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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 15.5.2008 do 21.8.2008

Rada obce Albrechtice doporučila zastupitelstvu obce projednat:
- Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2007
- Zprávu o přípravě a postupu realizace investičních akcí
v roce 2008
- Závěrečný účet a Zprávu o výsledku hospodaření dobrovolného
svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná za rok 2007
- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2007 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007
- informaci o průběhu změn územního plánu obce Albrechtice
- Zprávu o využití nemovitostí ve vlastnictví obce Albrechtice
- aktualizaci Programu rozvoje obce Albrechtice 2008
- zadání Změny č.6 územního plánu Obce Albrechtice
- přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR účelově
vázané na opravu dřevěného kostela sv. Petra a Pavla na
mimořádném jednání zastupitelstva obce dne 12.8.2008
- informaci o postupu přípravy návrhu rozpočtu Obce Albrechtice na rok 2009 dle písemné přílohy
- pořízení změny územního plánu obce Albrechtice na pozemcích p.č. 698/1, 2340 a 786 v k.ú. Albrechtice u Českého
Těšína, jejímž předmětem je změna využití pozemků na
návrhové plochy pro individuální bydlení, včetně stanoviska
rady obce k jednotlivým žadatelům
Rada obce Albrechtice schválila:
- nájemní smlouvu k pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou
službou v Albrechticích Anděle Buryanové s účinností od
1.6.2008
- uspořádání akce „Malování na plot“ na oplocení kolem autobusové zastávky MHD č.2 Sídliště dle žádosti Slezské církve
evangelické a.v., Farní sbor Albrechtice
- užití znaku Obce Albrechtice při konání sportovní akce
„Albrechtický triatlon“ dle žádosti zástupce organizátorů
Marie Hlaváčové
- rozšíření anténního systému na bytovém domě č.p. 802-806
na ul. Hornická v Albrechticích
- realizaci opravy garáží u budovy obecního úřadu dle předložené projektové dokumentace v souladu s předloženým
rozpočtem na stavbu
- uzavření smlouvy o dílo na opravu vozidla LIAZ 101 K25
se společností KNĚZEK s.r.o. se sídlem v Palkovicích
- úpravu rozpočtu č.II a č.III Obce Albrechtice na rok 2008
- uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Výměna oken
v bytovém domě č.p. 802-806“ se společností PROFIL –
okna a dveře, s.r.o. se sídlem v Karviné
- umístění odrazového zrcadla na ul. Na Zámostí v lokalitě
výjezdu od RD č.p. 761 a 719
- provedení stavebních úprav v hasičské zbrojnici dle návrhu
dodavatele společnosti SPEDOS Vrata a.s. se sídlem ve
Valašském Meziříčí
- výjimku z maximálního počtu dětí na jednu třídu pro ZŠ
a MŠ s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11,
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okres Karviná, příspěvková organizace s účinností od 1.9.2008
- výměnu bytů žadatelů – současných nájemců Dalibora Janči
a Lecha Nastulczyka
- žádosti o poskytnutí finančních příspěvků organizacím Fondu
ohrožených dětí se sídlem v Praze ve výši 1 000,- Kč a
nadačnímu fondu „Dítě a ovzduší“ se sídlem v Karviné ve
výši 10 000,- Kč
- partnerství a účast obce Albrechtice v projektu „Jednotná
digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“, jehož
investorem je Moravskoslezský kraj
- žádost SCEAV a.v. Albrechtice o bezplatný pronájem sálu
v Dělnickém domě dne 10.8.2008 u příležitosti konání
Sborového dne
- dohodu o ukončení nájmu v bytě č. 8/802 v bytovém domě
č.p. 802 na ul. Hornická
(Pokračování na str. 2)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
za období od 15.5.2008 do 12.8.2008
Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- aktualizaci Programu rozvoje obce 2008
- záměr odprodeje části obecního pozemku p.č. 2366/1 v k.ú.
Albrechtice u Českého Těšína v rozsahu de zastavovací studie
(lokalita Nový Svět) z majetku Obce Albrechtice
- přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva kultury ČR účelově
vázané na opravu dřevěného kostela sv. Petra a Pavla ve výši
3 mil. Kč
- úpravu č. IV rozpočtu Obce Albrechtice na rok 2008
Zastupitelstvo obce Albrechtice vzalo na vědomí:
- Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2007
- Zprávu o plnění rozpočtu obce za období 1-5/2008
- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek měst
a obcí okresu Karviná za rok 2007, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek
měst a obcí okresu Karviná za rok 2007 a Závěrečný účet
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2007 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2007
- Zprávu o přípravě a postupu investičních akcí na rok 2008
ke dni 9.6.2008
- informaci o průběhu změn územního plánu obce
- Zprávu o využití nemovitostí ve vlastnictví Obce Albrechtice
- informaci společnosti LORI družstva se sídlem v Ostravě
o dalším postupu realizace podnikatelského záměru v budově č.p. 614 v obci Albrechtice
- informaci o mimořádné události – havárie vozidla GAZ
Gazele RZ 3T8 9040, kterou dne 3.8.2008 způsobil Daniel
Uhrin
- informaci o neakceptování podané žádosti o přidělení dotace
z evropských fondů na výstavbu kanalizace v částech obce
Albrechtice
Ing. Vladislav Šipula
starosta obce
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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 15.5.2008 do 21.8.2008

(Pokračování ze str. 2)

- v Albrechticích dohodou s dosavadním nájemcem Mgr. Lenkou Žůrkovou ke dni 31.8.2008
- přidělení bytu č. 8/802 v bytovém domě č.p. 802 na ul. Hornická v Albrechticích s uchazečem Alešem Vyoralem trvale
bytem Hornická 664, 735 43 Albrechtice, s účinností od
1.9.2008
- přidělení bytu č. 4/802 v bytovém domě č.p. 802 na ul. Hornická v Albrechticích s uchazečem Bialoňovou Andreou
trvale bytem Pasecká 5, Albrechtice, s účinností od 1.9.2008
(byt byl přidělen po sdělení Lecha Nastulczyka, že se do
tohoto bytu získaného výměnou nebude stěhovat)
- odvolání Dalibora Janči na vlastní žádost bytem Hornická
804, 735 43 Albrechtice, z funkcí:
a) velitele JSDHO Albrechtice ke dni 21.8.2008 na základě jeho žádosti
b) vedoucího organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Albrechtice ke dni 21.8.2008
c) člena povodňové komise ke dni 21.8.2008
a jmenování Lumíra Jableckého, bytem Středová 402, 735
43 Albrechtice, do uvedených funkcí
- odvolání Daniela Uhrina bytem Hornická 665, 735 43
Albrechtice, z funkce požárního preventisty ke dni 21.8.2008
(v souvislosti s ukončením členství D. Uhrina ve sboru dobrovolných hasičů v obci Albrechrice)
- uzavření dohody k uznání dluhu a úhradě dluhu, který způsobil Daniel Uhrin Obci Albrechtice v důsledku škody na
vozidle GAZ Gazele RZ 3T8 9040, vč. přívěsného vozíku
RZ 54-KI-96, dopravní nehodou dne 3.8.2008
- provedení stavebních úprav ve vyšetřovně gynekologické
ordinace na zdravotním středisku č.p. 714 na ul. Obecní
v Albrechticích v souvislosti s umístěním klimatizační jednotky na náklady žadatele MUDr. Tomáše Šoustka
- umístění světelné reklamy na sloup veřejného osvětlení
k restauraci na Zámostí dle žádosti nového nájemce Michaely
Gabčové (a současně stanovila výši nájemného)
Rada obce Albrechtice uložila:
- zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky k zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Ing. Vladislav Šipula
starosta

OPRAVA DŘEVĚNÉHO KOSTELA
Vážení spoluobčané, jistě jste již zaregistrovali, probíhá oprava dřevěného kostela sv. Petra a Pavla. Během oprav dochází
k výměně degradovaných dřevěných prvků, tlakové impregnaci zbylých konstrukcí, opravě poškozené dlažby a výměně
celého obvodového obložení kostela. Střecha kostela je již
z větší části pokryta novým šindelem, zbylý šindel bude
položen po odstranění lešení obklopujícího věž.
Právě na věži (a také na sanktusníku) si budete moci všimnout
výrazné změny. Po konzultacích s Národním památkovým
ústavem, který v archivech dohledal informace týkající se
našeho kostela, dojde ke změně opláštění věže, kdy šindel
nahradí prkna. Nové bude také pokrytí báně. Pozinkovaný
plech již byl nahrazen šindelem. Vrcholek věže pak bude zdobit nově vyrobená replika původního kříže.
Na opravu kostela se Obci podařilo získat dotaci Ministerstva
kultury ve výši 3 mil. Kč, sama pak v rámci spolufinancování
uhradí zhruba 200 tis. Kč.

