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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

Vánoèní strom v Albrechtièkách
Dne 26.listopadu 2016 probìhlo na toènì pøed
místním obchodem ji tradièní rozsvìcování
vánoèního stromu. Spíe stromeèku, protoe
pùvodní strom nepøeil pøedchozí rok.
V 17 hodin zahájil akci starosta obce úvodním
proslovem a po té následovaly vystoupení místních dìtí. Nechybìlo ani drobné obèerstvení.
Tímto bylo zahájeno letoní adventní období.
RV

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Obec Albrechtièky

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

Obecní úøad zve vechny obèany na 13. zasedání
zastupitelstva obce v pondìlí 12.12.2016 v 18.00
hodin do malého sálu Kulturního domu. Na
zasedání bude projednán a schválen rozpoèet
obce na rok 2017 a dalí záleitosti obce.
Úplný program zasedání a návrh rozpoètu bude v
urèených termínech vyvìen na úøedních
deskách obce obvyklým zpùsobem.
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Ploná deratizace obce
Dne 19.10.2016 byla provedena pracovníky
firmy Deratizace4D ploná monitorovací deratizace zavìením 220 ks nástrah do deové a
splakové kanalizace. Dne 18.11.2016 byla
provádìna kontrola porání a doplnìní nových
nástrah. Pøi této kontrole bylo znovu poloeno
118 kusù nástrah. Toto obrovské èíslo porání
nástrah ve splakové kanalizaci vypovídá o
skuteènosti, e mají potkani monost se do
kanalizace dostávat.
Jak se do kanalizace mohou dostat? Jedinou
monou odpovìdí je, e nìkteøí majitelé pøipojených nemovitostí nemají napojeny vechny

pøipravené odboèky k domùm a tyto nejsou ani
zabezpeèené proti vniku hlodavcù  nejsou
uzavøeny zátkou na potrubí.
ádáme tímto majitelé vech nemovitostí, aby si
provedli kontrolu svých pøípojek, nezapojených
a neuzavøených odboèek a tyto odboèky øádnì
zabezpeèili proti vstupu potkanù do kanalizace a
také vnikání deové vody.
V dalím kroku budeme nuceni v místech se
zvýeným výskytem hlodavcù provést nové
kontroly pøípojek.
Ing. Miloslav Èegan, starosta

Kalendáøe
Oznamujeme, e si obèané mohou na obecním úøadì zakoupit stolní kalendáøe Regionu
Poodøí pro rok 2017. Cena je 40,- Kè za kus.
Provoz obecního úøadu a Centra volného èasu
Omezení provozu ObÚ:
V dobì vánoèních svátku bude obecní úøad v
Albrechtièkách od 23.12.2016 do 2.1.2017 zavøený.

Provoz v CVÈ bìhem vánoèních svátkù:
24.12.2016  26.12.2016 zavøeno
27.12.2016  30.12.2016 otevøeno
31.12.2016  1. 1. 2017 zavøeno
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SmVaK - Zabezpeème vodomìry pøed zamrznutím!

Výmìnu pokozeného vodomìru platí
zákazníci, kteøí za nìj nesou odpovìdnost.

