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Slovo starosty

Naši prvňáčci budou opouštět tuto školu v roce 2028. O kolik nám vyrostou a jaký bude v té době javor? Na obálce
Albrechtických listů je tradiční foto ze začátku školního roku 2019/2020...
Prázdniny skončily a je tu nový školní
rok 2019/20. Naši prvňáčci uzavřeli první pomyslnou smlouvu na dobu určitou,
tj. na devět let. Popřejme jim na toto období hlavně hodně trpělivosti, aby se do
školy těšili a za devět let vyrazili do světa tím správným směrem.
V centru obce byla dokončena ﬁrmou
ČEZ rekonstrukce sítě nízkého napětí.
Souběžně s těmito pracemi byla provedena výměna více než čtyřiceti svítidel
veřejného osvětlení, kterou ﬁnancovala
obec. Všem, kteří se na těchto náročných pracích za plného provozu podíleli, patří velký dík. To ovšem neplatí
o ﬁrmě O2Cetin, která má na starosti
sdělovací vedení. Tam, i přes veškerou
urgenci, nejsou práce hotové, v obci
visí nezabezpečené kabely s rozvaděči
a obec ještě leckde hyzdí staré nevzhledné sloupy.
Na Dělnickém domě se dokončuje
hrubá stavba včetně zastřešení. Do konce roku bude položena střešní krytina,
vyměněna okna, dveře a budou zahájeny práce uvnitř objektu.
Proměnou prošla plocha mezi polskou
základní školou a hřištěm Albrechtík,
kde je v plánu rovněž nová brána a po-

RADA OBCE
za období
od 23. 5. 2019 do 20. 8. 2019
projednala např.:
 schválení poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 3.000,-Kč Lince bezpečí z.s.,
se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00
Praha, IČ: 61383198,
 schválení zahrnutí do seznamu investičních akcí na rok 2019 a zahájení
přípravy investičních záměrů v rozsahu:
řešení odvodnění objektu č.p. 501 ul.
Kostelní, odvodnění ul. Kostelní – slepá ulice, výstavba parkoviště sídliště ul.
Hornická, výstavba odstavené plochy pro
kontejnery komunálního odpadu, využití
areálu Zámostí – architektonická studie,
Dělnický dům Albrechtice – řešení zpevněných ploch, chodníku a parkoviště, rekonstrukce stoky na ul. Bělehradská,
 schválení nahrazení stávajícího
dopravního zrcadla na křižovatce ul.
Hlavní a Nádražní za vyhřívané s napojením na veřejné osvětlení (z důvodu
rosení a mlžení),

stupná instalace dalších herních prvků
včetně pergoly pro maminky.
V současné době je zpracovávána studie modernizace areálu Zámostí. Pokud
se letos uskuteční plánovaný prodej
objektů bývalých Drobných provozoven,bude mít obec ﬁnanční prostředky
na realizaci. O rozsahu a termínu reali-

zace budeme informovat v příštím čísle
Albrechtických listů.
Na závěr mi dovolte, abych Vás všechny pozval v neděli 17. listopadu 2019
na společnou akci „třicet let svobody“.
O programu budete včas informováni.

 schválení dodavatele veřejné zakázky na dodávku s názvem „Pořízení
cisternové automobilové stříkačky“, a
to společnost WISS CZECH s.r.o., se
sídlem Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČ: 29305934,
 schválení poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 10 000,-Kč příspěvkové organizaci, SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, se
sídlem Tajovského 1156/1, 736 01 Havířov – Podlesí, IČ: 00847470,
 schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem o dílo na projekční a inženýrskou činnost stavebního
záměru „Dělnický dům – parkoviště,
chodník, kanalizace“ za cenu ve výši
297 500,-Kč (bez DPH) a stavební záměr „Rekonstrukce stoky ul. Bělehradská“ za cenu ve vši 316 500,-Kč (bez
DPH) se společností Kotásek – Projekty
s.r.o., Frýdecká 1901, 739 34 Šenov,
 schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem o dílo na realizaci stavebních prací „Sanace bytového domu
č. p. 802-806 na ul. Hornická – sanace
vstupů 803, 804, 805, 806“ – realiza-

ce“ se společností PIKONE s.r.o., se
sídlem Hornická 652, 735 43 Albrechtice, IČ: 05798281 za cenu díla ve výši
1 423 573,90 Kč bez DPH.

JINDŘICH FEBER, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 25. 5. 2019
projednalo např.:
 vydání Obecně závazné vyhlášky č.
1/2019 o stanovení školského obvodu
základních škol a mateřský škol zřízených obcí Albrechtice.
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.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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Cestování za prací v rámci
Moravskoslezského kraje – zdarma
(Projekt Zaměstnanecká mobilita)
Moravskoslezský kraj v rámci projektu Zaměstnanecká mobilita zajišťuje
poskytnutí karet ODIS zdarma, a to na
období jednoho roku. Poskytovaná karta ODIS je osobní bezkontaktní čipová
karta, která opravňuje držitele k cestování veřejnou osobní dopravou napříč
celým integrovaným dopravním systémem Moravskoslezského kraje ODIS.
O kartu může požádat osoba, která se
do měst a obcí (Havířov, Karviná, Orlová a okolní obce) přistěhovala v letošním roce z jiné části České republiky
či zahraničí a současně je zaměstnána
na minimálně poloviční pracovní úvazek (pracovní smlouva). O tyto karty
mohou také žádat absolventi studia na
SŠ, VOŠ nebo VŠ (ukončili studium ne

déle než před 1 rokem) s trvalým bydlištěm na území měst Karviná, Havířov,
Orlová a jejich okolí nebo zdravotničtí
pracovníci, kteří jsou od 1.1.2019 zaměstnaní v jakémkoliv zdravotnickém
zařízení na území zmíněných měst
a jejich okolí.
Všichni uchazeči musí doložit, že
pracují alespoň na poloviční úvazek
(pracovní smlouva).
Žádosti o ODIS karty jsou přijímány
v průběhu celého roku 2019. Podrobné
podmínky projektu jsou uvedeny na webu www.mobilita.msk.cz. Případné dotazy můžete směrovat i na e-mail mobilita@msid.cz nebo Vám dotazy zodpoví
kontaktní osoba – Kateřina Plesníková,
770 194 950.