Vážení spoluobčané,
ve dnech 17.10. – 18.10.2008
proběhnou volby do zastupitelstev krajů.
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
bude vyvěšeno na úřední desce před obecním úřadem
a na webových stránkách.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 4. ČTVRTLETÍ 2008
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen:
2, 3
Listopad: 6, 7
9, 10
13, 14
16, 17
20, 21
23, 24
27, 28
30, 31

Prosinec: 4, 5
11, 12
18, 19
26, 27

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 10. října
Pátek 7. listopadu
Pátek 5. prosince
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 9. října
Čtvrtek 6. listopadu
Čtvrtek 4. prosince
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4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa 1, 8, 15, 22, 29. října
Středa 5, 12, 19, 26. listopadu
Středa 24. prosince
5. Svoz skleněných obalů - pouze kontejnery
Středa 15. října
Středa 12. listopadu
Středa 10. prosince
6. Svoz odpadů s obsahem škodlivin - pojízdná sběrna
Sobota 6. prosince
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.

Albrechtické listy

KONCERT KAMMERCHORU
Jedním z vrcholů letošního kulturního dění v obci byl bezesporu koncert Kammerchoru z Concordia University ve Wisconsinu v USA. Jedná se o soubor, který má za sebou několik
turné po Spojených státech, Kanadě, Brazílii, Velké Británii,
Tchajwanu a Číně. Toto umělecky velmi vyspělé těleso pod
taktovkou uznávaného dirigenta Dr. Kennetha Koscheho jsme
měli tu čest hostit na jeho evropském turné v sobotu 24.5.2008
v evangelickém kostele v Albrechticích.

Další fotografie nejen z této akce naleznete na stránkách:
www.albrechtice.estranky.cz

V pestrém programu jsme vyslechli díla starých evropských
mistrů i současných amerických autorů, duchovní hudbu
ze 16. století, milostné severské písně i moderní spirituály.
Vysokou uměleckou úroveň koncertu odměnilo nadšené
publikum dlouhotrvajícím potleskem.
Po koncertu jsme prožili i chvíle vzájemných rozhovorů
u plných stolů a loučili se jako dobří přátelé.
Libor Šikula

Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě
v Albrechticích
Vás srdečně zve na

Aktyw dla Spraw Obywatelskich przy Urzędzie
Gminy w Olbrachcicach
serdecznie zaprasza na

„SETKÁNÍ OBČANŮ“

„SPOTKANIE OBYWATELI”

starších 70 let v Domě PZKO v Albrechticích,
které se uskuteční
dne 1.10.2008 v 1500 hod.

którzy ukończyli 70 lat.
Spotkanie odbędzie się dnia
1.10.2008 o godz. 1500
w Domu PZKO v Olbrachcicach.

Program a občerstvení zajištěno.
Všechny zve
SPOZ

Program i bufet zapewniony.
Aktyw dla Spraw Obywatelskich

SVOZ ODPADŮ S OBSAHEM ŠKODLIVIN

RALLYE ALBRECHTICE 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

Ve dnech 6-7.9.2008 se v Albrechticích a přilehlém okolí
uskutečnil 1. ročník soutěže sborů dobrovolných hasičů obcí
v záchranářských disciplínách. Soutěž má za úkol prověřit
akceschopnost dobrovolných hasičů v modelových situacích
(autonehoda, ošetření zraněných, záchrana tonoucího atd.).
Profesionální hasiči, vodní záchranáři a zdravotníci se budou
starat o hodnocení jednotlivých disciplín. Po ukončení každé
etapy vysvětlí a popíší správné řešení všech již provedených
úkolů a díky tomuto získá soutěž i naučný charakter.

DNE 6.12.2008

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.
Albrechtické listy

Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům:
GASCONTROL s.r.o., HUDEČEK SERVIS, s.r.o.,
OKD, a.s. (Důl Dukla-utlum, Důl Darkov), TOMO služby, s.r.o.,
BANEX PLUS, s.r.o., CNC PRODUKT s.r.o.,
bez kterých by se tato ojedinělá akce neuskutečnila.
SDH Albrechtice
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60 LET
Oslava šedesátin bývala vždy významnou událostí v lidském životě. Ještě
donedávna byla spojována s odchodem do důchodu a s tím spojenými radostmi a strastmi.
Dnes už se důchodový věk odsouvá na pozdější dobu a mnozí lidé i potom
zůstávají aktivní a plní činorodosti. Někteří se hlásí na university třetího
věku, jiní se věnují turistice či sportu, další zvelebují své domy či zahrady.
Věk se tak stává velmi relativním pojmem.
Ale co říci, dožívá-li se tohoto kulatého jubilea budova – konkrétně kostel?
Nastal již čas pro jeho zasloužený odpočinek? To byla malinko poťouchlá
otázka, kterou si kladli účastníci slavnosti, konané u příležitosti 60. výročí
posvěcení evangelického kostela v Albrechticích. A odpověď na ni byla jednoduchá: Ani v nejmenším není důvod pro podobné úvahy. Spíše naopak – je
ještě mnohem krásnější než dříve, dobře plní svou funkci a má před sebou
ještě důležité výzvy a poslání.
Co vzpomenout z jeho historie? Rozhodnutí o jeho stabě padlo v nelehké
poválečné době a položení základního kamene už v říjnu 1946 bylo malým
zázrakem. Dokončení a posvěcení kostela proběhlo v roce 1948 (konkrétně
8. srpna) – snad v posledních měsících, kdy to ještě z důvodu nastupujícího
režimu bylo možné. Přežil útoky živlů i lidí, vichřice i požár. Díky postupným
rekonstrukcím je stále „v plné síle“ a o nějakém důchodovém věku se skutečně nedá mluvit.
K jeho jubileu mu přišlo gratulovat mnoho lidí z blízka
i z daleka. Nejvzácnějším hostem byl emeritní biskup Východného dištriktu Slovenské evangelické a.v. církve Igor Mišina.
Sloužil kázáními jak na dopoledních bohoslužbách, ta při
odpoledním programu. Bohoslužby zpestřila vystoupení
dechové hudby, pěveckého sboru a dětí z Nedělní besídky.
Velkého poděkování za obětavou práci a zároveň přání k nadcházejícím devadesátým narozeninám se dostalo manželce
prvního pastora sboru – sestře Pavle Romanové.
Odpoledne rovněž promlouvali pamětníci stavby a dlouholetí
pracovníci sboru.
Všichni přítomní se skvěle bavili při scénkách, které parodovaly některé sborové události, poslouchali písně v podání skupiny z Oldřichovic a nepohrdli ani grilovanými specialitami.
Mládež pak zakončila den volejbalovým zápasem.
Zbývá jen poděkovat Pánu Bohu za požehnání nejen slavnostního dne, ale celých těch 60 let existence našeho kostela.
A oslavenci přejeme další mnohá desetiletí služby lidem,
kteří touží po nalezení smyslu života.
Libor Šikula

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ PRO ŽIVNOSTNÍKY
PRO SAMOSTATNĚ
Měníte-li adresu trvalého pobytu a jste-li současně živnostníkem, nezapomeňte tuto změnu oznámit do 15-ti dnů od jejího vzniku živnostenskému úřadu.
HOSPODAŘÍCÍ ROLNÍKY Je důležité upozornit, že uvedená lhůta plyne ode dne oznámení změny
Živnostenský úřad Magistrátu města Havířova Vás
upozorňuje, že podle Čl.II přechodných ustanovení
zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, platnost Osvědčení samostatně hospodařícího rolníka, vydaného podle
zákona č.105/1990 Sb., o soukromém podnikání
občanů, ve znění pozdějších předpisů, končí k
datu 1.5.2009.
Pokud byste ve své činnosti hodlal (a) dále pokračovat po tomto datu, je nutné, abyste se zaevidoval (a)
jako zemědělský podnikatel podle výše uvedeného
zákona o zemědělství na zdejším živnostenském
úřadě.
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obecnímu úřadu, nikoliv od vydání občanského průkazu. Oznámení můžete
učinit na živnostenském úřadě již na základě potvrzení o změně trvalého
pobytu.
Do 15-ti dnů nezapomeňte oznámit také změnu místa podnikání, příjmení
nebo odpovědného zástupce.
Po novele živnostenského zákona, účinné k 1. červenci 2008, je živnostenský úřad povinen uložit podnikateli za neoznámení této změny pokutu,
a to až do výše 20 000,- Kč.
Po oznámení změny a zaplacení správního poplatku Vám bude vydán
výpis ze živnostenského rejstříku s aktuálními údaji a současně se nedopustíte výše uvedeného správního deliktu.
Živnostenský úřad Magistrátu města Havířova sídlí ve 4. patře budovy
B a změnu můžete oznámit v kanceláři č. 414, 418, 419, 420.
Albrechtické listy