Ostrava 16. 11. 2016  Pøed zimou a v jejím
prùbìhu je kromì peèlivého zazimování zahrady a domu nutné se zamìøit také na to, jak
zajistit pøed mrazem domovní vodomìr.
Nepodceòujme tato opatøení. Vyhneme se
nepøíjemným situacím, které mohou mít kromì
naeho pohodlí negativní dopad také na nai
penìenku.
Kroky, které je nutné podniknout, do znaèné
míry závisí na tom, kde je daný vodomìr umístìný. Pokud je vodomìr umístìný ve venkovním
prostoru v achtì, je potøeba zkontrolovat její
peèlivé uzavøení tak, aby nedocházelo k zbyteènému prochlazování vnitøního prostoru achty.
Pokud se potrubí a vodomìr nacházejí v hloubce,
kde mohou zmrznout, je nezbytné opatøit poklop
tepelnou izolací. Je moné pouít napøíklad
polystyren nebo minerální izolaèní vatu  nikoliv
vak skelnou, vysvìtluje vedoucí oddìlení
vodovodù spoleènosti SmVaK Ostrava Roman
Bouda.
Pokud je vodomìr umístìný uvnitø nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení vnitøní instalace a vodomìru úèinkùm mrazu napøíklad vnìjí
tepelnou izolací. Je potøeba zkontrolovat, zda
nemùe mrazivý vzduch pronikat k vodomìru
napøíklad otevøeným, pøípadnì rozbitým sklepním oknem. Teplota v daném prostoru by se mìla

dlouhodobì pohybovat nad bodem mrazu.
Potrubí vnitøních rozvodù je vhodné obalit izolaèním materiálem.
K pokození vodomìru mùe dojít také v
pøípadì, kdy se nìkdo snaí zamrzlou vnitøní
instalaci vèetnì vodomìru rozmrazovat vysokou
teplotou  napøíklad horkovzdunou pistolí nebo
otevøeným ohnìm. Tento extrémní zásah vìtinou vede k tomu, e vodomìr zùstane nefunkèní
a je nutné ho vymìnit. Pokození plastových
èástí vodomìru vysokou teplotou pøi jeho ohøevu
je zjistitelné po jeho demontái, popisuje Bouda.
Vechny vyjmenované pøípady pokození
vodomìru mají negativní finanèní dopad na
zákazníka, od nìho spoleènost SmVaK Ostrava
v daném pøípadì vyaduje náhradu kody spoèívající ve výmìnì pokozeného vodomìru.
Zákazníci toti plnì odpovídají za jeho zabezpeèení. Celková èástka se pak odvíjí od aktuální
prodejní ceny daného typu vodomìru a èasu
potøebného pro jeho montá. Pøesáhne vak
èástku 2 000 korun.
Pøed zamrznutím je tøeba chránit také
vodovodní pøípojku. Základním faktorem je to,
aby byla dodrena takzvaná nezámrzná hloubka,
kde se doporuèuje jako minimální krytí potrubí
jeden metr, ve zpevnìných plochách a do 150
centimetrù. Kritickým místem jsou zde místa
venkovních uzavíracích armatur, místa se sníeným krytím (napø. pøechody vodních tokù),
soubìhy s potrubím deových kanalizací, apod.
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
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EXKURZE MARLENKA - ZÁZRAK Z MEDU
Kdy jsem se zeptala své dcery, jak se jí líbilo v
továrnì na Marlenku, øekla: "Mòam, budu tam
pracovat a vechno tam sním. Lehnu si na pás a
nechám si to sunout pøímo do pusy."
Odpovìï mì pobavila, ale pøiznám se, e ani mì
tato pøedstava,o neomezené konzumaci, nebyla
cizí. Díky prosklenému koridoru pro návtìvníky
jsme vidìli výrobní linku pøímo v akci a já si tak
dokázala ve ivì pøedstavit. A vìøím, e nejen
já.
Díky naemu prùvodci jsme se dovìdìli také
informace o poèátcích výroby v domácích
podmínkách, o modernizaci a rùstu spoleènosti
MARLENKA, která získala své jméno na poèest
maminky a dcery majitele Gevorga Avestisjana.
Velmi vítanou souèástí exkurze byla
samozøejmì i ochutnávka. Degustaèní talíøek
obsahoval medový dort v bezlepkové a citronové
variantì, kakaové kulièky, napoleonky,
pachlavu, medovou roládu s ovocem a snack.

