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informace z obecního úøadu

Volby do zastupitelstva obce a ustavující zasedání

Váení spoluobèané,
Ve dnech 5. a 6. øíjna probìhly volby do zastupitelstva obce Albrechtièky.
Výsledky voleb:
Poèet osob, zapsaných do seznamu volièù
celkem ............................................................ 574
Poèet volièù, kterým byly vydány úøední obálky
..........................................................................254
Celkový poèet odevzdaných obálek ...........254
Poèet neplatných hlasù ve volebním okrs-

Obec Albrechtièky

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

ku...............................................................................18
Volební úèast .................................................44,25%
Celkový poèet platných hlasù pro jednotlivé kandidáty:
Volební strana è.1  Obec pro ivot
1. Eva Tripská
206 hlasù
2. Luká Pitucha
198 hlasù
3. Tomá Hudeèek
185 hlasù
4. Martina Havlíková
185 hlasù
5. Filip ajtar
186 hlasù
6. Petr Dostál
186 hlasù
7. Radomír Volek
184 hlasù
8. Milan Myka
194 hlasù
9. Jana Kalocsányiová
185 hlasù
---------------------------------------------------------------------------------------------Dne 31.10.2018 probìhlo 1. ustavující zasedání
novì zvoleného zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo:
 zvolení p. Ing. Evy Tripské do funkce starostky
obce
pokraèování na stranì 2
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 zvolení p. Lukáe Pituchy do funkce místostarosty obce
 zøízení finanèního a kontrolního výboru.
Finanèní i kontrolní výbor bude tøíèlenný.
 zvolení p. MUDr. Tomáe Hudeèka pøedsedou kontrolního výboru,
p. Ing. Petra Dostála a p. Bc. Filipa ajtara
èleny kontrolního výboru
 zvolení p. Radomíra Volka pøedsedou finanèního výboru,
p. Ing. Janu Kalocsányiovou a p. Ing. Mgr.
Martinu Havlíkovou èleny finanèního výboru
 odmìny za výkon funkcí neuvolnìným zastupitelùm
 zøízení Poty partner na obecním úøadì a
uzavøení smlouvy s Èeskou potou, s.p.
 podání nové ádosti o dotaci na Vybudování
sbìrného dvora Albrechtièky
 rozpoètovou úpravu è.6/2018

Podìkování

Chtìla bych touto formou podìkovat bývalému
zastupitelstvu za jejich práci pro obec. V kadém
pøedcházejícím volebním období se podaøilo
uskuteènit mnoho uiteèných projektù, které
znaènì pøispìly ke zkvalitnìní ivota obèanù v
naí obci.
Chci zvlá podìkovat èlenùm zastupitelstva,
kteøí pracovali pro obec nìkolik volebních období:
 pan Jan Seifert 16 let,
 pan Miroslav Myka 24 let
 pan Ing. Zdenìk Urban 28 let z toho 16 let jako
místostarosta.
Od zaèátku samostatnosti obce pracoval v
zastupitelstvu i konèící starosta pan Ing.
Miloslav Èegan, který byl 3 volební období

