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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou Albrechtické listy, které jsou poslední
ve volebním období 2006-2010. My funkcionáři obce, zastupitelé, jsme očekávali, že toto období bude pro naši obec
úspěšné co se týká zajištění finančních prostředků z EU na
realizaci především kanalizací (Zámostí, Paseky, Nový Svět),
dokončení komunikace ul. Nádražní až na Nový Svět, stavbu
domu pro seniory a další menší stavby (parkoviště, chodníky,
cyklostezky atd.) Všude se hovořilo, že od r. 2007 na nás
čekají finance z Bruselu, jen je třeba být připravený. Proto
jsme dělali vše, abychom byli připraveni, zajišťovali jsme projektovou dokumentaci na kanalizace, cesty, chodníky, parkoviště aut, studie na dům seniorů, cyklostezky, sběrný dvůr,
regeneraci zeleně. Bohužel, díky opožděnému schválení celorepublikových programů, financování jednotlivých projektů
začalo až v roce 2008. Naší prioritou bylo vybudovat kanalizaci na pravém břehu Stonávky. Proto jsme hned v první
výzvě, která byla vypsána v roce 2007 až 2008 pro obce nad
2000 obyvatel a pro rozšíření kanalizační sítě, předložili
projekt na vybudování kanalizace na Zámostí, Paseky
a ul. Stonavská. 2x byl tento projekt zamítnut, protože Moravskoslezský kraj nesplnil podmínku schválení grafického znázornění aglomerací. Po splnění této podmínky, jsme potřetí
předložili projekt ke schválení. V květnu letošního roku jsme
byli vyzváni, abychom upravili projekt tak, aby náklady
na 1 obyvatele napojeného na nově vybudovanou kanalizaci
nepřekročil 130 tis. Kč. V našich podmínkách slezské zástavby
to byl problém, přitom jsme nesměli navýšit počet připojených obyvatel byť už za tu dobu byly v těchto oblastech postaveny nové RD. Jediným řešením bylo, že jsme museli vypustit
vybudování kanalizace na Zámostí. V červnu byl náš upravený
projekt projednán řídící komisí a dne 20.8.2010 jsme dostali
rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování z EU
a SFŽP ve výši 18 mil. Kč a obec bude přispívat částkou
8 mil.Kč, takže celkový náklad je 26 mil. Kč.
Zatím jsme měli schválené 2 projekty, a to vybudování sběrného dvora (3 mil.Kč dotace + 0,3 mil. Kč obec) a zeleně na
hřbitově (1 mil.Kč dotace + 0,2 mil. Kč obec). Ovšem zase pro
obec s velkými problémy. V roce 2009 v červnu jsme dostali
rozhodnutí o přidělení dotace na sběrný dvůr, který jsme
vybudovali do konce listopadu 2009, faktury firmě zaplatili
z obecních peněz a nyní čekáme na finance z MŽP a SFŽP,
obdoba je zeleň na hřbitově.
Jedinou akcí realizovanou v tomto období, která nezatěžovala
obecní rozpočet, byla oprava dřevěného kostelíku, na kterou
jsme získali finanční prostředky za pomoci poslankyně
PaedDr. Milady Halíkové (KSČM) ze státního rozpočtu.
Obdrželi jsme 3 mil. Kč, 300 tis. Kč jsme přispěli z vlastních
zdrojů. V současné době provádíme zateplení obvodových
zdí, výměnu oken a dveří, zateplení stropu, rekonstrukci
klempířských výrobků a výměnu střešní krytiny na OÚ a to
za spoluúčasti financování z peněz EU cca 50%. U všech akcí,
které jsme v tomto volebním období zrealizovali za pomoci
dotací z EU, ale také z dotací Krajského úřadu MSK, jsme
Albrechtické listy

museli uvolnit celou část finančních prostředků z obecní
pokladny. Nejsou to malé částky, zatím jsme na to měli
ušetřeno z minulých let. Taktéž na akci kanalizace Paseky
a ul. Stonavská máme v rozpočtu blokovanou částku, která by
měla pokrýt naši spoluúčast. Mou snahou je, aby obec nebyla
zadlužená. Víme, kolik nás stál úvěr na dokončení bytového
domu na ulici Hornické, který jsme spláceli do roku 2007.
Pro obec byla veliká rána, když jsme obdrželi statický posudek na most na ul. Školní. V posudku se píše, že most je nutno
demontovat a vybudovat nový, což představuje částku asi
20 mil. Kč. Samozřejmě v tomto období obec nemá tyto prostředky, musíme zajistit finance na akce hrazené z EU. Díky
tomu, že jsme členy Mikroregionu Žermanické a Těrlické
přehrady, mohli jsem společně prosadit využití programu
revitalizace a likvidace starých zátěží způsobených těžkým
průmyslem v MSK, o kterém se moc nemluvilo. Zatím jsme
získali 1,5 mil. Kč na projektovou dokumentaci mostu.
Rovněž z tohoto programu máme meziresortní komisí schváleny finanční prostředky na vybudování kanalizačního sběrače
z Nového Světa na ČOV v hodnotě 16,65 mil. Kč bez spoluúčasti
obce. Ještě jednu akci bychom chtěli uplatnit v tomto programu a tou je dokončení rekonstrukce ul. Nádražní až na Nový
Svět, včetně křižovatky. Nutno podotknout, že zatím na
všechny tyto naše akce máme finanční prostředky schváleny,
ale co se bude dít v následujících měsících po vzniku nové
vlády, která vymýšlí stále nová a nová úsporná opatření,
teprve uvidíme.