Obecní policie zasahuje
• Za poslední čtyři měsíce bylo řešeno 14 přestupků na úseku
silničního provozu, 6 přestupků 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 6 přestupků, kdy se
zejména jednalo o podávání alkoholu nezletilým a kouření
na zakázaných místech.
• Dne 30.05.2008 v 02.49 hodin telefonicky oznámila Č.I.
z Albrechtic, že neznámí mladíci tahají nějaké stoly a dělají
hluk. Hlídka OP při ohledání místa zjistila, že mladíci utekli
směrem ke kotelně na sídlišti. Na místě se nacházely tři železné
stoly, které nejspíš pocházely z budovy Těšínských jatek
na ul. Středová. Hlídka OP obhlédla místo kolem domu a směrem ke kotelně, nikdo však nebyl zjištěn. Následnou pojížďkou byli na sídlišti spatřeni dva mladíci, kteří se při zahlédnutí
hlídky rozešli ke svým domovům. Jednalo se o Z.M. a L.R.
z Albrechtic. Hlídka OP přemístila stoly pod budovu bývalé
výrobny “Bernatík”, telefonicky vyrozuměla majitele budovy
a dozorčího PČR Těrlicko.
• Dne 13.06.2008 ve 12.25 hodin osobně oznámila K.E.
z Albrechtic, že v nezjištěnou dobu jí odcizil S.J. z Albrechtic
rám plotu. Hlídka OP navštívila místní sběrnu fy Kovonyt,
kde bylo zjištěno, že rám plotu zde zmiňovaný S.J. odevzdal.
Bylo sepsáno oznámení o přestupku, zajištěn rám plotu a věc
předána Komisi pro projednávání přestupků obce Albrechtice.

• Dne 26.07.2008 v 22.50 hodin byl zjištěn na komunikaci
u zastávky MHD na ul. Životická ležící muž. Hlídka OP muže
sebrala z vozovky, usadila na zástavku a dotázala se, zda není
nějak nemocný. Poté byl vyzván k předložení dokladů.
Při jejich kontrole hlídka zjistila, že na jmenovaného K.M.
z Albrechtic je vydán zatykač, ihned byla vyrozuměná PČR
Těrlicko k převzetí muže.
• Dne 03.08.2008 v 23.50 hodin na ul. Stonavská zjistila hlídka
OP neznámého mladíka kráčejícího ze směru od obce Stonava.
Mladík držel v ruce pilku na železo a rukavice. Jelikož bylo
jednání mladíka podezřelé, hlídka se dotyčného dotázala,
odkud jde a proč si nese pilku. Mladík se doznal, že byl krást
kabely a jelikož byl u krádeže vyrušen příjezdem policejní
hlídky, dal se na útěk. Jednalo se o M.M. ze Stonavy. K dalším
úkonům byla vyrozuměna PČR Těrlicko.
• Dne 07.08.2008 v 20.50 hodin byly na zástavce MHD na
ul.Těšínská zajištěny podezřelé osoby ze sprejerství. Jednalo
se o T.J. ze Sokolova a H.M. z Albrechtic, kdy mladíci byli
schováni za autobusovou zastávkou. Případ si převzala k dořešení PČR Těrlicko.
• Dne 11.08.2008 během pochůzky byla navštívena místní
sběrna fy Kovonyt za účelem zjištění, zda se zde nenachází
odcizené ocelové poklopy z areálu hřiště FK Baník Albrechtice.
Zaměstnanec uvedl, že poklopy zde odevzdal P.D. ze Stonavy.
Hlídka OP sepsala potvrzení o odnětí věci a poklopy předala
Komisi pro projednávání přestupků obce Albrechtice. Oznámení o přestupku bylo také postoupeno k řešení PČR Těrlicko.
Daniel Wróbel - velitel OP

• Dne 23.06.2008 v 09.47 hodin telefonicky oznámil G.V.
z Albrechtic, že mu někdo odcizil od domu ze zahrady železo.
Jednalo se o železný profil a sloupek od plotu. Hlídka OP šetřením zjistila, že toto železo odevzdal v místní sběrně fy Kovonyt S.J. z Albrechtic. Bylo sepsáno oznámení o přestupku,
železo zajištěno a věc předána Komisi pro projednávání přestupků obce Albrechtice.
• Dne 29.06.2008 v 01.50 hodin telefonicky oznámila N.M.
z Albrechtic, že se někdo pohybuje v zahradě domu č.p.221
a je odtamtud slyšet hluk a cinkot rozbitého skla. Bylo zde
podezření pokusu vloupání do domu rozbitým oknem. Hlídka
OP při příjezdu prosvítila zahradu, uslyšela šramot a neznámé
osoby se daly na útěk přes plot směrem k evangelickému hřbitovu. Služebním vozidlem se strážníci přesunuli na ul. Bělehradská a vyčkávali na možný pohyb osob. Za nějakou dobu se
objevily na poli dvě postavy, které se při zahlédnutí hlídky
daly na útěk. Hlídka OP po marné výzvě, aby se osoby zastavily, zadržela obě osoby při útěku. Jednalo se o mladíky Z.M.
a S.J. z Albrechtic. Z důvodů možného spáchání trestného činu
vloupání byly osoby předány hlídce PČR Těrlicko.
• Dne 09.07.2008 v 00.30 hodin strážníci spolupracovali s PČR
Těrlicko při pátrání po S.D.z Albrechtic, který oznámil na linku
158, že si chce podřezat žíly. Po cca 30 minutách byl nalezen
u budovy bývalé výrobny “Bernatík”. Hlídce tvrdil, že spolykal
dva plata tablet a zapil to pivem. Jelikož byl značně podnapilý
a upadal do spánku, byla hlídkou přivolána záchranná služba.
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vel.:

Vítáme nové občánky obce Albrechtice:
Štajnerová Anežka, Štajnerová Adéla, Slažyk Dominik,
Gerdová Eliška, Gajdaczová Julie, Rzymanek Arnošt,
Chnúrik Marek, Macurová Eliška, Koryntová Simona,
Zajac Dominik.
Maličkým ústům milý úsměv, rodičům mnoho lásky
a všem touhu žít pro druhého.
Přeje Sbor pro občanské záležitosti
Kochane Maleństwo!
Witamy Cię wśród nas.
Niech Ci życie będzie słodyczą
Dom – miłością
Ludzie – przyjaciółmi
Natura – matką
Wiedza–siostrą
A Bóg – wszystkim!
Życzy Aktyw dla spraw obywatelskich

5

2. MÍSTO V REPUBLIKOVÉM KOLE SOUTĚŽE HLÍDEK MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Již čtvrtým rokem se Mgr. Kateřina Hořejší se žáky přírodovědného kroužku zapojuje do soutěže, ve které využívá znalostí z 1. pomoci a je pořádaná Českým červeným křížem.
Letos naše škola vyslala na městské kolo Hlídek mladých
zdravotníků do Českého Těšína tři pětičlenné hlídky. 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 zde podařilo vyhrát.
Krajské kolo v Opavě 24.5.2008 toto družstvo rovněž
vyhrálo. Své znalosti a dovednosti předvedlo na stanovištích:
autonehoda s pneumotoraxem, požár v budově školy s popáleninami a rvačka fanoušků s tepenným krvácením a nožem v
břichu.

Družstvo, které získalo 2. místo v republikovém kole HMZ
Zleva: Tereza Wachtarczyková, Michaela Palowská, Johana Palowská,
Dominika Siudová, Veronika Enenkelová

V republikovém kole v Pelhřimově 21.6.2008 děvčata
vybojovala 2. místo, především díky výborné spolupráci mezi
sebou na stanovištích: výbuch petardy s tepenným krvácením
a bezvědomím, srážka kola s tržnou ránou na kole a výlet
k potoku s otevřenou zlomeninou bérce.
Velké poděkování patří Českýmu červenému kříži Karviná,
který nás zdarma do Pelhřimova dopravil a také paní Marii
Hlaváčové, která s přípravou děvčat pomáhala nejen radou, ale
také přípravou stanovišť s nalíčenými zraněními.
Mgr. Kateřina Hořejší

Stanovičtě srážka kola

OBČANSKÝ PRŮKAZ S DOBOU PLATNOSTI 1 MĚSÍC
Z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení
občanského průkazu lze vydat na žádost občana tzv.
„na počkání“ občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc.
Za jeho vydání se vybírá správní poplatek ve výši
100,-Kč. Správní poplatek se vybírá v tomto případě
i za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji.
Občanský průkaz s dobou platnosti 1 měsíc vydává
obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana. Pro občany obce Albrechtice
tento občanský průkaz vydává Magistrát města
Havířova, odbor vnitřních věcí.
Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově
čitelných údajů se podává současně se žádostí
o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji.
K vydání občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů je občan povinen předložit 2 fotografie a pro
vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji 1 fotografii, tzn. celkem občan předloží 3 fotografie.
Halina Plachtová
matrika
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OSLAVY 100 LET DĚLNICKÉHO DOMU

V sobotu 30.8.2008 proběhly v parku Dělnického domu oslavy
100 let Dělnického domu v Albrechticích. Kulturní program,

Dalibor Janda

který vyplnil celé odpoledne a dlouhý večer, se vydařil. Park
byl návštěvníky doslova zaplněn.