místostarostou za starosty pana Václava Pavlíka
a 4 volební období vedl obec jako starosta.
Zùstává za nimi kus dobøe odvedené práce,
kterou moná jako bìní nebo noví obèané obce
u ani nevnímáme. Kdybychom se ale mohli vrátit
v èase do r. 1990, kdy zaèala obecní samospráva
fungovat, asi bychom se nestaèili divit, co vechno se zde zmìnilo. Vybudoval se vodovod, plynovod, kanalizace, byly zrekonstruovány obecní
budovy, veøejné osvìtlení, rozhlas, cesty, chodníky, høitì pro dìti, schody ke kostelu, upravena
veøejná prostranství, høbitov, vytvoøeny nové
stavební parcely, vystavìno centrum volného
èasu a mnoho dalího. Dùleité je zmínit, e
vechny akce se podaøilo zrealizovat bez velkého
zadluení obce, která vdy hospodaøila s vyrovnaným rozpoètem. Za to ve patøí velké dík panu
Miloslavu Èeganovi, který vechny akce øídil a
hlídal. Také mu dìkují za pøístup k obèanùm a
trpìlivost pøi vyøizování jejich ádosti, pøipomínek a stínosti.
Èasto nebo spíe vìtinou pro svou práci pro
obec odsouval své osobní zájmy, koníèky a èas
pro rodinu. Pøejí mu do dalích let hodnì zdraví a
sil, aby si jetì dodateènì uil své rodiny a svých
zálib. Dìkujeme.
Je jen koda, e si obèané nenali èas, aby aspoò
formou úèasti na zasedání zastupitelstva vyjádøili
odcházejícímu starostovi své podìkování za jeho
práci.
Ing. Eva Tripská - starosta
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Oslava 100. výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky
V sobotu 27. øíjna jsme spoleènì oslavili
lampionovým prùvodem obcí a doprovodným
programem s Putováním za památnými
stromy obce významné
výroèí naí historie, 100 let od
vzniku Èeskoslovenské republiky. Chtìl bych touto cestou
podìkovat vem, kdo se na
pøípravì oslav podíleli, pøedevím Stromové víle - paní
Ivanì Tomákové, která pøipravila doprovodný program pro nae nejmení. Pøi naem
putování jsme se zastavili u památných stromù, jejich pøíbìh byl ve zkratce uveden v
Pamìtním listì a který uvádíme i na tomto
místì.

Památné stromy obce

Strom svobody u pomníku padlých zasazen v
roce 1919, kdy se Stromy svobody na výzvu
Èeskoslovenského svazu spolkù pro okralování
a ochranu domoviny vysazovaly
po celé republice.
Dnes 100letá lípa má obvod
kmene 320 cm.
Strom republiky v zahradì
mateøské koly
Dne 28.10.1998 byla zasazena v
zahradì mateøské koly lípa srdèitá jako Strom
republiky u pøíleitosti 80 let od vzniku ÈSR.
Dnes 20letá lípa má obvod kmene 99 cm.
Strom svobody u hasièárny
U pøíleitosti 100. výroèí vzniku Èeskoslovenské
republiky byl vysazen nový Strom svobody na
veøejném prostranství u hasièárny, kde bude
pøipomínat tuto významnou událost.
Lípa má obvod kmene 10 cm.
Památná lípa u døevìnice
Dne 24. 4. 2004 byla pøi slavnostním otevøení
Informaèního centra obce vysazena lípa, která
má souèasnì pøipomínat vstup Èeské republiky
do Evropské unie dnem 1. kvìtna 2004.
Dnes 14letá lípa má obvod kmene 81 cm.
Památný strom u kulturního domu
Památný strom topol bílý byl vysazen dne 28.
9.1929 u pøíleitosti 1000. výroèí od smrti
Sv.Václava. Souèasnì se jednalo o první podnik v
katolickém domì po jeho slavnostním otevøení
15.9.1929.
Dnes témìø 90letý topol bílý má obvod kmene
465 cm.
pokraèování na stranì 4
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U lípy svobody u pomníku padlých jsme po
marném pátrání o dobì jeho výsadby v kronikách obce, koly i spolkù, uvedli rok zasazení
1919, kdy z historických pramenù byly Stromy
republiky vysazovány na výzvu Èeskoslovenského svazu spolkù pro okralování a ochranu
domoviny. Zápisy v obecní kronice byly zapoèaty a od roku 1927 a události let minulých byly
souhrnì zapsány kronikáøem panem Hradilem
zpìtnì. O stromu Svobody jsme se v kronice
doèetli a v roce 1928, kde je uveden tento zápis
Dne 28. øíjna oslaveno místním pokrokovým
obèanstvem 10ti leté trvání naí samostatnosti.
Pìkný prùvod s hudbou v èele ubíral se z obecního pastvitì dìdinou k èís. 72, pak k èíslu 100 a
k lípì Svobody u èís. 34/102. Zde zapìli zpìváci
Sokola dva slavnostní sbory a p.profesor
Havlíèek z Pøíbora pronesl dojemný proslov.
Také áci zdejí koly pøednesli nìkolik pøíleitostných básnièek. Ku konci zapìny obì národní
hymny, naèe se lid v tichosti rozeel. Z tohoto
zápisu usuzujeme výsadbu lípy v roce 1919.
Pokud byste mìli k dispozici jakoukoliv informaci k uvádìným památným stromùm nebo pøípadnì fotografie z období kdy byly vysázeny èi u

