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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 28.5.2009 do 5.8.2009
Rada obce Albrechtice doporučila zastupitelstvu obce projednat:
- Zprávu o využití nemovitostí ve vlastnictví obce Albrechtice
- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2008; Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2008
- záměr odprodeje části pozemku p.č. 64/1 v k.ú. Albrechtice
u Českého Těšína ve vlastnictví obce Albrechtice
- informaci o průběhu zpracování změn územního plánu obce
Albrechtice
- informace o průběhu vymáhání dlužných částek vůči Obci
Albrechtice
- poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Obce Albrechtice
dle schválených zásad OZV č.1/2000 O vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce
Albrechtice ze dne 1.2.2000 ve znění pozdějších změn a doplňků,
žadateli Česlavu Stebelovi , bytem Albrechtice
- zadání změny č.7 územního plánu obce Albrechtice
Rada obce Albrechtice schválila:
- poskytnutí finančního příspěvku školnímu kroužku rugby
ZŠ a MŠ Albrechtice k úhradě ubytování dětí na celostátním
turnaji školní ligy Touch Rugby v Praze
- poskytnutí finančního příspěvku na dopravu družstva
na mezinárodní turnaj v Polské republice – Dębowiec dne
31.5.2009

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 16.6.2009
Zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo:
- poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Albrechtice
žadateli Česlavu Stebelovi, bytem Albrechtice
- pořízení změny územního plánu obce Albrechtice
Zastupitelstvo obce Albrechtice vzalo na vědomí:
- zprávu o plnění rozpočtu Obce Albrechtice za období 1-5/2009
- Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2008 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2008
- Informaci o přípravě a postupu investičních akcí na rok
2009 ke dne 8.6.2009
- Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2008
- Zprávu o využití nemovitostí ve vlastnictví Obce Albrechtice
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Albrechtické listy

- poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení
Fond ohrožených dětí se sídlem v Praze 1
- žádost Autoklubu Albrechtice v AČR – minikáry o povolení
minikárových závodů pořádaných ve dnech 5. - 6.9.2009
- úpravu č. II rozpočtu Obce Albrechtice na rok 2009
- ceník zboží a služeb s platností od 1.7.2009, který obsahuje DPH
- vyřazení knih z knižního fondu obecní knihovny
- uzavření nájemní smlouvy k pronájmu nebytových prostor
nacházejících se v objektu č.p 501 na ul. Kostelní v Albrechticích se společností RD prima design s.r.o. se sídlem Horní
Těrlicko, s platností od 1.7.2009
- text výzvy na akci „Sběrný dvůr Albrechtice“; zaslání výzvy
k podání cenových nabídek firmám; zveřejnění výzvy k podání
cenové nabídky na úřední desce a na internetových stránkách
obce
- Změnu č.2/2009 – Podmínky pronájmu sálu v Dělnickém
domě v Albrechticích
- záměr pronájmu nebytových prostorů v objektu č.p. 714
na ul. Obecní v Albrechticích a zveřejnit záměr na jejich pronájem
na úřední desce a internetových stránkách obce Albrechtice
- uzavření smlouvy o dílo na akci „Sběrný dvůr Albrechtice“
se společností RESA-sanace a rekonstrukce, spol.s.r.o. se sídlem v Ostravě
Rada obce Albrechtice uložila:
- zadat zpracování projektové dokumentace k výstavbě sociálního zařízení v objektu u garáží za obecním úřadem
Ing. Vladislav Šipula
starosta

U P O Z O R N Ě N Í
Vzhledem ke snížené statické způsobilosti stávající
konstrukce železobetonového mostu na ul. Školní,
upozorňujeme obyvatele obce na změnu maximálního zatížení mostní konstrukce.
V průběhu měsíce září budou instalovány dopravní
značky omezující zatížení mostu vozidly o hmotnosti
maximálně do 6 tun a svedení dopravy do jednoho
jízdního pruhu. Toto opatření se dotkne i budoucích stavebníků v lokalitě Zámostí a na ul. Pasecká.
Objízdná trasa pro vozidla těžší než 6 tun bude
vedena po ul. Na Zámostí s napojením na silnici
č. III/4749. Příjezd po ul. Osvobození je limitován
průjezdní výškou 3,5 m u stávajícího železničního
nadjezdu.
Obec Albrechtice
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Obecní policie zasahuje
• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
38 oznámení, řešeno 18 přestupků na úseku silničního provozu,
3 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 přestupků
proti veřejnému pořádku řešili strážníci 5 přestupků a na úseku
přestupků proti majetku 4 přestupky.
• Za toto období byli strážníky OP umístěni do obecního kotce
2 volně pobíhající psi. Žádáme tímto, aby si majitele psů opatřili své miláčky evidenční známkou, aby tak předešli jejich
převozům do útulku a značným finančním nákladům, které
pak musí uhradit.
• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami byly řešeny 3 přestupky, jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Strážníci OP vyrozuměli 5 majitelů vozidel, jež naplňovaly
znaky vraků dle § 37 zák. č.56/2001 Sb., aby svá vozidla
odstranili. Někteří majitelé nebyli strážníky ihned zastiženi,
písemnosti jim byly doručovány opakovaně. Vozidla byla po
dohodě odstraněna.

• Dne 15.07.2009 v 21.08 hod. bylo telefonicky oznámeno
hlídce OP, že na ul. Hlavní je v rodinném domě spuštěn alarm.
Hlídka ihned vyjela na místo, kde následnou kontrolou objektu nezjistila žádné stopy po vniknutí, ani žádný pohyb cizích
osob. Poté byla provedena kontrola okolí, ani zde nebyly nalezeny žádné stopy po možné trestné činnosti.
• Dne 25.07.2009 v 16.44 hod. bylo nahlášeno hlídce, že z jednoho z bytů na ul. Hornické č. 664 vychází kouř a jde cítit
zápach spáleniny. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o přízemní byt nájemníka Z.P.. Jelikož hrozila větší škoda na zdraví
a majetku, hlídka vnikla do bytu přes otevřené balkónové
dveře. V bytě byl zastižen pes, z kuchyně vycházel z trouby
kouř ze spáleného masa. Sporák byl vypnut, nájemník
se v bytě nenacházel. S pomocí sousedů jej hlídka zastihla
v restauraci Gumok. Poučení pro pana Z.P. a ostatní nájemníky
- při odchodu z domu vypínat plynové spotřebiče!!
• Upozornění všem cyklistům. Od měsíce srpna se již dříve
stmívá, proto nezapomeňte na povinné vybavení kola za
snížené viditelnosti- přední bílé a zadní červené světlo!
Taktéž pro mládež do 18-ti let je povinné používat ochrannou
přilbu - nárazy na hlavu při pádu z kola jsou nejčastějším
smrtelným zraněním !!
Daniel Wróbel
velitel OP

