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PF 2018

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.
PF 2018

Zastupitelstvo a starosta obce

Úvodník prosinec 2017
Váení spoluobèané,
v dobì kdy budete èíst tento zpravodaj, ji
budeme mít rozsvícen ná vánoèní stromeèek a
v naich domácnostech budou pøípravy na
vánoce v plném proudu. Advent má být èasem
zklidnìní a tak Vás chci znovu pozvat na pøipra-

vené akce, o kterých jste ji byli informováni v
minulém nebo jste na nì zváni v tomto Informátoru.
Dopøejte si trochu klidu a pohody.

Obec Albrechtièky

Albrechtièky 131
742 55 Albrechtièky
IÈ: 00600814, DIÈ:CZ00600814
Tel.: 556 428 016
E-mail: obec@albrechticky.cz
www.albrechticky.cz
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Chtìl bych touto cestou podìkovat skautùm a
základní kole za pøípravu spoleèného vystoupení k rozsvìcování vánoèního stromeèku.
Podìkování patøí i dalím spoluobèanùm, kteøí se
na pøípravì této akce podíleli.
<<>>
Na posledním zasedání zastupitelstva obce v
roce 2017 bude schvalován mimo jiné i rozpoèet
na rok 2018, který bude také posledním pøed
volbami do obecního zastupitelstva. Z vyvìeného návrhu rozpoètu jsou zøejmé nae investièní
zámìry a opravy majetku obce. Pøedevím
opravy mostù a lávek jsou ji dlouho pøipravovanou akcí, kterou chceme alespoò zahájit. V
pøípadì oprav vech mostù bychom museli
vynaloit témìø 6 milionù Kè. Pokusíme se o
získání dotace od Moravskoslezského kraje na
opravu Oderské lávky. V pøípadì úspìnosti by
se uvolnily prostøedky na dalí pøípadné opravy
majetku obce.
<<>>
Pøedpokládám, e na tomto zasedání zastupitelstva bude schválen i nový územní plán obce,
kterým bude splnìna zákonná podmínka mít
nový územní plán do roku 2020. V naem územním plánu zùstávají vymezené plochy k výstavbì
jako ve stávajícím a tyto jsou rozíøeny o nové
plochy za obchodem. Schválením územního
plánu bude dokonèen témìø dvouletý proces
tvorby územního plánu a nabytím právní moci
Opatøení obecné povahy, jím se územní plán
vydává, tento vejde v platnost.
<<>>
V prùbìhu mìsíce listopadu jste byli vyzváni ke
spolupráci na tvorbì Plánu rozvoje obce formou
dotazníkového etøení. Dìkujeme vem, kteøí

nám zaslali vyplnìné dotazníky. Po uzávìrce
sbìru dotazníkù probìhne jejich vyhodnocení a
zaèátkem pøítího roku budete vyzváni k úèasti
na dalím diskusním setkání k tvorbì Plánu
rozvoje obce. Vìøím, e se ná dokument stane
dobrým plánovacím nástrojem pro rozhodování
zastupitelstva obce jak pøi realizaci nových
projektù, ale také pro pøípravu ádostí o dotace.
<<>>
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.
Jako kadý rok chci 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.
<<>>
Pøíchod nového roku je spojen i s pouíváním
zábavní pyrotechniky. Chtìl bych touto cestou
poádat vechny, kteøí se této radovánce na
silvestra oddávají, aby pøi manipulaci se zábavnou pyrotechnikou dbali nejen vlastní bezpeènosti, ale mìli také ohled na své okolí a své sousedy.
Pouívejte pyrotechniku jen tam, kde nehrozí
pøípadný vznik úrazu nebo poáru.
<<>>
Dìkuji vem za spolupráci v roce 2017 a pøeji
pøíjemné a klidné proití adventu, pohodové
vánoèní svátky a astný vstup do nového roku.
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Oprava kaplièky u kulturního domu
Projekt Oprava kaplièky u kulturního domu byl
realizován za pøispìní prostøedkù státního rozpoètu
ÈR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Poslední letoní dokonèenou stavební akcí je oprava kaplièky u kulturního domu, která se ponìkud
prodlouila díky prasknutí ulových blokù pøi výrobì
schoditì.
Realizaci akce provádìla firma SPO s.r.o. ze
Studénky.
Cena dle smlouvy o dílo ...................... 195.745,33 Kè
Dotace z programu Podpora rozvoje regionu MMR
............................................................... 137.021,00 Kè
Vlastní zdroje obce ............................... 58.724,00 Kè

