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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

za období od 13.3.2008 do 24.4.2008

ze dne 15.4.2008

Rada obce Albrechtice doporučila zastupitelstvu obce projednat:
- vstup Obce Albrechtice do Sdružení pro výstavbu rychlostní
komunikace R 67 a obchvatu Havířova v souladu s předloženým návrhem stanov sdružení
- celoroční hospodaření obce, závěrečný účet Obce Albrechtice
za rok 2007 a Zprávu auditora o přezkoumání hospodaření
Obce Albrechtice za rok 2007
- směrnici Zásady Obce Albrechtice pro přidělování obecních
bytů
- úpravu č.I rozpočtu Obce Albrechtice na rok 2008
- Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2008

Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- Závěrečný účet Obce Albrechtice za rok 2007
- bezúplatný převod speciálního automobilu – Cisternová
automobilová stříkačka z majetku ČR – Hasičský záchranný
sbor MS kraje do majetku Obce Albrechtice pro potřeby
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Albrechtice
- úpravu číslo I. rozpočtu Obce Albrechtice na rok 2008
- Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2008
- převod podílu pozemku ve vlastnictví Zemědělského podniku
Razová s.p. se sídlem v Bruntále do vlastnictví Obce Albrechtice

Rada obce Albrechtice schválila:
- poskytnutí finančního příspěvku na ozdravné pobyty dětí
z obce Albrechtice dle žádosti Bc. Radima Hanzela, ředitele
společnosti SANTÉ – Domov pro osoby se zdravotním
postižením Havířov
- uzavření nájemní smlouvy k pronájmu skladu nářadí nacházejícího se u obecních garáží u bytového domu č.p. 802-806
na ulici Hornické v Albrechticích s žadatelem Miroslavem
Kardošem, bytem Albrechtice, s účinností od 1.4.2008
- poskytnutí příspěvku na hromadné očkování psů ve výši
50,- Kč/1 pes
- text výzvy k podání cenové nabídky ve věci opravy dřevěného kostela
- uspořádání zájezdu na stavební veletrh Brno 2008 pro občany
obce Albrechtice dne 24.4.2008
- záměr pronájmu nebytových prostor (kanceláře) v objektu
č.p. 501 na ul. Kostelní v Albrechticích
- pronájem pozemků v lokalitě Zadky majetku obce Albrechtice
dle žádosti Tadeáše Kocha, Farma Stonava
- text výzvy k podání cenové nabídky na výběrové řízení –
výměna oken v bytovém domě č.p.802-806 na ul. Hornické
- žádost Autoklubu Albrechtice v AČR – minikáry o povolení
uspořádání minikárových závodů ve dnech 6.-7.9.2008
Rada obce Albrechtice vydala:
- směrnici Zásady Obce Albrechtice pro vyplácení finančního
příspěvku nově narozeným dětem v obci Albrechtice
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Srdečně zveme všechny občany na tradiční

ALBRECHTICKOU POUŤ
která se uskuteční v neděli 29. června 2008
v areálu Zámostí.
Pouťové atrakce zajišťuje p. Václav Tvardek.
Občerstvení a stánkový prodej zajištěn.
Ing. Vladislav Šipula - starosta
Albrechtické listy

Zastupitelstvo obce Albrechtice vydalo:
- směrnici Zásady obce Albrechtice pro přidělování obecních
bytů
Zastupitelstvo obce Albrechtice stanovilo:
- termín pro podávání požadavků občanů o změnu územního
plánu do 31.10.2008
Zastupitelstvo obce Albrechtice neschválilo:
- vstup Obce Albrechtice do Sdružení pro výstavbu rychlostní
komunikace R 67 a obchvatu Havířova
Zastupitelstvo obce Albrechtice vzalo na vědomí:
- zprávu o plnění rozpočtu obce za období 1-3/2008
- žádost LORI družstva se sídlem v Ostravě o odkoupení části
pozemku (lokalita u hasičské zbrojnice) ve vlastnictví Obce
Albrechtice
- informaci o připravenosti obce na nepředvídané události
Ing. Vladislav Šipula
starosta obce

UPOZORNĚNÍ
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče
dle § 73 odst. 3 zákona č. 326/1994 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje vlastníky
pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního
důvodu, že jsou povinni při své činnosti omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost
na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření
k zamezování jejich výskytu.
Žádáme, aby v termínu do 30. 6. 2008 byly pozemky posekány.
Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedeném
termínu provádět kontroly. V případě, že tento termín nebude
dodržen, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče
zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu.
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ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. dubna 2008
zrušilo původní usnesení ze dne 11.12.2007, kterým bylo rozhodnuto o ukončení pořizování dalších změn územního plánu
do doby zhotovení nového územního plánu obce. Současně
byla stanovena lhůta do konce října 2008, dokdy mají občané
a oprávněné osoby možnost uplatnit požadavky a návrhy na
změnu územního plánu.
Žádosti na předepsaných formulářích, které je možno vyzvednout
na stavebním úřadu, se podávají na Obecním úřadě v Albrechticích. Další postup se řídí ustanoveními stavebního zákona.
Halina Chudaničová
Stavební úřad

NOVÁ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
NA OBECNÍM ÚŘADĚ





Díky nové telefonní ústředně na Obecním úřadě v Albrechticích již mají občané možnost zvolit příslušnou telefonní
klapku a komunikovat přímo s referentem, který danou
záležitost vyřizuje.
Zveřejňujeme telefonní čísla na podatelnu obecního úřadu:

596 428 448
596 428 455
596 428 477
Sekretariát starosty - p. Tyrlíková . . . . . . . . klapka 11
Finanční oddělení - p. Gradková, p. Papalová . . klapka 12
Oddělení investic - p. Švestka . . . . . . . . . . klapka 13
Oddělení majetkoprávní - p. Kapiasová . . . . . klapka 13
Matrika,evidence obyvatel - p. Plachtová . . . . klapka 14
Stavební úřad - p. Chudaničová, p. Mlčochová . klapka 15

