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Rekonstrukce Dělnického domu

Po téměř třech letech příprav
dotací. Jakákoliv dílčí či čásbylo na jednání zastupitelstva
tečná dotace prakticky velmi
komplikuje a v konečné fáobce dne 5. 3. 2019 rozhodnuto
o zahájení rekonstrukce Dělzi leckdy i prodražuje celou
nického domu, který postavili
akci. Proto jsme se rozhodli
naši předkové v roce 1908. Jedstejně, jako mimo jiné v Bohuná se o projekt velkého rozsamíně, Horní Suché, Raškovihu, neboť za celých 110 let, co
cích a Nošovicích, kde využili
tento objekt stojí, projde poprmožnosti vrácení DPH s podvé tak důkladnou proměnou.
mínkou komerčního využití
S politováním však nutno do- Předpokládaná podoba Dělnického domu po rekonstrukci. objektu bez čerpání dotací. Ve
dat, že autorský dozor celé rezmíněných lokalitách jsme tukonstrukce nebude vykonávat, jak bylo původně plánováno, to problematiku konzultovali přímo se starosty.
samotný autor studie Ing. arch. Igor Kaňa, neboť po krátké,
Vedení obce zároveň rozhodlo, že celý objekt po rekonstrukci pronajme pronajímateli, který je plátcem DPH. Obec
těžké nemoci zemřel, v únoru letošního roku ve věku 58 let.
S ohledem na navýšení celkových nákladů na rekonstruk- tak získá zpět částku ve výši cca 9 mil. Kč.
ci, které po výběrovém řízení dosáhly výše 44 mil. Kč, nebylo
Naše čtyřtisícová obec si určitě zaslouží mít k dispozici kulrozhodnutí zastupitelstva jednohlasné. Zde je třeba říci, že turně-společenský stánek, který bude sloužit všem a zároveň
případným zrušením výběrového řízení a vyhlášením nového bude naší skvělou vizitkou.
by se celá rekonstrukce oddálila o další rok s nejistým výsledUkončení rekonstrukce je plánováno koncem příštího roku.
kem a možná ještě vyšší cenou.
O průběhu prací budeme průběžně informovat.
Byla rovněž diskutována problematika možností čerpání
JINDŘICH FEBER, starosta

RADA OBCE
za období od 22. 11. 2018 do
14. 2. 2019 projednala např.:
 schválení Smlouvy s provozovatelem zařízení o zajištění ozdravného pobytu v termínu od 11. 3. 2019 do 22. 3.
2019 pro žáky 1. stupně Základní školy
a Mateřské školy Albrechtice v areálu
Skiland Ostružná,
 schválení Smlouvy o odchytu psů a
sběru uhynulých zvířat podle občanského zákoníku se společností MIRPAL, spol. s r.o., se sídlem v Karviné,
IČ: 47671408,
 schválení Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce
Albrechtice s účinností od 1. 1. 2019,
 souhlas s odstraněním zpomalovacích polštářů na ul. Pardubická v Albrechticích,
 nesouhlas se zřízením obytné zóny
na ul. Hornická u bytového domu č.p.
802-806 na základě stanoviska dopravního inspektorátu a uložení řešit kolizní průjezd části vozovky v místě u kotelny zřízením parkovacích míst,
 schválení záměru výpůjčky nebytových prostor Farnímu sboru SCEAV
Albrechtice se sídlem v Albrechticích –
místnosti č. 10 na ul. Kostelní 501 v Albrechticích, pro volnočasové aktivity
dětí a mládeže bydlící v Albrechticích,
 schválení přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 13.058,- Kč určené
na pokrytí výdajů jednotky sboru dob-

rovolných hasičů obce Albrechtice na
odbornou přípravu strojníků a velitelů,
a s tím související náhradu ušlých výdělků na zásahy jednotky mimo územní obvod jednotky,
 rozhodnutí sjednat pojištění majetku a odpovědnosti u pojišťovny UNIQA pojišťovna a.s. se sídlem v Praze,
IČ: 49240480,
 schválení Licenční smlouvy k zajištění televizního pořadu „Albrechtický
miniexpres“ na období od 1. 1. 2019 do
31. 12. 2019 se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o. se sídlem v Ostravě,
IČ: 25859838,
 schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na území obce Albrechtice, kterou se mění výše prokazatelné ztráty na období od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019 na částku 3 112 710,- Kč
a to mimo jiné i z důvodu poskytování bezplatné přepravy pro cestující do
18 let a nad 65 let (v roce 2018 činila
2 760 657,- Kč) se společností ČSAD
Havířov a.s. se sídlem v Havířově, IČ:
45192081,
 schválení Provozního řádu hřiště
s umělým povrchem – znění je možno
najít na stránkách obce www.obecalbrechtice.cz,
 vydání Zásad pro vydávání obecního zpravodaje Albrechtické listy
– znění je možno najít na stránkách
obce www.obecalbrechtice.cz, sekce
Albrechtické listy,
 schválení poskytnutí příspěvku

z rozpočtu obce Albrechtice na očkování psů proti vzteklině ve výši 50,-Kč/1
pes všem majitelům psů, kteří se dostavili na hromadné očkování psů nebo
přinesli doklad o provedeném očkování psů u jakéhokoliv veterinárního lékaře a zároveň uhradili místní poplatek
ze psů na aktuální rok.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 11. 12. 2018
projednalo např.:
 schválení přijetí úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. ve výši
37 000 000,- Kč a uzavření smlouvy o
úvěru,
 vydání Obecně závazné vyhlášky č.
1/2018 o místním poplatku za provoz
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (výše poplatku
se nemění).
snesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových
stránkách obce:
www.obecalbrechtice.cz
Na webových stránkách obce Albrechtice jsou zveřejňovány mimo programu
jednání Zastupitelstva obce Albrechtice i všechny materiály, které jsou na
tato jednání předkládány:
www.obecalbrechtice.cz
– úřední deska.
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JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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INFORMACE PRO OBČANY:
POPLATKY SE V LETOŠNÍM ROCE NEMĚNÍ
Blíží se termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen poplatek za odpady) a poplatku ze psů.

OZNÁMENÍ
O HROMADNÉM
OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
Oznamujeme občanům Albrechtic,
že dne 23. 5. 2019 se bude konat hromadné očkování psů na níže uvedených svodech:
 14:00 – 14:45 hod. před budovou
základni školy, č.p. 20
 15:00 – 15:45 hod.
v parku na Zámostí

 16:00 – 16:30 hod.

POPLATEK ZA ODPADY:
 činí 500,- Kč /osoba/kalendářní rok a je splatný jednorázově do 30.6. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do
30. 6. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.
V případě, že máte nárok na úlevu od poplatku za odpady, nutno doložit patřičné
potvrzení. Bližší informace k osvobození a úlevám viz „OZV č. 1/2018“ v čl. 6, na
stránkách www.obecalbrechtice.cz v sekci „Právní předpisy obce Albrechtice“.

SPLATNOST POPLATKU ZA PSY JE NÁSLEDUJÍCÍ:
 nečiní-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku,
 činí-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný ve dvou stejných splátkách,
a to v termínu do 30.4. a 31.8. příslušného kalendářního roku.

SAZBA POPLATKU ZE PSŮ NA ROK 2019 ČINÍ:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě
1. za prvního psa 1200,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa 1500,- Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném
domku
1. za prvního psa 100,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu a tento držitel má trvalý pobyt v bytovém
domě (mimo rodinné domy)
1. za prvního psa 200,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč.
Speciﬁcký symbol pro místní poplatek ze psů 1341.
Speciﬁcký symbol pro místní poplatky za odpady: 7337.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obce Albrechtice, a to v přízemí
(sekretariát) nebo v prvním patře (matrika) nebo také bankovním převodem na
číslo účtu 1721599329/0800.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení (u odpadů jména
a příjmení všech osob, za které je poplatek hrazen), číslo popisné, popřípadě po
telefonické domluvě na tel. č. 596 428 448 přidělený variabilní symbol.
Nutno zkontrolovat i splnění poplatkové povinnosti za předcházející roky.
RENÁTA PAPALOVÁ, referentka finančního odd.
KORNELIA KAPIASOVÁ, referentka majetkoprávní

na parkovišti u prodejny potravin
– Pacalůvka (ul. Životická 491)
Poplatek za vakcinaci 1 psa činí
100,- Kč. Obec z tohoto poplatku
uhradí 50,- Kč, a to pouze těm majitelům psů, kteří mají zaplacen Místní
poplatek ze psů na rok 2019.
Doklad o zaplacení místního poplatku a očkovací průkaz předloží
majitel psa při svodu. Pes musí být na

vodítku, v doprovodu dospělé osoby
a opatřen náhubkem.

