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informace z obecního úøadu

PF 2019

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 2019

Zastupitelstvo a starostka obce

Úvodník prosinec 2018
Váení spoluobèané,
rozsvícením naeho vánoèního stromeèku jsme zahájili adventní období, které je
liturgicky prezentováno jako doba oèekávání pøíchodu Spasitele, doba rozjímaní a
dobroèinnosti. Adventní èas byl v minulosti dobou zklidnìní po nároèných
zemìdìlských pracích. Dnení doba je
èasovì hektická po celý rok, a proto je
Foto: Radomír Volek 2018
dobré aspoò v tento adventní èas zvolnit a
vychutnat si atmosféru pøípravy na vánoèní svátky a konec roku. K tomuto úèelù se konají rùzné akce i
v naí obci, na které jste srdeènì zváni. Dìkuji vem, kteøí se podílejí na jejich pøípravì.
pokraèování na stranì 2
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informace z obecního úøadu
V prosinci probìhne poslední zasedání zastupitelstva, na kterém se bude schvalovat rozpoèet
na rok 2019. V pøítím roce jsou k realizaci
pøipravené akce, které byly pøipraveny minulým
zastupitelstvem a to Chodníková tìlesa kolem
silnice III/46431, Oprava kaplièky u èp.10,
Zasíování nových stavebních pozemkù, Oprava
hygienického zaøízení v pøízemí Z, Oprava
hygienického zaø ízení v pohostinství,
Vybudování sbìrného dvoru. Financování tìchto
akcí bude ve vìtinì pøípadu s pøispìním dotací.
<<>>
Obec byla v záøí informována spoleènosti Coop
Hodonín o ukonèení spolupráce s Èeskou potou
od 1.1.2019. Èeská pota oslovila obec, zda by
nezajistila poskytování potovních slueb na
obecním úøadì. Po projednání starým i novým zastupitelstvem bylo rozhodnuto potu v obci
neruit a zøídit Potu Partner v prostorách kanceláøe obecního úøadu. S tím souvisí úprava místnosti a pøestìhování zaøízení poty. Obsluhu
poty bude zajiovat dosavadní pracovnice
poty p. Horáèková. Aby obèané mohli potu plnì
vyuívat pøed vánoèními svátky, kdy je provoz
nejvìtí, bylo dohodnuto, e pota v prodejnì
COOP ukonèí svùj provoz 31.12.2018 v 10 hod.
Nové otevøení poty v prostorách obecního úøadu
bude 7.1.2019. Dùchody, které jsou splatné 2. a

4. ledna 2019 budou pøíjemcùm doruèeny,
nemusí nikam jezdit. Uloené zásilky, které
nebylo moné doruèit, budou ve dnech 2.  4.
ledna 2019 k dispozici na vyzvednutí na potì
Studénka 3 (ul. Sjednocení 763). Od 7.1.2019
budou zásilky ji uloeny na nové potì Partner
Albrechtièky. Vechny informace i s novými
hodinami pro veøejnost by mìly být ji doruèeny
do vaich potovních schránek.
<<>>
Jako kadý rok i letos bude v zimním období
zabezpeèena údrba místních komunikací vyhrnováním snìhu, proto ádám obèany, aby pro
parkování svých vozidel vyuívali vlastní pozemky a umonili bezproblémový prùjezd traktoru s
radlicí. Obèanùm, kteøí nám s úklidem snìhu
nezitnì pomáhají, pøedem dìkujeme.
<<>>
Pøipomínám obèanùm, aby pøi oslavách vítání
nového roku pøi pouívání pyrotechniky dbali na
bezpeènost a aby byli ohleduplní ke svým spoluobèanùm.
<<>>
Pøejí vem krásné a pohodové dny adventní i
vánoèní a v novém roce se budu tìit na spolupráci s vámi.
Ing. Eva Tripská - starostka