Obecní policie zasahuje
• Za poslední tři měsíce bylo řešeno 17 přestupků na úseku
silničního provozu, 4 přestupky dle §46/2 zák.200/90Sb. porušení
OZV č.03/2001 čl.V. „O nakládání s komunálním odpadem“
a porušení OZV č.03/2005 čl.3 „Povinnosti držitelů psů“.
• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami, bylo řešeno 5 přestupků, kdy se
jednalo o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných místech.
• Dne 16.03.2008 v 04.07 hodin během pojížďky hlídka OP
zjistila rozbitou výlohu a násilné vniknutí do objektu nákupního střediska na ul. Hlavní. Ihned byla telefonicky informována
PČR Těrlicko a místo bylo hlídkou OP zajištěno až do příjezdu
technika a psovoda PČR.
• Dne 29.03.2008 v 15.40 hodin byl během pochůzky spatřen
nezletilý K.D. z Albrechtic, po kterém bylo vyhlášeno celostátní
pátraní. Nezletilý byl hlídkou OP zadržen a předán policii ČR.
• Dne 12.04.2008 v 00.50 hodin byl zjištěn hluk na příjezdové
cestě ke Správě cest. Na místě se nacházeli 3 mladíci. Na cestě
hlídka viděla vyvrácené 4 patníky a vysypaný koš na zástavce
MHD. Mladíci uvedli vše do pořádku, strážnici celou záležitost
vyřešili s mladíky blokově.
• Dne 22.04.2008 v 16.25 hodin během pochůzky hlídka spatřila mladistvého F.M. z Albrechtic, po kterém bylo vyhlášeno
celostátní pátraní. Jmenovaný byl vyzván, aby se nepokoušel o
útěk a následoval hlídku na služebnu obecní policie. Byla
vyrozuměna PČR Těrlicko k převzetí mladistvého.
• Dne 04.05.2008 v 09.50 hodin během pochůzky bylo zjištěno
na parkovišti na ulici Hornická rozbité okno u zaparkovaného
vozidla, kde uvnitř vozidla trčely dráty od autorádia. Byl
vylustrován majitel vozidla, který uvedl, že mu autorádio bylo
zcizeno. Jelikož bylo důvodné podezření ze spáchání trestného
činu, byla přivolána PČR, která si případ převzala k dořešení.

Oddělení životního prostředí - p. Farník . . . . . klapka 16
Tajemnice OÚ - Ing. Ciupová . . . . . . . . . . klapka 17
Oddělení sociální, kultury a školství - p. Chodurová klapka 18

POLICIE ČR ZAVEDLA KOMUNIKAČNÍ
HODINY PRO VEŘEJNOST
Pro lepší komunikaci obvodního oddělení Policie ČR Těrlicko
s veřejností, je pro veřejnost dostupný vedoucí obvodního
oddělení ve svých komunikačních hodinách. Občané se mohou
obrátit se svými podněty, názory nebo případnými stížnostmi
na vedoucího oddělení komisaře
Bc. Rostislava Kolka

Daniel Wróbel - velitel OP

každé úterý v době od 15-17 hodin
v budově obv. oddělení Policie ČR
se sídlem Těrlicko, Přehradní 371/11
tel: 596 423 067
fax: 596 423 068
e-mail: kaoopterli@mvcr.cz
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vel.:

Albrechtické listy

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI ALBRECHTICE
V OBDOBÍ OD ČERVNA DO PROSINCE 2008
Datum
konání

Název akce

Pořadatel

Místo konání

29.6.

Albrechtická pouť

Obec Albrechtice

areál Zámostí

26.7.

Srnčí hody

Honební společenstvo Albrechtice

areál Zámostí

30.8.

Oslavy 100.výročí Dělnického domu

Obec Albrechtice

areál Dělnického domu

6.-7.9.

Středoevropský pohár,
Pohár starosty obce *

Autoklub Albrechtice

areál Zámostí

1.10.

Setkání s nejstaršími občany obce

Obec Albrechtice

Dům PZKO

7.12.

Adventní koncert

Slezská církev evangelická a.v.

před budovou obecního úřadu,
v případě nepříznivého počasí
v kostele

prosinec

Vánoční koncert

Obec Albrechtice

Římsko-katolický kostel

* upozorňujeme na uzavírku ul. Těšínské v úseku od kruhového objezdu na sídlišti ve směru na Český Těšín po křižovatku na Stanislavice

OSLAVY 100. VÝROČÍ DĚLNICKÉHO
DOMU V ALBRECHTICÍCH
Zveme srdečně všechny občany na
oslavy 100. výročí Dělnického domu v Albrechticích,
které se uskuteční dne 30.8.2008
od 14 hodin v areálu Dělnického domu.
Po celé odpoledne bude v areálu probíhat stánkový
prodej, připraven je bohatý kulturní program. Těšit se
můžete na dechový orchestr Májovák, hudební skupinu
Náladička, folklorní soubor Suszanie. Se svým programem Vás přijde pobavit imitátor Petr Stebnický, hvězdou
dne bude zpěvák Dalibor Janda s doprovodem. K tanci a
poslechu Vám ve večerních hodinách bude hrát hudební
skupina Dorabend pod vedením pana Mariána Molendy.
Pro děti jsou připraveny atrakce, např. skákací hrad, trampolína, sedmimílové boty.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

SVOZ ODPADŮ S OBSAHEM ŠKODLIVIN
DNE 6.9.2008

Odběr a odvoz bude proveden z těchto odběrných míst:
7:30 – 8:00
Pardubice – bývalá prodejna Jednoty
8:15 – 8:45
Zámostí křižovatka u č.p. 211
9:00 – 9:30
Odstavná plocha před budovou provozovny
CMM Elektro
9:45 – 10:15 Pacalůvka, ul. Zátiší u kontejneru
10:30 – 11:00 Dělnický dům, Parkoviště
11:15 – 11:45 Paseky, u prodejny smíšeného zboží
12:05 – 12:30 Stonavská ul., autobusová zastávka
12:45 – 13:15 Nový svět, křižovatka ul. Bažantnice a Nádražní
13:30 – 14:00 Zadky, křižovatka ul. Rakovecká,
Lesní a Pramenná
Svoz nebezpečných odpadů je pro občany obce Albrechtice
zdarma.
Jedná se o tyto nebezpečné odpady: mazací tuky a oleje, televizory,
ledničky, zářivky a výbojky, jiné elektrické spotřebiče (počítače,
rádia apod.), zbytky barev a ředidel, pryskyřice, autobaterie,
monočlánky, zbytky z postřiků a jejich obaly a pneumatiky.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 3. ČTVRTLETÍ 2008
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec: 3, 4
Srpen:
1
10, 11
7, 8
17, 18
14, 15
24, 25
21, 22
31
28, 29

Září:

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 11. července
Pátek 8. srpna
Pátek 5. září
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 10. července
Čtvrtek 7. srpna
Čtvrtek 4. září
Albrechtické listy