Kalendáøe
Oznamujeme, e si obèané mohou na obecním úøadì zakoupit stolní kalendáøe Regionu
Poodøí proobecního
rok 2018. Cena
je 40,- Kè
kus. volného èasu
Provoz
úøadu
a za
Centra

Omezení provozu ObÚ:
V dobì vánoèních svátkù
bude obecní úøad v Albrechtièkách (vèetnì knihovny)
od 22.12. 2017 do 1.1.2018 uzavøen.
Provoz v CVÈ bìhem vánoèních svátkù:
Centrum volného èasu bude uzavøeno ve dnech
23.  26.12. 2017 a 30.12.2017  1.1.2018
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Ohlédnutí za Svìtýlkovou stezkou s lampiony
S prodluujícími se veèery a pøibývající tmou
jsme se dne 5. 11. 2017 vydali s naimi nejmeními dìtmi do ulic Albrechtièek, abychom oddálili
stmívání.
V 17 hod. byl sraz úèastníkù u ubytovny Kotvice
(è. 53), kde jsme rozsvítili své lampiony a spoleènì se vydali na Svìtýlkovou stezku. Dìti, v
doprovodu svých rodièù, pøíkladnì následovaly
svíèky, které byly rozestaveny a zapáleny podél
cesty a urèovaly tak smìr trasy. Stezka vedla
dále kolem kolky, sokolovny, dolù do padol,
pøes kolonii a konèila v obecním altánku u pohostinství, kde na dìti i rodièe èekalo obèerstvení a
malé dáreèky.
Celková délka trasy, aè se to nezdá, byla dlouhá
dva kilometry. A abychom ji dìtem jetì o trochu
zpestøili, jako pøekvapení jsme na nìkolika
místech rozmístili svítící náramky, které mìly u
dìtí obrovský úspìch.
Poèasí nám pøálo a moná i proto se akce zúèastnilo padesát místních i pøespolních dìtí. Zatímco

ty nejmení prùvod prospaly v teple v koèárku, ty
vìtí, troufnu si øíci, si svìtýlkovou stezku poøádnì uily.
Ráda bych tímto podìkovala za pomoc pøi
pøípravì stezky a také vem, kteøí pøili a pøispìli
tak k dobré náladì, která celou akci doprovázela.
Doufám, e se vichni brzy sejdeme a strávíme
dalí pøíjemné chvíle spoleènì s naimi nejmeními.
Ivana Tomáková

My tøi králové jdeme k Vám.
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 nakoupili
a opravili zdravotní a kompenzaèní pomùcky do
pùjèovny za 52. 730,- Kè, èást výtìku ve výi
14. 600,- Kè smìøovala také dìtem na podporu
jejich volnoèasových aktivit a zbylou èástku,
tedy 395. 431,- Kè pouijeme na vybudování
skladu zdravotních a kompenzaèních pomùcek.

