I N F O R M ÁTO R

ZPRAVODAJ OBCE ALBRECHTIČKY - červenec/srpen 2019

informace z obecního úřadu
Úvodník

Pro děti začalo nejlepší období roku – prázdniny, které se ale spojují se starostmi rodičů
jak po toto období děti zabavit. Obec znovu
zpřístupnila hřiště u Centra volného času, kde
si děti mohou zdarma zahrát různé míčové
hry. Taktéž hřiště u Mateřské školy a Základní
školy jsou přístupné od 9:00 hod. do 20:00
hod.. Přejí dětem i rodičům slunečné a pohodové prázdniny.
<<>>
V měsíci červenci až srpnu proběhne stavební
úprava v Základní škole z důvodu umístění
třídy předškolních dětí do budovy základní
školy. Tato změna se uskuteční z důvodu

navýšení počtu zájemců o umístění dětí do
mateřské školky nad její kapacitu. Předškolní
děti budou tak mít zajištěn větší klid a prostor
pro jejich přípravu na školní docházku. Při
nástupu do 1. třídy tak již budou seznámeni
s prostorem základní školy, s učitelkami i
spolužáky a jejich přechod na školní docházku by měl být mnohem jednodušší.
S předškolní třídou bude pracovat paní
učitelka Mgr. Jana Onheiserová plus nový
pedagogický pracovník. V budově mateřské
školy s menšími dětmi zůstává paní učitelka
Marcela Škarupová plus nový pedagogický
pracovník.
pokračování na straně 2
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<<>>
Dále v následujících měsících proběhne
výstavba inženýrských sítí a účelové komunikace k novým stavebním parcelám. Stavební
parcela 325/122 je již prodána, parcela
325/121 může být nabídnuta k prodeji až po
vybudování účelové komunikace, takže se
její prodej předpokládá v první polovině
příštího roku.

v ZŠ“ a na projektovou dokumentaci „Přestavba a modernizace kulturního domu
v Albrechtičkách od Moravskoslezského
kraje, obě žádosti byly úspěšné.
Žádost o dotaci na „Opravu kapličky u čp. 10“
z národního programu Ministerstva pro
místní rozvoj - Podpora rozvoje regionů
2019+ úspěšná nebyla. Proto bude na zvážení zastupitelstva, zda rekonstrukci kaple

<<>>
Zastupitelstvo obce rozhodlo odkoupit
pozemek 483/2 o rozloze 3693 m2, který se
nachází za čp.198, 199 a 200 na tzv.„kolonii“.
O jeho budoucím využití není ještě rozhodnuto, proto přivítáme i návrhy od vás občanů,
jaké využití pro tento pozemek preferujete.
<<>>
Obec Albrechtičky žádala v tomto roce o
dotaci na „Rekonstrukci sociálních zařízení

provést z vlastních prostředků obce.
Žádost o dotaci „Stavební úpravy 2. NP čp.
286 – klubovny“ prošla schválením, ale pro
velký zájem o dotační program se nyní nachází v zásobníku náhradních projektů. Žádost o
dotaci na „ Zř ízení sběr ného dvora v
Albrechtičkách“ získal akceptaci a vyhodnocení žádosti proběhne v polovině července.
Tento rok nás čeká ještě podání žádosti o
dotaci na „Chodníková tělesa kolem silnice
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III/46431“ z programu výzev MAS Regionu
Poodří, které by mělo proběhnout tento
měsíc.
<<>>
Te nto m ě s í c by l a p o d á n a ž á d o s t n a
„Bezúročné půjčky na výměnu kotlů“ z Národního programu Životního prostředí a snad
v měsíci srpnu a září by mohlo dojít k uzavírání smluv s občany na předfinancování výmě-

ny kotlů v domácnostech.
<<>>
Přejí všem občanům pohodové, klidné léto a
7. září se budeme se zastupiteli těšit na setkání při tradičních oslavách Dne obce.
Eva Tripská, starostka