Chtěl bych Vám ještě připomenout, že toto volební období
bylo poznamenáno také celosvětovou ekonomickou krizí.
Přesto, že jsme byli tehdejším premiérem Topolánkem ujišťováni, že nás se tato krize nedotkne, nebyla to pravda. Snížily
se příjmy fyzických osob, snížily se zisky firem, podstatně se
zvýšila nezaměstnanost a to vše mělo dopad na výběr daní
a tím na příjem do obecního rozpočtu. Snížené příjmy byly
od roku 2008, nejvíce to bylo v roce 2009 a sice o 4,5 mil. Kč.
Rozpočet na letošní rok vycházel z roku 2007 snížený o 10%.
Přes tyto problémy si myslím, že jsme udrželi čistotu v obci,
úklid po zimních měsících, upravovali jsme zelené plochy,
(Pokračování na str. 2)
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Vážení spoluobčané,
(Pokračování ze str. 1)

odstraňovali vzniklé poruchy na zařízení v majetku obce.
Také jsme prováděli nutné opravy na budovách obce, místních komunikacích, veřejném osvětlení, vodovodech, dětských hřištích, oplocení hřišť, Dělnického domu, hřbitovech
atd.. Kdyby mezi námi nebyli vandalové, také by se v obecní
pokladně něco ušetřilo na dopravním značení na místní
komunikace, zeleni, zařízení dětských hřišť. Přes tyto nepříznivé podmínky jsme udrželi i úroveň kulturně společenského života v obci, a to podporou organizací, občanských
sdružení, církví a soukromých subjektů, kdy jsme jim pomohli překonat složité období.
Samozřejmě, že zůstaly některé problémy nedořešeny, a to
buď proto, že nebyly dořešeny majetkové vztahy, nebyly
finanční prostředky nebo pro některé naše cíle nebyly vůbec
vytvořeny podmínky, např. u výstavby domu pro seniory, kdy
nebyla vyhlášena výzva MMR, jak tomu bylo i v případě
místních komunikací, takže si myslím, že jsme z možností,
které byly, využili maximum. Celkem jsme za 4 roky prostavěli na investičních a neinvestičních akcích více jak 35 mil. Kč,
což je 1 roční rozpočet.
Je mou povinností poděkovat všem členům zastupitelstva,
členům rady, členům výborů a komisí, taktéž pracovníkům
obecního úřadu, pod vedením tajemnice úřadu, obecní policie,
místní knihovny, jednotky sboru dobrovolných hasičů,
pracovníkům příspěvkových organizací, občanským

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 27.5.2010 do 19.8.2010
Rada obce Albrechtice schválila:
- úpravu č. I rozpočtu obce Albrechtice,
- přidělení veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení
obvodového pláště a střechy, výměna oken na objektu obecního
úřadu v Albrechticích“ dodavateli s nejnižší cenovou nabídkou, a to: P.O. stav – trade, spol. s r.o., Karviná-Staré Město,
Bohumínská 404/14,
- uzavření darovací smlouvy k poskytnutí peněžitého daru
ve výši 5.000,- Kč k podpoře projektu „babybox“.
Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s pomocí při přípravě prezentačního DVD o obci Albrechtice
(nejde o finanční pomoc),
- s přijetím dotace ve výši 25.000,- Kč na odstranění škod
způsobených povodněmi, kterou obci Albrechtice poskytlo
Statutární město Havířov.
- s cenovou nabídkou firmy IGEA s.r.o. se sídlem Na Valše 3,
Ostrava, na provedení aktualizace vyjádření správců sítí
a aktualizace majetkoprávních vztahů pro akci „Inženýrské
sítě v obci Albrechtice ul. Písečná“,
- s cenovou nabídkou firmy IGEA s.r.o. se sídlem Na Valše 3,
Ostrava, na provádění inženýrské činnosti pro stavbu „Albrechtice
– likvidace štěrbinové nádrže Nový Svět, propojení na ČOV“.
Rada obce Albrechtice vydala:
- Nařízení obce Albrechtice č. 1/2010 o zrušení obecně závazné
vyhlášky o vydání cenové mapy pozemků obce Albrechtice
a o zrušení vyhlášky Rady obce Albrechtice ze dne 13.6.1994,
kterou se vydává cenová mapa pozemků obce Albrechtice.
Ing. Vladislav Šipula
starosta
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sdružením, organizacím, představitelům církve, všem podnikatelům a živnostníkům a všem občanům, kteří se podíleli
jakýmkoli způsobem na realizaci všech akcí během tohoto
čtyřletého volebního období. Chci poděkovat všem, kteří obětovali nejen své osobní volno, ale i kteří přispěli materiálně
a finančně ve prospěch zlepšení životních podmínek v naší
obci. Mé poděkování patří i všem životním partnerům, kteří
vytvořením dobrého zázemí, vytvořili pro nás dobré podmínky k práci ve prospěch naší krásné obce. Ještě jednou všem
upřímně děkuji.
Vážení spoluobčané, ve dnech 15. - 16. 10. 2010 se budou konat
volby do zastupitelstva obce, obracím se na Vás s plnou vážností - zúčastněte se těchto voleb a přispějte svými hlasy
k výběru zodpovědných a pracovitých spoluobčanů, ochotných věnovat práci v zastupitelstvu, výborech a komisích
spousty svého osobního volna. Příští období bude zapotřebí,
aby vedení obce bylo rozvážné, dostatečně zkušené, protože
bude muset řešit složité problémy vzniklé z úsporných opatření
vlády, které vedou především ke snížení veřejných prostředků,
omezení sociálních dávek, snížení mezd, navýšení cen služeb,
energií, zvýšení DPH a to určitě není všechno. Chápeme, že
dluh státu, který vznikal za posledních 20 let, se musí splácet
za přispění všech, i těch kteří to nezapříčinili. O to více bychom měli mít zájem, aby nové vedení obce bylo takové, které
bude minimalizovat dopady vládních rozhodnutí na život
občanů obce. Příští vedení obce je ve vaší volbě, proto je Vaše
účast ve volbách velmi potřebná. Přeji Vám šťastnou ruku
při výběru kandidátů. Přeji Vám spokojený život v naší obci.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 15.6.2010
Na doporučení rady obce schválilo Zastupitelstvo obce Albrechtice:
- zadání nového územního plánu obce Albrechtice v souladu
s ustanovením § 47, zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
- přijetí dotace na akci: „Výstavba sběrného dvoru v obci
Albrechtice“ ve výši: 156.428,88 Kč z prostředků Státního
fondu životního prostředí České republiky a 2.659.290,99 Kč
ze státního rozpočtu,
- přijetí dotace na akci: „Sadové úpravy v areálu katolického
hřbitova v obci Albrechtice“ ve výši: 42.401,00 Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky
a 720.817,00 Kč ze státního rozpočtu,
- účast v soutěži: „Obec přátelská rodině” v roce 2010.
Zastupitelstvo obce Albrechtice vydalo:
- Obecně závaznou vyhlášku obce Albrechtice č. 1/2010
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Albrechtice ve znění
dle písemné přílohy, která upravuje systém nakládání s komunálním odpadem v obci Albrechtice s ohledem na zprovoznění
sběrného dvora,
- Obecně závaznou vyhlášku obce Albrechtice č. 2/2010,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška o úhradě stočného
ze dne 21.6.1994.
Ing. Vladislav Šipula
starosta
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OZ NÁ M EN Í

