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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 19.11.2009 do 18.2.2010
Rada obce Albrechtice schválila:
- přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2009 na úhradu nákladů spojených
s realizací výměny cedulí s dvojjazyčným názvem obce ve výši
8.284,50 Kč (související se změnou legislativy),
- úpravu č. VI. rozpočtu obce Albrechtice na rok 2009,
- změnu ceníku služeb a zboží s účinností od 1.1.2010 (v souvislosti se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění),
- po výběrovém řízení uzavřít smlouvu k provozování sběrného dvora v obci Albrechtice se spol. DEPOS Horní Suchá, a.s.
se sídlem Solecká 1/1321, Horní Suchá 735 35,
- znění Dodatku ke Smlouvě o provádění prací a služeb,
uzavřené ve smyslu §566 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
a rozhodla uzavřít Dodatek ke Smlouvě o provádění prací
a služeb mezi právnickými a fyzickými osobami oprávněnými
k podnikání a Obcí Albrechtice.
Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s poskytnutím finančního daru Střondalové Valerii bytem
Albrechtice 735 43, Kostelní 438, ve výši 5.000,-Kč na dofinancování pobytu v Domově pro seniory Slezské Humanity, o.s.,
- s finanční spoluúčastí na projektu „10. výročí Mikroregionu
Žermanické a Těrlické přehrady“ ve výši 7.000,- Kč,
- s ukončením nájmu garáže č. 4 na ul. Hornické u bytového
domu č.p. 802-806 dle písemné žádosti Bedřicha Miecha ke
dni 28.2.2010 a rozhodla uzavřít smlouvu k nájmu garáže č.4
s Ing. Jarmilou Ciupovou, s účinností od 1.3.2010,
- s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě uzavřené dle ust. §19 c zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti na území obce Albrechtice, který
představuje náklady ve výši 2,272.465,- Kč, mezi společností
ČSAD Havířov a.s. se sídlem Havířov Podlesí 736 01, Těšínská 1297/2b a Obcí Albrechtice,
- s úhradou nákladů na vánoční koncert pořádaný dne
27.12.2009 ve výši 15.000,- Kč,
- s umístěním lunaparku v areálu Zámostí u příležitosti konání
Albrechtické poutě dle písemné žádosti Václava Tvardka dne
27.6.2010,
- s uspořádáním zájezdu na Stavební veletrh Brno 2010 pro
občany obce Albrechtice dne 15.4.2010.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

VÝZNAMNÁ JUBILEA MANŽELSTVÍ
Žádáme manželské páry, které v letošním roce oslavili nebo
oslaví zlatou svatbu – 50 let manželství nebo diamantovou
svatbu – 60 let manželství, nechť informují matriku Obecního
úřadu v Albrechticích.
Iveta Chodurová - matrikářka
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 15.12.2009 a 09.02.2010

Na doporučení rady obce schválilo Zastupitelstvo obce Albrechtice:
- poskytnutí účelově vázané dotace v roce 2010 na rekonstrukci
věžních hodin a instalaci lineárních motorů na zvony ve výši
50.000,- Kč dle žádosti pátera Římskokatolické farnosti
Albrechtice Mgr. Miroslava Kazimierza,
- rozpočet obce Albrechtice na rok 2010 včetně seznamu
plánovaných investičních akcí na rok 2010 (možnost nahlédnout na webových stránkách – v sekci „Informační tabule“),
- finanční příspěvky žadatelům v roce 2010 v celkové částce
na sociální účely 50 000,- Kč a na činnost kulturní, sportovní,
vzdělávací a zájmovou 870 000,- Kč (možnost nahlédnout
na webových stránkách – v sekci „Informační tabule“),
- Plán práce Zastupitelstva obce Albrechtice na rok 2010
(možnost nahlédnout na webových stránkách – v sekci „Informační tabule“),
- přijetí investiční dotace v max. výši 243 500,- Kč na dofinancování projektu „Výstavba sběrného dvoru v obci Albrechtice“ (výše dotace bude později upřesněna),
- odpis pohledávky – dlužné částky Česlava Kolka,
- zadání Změny č. 8 územního plánu obce Albrechtice
v souladu s ustanovením § 47 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů,
- bezúplatný převod pozemků (u ZŠ a MŠ Albrechtice, ul. Školní 20):
- p.č. 1114/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1975m2,
- p.č. 1114/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1044m2,
- p.č. 1114/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14m2,
- p.č. 1114/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42m2
do majetku Obce Albrechtice.
Celá usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice je k dispozici na webových stránkách
obce – v sekci „Obec Albrechtice“.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

NOVÝ MOST NA UL. ŠKOLNÍ
SE BUDE PROJEKTOVAT
Vážení spoluobčané,
máme za sebou téměř první čtvrtletí roku 2010. Pro obecní
pokladnu to nebyly zrovna nejpříjemnější měsíce. Dosud nás
stála zima (odklízení sněhu a posyp) cca 662 tis. Kč.
Čeká nás úklid posypového materiálu a vysprávky výtluků
na našich místních komunikacích, což bude představovat
dalších několik desítek tisíc Kč. Toto jsou finanční prostředky,
které musíme vynaložit a nijak nelze jejich výši regulovat
(jedině, že se nebude odklízet sníh, či provádět posyp), což
z bezpečnostního hlediska nelze.
Bohužel, musíme ale čerpat finance z obecní pokladny i díky
vandalům, kteří ničí obecní majetek.
(Pokračování na str. 2)
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NOVÝ MOST NA UL. ŠKOLNÍ
SE BUDE PROJEKTOVAT
(Pokračování ze str. 1)

Na základě špatného technického stavu mostu na ul. Školní
jsme museli umístit dopravní značení, kterým je regulován
provoz na tomto mostě. Na pořízení tohoto značení musela
obec vynaložit cca 110 tis. Kč. V nedávné době však někdo
opakovaně poškodil tři svislé dopravní značky u křižovatky
ul. Školní s ul. Hlavní a na mostě poškodil světelné označení
včetně výstražných tabulí, škoda činí nejméně 17 tis. Kč pouze
na materiálu.
Vzhledem k tomu, že toto značení bude muset být umístěno
na mostě až do doby, kdy začnou práce na demontáži stávajícího mostu, musí se provést oprava. Demoliční práce mohou
začít až bude mít obec zajištěnou projektovou dokumentaci
nejen na demontáž mostu, ale i na stavbu provizorní lávky pro
pěší a dále na stavbu nového mostu. Aby obec mohla zadat
zpracování projektové dokumentace, musí mít pro to vyčleněné
finanční prostředky buď z vlastního rozpočtu nebo je musíme
získat odjinud. Pro takový druh stavby však nebyl vypsán
žádný dotační titul s použitím evropských peněz, takže vedení obce hledalo jiné možnosti získání financování projektu,
protože 1,5 mil. Kč použitých z vlastních peněz by nás nutilo
omezovat nebo dokonce nezahajovat potřebné investiční akce
schválené pro rok 2010.
Proto jsme zpracovali žádost na poskytnutí dotace z prostředků státního programu řešení ekologických škod vzniklých
před privatizací těžebních a hutních společností v území
Moravskoslezského kraje.
Dne 23.02.2010 jsem byl pozván na Ministerstvo průmyslu
a obchodu do mezirezortní komise k obhajobě této žádosti
a mohu sdělit, že komise rozhodla poskytnout obci finanční
prostředky ve výši 1,5 mil. Kč na zpracování projektové
dokumentace.
V druhé etapě, dle rozpočtu, který vzejde z projektové dokumentace, budou obcí požadovány finance na realizaci demontáže
stávajícího mostu, vybudování lávky a nového mostu, kterou
bychom chtěli zahájit v roce 2011. Do této doby musíme
udržovat značení v dobrém stavu.
Nebuďme lhostejní k vandalům, svým jednáním nám odčerpávají
finance, které mohou sloužit k jiným potřebnějším účelům.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