nich probíhaly oslavy, ádáme Vás o jejich
poskytnutí. Stejnì tak není jisté, e jsme podchytili vechny památné stromy v obci, které byly pøi
významných pøíleitostech vysázeny a proto i v
tomto pøípadì ádáme o poskytnutí informací
nebo fotografií.
Pøi pátrání po roku výsadby lípy se podaøilo zjistit
dobu postavení pomníku padlých. V obecní
kronice je roku 1930 uveden tento zápis : Poèátkem toho roku poèala se v obecním zastupitelstvu, jako i ve výborech místních spolkù projednávati mylenka postavení pomníku padlým
vojínùm ve svìtové válce. Za nejvhodnìjí místo
uznáno to, na kterém skuteènì stojí. Pomník
dodala firma Vávra v Moravské Ostravì za
cenu Kè 9600,-. Péèe o postavení pomníku
svìøena výboru, do nìho vyslaly místní spolky
a pøedstavenstvo obce po dvou èlenech. Pomník
byl slavnostnì odhalen 3. srpna 1930. Výlohy
uhradí se sbírkami a milodary.
Pøedpokládáme, e informace o památných
stromech obce získají své místo na naich
webových stránkách a v pøípadì získání dalích
informací budou doplòovány.
Ing. Miloslav Èegan

Provoz obecní kanalizace  pøipomenutí základních pravidel
Obec jako provozovatel kanalizace a ÈOV se
stále potýká s nedodrováním základních
pravidel kanalizaèního øádu, které nám
následnì pøináí nefunkènost kanalizace a
nutnost provádìt èasté opravy.
Je opìt potøebné zdùraznit, e kanalizace
není odpadkový ko a není moné do ní
spláchnout ve, co nám pøijde pod ruce.
Kanalizace je urèena k odvádìní odpadních
vod  tj. vody mírnì zneèitìné bìhem bìné

denní hygieny, uívání toalety, úklidu, praní,
mytí nádobí.
Co do kanalizace nepatøí:
biologický odpad  zbytky jídel, odpad z
kuchyòských drtièù
 tuky  fritovací oleje, motorové oleje
 vekeré hygienické potøeby
 chemikálie a dalí nebezpeèné látky
 léky
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Zejména hygienické potøeby, jako napøíklad
dìtské pleny, vlhèené ubrousky, dámské hygienické potøeby, vatové tyèinky a jiné èistící textilní
materiály, nám dìlají v kanalizaèním systému
problémy a do kanalizace nepatøí. Také nález
ivého potkana v kanalizaèním systému pøi
èitìní svìdèí o tom, e u nìkterého z uivatelù
na stoce B5 (od è.p. 167 a po è.p. 187) je otevøena kanalizaèní pøípojka.