OBW I E SZ CZ EN I E

o době a místu voleb
do Zastupitelstva obce Albrechtice,
dle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o czasie i miejscu odbywania się wyborów
do Przedstawicielstwa gminnego Olbrachcice
zgodnie z § 29 prawa nr 491/2001 Sb.
o wyborach do przedstawicielstew gminnych oraz
o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów

ve dnech 15. 10. 2010 a 16. 10. 2010

w dniach 15. 10. 2010 i 16. 10. 2010

Starosta obce Albrechtice oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Albrechtice se uskuteční

v pátek dne 15. 10. 2010
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a
v sobotu dne 16. 10. 2010
od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Wójt Gminy Olbrachcice informuje:
1. Wybory do Przedstawicielstwa gminnego Olbrachcice odbędą się

w piątek dnia 15.10.2010
od godz. 14.00 do godz. 22.00
i
w sobotę dnia 16.10.2010
od godz. 08.00 do godz. 14.00

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku: číslo 1
je volební místnost v: Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (1. patro)

2. Miejscem odbywania się wyborów
w obwodzie wyborczym: numer 1
jest lokal wyborczy w: Szkole Podstawowej i Przedszkolu
z pol. jęz. naucz. Olbrachcice,
przy ulicy Szkolnej, nr. 11 (1. piętro)

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Bažantnice, V Kanadě, Zahrádkářská, Loucká, Polní,
Olšiny, Dolní, Nádražní, Dubová, Břízová, Pomezní, Písečná,
Lesní, Sušská, Srnčí, Pramenná, Třanovského, Školní,
Rakovecká, Bělehradská, Pasecká, Jarní, Obecní, Stonavská

dla wyborców, wg miejsca zameldowania na pobyt stały:
ul. Bažantnice, V Kanadě, Zahrádkářská, Loucká, Polní,
Olšiny, Dolní, Nádražní, Dubová, Břízová, Pomezní, Písečná,
Lesní, Sušská, Srnčí, Pramenná, Třanovského, Školní,
Rakovecká, Bělehradská, Pasecká, Jarní, Obecní, Stonavská

ve volebním okrsku: číslo 2
je volební místnost v: Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (přízemí)

w obwodzie wyborczym: numer 2
jest lokal wyborczy w: Szkole Podstawowej i Przedszkolu
z pol. jęz. naucz. Olbrachcice,
przy ulicy Szkolnej, nr. 11 (parter)

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Na Zámostí, Hlavní, K Vleku, Kostelecká, Pod Červenkami, Na Bučině, Těšínská, Pardubická, Chotěbuzská,
Mikulova, K Potoku, Životická, Vrbiny, Strmá, Slunečná,
Přehradní, Osvobození, Darkovská, Rybářská, Zátiší,
Těrlická, U Vodojemu, Rekreační, Hrázní

dla wyborców, wg miejsca zameldowania na pobyt stały:
ul. Na Zámostí, Hlavní, K Vleku, Kostelecká, Pod Červenkami, Na Bučině, Těšínská, Pardubická, Chotěbuzská,
Mikulova, K Potoku, Životická, Vrbiny, Strmá, Slunečná,
Přehradní, Osvobození, Darkovská, Rybářská, Zátiší,
Těrlická, U Vodojemu, Rekreační, Hrázní

ve volebním okrsku: číslo 3
je volební místnost v: Základní škola a mateřská škola
s pol. jaz. vyuč. Albrechtice,
ul. Školní, č.p. 11 (1. patro)

w obwodzie wyborczym: numer 3
jest lokal wyborczy w: Szkole Podstawowej i Przedszkolu
z pol. jęz. naucz. Olbrachcice,
przy ulicy Szkolnej, nr. 11 (1. piętro)

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ul. Středová, Hornická, Kostelní, Luční.

dla wyborców, wg miejsca zameldowania na pobyt stały:
ul. Středová, Hornická, Kostelní, Luční.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

3. Wyborca po przyjściu do lokalu wyborczego potwierdzi obwodowej komisji wyborczej swoją tożsamość i obywatelstwo przynależność państwową Republiki Czeskiej ważnym dowodem osobistym,
albo parzportem turystycznym, dyplomatycznym lub służbowym
Republiki Czeskiej lub tymczasowym dokumentem podróży. Wyborcy, który tego nie spełni, głosowanie nie zostanie umożliwione.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Albrechtice dne 30. 9. 2010