Rozsvícení vánočního stromečku
Letos se opět můžete těšit na tradiční
rozsvěcování vánočního stromečku
před budovou obecního úřadu. Náš
stromeček se rozsvítí v sobotu dne
30. 11. 2019.

Stánky a hudební vystoupení zajištěno. Na děti se přijde podívat Mikuláš,
Anděl a Čert.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury

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, dveře č. 22
(1. patro). Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka

INFORMACE
PRO OBČANY
Informujeme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok
2019 (dále jen ODPAD) nebo uhradili
pouze první splátku (250,- Kč), aby
tak učinili co nejdřív, nejpozději do
30. 9. 2019.

ODPAD: 500,- Kč/osoba/rok
Povinnost uhradit místní poplatky je
do 30. 6. příslušného kalendářního
roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a 30.
9. příslušného kalendářního roku.
Poplatky je možno uhradit hotově
v pokladně Obce Albrechtice, a to v
přízemí (sekretariát) nebo v prvním
patře (matrika) také formou bezhotovostního platebního styku – tedy platební kartou,nebo bankovním převodem na číslo účtu: 1721599329/0800.
Speciﬁcký symbol pro odpady: 7337.
Do zprávy pro příjemce je nutné
uvést jméno a příjmení všech osob,
za které je poplatek hrazen, číslo popisné, popřípadě po telefonické domluvě na tel. čísle: 596 428 448 kl. 13
přidělený variabilní symbol.
V případě, že máte nárok na úlevu
od poplatku, 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“.
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali, zda svou poplatkovou povinnost splnili za rok 2018 i předešlé
roky.
Nesplněním poplatkové povinnosti
může být nařízena exekuce.
KORNELIA KAPIASOVÁ,
referentka majetkoprávní
(majetek@obecalbrechtice.cz)
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
-- Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 32 oznámení, řešeno 21 přestupků na úseku silničního provozu, 9 přestupků 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 předání odchytové službě
a převezeni do útulku.
 Dne 24.06.2019 v 04.00 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko,
že u baru „Carmen“ je agresivní host
a žádá OP o asistenci. Hlídka OP pojížďkou na místo zjistila u vchodu na schodech muže, který chtěl jít do baru. Muž
se po spatření hlídky uklidnil a lustraci
zjištěn pan K.P. z Cieszyna(PL). Obsluha
baru sdělila, že je vše v pořádku, nemá
žádnou škodu a chce, aby muž odjel.
Hlídka muži doporučila, aby odešel
a ten v klidu nasedl do taxíku a odjel

pryč. Na místo následně dojela i hlídka
PČR Těrlicko a té bylo vše sděleno.
 Dne 17.07.2019 v 20.10 hodin osobně
oznámil pan H.P. z Albrechtic, že na adrese Hornická 493, někdo rozbil skleněnou výplň vchodových dveří a přitom se
poranil o rozbité sklo. Hlídka OP vzápětí zjistila od svědků událostí, že tím zraněným je R.R. z Albrechtic. Vzhledem k
rozsahu zranění byla na místo přivolána
RZS, která odvezla zraněného na šití do
nemocnice. Škodu na dveřích uhradí
R.R. Společnosti Residomo.
 Dne 12.08.2019 v 08.17 hodin telefonicky oznámila paní T.M. z Albrechtic,
že jí bylo sděleno místním občanem, že
na ulici Hlavní u domu „PZKO“ leží na
zemi nějaký muž a není zřejmé jestli
je opilý nebo nemocný. Hlídka OP na
místě skutečně zastihla mladého muže

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
ležícího vedle domu „PZKO“. Ten byl
vzápětí hlídkou probuzen a lustrací zjištěn pan R.D. z Těrlicka. Muž byl opilý
a bylo mu doporučeno, aby se odebral
do svého domova, tak odkráčel na zastávku MHD. V 12.52 hodin telefonicky oznámila paní G.A. z Albrechtic, že
v prodejně Hruška na ulici Hlavní se
pohyboval celé dopoledne neznámý
mladík a nakupoval drobnosti, které zanechal vzadu na rampě prodejny a teď
údajně spí v zástavce MHD. Hlídka OP
zastihla v zástavce opět spícího pana
R.D. z Těrlicka, kterého již ráno kontrolovala u PZKO. Muž byl probuzen,
vyzvedl si nákup z rampy prodejny, a jelikož byl ještě pořád opilý, zavolal svého
otce, který si pro něho dojel.
DANIEL WRÓBEL,
velitel OP

KAMEROVÝ SYSTÉM (DÁLE TAKÉ »KMS«):

