cestovních
dokladù. Co ve je potøeba zaøídit pøi cestování s
dìtmi? Vìdìli jste napøíklad, e i dìti mohou do
èlenských státù Evropské unie a dalích vybraných evropských zemí cestovat na vlastní obèanský prùkaz?
Cestovní pas i obèanský prùkaz jsou pro dìti
levnìjí.
Blíí se èas dovolených a s ním èeká mnohé
rodiny cesta k moøi èi do hor za hranice Èeské
republiky. Pro cestování s dìtmi do zahranièí ji
ètvrtým rokem platí, e i dítì musí mít vlastní
cestovní doklad, jeliko v roce 2012 dolo naøízením Evropské unie ke zruení monosti cestovat
na zápis v cestovním dokladu rodièe. Pro rodièe
to ovem neznamená, e se jim kvùli poøízení
cestovního dokladu pro dìti dovolená nìjak
zásadnì prodraí. Cestovní pas pro dítì do 15 let
toti stojí 100 Kè a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpeènostní situaci v
nìkterých zemích, které byly dlouhodobì turistickými destinacemi, jako napøíklad Egypt nebo
Turecko, se dá letos oèekávat nárùst zájmu o
cestování po Evropì, a proto jistì potìí monost

cestovat po vìtinì státù Evropy pouze s obèanským prùkazem. Na ten je nyní moné vycestovat do zemí EU a také do Albánie, Bosny a
Hercegoviny, Èerné Hory, Makedonie, Norska,
Srbska, výcarska a na Island. Cena za vydání
obèanského prùkazu pro dítì do 15 let je 50 Kè a
doba platnosti má stanovenou na 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnù
O vyøízení cestovního pasu nebo obèanského
prùkazu pro dítì do 15 let ádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodiè, kterému staèí zajít na
nejblií obecní úøad obce s rozíøenou pùsobnosti. K ádosti, kterou na místì zpracuje úøedník, není nutné pøikládat fotografii; úøedník poøídí
fotografii dítìte pøímo na úøadu pøi podání ádosti. Pøi podání ádosti zákonný zástupce pøedkládá svùj prùkaz totonosti a rodný list dítìte. V
pøípadì, e má dítì ji platný obèanský prùkaz
nebo cestovní doklad, lze tento pøedloit místo
rodného listu.
Lhùta pro vydání cestovního pasu nebo obèanského prùkazu èiní maximálnì 30 dnù. V pøípadì
vycestování v kratí lhùtì ne 30 dnù je moné
poádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhùtì 6 pracovních dnù; tento úkon je ovem u
dìtí zpoplatnìn poplatkem ve výi 2 000 Kè.
pokraèování na stranì 5
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Blií informace k vyøizování osobních dokladù
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V pøípadì, e má dítì cestovat mimo Evropskou
unii, doporuèujeme se pøedem informovat u
zastupitelského úøadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítìtem. Je také tøeba dát si pozor na to, e
nìkteré státy mimo Evropskou unii mohou
vyadovat urèitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu pøi vstupu na jejich území

nebo ukonèení pobytu  nejèastìji èiní poadovaná minimální doba platnosti 6 mìsícù.
Podrobnosti k tìmto i dalím podmínkám (napø.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úøadu daného státu, popøípadì je lze nalézt na
we b u M i n i s te r s t va z a h r a n i è n í c h v ì c í
www.mzv.cz v sekci Cestujeme a dále v èásti
Státy a území  informace na cesty.
Mgr. Jana Vildumetzová
námìstkynì ministra vnitra
pro øízení sekce veøejné správa

25 let chránìné krajinné oblasti Poodøí

Po nauèných
stezkách
Jaro je v plném proudu a
jednou z moností, jak se
projít krajinou Poodøí a
zároveò se nìco dozvìdìt o pøírodì jsou nauèné
stezky. Nabízíme dva tipy. Obì stezky jsou
vedeny v nenároèném terénu a za suího poèasí
jsou pøístupné celoroènì.
Krajinou povodní
Trasa je dlouhá asi 5 km a hravou a vtipnou
formou pøibliuje nejen povodnì, ale seznamuje
pøíchozí i s pøírodou v nivì Odry, kterou nìkdy i
vícekrát do roka opanuje vodní ivel. Vìnuje se
také zajímavým ivoèichùm, Odøe coby migraènímu koridoru, významu mrtvého døeva, invazivním druhùm, péèi o luèní porosty, geologii a
promìnám krajiny. Stejnì jako obsah tabulí je
nápadité i jejich vlastní provedení. U Jeseníku
nad Odrou stezka zaèíná na lávce pøes Odru u
rybníka (GPS: 49.6211778N, 17.9134442E), u

Bernartic nad Odrou je moné se na ni napojit
poblí mostu pøes øeku. Stezka pak pokraèuje
dále soubìnì se lutou turistickou znaèkou
smìrem na Suchdol nad Odrou. Poslední, deváté
zastavení se nachází asi 400 m od eleznièního
nádraí (GPS: 49.6397208N, 17.9438247E).