Omezení provozu
Omezení provozu ObÚ:
V dobì vánoèních svátkù bude obecní úøad v Albrechtièkách
(vèetnì knihovny) od 21.12. 2018 do 1.1.2019 uzavøen.
Provoz v CVÈ bìhem vánoèních svátkù:
Centrum volného èasu bude uzavøeno ve dnech
24.  26.12. 2018 a 31.12.2018  1.1.2019
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POZVÁNKA
Obec Albrechtièky poøádá

VÁNOÈNÍ VÝSTAVU
Která se bude konat v IC DØEVÌNICE v Albrechtièkách
Sobota 15.12.2017 od 9 do 17 hod.
Nedìle 16.12.2017 od 9 do 17 hod.
Pondìlí 17.12.2017 od 9 do 12 hod.
Pøíjïte v této pøedvánoèní dobì proít pøíjemný den s moností nákupu vánoèních dekorací a
dárkù nebo jen si tak posedìt u domácího obèerstvení. Vechny obèany zvou poøadatelé obce.

Kalendáøe
Oznamujeme, e si obèané mohou na obecním úøadì zakoupit stolní
kalendáøe Regionu Poodøí na rok 2019.

Pøání pro strom svobody
V minulém vydání zpravodaje vyla výzva pro
napsání pøání pro novì vysazený Strom svobody.
Nakonec se selo 19 pøání, z kterých byly vybrány 4 nejlepí, a jejich autoøi byli odmìnìni malým
dárkem. Nejlepí pøání uveøejòujeme a ostatní
pøáníèka budou zveøejnìna na webových stránkách obce v sekci Památné stromy.
Dìkujeme vem dìtem a dospìlým, kteøí se
výzvy zúèastnili.
Pøání pro strom svobody

Milá lípo, vechny dìti s Tebou porostou a ji navdy
bude v naich oèích, srdcích nejen jako symbol
svobody, ale i souèástí naeho ivota.
Nech roste do své síly a krásy. A ptáci v Tvé korunì
najdou svùj domov a vèely z tvých kvìtù dobrý nektar.
Co víc ti pøát! S láskou ....

Pøeju lípì, aby se tu mìla pìknì.

Pøejeme spoustu vláhy a slunce a abys mìla kùru
rozrytou dùkazy lásky na spoustì míst. Koatou
korunu plnou pìvcù a jejich hnízdo.
A a kadý gizd na pøátel hvizd rád smoèí se ve stínu,
je vrhá tvùj list.

Pøeju si, aby strom poøád rostl a byl tu s námi moc
dlouho.
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Omezení provozu

Otevření provozovny České pošty

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás informovali, že od 1. ledna 2019 dojde k převodu pošty v Albrechtičkách na nového
provozovatele.

Stávající pošta bude od 2. ledna 2019 pro veřejnost UZAVŘENA.
Nepřijdete o kvalitní servis ani o žádnou z běžných poštovních služeb. Nová provozovna bude otevřena od
07.01.2019 a ponese i nadále označení Česká pošta.
Bude ji provozovat obec Albrechtičky na adrese č.p. 131, 742 55 Albrechtičky.
Její otevírací doba bude:
Pondělí
07:00 Úterý
07:00 Středa
07:00 Čtvrtek
07:00 Pátek
07:00 Sobota a Neděle Zavřeno

10:00, 15:00
10:00, 1230
10:00, 15:00
10:00, 12:30
11:00 hodin

-

18:00 hodin
14:00 hodin
18:00 hodin
14:00 hodin

Kontaktní telefonní číslo nové provozovny bude: + 420 556 428 016
Pošta Partner bude nadále poskytovat tyto služby:
• příjem a výdej listovních a balíkových zásilek • příjem poštovních poukázek a platebních dokladů SIPO • výplata
poštovních poukázek a důchodů • vybrané služby Poštovní spořitelny (operace platebními kartami a vkladními
knížkami jako jsou vklady a výplaty, příjem příkazů k úhradě a výplata šekových poukázek) • prodej cenin a zboží •
prodej kolků, losů, dobíjení předplacených SIM karet a dálničních kupónů (volitelné) • poskytování služby
Western Union (volitelné) • příjem reklamací •
Nejbližší poštu naleznete na adrese: Sjednocení 763, 74213 Studénka 3. Ve dnech 2.-4. 1. 2019 budou zásilky
uložené k vyzvednutí na této poště.
Její otevírací doba bude:
Pondělí
08:00
Úterý
08:00
Středa
08:00
Čtvrtek
08:00
Pátek
08:00
Sobota
08:00