• Dne 05.06.2009 došlo kolem osmé hodiny večerní u nákupního střediska Hruška na ul. Hlavní k vykradení telefonního
automatu. Hlídka OP prohledala okolí, nikdo již zde nebyl
spatřen. Jelikož bylo důvodné podezření z trestného činu,
případ si převzala přítomna hlídka PČR Těrlicko.
• Dne 05.06.2009 ve 21.25 hodin během pojížďky obcí byl
na nádraží ČD spatřen hledaný mladistvý F.M. z Albrechtic,
který je na útěku z diagnostického ústavu. Hlídkou OP byl
zadržen a předán PČR Těrlicko.
• Dne 07.06. 2009 v 01.12 hodin bylo hlídce OP oznámeno,
že na nádraží ČD se pohybují neznámí mladíci a ničí vybavení
čekárny. Hlídka okamžitým výjezdem zajistila na ul. Nádražní
skupinku mladíků. Dva z nich, kteří se přiznali k poničení
zařízení, byli převezeni na služebnu OP k zápisu o podaném
vysvětlení. Jednalo se o H.P. z Bohumína a L.J. z Havířova.
S ohledem na vyčíslení škody byla věc předána Přestupkové
komisi Obce Albrechtice.
• Dne 12.06.2009 v 15.00 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na ul. Stonavské došlo k dopravní nehodě.
Hlídka zde našla převrácené vozidlo Renault Clio, na místě
nehody nebyl zastižen řidič. Ve spolupráci s PČR Těrlicko
bylo zjištěno, že vozidlo patří J.N. z Albrechtic. Případ byl předán k dořešení dopravní policii ČR.
• Dne 18.06.2009 přijala OP hlášení, že na ul. Pramenné
je pálen odpad. Hlídka na místě samém zjistila pracovníky
stavební firmy, kteří pálili zbytečný materiál. Oheň byl okamžitě uhašen, strážníci pracovníky upozornili na porušení
OZV „O nakládání s komunálním odpadem”.
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vel.:

Obec Albrechtice prodá svou pohledávku za dlužníkem
ve výši 77 885,- Kč s příslušenstvím za 60 % původní výše,
tedy za 46 731,- Kč. Jedná se o pohledávku pravomocně
přiznanou soudem za dlužníkem - fyzickou osobou.
Kontaktní osoba: P.Š.: 731 130 683

SVOZ ODPADŮ S OBSAHEM ŠKODLIVIN
DNE 5.12.2009

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.
Albrechtické listy

Slezská církev evangelická, a.v. v Těrlicku
ve spolupráci s Diakonii Broumov
(Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí)

VYHLAŠUJE HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
• Letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
• Vlny, zbytky látek, příze, dekorační závěsy
• Peří, peřiny, polštáře, péřové přikrývky, deky, spací pytle
• Smíšený papír-noviny, časopisy, kartony i poškozené knihy
• Kabelky, batohy, tašky i školní aktovky
• Kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy
• Školní a sportovní potřeby, hračky
a pouze nepoškozenou obuv
• Igelit-sáčky, tašky, obaly, fólie, igelitové plachty apod.
• Jakýkoliv poškozený netříděný textil

která se uskuteční
v Evangelickém kostele v Těrlicku
v sobotu 10. října 2009 od 8.00 – 12.00 hod.
Humanitární pomoc nutno pořádně zabalit do krabic
nebo igelitových pytlů, z důvodů další manipulace
a převozem do Broumova!!!!
Obracíme se na Vás s prosbou také o finanční výpomoc,
která poslouží na úhradu přepravy do Broumova.

Vítáme nové občánky
obce Albrechtice
Hanzel Jakub, Bužková Veronika, Chromiková Izabel, Janošec Jakub, Onderek Daniel, Hovančák Matyáš, Pěčková
Marie, Struhárová Johanka, Pavlovec Alexandr, Kajura
Lukáš, Kamienski Nicolas, Kaleta Samuel, Šubrtová Karolína,
Recmanioková Kinga, Matuszyńská Zuzana, Polok Rafał,
Recmanová Hana.
W dniu Twojego przyjścia na świat, życzymy Ci, aby każda
łza w Twoim życiu była łzą szczęścia, a uśmiech zjednywał
wokół wszystkie serca.
Gratulujemy!
Aktyw dla Spraw obywatelskich
w Olbrachcicach
Milý tatínku a milá maminko,
Narodilo se Vám překrásné miminko!
Přejeme mu:
Stálý úsměv na líčku
K tomu klidnou dušičku,
V očích jenom třpyt a jas
V puse extra silný hlas,
Ať se rychle rozkoukává
Radosti Vám přidělává,
Zdravíčka mu přejeme moc
A Vám klidnou každou noc.
Sbor pro občanské záležitosti
v Albrechticích

Bližší informace na tel.: 558 842 744
Děkujeme za Vaší pomoc

Vážení spoluobčané,
děkujeme všem vám, kteří jste se ujali nebo jste zprostředkovali u vašich známých předání odchycených volně pobíhajících psů, jichž se jejich nezodpovědní a lehkomyslní majitelé
takovýmto způsobem zbavili.
Každý nový majitel (který má v obci Albrechtice trvalý pobyt),
který se ujme nalezeného psa, je po dobu 1 roku osvobozen od
poplatku za držení psa.

Děkujeme vám za ochotu stát se novými majiteli těchto často
trpících zvířat a prosíme ty z vás, kteří by byli ochotni ujmout
se dalších nalezenců, aby poskytli adresu nebo sdělili své
tel. číslo na podatelnu obecního úřadu nebo na e-mailovou
adresu: tajemnik@obecalbrechtice.cz.
Ing. Jarmila Ciupová, tajemnice

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 4. ČTVRTLETÍ 2009
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen:
Listopad: 5, 6
Prosinec:
1, 2
12, 13
8, 9
19, 20
15, 16
26, 27
22, 23
29, 30
2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 9. října
Pátek 6. listopadu
Pátek 11. prosince
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 8. října
Čtvrtek 5. listopadu
Čtvrtek 10. prosince
Albrechtické listy