KONAL SE XI. OBECNÍ PLES
Obec Albrechtice pořádala ve spolupráci s FK Baník již
XI. obecní ples, který se uskutečnil v sále Dělnického domu
v Albrechticích dne 30.1.2010. Tato kulturně-společenská
akce se zařadila mezi akce velmi úspěšné. Zásluhu na tom
má jistě dobrá pověst, hudba, výborné jídlo a také krásné
a hodnotné ceny v tombole. Děkujeme všem, kteří sponzorsky
podpořili tuto tradiční akci, všem, kteří se podíleli na přípravě
plesu a v neposlední řadě děkujeme také za hudební produkci
skupině DORA BAND pod vedením pana Mariána Molendy.
Dík patří i tanečnímu klubu FLODUR-FLODURÁČEK
za pěkný taneční program.
Děkuji, bylo to krásné, děkuji, vzpomínka hasne….
Kateřina Melišová
kulturní referent

STAVEBNÍ VELETRH BRNO 2010
Na základě rozhodnutí Rady obce Albrechtice, organizuje
Obecní úřad Albrechtice pro občany obce Albrechtice zájezd
na Stavební veletrh Brno 2010.
Zájezd se koná dne 15.4.2010.
Odjezd od budovy úřadu v 6,30 hod.
Cena zájezdu činí 120,- Kč.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad, odbor investic
R. Švestku, tel: 602 321 781, 596 428 448
nejpozději do 6.4.2010.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 2. ČTVRTLETÍ 2010
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Duben:
Květen: 6, 7
1, 2
9, 10
13, 14
15, 16
20, 21
22, 23
27, 28
29, 30

Červen: 3, 4
10, 11
17, 18
24, 25

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Sobota 10. dubna
Pátek 7. května
Pátek 11. června
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Pátek 9. dubna
Čtvrtek 6. května
Čtvrtek 10. června
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4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Čtvrtek 8, Středa 14, 21, 28. dubna
Středa
5, 12, 19, 26. května
Středa
2, 9, 16, 23, 30. června
5. Svoz skleněných obalů
Středa
14. dubna
Středa
12. května
Středa
16. června
6. Svoz odpadů s obsahem škodlivin - pojízdná sběrna
Sobota 3. června
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.

Albrechtické listy

CO JSOU TO VLASTNĚ VELIKONOCE?
Samotné jméno tohoto svátku
evokuje myšlenku, že se muselo
jednat o nějakou významnou
noc, která se zapsala do dějin.
A skutečně – minimálně pro jeden národ se stala nejvýznamnější událostí v jeho dějinách.
To se ale musíme vrátit o mnoho tisíc let zpátky, kdy jeden
tehdy již poměrně početný kmen živořil pod útlakem egyptské
říše. Byl pronásledován a systematicky huben, musel vykonávat
otrocké práce a naděje na změnu tohoto stavu byla mizivá.
Byl to však kmen, který si Bůh zamiloval a rozhodl se změnit
jeho strašlivé postavení. Povolal si k tomu Mojžíše, který dostal
za úkol z těchto otroků vytvořit národ – národ izraelský. A prvním
krokem k tomu mělo být vysvobození a odchod z Egypta
do země zaslíbené. Samozřejmě to narazilo na výrazný odpor
Faraona. Kdo by se dobrovolně vzdal levné pracovní síly? Bůh
však sesílal na Egypt jednu katastrofu za druhou, takže jeho
vládce začal Izraelcům slibovat propuštění. Ale po odeznění
každé následující rány se znovu zatvrdil a nebyl ochoten splnit
své sliby.
Musela tedy přijít rána nejstrašnější. Smrt všech prvorozených v celé zemi – zvířat i lidí. Byl jen jeden způsob, jak se jí
vyhnout. A izraelský národ dostal přesné instrukce, co má
dělat. Té noci měla každá rodina k večeři jíst beránka, jehož
krví měla natřít zárubně dveří svého domu. Zároveň měla být
připravena k odchodu – měli mít všechno sbaleno a být oblečeni
na cestu. Když anděl smrti kráčel Egyptem, byly od oné poslední
katastrofy ušetřeny domy, které byly takto označeny. Té noci
už Faraon nedokázal vzdorovat a povolil Izraelcům odchod.
Nebylo to bez komplikací, ale po mnoha letech dosáhli oné
zaslíbené země a stali se skutečným plnohodnotným národem.
Aby si to jednou provždy pamatovali, dostali Izraelci příkaz
každý rok si tuto událost připomínat a jíst při tom onoho Velikonočního beránka.
Tak běžela mnohá další staletí. Až přišla chvíle, kdy se
znovu skupinka lidí sešla k této připomínkové oslavě. Tvořil
ji Ježíš a jeho nejbližší učedníci. Měli za sebou hektický týden
a Ježíš věděl, že se blíží čas jeho smrti. Chtěl se svými učedníky

SVOZ ODPADŮ S OBSAHEM ŠKODLIVIN
DNE 3.6.2010

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

naposledy povečeřet a zároveň dát nový význam onomu velikonočnímu svátku. Už při večeři jim jasně řekl, že právě on bude
tím novým velikonočním Beránkem, protože jeho smrt
zachrání mnohé lidi od Božího trestu za jejich hříchy. Usmíří
je s jeho nebeským Otcem. Už nebudou muset být obětována
žádná další zvířata, jak do té doby bylo běžné. Jeho oběť bude
naprosto dostačující jednou provždy. Rozsudek smrti, který
do té doby visel nad každým člověkem, bude moci být změněn
na milost.
A to vše se také v následujících hodinách potvrdilo. Ježíš
byl zatčen, nespravedlivě odsouzen na základě falešných
svědectví a velmi krutým způsobem umučen. Naplnil tak poslání,
se kterým přišel na tento svět. Smířit stvoření s jeho Stvořitelem.
Svou krví zabránit andělu smrti v jeho strašlivé žni.
Ale stejně jako tehdy v Egyptě, i dnes to platí pouze pro ty,
kteří jsou symbolicky „označeni“. Důvěřují Bohu a svůj život
s nadějí vkládají do jeho rukou. To „označení“ nespočívá
v zapsání do církevní matriky nebo v návštěvách bohoslužeb.
Důležité je přijmout zástupnou oběť Kristovu a žít vírou v jeho
moc. Tak může mít člověk jistotu, že ani smrt mu neublíží.
To je ten současný význam Velikonoc. Dávají naději tam,
kde se jí nedostává. Jistotu tam, kde vládne nejistota. Pokoj
ve světě zmítaném v chaosu. Jsou útěchou ztrápených a zarmoucených. Východiskem z bezvýchodné situace. A toto vše platí
jako nabídka pro každého člověka. Jen se jí chopit.
Přeji Vám, aby pro Vás velikonoční poselství bylo tou
nejlepší zprávou ve Vašem životě.
Libor Šikula

INFORMACE K VYDÁNÍ PRVNÍHO
OBČANSKÉHO PRŮKAZU – 15 LET
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky,
který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České
republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven
způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz
jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený
opatrovník. Vydání prvního OP je zdarma.
Doklady potřebné k vyřízení občanského průkazu:
- rodný list dítěte
- rodné listy rodičů
- oddací list rodičů
- Osvědčení o státním občanství ČR anebo platný cestovní
doklad dítěte
- 1 fotografii
Osvědčení o státním občanství ČR vydává Krajský úřad
Moravskoslezského kraje v Ostravě - možno vyřídit prostřednictvím matriky OÚ v Albrechticích vypsáním Žádosti
o vydání osvědčení o státním občanství ČR – k této žádosti
je nutno doložit RL dítěte i rodičů, oddací list rodičů.
Na obecním úřadě při podání žádostí je nutná přítomnost
jednoho z rodičů.
Doklady je nutno vždy předložit v originále.
Žádáme všechny občany, kteří již dovršili 15-ti let a o první
občanský průkaz si ještě nepožádali, nechť takto učiní v co
nejkratší době.
Iveta Chodurová
matrikářka
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Obecní policie zasahuje
• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
29 oznámení, řešeno 12 přestupků na úseku silničního provozu,
5 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 přestupků
proti veřejnému pořádku řešili strážníci 2 přestupky.