Ing. Vladislav Šipula
starosta obce

4. Każdemu wyborcy zostaną dostarczone trzy dni przed
dniem wyborów karty do głosowania. W dniach wyborów
może każdy wyborca zażądać w lokalu wyborczym o wydanie nowego kompletnego zestawu kart do głosowania.
Olbrachcice dnia 30. 9. 2010
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inż. Vladislav Šipula
wójt gminy
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NOWY ROK SZKOLNY
CO N Á S Č E K Á V L E TO Š N Í M
W SZKOLE I PRZEDSZKOLU Š KO L N Í M R O C E 20 1 0 / 20 11
W środę, 1 września 2010 o godzinie 9.00, wraz z zaproszonymi
gośćmi panem starostą inż. Vladislavem Šipulą, paniami
Iwoną Guńka za aktyw obywatelski i PZKO i Jadwigą Czap
kierowniczką teatrzyku Drops, panią prezes Macierzy Szkolnej
Mariolą Nožička oraz rodzicami naszych pierwszoklasistów,
rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny. Do klasy pierwszej przyszła siódemka uczniów tak więc nasza szkoła, chociaż nadal będzie szkołą jednoklasową, nie potrzebuje w tym
roku szkolnym wyjątku z Iiczby uczniów, to samo dotyczy
klasy przedszkola. W szkole uczyć się będzie 13 uczniów a do
przedszkola uczęszcza 12 dzieci.
Nowością, którą rozpoczęliśmy naukę jest wprowadzenie
bardzo ciekawej metody nauki czytania i pisania w klasie
pierwszej, która nazywa się SFUMATO – płynne (czy też
śpiewne czytanie). Zaraz pierwszy dzień pani nauczycielka
Janina Guńka zaznajomiła rodziców z tą wprawdzie rewolucyjną
metodą, którą już od 30 lat opracowywuje i wdraża w nauczanie
w klasach pierwszych w Czechach, na Słowacji, w Polsce,
Anglii, …, PaeDr Mária Navrátilová, autorka tej metody.
W poniedziałek, 4 października, wyjeżdżamy na tydzień
do Zielonej Szkoły do Łomnej Górnej, w której dzieci zapoznają
się z ochroną naszej przyrody oraz z piękną okolicą. Dalej
w tym roku szkolnym planujemy wyjazdy edukacyjne śladami
górnictwa na naszym terenie, wyjazdy do TL Bajka w Czeskim Cieszynie, kurs pływania na wiosnę, współpracę
ze szkołami w Stonawie, Cierlicku i Suchej Górnej oraz wiele
programów kulturalnych w wykonaniu naszych uczniów
i przedszkolaków.
Wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły i przedszkola
życzę w nowym roku szkolnym dużo pomyślości i zadowolenia z nauki.
mgr Jolanta Kožusznik, dyrektor szkoły i przedszkola

I v letošním školním roce, stejně jako v letech minulých, nás
čeká spousta práce při vzdělávání našich žáků. Ale aby pro
děti byla výuka daleko poutavější a zábavnější, i letos zařadíme do vyučování několik projektových dnů, při nichž se děti
budou vzdělávat a získávat nové poznatky.
Čeká nás „Branný den“, „Den tradic“, který je vždy spjat
s vánočním koncertem v dřevěném kostele a jarmarkem a ve
druhém pololetí to bude „Evropský den“. Kromě těchto projektových dnů se žáci zapojí do nejrůznějších soutěží a olympiád, ať v oblasti vědomostní či sportovní. O výsledcích
našich žáků budeme opět informovat i prostřednictvím
„Albrechtických listů“.
Ale v něčem je přece jen letošní školní rok výjimečný. Naše
škola totiž letos oslaví již 25. výročí svého otevření a zahájení
výuky v nové budově. Pedagogové se svými žáky proto připraví slavnostní akademii, která se bude konat 10.6.2011 v sále
Dělnického domu a již nyní Vás všechny srdečně zveme!
Mgr. Pavla Martinková – ZŘŠ

Vítáme nové občánky
obce Albrechtice
Jan Konesz, Jiří Bureš, Joanna Gurbielová, Barbora Galuszková, Patricie Chodurová, Tomáš Brachaczek, Jakub Trnečka,
Valerie Dršťáková, Marcel Mynarz, Kristýna Šrámková.
Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
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

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 4. ČTVRTLETÍ 2010
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen:
Listopad: 4, 5
1
7, 8
11, 12
14, 15
18, 19
21, 22
25, 26
28, 29

Prosinec: 2, 3
9, 10
16, 17
23, 24
30, 31

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 8. října
Pátek 5. listopadu
Pátek 10. prosince
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 7. října
Čtvrtek 4. listopadu
Čtvrtek 9. prosince
4

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
6, 13, 20, 27. října
Středa
3, 10, 17, 24. listopadu
Středa
29. prosince
5. Svoz skleněných obalů
Středa
13. října
Středa
10. listopadu
Středa
15. prosince
6. svoz odpadu s obsahem škodlivin – pojízdná sběrna
Sobota
4. prosince
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.

Albrechtické listy

Obecní policie zasahuje
• Za poslední čtyři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
44 oznámení, řešeno 34 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“.
• Strážníci umístili do obecního kotce 7 volně pobíhajících
psů. Podle evidence nebo místních znalostí byli majitelům psi
vráceni a přestupky řešeny ve zkráceném řízení. Jelikož se
zvýšil výskyt volně pobíhajících psů, OP připomíná majitelům
psů, aby označili své miláčky známkou, jinak budou převezeni
do útulku, což se může majitelům psů značně prodražit.
• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami bylo řešeno 5 přestupků, kdy se
jednalo o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných místech.
• Dne 10.5.2010 v 10.40 hodin během pochůzky na ul. Pasecké
u železničního mostu zjistila hlídka OP zaparkované vozidlo
bez osádky. Prohlídkou okolí byly za železničním mostem na
poli zjištěny čtyři osoby, které kopaly něco v zemi. Když hlídka došla blíže k místu zjistila, že osoby tahají ze země velkou
železnou odpadovou rouru a čistí jí od naplavenin. Na dotaz
hlídky, co tady provádějí, odpověděli, že tady našli rouru
a chtějí ji odvést do sběru. Hlídka OP osobám nařídila, aby rouru
dali na původní místo a vyzvala osoby ke kontrole dokladů.
Jednalo se o Ž.E. a Ž.J. z Havířova dále Ž.M. a G.E. z Albrechtic. Následnou lustrací přes PČR Těrlicko zjištěno, že osoby
nejsou v pátrání a řidič nemá zákaz řízení. Osoby byly propuštěny a upozorněny na možný postih při opakování jednání.
• Dne 21.6.2010 v 13.15 hodin během pochůzky byl na sídlišti
spatřen pan V.A. z Albrechtic, který byl v pátrání PČR. Byl
hlídkou OP převeden na služebnu a následně předán hlídce
PČR Těrlicko.