Nově bude Obec Albrechtice proplácet
příspěvek ve výši 50,- Kč za očkování
psů proti vzteklině také těm majitelům psů, kteří provedli očkování psů
u jakéhokoliv veterinárního lékaře a
zároveň mají uhrazen Místní poplatek
ze psů na rok 2019. Chcete-li obdržet
výše uvedený příspěvek, dostavte se
na obecní úřad s dokladem o provedeném očkování. Příspěvek si můžete vyzvednout vždy ve středu a pouze v těchto termínech: 17. 4.  15. 5.  19. 6. 
17. 7.  14. 8.  18. 9.  16. 10  13. 11 
18. 12. 2019.
TÁŇA WOJTYNOVÁ, referentka ŽP

MATRIČNÍ UDÁLOSTI

Prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost:  narození dítěte  uzavření manželství  změna jména či příjmení,  úmrtí, aby tuto skutečnost
nahlásili na matriku Obecního úřadu
Albrechtice (1. patro). Děkujeme.

VÝZNAMNÁ
JUBILEA MANŽELSTVÍ

Žádáme manželské páry, které v letošním roce oslavily nebo oslaví zlatou svatbu – 50 let manželství nebo
diamantovou svatbu – 60 let manželství, nechť prosím informují matriku
Obecního úřadu v Albrechticích, tel.
č. 596 428 448 kl.14.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
-- Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 16 oznámení,
řešeno 25 přestupků na úseku silničního provozu, 4 přestupky dle §4/2 zák.251/
2016Sb. porušení OZV č.03/2001 čl.V. „o nakládání s komunálním odpadem“,
porušení OZV č.03/2005 čl.3 „povinnosti držitelů psů“ a porušení OZV č.01/2013
„o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích“.
 Strážníci odchytili nebo jim bylo občany
předáno celkem 5 volně pobíhajících psů.
Podle evidence nebo místní znalosti byli
psi majitelům vráceni a přestupky řešeny
ve zkráceném řízení. Psi, u kterých nebylo
možno zjistit majitele, byli předáni odchytové službě a převezeni do útulku.
 Na úseku zákona č.65/2017Sb. o ochraně
zdraví před škodlivými účinky návykových
látek, §35 byly řešeny 3 přestupky. Jednalo
se o kouření na zakázaných místech.
 Dne 26.11.2018 v 09.50 hodin osobně
oznámil pan S.K. z Albrechtic, že nalezl na
zemi v křižovatce ulic Obecní a Kostelní
klíče od vozidla Škoda. Hlídka OP nález
převzala. V 12.00 hodin se dostavil na služebnu pan Z.D. z Albrechtic, že ztratil klíče
od vozidla. Hlídce OP následně ztotožnil
nalezené klíče a ty mu byly předány.

 Dne 08.12.2018 v 21.47 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
má nahlášeno fyzické napadení na ulici
Hornická č.p.666, kdy poškozená je M.R.
z Albrechtic. Hlídka OP pojížďkou na místě uviděla poškozenou, která uvedla, že ji
napadl přítel J.D. z Albrechtic. Poškozená
měla na sobě známky fyzického napadení
(boule na čele, drobné oděrky ve tváři a
vytržené vlasy). Hlídka OP vyčkala do příjezdu hlídky PČR Těrlicko, kdy tato v bytě poškozené našla spícího agresora a ten
byl posléze vykázán z bytu. Věc si převzala
PČR k dořešení.
 Dne 29.01.2019 v 13.18 hodin telefonicky oznámila paní V.I. z Albrechtic, že
před malou chvílí našla na ulici Hornická
u domu č.p.665 peněženku s doklady. Hlídka OP peněženku převzala a zjistila, že se

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
uvnitř nachází občanský průkaz a kartička
pojištěnce RBP na jméno S.J. z Albrechtic.
Hlídka OP následně vyrozuměla osobu a
peněženka byla předána oproti podpisu.
 Dne 08.02.2019 v 18.45 hodin osobně
oznámila paní K.B. z Albrechtic, že dne
07.02.2019 okolo 13-té hodiny její syn šel z
polské ZŠ na hudební nauku do české ZŠ
a na chodníku naproti hřbitova mu schválně podrazil nohy neznámý mladík v černé
bundě vysoký asi 160cm, který měl tvář zakrytou šátkem s lebkami. Syn měl po pádu
poničené kalhoty na obou kolenách. Oznamovatelka věc nahlásila pro případ, že by
se toto mělo ještě někdy opakovat. Hlídka
OP přislíbila, že se pokusí mladíka vypátrat
a tím prosíme i náhodné svědky, aby se přihlásili na služebnu OP. Předem děkujeme
za pomoc. DANIEL WRÓBEL, velitel OP

PROVOZNÍ ŘÁD: HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM
Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky sportovního hřiště u Základní školy a Mateřské školy Albrechtice,
Školní č.p. 20, Albrechtice, na fotbal, volejbal, košíkovou a běžeckou dráhu s doskočištěm pro skok daleký (dále jen hřiště).
Provozovatel: Obec Albrechtice, ul. Obecní
186, 735 43 Albrechtice, zastoupena starostou Ing. Jindřichem Febrem.
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Provozní doba hřiště: 7:00 hod – 21:00
hod
2. Vstupem na hřiště se každý návštěvník
dobrovolně podrobuje všem ustanovením tohoto provozního řádu.
3. Hřiště lze používat pouze ke sportovním
účelům.
4. Neorganizovaná veřejnost vstupuje na
hřiště na vlastní nebezpečí, dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen
v doprovodu dospělé osoby.
5. Uživatelé hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat
pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost. Pobyt na hřišti je na
vlastní nebezpečí uživatele.
6. Provozovatel nezodpovídá za případné
úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele.
7. Na hřišti a jeho okolí (přístupové komunikace) je ZAKÁZÁNO:
− zdržovat se mimo vymezenou provozní
dobu
− používat návykové látky (kouřit, vnášet a
požívat alkoholické nápoje nebo omamné
látky všeho druhu …),
− odhazovat žvýkačky

− manipulovat s otevřeným ohněm
− vodit psy a jiná zvířata
− jezdit na jakýchkoli prostředcích (např.
kolo, koloběžka, kolečkové brusle), není
dovoleno hloubení rýh, či důlků
− poškozovat zařízení hřiště a zeleň
− odhazovat obaly z nápojů a jídla mimo
odpadkový koš, či jinak hřiště nebo okolí
hřiště znečišťovat
− narušovat veřejný pořádek nadměrným
hlukem nebo jiným způsobem
− přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie, ostré či
skleněné předměty či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli
způsobem s nimi manipulovat
− lézt po konstrukcích a ochranných sítích
− smýkat po povrchu těžké předměty
− vstupovat na povrch hřiště v nevhodné
obuvi, povolená je pouze obuv s plochou
podrážkou, tzv. sálová;(zakázány jsou kopačky s kovovými či umělými vyměnitelnými špunty)
PROVOZNÍ POKYNY PRO UŽIVATELE
1. Přednostně je hřiště užíváno pro potřeby
školy a pro potřebu fotbalového klubu FK
Baník. Rozpis tréninků je k dispozici na
webových stránkách obce.
2. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení
hřiště a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování.

3. Každé poškození hřiště a jeho zařízení
je nutno neprodleně nahlásit provozovateli. Uživatel musí provozovateli uhradit
vzniklou škodu v plné výši.
4. Provozovatel neručí za případnou ztrátu
předmětů uživatele hřiště.
5. Nalezené předměty je nutno odevzdat na
Obecní úřad Albrechtice.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat
vstup na hřiště ze závažných důvodů nebo v době provádění regenerace umělého
povrchu hřiště nebo dráhy. Zákaz vstupu
na umělý povrch a doba jeho trvání bude
oznámen na ceduli u vstupu na hřiště.
2. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele s platností od 1. 3. 2019.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
Obecní úřad Albrechtice: 596 428 448, zástupce provozovatele (starosta Ing. Jindřich
Feber): 602 732 277, Zdravotní záchranná
služba: 155, Hasiči: 150, Tísňové volání:
112, Obecní policie, velitel Daniel Wróbel:
723 235693, Policie ČR: 158.
Pokud se setkáte s poškozováním hřiště,
oznamte to prosím neprodleně Obecní policii Albrechtice.
Tento provozní řád schválila Rada obce Albrechtice dne 14. 2. 2019. Děkujeme Vám,
že tento provozní řád dodržujete.
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XX. obecní ples 2019