4, 5
11, 12
18, 19
25, 26

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa 2., 9., 16., 23., 30. července
Středa 6., 13., 20., 27. srpna
Středa 3., 10., 17., 24. září
5. Svoz skleněných obalů - pouze kontejnery
Středa 16. července
Středa 13. srpna
Středa 10. září
6. Svoz odpadů s obsahem škodlivin - pojízdná sběrna
Sobota 6. září
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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POJUBILEUSZOWE REFLEKSJE MINULOST NAŠÍ OBCE
26 kwietnia 2008 roku odbyła się bardzo ważna dla wszystkich
V DATECH
olbrachcickich Polaków uroczystość. Jubileusz 180 – lecia
wybudowania szkoły. Z tej okazji uczniowie polskiej szkoły
oraz przedszkolaki przygotowali wraz z paniami nauczycielkami bardzo ładne przedstawienie pt. Kopciuszek. Mali aktorzy w bardzo przekonujacy sposób odegrali swoje role i w
pełni zasłużyli na na gromkie oklaski, których pełna widownia
Domu Robotniczego im nie szczędziła.
Również pomysłowa scenografia, którą wykonały panie nauczycielki oraz współpraca z mamusiami i babciami naszych
aktorów przy szyciu kostiumów dodawały uroku całej bajce.
Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom szkoły za pomoc, paniom nauczycielkom z przedszkola za wyćwiczenie
tańców z przedszkolakami a przede wszystkim paniom nauczycielkom Janinie Guńce i Helenie Dyrbuś za wielkie zaangażowanie i ogrom pracy, który włożyly do realizacji tego
projektu. Dziękuje również pani Jadzi Feber za pomoc w przygotowaniu wystawy w szkole, Michałowi Febrowi za pomysłowe
kompozycje muzyczne, nagrania i nagłośnienie przedstawienia.
Rodzicom zaangażowanym w MSZ i paniom z PZKO za przygotowanie spotkania towarzyskiego po przedstawieniu, pani
Basi Guńce za projekt i wykonanie zaproszeń na nasz Jubileusz.
Bardzo mnie cieszy fakt, że na Jubileusz naszej szkoły przybyły
tłumy widzów z bliska i z daleka, aktualni i byli uczniowie
naszej szkoły oraz ich rodzice czy dziadkowie, zacni goście.
W imieniu wszystkich pracowników szkoły oraz swoim własnym dziękuję za słowa uznania wobec naszej pracy.
A co nas czeka w najblizszym czasie?
26.5 . – dzieci szkolne zapraszają swoje mamusie na spotkanie
przy herbatce z okazji Dnia Matki, które odbędzie się w szkole
o godzinie 16.00
14.6. zapraszamy na Festyn szkolny, który odbędzie się Na
Zamościu. Tradycyjne atrakcje będą zapewnione.
mgr. Jolanta Kożusznik
dyr. szkoły

Vše nejlepší přejeme občanům obce,
kteří se dožili v II pol. 2008:
70 let - Gruszkowská Anna, Recmanioková Bronislava,
Matuszyński Otakar, Krupa Evžen, Molenda Vladislav,
Chlebik Vladislav, Witoszek Mieczysław, Kovaříková Marie, Kolek Vladislav, Palowski Tadeáš,
Paříková Marie, Palowská Jindřiška, Domin Jozef,
Kornas Stanislav, Kačmaříková Hildegarda, Miczka
Boleslav, Koždoňová Emilie, Legindi Justyna,
Škutová Marie
80 let - Tomášková Anna, Podgrabinská Eliška, Molendová
Irena, Krečmer Jaromír, Chlebowczyk Leopold,
Ing. Ježowicz František, Barabaszová Markéta,
Lukšík Jan
85 let - Macurová Anna, Makówková Ludmila, Střondala
Bruno, Mohrová Jindřiška, Prymus Adolf
90 let - Zahraj Jan
94 let - Smeliková Marie, Svačinová Valerie
Hodně zdraví přeje
Sbor pro občanské záležitosti v Albrechticích
4

Více než 3 000 let uplynulo od doby, kdy zde žijící člověk vyrobil kamenné kladivo (v mladší době kamenné), které se podařilo
najít náhodně u popisného čísla 1 v severní části naší obce.
Asi 2 100 let uplyne od doby, kdy naši předchůdci zde začali
používat hrnčířské pece. Svědčí o tom nálezy učiněné v 70tých
letech minulého století při záchranném archeologickém průzkumu v naší obci.
Jedenáct století jsou staré keramické střepy nalezené při
záchranném archeologickém průzkumu na několika místech
v naší obci. (Při kopání hrobů na místním hřbitově, při melioračních pracích v různých částech naší obce i náhodně v řečišti Stonávky i jejího přítoku Chotěbuzky v náplavech. Není
proto marné pátrat po takovýchto věcech i dnes při provádění
zemních prací – výkopů a podobně).
Již 686 let je stará první písemná zpráva o podkomořím Těšínského knížectví Albrechtovi, k němuž se vztahuje odvození
názvu naší obce.
354 let uplynulo od doby protireformace i v Albrechticích.
242 let má dřevěný barokní kostel na místním hřbitově.
168 let dosáhnou objekty bývalé zemědělské farmy na Důlském.
123 let budou mít nejstarší objekty v areálu statku Bělehrad.
100 let oslaví budova Dělnického domu.
85 let dosáhne budova bývalé české školy, současný objekt
obecního úřadu.
70 let uplyne od doby, kdy v osadě Pardubice byla zřízena
druhá hasičská zbrojnice v Albrechticích.
69 let uplyne od doby nacistické okupace obce.
63 let uplynulo od doby konce 2. světové války.
Česlav Valošek – kronikář

Vítáme nové občánky obce Albrechtice:
Skotnica Samuel, Polok Agnieszka, Drobná Michaela,
Stebel Adam,
Všechno nejlepší rodičům i dětem
přeje
Sbor pro občanské záležitosti v Albrechticích
Dużo zdrowia i pomyślności rodzicom i dzieciom
życzy
Aktyw dla Spraw Obywatelskich
Když vysvitlo sluníčko a zalezly mráčky,
Přišlo na svět klubíčko, které Vám dvěma
Jenom same štěstíčko přinese.
Aby serduszko Twoje
Gorące było zawsze jak słońce...
A uśmiech Twój radosny
Przypominał zapach wiosny....

UPOZORNĚNÍ
– prosíme manželské páry, které v letošním roce se dožili
50 společného života, a mají zájem být pozvání na Obecní
úřad v listopadu 2008, aby se přihlásili nebo se spojili telef.
na OÚ Albrechtice, č.dv. 22., č. tel. 596 428 448 kl. 14
Halina Plachtová - matrika
Albrechtické listy

SOUTĚŽ HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Každoročně se žáci přírodovědného kroužku zapojují
do akcí, kde můžou využít svých znalostí z 1. pomoci. Pomáhají při organizaci branných dnů na škole a účastní se soutěže
pořádané Českým červeným křížem.
Letos naše škola vyslala na městské kolo Hlídek mladých
zdravotníků do Českého Těšína tři pětičlenné hlídky. Získaly
první, druhé a čtvrté místo.