• Dne 29.01.2010 v 03.10 hodin zjištěny na ul. Školní převrácené
dopr. značky a poničené značky na mostě. Hlídka OP se vydala
podle stop pachatelů, které ji dovedly na ul. Paseckou, kde byl
zadržen K.P. z Albrechtic. Jmenovaný byl v podnapilém stavu.
Byl tedy převezen na služebnu OP k zápisu o podaném vysvětlení.
Zde se podrobil i orientační dechové zkoušce s výsledkem 1,8
promile a následně předán zákonnému zástupci. Po vyčíslení
škody byl případ postoupen PČR Těrlicko s podezřením na
trestný čin poškozování cizí věci § 228 zák.40/2009 Sb..

• Za toto období strážníci OP umístili do obecního kotce
3 volně pobíhající psy. Další psi byli podle evidence nebo místní
znalosti vráceni majitelům a ti řešeni v blokovém řízení, ostatní psi převezení do útulku. Jelikož se množí případy volně
pobíhajících psů, žádáme tímto majitele, aby opatřili své
miláčky evidenční známkou a předešli tak převozům do útulku.
Strážníci se na nošení evidenčních známek zaměří a přísněji
budou tyto přestupky posuzovat.
• 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, kdy se
jednalo o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných místech.
• Dne 16.12.2009 v 22.00 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na ul. Těšínské v části obce Červenky došlo
k dopravní nehodě tří vozidel a komunikace je neprůjezdná.
Po celou dobu do odjezdu dopravní policie v 00.30 hod.
a zprůjezdnění komunikace byla všechna přijíždějící vozidla
hlídkou OP odkláněna na Těrlicko.
• Dne 30.12.2009 v 16.45 hodin telefonicky oznámil dozorčí
záchranné služby Karviná, že dle telefonického oznámení leží
před domem č.647 na ul. Hornické neznámý muž s rozbitou
hlavou a žádá OP o zjištění totožnosti. Na místo již byla vyslána RZS. Hlídka OP na místě zjistila, že se jedná o p. K.B.
z Albrechtic, který ležel na chodníku a silně krvácel z hlavy.
Během chvilky na místo dorazila RZS a po ošetření odvezla
muže na chirurgii.
• Dne 04.01.2010 v 14.50 hodin byla hlídkou OP kontrolována
paní M.R. z Ledvic. Telefonickou lustrací u PČR Těrlicko
bylo zjištěno, že žena je v pátrání a má být zadržena do příjezdu
hlídky PČR Těrlicko, která si posléze jmenovanou vyzvedla.
• Dne 16.01.2010 v 20.40 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že má hlášenou skupinku osob, která kráčí
po ul. Hrázní a hází velké zmrzlé sněhové kvádry do vozovky.
Na místo již vyslal svou hlídku. Okamžitou pojížďkou hlídky
OP byla na ul. Životické spatřena skupinka osob H.J., H.M.,
I.J., A.J., K.R. z Albrechtic, kteří kráčeli směrem do obce.
K činu se následně doznali a byli řešeni blokově.
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• Dne 01.02.2010 v 14.50 hodin osobně oznámil p. T.P.
z Albrechtic, že došel nahlásit odcizení a poničení antén
na budově ZŠ česká na ul. Školní. Tuto skutečnost zjistil dne
30.01.2010 v 11.00 hod., kdy mu byla zpřístupněná škola. Zařízení nefungovalo již dne 29.01.2010 ráno, kdy v cca 09.00 hod.
si stěžoval uživatel. Hlídka OP na místě zjistila zaváté stopy,
které vedly od střechy kotelny směrem k anténě a posléze přes
střechu školy k hromosvodu. Jelikož případ souvisí s událostí
ze dne 29.01.2010, byla na místo přivolána PČR Těrlicko
a případ postoupen s podezřením na trestný čin poškozování
cizí věci § 228 a krádeže § 205 zák.40/2009 Sb.. Na místě činu
byla pořízená fotodokumentace.
• Dne 02.02.2010 v 12.30 hodin během pochůzky bylo nalezeno
ve křoví u ZŠ české na ul.Školní horské kolo. Jelikož v nedávné
době bylo veliteli OP nahlášeno odcizení kola, byla ihned
informována PČR Těrlicko a ta hlídce OP tuto skutečnost
potvrdila. Značka kola a číslo rámu souhlasily. Hlídka
OP pořídila fotodokumentaci a kolo přemístila do služební
garáže. Po telefonickém vyrozumění se majitel dostavil na
služebnu OP a kolo mu bylo vydáno.
Daniel Wróbel - velitel OP

vel.:
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MALÉ ALBRECHTICKÉ KALENDÁRIUM
Bude-li rok 2010 šťastný či nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný, vědí snad jen kartářky a numerologové. Ti se předhánějí v součtech a násobcích čísel, v tezích o vlivu počtu
nul v letopočtu, ve výkladech karet a hvězd. Pravdivost jejich
vizí stejně prokáže až realita.
Minulost je však už pevně dána a zaznamenána ve starých listinách, kronikách a obecních zápisech. Můžeme si tak
připomenout alespoň několik historických dat, týkajících
se naší obce, od kterých v letošním roce uplyne:
688 let první písemná zmínka z roku 1322 o podkomořím
Těšínského knížectví Albrechtovi, od něhož odvozujeme název naší obce.
563 let dochována první písemná zpráva o existenci Albrechtic. V roce 1447 zdědil kníže Bolek po kněžně Offce
zemanskou obec Albrechtice, která již v té době byla
farností.
438 let v roce 1572 prodal maršálek Těšínského knížectví
Mikoláš Karvinský Albrechtice knězi Benkovskému,
který je následně prodal Larischovi ze Lhoty.
356 let na Těšínsku nastoupila protireformace (v Albrechticích 26. 3. 1654). Protestantům byly odebrány kostely
a pokrokoví kněží byli posláni do vyhnanství.
244 let v roce 1766 byl postaven barokní dřevěný římskokatolický kostel sv. Petra a Pavla, v současné době chráněná památka lidové architektury.
170 let z roku 1840 pocházejí objekty zemědělské farmy
na Důlském.
125 let v roce 1885 byly postaveny budovy, stodola a chlévy
statku Bělehrad.
100 let v centru obce byla v roce 1910 postavena první požární zbrojnice. Stavba byla zadána staviteli panu Kabátkovi z Doubravy, který za ni požadoval 1500 korun.
65 let dne 3.5.1945 byla obec osvobozena Rudou armádou.
60 let v roce 1950 vznikla místní organizace Českého svazu
myslivců Ohař.
55 let dne 2.1.1955 byl v obci zřízen poštovní úřad. V témže
roce byl dán do provozu železobetonový most na řece
Stonávce.
50 let v roce 1960 proběhla reorganizace státní správy, při
které Albrechtice připadly okresu Karviná (od roku
1949 patřily do okresu Český Těšín). Byla otevřena
stálá ordinace praktického a zubního lékaře.
45 let místní JZD bylo sloučeno se státním statkem
(r.1965).
35 let v roce 1975 byla dána do provozu nová požární
zbrojnice.