-

12:00, 13:00
12:00, 13:00
12:00, 13:00
12:00, 13:00
12:00, 13:00
11:00 hodin,

-

18:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
18:00 hodin
Neděle - Zavřeno

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme
na telefonním čísle: + 420 954 372 491
INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - prosinec 2018

-4-

prosinec 2018

informace z obce
Tøíkrálová sbírka 2019

Pomalu se blíí dalí roèník Tøíkrálové sbírky. Ji
od roku 2001 se vdy poèátkem ledna setkáváme s charitními tøíkrálovými koledníky, kteøí nám
za zpìvu koledy pøináejí poehnání do naich
rodin. Prostøednictvím Tøíkrálové sbírky mùeme
podpoøit ty, kteøí potøebují pomoc.
Tøíkrálová sbírka je povolena Magistrátem
hlavního mìsta Prahy pro celé území Èeské
republiky. Pomáhají nám ji realizovat dobrovolníci z øad dìtí i dospìlých. Díky nim ji mùeme
zaèátkem roku 2019 organizovat ji po devatenácté.
V letoním roce jsme díky Vaí tìdrosti nakoupili a opravili zdravotní a kompenzaèní pomùcky
do pùjèovny za 50.000,- Kè, èást výtìku ve výi
19.500,- Kè smìøovala dìtem na podporu jejich
volnoèasových aktivit a zbylou èástku, tedy
417.525,- Kè pouijeme na vybudování skladu
zdravotních a kompenzaèních pomùcek.
Celkové náklady na výstavbu skladu jsou stanoveny na 1. 300 000,- Kè a stavba ji byla zapoèa-

Bílovecká nemocnice, a.s.
Bílovecká nemocnice, a.s. zvyuje komfort svým pacientùm

Rekonstrukcí prola èást budovy A Bílovecké
nemocnice, a.s. zejména lùková èást chirurgického oddìlení. Evakuaèní výtah, který slouil

ta. Dosud jsme proinvestovali 250.000,- Kè.
Výtìek dalího roèníku Tøíkrálové sbírky máme
v úmyslu pouít na doplnìní sortimentu zdravotních a kompenzaèních pomùcek, o které je stále
velký zájem. Chceme znovu podpoøit i volnoèasové aktivity dìtí v obcích, kde sbírku realizujeme, èást výtìku jetì pouijeme na dokonèení
stavby skladu zdravotních a kompenzaèních
pomùcek. Zámìrem Charity Studénka je stavba
nové budovy, která by bezprostøednì sousedila s
Domovem sv. Anny. Zde by vznikla nová místa
domova pro seniory, denní stacionáø a odlehèovací sluba. Èást výtìku z tøíkrálové sbírky tedy
pouijeme k úhradì studie proveditelnosti této
stavby.
Velmi si váíme Vaí pomoci a podpory, díky ní
mùeme pomáhat potøebným. Dìkujeme.
Mgr. Martina Pituchová
èlen týmu realizátorù sbírky

pøes 40 let, byl vymìnìn za nový, vyhovující
platným legislativním podmínkám nejen s ekonomickým, ale i pøíjemným provozem. Novì poskytuje chirurgické oddìlení také dva nadstandardní
pokoje. Dále byly v rámci první etapy vymìnìny
rozvody vody na èásti chirurgického oddìlení
pokraèování na stranì 6