Rekonstrukce sociálního zaøízení v budovì Z Albrechtièky

Od 8.7.2019 jsou zahájeny stavební práce na
akci "Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ Albrechtičky" v rámci projektu „Úprava
části základní školy pro odloučené pracoviště
MŠ“. Stavební práce bude provádět firma SPO
spol. s.r.o. ze Studénky, která podala ve výbě-

rovém řízení nejvýhodnější nabídku.Cena dle
smlouvy o dílo činí 422.141,00 Kč včetně DPH.
Předpoklad ukončení je 15.8.2019.Na akci
"Rekonstrukce sociálního zařízení v budově
ZŠ Albrechtičky" obec obdrží od
Moravskoslezského kraje investiční dotaci ve
výši maximálně 196.800,- Kč z programu
Podpora obnovy a roz voje venkova
Moravskoslezského kraje 2019.
Ing. Eva Tripská, starostka

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Albrechtičky na svém
5. zasedání po projednání schválilo:
 rozpočtové opatření č. 3
 uzavření smlouvy se společnosti Milnea
státní podnik v likvidaci o koupi pozemku
st.par.c.305 o výměře 25m2 a parc.č.483/2 o
výměře 3 668m2 v k.ú. Albrechtičky za cenu
122 000,-Kč stanovenou znaleckým posudkem č.158-4458/2019
 účetní závěrku obce Albrechtičky za rok
2018 s výsledkem hospodaření -248 521,93
Kč a jeho účetní převedení na účet 432Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období
 závěrečný účet obce Albrechtičky za rok
2018 s tím, že

a) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
b) souhlasí s celoročním hospodařením obce
Albrechtičky za rok 2018, a to bez výhrad
uzavření smlouvy a přijetí investiční dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 315 000,-Kč určenou k úhradě
uznatelných nákladů projektu „Přestavba a
modernizace kulturního domu v Albrechtičkách-projektová dokumentace“
uzavření smlouvy o dílo se společnosti SPO
spol.s r.o.Studénka na akci „Úprava části
základní školy pro odloučené pracoviště MŠ,
budova čp. 71 v k.ú. Albrechtičky“
Ing. Eva Tripská, starostka
Lukáš Pitucha, místostarosta
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Dny Nato

Ve dnech 21. a 22. září 2019 se budou konat
tradiční Dny NATO. Stejně jako v minulých
letech dojde k omezení provozu na
komunikaci Albrechtičky –
Petřvald, Petřvaldík ve dnech od
16.9. do 23.9.2019. K částečnému
dopravnímu omezení dojde na ulici
k sokolovně a v části obce od točny
autobusů u MŠ po křižovatku na
Petřvaldík.
Ve dnech 21.9. a 22.9. bude omezen vjezd
do obce Albrechtičky ve směru od Nové
Horky jen pro občany s trvalým pobytem v

Albrechtičkách (při kontrole se prokážou
občanským průkazem a povolení
nepotřebují) a vozidlům s povolením ke
vjezdu do obce, které budou jako
k aždý rok vydávány obecním
úřadem v počtu 2 kusů na jedno
číslo popisné. Na povolenkách
bude uvedená SPZ vozidla, pro
které se povolenka vydává, proto
žádáme občany, aby si pro jejich
vyzvednutí přinesli i SPZ vozidel. Povolenky
se budou v ydávat od 12.8.2019 na
obecním úřadě.

informace ze základní a mateřské školy
Prázdniny ve škole a školce
Když se řekne škola a prázdniny, vznikne
jasná představa klidu, pohody a nicnedělání.
Škola je zamčená, učitelé relaxují a žáci dovádí. Tak letos je to v naší škole trošku jinak. Od
nového školního roku nastane pár změn –
provozních i personálních.
Ve školním roce 2019/2020 tedy přesně od
2.9. 2019, bude v budově ZŠ otevřeno ještě
jedno oddělení MŠ. Toto oddělení budou
navštěvovat starší děti, zejména předškoláci.
Proto probíhá ve škole rekonstrukce toalet a
úprava třídy pro předškolní vzdělávání.
Hlavní myšlenkou bylo více propojit mateřskou a základní školu, provázat jejich činnosti
ku prospěchu dětí, rodičů, vzdělávacích
programů a celkové atmosféře naší malé
školské organizace. Vzhledem k rozdělení
činnosti, dojde i k rozdělení stávajících učitelek MŠ.
Paní Škarupová zůstane v budově školky a
Mgr. Onheiserová bude pracovat v budově
ZŠ. Tým kolektivu MŠ bude doplněn novými
učitelkami a pedagogickou asistentkou. Čas

provozu MŠ se nemění. V budově ZŠ nastane
částečné propojení školní družiny a školky,
dle možnosti zákona, a to v ranních (6:00 –
7:30) a odpoledních hodinách (15:00 – 16:00).
Pro upřesnění :
• 26. - 30.8. 2019 je otevřená budova MŠ –
Albrechtičky 164
• od 2.9 je zahájena činnost druhého oddělení
MŠ v budově Základní školy (Albrechtičky 71)
Tímto provázáním činnosti MŠ a ŠD vzniká
větší prostor pro zájmové aktivity.
Na školní rok 2019/2020 připravujeme kroužky:
Sporťák (různé pohybové aktivity)
Angličtina hrou
Divadelník (literárně dramatický)
Kutil - (vařím – tvořím – vyrábím)
Logik - (zábavná matika, deskové hry, rozvoj
logického myšlení, podpora nadání…)
Většina kroužků bude bez poplatků, neboť
budou zřízeny v rámci projektu: „Učíme se
pro radost“, který je hrazen ze Šablon II, do
kterých se celá organizace (ZŠ i MŠ) zapojila.
pokračování na straně 5
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Po loňské zkušenosti s dílnami, na kterých se
podílela p. Iva Tomášková, chceme v této
tradici pokračovat. Díky paní Ivě a kolektivu
maminek, které si k nám našly cestu, se tyto
akce organizují lehčeji. Pro letošní školní rok
připravujeme:
- Vesmír je za rohem
- Cesta za Světluškou
- Vánoční dílna
- Velikonoční dílna

- Žijeme společně
- Velké čarování
- Bavím se, vyrábím, umím
Akce chceme více propojit s termíny kulturní
komise obce.
V budově školy bude dále probíhat výuka
hry na hudební nástroje. Výuka je uskutečňována v rámci spolupráce se ZUŠ ve
Studénce.

Pro rodiče
Pro rodiče našich dětí připravujeme nejen
setkání na třídních schůzkách, ale nabídneme setkání s odborníky ze Speciálně pedagogického centra, Pedagogicko- psychologické
poradny.

Hledáme rovněž zajímavé lidi, se kterými by
bylo příjemné strávit čas, něco se dozvědět či
se naučit. Tímto se obracím na všechny, kdo
mají chuť s námi spolupracovat – své nápady
a připomínky prosím, pište na adresu školy
zs@albrechticky.cz .

Na závěr informace o změnách úplaty a cen za stravování
Pro školní rok 2019/2020 byly upraveny ceny
– úplata za školku, školní družinu i stravné.
Mateřská škola – 400,- Kč /měsíc
Školní družina – 100,- Kč/měsíc
Školní jídelna – MŠ:
děti od 3-6 let 36,- Kč, od 7 let 37,- Kč;
Školní jídelna –ZŠ: děti 7-10 let 27,- Kč, 11-14
let 29,- Kč; cizí strávníci – 59,- Kč.
Podrobnější informace k ceníku stravného
najdete na webových stránkách školy v zálo-

žce školní jídelna.
Ceny z minulých let byly jedny z nejnižších v
okolí. Chceme nabídnout pestrou a kvalitní
stravu a tato nabídka je vázána i na finanční
prostředky.
Od nového školního roku se mění pravidla
odhlašování obědů.
Veškeré konkrétní informace naleznete na
webových stránkách školy.

Sbírka hraček
Děkujeme všem za hračky a pomůcky, které
již byly přineseny do mateřské školky. Zájem

Vás – rodičů nám dělá velkou radost. Od září si
hraček užijí děti.

Brigáda
Dle zkušeností z minulé „natírací“ brigády,
která moc pomohla – si dovoluji znovu
obrátit na Vás – rodiče, s žádostí o pomoc při
stěhování a přesunování nábytku v rámci
budovy ZŠ a MŠ.
Termín 26. - 27.8.2019. Čas – dle možností –

nejlépe mezi 8.00 - 18.00.
Svůj zájem a účast a časovou možnost prosím
napište na adresu školy - zs@lbrechticky.cz.
Předem děkuji za pomoc.
Za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr. Hana Růžová
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Den obce 2019
Zastupitelstvo obce Albrechtičky Vás srdečně zve na obecní slavnost

Den obce,
která se uskuteční v sobotu 7. září 2019 na hřišti u sokolovny
Odpolední program:
•14.11 zahájení Dne obce
• vystoupení dětí základní a mateřské školy
• vystoupení parkourové skupiny Freerun Prajzska + následný workshop
• modelování balónků s klaunem
• bubnování pro děti se skupinou JUMPING DRUMS
• vystoupení kouzelníka pro děti i dospělé
• koncert skupiny JUMPING DRUMS
• večerní zábava se skupinou OKRESNÍ PŘEBOR (Čeladná)
• ohňostroj
• odpoledním programem provází kapela Countrybazar (Č. Těšín)
• soutěž o nejlepší pečenou chuťovku k pivu
• Skautské soutěže pro děti
• střelnice myslivců
• občerstvení v podání Sokolů, Myslivců, Hasičů a Zahrádkářů
• Pečené dobroty ze stánku„U dvou buchet“
• nezisková dobročinná kavárna Mental café – káva v podání postižených baristů
(www.mentalcafe.cz)
• ukázka práce včelařů a živých včel v proskleném úlu
Bohaté občerstvení
Srdečně zvou pořadatelé: Obec Albrechtičky, SDH, Zahrádkáři, TJ Sokol, Junák, LiLiA,
Myslivecké sdružení, Svaz včelařů, Rybáři, Ochránci přírody, Základní škola a Mateřská
škola, sponzoři akce.
Z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem zveřejnění na webových stránkách obce,
webových stránkách školy, ve zpravodaji obce, v kalendáři obce nebo prezentačních materiálech
obce.
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Ohlédnutí za Sportovním víkendem
Polovina června se v Albrechtičkách nesla
v duchu sportu. O víkendu 15. – 16. červa
proběhl první ročník akce VÍKEND SPORTU
A HER. Pro děti i dospělé byly připraveny
závody, soutěže a turnaje v různých sportovních disciplínách. Vše zahájil v sobotu ráno

Myška Ondřej, Rajbovský Šimonek.
Extrémní teploty nás donutily zrušit volejbalový turnaj a tak v příjemném chládku sokolovny proběhly pouze turnaje dětí – florbalový, házenkářský a badmintonový.
Nedělní program zahájil závod rodičů s dětmi
okolím Albrechtiček. Na trať, kde závodníky
čekalo 13 sportovních disciplín, vyrazilo
celkem 25 dvojic dětí a dospěláků. Cestou se
vždy oba z dvojice museli vypořádat s připravenými úkoly: Hned po startu u sokolovny
na ně čekal hod na branku a šplh na laně,

běh na 1 km, 3 km, 5 km a mini trať pro nejmenší děti. Už při startu v 9 hodin ráno rtuť
teploměru atakovala hranici 30 stupňů a
proto si uznání vysloužilo všech 13 běžců a
běžkyň, kteří se postavili na start tohoto
závodu. Zvítězil pak každý, kdo v tomto horkém dopoledni doběhl do cíle.

První místa v jednotlivých kategoriích pak
obsadili: Pavlonka Marián, Myšková Maruška,

cestou k ubytovně si skočili „panáka“, házeli
na plechovky a prokličkovali slalom s kopačákem, dále na trase k Fojtovce stříleli vzduchovkou a přeručkovali po laně. Od Fojtovky
kolem Fojtova rybníka házeli pytlem sena do
dálky a u čističky zase kamínky na přesnost.
Cestou ke škole je pak čekal trojskok do dálky
a skoky v pytlích. U školy absolvovali driblovací slalom a poslední disciplínou před návratem k Sokolovně byly skoky přes švihadlo.
Nedělní odpoledne pak patřilo nohejbalovému turnaji, kterého se zúčastnilo 6 trojic,
které se utkaly systémem „každý s každým“.
Titul nohejbalových šampionů si pro tento
rok vybojovalo družstvo „Ladin 53" a jako
druhé se umístilo družstvo „To je jedno”. Obě
pokračování na straně 8
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získaly stejný počet bodů, jen na vzájemný
zápas bylo úspěšnější první družstvo.

Rád bych poděkoval všem soutěžícím za
účast a ještě jednou pogratuloval vítězům.
Děkuji také všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci celé akce, Skautům, myslivcům,
hasičům a škole za pomoc při nedělním
závodě a zvláštní poděkování patří Sokolům
v čele s panem Genzerem, kteří celou akci
podpořili jak personálně, tak materiálově a
gastronomicky.
A se všemi se těším na viděnou na příštím
ročníku!

Nemocnice Bílovec

NUTRIČNÍ PORADNA
V BÍLOVECKÉ NEMOCNICI, a.s.
Trápí Vás
- Celiakie
- Diabetes
- onemocnění jater, žlučníku, slinivky
- Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
- žaludeční nebo duodenální vředy?
Pak se s důvěrou obraťte a objednejte u
našeho nutričního terapeuta Bc. Vojtěcha
Šopa, který Vás po vstupním zhodnocení
Vašeho nutričního stavu poučí o skladbě
konkrétně Vašeho jídelníčku.

Seznámí Vás se systémem stravování, který je
vhodný při Vašem onemocnění a dokáže
zlepšit Váš zdravotní stav. Tyto konzultace
jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Objednávejte se, prosím, pouze v pracovní
dny od 6:00 do 14:00 hodin na telefonním
čísle: 732 642 415
Ordinační doba:
úterý
8: 00 hod. – 11: 30 hod.
čtvrtek
8: 00 hod. – 11: 30 hod.
Nutriční poradnu najdete v budově C – v prostorách diabetologické ambulance.
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Strom života
Mobilní hospic Strom života je nestátní nezisková organizace, která poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům, pomoc v péči osobám blízkým, pomoc pozůstalým.
Lidsky: jsme podanou rukou těm, kteří se
rozhodnou zůstat se svým nejbližším do
poslední chvíle ve známém domácím prostředí, mezi věcmi, které nás celý život obklopují a provází. Vypít poslední doušek z oblíbeného hrnku, vydechnout ve vlastní posteli, ve
svých peřinách. Držet se za ruku a mluvit beze
slov.
Každý náš pacient píše
příběh, někdy delší,
někdy jen opravdu
krátký, trvající jen pár
dnů. Tady je jeden z nich,
vypovídá o naší práci
mnohem více, než po
sdělení obecných informací a statistických dat.
Do péče jsme přijali
mladou čtyřicetiletou ženu s nádorem v břišní dutině, měla toho jen málo před sebou.
Ale nakonec jsme s ní a její rodinou prožili 8
měsíců statečného boje a posléze i klidného
smíření s odchodem z tohoto světa.
Měla jedenáctiletou dceru, úžasnou, chytrou
holku, která stále věřila, že se maminka uzdraví, a proto nechápala, proč s ní už nechce nic
plánovat, proč s ní mluví čím dál míň. Téměř
každý den za ní jezdil Petr – naše skvělá zdravotní sestra, který viděl trápení malé holky i
rodičů a nejlepší kamarádky, kteří spolu s ním
příkladně, s láskou a nadějí, pečovali. Bylo
nutné, aby do rodiny vstoupily i holky z poradny, aby s mladou paní a všemi kolem ní

vyřešily všechny věci, které nastanou. Petr u
postele pacientky trávil hodiny a hodiny,
převyprávěla mu celý svůj příběh, byli si
neuvěřitelně blízcí. Pravidelně jí aplikoval
léky proti bolesti, když se její stav zhoršoval,
respektoval i alternativní metody, pro které se
rozhodla po poradě s naší lékařkou, ke které
měla bezmeznou důvěru. Samozřejmě došlo
k očekávanému okamžiku, holčička se s maminkou rozloučila sama a potom všichni
seděli u lůžka, objímali se a vzpomínali na
všechno krásné. Po třech hodinách vydechla
naposledy, v klidu, bez bolesti, doma mezi
svými nejbližšími.
Tuto naši pomoc, která
je naší prací, můžeme
poskytovat i díky Vám,
kteří nás podporujete a
tím společně s námi
pomáháte. Děkujeme.
V závěru tohoto článku
chceme upřímně poděkovat za podporu, která
se nám dostává z Vaší strany, velmi si toho
vážíme a upřímně děkujeme. Díky Vaší podpoře můžeme naplňovat naše poslání.
Děkujeme.
Číslo účtu pro zasílání darů:
3925391369/0800
Jsme Mobilní hospic Strom života a jsme
připraveni pomoci i Vám.
V případě potřeby: volejte 553 038 016, informace hledejte: www.zivotastrom.cz
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Nemocnice Bílovec - Chirurgické Lůžkové Oddělení

Chirurgické oddělení prošlo v roce 2018
rozsáhlou modernizací prostor. Díky
rekonstrukci se nyní může pochlubit jedenácti pokoji s dvaceti lůžky, z toho dvěma
nadstandardními. Snížení stropů přispělo
k zútulnění a všechny pokoje jsou vybaveny televizí a přístupem k internetu.
Objednací termíny máme dle aktuálního
stavu do 14 dnů a vždy se snažíme vyjít vstříc
přáním a požadavkům pacientů. Nakonec ale
rozhoduje typ operace a požadavky na předoperační vyšetření.
Naše oddělení poskytuje péči a léčbu
chirurgických onemocnění a traumat
v klidném, komorním prostředí na vysoké
úrovni s využitím nejmodernějších chirur-

gických metod, postupů a také přístrojového vybavení odpovídající požadavkům
na chirurgii 21. století.
NABÍZÍME:
• Možnost tzv. jednodenní chirurgie, kdy
vycházíme vstříc požadavkům a umožňujeme našim pacientům zvolit si léčbu v rámci
jednodenního pobytu. V rámci standardu
nepožadujeme nástup pacientů den před
operací, ale až ráno v den operace
• Odborný a kvalifikovaný personál se vstřícným a empatickým přístupem k pacientům
• Kvalitní stravu s ohledem na nutriční potřeby pacientů
• Návštěvy pacientů po domluvě s ošetřujícím
personálem v kteroukoliv dobu

AMBULANTNÍ ČÁST

• hodnocení pojistných událostí – trvalých
následků úrazů
Mamologická poradna: MUDr. Andrle Jan
• zajišťujeme dispenzarizaci a screening pro
choroby prsu
Artroskopická poradna: MUDr. Andrle Jan
• poskytujeme konzultace k léčbě onemocnění kloubů
Ambulance pro hojení ran:
• zajišťujeme léčbu veškerých kožních defektů a chronických ran všech druhů původu
Nadále provádíme také aplikace separované
krevní plasmy.
- indikována k aplikacím do kloubů, při
artrotickém postižení, do oblastí šlach při
jejich zánětech, chronické bolesti:„tenisový či
golfový loket“, peritendinitidách – např.

Chirurgická ambulance v provozu v pracovní
dny od 7:30 – 22:00 hodin
Chirurgická pohotovost: od 15:30 – 22:00
hodin.
• zajišťujeme ošetření a vyšetření všech
chirurgických pacientů, včetně návaznosti na
nutné operační výkony v době pohotovosti,
které provádí naše chirurgické oddělení
Laparoskopická poradna: MUDr. Andrle Jan
• nabízí konzultace před a po laparoskopických operacích
Traumatologická ambulance: každé úterý od
10 hodin. prim. MUDr. Mašek Martin
• zajišťujeme sledování pohybového systému po operacích, máme poradnu pro chirurgii ruky či úrazů páteře
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Achillovy šlachy
Je možné využít telefonické konzultace:
dohodnutí termínu operace
prim. MUDr. Mašek Martin - 556 771 770
zástupce primáře
MUDr. Andrle Jan - 556 771 770
ambulance MUDr. Piš Karel - 556 771 765
• ambulance pro léčbu chronických ran
556 771 768, 606 733 415
• chirurgické lůžkové oddělení – vrchní
sestra Pazderová Jitka - 556 771 770

ROZSAH OPERAČNÍCH POSTUPŮ:
Klasická břišní chirurgie zažívacího ústrojí a
žlučových cest
Bioptický odběr vzorků tkání v libovolných
lokalizacích dle odborných požadavků
Úrazová chirurgie končetin včetně osteosyntézy dlouhých kostíLaparoskopické operace
• operace žlučníku
• bolestivé stavy podbřišku, malé pánve a
postižení slepého střeva včetně akutních
stádií
• operace tříselných kýl, stěny břišní a kýl
v operačních jizvách
• endoskopické revize podpažních jamek u
operací prsů
• operace prasklých žaludečních vředů,
operace střev
• diagnostické revize dutiny břišní včetně
odběru materiálu k histologickému vyšetření
Operace prsu
• exstirpace pro fibrocystické mastopatie,
fibradenomy a jiné benigní útvary

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
Naše pracoviště diagnostikuje choroby
pomocí zobrazovacích metod, tedy rentgenu
a ultrazvuku.
Čekací doby na veškerá prováděná vyšetření
jsou v porovnání s okolními nemocnicemi

• ablace i záchovné operace prsu u maligních
nádorů s direkcí axily včetně již uvedené
šetřící endoskopické revize axily, s úzkou
spoluprací s onkologickým pracovištěm
• korektivní úpravy mamilárního dvorce
(vpáčené bradavky)
Operace žilního systému
Nově provádíme tzv. RFA – radiofrekvenční
ablaci varikozit na dolních končetinách. Je to
moderní, neinvazivní metoda operace
křečových žil.
• operace křečových žil – operace s výrazným
kosmetickým efektem klasickou metodou
• injekční sterilizace křečových žil a úprava
metličkových žilních defektů
• operace hemeroidů, včetně elastických
ligatur
Základní ortopedické operace
• operace šlachových postižení včetně
tenisových loktů, „skákavých“ prstů, operace
výrůstků, ganglionů a cyst.
• operace vbočených palců nohy či jiných
deformit a další korekční operace.
Kompletní spektrum traumatologie
• operace horních končetin: od klíčku
(včetně AC luxace) přes rameno, pažní kost
s použitím nového dlahového systému, dále
předloktí a celé ruky
• operace dolních končetin: stehenní kost
v celém rozsahu, bérec, nohu, včetně kompletní traumatologie v oblasti kotníku
Chirurgie – traumatologie ruky a nohy:
zlomeniny článků prstů, kloubní degenerace,
deformity a jejich operační řešení.
v řádu jen několika dnů.
PROVÁDÍME:
Klasická rentgenová vyšetření
Ultrazvuková vyšetření:
• krku (štítná žláza, slinné žlázy)
• plicních basí
pokračování na straně 13
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• břicha
• malé pánve
• měkkých tkání
•dále můžeme objektivizovat residuum
v močovém měchýři u přetrvávajících uroinfekcí, inkontinencí apod.Dopplerometrická
ultrazvuková (sonografická) vyšetření cév
(tepen a žil) s barevným zobrazením
Skiaskopická vyšetření:
• trávicí trubice (jícnu, žaludku, tenkého a
tlustého střeva)