3, 4
10, 11
17, 18
24, 25

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa 7, 14, 21, 28. října
Středa 4, 11, 18, 25. listopadu
Středa 23. prosince
5. Svoz skleněných obalů
Pátek 16. října
Pátek 13. listopadu
Pátek 18. prosince
6. Svoz odpadů s obsahem škodlivin - pojízdná sběrna
Sobota 5. prosince
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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AUTO N O M N Í H L ÁS I Č E
V České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na lidských životech, zdraví i majetku. Např.
v roce 2007 došlo jenom v domácnostech k 2.652 požárům se
škodou 335.754,9 tis. Kč, 58 osob bylo usmrceno a dalších
473 osob bylo zraněno. Vznik požárů vyloučit nelze, ale
co můžeme při včasném zjištění vzniku požáru, je omezit
následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit
evakuaci osob, zvířat a materiálu. Nezbytným předpokladem
však je včasné zjištění vznikajícího požáru. Člověk díky svým
smyslům dokáže vznikající požár rychle zaregistrovat ovšem
za předpokladu, že se nachází v „bdělém“ stavu (tzn. nespí,
nesmí být podnapilý, apod.) a v prostoru vzniku požáru.
Jaká je tedy snadná pomoc? - stačí si do užívaných prostor
(např. pokoj, garáž) nainstalovat autonomní hlásič požáru.
Co je autonomní hlásič požáru?
Jedná se o zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny
komponenty, mimo případného zdroje energie, nezbytné pro
zjištění požáru a vydání akustického poplachu.

nostech) byla vydána vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb (s účinnosti od 1. července 2008). Tato vyhláška řeší, mimo jiné, i instalaci AHP.
Povinnost instalovat tyto hlásiče je stanovena pouze pro nově
prováděné rodinné domy, byty v bytových domech, stavby
ubytovacích zařízení a stavby sociální péče. Tento požadavek
se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky!
UPOZORNĚNÍ
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje doporučuje instalaci autonomních hlásičů požáru v bytech a rodinných domech. Současně však upozorňuje na nebezpečí neúplných nebo nesprávných informací v souvislostí s prodejem
těchto výrobků. V posledních měsících se množí případy,
kdy jsou zejména starší spoluobčané navštěvováni pracovníky
soukromých firem, kteří jim nabízejí instalaci protipožárních
hlásičů. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby tyto hlásiče
nenabízeli mnohdy za cenově velmi nevýhodných podmínek.
Někteří prodejci se odvolávají na zákony a normy Evropské
unie, na novou vyhlášku a dokonce na profesionální hasiče.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK)
upozorňuje, že tyto informace jsou značně zkreslené tak,
aby podpořily prodej hlásičů mnohdy za přemrštěné ceny.
HZS MSK nemůže působit proti těmto negativním jevům
jinak než osvětou. Jestliže někdo dobrovolně podepíše pro
něj nevýhodnou smlouvu nebo koupí nekvalitní předražený
výrobek není v kompetenci HZS MSK s tím cokoliv udělat.

Jak to funguje?
Instalovaný autonomní hlásič požáru (dále jen „AHP“) zareaguje např. na nejvýraznější projev požáru - výskyt kouře
spuštěním akustického poplašného signálu. Zařízení je napájeno baterií (jsou tedy vhodné i pro prostory bez elektrické
sítě). Baterie v hlásiči vykazují průměrnou dobu životnosti
1 rok. Hlásiče můžou být taktéž napojeny na systém EZS
(elektronická zabezpečovací signalizace). Někteří výrobci
nabízí možnost drátového i bezdrátového propojení jednotlivých hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou zapnuty i hlásiče ostatní. Tento systém je vhodný
např. pro rodinné domy, kdy čidlo reagující na kouř z případného požáru v garáži nebo dílně v podzemí spustí čidlo v podkrovní ložnici, kde vzbudí spícího uživatele domu a upozorní
jej na vzniklé nebezpečí.

Závěrem
Ceny autonomních hlásičů požáru se pohybují v rozmezí
250,- až 2.000,- Kč. Výše ceny záleží na výrobci a druhu hlásiče.
Výrobců je v České republice jen několik, v různých marketech se však objevují i levné dovezené hlásiče požáru (často
bez návodu výrobce v českém jazyce). Uvážíme-li ovšem kolik
životů a materiálních hodnot lze uchránit včasným zjištěním
požáru, jedná se určitě o výhodnou investici.

Umístění
Instalace hlásičů se provádí např. ke stropní konstrukci pomocí
jednoho max. dvou vrutů.
Hlásič není vhodné umisťovat:
• ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru A a všude tam,
kde nedochází k přirozené termické cirkulaci vzduchu,
• v prostorách prašných, velmi vlhkých (koupelny),
• v blízkosti ventilátorů, tepelných zdrojů, zářivkových
a výbojkových svítidel a ionizátorů vzduchu,
• do prostorů s vysokou koncentrací cigaretového kouře,
výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů
Pozor, hlásič též reaguje na zplodiny připálených jídel při
vaření!

Pomimo małej liczby uczniów w naszej szkole i tym razem
zagajenie roku szkolnego 2009/2010 z udziałem pana starosty
Ing. Šipuli, prezes MK PZKO pani Iwony Guńka, kierowniczki
teatrzyku Drops pani Jadwigi Czap, i rodziców pierwszoklasistów było bardzo uroczyste i radosne. Po raz pierwszy
w szkolnej ławie zasiądą Julia Jeżowicz, Marianna Fukała oraz
dwaj chłopcy Tomek Masár i Adam Czap. Cała czwórka
bardzo przeżywała swój pierwszy dzień w szkole i z ciekawością przyglądała się swoim trzem starszym kolegom.

Zákonné požadavky na instalaci AHP
V rámci sjednocování požadavků evropské unie a k zajištění
větší požární bezpečnosti staveb (potažmo občanů v domác-

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałej szkolnej przygody
a przedszkolakom wiele nowych i ciekawych przeżyć.
Nauczyciele Polskiej Szkoły i Przedszkola w Olbrachcicach.
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ZAGAJENIE ROKU SZKOLNEGO
2009 2010

Przedszkole również rozpoczęło swoją działalność dnia
pierwszego września. W tym roku szkolnym do naszego
przedszkola uczęszcza siedemnaście przedszkolaków.