V letošním roce se v lednu konal poslední obecní ples v Dělnickém domě
ve starém „kabátě“. Od března 2019 se
totiž Dělnický dům podrobí rozsáhlé
rekonstrukci. Na ples přijala pozvání
hudební kapela Overtime Party Band,
která plesem provázela do půlnoci,
a poté nastoupil DJ, jež hrál zcela na
přání účastníků. Že nálada byla na
plese dobrá, deklaruje také to, že ještě v půl třetí ráno byl plný parket tanečníků. K tradicím tohoto plesu také
patří taneční vystoupení, letos to bylo
v podání souboru Suszanie z Horní
Suché. Chutnou večeři připravil pro
hosty Tomáš Pařík se svým týmem.
Přes všechny nesnáze, které nás při
přípravě plesu potkaly, se návštěvníci
plesu bavili a zmíněná dobrá nálada
je neopouštěla až do brzkých ranních
hodin. Velké díky patří všem, kteří se
podíleli na přípravě plesu, obsluze

a také sponzorům, kteří ples podpořili. Již nyní se můžeme těšit na plesy,
které se budou organizovat v Dělnické

domě v Albrechticích ve zcela novém
„kabátě“.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury

Ozdravné pobyty pro žáky
1. stupně základních škol Albrechtice
Nacházíme se v regionu s ne moc čistým
ovzduším, kdy místy je situace na samém okraji únosnosti. Moravskoslezský
kraj se tedy rozhodl, že obce nacházející
se v oblasti, kde je v ovzduší vysoká koncentrace suspendovaných částic mohou
žádat o dotace na ozdravné pobyty pro
děti a žáky.
Do takového projektu se zapojila
i naše obec, kdy byla dne 15. 10. 2018
zaslána žádost o získání dotace pro žáky 1. stupně základních škol. Účelem
poskytnutí dotace je právě realizace
ozdravného pobytu v místě, kde si děti

mohou regenerovat své dýchací cesty
a cílem je tedy prevence proti respiračním onemocněním, na jejichž vzniku se
právě znečištěné ovzduší podílí. Dotace
z Moravskoslezského kraje z dotačního
programu ŽPZ/05/2018 nám byla schválena. Ihned jsme začali s přípravou realizace ozdravného pobytu. Jelikož se
jedná o velký projekt, který se bude táhnout přes dvě topné sezóny až do roku
2020, bude našim cílem zapojit do tohoto projektu co nejvyšší počet našich žáků, kteří navštěvují 1. stupeň obou škol
v obci. V současné době (tj. březen 2019)

se ozdravného pobytu účastní žáci 3. až
5. tříd Základní školy a Mateřské školy
Albrechtice. Ozdravný pobyt je jim zajištěn v obci Ostružná, která se nachází
v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Věříme, že ozdravné pobyty v optimálních
lokalitách budou mít pro naše děti díky
aktivnímu pobytu na čerstvém vzduchu
velmi pozitivní přínos pro jejich obranyschopnost a posílení imunity. Již nyní
pracujeme na přípravě dalšího takto zaměřeného ozdravného pobytu.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referent kultury

Termín Albrechtické pouti 2019 se blíží
Stejně jako minulý rok, i letos už nyní probíhají přípravy na
tradiční Albrechtickou pouť 2019, která se znovu uskuteční
před budovou Obecního úřadu Albrechtice. V letošním roce
to padlo na neděli ještě v měsíci červnu, a to 30. 6. 2019.
Začátek letních prázdnin tedy opět zahájíme pouťovými
atrakcemi, stánkovým prodejem a také hudebními vstupy
v hodinových intervalech. V letošním roce bude program pestrý a budou k vidění kapely, které u nás na pouti ještě nikdy
nevystupovaly. Hlavní hvězdou letošní pouti bude ve 20.00
hodin Ivan Mládek s Banjo Bandem. Děti se mohou v průběhu akce těšit na vystoupení klaunů.
Bližší informace k pouti se dozvíte v dalším čísle Albrechtických listů a z plakátů, které budou vyvěšeny v dostatečném
předstihu i na našem facebookovém proﬁlu.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referentka kultury

Ivan Mládek s Banjo Bandem

6

informace z obce

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

informace z obce

7

Informace pro občany České republiky
o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky, které se budou konat ve dnech 24.05-25.05.2019
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května
2019 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat,
pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz (viz níže) a
• nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany
zdraví nebo
• nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách
do Evropského parlamentu je zápis voliče do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad (dále
jen „obecní úřad“) pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem.
Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14.
dubna 2019) zanese obecní úřad do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu
údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo volit
ve volbách do Evropského parlamentu a má na
území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj
zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny
druhy voleb na území České republiky nebo
později (po 14. dubnu 2019) svůj zápis přímo
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Pokud volič změní místo trvalého bydliště

v rámci území České republiky po zápisu do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom
vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště
nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb
okrskové volební komisi ve volební místnosti
v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku
(zejména občanským průkazem s oddělenými
rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci
území ČR před dnem 14. dubna 2019, nemusí
činit žádný úkon.
Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě,
hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí
vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu
nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb
okrskové volební komisi ve volební místnosti
příslušné podle místa trvalého pobytu.
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve
svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič

hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad
příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u
kterého je volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode
dne vyhlášení voleb, a to
• osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00
hodin nebo
• písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00
hodin.
Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky
(nestačí pouhý e-mail).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz
nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně,
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu, okrsková
volební komise hlasování neumožní. To neplatí,
pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem
nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku.
IVETA CHODUROVÁ,
matrika, evidence obyvatel

Informace pro občany jiných členských států EU
o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu
na území České republiky, které se budou konat ve dnech 24.05.-25.05.2019
Občan jiného členského státu EU má právo
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu
na území ČR za předpokladu, že

A. Občan jiného členského státu EU, který již
hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu
na území ČR v minulých volbách

• nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku
18 let
• je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna
2019)
• nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
• je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Seznam voličů pro volby do
Evropského parlamentu vede obecní úřad

Pokud takový volič nepožádal od minulých
voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu a
nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je
veden automaticky v seznamu voličů. Takový
volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již
disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách.
(Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj
zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého
pobytu).

Občan jiného členského státu EU je do tohoto
seznamu zapsán, jestliže
• o zápis do seznamu požádal již při minulých
volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu
a nadále splňuje podmínky pro výkon práva
volit – viz bod A,
• je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro
účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního
úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu
– viz bod B,
• o zápis do seznamu požádá – viz bod C.

Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze
požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu
do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Tento volič proto podá u obecního
úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení
svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů
do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. (v žádosti se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40
dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14.dubna2019 do 16.00 hodin.

B. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí

C. Občan jiného členského státu EU, který na
území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do

Evropského parlamentu, ani ve volbách do
zastupitelstev obcí.
Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat
na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu,
v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu,
žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne
první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději
14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
Žádosti podle odstavce B) i C) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže
platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 9. května 2019 informuje
o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.
K žádosti podle odstavce B) a C) musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:
• svoji státní příslušnost,
• místo pobytu na území ČR,
• adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro
volby do Evropského parlamentu veden ve
volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých
volbách do Evropského parlamentu) a to, že
bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.
IVETA CHODUROVÁ,
matrika, evidence obyvatel
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co nás zajímá

Malé kalendárium 2019

Jako každý víceméně normální člověk jsem i já byla zvědavá, co nejen mně, ale i nám všem přinese rok 2019. I zabrouzdala
jsem po internetu a dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí. Podle numerologů je rok 2019 rokem trojky. K té dojdete
následovně: 2+0+1+9=12 a1+2=3.
Číslo tři nám přináší touhu po vzdělávání, kreativní nápady a v lidech
zavládne kultivovanost a touha vědět
víc. Budeme více číst a do kina a divadla budeme chodit pouze na kvalitní
představení. Kdo chce dále studovat a
zvyšovat si kvaliﬁkaci, má k tomu letos
ty nejlepší předpoklady. Totéž platí i o
studiu cizích jazyků či hře na hudební
nástroj. Tento rok je zkrátka ideální pro
plnění tajných snů. Indický věštec Guruji Jayaraj loni navštívil Prahu a při té
příležitosti pronesl proroctví speciálně
pro naši republiku. Praví se v něm, že
hospodářská situace bude skvělá a že
naši politici se při své práci budou řídit
přáním lidu (!) a tomu prý budou odpovídat i zákony. Budeme zkrátka šťastní
a spokojení.
Tento pozemský ráj nám ovšem poněkud zahaluje mračny slepá bába Vanga,
která prorokuje, že v Evropě nastane
hospodářská krize, Asii zasáhne mohutné tsunami a Rusko zasáhne meteorit.
Na ruského prezidenta bude spáchán
atentát a prezident americký onemocní záhadnou chorobou. Třešničkou na
dortu budiž sám stařičký Nostradamus,
který ve své knize Les Propheties z roku
1555 praví, že letošním rokem započne
27 let dlouhé období, ve kterém bude
Země loutkou v rukou zdivočelé matky
přírody – devastující zemětřesení zničí
Kalifornii a Kanadu a Evropa se utopí
v povodních, zkrátka katastrofami nešetří. Každý si může vybrat dle libosti a
věřit, čemu chce. Každý z nás si přece
přeje jen to nejlepší.