Moderátor Jiří Basta a starosta
Ing. Vladislav Šipula

Folklórní soubor Suszanie

Posluchači v parku

Varmužova cimbálova muzika

Hudební skupina Náladička

Hudební skupina Doraband

ZKUSTE TO S FLORBALEM

Neseď doma a přijď mezi nás!
Hledáme nové spoluhráče do všech kategorii od 6 do x let
(přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, junioři, juniorky, muži)
CO NABÍZÍME:
- zázemí již 5 let fungujícího florbalového klubu, kde se minulou sezonu probojovali mladší žáci do moravskoslezské ligy
a muži již třetí sezónu hrají druhou ligu
- tréninky 2x týdně pod vedením trenéru, ve velké sportovní
hale Horní Suchá
- ligové soutěže
- v létě pro děti týdenní florbalový kemp s bohatým programem
Albrechtické listy

- pravidelně se účastníme Prague Games (největšího dětského
florbalového turnaje na světě s velkou mezinárodní účastí)
- pořádáme výměnné pobyty s partnerským klubem FbO Nižná
(mistr republiky v kateg. ml. žáci) ze Slovenska
- členům nabízíme zvýhodněné ceny při nákupu florbalového
a sportovního vybavení
ČASY TRÉNINGŮ ÚTERÝ a ČTVRTEK
od 15:00-16:30 přípravka a elevové
od 16:30-18:00 mladší a starší žáci
od 18:00-19:30 Junioři
od 19:30-21:00 muži A a B
Časy tréninků juniorek najdete na našich web.stránkách do 14 dnů.
Kontakt: www.florbalhs.com, telefon 604 758 831, 602 536 756
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NA KRÁLOVSKÉM DVOŘE V ALBRECHTICÍCH

„Buďme králi ve svých snech a místa svá hledejme na výsluní,“
řekl kdysi někdo moudrý. A tak jsme hledali.
Je horký den 23. června 2008 těsně před pátou. V Dělnickém domě v Albrechticích je už skoro plno, za posledními
diváky se zavírají dveře, dveře s plakátem: Královna Koloběžka I., muzikál podle pohádky Jana Wericha, scénáře divadla BUKOS, v úpravě a režii Lenky Kocurkové, hudební režii
Radky Kozlové, s původní hudbou Bogdana Kiszky.
Je horký den 23. června o hodinu později. V Dělnickém
domě v Albrechticích si na scéně svou chvilku na výsluní užívají tanečníci, technici, dvorní dámy i vesnické holky, rybář
s mlynářem, koňaři, trhovci, umělci a samozřejmě pan král
se šaškem, vypravěčem a Zdeničkou, královnou. Slyší potlesk,
uklánějí se a znovu spouštějí: „Život si spěchá, letí, běží…, “
krásnou písničku Bogdana Kiszky, který kdysi hrál svoje první
skladby s kamarády právě tady v Albrechticích.
Co svedlo všechny tyto mladé lidi dohromady? Zvědavost,
chuť být s kamarády, vytáhnout se před holkami, překonat
ostych, nebo touha se ulít ze školy? Těžko říct. Snad jim
to stálo za to. Odnesou si DVD se záznamem z představení
a snad i pocit, že udělat něco pro druhé má smysl .
Povedlo se nám zahrát celkem pět představení pro pět set
diváků (i přespolních, například ze Stonavy) a znovu tak spojit
v dobrém mládež s dospělými, školu s občany obce, tak jak se
nám to podařilo už třeba na Dni tradic, Radovánkách nebo
na Cimrmanově Africe. Stálo mi to za to.
Lenka Kocurková
Děkujeme za pomoc a spolupráci všem, kteří nám umožnili
představení uskutečnit: vedení obce za propůjčení Dělnického
domu a za příspěvek použitý na zapůjčení kostýmů, výrobu
rekvizit a DVD záznamů z představení; vedení školy, zvláště
Pavle Martinkové za podporu a umožnění přípravy vystoupení;
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M. Miechovi,prvnímu kritikovi; p. Enenkelovi za pomoc
při ozvučení; T. Pawerové za vedení výroby kulis; P. Keslerovi,
režisérovi DVD; B. Kiszkovi za úpravu a nahrání hudby,
dalším pomocníkům, všem hercům a také rodičům za podporu
svých dětí.
Poděkování rovněž patří I. Ruhswurmové za přípravu stepaerobicu a I. Chodurové za koordinaci termínů v Dělnickém domě.

POSTŘEHY HUDEBNÍ REŽISÉRKY
Naši herci museli kromě textu a pohybu po jevišti zvládnout také zpěv, z něhož měli zpočátku obavy. Ty se podařilo
zahnat po zjištění, že v celé divadelní hře je jen jedna sólová
píseň, kterou bezchybně zvládla „Zdenička“ Veronika Enenkelová. Obdiv jistě také zaslouží vypravěč Lukáš Inkomer,
který se nenechal dlouho přemlouvat k sólové improvizaci
v úvodu divadelní hry. Dokonce – v zájmu autenticity zpěvu
a hry - neváhal vzít si domů kytaru a trénovat prstoklad akordů
ve svém volném čase. Všichni zpěváci si velice brzy osvojili
melodie písní a o tom, že se jim hudba líbila, svědčí fakt, že si
písně zpívali nejen při zkouškách, ale i o přestávkách ve škole.
Na tomto místě je třeba vyjádřit poděkování za trpělivost autorovi
hudby Bogdanu Kiszkovi, který několikrát upravoval hudební
doprovod tak, aby vyhovoval hlasovým dispozicím zpěváků.
Hudba našla uplatnění také ve výstupech před králem.
Několikrát jako doprovod tanečních čísel, která byla různorodá
– od moderních tanců, přes country tance, po stepaerobic
– a také jako samostatná čísla. Odvahu k sólovému vystoupení
našli flétnistka Andrea Brzosková, spolu s recitátorkou
Kamilou Šebestovou, a kytarista Artur Bobek. Jejich příchod
na scénu vtipně ohlašoval šašek Danek Kucharczyk, který se
rovněž osmělil k malé taneční a pěvecké etudě.
Radka Kozlová
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA OKEM 2008

Pátek – malování plotu na sídlišti

Koncert Romana Lasoty
Pátek – program pro děti

• • • PLACENÁ INZERCE • • •

Koncert finalistek Albrechtické STAR

Albrechtické listy
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ZARYS DZIEJÓW, WSPÓŁCZESNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
SZKOLNICTWA POLSKIEGO W OLBRACHCICACH
Nauczanie – prekursor szkolnictwa – w języku polskim
w Olbrachcicach ma dłuższą tradycję aniżeli sam budynek
miejscowej polskiej szkoły podstawowej, który w roku 2008
doczekał swego 180-lecia. Dowodzą tego księgi i kroniki,
które zawierają prawdę o tamtych czasach. Czasach, w których na tekstach polskich wieszczów kształtowała się tradycja
na tej ziemi, rodziła teraźniejszość.
Z notatek kościelnych wynika, że już w XVI w. stał w Olbrachcicach rzymsko-katolicki kościół parafialny, który był
organizatorem nauczania miejscowych dzieci. Ta forma
nauczania utrzymała się nawet w czasach kontrreformacji,
kiedy kościół olbrachcicki został filią kościoła karwińskiego.
Kronika kościoła parafialnego w Karwinie pod datą 1727
wzmiankuje, że wprawdzie nie ma w Olbrachcicach samodzielnego budynku szkolnego, ale jest nauczyciel, który uczy
czytać z książek polskich, drukowanych szwabachą w Brzegu
nad Odrą i Gdańsku.
Przed rokiem 1800 (dokładna data nie jest znana) Olbrachcice
otrzymały budynek do celów szkolnych. Był to z pewnością
rezultat decyzji władz austriackich o wprowadzeniu obowiązku
szkolnego dla dzieci 6-12-letnich, który wszedł w życie
w roku 1774. Budynek, który stał w miejscu, gdzie dziś szopa,
był drewniany na kamiennych fundamentach. Posiadał jedną izbę
lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Jak pisze kronikarz
Orszulik, językiem wykładowym w tej szkole był język polski.
W roku 1828 w pobliżu szkoły drewnianej, którą zamieniono
później na przyszkolny budynek gospodarczy, wybudowano
parterową jednoklasową szkołę murowaną. Ona to – kilkakrotnie przebudowywana i modernizowana – przetrwała po
dziś dzień.
W tym nowym, murowanym budynku też zadomowiła się polszczyzna. Dowodzi tego wyciąg egzaminacyjny sporządzony
przez nauczyciela Józefa Kasperlika w roku 1848 oraz podział
dzieci na 5 grup: I – poznające litery, II – sylabizujące, III –
czytające mały katechizm, IV – czytające 1. część czytanek,
V – czytające 2. część czytanek. Szkoła miała charakter
wyznaniowy, katolicki.
Warto dodać, że wówczas rok szkolny trwał od 3 listopada
do 25 września, a do szkoły można było wstępować w ciągu
całego roku.
Dzień 14 listopada 1860 jest ważną datą dla olbrachcickiej
szkoły. Miejscowa społeczność ewangelicka separuje się,
otwierając w domu prywatnym gospodarza Delonga własną
szkołę. W dwa lata później szkoła ta przenosi się do specjalnie
wybudowanego w sąsiedztwie posiadłości Delonga nowego
jednoklasowego budynku. Jednocześnie wydzielony zostaje
teren pod cmentarz ewangelicki.
W szkole ewangelickiej – do czasu jej połączenia w sensie
administracyjnym z katolicką w roku 1923 – uczyło kolejno
5 nauczycieli: Jan Ciahotny, Jan Kołder, Jan Buczek, Jan Błahut,
Adam Zientek. Istnieje spis książek biblioteki nauczycielskiej
szkoły ewangelickiej z roku 1866 – książki były polskie. Tak
samo zachował się wykaz obowiązujących podręczników
z roku 1869 – wszystkie podręczniki były polskie, tylko jedna
dwuczęściowa czytanka była niemiecka. W okresie 1886-1889
naukę w szkole ewangelickiej pobierało przeciętnie 110-117
uczniów.
W trzy lata po utworzeniu Czechosłowacji, w roku 1921
w Olbrachcicach powołano do życia jednoklasówkę czeską