Albrechtické listy

TENTO ZPŮSOB LÉTA ZDÁ SE MI PONĚKUD NEŠŤASTNÝM
Majitel říčních lázní pan Důra z Vančurova Rozmarného
léta tímto svým slavným a nadčasovým povzdechem jen
potvrzuje fakt, že Matka příroda nám umí ukázat i svou
nepříznivou tvář. Poručit větru, dešti věru není v lidských
možnostech – chladná a deštivá léta, povodně, ničivé vichřice,
krupobití, nebo naopak vedro a dusno k nedýchání, to vše se
stává v posledních letech téměř tradicí.
Nahlédněme do starých kronik, jaké rozmary počasí
potrápily naši obec v minulosti:
• v létě 1898 povodeň poškodila most na Chotěbuzce
• 17.5.1903 další povodeň sebrala obecní lávku v lokalitě pod
Suchánkem (severně od dnešní železniční trati) a silně poškodila obecní cesty
• v červnu 1913 po dlouhotrvajících deštích se vylila voda ze
břehů řeky Stonávky a zaplavila celé údolí. Jak zaznamenává
kronika polské školy, ve starém kostele sahala voda 30 cm
vysoko. Voda odnesla dřevěný most u kostela, lávku pod
železničním mostem a strhla a odnesla i celé lešení ze stavby
železničního mostu.
• zima 1923-24 byla mimořádně drsná, na Silvestra roku 1923
napadlo 1,5 m sněhu. Ve školách se nevyučovalo, nekonaly se
ani dokonce bohoslužby v kostele. Sníh ležel nepřetržitě až do
21.3.1924. Dvakrát sice mírně polevilo, hned však napadal
nový sníh. Na řece vznikla dvojitá vrstva ledu, silná až 60 cm.
Po třídenním tání se led zvýšeným stavem vody rozlámal
a vytvořil ledové zátarasy, které vyčnívaly až nad úroveň břehů.
Následující den se hladina ještě zvýšila a ledové kry odpluly.
• počátkem srpna 1925 postihla obec vichřice, která způsobila
značné škody. V obecním protokolu ze dne 6.8.1925 je zápis,
který popisuje vzniklé materiální škody:
1. stržená dřevěná lávka u kostela
2. silně poškozená lávka u železniční trati
3. zničené obecní cesty, které byly rok předtím opraveny
nákladem 7.000,- Kč
4. silně poškozené břehy řek Stonávky a Chotěbuzky, takže
teprve plánovaná regulace toku byla nyní bezpodmínečně nutná
5. na školní budově byla poškozena střecha a římsy
Také na soukromém majetku byly způsobeny obrovské škody.
Byly poškozeny četné střechy obytných domů, polámané
ovocné stromy, ze kterých vichr serval úrodu ovoce. Na polních kulturách vznikly škody 40-50%, na seně až 60%. Velké
škody vznikly také v lesích, které tehdy byly v majetku hraběte Larische. Mnoho stromů bylo polámaných a vyvrácených.
• ve dnech 11.-15.5.1927 napadal sníh, který po celé dny zůstal
na polích, následkem čehož byla částečně zničena úroda a na
stromech pomrzly květy.
• v červenci 1928 zavládlo mimořádné sucho, řeka Stonávka
byla téměř bez vody.
• zima 1928-29 byla velmi krutá. Sníh napadl 3.12.1928 a začal
tát počátkem března. Úplně roztál teprve koncem března. Dne
19.1.1929 nemohly jít děti pro velké závěje do školy. V lednu
začalo silně mrznout, koncem ledna začaly teploty klesat až
na -30˚C. Nejsilnější mráz byl zaznamenán v noci z 9. na 10.
února, kdy se na rtuti teploměru objevilo dokonce - 43˚C.
Albrechtické listy

Takové mrazy neměly v obci pamětníka. Byla přerušena školní docházka, protože školní prostory nešlo dostatečně vytopit, v budově byl poničen vodovod, zamrzly a popraskaly
záchody a odpadní roury. Počátkem dubna přišly další sněhové přívaly se silnými mrazy. Ve školní zahradě zmrzlo 26
ovocných stromů a mnoho okrasných keřů. Mrazy poškodily
a zničily stromy v nížině kolem řeky, na kopcích zůstaly neponičené. V obecním protokolu ze dne 27.7.1929 je zápis o výzvě
občanům, aby hlásili škody na ovocných stromech proto, aby
jim mohly být sníženy daně.
• dne 8.6.1948 se po silných deštích rozvodnila řeka Stonávka,
řeka vystoupila z břehů a zalila přilehlé pozemky.
• dne 14.8.1957 postihl v odpoledních hodinách obec uragán,
který trval asi 15 minut. Bylo úplně zničeno 30 ha lesa (část
Sušského, Černého lesa a Lomů), poškozeno mnoho střech,
mj. i krytina na novém kostele, byly vyvráceny i štíty domů.
Uragán polámal mnoho stromů, některé vyrval i s kořeny.
Byly dokonce zkroucené železné stožáry elektrického vedení.
• dne 6.7.1958 se přehnala obcí průtrž mračen, která natolik
zvedla hladinu vody v řece Stonávce, že strhla a odnesla lešení
ze stavby nového železničního mostu. Poškodila také rozestavěnou přehradní zeď.
• dne 26.7.1960 tehdy ještě nedostavěná Těrlická přehrada
zadržela poprvé povodňový příval na řece Stonávce. Voda
v přehradě vystoupila do výše střechy jednopatrové budovy
bývalé školy v Dolním Těrlicku, která tam stála ještě nezdemolována. Nad přehradou vzniklo v zatopené oblasti mnoho
škod.
• dne 3.11.1965 se nad obcí přehnala silná vichřice, která poničila střechy na školní budově, římskokatolickém kostele
a obytných budovách
• dne 15.7.1967 postihlo obec silné krupobití, které téměř úplně zničilo porosty zemědělských plodin (žito na 60%, pšenice
70%, oves 90%, ječmen 100%). Po dosud nesklizeném obilí
nezůstalo ani památky, porosty brambor zmizely. Stromy
zůstaly holé bez listí a ovoce. Nejhůře byl postižen střed obce
kolem hlavní silnice a část Stonavy. Krupobití trvalo 20 minut
a materiální škody přesáhly půl miliónu korun.
• dne 6.5.1968 došlo k nezvyklému přírodnímu úkazu. Směrem od jihu se přehnala Těšínskem písečná bouře, mraky zvířeného prachu a jemného písku zakryly celou oblohu. Rychlost větru dosahovala 90 km/hod. Obloha zežloutla, slunce
bylo místy sněhově bílé a šlo do něj hledět přímo i bez ochranných brýlí. Chvílemi se slunce barvilo červeně a modře. Stíny
na zemi se staly nezřetelné a dohlednost klesla na 0,5 km.
Vzduch byl mimořádně suchý a horký. V následujících dnech
se na vegetaci projevily účinky – koruny listnatých stromů
měly z návětrné strany ožehnuté listy, které se kroutily
a hnědly.
• dne 11.5.1970 postihlo obec krupobití a silný liják. Kroupy
měly v průměru 1,5 cm. Vznikly značné škody na vegetaci.
Prameny: Kronika obce Albrechtice I. díl, s. 575-580
Zuzana Macurová
kronikářka obce
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OHLÉDN U TÍ Z A ALBRECHTICK ÝM OKE M
Druhý červnový víkend je už po sedm let vyhrazen bohatému programu pro všechny generace. Albrechtické OKO
přineslo i letos bohaté kulturní, sportovní i duchovní zážitky
tisícům nadšených diváků.
Páteční odpoledne naplnil nejprve program pro děti.
Řádění ve skákací perníkové chaloupce a jízdu na koníčcích
vystřídalo loutkové divadlo a soutěže pod vedením známých
pohádkových dvojic z večerníčků.
Večer přinesl napínavé finální soupeření o Albrechtickou Star. Výkony zpěváků byly špičkové a velmi vyrovnané.
Mnozí z nich se budou jistě zpěvu věnovat i nadále – jejich
talent je nesporný.
Sobota byla pak ve znamení sportovních utkání ve fotbalu i floorbalu, workshopů a koncertů. Večer jsme se vrátili
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o několik století zpět a sledovali zápas o zrušení obchodu
s otroky ve filmu Amazing Grace. Program byl ukončen
napínavou ohňovou show.
Nedělní bohoslužby ozdobila svým výkonem populární
polská zpěvačka Beata Bednarz. Kázání z úst faráře Michala
Kluze z Třince se věnovalo hlavnímu tématu letošního OKA
– Krizový scénář nebo Křížový scénář? Odpoledne byl celý
víkend zakončen koncertem skupiny Flexible formation.
Počasí přálo, diváků rok od roku přibývá, tak, dá-li Pán,
zase za rok nashledanou.
Fotografie z celé akce můžete zhlédnout na stránkách:
www.albrechtice.estranky.cz a také www.alstar.estranky.cz
Libor Šikula