V Albrechtièkách probìhne Tøíkrálová sbírka v
sobotu 6.1.2018.
Dìkujeme Vám za Vai pomoc a podporu, díky
ní mùeme pomáhat potøebným.
Radost a pokoj v dobì vánoèní i po celý rok 2018
Vám jménem vech pracovníkù pøeje
Anna ikulová, øeditelka Charity Studénka
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Mysleme na bezpeènost i bìhem Vánoc a Silvestra!
Blíí se závìr roku a s ním
èas vánoèních svátkù a
silvestrovských oslav. V
tomto období snad v ádné
domácnosti nechybí
bohatá výzdoba èasto s
hoølavých materiálù, její
neodmyslitelnou souèástí
jsou v mnoha pøípadech i svíèky. Za vechny
jmenujme adventní vìnce, svícny nebo vánoèní
kytice. A u jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na stáncích drobných prodejcù
nebo vyrobené domácími kutily, vdy by mìly
splòovat urèité bezpeènostní zásady.
Obecnì lze vánoèní dekoraci se svíèkami rozdìlit
do dvou kategorií na tu, na které se svíèky smí
zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých
se svíèky zapalovat nesmìjí. V návodu výrobce
by tato informace vdy mìla být vyznaèena.
Pokud plánujete zapalovat svíèky na dekoraci,
vdy se pøesvìdète, zda jsou øádnì upevnìny na
nehoølavé podloce nebo v nehoølavém dráku
tak, aby nemohlo dojít k jejich pøevrení. Hoøící
svíèky musí být navíc vdy umístìny v dostateèné vzdálenosti od hoølavých materiálù pouitých
na dekoraci, tím zabráníme pøenesení ohnì ze
svíèky napø. na hoølavé chvojí adventního vìnce.
Za zamylení rovnì stojí místo, kam dekoraci se
zapálenými svíèkami umístit. Samozøejmostí by
mìla být nehoølavá podloka pod dekorací.
Vyloeným hazardem je pak umístìní zapálených svíèek do prostor nábytkových stìn a
skøíní, nebo do blízkosti záclon a závìsù, kde i
lehký prùvan dokáe pøemístit záclonu do nebezpeèné blízkosti hoøící svíèky. Základní zásadou
ale zùstává neponechat zapálenou svíèku nikdy
bez dozoru.

Na zvýenou pozornost byste mìli dbát rovnì v
kuchyni. Intenzita vaøení a peèení se v období
Vánoc násobí a soustøedìnost hospodynìk je
neustále odpoutávána spoustou jiných vánoèních úkolù. Aby vás pøi tom vem vánoèním
shonu v domácnosti nepøekvapila nemilá událost a pøípadný poár jste vèas zjistili, instalujte si
v bytì hlásiè poáru, který vás intenzivním
zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpeèí. Poární hlásiè by mohl být takovým malým
pøedvánoèním dárkem pro bezpeèí celé rodiny.
Rovnì oslavy závìru roku s sebou nesou øadu
nebezpeèí. K nejèastìjí pøíèinì poranìní nebo
smrti patøí manipulace s neodbornì podomácku
vyrobenou pyrotechnikou. V dnení dobì je
profesionálnì vyrobená zábavná pyrotechnika k
dostání v irokém spektru obchodních øetìzcù a
kamenných prodejen. Ale i pøi jejím nákupu je
nutné být obezøetný a dbát na to, aby výrobek byl
opatøen návodem výrobce v èeském jazyce
spolu vyznaèením tøídy nebezpeènosti. Je nutné
mít také na pamìti, e osobám mladím 18 let lze
prodávat pouze pyrotechnické pøedmìty I. tøídy,
pokud to není návodem zakázáno.
Pyrotechnické pøedmìty II. tøídy lze prodávat
pouze osobám starím 18 let. K nákupu pyro-
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techniky III. tøídy musí mít zájemce kromì plnoletosti také prùkaz odpalovaèe ohòostrojù. Pro IV.
tøídu jsou pravidla jetì daleko pøísnìjí.
Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo
dosah dìtí. Pøi manipulaci nemiøte na sebe ani na
ostatní osoby a nepouívejte pyrotechniku pod
vlivem alkoholu.

Pøed silvestrovskými oslavami je vhodné také
vyklidit pøípadný hoølavý materiál z balkónù a
lodií, aby jej nìjaká zatoulaná petarda nezapálila.
I pøes kadoroèní varování hasièù dochází v
období Vánoc a Silvestra k øadì tragických
událostí v domácnostech, pøi kterých se zraní
desítky osob a materiální kody dosahují mnoha
miliónù korun. Zamyslete se proto nad poární
bezpeèností u vás doma, abyste se do této
smutné statistiky nezaøadili i vy.
Dalí preventivní informace si mùete pøeèíst v
naich informaèních letácích na odkazu zde:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacniletaky.aspx
Klidné Vánoce a astný Nový rok pøeje
Hasièský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje.