opakovaně sexuálně obtěžuje muž J.M. z Albrechtic. Jelikož
je možné, že jde o trestný čin ohrožování mravní výchovy
mládeže, popř. sexuální obtěžování, byla událost nahlášena
PČR Těrlicko a ta dotčené osoby převezla k výslechu.
• Dne 11.7.2010 v 2.30 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že v areálu Zámostí došlo k napadení osoby
a prosí o asistenci při zásahu. Hlídka OP společně s PČR
na místě zjistila, že pachatel napadení již ujel taxíkem a poškozený p. J.I. z Ostravy krvácí z nosu a jeví známky otřesu mozku. Hlídka OP přivolala záchrannou službu, aby napadeného
ošetřila a společně s PČR Těrlicko zajistila místo činu. Pachatel zanechal na místě motocykl, a tak byla zjištěna jeho totožnost - K.M. z Třince. Podle pořadatele byla v areálu Zámostí
také manželka pachatele p. K.H., která jízdou na čtyřkolce
ničila veřejnou zeleň, čímž se dopustila přestupku dle §47/1
písm. g) zák.200/90Sb. Hlídka OP sepsala zápis o podaném
vysvětlení se svědkem a přestupek byl předán správnímu orgánu.
• Dne 17.7.2010 v 22.35 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že v areálu Zámostí došlo k fyzickému napadení.
Hlídka OP na místě zjistila F.J. z Albrechtic a H.J. z Karviné,
kteří byli zakrvácení a měli tržné rány. Byla přivolána rychlá
záchranná služba, která si muže odvezla k ošetření. Případ si
převzala PČR Těrlicko k dořešení.
• Dne 4.8.2010 v 21.23 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR
Těrlicko, že má nahlášený možný požár v autolakovně „RK“
na ul. Osvobození. Pojížďkou na místě bylo zjištěno, že majitel
lakovny pálil odpad v kontejneru za firmou. Požár byl uhašen
místními hasiči a případ si převzala k dořešení PČR Těrlicko.
• Dne 5.8.2010 v 10.50 hodin osobně oznámila p. S.R.
z Albrechtic, že se po obci pohybuje bílé vozidlo a dvě ženy
romského původu navštěvují starší osamělé osoby a vydávají
se za pracovnice pojišťovny. Hlídka OP upozorňuje hlavně
seniory, aby nepouštěli podezřelé osoby do domu a ihned volali
policii.
Daniel Wróbel - velitel OP

• Dne 24.6.2010 v 7.15 hodin telefonicky oznámila p. Ch.D.
z Albrechtic, že u jejího domu leží v trávě žena. Hlídka OP
na místě zjistila, že se jedná o p. T.J. z Albrechtic. Žena byla
značně opilá, nebyla schopná chůze ani komunikace s hlídkou
OP a proto byla převezena na PZS do Karviné k vystřízlivění.

vel.:

• Dne 25.6.2010 v 16.25 hodin osobně oznámila paní Ch.A.
z Albrechtic, že její dceru /12 let/ a její kamarádku /11 let/

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

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

„SETKÁNÍ OBČANŮ“

„SPOTKANIE OBYWATELI”

kteří dosáhli a dosáhnou 70 let v r. 2010,
v Domě PZKO v Albrechticích,
které se uskuteční
dne 29. 9. 2010 v 1500 hod.

którzy ukończyli oraz osiągną 70 lat w r. 2010.

Program a občerstvení zajištěno.
Všechny zve
SPOZ
Albrechtické listy

Spotkanie odbędzie się dnia
29. 9. 2010 o godz. 1500
w Domu PZKO v Olbrachcicach.
Program i bufet zapewniony.
Aktyw dla Spraw Obywatelskich
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Z A L B R EC H T IC DO A L B R EC H T IC
Když se podíváme na mapu naší republiky, zjistíme, že ani
zdaleka nejsme jedinou obcí, která se honosí názvem Albrechtice. Fanoušci místního fotbalového klubu jistě vědí, o čem
je řeč, protože mezi obcemi tohoto jména proběhl letos již
37. ročník tradičního turnaje zvaného „Štít Albrechtic“.
Nebylo by ovšem na škodu vědět o našich jmenovcích trochu
více, než jen to, že mají fungující fotbalovou jedenáctku.
• Albrechtice nad Vltavou – připomínané poprvé v roce
1352, jsou však určitě starší, o čemž svědčí románský kostel
sv. Petra a Pavla ze 3. čtvrtiny 12. století, který byl v 18. století barokně přestavěn. V kostele se dochovaly cenné románské malby představující tématiku Posledního soudu. Kostel
je obklopen hřbitovem s jedinečnými arkádovými kapličkami.
V obci se dodnes dochovaly statky ve stylu lidového baroka.
• Albrechtice v Jizerských horách – založeny v roce 1670.
V minulosti se obyvatelé obce zabývali hlavně tkalcovstvím
a broušením skla. Dochovala se řada roubených chalup,
na hřbitově stojí mohutné mauzoleum rodiny Schowanků,
zakladatelů firmy na výrobu dřevěných perel a hraček. Obec
je významným lyžařským střediskem s mnoha vleky, sjezdovkami a hotely.
• Albrechtice nad Orlicí – první písemná zmínka pochází
z roku 1279. Po roce 1350 za vlády Karla IV. byl postaven
hrad, který však zanikl již v 15. století. Zajímavou technickou
památkou je vodní elektrárna na řece Orlici z 20. let minulého
století.
• Albrechtice u Lanškrouna – poprvé zmiňovány v roce
1304. Jednou z historických dominant obce je kostel sv. Anny,
který byl postaven v letech 1862-64. Obec je branou do hojně
turisty navštěvované přírodní lokality, kterou tvoří malebné
údolí potoka Moravská Sázava.
• Lesní Albrechtice – první zmínka o této osadě je z roku
1483. Od roku 1977 jsou součástí obce Březová v bývalém
okrese Opava.
• Albrechtice u Mostu – tuto vesnici potkal smutný osud,
protože v roce 1983 musela ustoupit těžbě uhlí a zmizela tak
z mapy. Obec připomíná již jen Albrechtický potok, na kterém se nachází romantický 2 metry vysoký vodopád a tzv.
Albrechtická štola, dlouhá 255 metrů, která odvádí vody tohoto potoka do umělého koryta.
• Velké Albrechtice – poprvé připomínané v roce 1414,
od roku 1492 byly součástí bíloveckého panství. Významnou
místní památkou je gotický kostel z 1. poloviny 14. století, na
hřbitově stojí hrobka šlechtického rodu Sedlnických z Choltic.
• Město Albrechtice – poprvé zmiňováno v roce 1377 v listině
o rozdělení opavského knížectví po smrti knížete Mikuláše II.
Původní tvrz pobořila vojska uherského krále Matyáše Korvína.
V roce 1837 byl na místě tvrze postaven empírový zámek,
který je obklopen botanicky hodnotným parkem. Z let 1747
až 1756 pochází kostel Navštívení Panny Marie.
Kromě turnajových fotbalových soupeřů nese jméno Albrechtice ještě několik dalších obcí, nebo jejich součástí:
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• Albrechtice – malá obec u Kutné Hory, zřícenina staré tvrze je připomínána již v roce 1398.
• Albrechtice – místní část obce Pěnčín nedaleko Turnova
zmiňovaná ve 14. století.
• Albrechtice u Frýdlantu – jsou součástí města Frýdlant
v Čechách, poprvé jsou uvedeny ve frýdlantském urbáři roku
1381. V obci se dochovala barokní kaple se zvoničkou a několik ukázek lidové architektury.
• Albrechtice u Rýmařova – dnes jsou správní součástí města
Břidličná. Již v roce 1320 byly lénem olomouckého biskupa.
Podle některých informací však osídlení Albrechtic sahá
až do roku 1120. V roce 1351 se připomíná kostel, po požáru
v roce 1752 byl postaven znovu a zasvěcen Nejsvětější Trojici.
• Albrechtice – místní část obce Rozsochy nedaleko Bystřice
nad Pernštejnem, v roce 1384 je zde uváděn manský dvůr.
• Albrechtice u Sušice – dnes součást města Sušice v Plzeňském kraji. Obec se pyšní malebným kostelem sv. Petra a Pavla,
původně založeným roku 1179 českým králem Vladislavem II.
Uvnitř kostela se dochovaly vzácné malby z 15.století.
• Albrechtice – součást obce Drahonice u Strakonic v severozápadní části Jihočeského kraje. První zmínka pochází z roku
1257. Na návsi stojí kaple sv.Jana Nepomuckého, která
je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
Ministerstva kultury. Osada je obklopena soustavou rybníků.
Jen pro zajímavost – v sousedním Polsku také existuje několik
obcí s názvem Olbrachcice, konkrétně ve vojvodstvích Lubušském, Opolském, Slezském, Mazovském a Svatokřížském.
Obec Olbrachcice Wielkie se nachází ve vojvodství Dolnoslezském.
Prameny: Velká turistická encyklopedie
webová encyklopedie Wikipedie
Zuzana Macurová
kronikářka obce