P O M Á H AT J E R A D OS T.
I P O D E VÁT É .
Již devátý ročník Velikonoční sbírky připravuje humanitární organizace ADRA. Letos se uskuteční 23. a 24. března. „Pomáhat je radost. Doufám, že si o Velikonocích udělá
radost co nejvíc lidí a pomůže tak těm, kteří to potřebují,“
říká koordinátorka sbírky Tereza Svobodová.
Výtěžek sbírky se již tradičně dělí mezi několik českých
i zahraničních projektů. Třetina peněz je určena na dlouhodobé rozvojové projekty, které si vzala pod patronát mluvčí českého ministra pro lidská práva Lejla Abbásová. Mezi ně patří
například nemocnice v Keni nebo podpora zemědělské produkce v Mongolsku. Druhá třetina poputuje na konto humanitární pomoci při mimořádných událostech, jako byly loňské
povodně v Čechách a na Moravě nebo letošní ničivé zemětřesení na Haiti. Tyto projekty zaštiťuje herec Divadla v Dlouhé
Miroslav Táborský. Poslední část ADRA použije na projekty,
které realizuje v jednotlivých regionech České republiky.
Ty podpořila herečka Táňa Fischerová. Jedná se mimo jiné
o podporu azylových domů, hospiců, seniorských domů nebo
sítě dobrovolnických center, díky nimž vychází stovky dobrovolníků do různých zařízení a nabízí svou pomoc – ať už seniorům, dětem, zdravotně postiženým či sociálně slabým.
Sbírka bude probíhat v desítkách měst po celé České republice
včetně Havířova. „Dárcům, za jejich drobný příspěvek do
kasičky na pomoc druhým, poděkujeme malým upomínkovým předmětem. Peníze budou vybírat dobrovolníci zejména
z řad studentů středních škol a mládeže, s nimiž ADRA
spolupracuje,“ říká Karel Folwarczný z Havířovské Adry.
Sbírka bude probíhat za účinné pomoci Základní školy
v Albrechticích, v čele se zástupkyní ředitele Mgr. Pavlou
Martinkovou.
Pomáhá se snáz, když na to nejsme sami, pomáhejte proto
s námi ☺.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Koordinátorka sbírky:
Tereza Svobodová
tereza.svobodova@adra.cz
+420 736 480 866

30 let bylo dokončeno nové sídliště s 300 bytovými jednotkami (r.1980).

ADRA Havířov:
Číslo účtu této veřejné sbírky je 9961 9961/0300.

15 let v roce 1995 byl otevřen zrekonstruovaný Dům PZKO.

Podpořit můžete i zasláním dárcovské sms ve tvaru:
DMS ADRA na číslo 87777

5 let

dne 5.12.2005 byl schválen nový znak a vlajka obce.
Zuzana Macurová

Albrechtické listy

5

Vánoční
koncert 2009

Také letos přispěl náš malý
školní sbor svou troškou k sváteční
vánoční atmosféře. Myslím, že
vzhledem k počtu žáků na druhém
stupni není pěvecký sbor úplně
malý, vždyť celkový počet žáků,
kteří vystupovali na koncertu byl
skoro třicet. A to bylo mezi mnoha
zpěvačkami dokonce i několik
chlapců!
Zvolili jsme repertoár složený
z méně známých českých vánočních koled, mezi které jsme vložili
jednak sólové výstupy instrumentalistů, jednak recitaci vánočních
básní. Koncert jsme zakončili
barokním kánonem Hallelujah,
ve kterém jsme si troufli na dvojhlasý zpěv. Jako recitátorka vystoupila Marie Gerlochová z 6.A a také
dvě dívky z 1. stupně – Natálie
Miczková a Denisa Caldová, které
připravila p. uč. D. Uvírová. Své
hudební umění předvedli hrou
na flétny Andrea Brzosková z 9.A,
Sandra Křížová a Veronika Charvátová ze 7.A a na kytaru zahrál
Artur Bobek z 8.A.
Všem žákům patří dík za čas,
který věnovali nácviku celého koncertu. Doufáme, že se vám náš
koncert líbil a že si nás přijdete
poslechnout zase o letošních vánocích.

Farní sbor SCEAV v Albrechticích
srdečně zve na

Velikonoční koncert
který se uskuteční

v neděli 28.3.2010 v 1500 hodin
v Evangelickém kostele
Vystoupí:
Pěvecký sbor VOCALIS
ze Skoczova (Polsko)
Vstupné je dobrovolné

Mgr. Radka Kozlová

Blahopřejeme jubilantům

Vítáme nové občánky
obce Albrechtice

kteří se dožili a dožijí v 1. pololetí roku 2010
významného životního jubilea:

Samuel Poledník, Tereza Púpalová, René Szeliga, Jan Blicharz,
Jan Skotnica, Gabriela Kawuloková, Natálie Lipowská.

70 let – Herbert Kubíček, Stanislav Folwarczny, Markéta
Roboszová, Eliška Škodová, František Polanský,
Anna Zahrajová, Ladislav Brzeżański, Žofie
Delongová, Vladimír Tomášek, Adolfina
Šamajová, Jana Firlová, Bruno Górecki
80 let – Boleslav Siuda, Josef Suchanek, Isidor Janík,
Marie Waloszková, Anděla Navrátilová, Albert
Ostrák, Vladislav Puk, Věroslava Jeneralová
90 let – Josef Koch, Helena Smeliková, Alois Matoušek,
Marta Siostrzonková
97 let – Marie Vlachová
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Když vysvitlo sluníčko a zalezly mráčky,
přišlo na svět klubíčko, které Vám dvěma
jenom samé štěstíčko jistě přinese.
Gratulujeme!
Sbor pro občanské záležitosti v Albrechticích
Maleństwo się Wam urodziło,
wielki szum do domu wprowadziło.
Ty dzisiaj mamusią zostałaś,
i swojego synka będziesz przewijała.
Gratulujemy!
Aktyw dla Spraw obywatelskich w Olbrachcicach
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UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Podle plemenářského zákona č. 154/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů je chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata
vlastní, nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat ať již za
úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu. Povinností
chovatelů je evidovat svá hospodářství a zvířata u pověřené
osoby, což je Českomoravská společnost chovatelů a.s
Hradištko pod Medníkem.

N A L E ZE N Í P S I
Vážení spoluobčané, na webových stránkách obce Albrechtice,
v sekci „Nalezení psi“,se můžete informovat o nalezených
psech na území naší obce, kteří jsou k dispozici zdarma a jsou
v současné době umístěni buď v kotci u obecního úřadu nebo
v útulku v Dětmarovicích.
Ing. Jarmila Ciupová, tajemnice
tel.: 606 343 462

Evidenci podléhají tato zvířata: skot od 1ks
ovce od 1ks
kozy od 1ks
koně od 1ks
prasata od 2ks
Chovatelé, kteří nemají evidováno hospodářství a zvířata,
nechť se přihlásí na obecním úřadě do 25. 4. 2010. Po tomto
termínu navštíví inspektor České plemenářské inspekce přihlášené chovatele a zajistí spolupráci s přihlášením chovatelů a zvířat u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.
Děkuji za vyhlášení obecním rozhlasem.
Ing. Antonín Horák,
inspektor České plemenářské inspekce,
mobil 777 921 159

S B Ě R N Ý DV Ů R
V loňském roce byla v Albrechticích dokončena výstavba
sběrného dvoru. Stavba byla financována z Fondu soudržnosti
EU a ze Státního fondu životního prostředí. Finanční spoluúčast
Obce Albrechtice činí jen 10%.
V lednu byl ve výběrovém řízení vybrán provozovatel – společnost Depos Horní Suchá, a.s.
V současné době není ještě provoz zahájen, protože krajský
úřad doposud neschválil provozní řád.