z 18 uczniami. Wydzielono dla niej tymczasowe pomieszczenie
w szkole ewangelickiej. Stan ten utrzymywał się do roku 1924,
kiedy to oddano do użytku nowy budynek czeskiej szkoły w
centrum gminy.
Tymczasem szkoła katolicka w roku 1898 przebudowana
zostaje na piętrową i... otrzymuje nazwę Szkoła Jubileuszowa
Najjaśniejszego Pana Cesarza Franciszka Józefa I. Szyld
z tą nazwą zawisł na murku wyrastającym z dachu nad bramą
wejściową. Na pamiątkę dnia oddania tego rozbudowanego
zakładu posadzono przed jego frontem dąb.
Ówcześni kronikarze informują, że podręczniki, redagowane
w języku polskim, drukowane były w Wiedniu, natomiast
świadectwa – co niewątpliwie może budzić pewną sensację –
miały jednojęzyczny nadruk: polski. W roku szkolnym 1898/99
uczęszczało do tej szkoły 133 uczniów. Największą zaś ich
liczbę zanotowano w roku 1915/16, bo aż 223.
W roku 1923 – po połączeniu szkoły katolickiej i ewangelickiej w jedną trzyklasową Polską Szkołę Ludową w Olbrachcicach (z braku pomieszczeń w Szkole Jubileuszowej nadal
jednak korzysta się także z budynku byłej szkoły ewangelickiej) – stan jej uczniów wynosił jeszcze 211. Jednak z chwilą
uruchomienia w roku 1924 budynku szkoły czeskiej, który
od razu mieści dwie klasy, sukcesywnie malał aż do... 136
w roku 1933/34.
W okresie okupacji hitlerowskiej w budynku szkoły czynna
jest jedna klasa szkoły niemieckiej i znajduje się w nim siedziba
Hitler Jugend. Polskie społeczeństwo Olbrachcic oddala umieranie polskości przez organizowanie tajnego nauczania dzieci
w języku polskim, które prowadzi nauczyciel Jan Głombek.
Dzięki temu po wyzwoleniu stosunkowo sporo, bo aż 101
dzieci zapisuje się do szkoły polskiej, która zostaje otwarta już
w roku szkolnym 1945/46. Szkoła jest 3-klasowa, jej dyrektorem zostaje Jan Głombek, etaty nauczycielskie obejmują
Wilhelm Budziński, Helena Fuskówna i Anna Pribulowa
(roboty ręczne).
Na stanowisku dyrektora po Głombku (1945-1948) zmieniają
się kolejno: Henryk Bonczek (1948-1951), Karol Miczka
(1951-1953), Adolf Kiedroń (1953-1954), Bruno Waszek
(1954-1988), Iwona Guńka (1988-1991), Otokar Winkler
(1988-1998), mgr Jolanta Kożusznik (1998-dotąd).
Niemiłe refleksje musi wywołać rzut oka na przemiany szkoły
w okresie powojennym: 1954/55 (2-klasowa) – 66 uczniów,
1955/56 (3-kl.) – 71, 1959/60 (4-kl.) – 89, 1961/62 (4-kl.) – 104,
1974/75 (3-kl.) – 73, 1976/77 (3-kl.) – 65, 150-lecie, 1977/78
(2-kl.) – 52, 160-lecie, 1987/88 (2-kl., 4 roczniki) – 45, 170lecie, 1997/98 (2-kl., 5 roczników) – 26, 180-lecie, 2007/2008
(2-kl., 4 roczniki) – 20 uczniów.
Z dniem 1 września 1972 przy szkole zaczyna działać świetlica
dla dzieci matek pracujących. Pierwszą jej wychowawczynią
została Hildegarda Firlowa.
Skład grona pedagogicznego w roku jubileuszu 180-lecia
budynku polskiej szkoły w Olbrachcicach:
Dyrektor: mgr Jolanta Kożusznik
Nauczycielki: mgr Jolanta Kożusznik, Janina Guńka, Helena
Dyrbuś, mgr Lucja Gill
Wychowawczyni w świetlicy: Helena Dyrbuś
(Ciąg dalszy na str. 11)
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ZARYS DZIEJÓW, WSPÓŁCZESNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
SZKOLNICTWA POLSKIEGO W OLBRACHCICACH
(Dokonczenie ze str. 10)

Uczniowie:
Klasa 1.: nikt się nie zapisał
Klasa 2.: Robert Bolek, Maria Konesz
Klasa 3.: Agata Guńka
Klasa 4.: Lenka Chromik, Bogdan Kajstura, Barbara Kloza,
Joanna Santarius, Karolina Santarius, Paweł Santarius,
Terezie Sekáč
Klasa 5.: Claudia Bromek, Piotr Cielecki, Barbara Czap,
Magdalena Guńka, Renata Chromik, Tomasz Kloza,
Agata Kolek, Sabina Machaczek, Marek Skotnica,
Marcin Žyla
Wychowawczynie w przedszkolu: Irena Siwek (zastępstwo
Ewa Mrowiec), Maria Bolek
Przedszkolacy: Adam Czap, Richard Dal, Nela Gruszkowska,
Julia Jeżowicz, Jan Jeżowicz, Anna Jonszta, Karolina Kiszka,
Alexander Klimsza, Julia Maria Kotas, Tomasz Masár,
Gabriela Nožička, Mariola Recman, Adam Recmaniok,
Natalia Pasz, Hanka Rusinová, Radziej Rudak, Krysia Rybárová, Andrzej Rybár, Irenka Recmanová
Zarząd Koła Macierzy Szkolnej: Mariola Nožička (prezes),
Adam Gruszkowski (wiceprezes), Barbara Guńka (skarbnik),
Tomasz Czap (gospodarz), Karol Cielecki (zastępca gospodarza),
Renata Žylowa (protokolant), Roman Pasz, Irena Kloza,
Jolanta Bromek, Beata Kolek, Bogdan Kajstura, Aleksander
Jeżowicz
Jakie są perspektywy Szkoły-Jubilatki?
Rok szkolny 2008/09: 1 klasa z rocznikami 1, 3, 4, 5. Zakładana liczba uczniów wynosi 12, pod warunkiem, że wszyscy
czwartoklasiści pozostaną w 5. klasie w Olbrachcicach. Dyrektorka jest optymistką i ufa, że pogłoski o rzekomej decyzji
rodziców trójki dzieci o zapisaniu ich do szkoły w Cz. Cieszynie nie potwierdzą się. W przeciwnym razie dojdzie do dramatycznej sytuacji: liczba uczniów zmaleje do 9(!).
Rok szkolny 2009/10: 9 uczniów
Rok szkolny 2010/11: 14 uczniów
Rok szkolny 2011/12: 16 uczniów