Provoz obecního kamerového
dohlížecího systému v obci Albrechtice
Monitorovací stanovitě se nachází
v budově obecní policie Albrechtice - ul.
Kostelní č. 547. Provozování obecního
kamerového systému je v souladu se
zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a také
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů.
Monitorování je určeno ke sledování
míst ohrožených zvýšeným nápadem
trestné činnosti, narušováním veřejného pořádku, sledování dopravní situace
a dalších patologických jevů narušujících občanské soužití. Dále je určeno
k monitorování průběhu zákroků nebo
úkonů prováděných obecní policií.
Obsluha KMS je povinna monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se
rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů „všechna náměstí, ulice, tržiště,
chodníky, veřejná zeleň, parky, a další
prostory přístupné každému bez omezení“, tedy sloužící obecnému užívání,

a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru. Je přísně zakázáno monitorovat kamerami jiné než veřejné prostory
a tak zasahovat nepřiměřeně do soukromí občanů. Toto neplatí pouze v případě
monitorování průběhu zákroku.
Budování KMS má přinést občanům
faktické zvýšení bezpečí, obnova veřej-

UPOZORNĚNÍ!
Některá veřejná
prostranství v obci
jsou monitorována
kamerami se záznamem.

ného pořádku, eliminace soc. patologických jevů, apod.
Základním cílem je tedy zajištění bezpečí v lokalitě, ochrana života a zdraví
obyvatel, ochrana majetku a objektů, zajištění veřejného pořádku, apod.
Provozovatel:
OP Albrechtice
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Dělnický dům ve zpětném pohledu
Letos na jaře začala rekonstrukce 110 let starého Dělnického domu. Pohled na doslova „vykuchaný“ kulturní stánek je sice
poněkud tristní, ale všichni doufáme, že, řečeno slovy básníka, povstane jako Fénix z popela a stane pro další generace
důstojným centrem kulturního a společenského dění, jakým ostatně byl již od počátku své existence....
Albrechtický Dělnický dům byl postaven v roce 1908 Spotřebním družstvem
dělníků a rolníků (Stowarzyszenie
Spożywcze dla Robotników i Rolników
w Stonawie) ve Stonavě. Pozemek pro
stavbu byl zakoupen od místního občana
dne 11. února 1906 za 850 Korun. Stavba byla podle plánů stavitele Kabátka
z Orlové zahájena 13. dubna 1908 a již
4. října téhož roku byl Dělnický dům slavnostně otevřen. Byl v něm umístěn obchod stonavského spotřebního družstva.
Dne 21. dubna 1912 odkoupila Dělnický
dům místní skupina spolku Stowarzyszenie Polskich Robotników i Robotnic
„Siła“, která vznikla v roce 1908. Hostinská a výčepní činnost pro Dělnický dům
byla udělena 14. července 1915. Během
nacistické okupace převzal Dělnický
dům německý spolek Arbeitsfront. Po
osvobození se stal majetkem místní organizace KSČ, která vytvořila v rámci strany družstvo pod jménem Dělnický dům
v Albrechticích. Dne 14. listopadu 1948
převzalo Dělnický dům Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej, k 1. říjnu 1949 pak
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. V
roce 1947 vznikly v sále nástěnné malby,
jejichž autorem byl F.Chlebik. V červenci roku 1951 došlo k realizaci přístavby

jeviště. Slavnostně bylo otevřeno 1. června 1952. V létě 1957 byl Dělnický dům
nakrátko převzat do správy MNV, ale již
k 1. lednu 1958 byl opět předán k užívání
PZKO. V roce 1965 přešel Dělnický dům
do vlastnictví Jednoty-Jedność. V roce
1975 proběhla generální úprava jeviště a
v roce 1983 byl upraven sál a přísálí. Spotřební družstvo Jednota-Jedność 24.června 1997 darovalo objekt obci.
Na internetu jsem našla zajímavý článek, který byl uveřejněn pod názvem
„Nasze domy robotnicze“ v Spółdzielczym Kalendarzu Robotniczym v roce
1923. V článku se bohužel neuvedený
autor rozepisuje o Dělnických domech,
které vznikly na Těšínském Slezsku počátkem minulého století. Je tu i odstavec
věnovaný tomu albrechtickému:
Dom Robotniczy w Olbrachcicach
zbudovało stowarzyszenie spożywcze
w Stonawie na wzór własnego Domu
Robotniczego, zaś otwarty został dnia
4 października 1908 r. Budowa wspaniała,parterowa, mieszcząca restaurację
i potrzebne do niej lokale, wielką salę,
która zdoła koło 600 ludzi pomieścić,
scenę do urządzań przedstawień teatralnych. Oświetlenie posiada gazowe.
Skupiają się tamże również organizacje

zawodowe, polityczne i oświatowe oraz
sklep i biuro stowarzyszenia spożywczego. Dom Robotniczy w Olbrachcicach
jest obecnie własnością Koła miejscowego „Siły“.
V článku jsou dále zmiňovány další
stavby, např. Dělnický dům ve Stonavě,
který byl postaven v roce 1905 jako první z řady dvanácti Dělnických domů.
Dočteme se o Dělnickém domě v Doubravě z r. 1906, Dělnickém domě v Karviné-Sovinci z r. 1907, v Horní Suché
z r. 1907, v Orlové z r. 1911, v Těrlicku
z r. 1909, v Prostřední Suché z r. 1913,
v Dolních Bludovicích z r. 1911, Orlové-Porubě, v Karviné-Dolech a v Bystřici.
Většina z nich byla postavena nově, jiné
byly přestavěny ze zakoupených starších soukromých staveb a všechny sloužily k bohatému kulturnímu a společenskému životu v těchto obcích. Některé
z nich již dávno neexistují, protože padly za oběť důlním vlivům, jiné byly časem moderně opraveny a přestavěny.
Pro zájemce –dotyčný článek najdete
na internetové stránce lewicowo.pl/nasze-domy-robotnicze .
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce,
alkronika@email.cz