Po splnění všech formalit nutných k zahájení provozu sběrného
dvoru bude každá domácnost informována prostřednictvím
letáčku o podmínkách svozu komunálního odpadu do sběrného
dvoru.
Současně budou postupně rušeny zapůjčené velkokapacitní
kontejnery, které jsou nyní rozmístěny po celém území obce
v počtu 20ks.

OZN ÁME
OZNÁ
MEN
NÍ
OČKOVÁ
ÁNÍ
NÍ P SŮ
Oznamujeme občanům Albrechtic, že dne 27.5.2010 (čtvrtek)
se bude konat očkování psů na níže uvedených svodech:
13,30 – 14,30 hod. v parku u Dělnického domu
15,00 – 15,45 hod. v parku na Zámostí
16,00 – 16,30 hod. u hospody na Pacalůvce
Poplatek za 1 psa činí 120,- Kč. Obec uhradí 50,- Kč tohoto poplatku
pouze majitelům psa, kteří mají zaplacen poplatek na rok 2010.
Doklad o zaplacení poplatku a očkovací průkaz předloží majitel při
svodu.
Každý pes bude opatřen náhubkem.
Jan Farník – referent ŽP
Albrechtické listy

Ing. Jarmila Ciupová, tajemnice

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Národní institut dětí a mládeže v Praze pořádá
v letošním školním roce 2009/2010 již 39. ročník
„Dějepisné olympiády“. Žáci naší školy se již několik
let této soutěže pravidelně zúčastňují. Téma letošního
ročníku bylo „Od pěstního klínu ke Zlaté bule
sicilské“. Školního kola se zúčastnilo celkem 7 žáků
9. tříd a 4 žáci 8. třídy. Vítězkou školního kola
se stala Andrea RZYMANKOVÁ z 8.A. Tato žákyně
reprezentovala naši školu v okresním kole, které se
uskutečnilo 27.1.2010 v Havířově a se ziskem 62,5
bodů se stala úspěšnou řešitelkou. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 žáků nejen ze základních škol,
ale i z gymnázií v Havířově, Karviné, Bohumíně,
Orlové a okolí.
Andrejce blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Pavla Martinková
vyučující dějepisu
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DEBRUJÁŘI V PR AZE
V prosinci se vydalo 12 žáků naší školy na tradiční setkání
nejaktivnějších klubů debrujárů z celé republiky do Prahy.
Předvedli jsme zde mnoho zajímavých pokusů, které zaujaly
prezidenta Asociace mladých debrujárů Miloše Zapletala
i členy ostatních klubů. Naší úspěšné prezentaci se zájmem
přihlížel i Azmi Kozak z univerzity v Istanbulu.
Co všechno jsme stihli za tři dny v Praze vidět? Vánoční trhy
na Václavském náměstí, na Betlémském náměstí vánoční
výstavu s 200 jesličkami z různých materiálů. Zajeli jsme
do kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, kam lidé
chodí za Pražským Jezulátkem - soškou malého Ježíška, která
má údajně schopnost konat zázraky. Byli jsme na zajímavé
exkurzi v Národně technické knihovně v Dejvicích.

Debrujáři v Praze.

Samozřejmě jsme navštívili také Pražský hrad. Prohlédli jsme
si obrazárnu Pražského hradu, Starý královský palác, Valdštejnský sál, Příběh Pražského hradu, Baziliku sv. Jiří, Jiřský
klášter, Zlatou uličku. Nerudovou ulicí kolem chrámu sv.
Mikuláše a Mosteckou věží jsme přišli na Karlův most. Přes
Klementinum s astronomickou věží jsme se dostali na Staroměstské náměstí, tentokrát za denního světla. Výlet jsme
ukončili v nákupním centru Paladiu, odkud jsme se vydali na
Hlavní nádraží. Zpáteční cesta vlakem rychle utekla. Vrátili
jsme se všichni se spoustou pěkných zážitků. Příští rok
bychom chtěli tuto skvělou akci zopakovat.
Mgr. Miriam Charvátová, vedoucí klubu
S prezidentem AMD ČR Milošem Zapletalem.

Další den jsme si prohlédli prostory Národního divadla. Viděli
jsme základní kameny, poseděli jsme v hledišti a prohlédli
si oponu. Měli jsme možnost navštívit laboratoř ČVUT fakulty
elektrotechnické, která se zabývá audiovizuálními efekty.
S 3D brýlemi jsme se procházeli různými stavbami nebo po
Marsu. Všechny zaujala i prezentace efektních fyzikálních
pokusů na MMF Univerzity Karlovy. Navštívili jsme také
Muzeum hlavního města Prahy, kde jsme si prohlédli nejnovější archeologické nálezy na území Prahy, dále 3D kino –
virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Zaujala nás
výstava Merkur o historii českých kovových stavebnic. Zkusili
jsme si i něco postavit. Osvětlenými ulicemi jsme přešli na
Staroměstské náměstí na vánoční trhy.

Naše prezentace zaujala Azmi Kozaka z univerzity v Istanbulu.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ALBRECHTICÍCH
Zápisy a dny otevřených dveří
proběhnou ve dnech:
14. dubna 2010
od 800 do 1130 hodin
a 15. dubna 2010
od 1300 do 1600 hodin
K předškolnímu vzdělávání přijímáme děti od věku tří let
z Albrechtic. Upozorňujeme rodiče, že pokud bude během
zápisu naplněna kapacita mateřské školy, nebude možno
zapsat a přijmout dítě později, tj. např. na počátku září,
či během školního roku.
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Kritéria přijetí dětí do MŠ:
1. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ
2. Matka dítěte je samoživitelkou a nastupuje do práce
3. Děti matek, které jsou již zaměstnány a dítě bude zapsáno
k celodenní docházce
4. Děti matek, které uvažují o nástupu do zaměstnání
v průběhu roku, zapíší dítě k celodenní docházce
5. Ostatní děti, podle věku od nejstarších po nejmladší,
do naplnění kapacity
6. Pokud se během školního roku přistěhují do obce zákonní
zástupci s dítětem v posledním roce před nástupem do ZŠ,
je povinno opustit mateřskou školu nejmladší dítě nezaměstnané matky.
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DEN TRADIC JIŽ POPÁTÉ
Prosinec naše škola strávila mimo jiné také přípravou
tradičního vánočního jarmarku, na kterém děti prezentují
nejen svoji výtvarnou šikovnost, ale také zde mají možnost se
setkávat se svými rodiči, babičkami a všemi známými a tak
společně a mile prožít předvánoční čas.
Již pátý rok celý den žáci vyráběli vánoční výrobky, tentokrát nejen za pomoci vyučujících, ale i se třemi ochotnými
maminkami, které celé dopoledne pomáhaly s tvorbou adventních věnců, látkových prostírání a perníčků. Tím se děti seznámí nejen s tradičními výrobky a technikami, ale také se naučí
vzájemné spolupráci a toleranci, protože pracují ve skupinách,
které si tvoří podle vlastního zájmu a ne podle věku, jak bývá
zvykem celý školní rok při výuce ve třídě.
Vše vyvrcholilo 16. prosince 2009 na překrásném vánočním jarmarku, který zahájil školní sbor pod vedením Mgr.
Radky Kozlové svým 30 minutovým vystoupením v dřevěném kostele. Pak se již všichni příchozí mohli přenést do starých časů, protože v prodejních stáncích je přivítali žáci převlečení do historických kostýmů a nabízeli výrobky, cukroví
a také se lilo olovo.
Výtěžek této naší tradiční vánoční aktivity opět podpořil
další rok vzdělávání chlapce Kevina Djidonou z Beninu.
Děkujeme vám všem, protože díky vám mohl Kevin již třetí
rok navštěvovat svoji školu.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD NA ZŠ
ALBRECHTICE
Ve dnech 3. a 4. února 2010 se na Základní škole v Albrechticích uskutečnil zápis do prvního ročníku pro školní rok
2010/2011. K zápisu se dostavilo celkem 40 dětí.
Budoucí školáky již na chodbě přivítali jejich starší spolužáci
z devátých tříd a zavedli je do počítačové učebny, kde mohli
společně se svými rodiči zhlédnout prezentaci o naší škole.
Pak už na děti ve třídě čekaly paní učitelky z prvního stupně
a budoucí školáci dokazovali, že v září mohou zasednout do
lavic v první třídě. Poznávali barvy, tvary, pohádkové postavičky, zpívali písničky, recitovali básničky a říkanky, dokonce
poznávali některá písmena a číslice.
Všechny děti si ze své první návštěvy ve škole odnášely
dárečky, které pro ně vyrobili starší spolužáci. Věřím, že se
všem dětem u nás ve škole líbilo a že se budou těšit na 1. září,
kdy se pro ně otevřou dveře ve „Velké škole“ a jen pro ně se
rozezvučí na chodbách školní zvonek.
Mgr. Pavla Martinková - ZŘŠ