BABY BOX
V K ARVINÉ
V nemocnici Karviná – Ráj proběhlo dne 25. 8.2010 slavnostní otevření babyboxu. Tento babybox je již 38. v ČR.
V letošním roce byly otevřeny babyboxy např. v Přerově,
Písku, Děčíně a nyní jsme se dočkali právě i v Karviné.
Za necelých pět let fungování babyboxy zachránily 32 dětí.
Jsme rádi, že Obec Albrechtice mohla projekt podpořit,
protože každá částka, i malá, pomůže zachránit život
děťátka.
Kateřina Melišová
kulturní referent
Albrechtické listy

Za textovou správnost odpovídají politické strany.

1. KDU ČSL MO Albrechtice
Milí voliči, vážení občané Albrechtic

Kandidáti:

Místní organizace KDU-ČSL je v naší obci stranou s dlouholetou
tradicí.

Č. Jméno

Nejsme stranou hledající moc, peníze nebo popularitu, ale chceme
se podílet na rozumné politice v obci. V minulých obdobích
pracovali naši zástupci ve všech komisích, kde prosazovali
zlepšení životních podmínek občanů a všestranný rozvoj obce.
Nemalou měrou jsme se podíleli při vytváření příznivého
prostředí pro práci škol a sportovních organizací.
V případě Vaší podpory budou kandidáti naší strany nadále
podporovat rozvoj obce a bojovat za jistoty nás všech.

Věk

1. Ing. Andrzej Santarius
2. Marcela Palowská
3. Jaroslav Skotnica
4. Mgr. Václav Waloszek
5. Bernadetta Sikorová
6. František Machaczek
7. Petr Vodička
8. Ing. Eduard Smelik
9. Bc. Petr Zahraj
10. Vlasta Chlupová
11. Marcela Milerová
12. Petr Glatz
13. Karel Bujok
14. Martin Wojkowski
15. Alois Kornas

46
51
38
45
68
70
36
67
23
52
67
50
51
34
66

K A NDIDÁT K A č. 2 KS ČM
pro volby do Zastupitelstva obce Albrechtice konaných ve dnech 15.-16.10.2010
Vážení spoluobčané,
Albrechtičtí komunisté a sympatizanti, zastoupení v Zastupitelstvu
obce Albrechtice a odborných komisích pracovali, pracují
a chtějí s Vaší podporou pracovat dále ku prospěchu všech
občanů Albrechtic.
V uplynulém volebním období se podařilo, přes finanční
problémy realizovat z našeho volebního programu tyto akce:
- vytváření krátkodobých sezónních pracovních příležitostí pro
nezaměstnané,
- vytvoření podmínek pro výstavbu rodinných domů,
- řešení odkanalizování Pasek a ul. Stonavská,
- oprava barokního kostelíku, včetně financování programu
Regenerace zeleně na hřbitově,
- vybudování okružní křižovatky Těšínská-Hlavní-Životická,
- obec přispívá na národnostní školství.
Je třeba říci, že přesto, že ekonomická krize ovlivnila naplnění
příjmů v obecní pokladně, bylo v tomto období profinancováno
investic a neinvestičních akcí více jak jeden roční rozpočet, čili
přes 35 mil. Kč.
V následujícím volebním období se chceme zaměřit na:
- dokončit schvalovací proces nového územního plánu obce,
- řešit novou výstavbu RD – domu pro seniory,
- vybudování komunikace Nádražní II. etapa,
- vybudovat nový most na ul. Školní,
- stavba chodníku od sídliště k ul. Přehradní,
Albrechtické listy