Finálová pětka.

Gratulace vítězce.

Sportovní klání.

Postavičky z večerníčků.

Workshopy.

Beata Bednarz.

Albrechtické listy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 NA ZŠ ALBRECHTICE
Už je to tak! Prázdniny jsou nenávratně pryč a v úterý 1.9.2009
se na škole opět rozezvučel na chodbách školní zvonek, který
přivítal žáky naší školy v novém školním roce 2009/2010.
Slavnostní zahájení školního roku se konalo na nádvoří školy
a všechny přítomné přivítal pan ředitel Mgr. Zdeněk Feber
a následně všechny žáky pozdravil starosta obce Ing. Vladislav Šipula.

1. září 2009.

V letošním školním roce bude školu navštěvovat celkem
266 žáků, z toho 28 prvňáčků. Všem žákům přejeme v novém
školním roce mnoho úspěchů při získávání znalostí a dovedností.
1. září 2009.

Mgr. Pavla Martinková

SEZÓN A PETA NQUE V PLNÉM PROUDU
Rozjetý turnajový maratón pokračoval 16.5.2009 turnajem
v domácím prostředí, kdy v soutěži jednotlivců, při účasti
28 závodníků obsadili naši reprezentanti 1. místo DUJAVA, 3.
místo BUKOVČÍK. Byla to zkouška nového způsobu závodění,
kdy zájem projevili závodníci ze Staříče, Valšovic, Žiliny,
Karviné a domácí.
V dalším turnaji dvojic v Jihlavě se naším zástupcům
nepodařilo postoupit mezi 16 nejlepších a skončili v 1. polovině
závodníků. Naopak v kvalifikaci na MČR trojic v Litovli,
závodníci: Bukovčík, Dujava, Ševčík a Vajčovec skončili na
3. místě a postoupili do finále , získali titul druhého vicemistra
Moravy. Ve finálových bojích v Poděbradech skončili v konečném součtu na 14. místě, což je na naše poměry opravdový
úspěch – gratulujeme.
Pro nepřízeň počasí byl turnaj dětí v pétanque k MDD
přeložen o týden.

Zúčastnilo se ho 14 dětí a nakonec si palmu vítězství odnesla
dvojice: Valík a Žiak. Naši mladí závodníci dokazují, že tato
hra uspokojí každou věkovou kategorii a není to jenom hra
penzistů.
Dalším úspěšným turnajem pro naše barvy byl turnaj v Litovli, kde naši závodníci obsadili 2. místo: Dujava, Bukovčík.
Doprovodný turnaj vyhráli: Ševčík a Vajčovec.
Turnaj v Krumsíně nám 18.7. přinesl 7. místo.
Pétanque festival v Polském Żywcu při silné konkurenci
evropských týmů, stovky startujících družstev, ve dvojicích
i trojicích přinesl shodné 21. místo.
V dalším období nás čekají těžké turnaje v Bratislavě. MČR
jednotlivců, MČR seniorů. Doufejme, že štěstěna nám popřeje
dobré umístění!
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli svými
dary na turnaje, svou prací na úpravě hřišť a vzornou reprezentaci klubu a obce Albrechtice!
Tiskový mluvčí
Jan Fukala

Albrechtické listy
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BENEFIČNÍ KONCERT
„DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“
Pod patronací humanitární organizace ADRA proběhl
6.6.2009 v pořadí druhý benefiční koncert na podporu dětí
v sirotčinci v Mukačevu na Ukrajině. O neutěšené situaci
v tomto zařízení a žalostné životní úrovni 180 dětí informovala
koordinátora projektu Venda Macháčková. Její prezentace
vyvolala pohnutí a lítost účastníků koncertu, který byl sestaven výlučně z čísel dětských představitelů. Proto ten název
„Děti pomáhají dětem “.
Jsem velice potěšen, že mohu touto cestou poděkovat
Společnosti přátel Divadla Járy Cimrmana z Albrechtic, která
uváděním divadelní hry Švestka vybrala na dobrovolném
vstupném částku 5 000 Kč a tuto se rozhodla věnovat na potřeby
dětí zmíněného sirotčince. Peníze předali osobně na koncertu
paní Mgr. Lenka Kocurková, Filip Zajíček a Honza Ohnmacht,
za což jim ještě jednou jménem organizátorů děkuji.
Celkový výtěžek koncertu byl přes 30 000 Kč. S laskavým přispěním dalších dárců, a to firmy Daniela Křižánka,
pana Miroslava Mitáče a členů církve adventistů z Havířova
Suché (v prostorách této církve se benefice konala) se vybraná
částka přehoupla přes 50 000 Kč. Rovněž děkuji manželům
Kowalczykovým, kteří přispěli nemalým finančním obnosem.
Finance budou použity na nutnou opravu střechy, neboť
do horních místností sirotčince, kde jsou ubytovány děti
po deseti až dvaceti v každém pokoji, zatéká dešťová voda.
Díky vstřícnosti pana Richarda Hladkého ze společnosti ASTRA
office s.r.o. byly zakoupeny školní potřeby, zejména sešity
a psací potřeby, za velmi příznivé ceny. Tento dar budeme
dětem v sirotčinci předávat osobně 28.6.2009.
ADRA vyšle letos o prázdninách dobrovolníky z řad studentů středních a vysokých škol , kteří budou s dětmi pracovat
v rámci psychosociální terapie, a tak mohou pomocí různých
aktivit ukázat těmto dětem, že i o ně někdo stojí a má je rád.
Dnešní uspěchaná doba prezentuje člověka jako bytost,
která se stará jen o sebe. Ve skutečnosti tomu tak vždy není.
Je úžasné, že jsou kolem nás lidé, kterým utrpení druhých
není lhostejné a za to jim patří DÍK.
Karel Folwarczný