Výrobní den.

Naše poděkování patří maminkám, které nám pomáhaly
s výrobou vánočních předmětů: p. Folwarczné, p. Siudové
a p. Auerové. Obci Albrechtice, která tuto akci finančně podporuje. Panu Enenkelovi za ozvučení kostela, Zahradnictví
Křižánek za nádherný vánoční strom, Marii Hlaváčové z Českého červeného kříže Karviná za prodejní stánky a všem dalším, kteří naší akci podporují.
Těšíme se na další vánoční setkání s Vámi a to již po šesté.
Mgr. Kateřina Hořejší

SOUTĚŽ MLUVENÉHO SLOVA
V prvním lednovém týdnu proběhl na 1. stupni naší školy
2. ročník soutěže mluveného slova. Že některé děti mají pusy
proříznuté víc než dost, vědí nejlépe rodiče, ale také my učitelé.
Právě těmto dáváme možnost se realizovat v soutěži již
od 1. ročníku. Nejmladším žákům jsou nejbližší pohádky,
proto měli ukázku některé z nich vyprávět či pohovořit o některé
známé pohádkové postavě. Ti starší pak zavzpomínali na své
vánoční zážitky a pobavili jimi své spolužáky. Stejně tak
vyvolaly úsměv na tváři vtipy v jejich provedení. Každopádně
u všech žáků mělo největší ohlas reprodukování jazykolamů.
A jak dopadl konečný verdikt poroty v jednotlivých ročnících?
Za 1. ročník:

1.místo: S. Ruhswurmová
2. místo: P. Kačmarčíková
3. místo: D. Holbová

Za 2. ročník:

1.místo: P. Kornasová
2. místo: L.Szostková
3. místo: P. Feber

Za 3. ročník:

1. místo: M. Szymutko
2. místo: M. Danel
3. místo: P. Trnečka

Za 4. ročník:

1.místo: V. Waloszek
2. místo: M. Gerlichová
3. místo: J. Kotlář

Za 5. Ročník:

1. místo: T. Janulková
2. místo: V. Machaczková
3. místo: K. Miechová

Těšíme se, že se i v 3. ročníku této soutěže setkáme s odvážnými žáky, kteří se nebojí promluvit před publikem.
Mgr. Ingrid Demelová
autor soutěže a článku
Albrechtické listy
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 7. TŘÍD
Konečně nastal ten dlouho očekávaný den – neděle 31.1.2010
a my jsme se vydali po náročných přípravách na lyžařský
výcvik. U školy jsme nastoupili do autobusu, radostně jsme
zamávali rodičům a vydali se směrem na Písek u Jablunkova.
Byli jsme ubytováni na rekreačním středisku Polanka. Po příjezdu jsme vybalili všechna zavazadla a hurá na sjezdovku.
Tady nás učitelé rozdělili do družstev podle našich schopností, jak kdo byl kamarád s lyžemi. Někteří z nás stáli na lyžích
poprvé v životě. Ale k naší velké radosti jsme se naučili lyžovat úplně všichni a také jízdu na vleku jsme po prvotních
nesnázích zvládli na jedničku. První družstvo měl na starosti
pan ředitel Zdeněk Feber a jeho svěřenci dokonce zvládli
i základy carvingového lyžování. Jízda v pluhu a snožný
oblouk – to byly úkoly, se kterými se potýkali žáci v družstvu
paní učitelky Ireny Ruhswurmové. Celý lyžařský výcvik
pro nás zorganizovala a o naše zdraví se starala paní učitelka
Pavla Martinková.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abychom prostřednictvím zřizovatele základní školy
v Albrechticích poděkovali panu řediteli a jeho zástupkyni
a také p. učitelce za uspořádání a práci na lyžařském kurzu
pro naše děti – žáky třídy 7.A.
Mnozí z nás rodičů jezdíme pravidelně se svými dětmi
lyžovat. Někteří byli i tento víkend. Ale musíme se všichni
shodnout na tom, že v lyžařské oblasti se děti o třídu zlepšily.
První družstvo, které vedl pan ředitel Feber, udělalo neskutečný pokrok. Nyní jezdí na každé sjezdovce, na každém
povrchu, na vleku úplně perfektně. To, co jsme s nimi trénovali dlouhá léta, zvládli za týden na kurzu.
Děkujeme i paní zástupkyni Martinkové, za péči a starost
o naše děti.
Je jasné, když jim poděkujeme u autobusu, kde si po týdnu
převezmeme své děti, tak to berou normálně. Možná, že je
právě potěší poděkování od vás – zřizovatele školy.
Jsme rádi, že máme v naší obci takovou školu, v čele s ředitelem panem Febrem a jeho učiteli. Jako rodiče, můžeme být
naprosto spokojeni.
Děkujeme,
rodiče žáků 7.A třídy Základní školy v Albrechticích.

NOVÍ NADĚJNÍ SPORTOVCI
V OBCI ALBRECHTICE –

MAREK BRANIKOVIČ A ADAM ZADUBAN
Tito mladí sportovci jsou členy lehkoatletického oddílu
TJ Jäkl Karviná. Oba se zúčastnili lehkoatletických závodů
„Mistrovství Moravy a Slezska“ dne 27.2.2010 a skončili
s velmi krásným umístěním.
Marek Branikovič – 3 místo (disciplína - 60 m)

Lyžařky - začátečnice.

Na horách jsme se měli výborně, kromě lyžování jsme si
zahráli i bowling, vyšlápli jsme si na Studeničné, zatančili
jsme si na diskotéce a na karnevalu, jen škoda, že ten týden
tak rychle utekl.
Žáci 7.A 7.B

Adam Zaduban – 5. místo (disciplína - 60 m překážek)
Svým výborným výkonem si zajistili postup na mistrovství
České republiky v lehké atletice (kategorie starší žáci), které
se uskutečnilo dne 6.3.2010 v Jablonci nad Nisou. Oba přijali
nabídku hostování v prvoligovém atletickém oddíle AK SSK
Vítkovice. Jejich talent objevil trenér TJ Jäkl Karviná Michal
Broda.
Oběma sportovcům přejeme mnoho dalších úspěchů v jejich
sportovní kariéře a za krásné výkony a reprezentaci obce patří velký dík.
O výkonu mladých albrechtických sportovců nás informoval
pan Roman Branikovič, čehož si ceníme, protože informace
o sportovních úspěších naší mládeže reprezentující sportovní
kluby mimo obec Albrechtice nemáme.
Proto se obracíme na Vás občany se žádostí o poskytování
informací o účasti a dosažených úspěších našich občanů.
Obec není schopna vytvořit podmínky pro veškeré druhy
sportu. Pokud se najde talent třeba pro lehkou atletiku, box,
vzpírání či kolektivní hry mimo fotbal a volejbal, je nutné aby
takový talentovaný sportovec využíval podmínky a sportoviště v sousedních městech či obcích.