A jako bonus álek originální Marlenka Café.
Domù jsme také neodjeli s prázdnou. Dlouhá
fronta u" podnikové prodejny" svìdèila o tom, e
vem úèastníkùm zájezdu opravdu chutnalo. Co
øíci závìrem?
DÌKUJEME ZA TO MEDOVÉ ZLATO.
A také tìm, kteøí pro nás tuto skvìlou exkurzi
zorganizovali.
LS
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My tøi králové jdeme k Vám - Tøíkrálová sbírka

Pomalu se blíí nový rok a s ním i dalí roèník
Tøíkrálové sbírky. Více ne deset let se vdy
poèátkem ledna setkáváme s charitními tøíkrálovými koledníky, kteøí nám za zpìvu koled pøináejí poehnání do naich rodin. Prostøednictvím
Tøíkrálové sbírky mùeme podpoøit ty, kteøí
potøebují nai pomocnou ruku.

V letoním roce jsme díky Vaí pomoci podpoøili
terénní peèovatelskou slubu, nakoupili a opravili zdravotní a kompenzaèní pomùcky do pùjèovny. Èást výtìku smìøovala také dìtem na
podporu jejich volnoèasových aktivit.
Dìkujeme Vám za Vai pomoc a podporu, díky
ní mùeme pomáhat potøebným.
Radost a pokoj v dobì vánoèní i po celý rok
2017 Vám jménem vech pracovníkù pøeje
Anna ikulová, øeditelka Charity Studénka.

Kontrola technického stavu a provozu kotlù na pevná paliva
Majitelé vìtiny kotlù na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústøedního vytápìní domu mají podle platného zákona o ochranì
ovzduí od roku 2012 novou povinnost, kterou
musí splnit do konce letoního roku. Do konce
roku musí kadý spalovací zdroj na tuhá paliva
o pøíkonu 10300 kW napojený na radiátory
projít kontrolou technického stavu a provozu
(revizí). Od 1. ledna 2017 si toti mùe úøad vaí
obce s rozíøenou pùsobností vyádat potvrzení
o revizi. V pøípadì nedodrení povinnosti èeká
domácnosti postih a do výe 20 tisíc korun.
Nejpozdìji za dva roky je nutné revizi kotle
pravidelnì zopakovat.
Do konce letoního roku tak má projít prohlídkou
odhadem pøes pùl milionu topeni. Kontroly se
dle zákona o ochranì ovzduí vztahují na otopná
zaøízení s pøíkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na vìtinu kotlù na uhlí, døevo
nebo jiná pevná paliva v rodinných domech
urèených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize
platí i pro krbové vloky, pokud jsou napojené na

radiátory a s tepelným pøíkonem od 10 kW výe.
Zmínìný zákon o ochranì ovzduí (è.
201/2012) øíká, e první revize vaeho kotle má
probìhnout do 31. 12. 2016 a pak kadé dva
roky. Cílem povinných revizí domácích topeni
je ploné zajitìní dobrého stavu, hospodárného
provozu a bezpeènosti kotlù v kadé domácnosti. Jedinì kotel v dobrém technickém stavu,
správnì provozovaný a spalující výrobcem
urèené palivo vypoutí do ovzduí ménì emisí a
nemìl by tak mj. obtìovat své okolí nadmìrným
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kouøem. Naopak kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak i
zákona o ochranì ovzduí, vypoutìjí do ovzduí
i tisícinásobnì vyí mnoství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.
Jde o obdobu pravidelných technických kontrol
u aut. Rozdíl je v tom, e s kotlem nejdete na STK,
ale technik pøijde za vámi domù. Dobrá technická kondice kotlù je pro nás základem vedoucím k
minimalizaci dopadù vytápìní na ivotní prostøedí a k jejich efektivnímu i bezpeènému provozu.
Kotel má být dle zákona o ochranì ovzduí
instalován, provozován a udrován v souladu s
pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat
palivo urèené výrobcem kotle. To se mnohdy
nedìje a dùsledkem jsou zakouøené obce v
zimním období. Øada zodpovìdných lidí si tyto
kontroly ji bìnì provádí, zákon tak zakotvil
takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi
chceme zajistit dobrý technický stav zdrojù
vytápìní a pøispìt tím ke sníení vlivu lokálních
topeni na ovzduí po celé ÈR, vysvìtluje
øeditel odboru ochrany ovzduí MP Kurt Dìdiè.
4 kroky MP pro lepí ovzduí
Povinné revize ze zákona o ochranì ovzduí,
celorepublikové kotlíkové dotace financované z
OPP 20142020, zákaz provozu tìch nejstarích kotlù v roce 2022 a kontroly spalovaného
materiálu pøímo v domácnostech zamìøené na
dnes nepostihnutelné notorické zneèiovatele
ovzduí  to jsou 4 kroky Ministerstva ivotního
prostøedí k lepímu ovzduí v Èeské republice.
Lokální vytápìní domácností na pevná paliva se
s ohledem na stáøí spalovacích zdrojù v ÈR
významnì podílí na nadlimitních koncentracích
zneèiujících látek v ovzduí, a to zejména v
lidských sídlech. Na zneèitìní ovzduí benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místnì a 90 %.