Dělnický dům byl slavnostně otevřen 4. října 1908. Byl v něm umístěn obchod stonavského spotřebního družstva.
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Z ŻYCIA MK PZKO:

Wycieczka do Gliwic
Już od kilku lat Miejscowe Koło PZKO
organizuje dla swych członków i sympatyków wycieczki krajoznwcze. Jedna
bywa wiosną, druga – dwudniowa – wczesną jesienią.
Celem tegorocznej wiosennej wycieczki, która odbyła się w sobotę, dnia
1. 6. 2019, było zwiedzenie Kompleksu
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach przy ulicy Gliwickiej oraz
samego miasta Gliwice.
Bogato zdobiony pałac w Pławniowicach z końca XIX wieku stoi w rozległym i zadbanym parku pałacowym
z niżej położonym jeziorem. Pałac wybudowany przez rodzinę Ballestremów
przeszedł w roku 1993 i następnych
całkowitą odnowę, podczas której doszło do wymiany konstrukcji oraz pokrycia dachów a zarazem toczyła się walka
z wszędzie pojawiającym się grzybem.
Dziś zamek służy jako Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej.
W Gliwicach zwiedziliśmy malowniczy rynek z dużym ratuszem pośrodku,
obejrzeliśmy liczne kamienice i co ważniejsze budynki oraz kościoły tego wielkiego miasta. Od przewodnika oprowadzającego nas po mieście otrzymaliśmy

pokaźną porcję informacji o historii
miasta i poszczególnych wartych uwagi
miejscach, z czego najważniejsze było
zwiedzenie Willi Caro i umieszczonych
w niej zbiorów malarstwa polskiego
„Kresy“. Żegnając się z miastem podjechaliśmy autokarem do miejsca, gdzie
stoi maszt radiostacji gliwickiej. Tu, po
prowokacji ze strony hitlerowców, rozpoczęła się praktycznie w przeddzień

napaści wojsk niemieckich na Polskę,
II Wojna Światowa.
Pięćdziesiątka uczestników wycieczki
dziękuje pani Mgr. Barbarze Bubik i preses MK PZKO Helenie Bubik za zorganizowanie wycieczki, życzy powodzenia
w dalszych przedsięwzięciach i równie
udanej wycieczki zaplanowanej na przełom sierpnia i września.
AS
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Mobilní hospic 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 oka-

mžiku, 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

Den pěstounství v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj v letošním roce
opět připravuje „Den pěstounství“, který
se uskuteční dne 12. 10. 2019 od 10:00
hodin do 18:00 hodin v Dolní oblasti
Vítkovice, z.s. V rámci této akce bude
možnost pro pěstounské rodiny bezplatného vstupu do interaktivních expozic

Velkého a Malého světa techniky či
vstupu na Bolt Tower. Pro děti jsou připraveny např. skákací hrady, deskové
hry, malování na obličej, tvůrčí vlasová
dílna, projížďky na koni či fotokoutek,
ze kterého si můžete odnést památku
v podobě fotograﬁe. Mimo jiné je při-

praveno i hudební vystoupení Tomáše
Savky a jeho kolegyně Martiny Šnytové.
Na tomto velkolepém dni můžete očekávat ještě další zábavné aktivity a dále
také ocenění vybraných pěstounů, kteří
významně přispěli k rozvoji náhradní
rodinné péče.
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Co se událo v mateřské škole

V únoru navštívili naši mateřskou školu
myslivci z Albrechtic. Vyprávěli dětem
o lesní zvěři a o péči v zimním období.
O tom, jak se lesní zvěř stravuje a co
vše můžeme udělat proto, abychom jí v
zimním období pomohli. Přinesli dětem
i názorné ukázky ve formě vycpaných
zvířat. Děkujeme tímto myslivcům za
krásnou a poučnou besedu a těšíme se
na další setkání zase příští rok.

Během února a března děti z naší
MŠ navštívily solnou jeskyni v Horní
Suché. Pobyt v jeskyni byl rozdělen na
dvě části po 45 minutách. V první části
děti využily tělocvičnu, kde hrály míčové a pohybové hry, v druhé relaxační
části, pobývaly přímo v jeskyni. Zde odpočívaly na lehátkách, nebo si hrály se
solnými krystaly v příjemné atmosféře
jeskyně.

Odedávna bylo tradicí po Smrtné neděli, vynášet z vesnice Morénu a ukončit vládu zimy v přírodě. Tato starodávná tradice se zabydlela i v naší Mateřské
škole. Děti si z domova přinesly různé
hudební nástroje, píšťalky a s velkým
rámusem vyprovázely Morénu ke Stonávce. Na mostě ji zazpívaly písničky a
netrpělivě očekávaly, jak ji bude proud
řeky unášet daleko za naši vesnici. Když
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od února do dneška