- s Povodí Odry s.p. řešit úpravu břehů Stonávky
a Chotěbuzky,
- vybudovat kanalizaci z Nového Světa na ČOV, v osadě
Paseky a na ulici Stonavská.
Splnit výše uvedené se pokusí s Vaší podporou členové
a sympatizanti KSČM na kandidátce č. 2.
Jméno
Věk
1. Ing. Vladislav Šipula 65
2. Monika Palowská
39
3. Zdeňka Greńová
60
4. Ondřej Wygrys
65
5. Andrea Rzymanková 37
6. Martin Šipula
39
7. Jan Stadtherr
66
8. Ing. Zdeněk Ožana 57
9. Karel Svoboda
73
10. Josef Polok
59
11. Mgr. Janina Mrózková 66
12. Alena Kubicová
60
13. Jindřich Dobrovolný 55
14. Jan Syrový
59
15. Terézia Mikolášiková 58

Povolání Pol. příslušnost
Starosta obce
KSČM
Zdravotní sestra
Důchodkyně
Důchodce
Nezaměstnaná
Obchodní zástupce
Důchodce
Technik
KSČM
Důchodce
KSČM
Technik
Důchodkyně
KSČM
Důchodkyně
Dělník
KSČM
Provozní zaměstnanec
Pokladní
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3. COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA
Coexistentia – Soužití – Wspólnota je politickým hnutím, které dbá o dobré soužití
všech občanů obce, bez rozdílů národnostních, světového názoru, věku, vyznání a sociální struktury. Naším hlavním cílem je prosperující obec. Podporujeme rozvoj evropské
integrace, vzdělávání, kultury a zároveň rozvoj národnostních menšin a dostupnosti
vzdělávání v mateřském jazyce.
Dále budeme prosazovat:
• větší dostupnost služeb pro obyvatele obce
• kroky vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší
• dokončení kompletního odkanalizování obce
• čerpání peněz z Evropských fondů
Coexistentia – Soužití – Wspólnota jest ruchem politycznym, który dba o dobre
współżycie między obywatelami gminy różnych narodowości. Dążymy do współpracy
wszystkich obywateli bez względu na narodowość, światopogląd, wyznanie i strukturę
socjalną. Głównym naszym celem jest prosperująca gmina. Popieramy rozwój integracji
europejskiej, kształcenia i kultury, jak również rozwój mniejszości narodowych
i udostępnienie kształcenia w języku ojczystym.
Dalej będziemy usiłować o:
• większe udostępnienie usług obywatelom gminy
• kroki prowadzące do polepszenia jakości powietrza
• zupełne dokończenie kanalizacji gminy
• pozyskiwanie finansow z funduszy europejskich
KANDYDACI:
1. MUDr. Stanislav Kowalski, 47,
stomatolog
2. Helena Bubiková, 58,
urzędniczka
3. Ing. Aleksander Ježowicz, 44,
technik
4. Ing. Petr Kotas, 51,
przedsiębiorca
5. Bronislav Burek, 45,
celnik
6. Brunon Milerski, 73,
emeryt
7. Zbyhněv Palowski, 48,
mistrz
8. David Nožička, 40,
mechanik
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9. Ing. Witold Recman, 41,
inżynier rozwoju
10. Ing. Stanisław Kupka, 27,
informatyk
11. Bc. Marian Chlebik, 29,
technik
12. Eduard Zaleski, 71,
emeryt
13. Josef Grzegorz, 65,
emeryt
14. Marie Witoszková, 65,
emerytka
15. Ing. Gustav Guńka, 49,
technik

Albrechtické listy

4. OBČANSKO DEMOKRATICKÁ STRANA
Vážení voliči, vážení občané Albrechtic
Za necelé dva měsíce budete mít opět možnost svými hlasy ovlivnit složení patnáctičlenného zastupitelstva naší obce.
V případě Vaší podpory budou kandidáti zvolení
za Občanskou demokratickou stranu v nadcházejícím volebním období klást důraz zejména na čistotu
a bezpečnost.
Lze s potěšením konstatovat, že v oblasti likvidace
komunálního odpadu, včetně jeho třídění jak
v domácnostech, tak v rámci letos otevřeného sběrného dvora, dosáhla naše obec vysoké úrovně.
Totéž se nedá říci k čistotě ovzduší, kdy několik
neukázněných spoluobčanů leckdy dokáže svým
nezodpovědným přístupem k vytápění svých
rodinných domků naši obec dokonale zamořit.
S tímto nešvarem budeme všemi dostupnými prostředky bojovat. Podporovat budeme rovněž veškeré iniciativy k udržení celkové bezpečnosti v obci.
Věřím, že k volbám přijdete a svými hlasy podpoříte správnou věc.

Za Vaši důvěru děkuje místní sdružení ODS
včetně všech níže uvedených kandidátů
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Jindřich Feber
RNDr. Adam Bojko
Karel Cielecki
Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D.
Mgr. Pavla Martinková

53 let
48 let
58 let
58 let
48 let

6.
7.
8.
9.

Ing. arch. Petr Kalina
Ing. Vladislav Molenda
Ing. Albín Budjač
Ing. Marek Kloza

51 let
54 let
44 let
44 let

10. Ing. Evžen Broda

55 let

11. Ing. Radek Koch
12. Stanislav Pařík

25 let
45 let

13. Bohdan Kajstura
14. Janusz Recman
15. Henryk Adamiec

45 let
39 let
56 let

technik
podnikatel
strojník
podnikatel
zástupkyně
ředitele ZŠ
projektant
technik IT
podnikatel
obchodní
ředitel
technik projektant
podnikatel
elektromontér
podnikatel
dělník
manipulant
- elektro

5.
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ČESK Á STRANA SOCIÁLNĚ DEMOK RATICK Á

v Albrechticích děkuje všem občanům za projevenou důvěru a Vaši účast v komunálních volbách v roce 2010.