Úvodní zastavení u Jeseníku nad Odrou.

Kotvice
Staronová nauèná stezka nese podtitul
Putování krajinou promìn a prochází pøírodní
rezervací Kotvice. Zaèíná na Paseèném mostì
pøes Mlýnku u Studénky (GPS: 49.7145386N,
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18.0920600E), pokraèuje kolem mokøadù, pøes
louky k rybníkùm a konèí u Nové Horky. Má devìt
zastavení a její souèástí je i ptaèí pozorovatelna
na rybníku Kotvice. Texty a fotografie na panelech nápaditì zpestøují ilustrace Ivany Koláøové a
krátké komiksové vydøí pøíbìhy. Témata jednotlivých zastavení: Pøíbìh luhu, Dungle v rybníce,
Skrytý ivot v litorálu, Rybníkáøství v Poodøí,
Klikatá osa Poodøí, Øíèní krajina, Slaòáky,
Divadlo promìn krajiny a Paseèný most.
Ptaèí pozorovatelna.

Agentura ochrany pøírody a krajiny, regionální
pracovitì Správa CHKO Poodøí

Jak správnì napoutìt bazén?

Jak správnì napoutìt bazén?
Zdlouhavì z vodovodu nebo pohodlnì z cisterny?
Co je nutné dodrovat, aby byl zaruèen odpovídající výsledek pøi napoutìní domácího bazénu a neomezili jste sousedy pøi odbìru pitné
vody?
Ostrava, 25.5. 2016  Místo napoutìní domácího bazénu z vodovodní sítì si mùou lidé nechat
dovézt vodu autocisternou spoleènosti
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a domù. Celý proces pak bude výraznì
rychlejí a nijak se nedotkne okolních odbìratelù. Opatrnost je na místì také v pøípadì napoutìní bazénu ze studny. Je vhodné si nechat
provést rozbor v laboratoøi, zda je voda ke
koupání vhodná.

Léto je za dveømi a nejen dìti se tìí na koupání v
domácích bazénech. V jejich mnoství na poèet
obyvatel je Èeská republika evropským lídrem a
bazénù u domù v naich mìstech a vesnicích
dále pøibývá. Jak správnì postupovat a které
zásady dodrovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v
podobì zakalené vody nebo pøedeli problémùm
ve vodovodní síti?
Rizika vznikají pøedevím tehdy, kdy se rozhodne vìtí mnoství odbìratelù v dané lokalitì
napoutìt prostøednictvím své pøípojky bazén ve
stejný èas a lidé chtìjí mít svùj bazén naputìný
co nejrychleji. Pøi náhlém zvýení odbìru ze sítì
mùe toti dojít k nárazovým zmìnám hydraulických pomìrù vyvolaným vysokou rychlostí
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proudìní vody v potrubí. To má za následek
uvolòování usazenin a zákal vody, který se mùe
dostat do pomìrnì irokého okolí. Zároveò
mohou tyto nárazové odbìry zpùsobit pokles
tlaku vody. To se negativnì projeví na vodovod-

ních pøípojkách ostatních odbìratelù, které tím
de facto mùete omezit v jejich poadovaném
odbìru ze sítì, øíká øeditel vodovodù spoleènosti SmVaK Milan Koníø.
Nepøíjemným situacím lze pøedejít dodrováním
nìkolika základních pravidel. Bazén je vhodné
napoutìt pozvolna, klidnì nìkolik dnù a ideálnì
mezi odbìrové pièky. Nejlépe pøes noc ve
vední den.
Existuje ale elegantnìjí, rychlejí a pohodlnìjí
øeení, ne bazén napoutìt z vodovodní sítì.
Tím je objednávka dovozu vody autocisternou
spoleènosti SmVaK. Lidé se vyhnou vem nepøíjemnostem, které by mohly nastat a budou mít
jistotu, e nebudou nijak omezovat své sousedy
v odbìrech pitné vody ze sítì, vysvìtluje Koníø.
Zájemci o dovoz vody k naplnìní svého bazénu a
autocisterny se mohou obrátit na zákaznická
centra spoleènosti SmVaK Ostrava, kde jim
budou poskytnuty detailní informace o monosti
dodávky a cenì dle parametrù bazénu. Kontaktní
informace jsou k nalezení na internetových