Do okresního kola v Karviné postoupilo pouze vítězné
družstvo ve složení: Johana Palowská, Michaela Palowská,
Veronika Enenkelová, Dominika Siudová a Tereza Wachtarczyková z 9.B, kterému se podařilo i zde vyhrát a postupují
do krajského kola v Opavě, které se bude konat 24.5.2008.
Chtěla bych poděkovat Marii Hlaváčové z Oblastního
spolku Českého červeného kříže Karviná za pomoc, kterou
věnovala dětem naší školy při jejich přípravě na tuto soutěž.
Našemu družstvu přejeme hodně štěstí v krajském kole.
Mgr. Kateřina Hořejší

Transport raněného.

JAK SE NACVIČUJE NA RADOVÁNKY?
No prostě s vervou. Třetí třída má vlastně dvě vystoupení. Obě
se zaměřily na šampionát ve fotbale. Kluci – fotbalisté kouzlí
s fotbalovým míčem na píseň Zelená tráva a určitě budou
v budoucnu posilou naší fotbalové reprezentace. Děvčata
v roli roztleskávaček s vervou sobě vlastní, cvičí se žlutooranžovými střapci na hudbu skupiny Queen. Hodně velký
potlesk přeje svým žákům paní učitelka Dagmar Uvírová.

Vítězné družstvo.

DOVOLENÁ NA ZDRAVOTNÍM
STŘEDISKU O PRÁZDNINÁCH
MUDr. Machandrová
od 23.6. - 27.6.2008
od 11.8. - 15.8.2008
- zástup lékařky bude
vyvěšen na vstupních
dveřích do čekárny
MUDr. Wichrová
od 18.8. - 22.8.2008
MUDr. Šoustek
od 26.6. - 13.7.2008

Albrechtické listy

MUDr. Monczková
od 21.7. - 1.8.2008
- zástup MUDr. Maťko
v Horní Suché
Po
Út
St
Čt
Pá

7-12 hodin
7-12 hodin
11-16 hodin
7-12 hodin
7-12 hodin

Lékárna „Ve středisku“
od 21.7. - 1.8.2008
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XI. GLOBE GAMES V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM
Již třetím rokem se přírodovědný kroužek naší školy
zapojil do celosvětového ekologického projektu GLOBE,
který spolupracuje s NASA. Za celoroční vzornou práci,
při které děti naměřily a odeslaly více než 500 dat z hydrologických a meteorologických měření, mohla naše škola vyslat
4 zástupce z řad žáků spolu s učitelem, který program GLOBE
na škole vede, na mezinárodní XI. GLOBE GAMES v Bystřici
nad Pernštejnem.
Veronika Enenkelová, Simona Hrušková, Dominika Siudová,
Tereza Wachtarczyková z 9.B a Mgr. Kateřina Hořejší od 8.5.
do 11.5.2008 reprezentovaly naši školu na tomto setkání všech,
kterým záleží na stavu životního prostředí planety Země.
GLOBE GAMES byly letos ve znamení velkých změn.
Ve čtvrtek se konal doprovodný program, kde si všichni účastníci her vyzkoušeli svou odvahu v lanovém centru.
Páteční dopoledne bylo vyhrazeno studentské konferenci,
kde dívky z 9.B vystoupily se svou prezentací Ekologické hry

aneb Globe na škole, ve které informovaly, jak proběhla přírodovědná soutěž na naší škole, kterou si samy ve spolupráci
s paní učitelkou Hořejší připravily do hodin přírodopisu
v březnu 2008. A v pátek odpoledne se konal ještě Festival
GLOBE na náměstí v Bystřici n. P., kde se veřejnosti představil projekt GLOBE.
Sobota byla vyhrazena terénnímu průzkumu přírodních
poměrů Bystřicka, kde si všichni vyzkoušeli své znalosti při
provádění ekologických měření a skupinových úkolech.
Neděle byla ve znamení vyhodnocení studentských prezentací a rozloučení se. Naše žákyně si domů odvezly krásné
zážitky a zhodnocení své prezentace, která byla oceněna 16
body z 20 možných a tím získaly titul Tovaryše prezentace.
Naše poděkování patří nejen účastnícím ze ZŠ a MŠ
Albrechtice na GLOBE GAMES v Bystřici n. P., ale také
Obci Albrechtice, která nám pomáhá náročný ekologický
projekt financovat.
Mgr. Kateřina Hořejší

Tým globe.

Stanoviště v terénu.

R ECI T AČ NÍ S OU T Ě Ž
V březnu proběhla na prvním stupni recitační soutěž. Děti si
vybraly velmi pěkné básně a porota měla opravdu těžký úkol
vybrat ty nejlepší recitátory. Za první ročník zvítězil Marek
Szymutko s básní Autíčko. Za druhý ročník byla nejlepší recitátorka Michaela Chnúriková s básní Štěně Matěj. Třetí ročník
reprezentovala na prvním místě Tereza Janulková s básní Kotě.
Čtvrtý ročník měl také vítězku Marii Gerlochovou s básní
Pohádka o Budulínkovi. V pátém ročníku zvítězila Veronika
Charvátová s básní Telefon. Pěkné ceny byly odměnou pro
snaživé recitátory, kteří se již těší na příští ročník „Básníčkové
soutěže“, jak jí děti říkají.
Mgr. Dagmar Uvírová
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POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA A OKOLÍ
Šest žáků naší základní školy mělo možnost zúčastnit se
7 – denního poznávacího zájezdu do Londýna a okolí. Zájezd
byl připraven ve spolupráci s agenturou Školní zájezdy, která
zajišťovala veškeré zázemí včetně ubytování v rodinách.
Během prvního dne jsme navštívili nejznámější místa
v Londýně, např. Houses of Parliament, Big Ben, Buckingham
Palace a mnoho dalších. Další dny byly spojené s výlety
do okolí, např. Stonehenge, Oxford, Windsor a Leeds Castle.
Poslední den jsme opět strávili v Londýně a nezapomenutelný
týden jsme završili plavbou lodí po Temži. Velmi silným zážitkem byl také pobyt v anglických rodinách, které žákům
zajišťovaly ubytování a stravování.