Milí spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit před nadcházejícími komunálními volbami. Máme zájem o Vaši podporu.
Nesetkáváme se společně poprvé. Máte s námi už několikaleté zkušenosti. Během několika volebních
období jste se sami mohli přesvědčit, že naše sliby nezůstávají jen na papíře.
SLÍBILI JSME VÁM NAPŘÍKLAD:
• výstavbu sběrného dvora
• opravu historického dřevěného kostela a revitalizaci zeleně v jeho okolí
• rekonstrukci antukového hřiště na starém sídlišti
• údržbu zeleně na starém a novém sídlišti a na Novém světě
• podporu sportovních, společenských a kulturních organizací v obci v jejich činnosti
Sami nyní můžete posoudit, jak jsme dostáli svým slibům a to by se neobešlo bez podpory a dobré
spolupráce se zastupiteli ostatních politických stran. Život v naší obci se progresivně zlepšuje, obec se
stala atraktivní lokalitou vyhledávanou pro výstavbu nových rodinných domků. A co můžete od našich
kandidátů za ČSSD pro komunální volby očekávat?
S NÁMI MÁTE JISTOTU, ŽE:
• zodpovědně budeme hospodařit s financemi a obecním majetkem a ten budeme rozšiřovat
• dokážeme získat dotace a investovat je do rozvoje obce
• neprodáme nájemníkům obecních bytů střechu nad hlavou
• upřednostňujeme spolupráci před konfrontací
CO VYBUDUJEME:
• kanalizaci na ul. Stonavská a Pasecká s napojením na ČOV Albrechtice
• parkoviště na ul. Středová
• přístavbu sociálního zařízení k hasičské zbrojnici
CO PODPOŘÍME:
• 1 milion korun ročně z rozpočtu obce na opravu a údržbu místních komunikací a chodníků
• rozvoj sportovních, kulturních a volnočasových aktivit v obci

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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PŘEDSTAVUJEME NAŠE KANDIDÁTY, VOLTE ČÍSLO .
VOLTE TÝM, VOLTE NÁS JAKO CELEK
Juraj Legindi, 49 let
9. Ing. Vladimír Kruczek,
referent (dosud místostarosta obce)
43 let revizní technik
10. Bruno Waloszek,
Ing. Marek Chodura, 32 let,
84 let důchodce
důlní technik (zastupitel)
11. Dagmar Magulová, 50 let
Ing. Jaromír Pawlas, 62 let
ekonom-statistik (zastupitel)
asistentka ředitele
Šárka Jančarová, 39 let
12. Jan Konya, 36 let
horník
učitelka mateřské školky
13. Antonín Mikula, 69 let
Jana Brzosková, 39 let
důchodce
vedoucí skladového hospodářství
14. Pavlína Szkanderová, 39 let
František Kobza, 67 let
podnikatelka
důchodce
Danuta Labudková, 40 let
15. František Kobza, 39 let
horník
podnikatelka
Marián Chmiel, 43 let
horník-směnový předák
Albrechtické listy

6O LET SA MOSTAT NÉHO SBORU SCEAV V A LBR ECHT ICÍCH
V neděli 8. 8. 2010 si sbor Slezské církve evangelické
v Albrechticích připomenul dvě důležitá výročí. Jednak 62 let od
posvěcení kostela a dále 60. výročí založení samostatného sboru.
Byla to příležitost nejen k bilancování a vzpomínkám na uplynulá léta, ale také k přemýšlení o současnosti a budoucnosti sboru.
Když nahlédneme do historie, zjistíme, že evangelická víra
se na Těšínsku začala šířit již na počátku 16. století za Lutherova
života. Připojili se k ní i obyvatele Albrechtic, kteří přeměnili
dosavadní katolický farní kostel sv. Petra a Pavla na kostel evangelický. Navzdory pobělohorské protireformaci byli ještě roku
1652 všichni obyvatelé Albrechtic evangelíky. Kostel jim byl
odňat a předán katolické církvi dne 26. března 1654. V následujícím těžkém období tvrdé protireformace se evangelíci scházeli
k tajným bohoslužbám po lesích. Kázat a posilovat víru pronásledovaných přicházeli faráři z Uher.
Od roku 1709 patřili albrechtičtí evangelíci k Ježíšovu kostelu v Těšíně. Ten vznikl na základě tzv. Altranstadtské smlouvy,
ke které byl rakouský císař donucen švédským králem a která
zajišťovala alespoň částečnou toleranci k protestantům. Protože
se jednalo o jediný kostel v širokém okolí, přicházeli do něj evangelíci až z Novojičínska a Valašska.
V roce 1808 bydlelo v Albrechticích 201 katolíků a 119 protestantů. Roku 1860 byla v Albrechticích založena evangelická
školní obec, která o dva roky později vybudovala a začala provozovat školní budovu. V ní se později začali věřící scházet
i k bohoslužbám, a tak se v Albrechticích vytvořila kazatelská
stanice. Organizačně patřila pod sbor v Těšíně.
Po 2. světové válce byl díky nezměrnému úsilí a obětavosti
sborovníků postaven kostel. Stavba byla zahájena v roce 1946
a dokončena a posvěcena v roce 1948. V roce 1950 došlo k osamostatnění sboru. Od té doby se život sboru rozvíjí. Různé historické peripetie popisuje poměrně podrobně kronika sboru.
Co říci o současnosti? Život sboru je velmi pestrý a košatý.
Chtěl bych zde zmínit snad alespoň některé z aktivit. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb a biblických hodin, které jsou
základem sborového života, probíhá totiž celá řada dalších setkání.
Pro děti je určena Nedělní besídka, probíhající současně
s bohoslužbami. Je rozdělena na skupinu předškolních dětí a skupinu školáků. Ty první přicházejí často ještě v doprovodu rodičů,
ty druhé už samostatně, aby si hrou, zpěvem a poslechem lekcí
vštípily základy víry a života v bázni Boží. Kromě nedělních
setkání se konají několikrát ročně různé párty a v létě oblíbený
tábor obvykle někde v horách.
Dalšími skupinami jsou dorost a mládež. Mimo studia Bible,
písní, her a zábavy se věnují mnohým dalším aktivitám. