
 

Obec Albrechtice 

ul. Obecní 186 

735 43  Albrechtice 

 
UPOZORNĚNÍ  

 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky (Usnesení vlády 

České republiky ze dne 12.3.2020 č.194)  uvádíme některá opatření týkající se života v obci 

Albrechtice: 

 

 OBECNÍ ÚŘAD – úřední hodiny pro veřejnost 

- pondělí    800hod – 1100hod 

- středa 1400hod – 1700hod 

platby POUZE kartou nebo bankovním převodem 

 

 OBĚDY PRO SENIORY ZAJIŠTĚNY 

- rozvoz obědů   zajištěn prostřednictvím paní Grešákové - 608 422 327  

 

 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 

- ordinační hodiny a provoz lékárny beze změn   

 

 ŠKOLY 

- uzavřeny do odvolání (zajištění výuky v režimu ředitelů škol) 

www.zsalbrechtice.cz     

www.zsmsolbrachcice.skolniweb.cz    

- školka na ul. Obecní (česká) UZAVŘENA 

- školka na ul. Školní (s polským jazykem vyučovacím) UZAVŘENA 

- ozdravný pobyt pro žáky v termínu od 28.3.2020  do 8.4.2020 ZRUŠEN 

- od 13.3.2020 zákaz akcí pořádaných pro žáky a studenty jako jsou např. školy 

v přírodě, lyžařské zájezdy, apod. 

 

 OBECNÍ KNIHOVNA 

- uzavřena pro veřejnost do odvolání 

 

 JÍZDNÍ ŘÁDY 

- od 16.3.2020 doprava omezena v souvislosti  s přerušením školní docházky 

http://www.portal.idos.cz    

www.kodis.cz  

 KOSTELY 

- Katolický kostel sv. Petra a Pavla - mše ZRUŠENY (v nutných případech lze 

volat faráři – 731 625 688) 
- Evangelický kostel – bohoslužby ZRUŠENY 

 

 SBĚRNÝ DVŮR  

- V PROVOZU 
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Obec Albrechtice 

ul. Obecní 186 

735 43  Albrechtice 

 
 

Důležité odkazy ke sledování vývoje situace, vč. tel kontaktů: 

 

v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v České republice spouští od 12. března 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nové stránky https://koronavirus.mzcr.cz. Široká veřejnost 

zde najde aktuální statistiky o laboratorních vyšetřeních, informace a opatření 

 https://koronavirus.mzcr.cz  

 

 

 

Krajská hygienická stanice Ostrava 

www.khsova.cz  linky ke koronaviru: 595 138 118 

       595 138 119 

       595 138 147 

 

             Územní pracoviště Karviná: 596 397 253 

        596 397 255   

               Tísňová linka: 112 

Zdravotní ústav v Ostravě 

 www.zuova.cz 

 

 

 

Ing. Jindřich Feber, starosta  
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