DOUFEJME, ŽE U NÁS
V ALBRECHTICÍCH BUDE
OPRAVDU JEN TO NEJNEJ
A PODÍVEJME SE STRUČNĚ,
CO UŽ TU BYLO:
 v březnu uplyne 365 let od zahájení





protireformace
před 175 lety v roce 1844 byla postavena kaplička na Pacalůvce
v roce 1849 byl v obci zřízen evangelický hřbitov – 170 let
už 85 let pracuje v obci včelařský
spolek – založen r.1934
zima před 90 lety byla tak krutá, že
neměla v obci pamětníka. Sníh napadl 3.12.1928 a roztál až koncem
března 1929. Koncem ledna teploty

















klesaly až k -30°C a v noci z 9. na
10.února bylo naměřeno -43°C.
1.září 1939 okupace obce německou
armádou – 80 let
v r.1949 obec přešla po územní úpravě z bývalého okresu Fryštát do
okresu Český Těšín – 70 let
v tomtéž roce začala v obci pracovat
dětská poradna a v centru obce byla
zřízena družstevní prádelna. Bylo
také založeno JZD a vznikla pobočka Sokola.
v roce 1954, tedy před 65 lety, byla
založena místní organizace Svazu
krojovaných horníků a místní organizace Českého svazu červeného
kříže.
před 60 lety v roce 1959 byla dokončena stavba bývalého MNV a mateřských škol
v roce 1969 zřídil svoji pobočku
v obci podnik Svit Gottwaldov – 50
let
29.června 1974 proběhl ve Velkých
Albrechticích 1.ročník “ Štítu Albrechtic“. Mužstvo TJ Baník 9. květen tehdy obsadilo 2. místo – 45 let
40 let uplyne od roku 1979, kdy byla
dána do provozu smuteční síň, a začalo se budovat nové sídliště
v roce 1984 bylo otevřeno nákupní
středisko – 35 let
uplyne také 30 let od adaptace staré české školy na nový obecní úřad
– r.1989- mimochodem poslední Akce Z v obci
před 10 lety, v pátek podvečer
22.5.2009 se naší obcí prohnalo tornádo s ničivými následky

A TEĎ TROCHU
VŠEOBECNĚ LETEM SVĚTEM:

LEDEN
6.1. 1919 zemřel Theodore Roosevelt,
26.prezident USA - 100 let

ÚNOR
6.2.1919 byl založen Československý
červený kříž, předsedkyní se stala Alice
Masaryková – 100 let

BŘEZEN
6.3.1869 uveřejnil D.I.Mendělejev své
slavné Periodické tabulky - 150 let
DUBEN

13.4.1519 se narodila francouzská královna Kateřina Medicejská -500 let
KVĚTEN
15.5.1969 vyšlo 1.číslo slavného Čtyřlístku, takže Fiﬁnka, Pinďa, Bobík a Myšpulín slaví 50 let
ČERVEN
28.6.1919 byla podepsána Versailleská
mírová smlouva – 100 let
ČERVENEC
21.7. 1969 vstoupil Neil Armstrong jako
první člověk na Měsíc – 50 let
SRPEN
15.8.1769 se narodil Napoleon Bonaparte - 250 let

ZÁŘÍ
8.9.se dožije 100 let známá sběratelka
umění Meda Mládková, zakladatelka
Muzea Kampa
ŘÍJEN
2.10.1868 se narodil Mahátma Gándhí,
politický a duchovní vůdce Indie – 150
let
LISTOPAD
17.11.1869 byl slavnostně otevřen Suezský průplav - 150 let

PROSINEC
3.12.1919 zemřel slavný francouzský
malíř, impresionista Auguste Renoir
– 100 let
ještě k těm věštbám a proroctvím
– nevěřme jim příliš, nemusí se to
vyplatit, viz čítankový příklad: v letech
560 až 547 př.n.l. vládl bohatý a mocný král lýdský Kroisos (dodnes známý
z rčení „bohatý jako Krésus“). Jeho velká říše se rozkládala v Malé Asii a řekou
Halys sousedila s neméně mocnou říší
Perskou. Tam tehdy vládl Kýros II. Král
Kroisos chtěl Peršany porazit a zmocnit
se jejich území. Jak bylo tehdy zvykem,
poradil se ohledně výsledku války se
slavnou delfskou věštírnou. Věštkyně
Pýthie mu prorokovala následující: Překročíš-li řeku Halys, zničíš velikou říši. Kroisos si vyložil věštbu tak, že má
vítězství v kapse a se svými vojsky řeku
Halys překročil. V bitvě u Pterie roku
547 př.n.l. byl však poražen a velikou říši opravdu zničil. Bohužel tu svou.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce,
alkronika@.email.cz
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SDH Albrechtice

Nový rok jsme nezačali tréninky, zato jsme v lednu vyrazili
na jednodenní výšlap na Skalku a Severku, a v únoru jsme
s dětmi vyrazili na lyže. Díky krásnému počasí a vstřícnosti
střediska jsme si užili parádní den.
První velká akce nás čekala v březnu, a to třídenní soustředění v Tatrách. V pátek se celá naše skupina sedmnácti dětí a
sedmi dospělých sešla těsně před třetí hodinou na vlakovém
nádraží v Albrechticích a mohli jsme vyrazit. Tři vlaky, dva
přestupy v Českém Těšíně a Žilině, všechno samozřejmě se
zpožděním. Lidé ve vlaku byli velice ochotní, často si přesedali na jiná místa, abychom mohli sedět spolu, někteří s dětmi
hráli hry, povídali si nebo se učili vázat uzly. Po šesté jsme byli
ve Štrbě a po pěti minutách v penzionu, kde nás přivítali večeří. Následovalo rozdělení pokojů, vybalení věcí a večer krátká
přednáška ohledně chování v horách, horských zbraních a lezení. Ukočírovat smečku první večer ke spánku byla bojovka
pro všechny dospělé, ale byli jsme stateční.
Sobotní ráno jsme začali rozcvičkou a snídaní a vyrazili
jsme na zubačku a vlak, směr Starý Smokovec. Tady už nás
čekaly kopce. První zastávka byla na Hrebienku, lehká sva-

čina a čaj, a pokračovali jsme dál. Cestu jsme zvolili kolem
Bilíkovy chaty, ledových vodopádů a Rainerovy chaty, opět
krátká pauza a konečně k vrcholu, na Zamkovského chatu.
Obloha byla modrá, sluníčko nás hřálo, děti si neodpustily
nejednu koulovačku a dokonce nám nad hlavou proletěly
čtyři balóny. Nahoře jsme si díky krásnému počasí mohli dovolit obědvat na terase, děti se chvíli klouzaly a frčeli jsme
dolů. Vlak jsme stihli opravdu na minutu a vyrazili jsme
zpět. Večer nás čekala přednáška člena horské služby, která
myslím, že se líbila všem.Rychlá večeře a nakonec večerní
bojovka s pokladem. Uspat je druhý večer už byl naštěstí
menší oříšek.
Třetí den jsme opět začali snídaní, následovalo balení a vyklízení pokojů a vyrazili jsme znovu k zubačce, tentokrát směr
Štrbské Pleso. Vzhledem k tomu, že jsme na některých pozorovali únavu z předchozího dne, zrušili jsme původní plány.
Prošli jsme se alespoň po zamrzlém plese a kolem něj, stavili
se do obchodu se suvenýry a nakonec jsme poobědvali v naší
oblíbené hospůdce.
KATRIN BÍLKOVÁ, vedoucí mladých hasičů

Současnost minulosti

Na fotograﬁi z 70. let XX. století pohled na trafostanici a výstavbu nové požární zbrojnice v centru obce, kterou hasiči
začali provozovat v roce 1975. Aktuální snímek je pořízen z ul. Kostelní.
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Ludowym piórym:
Przez ty zimowe dnie żech siedzioł w
chałupie i rachowoł dni do wiosny. Jak
pieknie zafujało nasze Olbrachcice, tóż
se mi to aji podobało, było jak w ruski
bojce. Też żech se prawił, że je to pieknie zorganizowane, jak mómy sztyry pory roku. Roz chodzymy po lodzie, potym
je ciepło jak na Saharze, potym zielóno,
a na jesiyń pieknie pomalowane. Trzeba
se dziwać i chwolić.
Teraz se władzy chyto wiosna – nejpiekniejszo pora roku, tóż wyglóndejcie
każdy kwiotek, wygróntujcie kole siebie, poschraniejcie co szpeci po zimie.
Dycki mie to wkurzo, jak nikierzi se nie
wożóm tego co tu mómy. Śmieci odwożajóm każdy tydziyń, nikiedy aji dwa
razy, a przeca kole cesty w lesie mómy
kupki tego, co ciynżko ciepnyć do pudlice. Tóż pozamiatejcie, zasodźcie kwiotki, a bydzie nóm lepszy na duszy.
Też żech se spómnioł na łóńskóm wycieczke za Morawskóm Brane i muszym
se z Wami podzielić:

I
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Kamiynny furmón

Kóńcym lata z Brónkóm aji znómymi
z byłej Jednoty-Jedność wybrali my se
na gory. Pooglóndali my przepieknóm
panorame Jesionników z gory „Dlouhé
Stráně”. Na wysokości 1350 m była piekno pogoda, choć uż pofukowoł jesiynny
wiater, bolały nas nogi, ale stoło to za to,
se tu wypłahoczyć.
Przed nami se paradził nejwyższy
szczyt z wieżóm – „Praděd” 1491 m,
przepiekne doliny, kiere se zdały być
pod nami na przeskoczyni...
Na północno-zachodnim horyzóncie
było widać kamiynny szczyt gory „Vozka”. Z daleka wyglóndo, że na nim stoji furmański wóz z poróm kóni. Jak o
moc gorach we świecie, tak i o „Vozce”
je piekno legynda. Dowiedzioł żech se,
że downo tymu furmón roz za miesiónc
rozwożoł na górski samoty wielki chleby. Dycki z wozym pełnym chleba objyżdżoł okrynżnóm cestóm gory, a ludzie
go czakali na umówiónych miejscach.
Roz se mu ale nie chciało tyrckać dłó-

góm cestóm i pognoł kónie naprzejmo,
prosto na szczyt gory. Kónie z ostatnich
sił wycióngły wóz na bezimiynnóm gore. Wtedy se zamroczyło, chyciła go burza, koła wozu grzónzły w błocie, usiotane kónie nie chciały iść dali.
Furmón bił niemiłosiernie kónie biczyskym, sóm se zapiyroł do woza, ale
ni móg ruszyć z miejsca. Koła se coroz
głymbszy zapadały w błocie. Ściekły
furmón ciepoł bochynki chleba pod koła, bił kónie i strasznie sproście nadowoł
na pogode aji Pómbóczkowi.
Wtym uderził pierón, kónie, furmón
aji wóz z chlebym skamiynieli. Aji chleby w błocie pod kołami woza se zamiyniły na okróngłe kamiynie...
Potym bezimiynny szczyt gory nazwali „Vozka” i tak je po dzisio.
Tóż wierzcie abo ni, ale jo żech, choć
z daleka, widzioł kamiynny wóz z poróm kóni, aji se mi zdało, że tam je kamiynny furmón...
STARZIK WŁADEK

Z życia MK PZKO:

Kulig
Staropolskim obyczajem Miejscowe
Koło PZKO w Olbrachcicach zaprosiło
swoich członków oraz członków MK
PZKO z sąsiedniej Suchej Górnej na zimową sannę – kulig. Kulig, to stara polska tradycja towarzyska, podczas której
w czasie zimowym można było na sankach, ciągniętych dorodnymi końmi,
przemierzać śniegiem zasypane drogi
i bezdroża, odwiedzać sąsiednie dworki i sąsiadów. Konie zaś miały sposobność do ruchu, zamiast stać w stajniach

i czekać na wiosenne prace polowe.
Ten nasz współczesny odbył się 7 lutego
2019 w beskidzkiej miejscowości Brenna w Polsce. Z powodu niedostatku
śniegu na drogach konie ciągnęły wozy
(a nie sanki – jak przystało), na których
usadowiło się po 10 lub 12 uczestników
tej zimowej frajdy. Trasa kuligu prowadziła drogą wzdłuż rzeki Brennicy i Hołcyny do lasu. Po krótkim postoju – dla
rozprostowania mięśni i zaczęrpnięcia
czystego podgórskiego powietrza – korowód pięciu wozów ruszył ze śpiewem
z powrotem do centrum wioski. Tam
czekała na nas pożywna kolacja przy
suto zastawionych stołach, po czym autokar zawiózł nas do domu.
AS
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jsme i místo našeho koncertování. Dřevěný kostel ovšem nezůstal stranou, před vánočním koncertem se zde konala výstava
betlémů a v krátkém programu vystoupil pěvecký sbor základní školy spolu se souborem lidové hudby z Polska. Pak již následoval vánoční koncert v prostoru před hlavním vchodem do
základní školy. Nejprve zazpívaly vánoční písně žákyně 6., 8.
a 9. třídy Ester a Michaela Zaleská, Natálie Štajnerová a Hana
Kotlářová. Poté, co kostelní zvon ohlásil 18. hodinu, se rozezněly tradiční vánoční koledy, které spolu s naším školním sborem
zpívali i přihlížející diváci, a všichni společně jsme si tak mohli
RADKA KOZLOVÁ
vychutnat hezkou vánoční atmosféru.

Astronomická olympiáda
Žáci naší školy se každoročně účastní Astronomické olympiády. A jak to letos dopadlo?

 V kategorii 6. a 7. tř. zvítězili se stejným počtem bodů
Michaela MIKULOVÁ a Maxmilián MOLINEK, na 2. místě se
umístila Annette ŠATANÍKOVÁ a na 3. místě skončila Nikola
ŠIPULOVÁ.
 V kategorii 8. a 9. tř. se na 1. místě umístila Daniela HŘEBAČKOVÁ, 2. místo obsadila Adéla SUCHÁNKOVÁ a 3. místo
získala Michaela ZALESKÁ.
Všem gratulujeme a držíme palce v krajském kole, do kterého všichni postoupili.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

Olympiáda z českého jazyka
V úterý 4. prosince a ve středu 5. prosince psali žáci 8. a 9. tříd
Základní školy v Albrechticích Olympiádu z českého jazyka.
V gramatické části museli prokázat například znalost českých
přísloví a rčení, větných členů a slovních druhů, slov přejatých
z cizího jazyka nebo dovednost orientovat se ve větné stavbě
a správně volit interpunkci. Poté je čekal slohový úkol na téma
Co všechno umí světlo. Nejlépe si v obou částech olympiády
vedla Irena Recmanová z 8.A, jen s minimálním rozdílem bodů
skončila na 2. místě Michaela Zaleská z 8.A a na 3. místě Natálie Štajnerová z 9.A. Spolu s nimi řešilo zadání olympiády ještě
9 dalších žáků a žákyň z 8. a 9. třídy. Irena a Míša reprezentovaly naši školu v okresním kole olympiády v českém jazyce, které
se konalo 4. února 2019 v Krajském středisku volného času Juventus v Karviné. Celkem se okresního kola zúčastnilo 84 žáků
a naše dívky se umístily v první polovině. Míša obsadila dělené
25. – 26. místo a Irča vystoupala v žebříčku ještě výš na krásné
dělené 14. – 15. místo!
RADKA KOZLOVÁ

Soutěž v anglickém jazyce!
Pěvecká soutěž
V pondělí 25. února se konala pro žáky 2. stupně základní školy
pěvecká soutěž. Zazněly velmi různorodé písničky – anglické i
české, zpěv a capella nebo s instrumentálním doprovodem – živým - kytara nebo instrumentálním karaoke. Také pěvecké výkony byly velmi kvalitní, písničky byly zazpívané s citem, prožitkem, čistě. Rozhodování poroty nebylo jednoduché, a proto
byla udělena dvě první místa – M. Zaleské (8.A) a H. Kotlářové
(9.A). Na druhém místě se umístila I. Recmanová (8.A) a 3. místo získala N. Štajnerová (9.A). Dále soutěžily D. Hřebačková a T.
Poláková (obě 9.A).
RADKA KOZLOVÁ

Vánoční koncert

Vánoční koncert žáků Základní školy v Albrechticích, který
se konal 12. prosince 2018, byl jiný než v předchozích letech.
Připojili jsme se k celostátní akci Česko zpívá koledy a změnili

5. února 2019 se čtyřčlenný tým našich deváťaček ve složení:
Danča Hřebačková, Barča Kaděrová, Hanka Kotlářová a Terka
Poláková zúčastnil soutěže v anglickém jazyce s příznačným
názvem "Welcome to the Czech Republic! (Vítejte v České republice!). Přijaly jsme pozvání ze SŠTO na ulici Lidická v Havířově-Šumbarku a poměřily své jazykové znalosti a hlavně
dovednosti s pěti dalšími týmy z havířovských škol… a začalo
soutěžení se vším všudy! Celé dopoledne se komunikovalo pouze v angličtině, jelikož hlavními aktéry této akce nebyli jen naši
žáci, ale především univerzitní studenti z celého světa, např.
z Číny, Indonésie či Ruska. Moderátorem celé akce byl rovněž
rodilý mluvčí – p. učitel Ben z USA. Kromě toho, že holky prožily velmi pestré dopoledne, přivezly si prima zážitky a hlavně skvělý pocit, že si konečně mohly "zaspíkovat" v angličtině
a ověřit si, jak na tom s tou anglinou opravdu jsou. A já dodám,
že VÝTEČNĚ! I přesto, že nás v poslední vteřině porazil jiný
tým a sesadil na druhé místo, byly holky po celou dobu soutěže
na vedoucí pozici. Tato akce byla pro holky velkým přínosem.
Všichni jsme si to náramně užili a už se těším, že se příští rok
opět přihlásíme a zase třeba přivezeme pomyslnou zlatou jako
vloni.
PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ
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Ledová Praha 2019