odplula, všichni se už mohli těšit na příchod jara.
V pondělí, 20. května, jsme se vydali
na společný výlet do rodinného areálu Skalka v Ostravě. Přes nejisté počasí
nás tancem přivítal známý Hopsalín
a společně jsme si zaskotačili ve velkém
a prostorném sále. Když vysvitlo sluníčko, využili jsme hřiště s kolotočem a houpačkami. Byly zde připraveny různé zajímavé pohybové hry a soutěže, kterými
nás provázeli mladí instruktoři z centra.
Moc se nám líbilo mini zoo, kde děti poznávaly různá živá zvířátka a makety pravěkých zvířat a obří hmyz. Vraceli jsme
se spokojení s nafukovacími balónky.
Vedení Základní školy v Albrechticích
nám zakoupilo pro zkvalitnění výchovně
vzdělávací práce na naší mateřské škole
na každou třídu přehrávač a reproduktor
s bluetoothem, které využíváme nejen
na besídkách, ale také ve výchovných
složkách. Aby se dětem při pobytu ve
školce lépe dýchalo, máme také v každé
třídě zakoupeny čističky vzduchu, které
pomohou dětem vylepšit prostředí, a tím
zmírnit jejich zdravotní potíže.
Kolektiv pedagogických pracovnic
Mateřské školy Albrechtice
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7. místo za sběr papíru
Ani v minulém školním roce děti se svými rodiči nezahálely. Nádvoří se několikrát do roka zaplnilo kontejnery se starým papírem. Jako tradičně odměnou
pro nejlepší sběrače byl zážitkový výlet.
A ne jeden. První byl na trase Čertovy
skály v Lidečku, Haluzická tiesňava,

zřícenina hradu Beckov a Čachtické
podhradí.
Druhý výlet vedl na stezku Valaška na
Pustevnách v Beskydech. A kam pojedou děti za rok? To záleží, kolik papíru
se opět ke škole doveze. Proto neváhejte
a sbírejte!

A jen tak pro zajímavost: v minulém
školním roce jsme odevzdali 22 010 kg
papíru, čímž jsme se dostali na 7. místo
z 252 přihlášených škol do soutěže Sbíráme sběr s panem Popelou.
INGRID DEMELOVÁ,
organizátorka sběrných dnů a výletů
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Udany festyn i ostatni dzwonek
Wakacje dobiegły końca, dzwonek
szkolny znów wzywa wszystkie dzieci
w swoje progi. Zanim jednak na dobre
wpadniemy w wir szkolnych obowiązków i przyjemności, pozwólcie, że przypomnimy jedną z naszych sztandarowych imprez na koniec roku szkolnego,
jaką jest niewątpliwie Festyn Szkolny,
tym razem pt. „Na sportowo, na wesoło”.
Spotkaliśmy się w ogrodzie Restauracji
Pod Dębem (Pamol) dnia 8. 6. 2019. Pogoda pozwoliła nam korzystać z wszelkich dobrodziejstw, jakie oferuje ta
restauracja. Na kortach tenisowych wystąpiły dzieci przedszkola i uczniowie
szkoły. Na wszystkich zrobiły wrażenie
pokazy siłowe naszych milusińskich, jak
również artystyczny taniec z nadmuchiwanymi piłkami. To wszystko uwieńczyły najmłodsze przedszkolaki, które
z gracją wystąpiły w autentycznym wyposażeniu pływackim. Szkolacy mocno
i z wiarą weszli na „murawę“ w duchu
futbolowym, który to sport towarzyszy
im zawsze i wszędzie. Składamy serdeczne podziękowania nauczycielkom za
przygotowanie tak bogatego programu
i cieszymy się na kolejne. Na zewnątrz
dla gości przygotowane były: kawiarenka z kołaczami, pyszne mięsko z grilla,
nie brakowało mocnych trunków. Dla
dzieci rodzice przygotowali „sportowe“
stanowiska, które trzeba było zaliczyć,
żeby wyłowić główną nagrodę. Wieczorem rozkręciliśmy tradycyjne koło
szczęścia, a kto chciał, mógł włożyć na
siebie coś sportowego, zaprezentować

swoją dyscyplinę sportową i udowodnić, że sport to przede wszystkim dobra
zabawa. Dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji naszego festynu: Tomaszowi
Paříkowi za udostępnienie miejsca i dobrą współpracę, MK PZKO Olbrachcice
za możliwość darmowego korzystania
z kuchni i zaplecza przy pieczeniu kołaczy, szczególnie Paniom z Klubu Kobiet MK PZKO na czele z p. Witoszkową i główną kucharką p. Wicherkową,
której zapał i dobre serce fantastycznie
wpływają na smak kołaczy. Dziękujemy Naszym Kochanym Nauczycielkom,
Babciom, Dziadkom, Rodzicom, Przyjaciołom. Dzięki Wam zabawa trwa…!

W ostatnim dniu szkolnym dzieci
otrzymały świadectwa, dla jednych
były dobre, dla innych jeszcze lepsze.
I ostatni dzwonek!!! Coś się kończy, coś
się zaczyna. Dla naszych piątaków rozbrzmiał ostatni dzwonek w ich małej historycznej olbrachcickiej podstawówce.
Dziękujemy wszystkim Nauczycielkom
za piękne prowadzenie przez te długie
lata, a Wam, Kochani Absolwenci, życzymy sukcesów i dobrego startu na nowym podwórku szkolnym.
A co się zaczyna? Z niecierpliwością
czekamy na nowych Rodziców, którzy
już wkrótce zapisywać będą kolejne
karty historii naszej organizacji. Zapraszamy!
Nasza i Wasza Macierz

Pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym
Ten rok szkolny rozpoczęliśmy pogodnie
i wesoło. Do szkoły uczęszcza 21 uczniów,
do przedszkola 20 dzieci. Życzymy im
wspaniałych przeżyć szkolnych.
Tegoroczni pierwszoklasiści w pierwszym dniu szkoły otrzymali bogato wyposażony tornister szkolny oraz zestaw
śniadaniowy, książkę Józefa Ondrusza
Cudowny chleb, a ich rodzice stypendium edukacyjne dla swojego dziecka.
Fundatorami tych wspaniałych prezentów są: Pomoc Polakom na wschodzie
– Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Macierz Szkolna w Republice Czeskiej,
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego
Szkolnictwa Narodowościowego, Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC,
OlzaLogistic, Fundusz Rozwoju Zaolzia.
JOLANTA KOŻUSZNIK,
dyrektorka szkoły
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3. místo ve Školní lize základních škol v tag ragby

Každoročně jsou pro havířovské základní školy a okolní obce pořádány v tzv.
Školní lize sportovní akce, ve kterých
soupeří družstva v různých sportovních
odvětvích. Školní kroužek ragby při ZŠ
v Albrechticích se ve středu 12. června
2019 zúčastnil turnaje v Tag ragby v rámci Školní ligy havířovských základních
škol na ragbyovém hřišti RC Havířov.
Turnaj byl určen pro dvě věkové kategorie – Benjamin pro žáky 6. a 7. tříd a Junior pro žáky 8. a 9. tříd. Družstva jsou
smíšená, hrají v nich chlapci a děvčata.
Pro tento turnaj jsme sestavili družstvo
ze starších hráčů a hráček kroužku tak,
aby mohl hrát v kategorii. ZŠ Albrechtice reprezentovali tito žáci: Adéla Pavelčáková, Monika Wojkowská, Matyáš
a Mikuláš Daňhelovi, Martin a Matěj
Štěrbovi, Daniel Gajdoš, Štěpán Janík
a Samuel Poledník.

V kategorii Benjamin startovalo 7
družstev a hrálo se systémem každý

s každým. Utkání trvala 1 krát 7 minut.
Družstvo ZŠ Albrechtice nejprve prohrálo dvě utkání, se ZŠ Gorkého 0:2
a se ZŠ Žákovská 2:4, pak vyhrálo se
ZŠ Školní 3:0 a se ZŠ Pujmanové 2:1,
následně remizovalo se ZŠ Kudeříková
1:1 a v posledním utkání vyhrálo nad
ZŠ Generála Svobody 4:0. Díky dobrému výkonu hlavně v závěru turnaje nakonec naše družstvo obsadilo celkově
3. místo za ZŠ Žákovská a ZŠ Gorkého.
I když v družstvu nastupovali i mladší hráči, vedlo si družstvo velmi dobře
a celkem překvapivě nakonec vybojovalo 3. místo a získalo bronzové medaile.
V kategorii Junior startovalo 6 družstev a hrálo se také systémem každý
s každým. Utkání trvala 1 krát 8 minut.
V této kategorii zvítězilo družstvo ze ZŠ
Gorkého.
Celé naše družstvo podalo dobrý kolektivní výkon a na této akci dobře reprezentovalo jak obec Albrechtice, tak
i základní školu.
RADOMÍR KLODA
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Albrechtický fotbalový kemp
Ve dnech 25.7. – 28.7. 2019 se uskutečnil 3. ročník Albrechtického fotbalového kempu. Po čtyři dny se do našeho
areálu sjíždělo 47 dětí jak z našeho fotbalového klubu, tak také z klubů okolních. Začátek byl vždy od 8:30 a rodiče si děti
vyzvedávali v 17:00.

Účastníci albrechtického kempu na tribuně místního FK Baník.
Kluci a děvčata si užili spoustu zábavy,
sportovního vyžití, turnaj v minigolfu
a také různých soutěží ať už pohybových tak také vědomostních. Počasí bylo neúprosné, jelikož nás po celou dobu kempu bičovalo sluníčko ze všech
stran a teploty se pohybovaly kolem
30 stupňů. Nejnabitější byl sobotní
den, kdy k nám zavítal bývalý ligový
fotbalista a držitel dvou mistrovských
titulů (Baník Ostrava, Viktoria Plzeň)
pan Aleš Neuwirth. Děti si s ním užily
tiskovku, autogramiádu a také odpo-

lední trénink. Sobotní večer pak patřil
opékání parků s rodiči a stanování v
areálu FK BANÍK.
"Jsme strašně moc rádi, že si děti
kemp užily se vším všudy a všichni se
vrátili domů bez zranění. Přes obrovské vedra se děti statečně držely a my
jsme dodrželi plán programu do puntíku. Je moc fajn, že děti nezanevřou na
fotbal a sport jako takový ani o prázdninách" okomentoval dění na kempu
trenér Lukáš Hawlasek
Obrovský dík patří všem partnerům