TIP MP: Pokud jste letos instalovali nebo jetì
budete instalovat zcela nový kotel, mìjte na
pamìti, e protokol o revizi musí mít vechny,
tedy i nové kotle. Protoe ne kadý montání
technik má oprávnìní ke kontrolám technického
stavu, máte monost si situaci zjednoduit tím,
e si vyberete takového dodavatele, který v
rámci instalace nového kotle zajistí i "revizi
zdarma".
Jak sehnat revizního technika
Nejsnazí cestou je obrátit se pøímo na výrobce
daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám mìl
poskytnout kontakt na pøísluného prokoleného technika, tzv. odbornì zpùsobilou osobu. Ke
hledání kontaktu mùete vyuít i internetový
seznam technikù, který vede Asociace podnikù
topenáøské techniky, najdete zde:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Seznam
vznikl po dohodì mezi MP a Hospodáøskou
komorou ÈR, která jej zatiuje skrze Asociaci
podnikù topenáøské techniky. Dalí seznam
revizních technikù vedený Klastrem Èeská
peleta je k dispozici také zde:
http://www.topenaridotace.cz/.
Na seznamu je aktuálnì témìø 1300 odborníkù,
pokrývajících 36 výrobcù kotlù. Nìkteøí z nich
mají více osvìdèení od více výrobcù, take
certifikovaných oprávnìní je aktuálnì 1800 po
celé republice. Seznam se prùbìnì aktualizuje
podle toho, jak jednotliví výrobci prokolují
servisní techniky a udìlují jim osvìdèení. V
seznamu mùete vyhledávat podle znaèky
výrobce, typu kotle nebo podle kraje èi mìsta,
kde odbornì zpùsobilá osoba sídlí. V seznamu
jsou vedeni pouze prokolení technici. U kontaktu na technika najdete vdy i kopii vydaného
osvìdèení.
TIP MP: Ne vichni výrobci mají své zástupce
pokraèování na stranì 7
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na uvedeném seznamu. Pokud na seznamu
svého výrobce nenajdete, obrate se na výrobce,
prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte se pøímo s ním. Pokud vám sdìlí, e ádné
odbornì zpùsobilé osoby nevykolil a ani se k
tomu nechystá, mùete vyuít odborníky jiných
výrobcù, avak prokolené na vá typ kotle. Tuto
informaci najdete v osvìdèení odbornì zpùsobilé
osoby vydaném výrobcem.
Jak bude kontrola probíhat
Pøi kontrole zkoumá revizní technik kompletnì
celý kotel, jeho celistvost a tìsnost, øídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale tøeba i to,
co a jak se v kotli spaluje. Bìhem provádìné
kontroly revizní technici poskytnou dalí poradenskou a konzultaèní èinnost, tedy doporuèí
postupy k zajitìní dalího bezproblémového a
hospodárného provozu (napø. eliminování nadmìrného kouøe a etøení nákladù na palivo),
pøípadnì dalí opatøení ke sníení jeho vlivu na
ovzduí (modernizaci nebo doplnìní otopné
soustavy o regulaèní prvky, akumulaèní nádobu,
zlepení obsluhy apod.). Základní prohlídka
zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a
není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 6001500 Kè, záleí pøedevím na dojezdové vzdálenosti technika. Na základì probìhlé revize vám
technik vystaví doklad o kontrole, kterým se
prokáete pøi pøípadné výzvì z úøadu. Jak vypadá doklad o kontrole technického stavu kotle
najdete zde:
http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.
TIP MP: Objednejte si revizi co nejdøíve, nìkteøí
technici si vedou pro zvýený zájem i poøadníky.
Domluvte se, jestli v dohledném termínu neprovádí technik revizi i u dalích rodinných domù ve
vaí obci, v takovém pøípadì se vám mùe