Rok se s rokem se šel a nastal čas opět,
již potřinácté, vyrazit do Prahy. Zásluhou p. uč. Miriam Charvátové se 43 dětí
a 3 dospělí sešli v pátek 1. února na vlakovém nádraží v Havířově, aby vyrazili
na prodloužený víkend díky pololetním
prázdninám do našeho hlavního města.
Následující tři dny byly plné chození,
poznávání a získávání krásných zážitků.
Během našeho pobytu jsme toho stihli
opravdu dost. V pátek po ubytování ve
škole na Chodově jsme ihned vyrazili
do víru velkoměsta. První zastávkou nemohlo být nic jiného než-li Pražský hrad,
kde jsme si prošli nejen Svatovítskou katedrálu, ale také Vladislavský sál, baziliku Sv. Jiří a celou prohlídku jsme zakončili ve Zlaté uličce. Poté… hurá na Petřín!
Zážitek ze speciální lanovky někteří
z nás ještě obohatili výšlapem na Petřínskou rozhlednu. Cestou zpět jsme se
zastavili v kostele Panny Marie Vítězné,
abychom si u Pražského Jezulátka něco
přáli. V Muzeu hudby si někteří rozšířili svůj talent a pak už nás čekal jeden
z nejhezčích zážitků, a to plavba tzv.
Pražskými Benátkami s výkladem. Projíždět se osvětlenou Prahou po třpytivé
Vltavě a Čertovce se opravdu všem moc

líbilo. Pak se děti vyřádili v interaktivním hračkářství Hamley´s. Odpočinek
v podobě spánku sice nebyl na karimatkách a ve spacácích jako doma, ale stačilo to.
V sobotu jsme měli den muzeí. Začali jsme na Letné v Národním zemědělském muzeu, z jehož střechy byl pěkný
výhled na město. Po prohlídce jsme pokračovali do vozovny Střešovice, kde se
nachází Muzeum MHD. Tam jsme obdivovali naleštěné "mašiny" z dob dávno
minulých i těch nedávných. Po dobrém
a poměrně levném obědě v Havelské jídelně jsme vyrazili směr Staroměstské
náměstí, kde jsme absolvovali komentovanou prohlídku Staroměstské radnice
a věže. Z náměstí jsme se přesunuli do
nedalekého Náprstkova muzea afrických a amerických kultur. Po setmění
jsme se zajeli podívat na Letiště Václava Havla v Ruzyni, což byl pro některé
pěkný zážitek. Po návratu v pozdních
večerních hodinách jsme krásně unavení s radostí ulehli.
V neděli, den odjezdu, naše první cesta mířila na Hlavní nádraží, abychom
si tam uložili zavazadla. Ani tento den
nebyl ve znamení lenošení. Z "hlaváku"

jsme se vydali rovnou na Kavčí hory,
sídla České televize, abychom navštívili
Galerii Rohlík, kde se momentálně koná
výstava StarDance. Zvláště dámská část
výpravy byla oslněna krásnými kostýmy
a jinými zajímavostmi. Naší poslední
zastávkou bylo Václavské náměstí, kde
jsme kromě oblíbených fast foodů KFC a
McDonald´s také obdivovali nově opravenou historickou budovu Národního
muzea a samozřejmě jsme se zastavili u
„koně“ i se Sv. Václavem. Naše poslední
kroky mířily do sousední moderní budovy Národního muzea, kde jsme, jako již
tradičně, shlédli velmi zajímavé výstavy
„Keltové“ a „Noemova archa“... a pak už
hurá na nádraží a RegioJetem domů.
Ačkoli se celá akce jmenuje „Ledová
Praha“, teprve letos dostála svého názvu. V neděli nastala v Praze kalamita
v podobě hustého sněžení, kdy přes noc
napadlo cca 5-10 cm sněhu. Naštěstí
CDRomy nezamrzly a my jsme se včas
dostali domů.
Poděkování patří p. uč. Miriam a Pavlíně Charvátovým a pochvala všem dětem – "účastníkům zájezdu".
PAVLÍNA CHARVÁTOVÁ,
MIRIAM CHARVÁTOVÁ
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Komiksový workshop
Ve čtvrtek 7. 2. 2019 absolvovali naši žáci 2. stupně komiksový workshop s Ing.
Danielem Vydrou.
Dozvěděli se, z čeho se komiks skládá,
co je to strip a panel, jakou funkci má
určitá „bublina“ a co obnáší tvorba samotného komiksu. V rámci workshopu
si ve skupinách zkusili komiks vytvořit a předvést ho dramatickým čtením
či scénkou, pro kterou měl pan Vydra
nachystané i kostýmy. Žáci se proměnili ve scénáristy, ilustrátory, ale také
režiséry a herce. Rozdělili se do skupin
a týmovou prací vytvořili komiksy na
dané téma. Probudili v sobě tvůrčího
ducha, dokázali svými nápady pobavit
i ostatní přítomné.
Komiksový workshop proběhl i na
1. stupni, a to ve třídě 3. A s paní učitelkou Demelovou.
IRENA RUHSWURMOVÁ
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Kalendárium 2019

LEDEN
– DĚTSKÝ KARNEVAL

Sprchový kout, princezna Koloběžka,
pacient, víla, včela, kostelní hodiny,
dort, velryba, ale i například Rubikova
kostka nebo pop corn – masky a kostýmy snad všeho myslitelného byly k vidění na Dětském karnevalu, který tradičně
pořádáme v tělocvičně základní školy.
Celým karnevalem provázel dětmi oblíbený a zábavný Hopsalín. Porota, složená ze tří příchozích rodičů a jednoho
člena RaŠ, dostala nelehký úkol, a to
vybrat z každé třídy tři nejlepší masky,
a ty pak od nás obdržely krásné ceny.
Musíme ocenit snahu a kreativitu rodičů, protože obětovali svůj čas, aby udělali karneval zajímavějším. Věříme, že
obdivné pohledy a spokojenost dětí jim
byly odměnou. Děkujeme pedagogickému sboru za spolupráci.

ÚNOR
– VALENTÝNSKÁ ZÁBAVA
Únor a Valentýn. Pro žáky II. stupně to
znamená čtyři hodiny zábavy a tance
na Valentýnské diskotéce. Letos jsme
ji stihli uspořádat ještě těsně před začátkem jarních prázdnin. Diskotéku si
sami žáci sami odmoderovali.Každá třídasi do úvodního programu připravila
zahajovací číslo, se kterým se prezentovala. Pak už následovala zábava, samozřejmě pod pečlivým dohledem pedagogů. K tanci pouštěl hudbuDJ Jarek
Šenkeřík. Hudbu i občerstvení pro žáky
zajistila a uhradila RaŠ. Děkujeme učitelskému sboru za organizaci, díky nim
se mohla diskotéka uskutečnit.