POHÁR MĚSTA HAVÍŘOVA
V neděli 19.7.2009 se na Těrlické přehradě uskutečnil jeden
ze závodů Českého poháru v dálkovém plavání. Pod záštitou
primátora města se konal 1. ročník Poháru města Havířova.
Závodu se účastnilo 65 plavců z 16 plaveckých klubů ČR.

Vítězové jednotlivých kategorii:
žáci na 2,5 km
1. Flora Daniel - TJ Krnov
2. Kozubek Matěj - Bohemians Praha
3. Kysela Michal - Kometa Brno
žačky
1. Solská Adéla - Opava
2. Nováková Renáta - Pardubice
3. Kurková Lucie - Vysoké Mýto
V závodě na 5 km zvítězili:
mezi muži Krajíček Jan z Opavy
mezí ženami Nováková Iveta z Pardubic
V hlavním závodě na 10 km zvítězili a Pohár města získali:
muži
1. Smolka Libor z Krnova časem 2 hod. 11 min. 9 sek.
2. Štabl Jan z Komety Brno
3. Říha Jakub z Krnova
ženy
1. Okurková Magda z Komety Brno
2. Nováková Hana z Univerzity Brno
3. Mrůzková Tereza z Krnova
Pořadatelem závodů byla místní vodní záchranná služba.
Závody probíhaly za velmi nepříznivých podmínek, byl silný
vítr, vysoké vlny, padal déšť, dokonce se přehnala silná
bouřka. Proto patří obdiv všem, kteří závod dokončili.
Siuda Jan

MLADÍ FOTBALISTÉ POZOR !
Fotbalový klub Baník Albrechtice hledá nové talenty
z Albrechtic a okolí do družstev fotbalové přípravky. Jedná se
o kluky nebo holky narozené po 1.1.1999. Tréninky a zápasy
budou probíhat v našem areálu v Albrechticích na travnatých
hřištích pod dohledem zkušených trenérů.
Zájemci se mohou přijít podívat na tréninky, které konají
každé úterý a čtvrtek vždy od 16,00 hodin. Bližší informace
obdržíte také u trenéra p. Tomáše Červenky na telefonním
čísle +420 732 572 057.
Srdečně zveme všechny mladé talenty na naše fotbalové hřiště
do Albrechtic.
výbor FK
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FINÁLE ŠKOLNÍ LIGY RAGBY 2008 - 2009
Již tradičně je v červnu pořádáno klubem RC Tatra Smíchov
celostátní Finále Školní ligy ragby (tzv. touch ragby - bezkontaktní ragby), tentokrát družstva bojovala ve třech kategoriích
o titul MISTR školní ligy ragby. Letošní finále se uskutečnilo
ve čtvrtek 25.6.2009 na hřišti RC Tarta a zúčastnilo se jej celkem 17 družstev, která hrála v kategoriích mini (žáci do 4.
třídy), benjamin (5. až 7. třída) a junior (8. a 9. třída).
Již podruhé se tohoto turnaje zúčastnil školní kroužek touch
ragby v Albrechticích, který byl doplněn hráči ze ZŠ Žákovské
a Gorkého. Protože ve všech našich družstvech hrají žáci
od 4. třídy do 9. třídy společně a zkušenosti z loňska, kdy
družstvo Albrechtic muselo hrát v nejvyšší kategorii a s několika hráči ze 4. a 5. třídy nemělo šanci proti vyspělejším hráčům, dohodli jsme se s pořadateli na tom, že vytvoříme
3 družstva podle věku hráčů. Jedno družstvo pro kategorii
junior (8. a 9. třídy) startovalo pod hlavičkou ZŠ Gorkého
(se dvěma hráči ze 7. třídy) a hrálo ve složení Karolína Filsáková (Go), Tomáš Kruczek (Al), Lukáš Křižánek (Al), Tomáš
Gorčák (Go) a Vladimír Nohel (Žá). Toto družstvo odehrálo
sice vyrovnaná utkání se svými soupeři, ale v základní části
se mu podařilo vyhrát pouze nad jedním družstvem (3:2 nad
ZŠ Brána jazyků) a následně v utkání o třetí a čtvrté místo
podlehlo ZŠ Jana Wericha v poměru 3:5 a obsadilo konečné
4. místo.

ale druhý pokus se stejnou herní variantou byl úspěšný a naši
borci získali cenné finálové vítězství. Tento bod pro družstvo
získal Denis Křižánek. Ve třetí kategorii mini jsme zastoupení
neměli.
Všechna družstva všech kategorií na prvním až třetím místě
byla odměněna medailemi, diplomem a první družstvo
obdrželo pohár.
Souběžně s Finále Školní ligy ragby 2008 – 2009 probíhal
i turnaj O titul Tatra Cup v kategoriích benjamin (vítěz ZŠ
Vybíralova) a junior (vítěz ZŠ Plzeňská I).

Před jízdou lodí Visla do ZOO.

Družstvo Albrechtic I v akci.