SmVaK Ostrava

SmVaK Ostrava:
jak si pohodlnì s vyuitím moderních
komunikaèních prostøedkù objednat
sluby.

Ostrava 1. 11. 2017  Kromì dodávek kvalitní
pitné vody a odvádìní a èitìní vody odpadní
nabízejí SmVaK Ostrava øadu dalích slueb
souvisejících s péèí o vodu a jejím vyuíváním.
Proto, aby byl pøístup k potenciálním zákazní-

kùm jetì vstøícnìjí ne doposud, vyvinula
spoleènost novou internetovou aplikaci, jejím
prostøednictvím si mohou lidé vybírat z témìø
ètyø desítek poskytovaných slueb. Pøibývá tak
dalí monost, jak s vodárenskou spoleèností
komunikovat. Tu vyuijí pøedevím lidé, kteøí
neradi telefonují, nemají èas navtívit zákaznické centrum, preferují vyuívání online komunikaèních nástrojù nebo potøebují pøi specifikaci
svého poadavku navést, k èemu jim pomùe
inteligentní vyhledávaè.
Vodárenství je konzervativní obor, ale svìt se v
oblasti nových technologií a pøístupù k zákazníkùm dynamicky mìní. Na to musíme logicky
zareagovat také my. Na internetové stránce
www.smvak.cz najdou zájemci o nae sluby
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novou výraznou poloku Nabídka slueb, jejím
prostøednictvím s námi mohou komunikovat v
pøípadì, e potøebují øeit cokoliv v oblasti, kde
pùsobíme. Jde o významný krok k dalímu
zvýení zákaznického komfortu a vstøícnosti,
øíká generální øeditel SmVaK Ostrava Anatol
Penièka.
Prostøednictvím nástroje je moné vybírat sluby
v sedmi základních oblastech obsahujících ètyøi
desítky poloek. Ti, kteøí potøebují vyvézt umpu,
nebo septik, vyèistit kanalizaèní pøípojku, pøípadnì pomoci najít skryté úniky vody, ji nemusí
vyhledávat kontakt na místní kanalizaèní støedisko, nebo volat na bezplatnou Zákaznickou linku
SmVaK Ostrava. Slubu je moné novì nezávaznì poptat prostøednictvím uivatelsky pøátelského formuláøe a domluvit se na dalím postupu.
To samé platí napøíklad pro ty, ji si chtìjí nechat
udìlat rozbory pitné nebo odpadní vody, ty, kteøí
chtìjí v létì napustit zahradní bazén nebo potøebují koupit produkty a materiál související s péèí
o vodu.
Nástroj umoòuje objednání slueb také napøíklad v oblasti stavomontání èinnosti, jako jsou
výstavby vodovodních øadù, protlakù pod komunikacemi, napojení vodovodní a kanalizaèní
pøípojky na veøejnou sí, výkopové práce a øada
dalích.
Pevnì vìøím, e zákazníci novou monost, jak s
námi komunikovat, ocení a budou nástroj pouívat. Samozøejmì zùstávají v platnosti dalí cesty
a zpùsoby, jak sluby objednávat. Nai lidé na
bezplatné zákaznické lince nebo v zákaznických
centrech jsou pochopitelnì pøipraveni lidem s
vyplnìním poptávkového formuláøe pomoci. Ale
celá spoleènost smìøuje k vìtí a vìtí elektronizaci, více a více vìcí kupujeme pohodlnì z
domova na internetu a v nákupních centrech je
nejvìtí koncentrace lidí tam, kde se lidé spíe

setkávají, ne e by vybírali zboí, jako jsou
napøíklad kina a restaurace. Tomuto trendu se
logicky nevyhneme ani my a jdeme mu proaktivnì naproti, uzavírá Anatol Penièka.