Znovu bychom chtìli upozornit na monost
likvidovat pouité potravinové tuky a oleje do
nádoby umístìné u obecního úøadu.
Dìkujeme za dodrování základních pravidel
provozu kanalizace.
Ing. Miloslav Èegan

Zmìny jízdních øádù od 9.12.2018
Moravskoslezský kraj v letoním roce dokonèil
výbìrové øízení na provozovatele autobusové
osobní dopravy na období 10 let s poèátkem od
zmìny jízdních øádù dne 9. prosince 2018.
Tvorbou a úpravami jízdních øádù se pro provedení tendru zabývali pracovníci spoleènosti
Koordinátor ODIS, s.r.o., se kterými byly nìkteré
problematicky navrené spoje projednány a z
vìtí èásti i upraveny.
I tak dochází pro nai obec k nìkterým významným zmìnám mezi, které patøí zejména:
 Zvýení èetnosti autobusových spojù do
Studénky st.
 Zruení ranního spoje k Vagónce hlavní
vrátnice
 Zruení tzv. Kotvièáku s odjezdem v 9.00
hodin  náhradou jsou nové spoje na linkách

623 a 649 ve zmìnìných èasech
Zcela byla zruena linka 642 a její spoje
pøevedeny na linky 623 a 649
Návrhy nových jízdních øádù budou zveøejnìny
poèátkem listopadu na webových stránkách
Koordinátora ODIS www.kodis.cz a na stránkách
obce v Aktualitách. Informace získáte také na
obecním úøadì.
V døívìjích informátorech jsme o zmìnách
jízdních øádù informovali, ale ádný podnìt k
øeení zmìny jsme neobdreli. Ke zveøejnìným
návrhùm ji nebude moné k datu úèinnosti
provádìt zmìny. Návrhy na zmìny je moné
podávat vdy jen ètvrtletnì s platností od následujícího ètvrtletí.
Seznamte se proto vèas s novými jízdními øády.
Ing. Miloslav Èegan

informace z obce
SDH Albrechtièky - pozvánka

Sbor dobrovolných hasièù v Albrechtièkách srdeènì zve své èleny na

VÝROÈNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v pátek 23. 11. 2018 v 17:00 hodin v Kulturním domì.
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Pohádkové Poodøí
Skøítkové z Pohádkového Poodøí letos uvítali
pedagogy i dìtské návtìvníky z Polska
Destinaèní management turistické oblasti Poodøí
 Moravské Kravaøsko, o.p.s., jeho èleny jsou
mìsto Bílovec, Fulnek, Studénka, Mikroregion
Odersko a Region Poodøí, získal dotaci z Fondu
mikroprojektù 2014-2020 v Euroregionu Silesia
v rámci programu INTERREG V-A ÈR-Polsko na
realizaci pøeshranièního projektu "Pohádková
Odra". Tento projekt byl zamìøen na pøenos
úspìného turistického produktu Pohádkové
Poodøí na polskou stranu hranice. V rámci projektu vznikl dabing vech ji vytvoøených animovaných pohádek, vznikly webové stránky www.bajkowa-odra.pl i FB Bajkowa Odra. Dále byly pøeloeny do polského jazyka informaèní letáky a
pøedevím u dìtí oblíbené pohádkové pracovní
listy k jednotlivým objektùm a postavièkám.
Dolo k pøedstavení pohádkových objektù v
Poodøí polským a èeským pedagogùm, rodinám
s dìtmi i kolním kolektivùm, aby se i oni stali
návtìvníky tìchto turistických atraktivit, ve
kterých je budou provázet pohádkové postavièky.
Celý projekt je velmi pozitivnì hodnocen nejen

pokraèování
stranì 5i
laickou, ale i odbornou veøejností
na naèeské
polské stranì. Vìøíme, e tento projekt zvýí
zájem polských turistù o turistickou oblast
Poodøí.
Partnery projektu jsou polská a èeská strana
Euroregionu Silesia (www.euroregion-silesia.cz a
www.euroregion-silesia.pl).
Více o projektu Pohádkové Poodøí na FB
Pohádkové Poodøí, FB Bajkowa Odra a www.PohadkovePoodri.cz, www.Bajkowa-Odra.pl.