stránkách www.smvak.cz
Opatrnost je na místì také v pøípadì, e si lidé
napoutìjí bazén ze své studny. Je vhodné si
nejdøíve nechat ve specializované laboratoøi
provìøit, zda je voda ke koupání vhodná. Více
informací lze nalézt napøíklad na internetových
stránkách spoleènosti Aqualia infraestructuras
inenýring (www.ai-inzenyring.cz), která se
rozbory kvality vody zabývá.
Kromì základních chemických ukazatelù, jako
jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporuèujeme sledovat i bakteriální zneèitìní, které by
mohlo být pøíèinou koních èi zaívacích problémù. V pøípadì vyí tvrdosti vody dochází k
reakci s chemickými prostøedky k dezinfekci
vody a mohou se vysráet nìkteré kovy, které
jsou ve vodì pøítomné. To má za následek nejen
tvorbu vodního kamene a povlakù na stìnách
bazénù, ale tøeba i nevzhlednou barvu vody, øíká
vedoucí laboratoø í spoleènosti Aqualia
infraestacturas inenýring Lucie Chlebková.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvèí
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.
28. øíjna 1235/169
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. +420 725 500 509
e-mail:
marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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informace z obce
Sbìr starého papíru
Z a M Albrechtièky poøádá jako kadoroènì
sbìr starého papíru. Letoní sbìr probìhne ve
ètvrtek 9. 6. 2016 od 14 do 17 hod. u koly. Papír
nemusí být svázaný ani tøídìný.

Nae kola je pøihláená do sbìrové soutìe
Zelený strom. Zatím jsme na prùbìném 1. místì.
Pomozte nám jako loni zvítìzit.

informace ze spoleèenské rubriky
Rozlouèili jsme se
V mìsíci kvìtnu 2016 jsme se rozlouèili:
s paní Anekou Silberovou.

informace z historie Albrechtièek

Rok 1926 v Albrechtièkách aneb co se dìlo pøed 90 lety
2. èást

Spolky v roce 1926

Spolkový ivot byl velmi bohatý a dynamický, ale
poznamenaný vzájemnou otevøenou rivalitou
mezi Sokoly a Orly. Kromì tìchto dvou
zmínìných spolkù fungoval samozøejmì také
Sbor dobrovolných hasièù.

SDH

Hasièi v tomto roce (tj. 1926) uspoøádali jeden
ples a místo tradièního výletu taneèní zábavu,
hasili poár stodoly u Felixe ajtara è. p. 40.

Náèelníkem byl zvolen Eduard Lutz, který se ale
bìhem roku vzdal své funkce. (Zdroj: Kronika
SDH Albrechtièky, 1. kniha)

TJ Sokol

Zázemí v roce 1926 mìl Sokol stále v obecním
hostinci a kromì toho mìli také k dispozici
zahradu, kterou zakoupili od Felixe a Albìty
Huvarových è. p. 34. Novým náèelníkem byl
zvolen Alois Dybal a jednatelem Bedøich Fabián.
Èinnost v 1. pololetí byla poznamenaná
pø ípravami na VIII. vesokolský slet.
Pøipomeòme jen, e slety se poøádaly zhruba
pokraèování na stranì 9
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informace z historie Albrechtièek
jednou za est let, pokud je nepøeruila válka
nebo diktatura. Od roku 1882 do roku 1948 jich
probìhlo jedenáct. Byla to tedy událost nevední.
Pøedstavení, které bylo poprvé na Strahovì,
sledovalo dennì 160 000 divákù, mnohdy za
úèasti samotného prezidenta republiky. Z
Albrechtièek se sletu v Praze úèastnilo 29 muù.
Kromì pøíprav na sokolský slet se úèastnili
Sokoli také upního sletu, pro místní uspoøádali