Další dvě družstva přibližně stejné věkové úrovně v kategorii
benjamin startovala pod hlavičkou Albrechtice I a Albrechtice
II. Druhé družstvo Albrechtice II hrálo ve složení Kateřina
Zemová (Al), Alexandr Maikranz (Al), David Otipka (Al),
Dominik Stebel (Go), Adam Černík a Martin Kubát (oba Žá).
Družstvo sice bojovalo, ale nakonec nezískalo ani bod
v základní části a skončilo na posledním místě. Zato družstvo
Albrechtic I ve složení Helena Sadová (Žá), Vojta Waloszek
(Al), Ondřej Chodura (Al), Petr Lucký (Go), Jakub Kačmarčík
a Denis Křižánek (oba Al) vyhrálo základní část bez porážky,
když postupně porazilo 2:0 Albrechtice II, ZŠ Drtinovou 2:0,
Jana Wericha 2:1 a ZŠ Vybíralova 3:0. Ve finálovém utkání se
naše družstvo střetlo s družstvem ZŠ Jana Wericha. Naše
družstvo bylo sice papírově lepší, ale hra byla tak vyrovnaná,
že v řádném čase utkání skončilo 0:0, i když naše družstvo
drželo soupeře na jeho polovině hřiště. Podle regulí přišla na
řadu tzv. „náhlá smrt“ – vyhrává družstvo, které první položí
míč do brankoviškě soupeře. Naše družstvo mělo výhodu
rozehrávání v této rozhodující části finále a mělo tři pokusy
na prolomení obrany soupeře. První pokus se ještě nezdařil,
Albrechtické listy

Protože letos turnaj začínal již od 10,00 hodin, naše výprava
jela do Prahy již ve středu. Po příjezdu do Prahy jsme (někteří
poprvé) jeli metrem na Palackého náměstí a odtud na Rašínovo
nábřeží, kde jsme se stihli ještě před jízdou lodí naobědvat.
Lodí Visla jsme se po Vltavě dopravili až do Tróje, odkud to
je již jenom kousek do ZOO. Zde nám na prohlídku celé ZOO
nestačily ani 4 hodiny, které jsme strávili ve velmi překrásném
areálu ZOO. Po prohlídce jsme se metrem a autobusem přemístili do areálu u Hostivařské přehrady, kde jsme se navečeřeli a ubytovali v chatkách.
Zpáteční cesta se nám zkomplikovala povodněmi na Moravě,
přes dvouhodinové zpoždění hned při výjezdu z hlavního
nádraží se nám nakonec podařilo dojet do Albrechtic v pořádku
a tak ukončit naši úspěšnou cestu na naši druhou účast v celostátním Finále Školní ligy ragby 2008 – 2009.
Radomír Kloda

Vítězné družstvo Albrechtic I s trenéry Pavlem Indrákem
a Radomírem Klodou.
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ALBRECHTICK Ý SPRINT TRI ATLON
V sobotu 27. června 2009 se dopoledne začali sjíždět do
Albrechtic triatlonoví nadšenci. Sportovní klub FUGA ve
spolupráci s Českým červený křížem Karviná pořádali u Těrlické přehrady 1. ročník Albrechtického triatlonu. Depo závodů
bylo postaveno u základny VZS ČČK „Salvátor“ na ulici
Rybářské v Albrechticích. Závodů se celkem účastnilo
30 mužů, 3 ženy a 4 štafety. V celém závodním poli byli i tito
albrechtičtí občané: Adam Valošek, (12. místo v kategorii M1),
Karolína Feberová (1. místo v kategorii W), Bohumila Čurdová (3. místo kategorie štafety), Ludvík Hlaváč (nejstarší závodník r. 1951, 2. místo v kategorii štafety) a Lumír Hlaváč
(3. místo kategorie M1).

Závody se konaly na tratích: 750 m plavání, 24 km na kole
a 7 km běh.

Závody byly vypsány ve 4 kategoriích:
M1 – muži 18 – 39 let (21 závodníků)
M2 – muži 39 a více let (9 závodníků)
W – ženy (3 závodnice)
S – štafety (4 štafety)

Vítězky v kategorii W:
1. místo Karolína Feberová, 1:49:31
2. místo Brigita Opíchalová, 1:51:04
3. místo Svatava Hanzlová, 1:53:38

Vítězové v kategorii M1:
1. místo Slawek Szurek (PL), 1:24:15
2. místo Radim Pokorný, 1:24:29
3. místo Lumír Hlaváč, 1:25:06
Vítězové v kategorii M2:
1. místo Stefan Wegrzyk (PL), 1:24:54
2. místo Jurgen Thietz, 1:26:09
3. místo Vlastimil Klapka, 1:28:24

Vítězové v kategorii S:
1. místo Javor Team, 1:31:11
2. místo SK Ropice, 1:34:40
3. místo Amazonky, 1:42:14
Celkové výsledky a fotografie naleznete na stránkách
www.skfuga.cz.
Dále bych chtěla poděkovat sponzorům, bez kterých by závody nešly uspořádat.
Děkujeme: Obci Albrechtice, Sport Klapka Karviná, Českému
červenému kříži Karviná, Těšínským jatkám, agentuře Quatro,
United Bakeries, Forte Steel, Mgr. Kateřině Hořejší a Vilému
Strakošovi.

Karolína Feberová (uprostřed) vítězka kategorie W.

Lumír Hlaváč, 3. místo kategorie M1
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Adam Valošek, 12. místo kategorie M1

Marie Hlaváčová
ředitelka závodů

Bohumila Čurdová, 3. místo kategorie štafety
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ROZPIS VŠECH DRUŽSTEV - FK BANÍK ALBRECHTICE - PODZIM 2009
Kolo
2.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
1.
2.
1.
5.
5.
5.
5.

Dr.
M
D
M
SŽ
MŽ
D
M
PB
D
M
SŽ
MŽ
D
M

Datum
16. 8.
22. 8.
23. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
30. 8.
3. 9.
2. 9.
2. 9.
5. 9.
5. 9.
5. 9.
6. 9.

Den
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
ČT
ST
ST
SO
SO
SO
NE

Začátek
17:00
10:30
17:00
9:00
10:45
14:45
17:00
17:00
14:45
17:00
9:00
10:45
14:15
16:30

2.
6.
6.
6.
6.
3.
3.
7.
7.
7.
7.
4.
8.
8.
8.
8.
5.
5.
9.
9.
9.
9.
6.
6.
10.
10.
10.
10.
7.
7.
11.
11.
11.
11.
8.
8.
1.
1.
12.
12.
2.
2.
15.
9.
9.
13.
13.
3.
3.
1.
14.
16.
17.

PA
SŽ
MŽ
D
M
PB
PA
SŽ
MŽ
D
M
PAB
SŽ
MŽ
D
M
PA
PB
M
SŽ
MŽ
D
PB
PA
SŽ
MŽ
D
M
PA
PB
D
M
SŽ
MŽ
PB
PA
SŽ
MŽ
D
M
SŽ
MŽ
M
PA
PB
D
M
SŽ
MŽ
D
M
M
M

10. 9.
13. 9.
13. 9.
13. 9.
13. 9.
17. 9.
17. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.
24. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
27. 9.
1. 10.
1. 10.
3. 10.
4. 10.
4. 10.
4. 10.
8. 10.
8. 10.
11. 10.
11. 10.
11. 10.
11. 10.
15. 10.
15. 10.
17. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
22. 10.
22. 10.
25. 10.
25. 10.
25. 10.
25. 10.
28. 10.
28. 10.
28. 10.
29. 10.
29. 10.
31. 10.
31. 10.
1. 11.
1. 11.
8. 11.
8. 11.
15. 11.
21. 11.