• fistulografie a jiné skiaskopické kontroly
Močové cesty vyšetřujeme také pomocí
kontrastní látky.
U dětí dále provádíme vyšetření mozku přes
velkou fontanelu.
Požadované vyšetření, doporučené lékařem,
lze objednat na telefonním čísle 556 771 787,
a to v čase
od 6:30 do 15:30 hod

informace z kultury a sportu

POZVÁNKA

Spolek LILIA vyhlašuje tradiční gastronomickou soutěž, spojenou s Dnem obce,
tentokrát na téma

PEČENÉ CHUŤOVKY K PIVU
Pravidla jsou jednoduchá: chuťovka může být vyrobena z libovolných ingrediencí,
podmínkou je pouze to, že musí být UPEČENÁ a chutnat odborné porotě.
Alespoň šest vzorků Vaší chuťovky, prosím, odevzdejte na začátku Dne obce
(7.9.2019) zástupcům spolku Lilia u soutěžního stolu.
Vítězové budou oceněni věcnými cenami a všeobecným uznáním v průběhu Dne
Obce.

POZVÁNKA
Jako podružný program DNE OBCE se v sobotu 14. 9. 2019 bude konat amatérský
turnaj ve volejbale smíšených družstev.

O pohár starosty
• Prezentace od 8:00 - 8:30 hod.
• Startovné je 50,- Kč/osobu.
• v týmu musí být min. 2 ženy nebo 2 muži
• Hrát se bude na hřišti u Centra volného času.
• Občerstvení bude zajištěno.
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Blahopřejeme
V měsíci červenci a srpnu 2019 oslaví své životní jubileum
paní Zátopková Milada

70 let

pan Seltenreich Jaroslav

85 let

Do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Rozlouèili jsme se
V měsíci červnu 2019 jsme se rozloučili:
s paní

Ludmilou Vyškovskou

informace z kultury a sportu
Akce spolků
vaných akcích Vás budeme prostřednictvím
Pro přehlednost jsme se pokusili sestavit
zpravodaje či obecního rozhlasu průběžně
základní kalendář akcí, naplánovaných spolinformovat. Prosíme organizátory o včasné
ky či obcí v letošním roce. Prosím, berte tento
zasílání informací k jednotlivým akcím, abykalendář s rezervou, termíny a časy konání
chom mohli Vámi pořádanou akci včas prejednotlivých akcí se mohou změnit v závisloszentovat.
ti na mnoha faktorech. O aktuálně připravoPřehled kulturních a společenských akcí v roce 2019
Datum
17.-27.7.2019
07.09.2019
14.09.2019
28.09.2019

Čas
14.11

01.12.2019
05.12.2019

17.00
17.00

Místo
Pořadatel
Akce
Skautský tábor
JUNÁK
Hřiště u sokolovny
Obec + spolky
Den obce
Volejbalový turnaj
Ubytovna a okolí
JUNÁK
Svatováclavský kros
Výroční valná hromada ke 135 letům založení SDH Albrechtičky
Rozsvěcení vánočního stromku
Mikulášská besídka
Adventní výstava

Točna u COOP
Kulturní dům
Dřevěnice

Obec + ZŠ + JUNÁK
Ochotníci + JUNÁK

Veřejnost
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
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