Žáci 7. tříd na karnevalu.
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Kateřina Melišová – referent kultury a sportu
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PODBLANICKÉ JABLONĚ
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem
Kumštou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy
v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc.. ing. Radka
Vávry a Jany Křelinové.
Blaník - odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu,
registrována byla v roce 2003. Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je lesklá,
ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle
krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, středně až váce
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá
až výborná. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň
se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se
skladovat do února až března. Odolnost proti strupovitosti
je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední
až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám
dužniny. Odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů
a lze ji vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Více o odrůdě na internetu - google Blaník -nová perspektivní
odrůda.

v září, dá se skladovat do listopadu i déle. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší.
Petra je nenáročná odrůda, kterou můžeme pěstovat ve všech
polohách vhodných pro jabloně.
Fenix (CAC) - odrůda vznikla křížením Floriny a Šampionu.
Je povolena k množení v kategorii CAC od roku 2009. Plody
jsou nadprůměrné velikosti kulovitého až ploše kulovitého
tvaru. Stopka je krátká až středně dlouhá, silnější. Slupka
hladká, středně silná, základní barvu má zeleno žlutou překrytou tmavou červení ve formě rozmytého líčka nejméně na
3/4 povrchu plodu. Tmavá červeň získává na loži světlejší
vzhlednější odstín. Dužnina je krémové barvy středně pevná
a středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká až nasládlá,
aromatická, velmi dobrá až výborná. Růst je nadprůměrné
intenzity, koruny vytváří vzpřímené později rozložité, středně
husté. Plodnost raná, dosti vysoká, při částečné probírce
pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září až začátkem října,
konzumně dozrává koncem října a lze ji skladovat do února
i déle. Odolnost proti napadení strupovitosti je střední až vyšší
a proti napadení padlím jabloňovým je asi střední. Požadavky:
je středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené
živinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního vzhledu,
vhodné pro přímý konzum i zpracování.
Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat
ve večerních hodinách na telefonu: 317 814 354,
dotazy na e-mail: kumstapetr@seznam.cz.

Podblanické jabloně.

Fany - odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla
registrována v roce 2004. Plod je velký, pravidelně kulovitý.
Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou, překrytou červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina
je nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule
sladká, aromatická, velmi dobrá, v teplejších oblastech až
výborná. Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se
provádí v polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu,
dá se skladovat do ledna až února. Odolnost proti napadení
strupovitostí je střední až vyšší, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou.
Petra (CAC) - odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu,
je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody
jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká,
slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou
překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko
v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, středně
tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě
aromatická, velmi dobrá v teplejších lokalitách až výborná.
Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává
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Fenix (CAC) jabloně.

•••

PL ACENÁ INZERCE •••

ELEK TRO EURONICS
NOVÁ PRODEJNA V ALBRECHTICÍCH

(vedle pošty) na ul. Obecní 614
Otevřeno od 11. března 2010.
po - pá 8 - 1730, so- 9 -12 h
Kompletní nabídka elektroniky a bílého zboží
za internetové ceny.
Nakupujte zboží i z letáku EURONICS a PROTON.
Odvoz zboží a instalace zdarma.
Nakupujte i na splátky s 0,- akontací
+ 0% navýšením!!!
Volejte vaše elektro – 725 344 789
nebo pište na email: obchod@sunnmoravia.cz
Těšíme se na vás.
Albrechtické listy

ROZPIS MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ VŠECH DRUŽSTEV
FK BANÍK ALBRECHTICE - JARO 2010
Kolo
16.
15.
17.
16.
18.
14.
14.
10.
15.
15.
19.
17.
11.
16.
16.
18.
20.
12.
12.
17.
17.
19.
21.
13.
18.
18.
20.
22.
14.
14.
19.
19.
21.
23.
30.
15.
15.
20.
20.
22.
24.
16.
16.
21.
21.
23.
25.
17.
17.
22.
22.
24.
26.
18.
18.
25.
27.
12.
12.
13.
13.
26.
28.
1.
29.

Dr.
M
D
M
D
M
SŽ
MŽ
SP
SŽ
MŽ
M
D
SP
SŽ
MŽ
D
M
SP
SP
SŽ
MŽ
D
M
SP
SŽ
MŽ
D
M
SP
SP
SŽ
MŽ
D
M
M
SP
SP
SŽ
MŽ
D
M
SP
SP
SŽ
MŽ
D
M
SP
SP
MŽ
SŽ
D
M
SP
SP
D
M
SŽ
MŽ
SŽ
MŽ
D
M
D
M
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Datum
21. 3.
27. 3.
27. 3.
3. 4.
3. 4.
4. 4.
4. 4.
8. 4.
10. 4.
10. 4.
10. 4.
11. 4.
15. 4.
18. 4.
18. 4.
18. 4.
18. 4.
22. 4.
22. 4.
24. 4.
24. 4.
25. 4.
25. 4.
29. 4.
2. 5.
2. 5.
2. 5.
2. 5.
6. 5.
6. 5.
8. 5.
8. 5.
8. 5.
8. 5.
12. 5.
13. 5.
13. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
16. 5.
20. 5.
20. 5.
22. 5.
22. 5.
23. 5.
23. 5.
27. 5.
27. 5.
30. 5.
30. 5.
30. 5.
30. 5.
3. 6.
3. 6.
5. 6.
5. 6.
6. 6.
6. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
19. 6.
19. 6.

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

Začátek
15,00
12,45
15,00
13,15
15,30
9,00
10,45
16,00
9,00
10,45
15,30
13,15
16,00
9,00
10,45
13,45
16,00
16,30
16,30
9,00
10,45
13,45
16,00
16,30
9,00
11,45
14,15
16,30
17,00
17,00
9,00
10,45
14,15
16,30
16,30
17,00
17,00
9,00
10,45
14,15
16,30
15,45
17,00
9,00
10,45
14,45
17,00
17,00
17,00
9,00
10,45
14,45
17,00
15,45
17,00
10,15
17,00
9,00
10,45
9,00
10,45
14,45
17,00
14,00
17,00