Bc. Pavlína Ambrosch
øeditelka, Destinaèní management turistické
oblasti Poodøí  Moravské Kravaøsko, o.p.s

SmVaK
Ostravský oblastní vodovod: 60 let spolehlivých
dodávek pitné vody pro region
20. prosince 1958 pøitekla první vody z Úpravny
vody Podhradí do vodojemù v Ostravì 
Krásném Poli, aby zajistila zásobování dynamicky se rozvijícího ocelového srdce republiky

Ostrava 12. 10. 2018  Pøed edesáti lety byl
zahájen provoz první èásti páteøního výrobního
a distribuèního systému pro zásobování regionu
pitnou vodou. Do rozrùstající se Ostravy a
dalích prùmyslových mìst kraje bylo potøeba
dopravit dostateèné mnoství pitné vody v
pokraèování na stranì 7
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odpovídající kvalitì. To bylo impulsem pro vznik
technicky unikátního systému, který proel od
svého vzniku dynamickým rozvojem, modernizací a technickým zkvalitòováním tak, aby v
souèasnosti mohl zásobovat pitnou vodou více
ne milion lidí v Moravskoslezském, ale i
Olomouckém kraji a pøíhranièní èásti Polska.
Ostravský oblastní vodovod se zaèal budovat v
roce 1954, první voda pøitekla z úpravny vody v
Podhradí u Vítkova do Ostravy o ètyøi roky
pozdìji. Plán byl splnìn tìsnì pøed koncem roku
1958. Za dobu své existence systém vyrobil více
ne 4,5 miliardy kubíkù pitné vody.
Délka vodovodní sítì je v souèasnosti 504
kilometrù pøevánì ocelového potrubí. Tøi úpravny vody
systému (Vyní Lhoty na
Frýdecko-Místecku, Nová
Ve s z F r ý d l a n t u n a d
Ostravicí a Podhradí u
V ítkova) mají výrobní
kapacitu 5350 litrù za
sekundu a upravují vodu z
údolních nádrí v Beskydech a podhùøí Jeseníkù
(Morávka, ance a kaskáda Slezská HartaKruberk) ve správì státního podniku Povodí
Odry. Systém Ostravského oblastního vodovodu
má dvì èásti: Kruberský skupinový vodovod a
Beskydský skupinový vodovod.
113 vodojemù systému má kapacitu témìø 303
tisíc kubíkù pitné vody. Centrální úpravny jsou
vzájemnì propojeny systémem kapacitních
pøivadìèù s velkokapacitními vodojemy, co
nám umoòuje v pøípadì potøeby do znaèné míry
eliminovat problémy s kapacitou nìkterého ze
zdrojù a zajistit vysokou spolehlivost a plynulost
dodávek. Systém je také unikátní tím, e je a na
výjimky v podobì èerpání do vodojemù nad