Sedm oblastí slueb, 40 poloek

Stavomontání èinnost (protlaky pod komunikacemi, výstavba rekonstrukce a oprava vodovodních a kanalizaèních øadù, rekonstrukce vnitøních rozvodù, napojení vodovodní pøípojky na
veøejný øad, napojení kanalizaèní pøípojky na
veøejnou kanalizaci, výkopové práce a úprava
povrchù )
Vodárenské sluby (vyhledávání skrytých únikù
vody, vytyèování potrubí, kontrola technického
stavu vodovodu kamerovou technikou, dodávky
vody do bazénu )
Vodomìry (výmìna, odeèty a poruchy )
Kanalizaèní sluby (vývoz odpadní vody ze
ump a septikù, èitìní kanalizace a kanalizaèních pøípojek, prohlídka potrubí kamerovým
systémem, mìøení prùtoku odpadních vod,
projekèní èinnost domovní èistírny odpadních
vod )
Laboratorní sluby (chemické a mikrobiologické
rozbory pitné vody nebo vody ze studní, analýza
vzorkù odpadních vod, rozbory teplé vody )
Provozování infrastruktury (provozování areálových a prùmyslových èistíren odpadních vod,
provozování vodohospodáøských sítí, technická
pomoc, technicko-ekonomické poradenství )
Mgr. Marek Síbrt, mluvèí
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.
28. øíjna 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava.
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Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji
V rámci projektu Moravskoslezského kraje s
názvem Zdravé stárnutí v Moravskoslezském
kraji, jen byl podpoøen v rámci Dotaèního
programu na podporu krajské samosprávy v
oblasti stárnutí Ministerstva práce a sociálních
vìcí ÈR (dále jen MPSV), vznikla v roce 2017
na území kraje 4 nová kontaktní místa pro seniory, tzv. Senior Pointy, jejich provoz je prostøednictvím tohoto projektu zajitìn vdy jeden
pracovní den v týdnu. Zajitìní realizace výe
uvedeného projektu bylo realizováno v úzké
spolupráci s mìsty Moravskoslezského kraje.
Senior Pointy, které jsou v souèasné dobì zøízeny ve mìstech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná,
Kopøivnice, Opava a Ostrava, poskytují následující èinnosti:
• specifické odborné konzultace,
• nabídka informací o místních a regionálních
seniorských sdruení a zájmových spolcích,
partnerech poskytujících seniorùm slevy aj.,
• aktivní vyhledávání a propagování kulturních,
spoleèenských a volnoèasových aktivit
zacílených na seniory,
• osvìtová èinnost (poøádání pøednáek a
besed) v oblastech, kde je zvýené riziko
ohroení seniorù (bezpeènost, prevence,
zdraví aj.),
• monost vyuití bezplatného internetového
pøipojení.

jim mohou být senioøi vystaveni.
Jednou z èinností, která je tímto kontaktním
místem také nabízena k vyuití, je monost
osobní registrace osob od 55 let vìku do samostatného projektu Senior Pas. Moravskoslezský
kraj projekt Senior Pas podporuje i finanènì od
èervna letoního roku. Podstatou tohoto projektu
je podpora osob od 55 let vìku formou uceleného a jednotného systému slev. Po bezplatné
registraci jsou tìmto osobám vydávány karty
(tzv. Senior Pasy), které slouí jako prùkaz
opravòující dritele èerpat slevy u sítì poskytovatelù slev, pro které je zapojení do projektu
bezplatné. Karta je vystavována na jméno dritele, je nepøenosná a má neomezenou platnost a
celorepublikovou pùsobnost. Podrobnosti o
zpùsobech, jak je moné se do projektu registrovat, seznam poskytovatelù slev nebo konkrétní
informace o zpùsobu uplatòování slev naleznete
na adrese www.seniorpasy.cz. Slevy jsou
poskytovány v rozsahu od 5 do 50%, a to pøevánì v oblasti zdraví, kultury, volného èasu èi
gastronomie. V Moravskoslezském kraji je
aktuálnì zapojeno více ne 100 poskytovatelù
slev.
Zdroj:
Moravskoslezský kraj, odbor sociálních vìcí