zlevnit cena za dojezd.
Blií informace o provádìní kontrol najdete ve
sdìlení k provozování a ke kontrole spalovacích
stacionárních zdrojù o jmenovitém tepelném
pøíkonu 300 kW a niím, zveøejnìném na
internetových stránkách MP.
Tato metodika MP pøipravená právì s APTT
stanovuje, jak má vypadat doklad o kontrole, jak
má probìhnout revize a jaké podmínky musí plnit
odbornì zpùsobilé osoby prokolené pøímo
výrobci.
TIP MP: S konkrétními dotazy na technické
detaily revize se mùete obrátit také pøímo na
Asociaci podnikù topenáøské techniky na
www.aptt.cz. Dalí informace najdete také zde:
http://www.aptt.cz/aktuality-index/informaceke-kontrolam-kotlu
Záøí 2022: zákaz provozu kotlù 1. a 2. emisní
tøídy
Prodej kotlù, které nejvíce kodí ivotnímu
prostøedí, tedy nejniích emisních tøíd, skonèil
u pøed dvìma lety. Od záøí 2022 je dle zákona o
ochranì ovzduí z roku 2012 nebude moné ani
provozovat. Tomu, kdo zákaz poruí, hrozí
pokuta a do výe 50 tisíc korun.
Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze
kotle na tuhá paliva, které splòují minimálnì 3.
emisní tøídu, zpravidla se jedná o kotle s datem
výroby po roce 2000. Emisní tøídu kotle je moné
dohledat na výrobním títku daného kotle nebo v
jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na
títku nebo se jedná o kotel, který ádný výrobní
títek nemá, je více ne pravdìpodobné, e kotel
povolené emise splòovat nebude. K výmìnì
zastaralých kotlù doporuèuje Ministerstvo
ivotního prostøedí vyuít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací.
Co a kdy bude zakázáno
pokraèování na stranì 8
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1. 1. 2014: Zákaz umisování na trh (je vak
moný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní
tøídy.
1. 1. 2018: Zákaz umisování na trh (je vak
moný doprodej zásob) kotle 3. emisní tøídy,
(povolena bude jen 4. a vyí).
1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlù 1. a 2. emisní
tøídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá
paliva, které splòují minimálnì 3. emisní tøídu,
tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).
Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset vechny kotle

uvádìné na trh splòovat ekodesign.
TIP MP: Neváhejte se ádostí o kotlíkovou
dotaci. První vlna kotlíkových dotací postupnì
konèí ve vech krajích, o dotaci na nový kotel a
127 500 Kè byl obrovský zájem. Druhou vlnu
kotlíkových dotací spustí MP na zaèátku pøítího roku. Podmínky dotace budou záviset na
vyhodnocení první výzvy. Kotlíkové dotace
administrují pro MP kraje. Obrate se proto na
svùj krajský úøad a informujte se o aktuálním
stavu.