Komentarz pani dyrektor:
Powyższa prognoza może być realna, jeżeli wszyscy uczniowie
spędzą u nas całych pięć lat. Wiadomo bowiem, że do przedszkola
będzie się zapisywać 6-7 dzieci. Kryzys, który przed kilku laty
omal nie powalił naszego przedszkola, obecnie zagroził szkole.
Mało kto wie, że uczniowie naszej placówki odnoszą sukcesy
w rywalizacji z rówieśnikami zarówno w konkursach wiedzowych, śpiewaczo-muzycznych, jak i w zawodach sportowych.
Tylko w tym roku szkolnym Tomek Kloza i Magdalena Guńka
otrzymali wyróżnienia w konkursach matematycznych Kangur
i Pikomat. Claudia Bromek wygrała mistrzostwa szkół polskich
w pływaniu w Bystrzycy, drużyna lekkoatletyczna okazała się
najlepsza w kategorii małoklasówek podczas Igrzysk Lekkoatletycznych w Trzyńcu, zespół „Barbórki” otrzymał wyróżnienie
w przeglądzie Cieszyńskiej Pieśni Ludowej i w nagrodę wyjechał do Koszęcina, Bogdan Kajstura był 10. spośród 222 uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX,
jego koledzy z 4. klasy zajęli zaś następujące lokaty: 19, 27, 28,
57, 69. Natomiast 5-klasistka Magdalena Guńka w tym samym
konkursie była 15. wśród 435 uczniów. Pozostali nasi reprezentanci w tej kategorii zajęli miejsca: 21, 40, 41, 47, 55, 68.
Nasi podopieczni co roku upiększają swoimi występami imprezy
na terenie gminy. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wystawiają
Jasełka, dają programy okolicznościowe na balikach, Dniach
Matki, na festynach, wiosną wyćwiczyli przedstawienie z okazji
180-lecia budynku naszej szkoły.
Członkowie grona pedagogicznego przez cały rok uczestniczą
w szkoleniach, dzięki którym sukcesywnie podnoszą kwalifikacje
pedagogiczne. Ostatnio uzyskali certyfikat uprawniający do
obsługi tablicy interaktywnej, opanowują kolejne nowe programy komputerowe, uczą się metod krytycznego myślenia
podczas pisania i czytania, zdobyli wiedzę w dziedzinie tzw.
Szkoły Twórczej itp. Podejmujemy się tego wszystkiego po to,
by swoich podopiecznych móc uczyć najnowocześniejszymi
metodami, aby nasza wiejska szkoła pod żadnym względem nie
odstawała od dużych szkół miejskich. A mimo to – jak się okazuje – nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się ubytkowi
uczniów w naszej szkole.
Dyrekcja Szkoły-Jubilatki
Zarząd Koła Macierzy Szkolnej

SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ PORADNA VE SPOLUPRÁCI
S KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ INFORMUJE:
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi,
sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele
průkazů TP, ZTP a ZTP-P
Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou pro všechny
klienty slevy:
- na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4 – 6 %)
u vybraného dodavatele
- na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic
- na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%),
pevné linky, internet, Telefonica O2
- na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)
- na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)
- na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného
dodavatele
Albrechtické listy

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění
za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut,
pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven.

Neplaťte víc, než je potřeba!
Finanční poradna dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17.
let bez vstupního poplatku.
Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany.
Bližší informace: Kontaktní místo – Dům Odborových
služeb, Českobratrská 18 Ostrava
Úřední den – každý čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
Tel.: 596 111 023, 605 082 265
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009
V pondělí 1. září byl zahájen na nádvoří školy slavnostním
shromážděním nový školní rok 2008/2009.
Všechny žáky naší školy, pedagogy a rodiče, kteří doprovázeli
své děti, přivítal pan ředitel
Mgr. Zdeněk Feber. Přítomní hosté – starosta obce Albrechtice
Ing. Vladislav Šipula, zástupkyně SPOZ paní Marcela Palowská
a předsedkyně sdružení Rodina a škola ve svých krátkých proslovech pozdravili všechny žáky a popřáli jim mnoho úspěchů

Zahájení školního roku na nádvoří školy

v novém školním roce. Do školy nastoupilo celkem 290 žáků,
z toho do prvních tříd celkem 32 žáků.
Přejeme tedy všem žákům hodně úspěchů v získávání vědomostí a znalostí a také mnoho zážitků při nejrůznějších mimoškolních činnostech – na škole v přírodě, na lyžařském výcviku, na karnevalu, při malování na chodníku …
Mgr. Pavla Martinková

Zahájení školního roku v 1. třídě

AKTUALITY PÉTANQUE
V období měsíce května a června 2008 se hráči pétanque
zúčastnili 6 regionálních turnajů a turnaje pořádného v Polsku
a na Ukrajině. Dále se zúčastnili kvalifikačního turnaje
o postup na mistrovství ČR v tripletu a po dobré hře vybojovali
účast na mistrovství republiky.
Na těchto turnajích dosáhli níže uvedených výsledků:
Na mezinárodním turnaji na Ukrajině s účastí družstev
z Bulharska, Maďarska, Ruska, Běloruska, Polska nás reprezentoval v družstvu Slovenska pan Kamil Vajčovec. Společně
vybojovali 3 místo v tripletu a 3 místo ve dvojicích.
Na mezinárodním turnaji Center Cup ve Wroclavi při účasti 79
družstev nás úspěšně reprezentovalo družstvo ve složení
Kamil Vajčovec, Jan Bukovčík a Jaroslav Ševčík a vybojovalo
velice krásné 10. místo.
Na dvou turnajích, konaných ve Staříči nás reprezentovali
Miloš Kachlíř a Jan Fukala. V prvním turnaji obsadili 4. místo,
ve druhém turnaji postoupili do finále, ve kterém podlehli
domácí dvojici, a přivezli pohár za II. místo. Tento turnaj byl
pořádán u příležitosti oslav 750 let založení obce Staříč.
V kvalifikačním turnaji v Litovli o postup na mistrovství
republiky nás reprezentovalo družstvo ve složení Zdenek
Dujava, Jan Bukovčík, Jaroslav Ševčík a Kamil Vajčovec.
Po velmi dobré hře obsadili 5. místo a tím se kvalifikovali na
mistrovství ČR v Poděbradech.
V dobrých výsledcích pokračovali i na MR a obsadili 10. místo.
Na domácí půdě PAKA, o.s. byl pořádám 6. ročník turnaje
O Albrechtický kahan za účasti družstev ze Slovenska.
Ve finále podlehl Jan Fukala Janu Bukovčíkovi.
V rámci propagace pétanque byl uspořádán při příležitosti
Mezinárodního dne dětí turnaj dvojic pro žáky Základní školy
Albrechtice. Do turnaje se přihlásilo 8 dvojic, z toho 1 dvojice
dívek. Po seznámení se s pravidly pétanque začaly boje
o turnajové vítězstvi.
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Medaili a diplom získali za:
I. místo
Vašek Valík a Vojtěch Žiak,
II. místo
Petr Jeřábek a Filip Miczka,
III. místo
Karel Kvapil a Marek Chmiel,
IV. místo
René Polka a Michal Berky
Kromě diplomů a medailí všichni zúčastněni dostali pohoštění
a malé upomínkové dárky. Turnaj se vydařil nejen pěkným
počasím, počtem přihlášených žáků, kteří projevili zájem o tuto
hru, ale i účastí několika rodičů, kteří přišli své děti povzbudit.
Statistika umístění od zahájení sezóny 2008
Celkem odehráno turnajů : 17
1. místo . . . . . . . . . 2x
6. místo . .
2. místo . . . . . . . . . 4x
7. místo . .
3. místo . . . . . . . . . 3x
8. místo . .
4. místo . . . . . . . . . 1x
9. místo . .
5. místo . . . . . . . . . 1x
10. místo . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. . .1x
. .2x

Ve zbývajících odehraných třech turnajích se družstva neumístila do 10. místa.
Jan Fukala
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ŠKOLNÍ LIGA TOUCH RAGBY 2007 / 2008
AKCE S PODPOROU MAGISTRÁTU MĚSTA HAVÍŘOVA
Poslední 7.turnaj Havířovské školní ligy v TOUCH RAGBY
při sobotním Dnu ragby potvrdil první místo školního kroužku
albrechtické základní školy. Žáci z Albrechtic si pohár za
prvenství skutečně zasloužili, od 2. turnaje byli buď v čele,
nebo nejhůře na 2. místě dlouhodobé tabulky.
Liga skončila, nyní pro kroužky hledáme další program. Kontaktujeme ostravské školy, údajně tam učitelé vedou kroužky
a školy mají být přihlášeny do celostátní školní ligy a rádi bychom poslali buď vítěze školní ligy, ale spíše první tři týmy do
nějakého celostátního turnaje školních kroužků.
Školní ligu začala čtyři družstva v sálovém turnaji při klubovém Mikuláši v prosinci. Vyhrál kroužek ze základní školy
na Žákovské ulici a po dobu, kdy se hrálo v hale (s výjimkou
3. turnaje), se držel v čele. Do 2. turnaje nastoupil další
kroužek, jediný ze Šumbarku, ze ZŠ Školní. Hráči se v týmu
dost často měnili, ale jeho síla, byť v něm hráli nejmladší
a nejmenší, postupně rostla. Zklamáním byl rozpad kroužku
na ZŠ Hrubínova, závěr dlouhodobé soutěže, kdy se týmu
musely v posledních dvou kolech zápasy kontumovat, aby se
neovlivnilo bodové hodnocení ostatních družstev. Zda se
povede i to, co se rozhodně nepovedlo při loňské akci Sport
bez předsudků – tedy přechod z kroužků do klubových
mládežnických družstev – se ještě uvidí, trenéři kroužků by
to svým nejtalentovanějším hráčům měli doporučit.