ÚNOR
– ŠKOLNÍ PLES
»NA MOŘSKÉ VLNĚ«

Už třetím rokem pořádáme tématické
plesy. Po loňském úspěšném „Hippies“
plesu jste se letos mohli s námi svézt
„Na mořské vlně“. Plesový večer otevřel
pěvecký sbor složený z žáků ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Kozlové. Ná-

GASCONTROL, spol. s.r.o., Miczka, spol.
s.r.o., Mgr. Jan Siostrzonek, Mrozek, a.s.,
Pikone, spol. s.r.o., Farma Koch, Sauna sudy, OKD a.s., Internetpro každého
s.r.o., Květinka, Něha kovu, Lékarna
Mgr. Kalinová, Pizzerie &Brazilian Grill,
Markéta Enenkelová a Pivní Bar Miczka,
Na prkénku, Hand made by Pikotek – Silvie Skotnicová, Ing. Rusina, Generalia.s.
– Zuzana Potyszová, manželé Molinkovi,

sledovalo vystoupení žačky šesté třídy
Dianky Gajdoszové, která předvedla, jak
dobře umí beat box. Třetí a poslední číslo, které bylo možné v úvodu shlédnout,
bylo v podání uměleckého Dua Fatale
a jejich UV Light show. A věřte, že bylo
na co koukat. Po úvodním programu už
byla jen volná taneční zábava.U baru
se popíjel námořnický rum, na parketu
tančili piráti, námořníci, korzáři nebo
také Jack Sparrow.A k tomu všemu nám
až do rána hrála kapela IMPULS. Žádný
pořádný ples se neobejde bez tomboly,
tedy ani ten náš. Proto bych ráda touto
cestou poděkovala všem donátorům,společnostem a fyzickým osobám: Rodina a
škola Albrechtice z.s., Obec Albrechtice,

Petr a Marcela Šipulovi, Martin Šipula,
rodiče Zwyrtkovi a Vodičkovi. Dále dekujeme učitelkám p. Lalíkové, p. Demelové a p. Zálešákové, p. Jarce Fukalové
za kotiliony, za pomoc s občerstvením
p. Zálešákové a p. Luzarové. Děkujeme
i rodičům, kteří reagovali na žádost prostřednictvím pozvánky a poslali nám ﬁnanční příspěvek. Díky patří i Tomášovi
Paříkovi a Hospůdce u Dubu za chutnou
večeři a skvělou spolupráci. Děkujeme
též p. Hajdu za pomoc. Veškerý výtěžek
z tohoto plesu, ale i z jiných akcí pořádaných Rodinou a školou, bude použit ve
prospěch žáků ZŠ Albrechtice.
GALINA STRUHÁROVÁ,
za Rodinu a školu Albrechtice z.s.
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Przedszkole i szkoła
zimową porą

iskie temperatury, deszcz i śnieg, a my nie zwalniamy
tempa. Jeszcze w grudniu zakończyliśmy rok wielkim
Kolędowaniem. Wiersze, śpiewy, instrumentacje, solowe występy i układy ruchowe umiliły gościom chłodne, przedświąteczne popołudnie. Całość, jak co roku, została zwieńczona
występem nauczycieli i gości.

W

połowie lutego przyszedł czas na kurs narciarski.
Ruch na świeżym powietrzu, szlifowanie umiejętności
i przede wszystkim tydzień pełen wspaniałej zimowej zabawy. Dwoje naszych uczniów reprezentowało nas na Zjeździe
Gwiaździstym.

N

ie minęło wiele czasu, a już szykowaliśmy się na Balik.
Macierz zorganizowała nam wspaniałą zabawę karnawałową z wieloma atrakcjami. Nauczycielki przygotowały
program artystyczny w temacie Sci-ﬁ. Najpierw szkoła zaprezentowała inscenizację o powstaniu świata i przybliżyła
gościom budowę Układu Słonecznego. Na to przedszkolaczki
wcieliły się w postacie z ﬁlmu „Gwiezdne wojny“ i tak na scenie pojawili się żołnierze Jedi, księżniczki Leie i przesłodkie
najmłodsze gwiazdeczki.

P

rzed nami jak zwykle pracowita wiosna. Konkurs jazyka
angielskiego, Festiwal Piosenki Dziecięcej, wyjazd do teatru, szkoła i przedszkole w przyrodzie i wiele innych atrakcji,
takich jak: olimpiada, dzień rodziny, festyn… A kto chciałby to
wszystko przeżywać razem z nami, zapraszamy na zapisy do
naszej placówki.
Grono pedagogiczne Szkoły i Przedszkola
z Polskim Językiem Nauczania w Olbrachcicach
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»Inaczej« nie znaczy źle...

...czyli doświadczenia Olbrachcickiej
małoklasówki z nauczaniem matematyki metodą profesora Milana Hejného
aczęło się od marzeń... żeby dzieci
nie bały się matematyki i z ochotą
podchodziły do rozwiązywania zadań,
żeby nie traktowały błędu jako porażki,
ale miały motywację do samodzielnego
poszukiwania prawidłowego wyniku,
żeby królowa nauk nie była suchym posługiwaniem się liczbami, ale wszystkie
jej obszary łączyły się w logiczną całość... Potem przyszła pora, by przejść
od słów do czynów! Przebiegła dyskusja
i szukanie rozwiązań, a później już kursy, szkolenia oraz kilkudniowe warsztaty. I tak sześć lat temu rozpoczęła się nasza przygoda z nauczaniem matematyki
metodą Hejného.
Choć początki wymagały wiele pracy
i sporej dawki zaufania ze strony rodziców, na efekty nie trzeba było długo
czekać. U dzieci zaobserwowałyśmy, że
lepiej kojarzą fakty, ogólnie rozwinęło
się u nich myślenie, szczególnie logiczne, no i przede wszystkim nieporównywalnie więcej dzieci polubiło matematykę. Samodzielne dochodzenie do
prawidłowego wyniku, praca z błędem,
rożnorodność zadań i zabaw sprawiły, że dzieci rozwinęły matematyczne
skrzydła.
Entuzjazmem „zaraziły się” również
nauczycielki z przedszkola. Po udziale
w konferencji poświęconej wykorzystaniu metody Hejného w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym, stopniowo
zaczęły wprowadzać jej elementy w tok
zajęć edukacyjnych. Zaangażowaliśmy
również świetlicę, którą wyposażyliśmy
w gry edukacyjne rozwijające logiczne
myślenie, wyobraźnię przestrzenną i
wiele innych umiejętności przydatnych
w matematyce.
A z jakim efektem? Samuel Skotnica,
obecnie uczeń 5. klasy, początkiem lutego w wojewódzkim etapie olimpiady
matematycznej polskich szkół na Zaolziu w kategorii klas piątych, jako jednyny bezbłędnie rozwiązał wszystkie
zadania i zdobył maksymalną liczbę
punktów. W tym samym czasie nasza
uczennica Aneta Santarius, kilka miesięcy po opuszczeniu murów naszej
szkoły, uzyskała jeden z najlepszych
wyników w testach SCIO, nie inaczej
niż w matematyce!
Choć nasze doświadczenie mówi, że
dzieci kończące 5. klasę wspaniale radzą sobie na kolejnych stopniach edukacji, jeszcze nie wszyscy są skłonni

Z

uwierzyć, że metoda ta ma naprawdę
ogromny potencjał.
My po tylu latach przygody z matematyką Hejného jedno wiemy na pewno

– dzieci z powodzeniem liczą, myślą
i w dodatku świetnie się przy tym bawią! A my razem z nimi...
Grono pedagogiczne
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Školní kroužek ragby
se v roce 2019 zúčastnil tří turnajů

Hráči školního kroužku ragby byli v letošním roce již na třech turnajích. První se uskutečnil v sobotu 12. ledna 2019
v Brně. Členové kroužku doplnili hráče
RC Havířov a v kategorii U8 to byli Matěj Štěrba a Mikuláš Daňhel. Družstvo
po jedné porážce a dvou vítězstvích
nakonec skončilo první díky lepšímu
skóre před Vyškovem. V kategorii U10
startovalo 6 družstev a družstvo Havířova s hráči Albrechtic Michalem
Ryškou, Štěpánem Janíkem a Martinem Štěrbou skončili celkově třetí.
V kategorii U12 hrálo opět 6 družstev
a v družstvu nastupovali hráči Albrechtic Matyáš Daňhel a Monika Wojkowská. Družstvo v utkání o 3. místo
porazilo Zlín.
Druhý turnaj se uskutečnil v sobotu
2. února 2019 v bohumínské haleBospor. Hráči Albrechtic opět posílili
družstva RC Havířov, v kategorii U8
družstvo RC Havířov, které tentokrát
doplnili VojtaDubáč,Jakub Marek a Jakub Tylšar, skončilo druhé za Ostravou
a před Žilinou. V Kategorii U10 za RC
Havířov nastoupili Tobiáš Gerlich, Mi-

kuláš Daňhel a Samuel Poledník a družstvo skončilo opět druhé za Ostravou a
před Žilinou. V kategorii U 12 hrála jen
dvě družstva a Havířov doplněný Matyášem Daňhelem a Michalem Ryškou
dvakrát zvítězila nad Ostravou.
Třetí turnaj se uskutečnil opět v Brně,
a to v sobotu 23. února 2019. Členové
kroužku doplnili hráče RC Havířov,
v kategorii U8 to byli Jakub Tylšar a Jonáš Hanzel a družstvo skončilo celkově
třetí za Brnem a Vyškovem. V kategorii
U10 doplnili družstvo Havířova hráči

Albrechtic Štěpán Janík, Tobiáš Gerlich
a Samuel Poledník. Družstvo skončilo třetí za Vyškovem a Brnem a před
Akademií Brno. V kategorii U12 hrálo
6 družstev a družstvo Havířova hrálo
dvoukolově v silnější skupině o 1. až 3
místo. Družstvo skončilo celkově druhé
za Brnem jen díky horšímu skóre (3 vítězství a 1 prohra). V družstvu Havířova
hráli Matyáš Daňhel a Michal Ryška.
Ostatní členové kroužku se nezúčastnili turnajů převážně pro nemoc.
RADOMÍR KLODA