OZO Ostrava s.r.o.
OZO Ostrava oznamuje, e poslední vývoz
popelnic v roce 2016 bude v pondìlí
26.12.2016. V novém roce bude probíhat svoz
podle stávajících pravidel, tzn. ètrnáctidenní

svoz vdy v pondìlí sudého týdne.

informace ze spoleèenské rubriky
Blahopøejeme
V mìsíci prosinci 2016 oslaví své ivotní jubileum:
paní Vlasta Rusková
85 let
paní Boena obichová
85 let
paní Marie Koárková
80 let
paní Zdenka Kuboová
70 let
pan Miloslav Friedel
80 let
pan Jiøí Brudný
70 let
Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a
spokojenosti.
Rozlouèili jsme se
V mìsíci listopadu 2016 jsme se rozlouèili:
s paní Miroslavou Sklenákovou
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informace z Adventu a Vánoc

POZVÁNKA
Obec Albrechtièky a místní spolek zahrádkáøù poøádají

VÁNOÈNÍ VÝSTAVU
Která se bude konat v IC DØEVÌNICE v Albrechtièkách
Sobota 10.12.2016 od 9 do 17 hod.
Nedìle 11.12.2016 od 9 do 17 hod.
Pondìlí 12.12.2016 od 9 do 12 hod.
Vichni jste zváni jak k posezení u svaøáku a domácích zákuskù, tak k prohlídce i nákupu
vánoèních dekorací. Potìí nás kadý návtìvník. Vstupné dobrovolné.

POZVÁNKA
Z a M Albrechtièky zvou irokou veøejnost na tradièní pøedvánoèní

Jeíkovu dílnu
kde si kadý za drobný poplatek mùe vytvoøit
originální vánoèní ozdobu  snìhuláka.
Pøijïte v sobotu 3. prosince 2016 v dobì od 10 - 17 hod. do Z v Albrechtièkách.
(pozor zmìna  z prostorových dùvodù se letos dílnièka koná opìt v prostorách Z)
Souèástí této dílny bude i výstava vánoèních snìhulákù 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.

POZVÁNKA
Ochotnický divadelní soubor a organizace Junák ve spolupráci s Obecním úøadem poøádají
v pondìlí 5. prosince 2016 v 16:00 hod. v Kulturním domì

MIKULÁSKOU BESÍDKU.
Divadelní soubor sehraje novou pohádku: Honza
Na vechny dìti se tìí Mikulá, andìlé a èerti.

a princezna Veronika
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informace z Adventu a Vánoc

Poøad bohoslueb v adventì a o Vánocích:
Bohosluby v dobì adventní, vánoèní a novoroèní v kostele sv. Mikuláe v Albrechtièkách:
04.12.2016 (nedìle) - poutní slavnost ke cti sv. Mikuláe. Poutní bohoslubì v 10.30 hod.
bude pøedsedat P.Mgr. Piotr Rak, faráø ze Slatiny u Bílovce
18.12.2016 (nedìle) - 4. nedìle adventní - me sv. v 8.00 hod.
19.12.2016 (pondìlí) - vánoèní svátost smíøení od 16.00 h do 18.00 hod. u cizího zpovìdníka
24.12.2016 (sobota) - tìdrý den - Pùlnoèní bohosluba v 16.00 hod.
25.12.2016 (nedìle) - slavnost Narození Pánì - slavná vánoèní me sv. v 9.00 hod.,
v Nové Horce v 11.30 hod.,
26.12.2016 (pondìlí) - svátek sv. tìpána - bohosluba 2. svátku vánoèního v 9.00 hod.,
30.12.2016 (pátek) - svátek Svaté rodiny - me sv. s obnovou manelských slibù v 17.00 hod.,
31.12.2016 (sobota) - Silvestr - dìkovná me sv. v 16.00 hod.,
01.1.2017 (nedìle) - Nový rok - novoroèní bohosluba v 9:00 hod., v Nové Horce v 11.30 hod.,
06.1.2017 (pátek) - Tøí králové - me sv. s ehnáním vody, kadidla a køídy v 17.00 hod.,
08.1.2017 (nedìle) - svátek Køtu Pánì - bohosluba na závìr doby vánoèní v 8.00 hod.
Vem farníkùm a obèanùm milostiplné a radostné svátky vánoèní a hojnost
Boího poehnání a zdraví v novém roce 2017 pøeje a v modlitbì vyprouje
P. Mgr. Miroslaw Brutkowski., faráø