V Anglii se mi nejvíce líbily výlety. Například Stonehenge –
vidět něco takového na vlastní oči je nezapomenutelné.
Stejně tak i katedrála sv. Pavla v Londýně, kde jsme zažili
mši a slyšeli varhany. V rodinách jsem neměl problém domluvit se. Myslel jsem si, že to bude horší, ale naše hostitelka
mluvila pomalu a srozumitelně. Jídlo bylo vždycky chutné
a ochutnali jsme i některé anglické „specialitky“ – např.
chipsy s octovou příchutí. Doufám, že se do Anglie ještě
v budoucnu podívám.
Daniel Kucharczyk, 9.B

A co o pobytu říkají sami účastníci?
Anglie je krásná země. Cesta byla sice dlouhá a pobyt moc
krátký, ale stálo to za to. Nejvíce se mi líbilo London Eye, ze
kterého je nádherný výhled na Londýn.
Jakub Balon 7.A
Během pobytu v Anglii jsme navštívili spoustu nádherných
míst. Největším přínosem ale pro nás bylo to, že jsme poznávali
cizí kulturu přímo v rodinách a mohli si tak i zlepšit svoji angličtinu zajímavých způsobem. Určitě to můžeme všem doporučit!!
Kristina Labudková, Lukáš Křižánek a Andreas Oczko, 8.B
Cesta byla dlouhá a nudná, ale přežila jsem! Když jsme dorazili
na místo, překvapilo mě nádherné počasí – čekala jsem déšť.
Rodina, u které jsem bydlela, byla přátelská a milá. Líbilo
se mi na Leeds Castle, kde jsme bloudili v bludišti a popovídali
si anglicky s papouškem. Je jen škoda, že celý pobyt tak
rychle uběhl.
Vendula Valíková, 9. A

Naši žáci ve Stonehenge.

Z reakcí žáků je vidět, že Anglie jim učarovala a já přeji jim
i všem ostatním, aby se do této krásné země v budoucnu ještě
několikrát podívali.
Mgr. Radmila Záviská

BRANNÝ DEN

A T L E T I C K Ý Č T Y Ř B OJ

Den po státním svátku - 2. května – byla výuka na 2. stupni
základní školy nahrazena pochodovým cvičením. Všechny
třídy vyrazily ráno na trasu, jejímž cílem byl památník letců
Żwirki a Wigury na Kostelci v Těrlicku. Třídy „A“ šly přes
Zámostí, zatímco třídy „B“ byly vedeny přes hráz Těrlické
přehrady. U památníku si všichni žáci přečetli informační
tabule, kde se dozvěděli o neštěstí, které se zde v roce 1932
odehrálo. Poté vyplnili testy týkající se zdravovědy, silničního
provozu, ale i všeobecných znalostí. Zpáteční trasy si třídy
„A“ a „B“ vyměnily, a jelikož nám počasí přálo, všichni dorazili do cíle v pořádku.

V sobotu 3.5 2008 se 29 žáků naší školy ve spolupráci
s TJ Albrechtice zúčastnilo regionálního kola atletického
čtyřboje, který se konal ve sportovním areálu ve Stonavě.
Soutěžilo celkem 75 žáků z TJ ze Stonavy, Těrlicka,
Havířova, Orlové, Třince a Albrechtic. Sportovci zápolili
ve čtyřech disciplínách – sprintu, běhu na dlouhé trati, skoku
dalekém a hodu. Přestože nám počasí moc nepřálo, závodníci
z naší školy opět podali vynikající výkony. Jistě zapůsobilo
i povzbuzení z řad rodičů, kteří přišli své děti podpořit.
Všichni závodníci si zaslouží pochvalu.
Žáci, kteří obsadili první čtyři místa ve své kategorii
postupují do krajského kola atletického čtyřboje.

Mgr. Radka Kozlová

Jsou to tito sportovci:
1. místa - Kvapil M., Konyová A., Palowski s., Glombková P.,
Matwijková N. a Wawrzyczková A.
2. místa - Mokrosz J., Hamplová K., Křížová S., Lančová L.,
a Zaduban A.
3. místa - Sikora V. a Hřivnáč T.
4. místa - Waloszek V., Cieslarová M., Hrachovcová M.
a Wachtarczyková T.
Všem postupujícím blahopřejeme a budeme jim držet
palce i v krajských závodech.
Za ZŠ a TJ Mgr. Kowalczyková Jiřina
Albrechtické listy
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EXKURZE ŽÁKŮ ZŠ ALBRECHTICE DO PRAHY
Dne 30.4.2008 se 35 žáků devátých tříd naší školy vydalo
na exkurzi do hlavního města, do Prahy. Cílem exkurze byla
návštěva poslanecké sněmovny, ve které právě probíhala
jednání o vyslovení nedůvěry současné vládě. Přítomni tedy
byli všichni členové vlády, předseda, ministři a i lavice poslanců
byly téměř zaplněny do posledního místa. V budově poslanecké sněmovny se také nacházejí některé důležité dokumenty,
týkající se naší státnosti. Prohlédli jsme si např. Zlatou bulu
sicilskou, Patent Josefa II. o zrušení nevolnictví, vyhlášení
Protektorátu Čechy a Morava ze 16.3.1939 a mnohé další.
Rovněž jsme měli možnost navštívit zahradu a sály Valdštejnského paláce, ve kterém je v současné době sídlo senátu.

Žáci 9.B na Staroměstském náměstí.

Zde byly ovšem lavice poslanců prázdné, ale i přesto jsme si
mohli jednací sál důkladně prohlédnout a projít.
Po návštěvě jednání poslanecké sněmovny jsme po zámeckých
schodech vystoupali na Pražský hrad, kde jsme si prohlédli
areál Pražského hradu, hradní stráž, baziliku sv. Jiří, chrám
sv. Víta, Zlatou uličku a Daliborku. Pak jsme se prošli
po Karlově mostě, zamířili jsme na Staroměstské náměstí
s historickým orlojem a nakonec jsme se přesunuli na Václavské náměstí.
Unaveni náročným programem, ale obohaceni spoustou nových
zážitků, jsme se vydali rychlíkem na cestu k domovu.
Mgr. Pavla Martinková

Žáci 9.A a 9. B na zámeckých schodech.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ VE 2. B
V letošním školním roce se žáci druhých ročníků měli za úkol
v rámci hodin prvouky seznámit se s určitými oblastmi lidského života. Jednou z těchto oblastí byla pošta.
V rámci hodin čtení se seznámili s Pošťáckou pohádkou Karla
Čapka, ve výtvarné výchově kreslili obrázek Život na poště,
v hudební výchově se naučili píseň Jede, jede poštovský panáček a v hodinách prvouky navštívili poštu, seznámili se
s poskytovanými službami a zkusili si vyplnit tiskopisy. Nakonec vše, co vytvořili, zpracovali ve skupinách do velké projektové práce.
Vytvořili také projekt Jak se staví dům, který navazoval na
učivo českého jazyka se stejným názvem.