ČT
NE
NE
NE
NE
ČT
ČT
SO
SO
SO
NE
ČT
NE
NE
NE
NE
ČT
ČT
SO
NE
NE
NE
ČT
ČT
NE
NE
NE
NE
ČT
ČT
SO
SO
NE
NE
ČT
ČT
NE
NE
NE
NE
ST
ST
ST
ČT
ČT
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
SO

17:00
9:00
10:45
14:15
16:30
15:15
16:30
9:30
11:15
13:45
16:00
16:30
9:00
10:45
13:45
16:00
16:30
16:30
10:15
9:00
10:45
13:15
14:45
16:00
9:00
10:45
13:15
15:30
16:00
16:00
9:00
15:00
9:00
10:45
14:15
15:30
9:00
10:45
12:15
14:30
9:00
10:45
14:30
15:30
15:30
12:15
14:30
13:00
14:45
11:45
14:00
14:00
13:30
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Domácí
FK Baník Albrechtice
TJ EPO Frenštát pod Radhoštěm
TJ EPO Frenštát pod Radhoštěm
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice “B”
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ Sokol Dobrá
TJ Sokol Dobrá
FC Kopřivnice
1. BFK Frýdlant nad Ostravicí
(hř. Ostravice)
MFK Karviná OKD “A” (Kovona)
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice “B”
FK Baník Albrechtice “A”
FK Staříč
FK Staříč
TJ Petřvald u Karviné
SPORT-CLUB Pustá Polom
FK Baník Albrechtice “A”
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
MFK Havířov “A” (Dukla)
FK Baník Albrechtice “B”
TJ Nový Jičín
MFK Havířov “B” (Slovan)
MFK Havířov “B” (Slovan)
1. FK Spartak Jablunkov
FK Baník Albrechtice “B”
FK Baník Albrechtice “A”
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
MFK Havířov “B” (Slovan)
FK Těrlicko
FC Biocel Vratimov
TJ Háj ve Slezsku
FOTBAL Frýdek-Místek “C” (Staříč)
FOTBAL Frýdek-Místek “C” (Staříč)
FK Baník Albrechtice “B”
FK Baník Albrechtice “A”
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
SK Čeladná
FC IRP Český Těšín (Český Těšín)
TJ Slovan Horní Žukov
TJ Lokomotiva Petrovice
TJ Hradec nad Moravicí
FK Těrlicko
FK Těrlicko
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
SK MORAVAN Oldřišov
TJ Sokol Lískovec

-

Hosté
TJ Sokol Lískovec
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ Internacionál Petrovice
TJ Internacionál Petrovice
TJ Internacionál Petrovice
FC Biocel Vratimov
FC IRP Český Těšín (Český Těšín)
TJ DURMAN Staré Město
SK Moravan Oldřišov
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice

-

FK Baník Albrechtice “A”
FC IRP Český Těšín (hř. Ropice)
FC IRP Český Těšín (hř. Ropice)
FK Bohumín
FK Bohumín
MFK Karviná OKD “A” (Kovona)
TJ ČSAD Havířov
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice “B”
TJ Petřvald u Karviné
TJ Petřvald u Karviné
FK Staříč
FC ODRA Petřkovice
FK Baník Albrechtice “A”
TJ ČSAD Havířov
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
MFK Havířov “A” (Dukla)
FK Těrlicko
MFK Karviná “C”
MFK Karviná “C”
AFC Veřovice
FK Krnov
FK Baník Albrechtice “A”
FK Baník Albrechtice “B”
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
MFK Havířov “B” (Slovan)
TJ Slovan Horní Žukov
TJ ČSAD Havířov
TJ ČSAD Havířov
TJ Sokol Skotnice
FC IRP Český Těšín
TJ DURMAN Staré Město
TJ DURMAN Staré Město
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice “A”
FK Baník Albrechtice “B”
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ ČSAD Havířov
TJ Lokomotiva Petrovice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice

-

Odjezd
8:00
14:00

7:30
9:15
12:00
14:00
16:00

8:00
9:45
12:15
13:30
15:30

15:30
7:15
7:45
9:30
11:15

15:00
15:00
7:30
12:15
7:30
9:15

12:00
14:30
14:30
10:45
11:45
11:45
13:30

11:15
11:00
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Pohřební služba ARON
Havířov-Město, ul. Národní třída 1541/14a
Od roku 1991 zajišťujeme komplexní pohřební
a hřbitovní služby včetně výkopů hrobů
a pohřbů do hrobek.
NEPŘETRŽITĚ PŘEVOZY ZESNULÝCH
a VYŘÍZENÍ POHŘBU
Telefon 737 238 105, 737 238 106, 596 815 131

VETERINÁRNÍ PORADNA, OČKOVÁNÍ,
PROTIPARAZITÁRNÍ PROGRAMY A DALŠÍ.
každé pracovní pondělí od 15.00-15.30
v budově obecního úřadu /zadní vchod/.
MVDr. Petr Kukuč

KLEMPÍŘSTVÍ
Radovan Hřebačka

Jarní 568, Albrechtice, Tel.: 602 525 487
e-mail: Radovan.Hrebacka@seznam.cz
www.rhklempirstvi.cz

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)

fa. Mrowiec
Vladimír

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
12

software, harware
servis a prodej PC
servis a prodej elektroniky
za hotové i na splátky

Hornická 652
35 43 Albrechtice u ČT
tel.: +420 608 136 907
e-mail: alb_netclub@centrum.cz
Albrechtické listy
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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

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

Koupím rodinný dům nebo stavební parcelu
v Albrechticích a okolí do 20 km.
Platím hotově, prosím nabídněte.

Tel.: 608 370 379

Práce na PC. www.internetjob.cz/kov

PŮJČKY, ŘEŠENÍ DLUHŮ A EXEKUCÍ
TEL. 732 474 853

VÝROBA NÁBYTKU
Patrik Pěsňa

www.sweb.cz/pesnapesna

HLEDÁM RODINNÝ DŮM
NEBO POZEMEK
V ALBRECHTICÍCH A OKOLÍ.
PROSÍM VOLEJTE 777 925 005
Albrechtické listy

Hlavní 120, Albrechtice
tel.: 604 831 933
fax.: 596 422 397

KRMIVA A VEŠKERÉ KRMNÉ SMĚSI PRO
DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
u kruhového objezdu
13
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