POZVÁNKA
Obec Albrechtièky, spolek LiLiA a farnost Albrechtièky
srdeènì zvou na

Vánoèní koncert
dne 26. prosince 2016 v 16:00
v kostele sv. Mikuláe v Albrechtièkách
úèinkují: Marek Kozák  varhany
David kaøupa  trubka, zpìv
Na programu skladby od J. S. Bacha, G. F. Händela, F. X. Brixiho, J. K. Vaòhala, A. Dvoøáka a
dalích
Vstupné dobrovolné
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informace z kultury a sportu

Volejbalový turnaj
Volejbalový spolek Døina

ve spolupráci s TJ Sokol Albrechtièky poøádá v sobotu 17.12.2015 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
7.1.2017
14.1.2017
4.2.2017
18.2.2017
24.2.2017

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

Zima 2005-2006 - ulice Zradcov
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inzerce
Masáže v Albrechtičkách

Chvíle Pohody
Zimní akce - prosinec 2016 a únor 2017
Dopøejte svému tìlu a dui R E L A X A C I.
Prostøednictvím masáí darujte sobì nebo druhým proitek uvolnìní, regenerace a klidu
v zimních mìsících. Naèerpejte tak energii na dalí roèní období a následující rok.

Klientovi, který pøijde v tomto období na masá, bude poskytnuta
kadá 2. masá pouze za 360 Kè v délce 1,5 hodiny.
Masá bude provedena dle Vaeho výbìru (sportovnì-rekondièní, relaxaèní thajská
olejová, masá rukou, masá oblièeje, èínská tlaková masá hlavy a oblièeje, kombinace
tìchto masáí, oetøení Reiki).
NOVÌ!!!
+ Nabídka D Á R K O V Ý CH POUKAZÙ na jméno obdarovaného jako dáreèek na Vánoce, ale i
jinou pøíjemnou pøíleitost.
+ Masá proplácejí formou pøíspìvkù tyto zdravotní pojiovny: VZP ÈR (jen pro bezpøíspìvkové
dárce krve), Vojenská ZP, Oborová ZP.
Kontaktujte mne prosím od 9.00 hod. do 18.00 hod. Masáe poskytuji dle telefonické domluvy,
pondìlí a pátek, vèetnì sobot a nedìlí. Bìná cena masáe: 360 Kè za hodinu, 540 Kè za 1,5 hodiny,
720 Kè za 2 hodiny masáe.
Tìím se na Vás.

Mgr. Romana Závodská, DiS.
Telefon: 604 62 00 17masaze.chvilepohody@seznam.cz
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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
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informace
ze svìta humoru
nzerce

Humor na téma - Vánoce

Murphyho zákony§ - a Vánoce
1. Seznamy pro Jeíka píí obvykle jen dìti, a to jetì ne vechny.
dodatek è.1: - Vae dìti obvykle dopis nepíí.
dodatek è.2: - Rozhodnì mu nepíí vai rodièe, pøátelé nebo ivotní partner.
poznámka: Struènì øeèeno, nepíe mu nikdo, kdo od vás oèekává vánoèní dárek.
2. Pokud vae dìti Jeíkovi píí, zásadnì si pøejí najít pod stromeèkem vìci, které jsou prakticky
nesehnatelné.
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