Èeladnou, Vítkovem nebo Orlovou gravitaèní. To
s sebou bìhem výstavby pøineslo øadu výzev
nejen pro projektanty, ale také zhotovitele, øíká
øeditel Ostravského oblastního vodovodu Jiøí
Komínek.
Spoleènost SmVaK Ostrava se rozhodla u pøíleitosti významného výroèí zpøístupnit veøejnosti
Úpravnu vody Podhradí. Ta otevøe své brány 24.
listopadu, protoe si myslíme, e na nìkteré
významné momenty bychom nemìli zapomínat.
To, co my aktuálnì povaujeme za naprostou
samozøejmost, pøed edesáti lety bylo významným posunem pro zvýení kvality ivota v regionu. Lidé v rùzných èástech kraje získávali
postupnì pøístup k vysoce
kvalitní vodì v dostateèném
mnoství. To, co je pro nás
nedílnou souèástí kadodenního ivota o nìm
nepotøebujeme pøemýlet,
mùe být v nìkterých
nepøíli vzdálených èástech
svìta zásadní problém. I
proto bychom si mìli kvalitní vody a zdánlivì neomezenému pøístupu k ní
váit, øíká generální øeditel SmVaK Ostrava
Anatol
Penièka.
Lidé, kteøí mají zájem si nejvìtí úpravnu SmVaK
Ostrava prohlédnout, se musí registrovat na
emailu katerina.bergerova@smvak.cz, pøípadnì
telefonním èísle 596 697 233 do 16. listopadu.
Kapacita je omezená, jedna skupina mùe mít
maximálnì dvacet osob.
Vechna zaøízení budou v plném provozu,
musíme zajistit bezpeènost vech návtìvníkù,
ale také to, aby nebyl nijak naruen proces
výroby pitné vody. Chtìl bych tedy vechny
vyzvat, aby si místo zarezervovali s dostateèným
pokraèování na stranì 8
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pøedstihem, protoe kapacita je omezená a
zájem tyto monosti vìtinou výraznì pøevyuje, øíká Komínek.
Úpravna vody Podhradí je unikátním technickým
dílem a pøíkladem prùmyslové technické architektury z dílny architekta Cyrila Kajnara.
Dominantou nad vstupní èástí je rozsáhlý reliéf
národního umìlce Vincence Makovského z cyklu
Voda v naem ivotì.
Zdrojem surové vody je údolní nádr Kruberk a
výe poloená Slezská Harta. Surová vody je
transportována 6,7 kilometru dlouhou tlakovou

tolou, která byla raena v nároèných geologických podmínkách v letech 1954-1958. Jde o
nejvìtí úpravnu SmVaK Ostrava s maximální
výrobní kapacitou 2 700 litrù za sekundu.
Zásobuje významnou èást Moravskoslezského,
ale také Olomouckého kraje (Pøerovsko). Za
dobu své existence vyrobila 2,4 miliardy m3
pitné vody. V letech 2015-2016 prola úpravna
významnou modernizací strojního a elektrotechnologického zaøízení.
Mgr. Marek Síbrt, mluvèí

informace ze základní a mateøské koly
Co se událo v naí Z a M:
Dne 18. 10. 2018 se v naí základní kole konala
Podzimní dýòová slavnost se stezkou za pokladem. Celé akce se úèastnilo neuvìøitelných více
jak 70 lidí. Pøili: dìti, rodièe, babièky i dìdeèkové
a vichni velmi spontánnì vydlabávali dýnì, pekli

muffinky, ochutnávali dýòový dus, malovali,
povídali si. Souèasnì si mohli vichni prohlíet
prostory koly, hráli jsme si i v druinì, prostì
prima odpoledne. Za ten èas vzniklo nespoèet
nádherných dýní. Po setmìní vechny výtvory
lemovaly stezku pro dìti, na jejím konci èekal
ukrytý poklad. Dìkuji pøedevím Ivanì

Tomákové a vem, kteøí neváhali a pøidali se s

pomocí pøi organizaci akce, také vem, co pøili
odpoledne v dobré náladì strávit hezké chvíle v
naí kole.
Recept na DÝÒOVÉ MUFFINKY  12 ks
Suroviny:  100g vaøené dýnì hokaido, 2 ks
rozmaèkaného banánu,40g rozputìného
másla, 50ml bílého jogurtu, 1 vajíèko, 100g
paldové mouky,50g ovesné mouky (rozmix.
vloèky)2 lièky PDP,1/2 lièky jedlé sody,1/2 lièky skoøice, 1/2 lièky perníkového
koøení
Huvarová Vìra uèitelka Z
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Dìti ètou dìtem
V mìsíci øíjnu áci základní koly po druhé
navtívili dìti ve kolce v rámci projektu Dìti
ètou dìtem. Pøipravili jsme si dramatizaci textu Pouèná pohádka pro malá èuòátka ve vlastnoruènì vyrobených maskách zvíøátek.
Pokraèovali jsme spoustou spoleèných aktivit,
které si zase pøipravili dìti s paní uèitelkou pro
koláky a spoleènì jsme se pobavili. Tìíme se
na pøítí setkání.