Domácí - Hosté
SK Moravan Oldřišov - FK Baník Albrechtice
TJ DURMAN Staré Město - FK Baník Albrechtice
TJ Sokol Lískovec - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - TJ EPO Frenštát pod Radhoštěm
FK Baník Albrechtice - TJ EPO Frenštát pod Radhoštěm
FK Baník Albrechtice - FK Těrlicko
FK Baník Albrechtice - FK Těrlicko
FC IRP Český Těšín (Český Těšín) - FK Baník Albrechtice „B“
TJ Internacionál Petrovice - FK Baník Albrechtice
TJ Internacionál Petrovice - FK Baník Albrechtice
FC Biocel Vratimov - FK Baník Albrechtice
TJ Internacionál Petrovice - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „A“ - MFK Karviná OKD „A“
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Dobrá
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Dobrá
FK Baník Albrechtice - FC Kopřivnice
FK Baník Albrechtice - 1. BFK Frýdlant n. Ostr.
TJ ČSAD Havířov - FK Baník Albrechtice „A“
MFK Karviná OKD „A“ (Kovona) - FK Baník Albrechtice „B“
FC IRP Český Těšín - FK Baník Albrechtice
FC IRP Český Těšín - FK Baník Albrechtice
FK Bohumín - FK Baník Albrechtice
FK Bohumín - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - FK Baník Albrechtice „A“
FK Baník Albrechtice - FK Staříč
FK Baník Albrechtice - FK Staříč
FK Baník Albrechtice - TJ Petřvald u Karviné
FK Baník Albrechtice - SPORT-CLUB Pustá Polom
FK Baník Albrechtice „A“ - MFK Havířov „A“
TJ ČSAD Havířov - FK Baník Albrechtice „B“
TJ Petřvald u Karviné - FK Baník Albrechtice
TJ Petřvald u Karviné - FK Baník Albrechtice
FK Staříč - FK Baník Albrechtice
FC ODRA Petřkovice - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - SK Čeladná
FK Těrlicko - FK Baník Albrechtice „A“
MFK Havířov „A“ (Dukla) - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice - MFK Havířov „B“
FK Baník Albrechtice - MFK Havířov „B“
FK Baník Albrechtice - 1. FK Spartak Jablunkov
FK Baník Albrechtice - TJ Nový Jičín
FK Baník Albrechtice „B“ - FK Těrlicko
FK Baník Albrechtice „A“ - MFK Havířov „B“
MFK Karviná „C“ (Bažantnice) - FK Baník Albrechtice
MFK Karviná „C“ (Bažantnice) - FK Baník Albrechtice
AFC Veřovice - FK Baník Albrechtice
FK Krnov - FK Baník Albrechtice
TJ Slovan Horní Žukov - FK Baník Albrechtice „A“
MFK Havířov „B“ (Slovan) - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice - FOTBAL Frýdek-Místek „C“
FK Baník Albrechtice - FOTBAL Frýdek-Místek „C“
FK Baník Albrechtice - FC Biocel Vratimov
FK Baník Albrechtice - TJ Háj ve Slezsku
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Slovan Horní Žukov
FK Baník Albrechtice „A“ - FC IRP Český Těšín
TJ Sokol Skotnice - FK Baník Albrechtice
FC IRP Český Těšín - FK Baník Albrechtice
TJ ČSAD Havířov - FK Baník Albrechtice
TJ ČSAD Havířov - FK Baník Albrechtice
TJ DURMAN Staré Město - FK Baník Albrechtice
TJ DURMAN Staré Město - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - TJ Lokomotiva Petrovice
FK Baník Albrechtice - TJ Hradec nad Moravicí
TJ ČSAD Havířov - FK Baník Albrechtice
TJ Lokomotiva Petrovice - FK Baník Albrechtice
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HODNOCENÍ SEZÓNY 2009 O.S. PAK ALBRECHTICE
Když se podíváme zpět na rok 2009 musíme přiznat, že ne vše,
co jsme si předsevzali, se nám podařilo. Naše vystoupení
na turnajích jak republikových tak i zahraničních se pohybovalo
v první třetině závodního pole. Nebylo moc výraznějších
úspěchů tak jak v r. 2008, až na některé výjimky.
Např.: 1. místo Zimní turnaj Severomoravských klubů
14. místo na MČR – trojice
14. místo na MČR – jednotlivci
1. místo Staříčský pohár
2.3. místo Valšovický pohár
3. místo o Mistra Moravy – trojice
1.3. místo Albrechtický kahan
1.2. místo – junioři Valšovický pohár
2. místo - Hanácké bakole
4. místo - Orlovský kahan
6. místo - Meva cup 2009
7. místo Krumsímská hroda X.ročník

Hráči PAKA umístění v první stovce žebříčku ČR.

Klub se rozšířil a zaregistroval tři juniory: Žiak, Valík, Poláchová.
Naši noví členové zřídili www.stránky, za což jim patří dík!

Ostatní turnaje se pohybovaly, jak již bylo výše uvedeno
v první třetině startujících. Bodově nejúspěšnější turnaj
CC-2009 byl pro naše barvy, turnaj v Bratislavě.

Juniorské družstvo Albrechtic.

Vítězné družstvo Albrechtic – Zimní pohár 2010.

Podařilo se nám uskutečnit všechny turnaje na domácí půdě
dle plánu práce pro r. 2009.
Podařilo se nám udržet čtyři závodníky v první stovce celostátního žebříčku ČAPEK.

Poděkování s přáním všeho nejlepšího do nového roku 2010 patří,
Obecnímu úřadu Albrechtice. Sponzorům,: Mgr. Paverovi,
fa JUBAR, Pivovaru Radegast. Fernet Stock a dalším, kteří
nás v r. 2009 podporovali, bez jejich pomoci by se nám nepodařilo zorganizovat a zúčastnit se takového množství turnajů!
Nová sezóna 2010 začala tradičně vítězstvím našich barev na
Zimním turnaji klubových družstev Severomoravského kraje.
Turnaj se podařilo vyhrát potřetí v řadě za sebou.

I V ZIMĚ SE HRAJE FOTBAL
Jak už každoročně bývá zvykem, tak i v tomto roce probíhá
u nás zimní turnaj na hřišti s umělým povrchem. Družstvo
mužů si tentokrát zvolilo individuální přípravu a turnaje
se neúčastní. Přesto je možno během turnaje vidět zajímavé
zápasy, ve kterých se představují mnozí naši odchovanci.
Své první zápasy již mají za sebou také družstva dorostu
a starších a mladších žáků.
Žákovská družstva se navíc zúčastnila halových turnajů pořádaných OFS Karviná. Mladší žáci po počátečních vítězstvích
měli našlápnuto k vítězství, bohužel závěrečné porážky se
slabšími družstvy je srazily na 3. místo. To starší žáci od
začátku kráčeli za vytyčeným cílem a teprve pokutové kopy
ve finálovém zápase rozhodly o tom, že obsadili konečné
druhé místo.
Ing. Gustav Guńka
sekretář FK Baník Albrechtice
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Také v tomto roce nás potkala bohatá sněhová nadílka a tak zimní
turnaj si na jeho nedostatek nemohl stěžovat.

Albrechtické listy

• • • PL ACENÁ INZ ERCE • • •
Zámková dlažba, ploty,
izolace sklepů,
rekonstrukce.
Kvalitně a levně.
Tel. 736 677 631
Koupím rodinný dům
nebo stavební parcelu
v Albrechticích a okolí do 20 km.
Platím hotově, prosím nabídněte.

Tel.: 608 370 379
Zateplení fasád rodinných domů
se státní dotací
od certifikované firmy.
Kvalitně a levně.
Barostav, s. r. o. , tel. 736 677 631
Hledám v Albrechticích rodinný domek
s cenou do 2 mil. Kč
možno i k rekonstrukci.
S pozemkem minimálně 700m2!
Nebo stavební pozemek se všemi sítěmi.
Autobusová zastávka poblíž výhodou.
Prosím volejte na 724 670 589

Albrechtické listy
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• • • PL ACENÁ INZ ERCE • • •

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

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
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

Práce na PC.
www.internetjob.cz/kov

PEDIKURA

KAŠPAROVÁ ALENA

ve zdravotním středisku
v Albrechticích

Provozní doba: pondělí – pátek dle objednávek
• lakování
• masáže plosek + celé nohy
• parafínové zábaly
Kontakt: 734 487 109

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

PŮJČKY, ŘEŠENÍ DLUHŮ A EXEKUCÍ
TEL. 732 474 853

Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 17. 5. 2010 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,
Mgr. Zdeněk Feber, Mgr. Jolanta Kožuszniková, Zuzana Macurová • Redakční a graf. úprava: K2 reklama • Tisk: K2 reklama • Registr. zn.: MK ČR E 12153
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