sokoltí áci r. 1926
veøejné cvièení (8. 8.) s prùvodem a na závìr
roku akademii. Sokol se vìnoval také vzdìlávací
èinnosti (tu vedl uèitel Jindøich Vacula  ten, který
se bìhem roku pøestìhoval do Koatky, jak jsme
zmínili minule) a hraní divadla. Sokoltí áci
nacvièili a pøedvedli humornou hru Dú Valai
dú. V tomto roce také Sokoli uspoøádali veøejnou
sbírku na Sokolovnu (vynesla 2.040 Kè).
Èlenskou základnu tvoøilo: 65 muù, 28 en, 36
dorostencù a dorostenek a 70 ákù a aèek, tedy
199 osob. (zdroj: Kronika TJ Sokol Albrechtièky,
1., s. 55-60)

rozvinula a po roce 1918. Orel cvièil v sále
hostince Fridolína Huvara a jako letní cvièitì
pouíval pozemek, který koupil od Felixe Dybala
è. p. 18 (tj. pozemek pod dnením kulturním
domem). V roce 1926 byl starostou Jindøich
Seltenreich, jednatelem Josef Minstr a
náèelníkem Karel Pavlík. Orelská èinnost byla
velmi podobná té sokolské  pravidelná cvièení,
sportovní hry, veøejné cvièení, kácení máje,
vzdìlávací akce a divadelní
pøedstavení. Na rozdíl od Sokola
byla èinnost spojena i s
k ø e s a n s ko u v ý c h ovo u a
aktivitami (úèast v krojích na
církevních svátcích a
prùvodech). Pøekvapuje
mnoství uspoøádaných
divadelních her. Bìhem roku
1926 sehrál Orel tøi hraná
divadelní pøedstavení
(náboenská hra Dvì matky,
divadlo Bílá myka a
Rychtáøùv poklad) a ètyøi
pøedstavení loutkového divadla
(Kapárek hledá princeznu, Kapárek a
zlodìji 2x, Jak vec èerta oidil a Veselé
Vánoce). Èlenskou základnu tvoøilo 151 osob
vèetnì ákù. (zdroj: Èinnost Jednoty Orla v
Albrechtièkách 1925-1931).
Milan Myka, kronikáø

Orel

Tìlocvièná organizace Jednota Orel byla
køesanskou alternativou Sokola. V
Albrechtièkách zaèaly tyto aktivity ji pøed I.
svìtovou válkou, naplno se jejich èinnost
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informace z kultury a sportu
POZVÁNKA - Den dìtí
Obèanské sdruení Fojtovka zve vechny dìti na

Rybáøské závody

organizované ke Dni dìtí v sobotu 18.6.2016 do areálu Fojtovky.
Program:
8.30 - 9.00 prezentace
Akce se nebude konat za nepøíznivého
9.00 start lovu ryb
poèasí a to né z dùvodù naí pohodlnosti, ale
11.00 ukonèení lovu ryb
bezpeènosti dìtí. Obèerstvení je zajitìno a
11.15 vyhláení výsledkù a pøedávání cen
pro chytající je jako tradiènì zdarma.

POZVÁNKA
Tìlocvièná jednota Sokol Albrechtièky poøádá

Tradièní sokolský krmá
Pondìlí 4. 7. 2015 od 16 hodin

Poulièní turnaj muù

Úterý 5. 7. 2015 od 20 hodin
Krmáová zábava na høiti, (pøi nepøíznivém poèasí v sokolovnì).

POZVÁNKA - Noc Kostelù

V pátek 10. èervna 2016 se koná celostátní akce

Noc kostelù

Také ná farní kostel sv. Mikuláe v Albrechtièkách bude otevøen návtìvníkùm a to v dobì od
18.00 do 22.30. Mùete pøijít se tøeba jen na chvíli podívat, posedìt, nebo zapálit svíèku za své
blízké.
Program noci kostelù 10. èervna 2016 v Albrechtièkách:
18.00  18.30 me svatá
18.30  19.00 spoleèné modlitby za naí obec
20.30  21.00 reprodukovaný koncert duchovní hudby od støedovìku po souèasnost
21.00  22.00 kostel za svitu svíèek (bude monost zapálit svíèku za své blízké)
22.00  22.30 veèerní modlitba a zakonèení
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inzerce
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

informace ze svìta humoru
Murphyho zákony§ - Manelky a Milenky
ZÁKONY MANELSKÉ
enatí mui neijí déle ne svobodní - pouze jim to tak pøipadá.
Needùv zákon: enatý mu nemùe, nýbr musí. A jde o cokoli.
Informátor  zpravodaj obce Albrechtièky èerven 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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