Prvenství z prvního ročníku Havířovské školní ligy si odnesli
žáci albrechtického kroužku, kteří se pod vedením Radka Klody
propracovávali od 3.místa v 1. kole až po celkovou výhru
v lize s náskokem 4 bodů. Měli ve svém středu šikovné hráče
a hráčky a předváděli nejvyrovnanější výkony, vyhráli 3., 5.
a 6. kolo, jen v 1. a ve 4. se jim nedařilo.
Výsledky 7. turnaje
Albrechtice - Žákovská
Gorkého - Albrechtice
Gorkého - Hrubínova
Hrubínova - Žákovská
Hrubínova - Albrechtice
k = kontumačně
Tabulka 7. turnaje
1. GORKÉHO
2. ALBRECHTICE
3. ŽÁKOVSKÁ
4. ŠKOLNÍ
5. HRUBÍNOVA

5:4
8:6
5:0 k
0:5 k
0:5 k

4
4
4
4
4

Školní - Hrubínova
Žákovská - Školní
Albrechtice - Školní
Školní - Gorkého
Žákovská - Gorkého

3
3
2
1
0

1
0
0
1
0

0
1
2
2
4

5:0 k
6:2
6:4
4:4
2:5

22:12
22:16
17:12
15:16
0:20

11
10
8
7
0

KONEČNÁ TABULKA ŠKOLNÍ LIGY 2007/2008
1. ALBRECHTICE
28 19 2 7
94:55
2. GORKÉHO
28 14 8 6
85:55
3. ŽÁKOVSKÁ
28 16 1 11
77:56
4. ŠKOLNÍ
28
4 4 20
51:82
5. HRUBÍNOVA
28
9 1 18
36:83

68
64
61
40
38

BESEDA „JAK CHOVAT VČELY“

Kroužek ze ZŠ Hrubínova se tedy v průběhu ligy rozpadl
po 5. turnaji, trenérům Martinovi Havlíčkovi a Jardovi Jurkovi
se nepovedlo kroužek průběžně doplňovat. Přitom družstvo
jeden turnaj vyhrálo, ale dlouhodobě se neodlepilo od předposledního místa, možná právě to ovlivnilo chuť hráčů do hry.
Naopak tým ze Školní začal turnaj bez výhry, ve třetím kole se
svěřencům trenéra Jiřího Kuchaříka podařilo poprvé remízovat a v šestém dal dokonce na frak tehdy vedoucímu družstvu
Žákovské. Kluci z tohoto družstva jsou skutečně bystří a pohybově nadaní.
Žákovská (trenéři Jarda Tomčík a Petr Kozubík) vedla s výjimkou
3. kola až do kola pátého. Přechod na hřiště žáci ze Žákovské
nějak nezvládli a od 5. turnaje se propadali. Do posledního
turnaje nastupovali z 2. místa a měli stejný počet bodů jak Gorkého, právě s tímto týmem však prohráli 3:5 a 2. pozici ztratili.
To družstvo z Gorkého bylo dlouho ve středu tabulky a dopředu
se propracovalo až po přechodu na hřiště. Tým byl stabilizovaný a soudržný, měl dokonce vlastní dresy, které pořídila
maminka jedné z hráček. Kluci a holky dostali zaslouženou
odměnu v posledním turnaji, odnesli si superpohár za vítězství
v 7. kole. Na celkové prvenství to však svěřencům trenéra
Pavla Indráka nestačilo.
Albrechtické listy

V červnu 2008 se uskutečnila beseda o včelách pro žáky
šestých tříd. Již druhým rokem se podařilo Mgr. Kateřině Hořejší
pozvat do školy pana Firlu, člena Českého včelařského svazu
Albrechtice.
Pan Firla dětem poutavě vyprávěl o životě a chovu včel.
Rovněž přinesl skleněný přenosný úlek, ve kterém děti viděly
včelí královnu, dělnice a trubce. Všichni si mohli prohlédnout
různé pomůcky, které včelařům pomáhají v jejich práci. Jako
malý bonus viděli malého holoubka, kterého si mohli všichni
pohladit.
Mgr. Kateřina Hořejší

Pan Firla na besedě o včelách
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FINÁLE ŠKOLNÍ LIGY RAGBY 2007/2008
Finále Školní ligy ragby se uskutečnilo 12. června 2008 od
12,00 hod na hřišti RC Tatra Smíchov a hrály zde smíšená
družstva (chlapci a dívky) v kategorii benjamin (5. – 7. třída
ZŠ) a junior (8. – 9. třída ZŠ). Na finálový turnaj se probojovaly nejlepší týmy pražských základních škol, které od podzimu
turnajově bojovaly o body a postup do finále – celorepublikového turnaje Školní ligy ragby. Na tento turnaj se dále kvalifikovaly družstva z Havířova, Albrechtic, Ostravy a Jablonce
nad Nisou. Nakonec se turnaje z našeho kraje zúčastnilo pouze
družstvo z Albrechtic posíleno o dva žáky ze ZŠ Gorkého.
Byli to Alexandr a Kateřina Maikranzovi, Tomáš Kruczek,
Ondřej a Kateřina Zemovi, Vojtěch Waloszek a Ondřej Chodura z Albrechtic a Miroslav Čada a Denis Otisk z Havířova.

Protože v družstvu byli hráči od 4. až po 9. třídu, hrálo družstvo
pod hlavičkou ALBRECHTICE v kategorii junior (8. – 9. třída
ZŠ), což byl dost velký handicap oproti ostatním družstvům.
V kategorii junior nakonec startovalo 6 družstev, která byla
rozlosována do dvou skupin, ve skupině s Albrechticemi hrál
obhájce loňského prvenství ZŠ Vybíralova I. a ZŠ Drtinova.
Hrálo se 2 x 7 minut s tagy a první utkání Albrechtice prohrály
0:6 se ZŠ Vybíralova I. po poločase 0:2. Ve druhém utkání již
Albrechtice bojovaly, ale nestačily na fyzicky vyspělejšího
soupeře a se ZŠ Drtinova prohrály 3:6 po poločase 0:4. Všechny body položil Tomáš Kruczek.

Družstva z třetích míst ve skupinách se utkala o celkové páté
místo, v tomto utkání družstvo Albrechtic ve vyrovnaném
utkání porazilo ZŠ Šumava v poměru 5:4 po poločase 2:0.
Body za vítěze položili: Ondřej Zem 3 a Tomáš Kruczek 2.
Druzí ze skupin se střetli v utkání o 3. místo a vítězové skupin, což byla družstva ze ZŠ Vybíralova I. a ZŠ Vybíralova II.
Po urputném boji nakonec s výrazným rozdílem vyhrálo
družstvo ze ZŠ Vybíralova II.

Ještě po turnaji a po večeři jsme se všichni vydali na prohlídku
Prahy, stihli jsme projít překrásnou „růžovou“ zahradou
až k rozhledně na Petříně, z rozhledny jsme se zastavili v bludišti zrcadel, kde největší zážitky byly před křivými zrcadly.
Z Petřína jsme se svezli lanovkou a pak jsme zamířili k Národnímu divadlu.
Pak jsme jeli zpět na ubytovnu Císařka. Druhý den jsme opět
vyrazili na obhlídku Prahy, kdy jsme se zastavili u vyhlášených
perel našeho hlavního města – Prašná brána, Staroměstské
náměstí s Orlojem, Karlův most a Pražský hrad s chrámem
Sv. Víta.

Z Prahy jsme odjížděli odpoledne a domů jsme dorazili
v pořádku.
Myslím si, že to byla pro všechny hráče i hráčky dobrá zkušenost
a poučná konfrontace s pražskými družstvy, domnívám se,
že se „havířovské“ touch ragby prezentovalo dobře.
Poděkování si zaslouží také Ing. Vladimír Kruczek, který mi
pomáhal zvládnout celý dvoudenní program družstva v Praze.
Radomír Kloda, trenér
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VYHODNOCENÍ FS OLOMOUC 2008
Vážení sportovní přátelé,
Chtěla bych Vás informovat o výsledcích z Republikového
finále atletického čtyřboje, skoku do výšky a šestiskoku, dále
o výsledcích volejbalu, woodballu a vystoupení našich mažoretek na Festivalu sportu v Olomouci.
Z regionu Karvinska postoupilo do atletického čtyřboje 9 žáků
z toho 8 žáků z naší TJ Albrechtice a 1 žákyně z Laviny Těrlicko.
Jsme pyšní na to, že u nás jsou dobří sportovci, kteří reprezentují nejen TJ Albrechtice u Č. Těšína, ale i region Karviné
a MsKASPV. Všem patří náš dík, ale také především jejich
rodičům, kteří nám svěřili své ratolesti na 5 dnů. Hlavně
pak cvičitelům p. Karle a Tomáši Královým, kteří se starali po celou dobu o žáky.
A nyní přistoupím k hodnocení v atletickém čtyřboji.
obsadil
ml. žáci I.
Michal Kvapil
15. místo
ml. žáci II
Stanislav Palowski
10. místo
st. žáci III.
Adam Zaduban
4. místo
Libor Wróbel
15. místo
ml. žákyně I.
st. žákyně III.
st. žákyně IV.