Žáci 2.B se svým projektem.
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Součástí těchto projektových prací bylo vést žáky ke spolupráci, vyhledávání a třídění informací, estetické cítění a propojení vyučovacích předmětů.
Žákům se práce velmi líbila i pro svou netradiční formu výuky,
kdy neseděli pouze v lavicích.
V dubnu žáci druhých ročníků navštívili místní knihovnu,
kde pro ně paní Ludmila Hajduová uspořádala besedu o autorce
dětských knih Astrid Lindgrenové, která byla zakončena testem.
Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života a tvorby této
spisovatelky. Všem se návštěva líbila a z některých žáků se
stali členové knihovny.
Mgr. Lenka Žůrková

Žáci 2.B při společné práci.
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J AK S I Z PŘ Í J E M NI T VÝ U K U
Jeden z předmětů na 1.stupni ZŠ, který je velmi blízký
běžnému životu dětí, je prvouka. Snažíme se ji učit nejen
teoreticky, ale i prakticky. Pokud počasí dovolí, poznáváme
přírodu na vycházkách, nahlížíme do rozkvetlých jarních
zahrad, téma Na poště jsme spojili s exkurzí na místní České
poště, ochranu přírody aplikujeme přímo při úklidu v okolí
školy v rámci Dne země, Měsíc knihy byl završen návštěvou
místní knihovny, ale nejzajímavější byla pro žáky výuka
prvouky na téma „Doma chovaní živočichové“.
Jeden výukový den byl nazván „Den domácích mazlíčků“. Ve třídě 2.A to tentokrát vypadalo jak v malé ZOO. Děti
přinesly do školy svá zvířátka, ale pouze taková, která mohla
být umístěná v přepravkách nebo vhodných krabicích. Děti
udělaly svým spolužákům přesvědčivou přednášku o svých
mazlíčcích, o jejich životě a také zodpovědné péči o ně. Všichni
si zvířátka opatrně pochovali, pomazlili se s nimi, sledovali je,
jak se chovají v klidu během běžné výuky, a jak reagují na
zvýšený zájem o ně v průběhu prvouky. Sešlo se nám několik
křečků různých barevných variant, morčata krátkosrstá i dlouhosrstá, suchozemská želva a velkou atrakcí a zajímavostí
byly pro děti strašilky. Ty pak v následujících dnech žák
Adámek K. zájemcům z řad svých spolužáků rozdával, samozřejmě se souhlasem jejich rodičů.
Všichni měli z tohoto dne určitě velké a zajímavé zážitky
a už se opět těšíme na další zajímavá témata v prvouce.

Žáci 2.A se svými domácími mazlíčky.

Mgr. Jiřina Kowalczyková
Žáci 2.A na Dni Země.

KLOKAN 2008

MEDVĚDÍ STEZKA

Jak již bývá dobrým zvykem, i letos se na naší ZŠ uskutečnila
mezinárodní matematická soutěž KLOKAN. Zapojili jsme se
do všech kategorií a zde jsou jména těch nejlepších:

V sobotu 10.5.2008 se opět naši zdatní sportovci zúčastnili regionálního kola branně orientačního závodu Medvědí
stezka, který se tentokrát konal v Tyře.
Nejde o ledajaký závod. Vyžaduje sportovně a myšlenkově zdatné jedince. Dvojčlenné hlídky běží lesním terénem,
závodníci se orientují podle značení, ale musí také část tratě
absolvovat podle azimutového úseku, překonávají přírodní
překážky včetně vodních toků, musí mít dobré znalosti z přírody, ovládat základy zdravovědy, orientovat se na mapě, znát
topografické značky, ovládat tábornické dovednosti – vázat
uzly, poznat druhy ohnišť, mít dobrý odhad vzdálenosti,
postřeh a dát si také rady s luštěním rébusů a šifer.
Během sobotního závodu v Tyře nám přálo počasí a
chlapci a děvčata si vyběhli až na Javorový vrch, nikdo se
v terénu neztratil ani nezranil. Naopak! Opět 12 žáků naší školy postupuje do krajského kola Medvědí stezky, které se bude
konat v Kunčicích pod Ondřejníkem.

KATEGORIE CVRČEK ( 2. a 3. třída):
- celkem 70 žáků
1. Žůrková Klára
2. Hájnik Zdenko
3. – 4. Chnúriková Michaela
Szymutko Jaromír
KATEGORIE KLOKÁNEK ( 4. a 5. třída):
- celkem 27 žáků
1. Maikranz Alexandr
2. Charvátová Veronika
3. Wróbel Daniel
KATEGORIE BENJAMÍN ( 6. a 7. třída):
- celkem 22 žáků
1. Bartková Natálie
2. – 3. Anlaufová Lucie
Folwarczná Klára
KATEGORIE KADET ( 8. a 9. třída):
- celkem 25 žáků
1. Egri Filip
2. Hrachovec Daniel
3. Plechatá Adéla
Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme hodně sil
ke zdolávání dalších záludných matematických příkladů!
Mgr. Radmila Zaviská
Albrechtické listy

Postoupily tyto dvojice: Sliwka D. – Waloszek V.
Srncová A. – Opustilová D.
Králová H. – Poláková Z.
Zem O. – Žolna M.
Sedlák P. – Vavrica P.
Králová V. – Siudová M.
Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci
TJ Albrechtice a ZŠ a postupujícím držíme palce v krajském
kole.
Za TJ a ZŠ Mgr. Jiřina Kowalczyková
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PĚVECKÁ SOUTĚŽ
V pondělí 28. dubna se konalo školní kolo pěvecké soutěže.
Přestože se začínalo až po skončení vyučování, soutěže se
zúčastnilo celkem 13 zpěváků a potěšující je i fakt, že se jako
diváci dostavili i jejich spolužáci. Zazněly hezké písničky,
z nichž některé byly opravdu náročné - rytmicky, melodicky
nebo délkou. V mladší kategorii (6. + 7. třídy) zvítězila

Andrea Brzosková, Kristina Kubicová a Veronika Mokroszová.

Kristina Kubicová (6.A), 2. místo obsadila Andrea Brzosková (7.A)
a na 3. místě skončila Veronika Mokroszová (6.A). V kategorii
8. a 9. tříd se na první příčce umístily hned dvě žákyně,
a to Veronika Enenkelová (9.B) a Sabina Matwijková (8.B).
Na místě druhém pak skončila Vendula Valíková (9.A). Jejich
soupeři dále byli Kateřina Glombková a Miriam Hrachovcová
(6.B), Poláková Zuzana a Marie Szewieczková (7.A), Nikol
Janulková (8.A), Johana Palowská a Lukáš Inkomer (9.B).
Mgr. Radka Kozlová

Sabina Matwijková, Vendula Valíková, Veronika Enenkelová.

ŘÍ K Á VÁ M NĚ C O „ P E T A N Q U E “ ? N E ?
Sdělujeme, že ke dni 13. února 2008 byla Ministerstvem vnitra
v Praze provedena registrace občanského sdružení PAKA
(Petanquový Amatérský Klub Albrechtice).
Zájemci o tuto hru mohou získat podrobnější informaci
o pravidlech hry, případně zkusit si zahrát, denně v odpoledních hodinách v areálu restaurace Pivní bar Miczka, kde hráči
v případě příznivého počasí trénují. Pro tuto hru není věková
hranice omezena.
Výbor občanského sdružení PAKA srdečně zve všechny zájemce.
Letošní sezóna byla zahájena v Brně turnajem Severomoravské oblasti, kde PAKA obsadil první místo a přivezl letošní
pohár (Dujava, Fukala, Vajčovec, Kachlíř, Bukovčík).
Dne 29.3.2008 proběhl turnaj dvojic „Beraní koule“, který se
konal na domácí půdě v areálu Pivního baru. Zúčastnilo se ho
14 družstev. Kromě domácích hráčů přijeli hosté z Valšovic,
Staříče, Orlové, Ostravy, Českého Těšína a Slovenska. Ve finále
se utkalo družstvo Valšovic s domácím družstvem ve složení
Dujava, Vajčovec. Vítězem turnaje se stalo družstvo Valšovic.
Třetí místo obsadilo družstvo Staříče.
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5.4.2008 byl v Brně pořádán turnaj trojic GP pivovaru Litovel
11 Moravan, kde naši hráči obsadili třetí místo (Dujava,
Vajčovec, Bukovčík).
Dne 12.4.2008 se dvě družstva PAKA Albrechtic (Bukovčík,
Vajčovec, Guliver /sk/, Fukala, Ševčík, Kachlíř) zúčastnila
turnaje v Bratislavě s mezinárodní účastí a to hráčů Maďarska,
Česka, Slovinska, Francie a Slovenska. Celkový počet zúčastněných byl 31 družstev. Družstvo PAKA Albrechtice (Bukovčík,
Vajčovec, Guliver /sk/) postoupilo mezi posledních 8 družstev,
kde o další postup podlehlo družstvu Maďarska.
Kdo má zájem ze široké veřejnosti Albrechtic reprezentovat
svou obec nejen v ČR, má jedinečnou možnost rozšířit naše
řady nejenom členstvím, ale hlavně hrou.
Petanque už dávno není hrou důchodců , ale hrou sportovců,
neomezené věkem, pohlavím atd. Přijďte mezi nás a vyzkoušejte si své možnosti!
Zástupci PAKA Vás srdečně zvou!
Jan Fukala
Albrechtické listy

JAZY K Y H ROU

KŘÍDLA Z PAPÍRU

V Havířově na Základní škole Mládežnická se letos konal
další ročník soutěže v cizích jazycích. Dvoučlenné hlídky
prošly postupně několika stanovišti, na kterých řešily zábavné
úkoly v cizím jazyce. V jazyce anglickém reprezentovaly naši
školu Dominika Siudová a Adéla Plechatá z 9.B, v jazyce německém Simona Hrušková taktéž z 9.B a Kateřina Svačinová z 9.A.
Obě dvojice získaly ve svých kategoriích krásná 6. místa.
Gratulujeme.

Poslední dubnové úterý se na hřišti základní školy sešlo 38
žáků z 2. stupně. A proč? Konal se zde První ročník albrechtického mistrovství v házení papírových vlaštovek.
Kolik tak může uletět papírová vlaštovka? Zpravidla jednu
školní třídu a pak narazí do stěny. A pokud není let omezen
stěnou, je bezvětří, prostě jsou ideální podmínky? Tak v tom
případě může být výsledek až 27 metrů. Takového hodu dosáhl
Bohuslav Koukol ze 6.A, a stal se tak vítězem. Druhý byl
Radek Konderla ze 6.B s hodem 25,8 m a na třetím místě skončil Marek Branikovič ze 6.A s 22,5 m.
Z dívek doletěla nejdále vlaštovka Evě Szkanderové z 9.B, a to
17,3 m. Těsně za ní se umístila Klára Folwarczná ze 7.B se 17
m a třetí byla Nikola Olšarová ze 7.B s hodem 14,4 m.
Ve druhé disciplíně, kterou byl hod na cíl, na 1. místě skončil
Olda Opustil z 9.B, jehož vlaštovka přistála přesně na cílové
čáře. Na 2. místě byl Robert Koziel ze 7.B a 3. místo obsadila
Eva Szkanderová z 9.B.
Tak jako v loňském roce se zúčastní naši žáci Mezinárodního
mistrovství v házení papírových vlaštovek v Ostravě. Budeme
jim držet palce.
No a co vy, milí čtenáři? Už skládáte papírovou vlaštovku?
Až ji budete házet, tak nezapomeňte změřit délku. Třeba právě
útočíte na světový rekord. Letu zdar!

Mgr. Radka Kozlová

Mgr. Miriam Charvátová

S. Hrušková a K. Svačinová – 2. lavice.

A.Plechatá, D. Siudová – 5. lavice.

Pouštění vlaštovek.

PLAVECKÝ VÝCVIK
V rámci osnov mají naši žáci druhých a třetích ročníků
zajištěnou plaveckou výuku v areálu plaveckého bazénu
ZŠ Pod Zvonek v Českém Těšíně. Jezdí od března až do června
v rozsahu 20 lekcí 13 krát. Škola za každého účastníka hradí
600 Kč, cestovné hradí rodiče žáků. První jezdí druhé třídy se
svými třídními učitelkami Jiřinou Kowalczykovou a Lenkou
Žůrkovou. Po nich pak jezdí třetí třída se svou třídní učitelkou
Dagmar Uvírovou a obětavým doprovodem z řad maminek
- nejčastěji paní Pryczková a Szymutková, za což jim patří dík.
A postřehy malých plavců: Loni mi to moc nešlo, plavala jsem
na malé vodě a letos už plavu na hloubce. Už se těším na závody,
určitě budu na stupních vítězů. Naučil jsem se kraula, prsa
a znak a uplavu 50 m. Umím se potápět do hloubky.
Do dalších let přejeme malým plavcům hodně úspěchů na přehradě, rybníku či v moři hodně rychlých temp.
Mgr. Dagmar Uvírová
Albrechtické listy

Plavecký výcvik 3.A.
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POSOUVÁME HRANICE
Od moderní školy se očekává, že bude více propojena se
životem dětí, že jim přinese více praktických a užitečných
dovedností. Snažíme se o to i u nás, v albrechtické škole.
V poslední době se nám podařilo několik akcí, které naše
snažení potvrzují .
V okresní dějepisné soutěži Permoníček se mezi žáky
6. tříd umístili Martin Ošlejšek jako druhý a Andrea Rzymanková jako čtvrtá. Zástupci 7. ročníku Michal Pokorný se umístil na čtvrtém místě a Martin Keler skončil jako šestý.
Velkým úspěchem skončily přijímací zkoušky na prestižní
školy. Absolvovala je pouze malá část žáků, ale ta se stoprocentním výsledkem. Máme budoucího studenta na umělecké
škole, studentku na pedagogickém lyceu a tři žákyně na gymnáziu. Zkoušky zvládly jako druhá, třetí a osmá mezi všemi
uchazeči. Blahopřejeme.
Uspořádali jsme divadelní představení pro havířovské
školy. Přijelo téměř 120 žáků a studentů ze základní školy
a gymnázia. Cimrmanova hra Afrika se jim líbila a na oplátku
se pojedeme ve čtvrtek 15. května podívat jako hosté na akademii ZŠ Gorkého. Příběh o kanibalech milujících češtinu se
líbil i našim žákům, kterým jsme sehráli zvláštní představení
Do třetice jsme se hrou vystoupili na přehlídce vesnických divadel ve Třanovicích. Bylo příjemné sledovat, jak bezprostředně,

Divadelní představení Afrika.

Přehlídka v Třanovicích.

mile a skromně herci zvládli celodenní náročný program
i večerní představení. Myslím, že zanechali velmi dobrý dojem.
Za hranice školy vyrazíme letos ještě několikrát. Osmé
a deváté třídy se vypraví ještě v květnu na lekci do místní albrechtické knihovny, pojedeme na exkurzi do Ostravy a Karviné.
A největší vykročení nás čeká 19. června v 17 hodin.
Zveme vás všechny na školní divadelní představení muzikálu Princezna Koloběžka. V Dělnickém domě uvidíte
nevídané, uslyšíte neslýchané!!!
Mgr. Lenka Kocurková

Divadelní představení Afrika.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VE SPOLUPRÁCI
S HUMANITÁRNÍ SPOLEČNOSTÍ ADRA
Žáci 1. stupně se zapojili do výtvarné soutěže, kterou na pomoc
dětem v zemích třetího světa organizovala společnost ADRA.
V rámci projektu se děti seznámily se životem dětí v zemích,
ve kterých stále ještě existuje hlad a bída. Své prožitky pak
děti výtvarně ztvárnily a práce byly odeslány do Prahy. Z celkového počtu 2430 prací byl výkres žáka naší školy Gregora
Surmaje z 5.A vybrán mezi 50 nejlepších a Gregor byl pozván
k osobnímu převzetí ceny do Prahy dne 4.6.2008. Patronkami
soutěže jsou herečky Veronika Freimanová a Michaela Kuklová,
které budou dětem odměny předávat. Gregorovi srdečně
blahopřejeme a přejeme spoustu dalších úspěchů!
Mgr. Pavla Martinková
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PEDIKURA

KAŠPAROVÁ ALENA

ve zdravotním středisku
v Albrechticích

Provozní doba: pondělí – pátek dle objednávek
• lakování
• masáže plosek + celé nohy
• masáže se solí z mrtvého moře
Kontakt: 605 526 400
Právní záležitosti s obèany a podnikateli projedná a vyøídí každé
pondìlí mezi 14.00 - 15.20 hodin na Obecním úøadì v Albrechticích
v 1. patøe (zasedací místnost) JUDr. Marcela Žorièová formou
poradenství, sepisování listin, žalob, smluv vèetnì kupních, také pøevody
nemovitostí a zøizování vìcných bøemen.
Kontakt možný i na tel. è.
Ha 596 810 741, 603 447 219

Albrechtické listy

Koupím rodinný dům
nebo stavební parcelu

v Albrechticích a okolí do 20 km.
Platím hotově, prosím nabídněte.

Tel.: 608 370 379

PŮJČKY, ŘEŠENÍ DLUHŮ
A EXEKUCÍ
TEL. 732 474 853
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Orchestr „NÁLADIČKA“
Srdečně zve všechny občany Albrechtic na koncert
„U vínečka s Náladičkou“,
který se bude konat 20. června 2008 v 18 hodin
ve Společenském domě Reneta v Havířově.
zve Kapelník Bronislav Palowski
DĚTMAROVICE 275, 735 71 okr. KARVINÁ
TEL/FAX 596 515 343, MOBIL: 603 256 613
Email: jiri.ligocky@atlas.cz, web-www.ligocky.cz

VODA - TOPENÍ - PLYN - ELEKTRO
S TA V E B N Í P R Á C E
NABÍZÍ PROVEDENÍ PRACÍ
INŽENÝRSKÁ ČINNOST
- Vypracování projektové dokumentace (voda, kanalizace, topení, plyn)
- Poradenská činnost (návrhy spotřebičů, nejvýhodnější způsoby vytápění, rozpočty, specifikace materiálů)

MONTÁŽE
- Rekonstrukce koupelen a bytových jader včetně vybavení
- Rozvod vody (ocel, plast, měď)
- Vnitřní a venkovní kanalizace (plast-pvc, rehau, HT, litina, kamenina)
- Zařizovací předměty (vany-rohové, klasik, hydro, umyvadla, WC mísy-kombi, závěsné, baterie-směšovací, výtokové,
boilery, sporáky)
- Rozvod plynu a plynových spotřebičů (plast, ocel, měď, plyn. kotle stacionární a závěsné, plynové topidla,
světlé a tmavé zářiče)
- Topení (ocel, měď, plast, klasické a podlahové, panelové, litinové a hlinikové radiátory, termostatické ventily, regulace)
- Elektro (vnitřní instalace)
- Stavební práce (omítky, sadrokarton, obklady, dlažby atd.)

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
- Poradenství a zpracování rozpočtu zdarma
- Revize plynu, elektro, komínů
- Výhodné ceny materiálů a služeb za smluvní ceny pro stavebníky

Obchodní místo ČP
Od 1.4.2008 změna provozní doby,
pouze 1x týdně
úterý 10.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin
a možno individuálně
dle telefonické domluvy
na čísle 604 239 069 p. Hudáková

HLEDÁM RODINNÝ DŮM
NEBO POZEMEK
V ALBRECHTICÍCH A OKOLÍ.
PROSÍM VOLEJTE 777 925 004
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