Lyžařské závody o pohár mikroregionu
Mikroregion a obec Těrlicko uspořádali 17. 2. 2019 již 7. ročník lyžařských závodů ve SKI areálu Řeka.
Krásné počasí, dobře připravená trať i zázemí vytvořily výborné podmínky pro spokojené účastníky.
Ve třech věkových kategoriích soutěžilo celkem 65 závodníků.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Dívky 0-15 let – Valerie Scheibinger, Těrlicko
Chlapci 0-15-let – Marcin Štěrba, Těrlicko
Muži 16-40 let – Tomáš Filák, Havířov
Ženy 16-40 let – Petra Ficková, Horní Bludovice

Muži 41-99 let – David Grác, Horní Domaslavice
Ženy 41-99 let – Petra Kluzová, Havířov
JAROSLAV VOTÝPKA,
administrátor
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Zimní období v PAK Albrechtice

Zimní čas je pro milovníky PÉTANQUE
obdobím relativního klidu, neboť venkovní prostředí není příliš nakloněno
k provozování tohoto sportu. Ještě před
koncem roku se sešli všichni členové
na Valné hromadě klubu, kde společně
zhodnotili uplynulou sezónu a naplánovali stěžejní body na sezónu nadcházející. Členská základna aktivních hráčů je
v této chvíli stabilizovaná na počtu 19,
a to znamená opětovný příslib kvalitní reprezentace obce Albrechtice do budoucna. Patří se zmínit i několik dalších členů,
resp. hlavně členek, kteří se momentálně
nevěnují hře samotné aktivně, ale pomáhají při domácích turnajích či s administrativním udržením klubu v chodu.
Středeční pravidelné tréninky se
s koncem prodlouženého léta (druhá
půle listopadu) přesunuly do tělocvičny
základní školy, kde hráči trénují speciálními koulemi, které jsou k tomuto účelu
určeny. Jde o „soft“ variantu ocelových
koulí, nejsou sice o moc lehčí, ale zato
o poznání měkčí a nepředstavují nebezpečí pro povrchy tělocvičen. Právě
s těmito koulemi jsou již tradičně konány halové turnaje okolních klubů. Jmenovitě v Albrechticích, Všechovicích,
Staříči a v Polouvsí. Turnaje u nás a ve
Všechovicích již proběhly, přiblíží vám
je následující dva odstavce.
26. 1. 2019 se konal sálový turnaj v Albrechticích. Zúčastnilo se ho 16 dvojic
hráčů, z nichž nejpočetnější zastoupení
měli domácí, sedm párů. Dále kromě
zástupců výše jmenovaných spřízněných klubů na turnaj zavítaly také tři
dvojice z Katovic. Po základní fázi dne
hrané švýcarským systémem se do vyřazovacích bojů probojovaly 2 týmy z
Albrechtic, Michaela a Libor Poláchovi
a dále pak Boleslav Iwanuszek a Radomír Žiak. Oba tyto týmy prošly přes

čtvrtﬁnále, ale poté už jim soupeři vystavili stopku. V přímém měření sil
o třetí místo byli úspěšnější Poláchovi.
Celkovým vítězem se nakonec stal tým
ve složení Renata Staroniewicz a Maciej
Zlobinski (Katovice). Druhé místo vybojovali Zbyněk Jakeš a Jiří Gracl (SKP
Hranice VI. – Valšovice).
9. 2. 2019 se uskutečnil „Softpétanque
turnaj“ pořádaný klubem SKP Hranice
VI. – Valšovice v tělocvičně ZŠ a MŠ
Všechovice. Nově zrekonstruovaná tělocvična poskytuje skvělé podmínky pro
mnoho sportů, hřišť na soft pétanque
vešlo na hrací plochu 8. Maximální počet družstev byl tedy 16 a přesně tolik
se nás také sešlo. Základní část turnaje
se hrála systémem ve čtyřčlenných skupinách, kde se v rámci jedné skupiny
utkal každý s každým. Do vyřazovacích
bojů se povedlo postoupit dvěma dvojicím z Albrechtic ve složení Jan Bukovčík
a Jaromír Puhr, Kamil Vajčovec a Jaroslav Ševčík. Za hradby čtvrtﬁnále je sou-

placená inzerce

peři bohužel nepustili, zůstalo u pátého
a šestého místa. Vítězem turnaje se stala
dvojice Radim Valošek a Marcela Gráﬁková (PK Polouvsí). Finále bylo opakováním dramatického zápasu ze skupiny,
v obou případech získala o něco méně
bodů dvojice Zbyněk Jakeš a Lenka Svobodová (SKP Hranice VI. – Valšovice),
kteří tudíž skončili druzí. Třetí místo
obsadilo opět družstvo Polouvsí a sice
Luboš Rusek a Arnošt Pokorný.
16. 2. 2019 se zástupci našeho klubu
zúčastnili každoročního Fóra zástupců klubů (FZK) pořádaného ČFKS. z.s.
sekce pétanque (Česká Asociace Koulových Sportů). Účastí našich delegátů
na tomto fóru náš klub nadále deklaruje aktivní postavení sportovního klubu
v celostátním měřítku. Pro zajímavost,
ČFKS momentálně eviduje 61 klubů pétanque.
Za PAK Albrechtice zdraví
LIBOR POLÁCH
a FRANTIŠEK FAJMON
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KONCERTNÍ CYKLUS
HUDEBNÍ VÝLETY 2019 V ALBRECHTICÍCH
JARO
Sobota 27. 4. 2019, 18:00 hodin, evangelický kostel
Bonnewitzovo kvarteto, Igor Františák – klarinet jh.
LÉTO
Sobota 22. 6. 2019, 18:00 hodin, dřevěný kostel sv. Petra
a Pavla, Jan Kvapil & Ondřej Hanuš – zobcové ﬂétny
PODZIM
Pátek 27. 9. 2019, 18:00 hodin, evangelický kostel
Pavel Haas Quartet
ZIMA
Neděle 15. 12. 2019, 18:00 hodin, římskokatolický kostel
sv. Petra a Pavla, Koncert sbor Permoník, Martina Juríková
– sbormistryně, Mužský komorní sbor Permoník, Dominika Škrabalová – sbormistryně, Eva Šeinerová – umělecká
vedoucí, Hana Šobrová – klavírní spolupráce
Prodej předplatného: Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu,z.s., Dr. Šmerala 6, 702 00 Moravská Ostrava,tel: 773 513 941, e-mail: info@shf.cz, web: www.shf.cz
Vstupenky jsou vždy v prodeji také v místě konání koncertu, vždy 30 min před zahájením koncertu. Více informací na www.shf.cz.

TJ ALBRECHTICE MÁ WEBOVÉ STRÁNKY
Vážení sportovní přátelé, sdělujeme Vám, že TJ Albrechtice
má webové stránky www.tj-albrechtice.estranky.cz, kde můžete najít různé sportovní akce, soutěže a pozvánky na turistiku. Těšíme se na každého, kdo s námi bude sportovat.
DAGMAR PIPREKOVÁ, předsedkyně TJ Albrechtice

placená inzerce
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PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná
a vyřídí každé pondělí
mezi 14.00 – 15.20 hodin
na Obecním úřadě v Albrechticích
v 1. patře (zasedací místnost)

JUDr. MARCELA ŽORIČOVÁ
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Na Fojtství 8

formou poradenství, sepisování
listin, žalob, smluv včetně kupních,
také převody nemovitostí
a zřizování věcných břemen.
Kontakt možný i na tel. č.

Ha 596 810 741, 603 447 219

PEDIKÚR A

TONERY, INKOUSTY
repasované i originální stroje na laminování a vazbu dokumentů, včetně spotř. materiálu,
skartovače, řezačky a jiná kancelářská technika. Možnost zapůjčení skartovacího stroje.
JAN RUSINA, Albrechtice, tel.: 603 417 109 (rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)
e-mail: rusina.jr@gmail.com

ve zdravotním středisku

ˆ






ALENA KAŠPAROVÁ
kontakt: 734 487 109
www.pedikura8.webnode.cz
lakování
depilace horkým voskem
parafínové zábaly
masáže nohou
provozní doba: dle objednávek

ˆ

Pohrební sluzba ARON
Havířov-Město,
ul. Národní třída 1541/14a

DRŽITEL ZNAKU KVALITY
nepřetržitý provoz
tel. 737 238 105, 737 238 106, 596 815 131
www. pohrebnisluzbahavirov.cz
20 let poskytujeme pohřební a hřbitovní služby

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP 
596 811 231, 725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendu a svátku
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na nábřeží 61, www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH.
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