Senioøi ijící v uvedených mìstech a okolí tak
mohou vyuít specifických konzultací v oblastech, je mohou být pro nì z dùvodu nízké informovanosti ohroující. Senior Point pak vyjma
prostoru pro spoleèenský a sociální kontakt
mùe pùsobit ve smyslu prevence negativních
jevù (jako napøíklad nekalé prodejní praktiky),
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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 16.12.2017 od 9 do 17 hod.
Nedìle 17.12.2017 od 9 do 17 hod.
Pondìlí 18.12.2017 od 9 do 12 hod.
Vichni jste zváni na výstavu provonìnou perníkem, vanilkou a svaøákem.
Vánoèní dekorace jsou prodejné a pohotìní bohaté.
Vstupné dobrovolné. Tìí se na vás poøadatelé.

Poøad bohoslueb v adventì a o Vánocích:

Bohosluby v dobì adventní, vánoèní a novoroèní v kostele sv. Mikuláe v Albrechtièkách:
03. 12. 2017 (nedìle) - 1. nedìle adventní - me sv. v 8.00 hod. s ehnáním adventních vìncù,
10. 12. 2017 (nedìle) - poutní bohosluba ke cti sv. Mikuláe v 10.30 hod.
19. 12. 2017 (úterý) - vánoèní svátost smíøení od 16.00 h do 18.00 hod. u cizího zpovìdníka
23. 12. 2017 (sobota) - me sv. s platnosti 4. nedìle adventní v 16.00 hod.
24. 12. 2017 (nedìle) - tìdrý den - Pùlnoèní bohosluba v 16.00 hod.
25. 12. 2017 (pondìlí) - slavnost Narození Pánì - slavná vánoèní me sv. v 9.00 hod.
26. 12. 2017 (úterý) - svátek sv. tìpána - bohosluba 2. svátku vánoèního v 9.00 hod.
31. 12. 2017 (nedìle) - svátek Svaté rodiny - me sv. s obnovou manelských slibù v 9.00 hod.
1. 1. 2018 (pondìlí) - Nový rok - novoroèní bohosluba v 9:00 hod.
6. 1. 2018 (sobota) - Tøí králové - me sv. s ehnáním vody, kadidla a køídy v 9.00 hod.
7. 1. 2018 (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 2018 pøeje a v modlitbì vyprouje P. Mgr. Miroslaw Brutkowski, faráø

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme
V mìsíci prosinci 2017 oslaví své ivotní jubileum:
pan Josef rámek
70 let
pan Jindøich Vaínek
70 let

Do dalích let jim pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
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informace z kultury a sportu

Volejbalový turnaj
Volejbalový spolek Døina

ve spolupráci s TJ Sokol Albrechtièky poøádá v pátek 29.12.2017 od 12:30 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 12:30 hod.
Blií informace na tel.è. 737 733 713 (Arnot ajtar).
Zveme vechny sportovní nadence!!!

Termíny plesù
06.1.2018
13.1.2018
20.1.2018
27.1.2018
09.2.2018

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

Pro uivatele sociální sítì Facebook
Máte doma nepotøebné vìci po dìtech? Nábytek, který se Vám u nehodí? Prodáváte
své výrobky nebo sháníte tøeba koèku? Vyuijte k tomu FB prodejní skupinu Prodám,
koupím, daruji- Albrechtièky
(https://www.facebook.com/groups/344142672717613/),
moná se sousedovi zrovna narodila koata!

OZNÁMENÍ
MUDr. Petra Frömlová oznamuje, e v dobì vánoèních svátkù bude ordinovat takto:
18. - 22.12.2017 obvyklé ordinaèní hodiny
27.12.2017 8:00  10:00 hod.Bartoovice
28.12.2017 8:00  10:00 hod.Kunín
29.12.2017 zavøeno
2.  5.1.2018 obvyklé ordinaèní hodiny
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