Pozvánka - Keramické tvoøení
Základní a Mateøská kola ve spolupráci s
Klubíkem Ivany Tomákové si Vás dovolují
pozvat do naí základní koly ve ètvrtek 15.
listopadu 2018 v 16.30hod. na dalí setkání
rodièù, prarodièù a dìtí tentokrát na téma
Keramické tvoøení. Kromì práce s hlínou budou
pro Vás pøipraveny i dalí aktivity. Na toto setkání Vás pozveme podrobnìji formou plakátku a
webových stránek koly v co nejblií dobì.
Opìt se na Vás tìíme.

Pozvánka - Vánoèní dílna
V nedìli 2. prosince 2018 Vás zveme na Vánoèní
dílnu, která se uskuteèní v základní kole od
14.00 hodin.
Bude to odpoledne spoleèného tvoøení, vyrábìní
a zdobení vánoèních dekorací. Materiál bude
mono zakoupit na místì. Obèerstvení k pravé
pøedvánoèní atmosféøe bude pøipraveno.
Tìíme se na vechny.
Dalí informace naleznete na webových stránkách koly od 15. 11. 2018
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POZVÁNKA - Pøání pro lípu
Milí rodièe, prarodièe a dìti,
V sobotu 27. 10. 2018 jsme, u pøíleitosti 100.
výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky,
spoleènì vysadili nový Strom svobody.
Pøedevím dìti pøiloily ruce k dílu a za svitu
lampionù a svítících pøívìskù, které dostaly
od Stromové víly, pøipravily nai malou lípu k
jejímu novému poslání  stát se stromem
památným.

Aby nám lípa dobøe rostla a brzy se tìila z
nových pøírùstkù, poprosila bych Vás, abyste
se svými dìtmi vymysleli a na pøiloenou
kartièku napsali pøání, které, prosím, odevzdejte do 20. 11. 2018 v M, Z nebo na
obecním úøadì.
Vechna pøání budou vystavena a autoøi
nejoriginálnìjích pøání budou odmìnìni.
Vae stromová víla

informace ze spoleèenské rubriky

Blahopøejeme
V mìsíci øíjnu 2018 oslavil své ivotní jubileum
pan Karel Dostál ......... 75 let .
Do dalích let pøejeme pevné zdraví, hodnì tìstí a spokojenosti.
Omlouváme se za pozdní gratulaci.

informace z Adventu a Vánoc
POZVÁNKA
V sobotu 1. prosince v 17 hodin se bude konat v prostoru vedle
prodejny COOP

Rozsvícení vánoèního
stromeèku,
na které srdeènì zveme vechny obèany.
Opìt bude pøipraveno hudební vystoupení a nìco dobrého na
zahøátí.
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POZVÁNKA
v sobotu 1.12. 2018 od 10:00 do 17:00
v neděli 2.12. 2018 od 10:00 do 16:00

ADVENTNÍ VÝSTAVKA
K inspiraci i zakoupení budou: adventní věnce (na stůl, na dveře i na hřbitov),
svícny, vánoční dekorace, šperky a jiné malé dárečky a drobnůstky.
CD koledy jsme oprášili,
pití pro zahřátí a něco k zakousnutí připravili,
teď už jen… Těšíme se na Vás v IC Dřevěnice Albrechtičky
Jana Kubošová

POZVÁNKA
Ochotnický divadelní soubor a organizace Junák
ve spolupráci s Obci Albrechtièky,
poøádají ve støedu 5. prosince 2018 v 17:00 hod. v
Kulturním domì

MIKULÁSKOU BESÍDKU.
Divadelní soubor sehraje novou veselou pohádku:

O ípkové Madlence
Na vechny dìti se tìí
Mikulá, andìlé a èerti.
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