INFORMÁTOR - zpravodaj obce ALBRECHTIČKY - prosinec 2018

-5-

prosinec 2018

informace z obce
vèetnì úprav sociálních zaøízení. Na provedení
tìchto investièních akcí nemocnice vynaloila
finanèní prostøedky v objemu 5,5 mil. Kè.
Tato modernizace pøispìje ke zlepení prostøedí
a zajitìní vysokého standardu poskytovaných
slueb. Slouit bude nejen naim pacientùm, ale
také návtìvníkùm nemocnice. V pøítím roce
budeme pokraèovat ve druhé etapì oprav rozvodù vody a pøipravujeme i dalí investice, dodává
øeditel Bílovecké nemocnice, a.s. JUDr. Zdenìk
Horák, MBA.
Informace z MSK: Rada Moravskoslezského
kraje zruila na svém zasedání dne 27. 11. 2018

své usnesení, na základì kterého by mohlo
docházet k útlumu èi zruení rozsahu poskytované akutní péèe v Bílovecké nemocnici. Toto
stanovisko bude pøedloeno na zastupitelstvu
Moravskoslezského kraje dne 13. prosince
2018. Je to úasná zpráva. Nyní je ve v rukách
pana øeditele JUDr. Horáka, aby setrval na svých
výborných dosavadních výsledcích pøi øízení
Bílovecké nemocnice. Pøejme mu hodnì sil,
energie a tìstí!!! Vìøím, e jej spoleènì v jeho
úsilí budeme i nadále podporovat.
Ing. Magda Otáhalová
Tisková mluvèí

informace ze základní a mateøské koly
Informace ze základní a mateøské koly
Krom tøídních schùzek a setkání rodièù dìtí z
mateøské koly jsme v listopadu se koláky
navtívili divadelní pøedstavení Dáenka- aneb
ivot tìnìte, které se uskuteènilo v Kulturním
domì ve Studénce. Byl to moc pøíjemný kulturní
záitek a dìtem se moc líbila hudba a písnièky z
pøedstavení.
<<>>
Odpoledne 15. listopadu patøilo v základní kole
Martinovi. Tomu Martinovi, který nestihl pøijet
11. listopadu na bílém koni. Kadý, kdo pøiel,
mohl si ozdobit plátìnou taku èi sak, také se
mohl vìnovat keramice. Jezdili jsme ve kole na
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koních, zpívali, házeli snìhovými koulemi a
poslouchali pøíbìh o rytíøi Martinovi. Zima se blíí
a je dobré být pøipraven.
Dìkujeme moc vem zúèastnìným.
<<>>
V druhé polovinì listopadu nás èekalo divadlo v
mateøské kole Princ Bajaja.
Divadlo jednoho herce, proloené hudbou a
písnièkami byl pøíjemný kulturní záitek.
<<>>
V prosinci se ji pøipravujeme na zpívání pøi
rozsvìcování Vánoèního stromku, Mikuláe a
èerta, vánoèní zdobení a vánoèní besídku v M.
V lednu uspoøádáme pro dìti karnevalový rej v
maskách v M, lyaøský výcvik a pomalu se

budeme tìit na pøedplavecký výcvik v únoru.

Logopedický krouek
V M v Albrechtièkách bude v roce 2019 probíhat logopedický krouek. V logopedickém
krouku se budeme zamìøovat na dechová,
fonaèní, artikulaèní cvièení, rozvoj vech jazykových rovin (fonetiko -fonologická, lexikálnì-

sémantická, morfologicko-syntaktická, pragmatická rovina) a prevenci naruené komunikaèní
schopnosti.
Tento krouek povede Mgr. et. Bc. Jana
Onheiserová.

informace z obce
SMVAK - omezeni hotovosti
Vážení odběratelé,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
z důvodu zvýšení bezpečnosti omezují příjem peněz v hotovosti
za vodné a stočné v zákaznických centrech a obchodních místech.
Od 1. ledna 2019 je možné využít následující způsoby platby:
Převodem na účet (elektronické bankovnictví)
Vkladem hotovosti do banky
Inkasem
Platební kartou v zákaznickém centru
Poštovní složenkou
V zákaznických centrech a obchodních místech nebudou platby za vodné a stočné
v hotovosti přijímány, zaplatit zde bude možné pouze platební kartou.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel
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Bohosluby v dobì adventní, vánoèní a novoroèní