Marcela Cieslarová
Nikola Matwijková
Laura Lančová
Adéla Wawrzyczková
Pavlína Turoňová

28. místo
4. místo
31. místo
2. místo
17. místo

Na kraji v postupové soutěži postoupily i dvě naše cvičenky
D. Pipreková a A. Holešová, které obsadily 12. místo z 22
družstev. V příštím roce to bude postup až do Republiky.
To že v naší TJ máme volejbalový oddíl, všichni víme. V letošním roce postoupili do Republikového kola ženy i muži. A jsou
to právě ti, kteří nás reprezentovali: M. Klívar, P. Chudoba,
T. Král, J. Šenkeřík, J. Konderla, M. Urbančík a J. Vozňák,
P. Buglová, I. Hnátová, P. Ballová, M. Koupilová,V. Masná.
Ženy se umístily na 4. místě a muži obsadili krásné 3. místo.
Rovněž byl vyhodnocen nejlepší hráč v poli a byl to JAN
VOZŇÁK, kterému blahopřejeme. Věříme, že v příštím roce
se rovněž volejbalisté probojují do Republikového kola.
Chtěla bych ještě jednou Všem cvičencům kteří nás reprezentovali na Republikové soutěží poděkovat za dobré sportovní
výkony, vzornou reprezentaci nejen TJ, Obce Albrechtice,
Regionu Karviná a Moravskoslezského kraje a za dobré sportovní výkony.
Také patří poděkování rodičům, že nám umožní spolupracovat
s jejími dětmi, vedení ZŠ, že nám uvolnilo žáky na různé tréninky,
závody i FS v Olomouci a hlavně Obci Albrechtice za finanční
podporu. Ještě jednou Všem děkuji.
Věřím, že jste si užívali dovolené, řádně si odpočali, nabrali
nové síly a v září se opět uvidíme v tělocvičně.
Dagmar Pipreková
předsedkyně TJ Albrechtice
u Českého Těšína

Ve skoku vysokém se umístili :
st. žákyně III. Nikola Matwijková
7. místo 125,00 cm
Laura Lančová
17. místo 115,00 cm
st. žákyně IV. Pavlína Turoňová
1. místo 145,00 cm
Překonala loňský rekord
st. žáci III.
Libor Wróbel
2. místo 140,00 cm
Adam Zaduban
6. místo 130,00 cm
V 6-ti skoku (skok daleký) se žáci umístili takto:
ml. žákyně I.
Marcela Cieslarová 28. místo
8,74 m
st. žákyně III. Nikola Matwijková 12. místo
12,40 m
st. žákyně IV. Pavlína Turoňová
1. místo
14,87 m
Překonala loňský rekord
A. Wawrzyczková
3. místo
14,36 m
ml. žáci I.
ml.žáci II.
st. žáci III.

Michal Kvapil
Stanislav Palowski
Adam Zaduban
Libor Wróbel

14. místo
10,09 m
5. místo
12,47 m
2. místo
14,56 m
Překonal loňský rekord
19. místo
12,18 m

Chtěla bych Všem soutěžícím poděkovat za vzornou reprezentaci a také rodičům, kteří přijeli povzbudit své děti.
V Olomouci na Festivalu Sportu vystoupily i naše mažoretky
pod vedením Lucie Buchwaldkové jsou to: Pěsňová A.,
Chromíková N., Janulková T., Křížová S., Křížová S.,
Harakovská N., Delongová N., Holbová K.
Žákyně vystupovaly ve Smetanových sadech a na horním
náměstí, kde sklidily velký potlesk. Chtěla bych jim rovněž
poděkovat a popřát další úspěchy.
Na Festivalu bylo několik nových soutěží, mezi které patří
i WOODBALL.
Albrechtické listy

15

• • • PLACENÁ INZERCE • • •
„VOLBY 2008 DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ (17.10.2008 - 18.10.2008)“
Vážení spoluobčané,
Komunistická strana Čech a Moravy je svébytnou politickou
stranou, která prostřednictvím svých zástupců v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje je připravena převzít svůj díl
odpovědnosti za rozvoj našeho kraje, uspokojování potřeb a
zájmů jeho obyvatelstva. Je připravena k povolební spolupráci se všemi subjekty, které díky hlasům Vás voličů, zasednou
v zastupitelstvu MSK a nebudou prosazovat kroky v rozporu
s našim programem.
Podporujeme systém poměrného zastoupení ve všech orgánech zřízených zastupitelstvem a radou Moravskoslezského
kraje.
Program KSČM, který obdržíte v nejbližších dnech,
Vám předkládáme jako lék proti nemoci, kterou zřejmě
ODStůněme všichni.
Kandidátka KSČM a náš Volební program je zárukou,
že Vaše názory nebudou ODSouvány do pozadí.
Chceme Vás již dnes pozvat k volbám i k zamýšlení
komu dáte v těchto volbách svůj hlas.
Komunistická strana ve svých programech neslibovala
občanům žádná „přilepšení“, jako např. přidání seniorům
1 000,- měsíčně, nebo třeba tzv. „pastelkovné“ a celou řadu
dalších. Ve svých programech vždy reálně prosazovala
udržení základních lidských jistot jako je právo na práci
a důstojnou odměnu za ní, právo na důstojné stáří, zachování
dalších sociálních jistot. Nesouhlasíme, aby zdraví se stalo
obchodním artiklem.

Jiné strany přirovnávají náš kraj k domovu vždy jen
pár měsíců před volbami. KSČM usiluje a i nadále bude
usilovat o to, aby se zde jeho obyvatelé cítili jako doma
také po volbách.“
Proto rovněž Vám předložíme k Vašemu zamýšlení i „10
+1 důvodů proč volit KSČM“, ze kterého aspoň vybíráme:
Volbou kandidátů KSČM zabráníte zhoršování dostupnosti
a rozsahu zdravotní péče a tendencím vedoucím k omezování
lékařské služby první pomoci. Jednoznačně nesouhlasíme
s transformací krajských nemocnic na akciové společnosti.
Volbou kandidátů KSČM zajistíte dostatečný a silný vliv na
rozvoj sociálních služeb pro seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany. KSČM je zásadně proti tomu, aby se
Moravskoslezský kraj postupně zbavoval odpovědnosti za
tuto oblast.
Volbou kandidátů KSČM docílíte větší podpory občanské
společnosti prostřednictvím neziskového sektoru, a to nejen
prostřednictvím organizací věnujících se dětem a mládeži
K prosazení těchto našich záměrů a závazků potřebujeme také Váš volební hlas.

NEŽ SE ROZHODNETE
prodat-koupit-pronajmout
dům-byt-pozemek-komerční prostory,

OVĚŘTE SI VŠECHNY MOŽNOSTI !
Nabízíme zcela nezávaznou a bezplatnou
konzultaci a návrh nejlepších řešení.
Nezapomeňte:
rozhodnutí přijaté bez zralé úvahy
může být v tomto případě velmi drahé!
Na bezplatném tel. čísle

800 900 092
žádejte regionálního zástupce

Reality Arden

VOLTE KANDIDÁTY KSČM
Stanislav Tvardek
předseda OV KSČM Karviná

Zveme naše spoluobčany k návštěvě
nedávno nově otevřené prodejny

Hruška

v bývalém nákupním středisku.
Nabízíme široký sortiment
potravinářského zboží včetně úseku
masa a uzenin, drogistického zboží,
novin a časopisů.
Taktéž pořádáme týdenní a víkendové
akce u vybraných druhů zboží.
Pracovní doba:
Po - Pá 6 - 18 hod.
So
6 - 13 hod.
Ne
8 - 11 hod.
Srdečné zveme!
Změna otevírací doby od 1.9.2008:

LÉKÁRNA „VE STŘEDISKU“
Obecní 714, Albrechtice, tel.: 596 428 457

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Pátek
16

730 - 1230
730 - 1230
800 - 1200
730 - 1230
730 - 1230

1300 - 1600
1300 - 1600
1300 - 1630
1300 - 1600
1300 - 1530
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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

RUŠTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ.
TEL.: 596 428 763
KOUPÍME STARŠÍ, MENŠÍ RODINNÝ DOMEK
Prodej může být uskutečněn i v podzimních měsících.
Nejsme realitní kancelář. Za kontakt děkujeme.

tel.: 724 580 984
po 19. hodině: 596 884 616
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

Obchodní místo ČP

Ke každé uzavřené životní smlouvě
dárek v hodnotě 300,- Kč.
1x týdně úterý 1000 - 1200 a 1300 - 1600 hod.,
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

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

Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 21. 11. 2008 do 13:00 hod.
Vydává Obecní úřad v Albrechticích • Redakční rada: Ing. Vladislav Šipula, Juraj Legindi, Mgr. Pavla Martinková,Ing. Jindřích Feber, MUDr. Stanislav Kowalski,
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