kempu a to hlavně NADACI ČEZ, NADACI OKD, STONAVSKÉ RESTAURACI a ﬁrmě JOMA, díky kterým je kemp
ﬁnančně dostupný pro všechny děti.
Na kempu se podíleli trenéři z našeho Albrechtického fotbalového klubu
a také bývalý trenér FC B.OSTRAVA
Zdeněk Grygar, za což si zaslouží kluci
velký obdiv.
Už teď se těšíme na 4. ročník kempu,
který se příští léto zase určitě uskuteční.
LUKÁŠ HAWLASEK
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Vít Svozil a Eliška Gregorová ovládli
Triatlonisté z celé ČR, ale i Polska, Slovenska a Holandska porovnávali své
síly uplynulý víkend v Havířově a Albrechticích. Zde se totiž konal druhý
ročník unikátního triatlonového „etapáku“ Nanosilver Epic3Challenge. Jedná se o 3sprintriatlony ve 3 dnech na
3 různých místech. S nástrahami tohoto závodu si nejlépe poradil Vít Svozil,
mezi ženami se z vítězství radovala
Eliška Gregorová.
Na havířovském letním koupališti se
v pátek děly věci do té doby nevídané.
Po obědě začalo v zadní části areálu
vznikat triatlonové depo a když se po
15 hodině začalo plnit cyklistickými časovkářskými speciály a jejich majiteli,
návštěvníci koupaliště začali tušit, že si
se vstupenkou zakoupili i místo v předních diváckých řadách první etapy triatlonového závodu Epic3Challenge.
V 17 hodin odstartoval náměstek primátora Bohuslav Niemiec intervalovým
způsobem 400 metrů plavání, 15 km na
kole a 4 km běhu, tedy distance první
z celkem tří etap závodu.
„Epic3Challenge je sice mladým závodem, ale věříme v jeho unikátnost,
která může v budoucnu na start přitáhnout skutečně zajímavé tváře,” uvádí

autor myšlenky a hlavní pořadatel Lumír Hlaváč.Jedinečnost nespočívá pouze v etapách, ale v tom, že každý den je
startován jiným způsobem. Servírujeme
tak závodníkům triatlon ve své největší
možné pestrosti,“ dodává. Na páteční
distance navázala v sobotu před obědem
porce 800 m plavání a 22 km cyklistiky
zakončená 6 kilometry běhu. Startovní pole se v sobotu rozšířilo o bezmála
dalších pět desítek závodníků. Sobotní
Albrechtický triatlon byl zařazen do
Moravskoslezského poháru v triatlonu
2019 a byl tak otevřen i pro ty, kteří chtěli závodit jen tento den. Stejně tak se na
start sobotního E3CH Kidz postavily dvě
desítky mladých triatlonových nadějí.
Po nešťastné páteční alergické reakci
na vosí bodnutí těsně před začátkem závodu se Jakub Powada objevil na startu
sobotní druhé etapy, kterou s náskokem
39 sekund na druhého Petra Cívelu
vyhrál. Eliška Gregorová potvrdila své
prvenství z první etapy a do nedělní ﬁnálové stíhačky vstupovala s náskokem
více než 8 minut na druhou Veroniku
Rosovou. V neděli ráno proběhla porada organizátorů s TOP 5 mužskými závodníky, jejíž výsledkem bylo zařazení
Jakuba Powady do celé série s tím, že
mu byl udělen časový handicap 12 a půl
minuty jako kompenzace páteční neúčasti. Do třetí etapy tak favorit závodu

startoval s velkou ztrátou na čelo a bylo
otázkou, kolik se mu podaří umazat. Na
zajímavou podívanou tak bylo zaděláno.

JAK CELÝ ZÁVOD
VYVRCHOLIL?
Třetí etapa byla nejtěžší nejen díky
únavě závodníků, ale i díky nejdelším
distancím (1-30-9). Mezi plaváním a
depem byl navíc zařazen přeběh v délce 1,5 km. Bojovalo se do posledního
kilometru snad ve všech kategoriích.
Start probíhal dle aktuálních časových
rozestupů. Jakub Powada předvedl
skutečně fantastickou stíhačku a dostal se až na druhé místo. Prvního Víta Svozila však už neohrozil. Na třetí
místo jak v kategorii mužů do 39 let ,
tak i v absolutním pořadí odsunul Petra Veselského, domácí Petr Kloda si
stejně jako loni odnesl nepopulární
4. místo, když do cíle doběhl pouhých
5 sekund za Veselským. Krásný souboj
byl k vidění v kategorii mužů do 50 let.
Před startem 3. etapy byli tři nejrychlejší vměstnání do rozmezí 88 sekund.
Vítězství si nakonec do Polska odvezl
Mariusz Wowtoniuk, druhé místo obsadil Libor Pavelka, bronz zůstal doma
díky Jakubovi Šumpichovi z pořádající
SK Fuga. 
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Nanosilver Epic3Challenge 2019

 V kategorii těch nejzkušenějších si
vítězství pohlídal taktéž místní havířovský závodník Ivan Zedníček s náskokem
18 minut na druhého Leszka Behounka
z Polska a 22 minut na třetího Bennyho
Evertse z Holandska.
Mezi ženami suverénně zvítězila Eliška Gregorová, kategorii žen nad 40 let
pak ovládla Nikola Janková.
„Bylo to naprosto dokonalé, skvělé.
Každý den byl jiný, akční a byl to velmi
silný a koncentrovaný triatlonový zážitek,“ hodnotí akce závodník Jiří Neoral.
„Máme ambici být skutečně unikátním

závodem evropského formátu, na který
se budou sjíždět závodníci z celé Evropy. Letošní mezinárodní účast a zpětná
vazba účastníků naznačuje že jdeme
správným směrem,“ doplňuje Hlaváč a
zve na třetí ročník, který se uskuteční

v termínu 7. – 9. srpna 2020. Na otázku,
zda se můžeme těšit na více etap se jen
usměje: „Nechte se překvapit!“
Hlavním partnerem akce je Nanosilver, výrobce funkčního oblečení se stříbrem.
www.nanosilver.cz

VÝSLEDKY ZDE:
http://www.skfuga.cz/ﬁles/E3CH2019_Results.pdf.
Foto zde:
https://www.zonerama.com/Rakofoto/640943.