Bohosluby v dobì adventní, vánoèní a novoroèní v kostele sv. Mikuláe v Albrechtièkách:
01. 12. 2018 (sobota) - adventní vìneèkování - akce nejen pro dìti s rodièi
02. 12. 2018 (nedìle) - 1. nedìle adventní - me sv. v 8.00 hod. s ehnáním adventních vìncù
09. 12. 2018 (nedìle) - poutní bohosluba ke cti sv. Mikuláe v 10.30 hod.
17. 12. 2018 (pondìlí) - vánoèní svátost smíøení od 16.00 h do 18.00 hod. u cizího zpovìdníka
23. 12. 2018 (nedìle) - 4. nedìle adventní - me sv. v 8.00 hod.
24. 12. 2018 (pondìlí) - tìdrý den - Pùlnoèní bohosluba v 16.00 hod.
25. 12. 2018 (úterý) - slavnost Narození Pánì - slavná vánoèní me sv. v 9.00 hod.
26. 12. 2018 (støeda) - svátek sv. tìpána - bohosluba 2. svátku vánoèního v 8.00 hod.
30. 12. 2018 (nedìle) - svátek Svaté rodiny - me sv. s obnovou manelských slibù v 9.00 hod.
01. 01. 2019 (úterý) - Nový rok - novoroèní bohosluba ke cti sv. Bohorodièky v 9:00 hod.
06. 01. 2019 (nedìle) - slavnost Zjevení Pánì (Tøí králové) - me sv. s ehnáním vody, kadidla a køídy
v 8.00 hod.
13. 01. 2019 (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 2019, pøeje a v modlitbì vyprouje P. Mgr. Miroslaw Brutkowski, faráø

Pozvánka - Adventní koncert

Adventní
koncert
pìveckého sboru ONDRÁ z Nového Jièína.
Koncert se uskuteèní
v nedìli 16.12.2018 od 17.00 hod.
v kostele sv. Mikuláe v Albrechtièkách
Zanechte pøedvánoèního shonu a pøijïte se zaposlouchat do Vánoèních i klasických písní v
podání sboru s témìø 70 letou tradicí.
Vstupné dobrovolné.
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Volejbalový turnaj
Volejbalový spolek Dřina

ve spolupráci s TJ Sokol Albrechtičky pořádá v sobotu 29.12.2018 od 12:30 hod. v sokolovně

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ LOSOVACÍ TURNAJ VE VOLEJBALE
Turnaj je určen pro amatérské hráče od 15-ti do 100 let, kteří budou rozlosování do
družstev dle počtu účastníků.
Prezentace hráčů přímo na místě v 12:30 hod.
Bližší informace na tel.č. 737 733 713 (Arnošt Šajtar).
Zveme všechny sportovní nadšence!!!

Termíny plesù - 2019
05.01.2019  Lidový ples  LiLiA Albrechtièky, Kulturní dùm
12.01.2019  Dìtský makarní ples  Sokol Albrechtièky, Sokolovna
26.01.2019  Obecní ples  Obec Albrechtièky, Kulturní dùm
16.02.2019  Skautský ples pro dìti + Skautský ples pro dospìlé, Kult.dùm
02.03.2019  Hasièský ples  SDH Albrechtièky, Sokolovna

inzerce
Støední kola technická
a zemìdìlská Nový Jièín
zve zájemce o studium,
rodièe i irokou veøejnost na

Dny otevøených dveøí

ve ètvrtek 17. ledna 2019 od 11.00 do 17.00 hodin.
Rádi vás uvítáme v obou naich budovách, tedy v budovì koly v Novém Jièínì 
ilinì a v budovì na enovské ulici za firmou Varroc. Více informací na www.tznj.cz .
Tìíme se na vai úèast.
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