Chcete si protáhnout své tělo? Tak přijďte mezi nás! Kdy?
Vážení sportovní přátelé, blíží se konec prázdnin a naše těla potřebujeme zas rozhýbat, a jak? Přijďte mezi nás, budete srdečně
vítání. Cvičení probíhá v ZŠ Albrechtice.
TJ Albrechtice u Č:Těšína, z.s.

malá tělocvična

velká tělocvična

PONDĚLÍ

PONDĚLÍ

17.00-18.00 – cvičení starších žen a mužů
18.00-19.00 – cvičení mladších žen
ČTVRTEK
16.00-18.00 – volejbal mládeže
18.00-20.00 – volejbal mixy

15.30-17.00 – volejbal mládeže
17.00-19.00 – volejbal mixy
ČTVRTEK
16.00-19.00 – nohejbal

PÁTEK

PÁTEK

18.20-21.00 – volejbal mixy

18.00-20.00 – volejbal mixy
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PÉTANQUE MISTROVSKÝ A REPREZENTAČNÍ

V hlavní roli Česká republika

Ke konci článku o pétanque v minulém
čísle zpravodaje byla zmínka o prvním
letošním Mistrovství České republiky
(MČR). Na toto téma naváži i dnes. Turnajů v této kategorii je za sezónu celkem
dost, konkrétně 9, to proto, aby se prověřili nejlepší ve všech „disciplínách“, co
náš sport nabízí. Jsou to jednotlivci, dvojice a trojice smíšené (libovolná kombinace mužů a žen), dvojice mix (právě
jeden muž a jedna žena v týmu). V královské kategorii trojic jsou to pak ještě
varianty pouze muži, pouze ženy, junioři (pod 18 let) a nakonec 55+ (hráči 55
let a více). Pokud se vám zdá, že počet
nesedí tak máme pravdu, do kompletního výčtu možností chybí ještě soutěž
ve vyrážení neboli střelbě na přesnost.
V tomto případě se jedná o individuální
zápolení jednotlivců bez rozdílu věku,
pohlaví či váhové kategorie.
Ze všech výše uvedených MČR se
v letních měsících konalo celých sedm.
Nebudu se zde zmiňovat o všech ale
vypíchnu ta, kde zůstala „Albrechtická
stopa“ nejvíce patrná:

 MČR

Jednotlivců,
Vědomice,
8.6.2019: Václav Valík – 6. místo

 MČR ve střelbě, Vědomice, 9.6.2019:
Václav Valík – 2. místo; Vojtěch Žiak
– 17. příčka

čtvrtﬁnále, tj. dělené 8. místo. Není
to chyba tisku, že jsou hráči čtyři,
kategorie MČR tuto možnost poskytuje s tím, že v každé hře jeden hráč
„pauzíruje“ (jako při mariáši).

HRÁČI PAK ALBRECHTICE
OPĚT LETOS
REPREZENTUJÍ ČR
Je přinejmenším potěšitelné, že hráči pétanque klubu z Albrechtic budou
opět reprezentovat Českou republiku ve
Francii.
Vzpomeňme na rok 2012, kdy byl
náš junior Václav Valík členem českého
týmu na ME, které se konalo ve městě
Gent v Belgii. Nebo v roce 2013, kdy
v týmu juniorů reprezentoval Českou
republiku Vojtěch Žiak na MS. To se
konalo ve městě Montanbann ve Francii. Nechci opomenout dalšího z našich
mladých hráčů, Antonína Polácha, který
v roce 2015 reprezentoval ve výběru českých juniorů ve francouzské Valence.
Chronologicky zatím naposled, v roce
2017, reprezentovali Českou republiku
naši hráči z opačného spektra věkových
kategorií: Jan Bukovčík, Jaroslav Ševčík
a Kamil Vajčovec, jako mistři ČR 55+,
na turnaji konaném ve středomořském
Monaku.

hráčů 18 – 23 let. Resp. hráček, do čtyřčlenného družstva dívek na Mistrovství
Evropy byly trenéry reprezentačního týmu nominovány dvě Albrechtické hráčky – Anna Poláchová a Klára Děcká.
Turnaj se odehraje ve městě Saint-Pierre-les-Elbenf (Francie), a to ve dnech
3. 10. – 6. 10. 2019.

Pevně doufáme, že naše hráčky dokonale zúročí svou letošní přípravu a budou důstojnými soupeři evropské špičce pétanque. Přejeme jim mnoho štěstí,
pevnou vůli a „ať jim to koulí“.

JEDNIČKÁŘI
JAK SE PATŘÍ
Následující odstavec do tématu článku
jaksi nezapadá, ale vhledem ke skvělému umístění našich zástupců nelze tuto
informaci opomenout. Mám na mysli
regionální turnaj jednotlivců konaný
20.7.2019 ve Valšovicích. Individuální
měření sil nám evidentně vyhovuje, protože se se soupeři nemazlili a mezi nejlepších 8 probojovali hned 3 naši muži:
Vojtěch Žiak – 2. místo, Václav Valík – 3.
místo a Miroslav Děcký – 7. příčka. Stejně jako v našem domácím jarním turnaji jedniček, rybník všem vypálil zkušení
borec z Valšovic, Zbyněk Jakeš.

 MČR 55 PLUS, Lipník, 6.7.2019: Ja-

roslav Ševčík, Jan Bukovčík, Kamil
Vajčovec, Jaromír Puhr – konec ve

Jelikož nám silná sestava juniorů už
částečně odrostla, dostáváme se v letošním roce ke kategorii espoirs (naděje), tj.

Za PAK Albrechtice zdraví
LIBOR POLÁCH,
FRANTIŠEK FAJMON
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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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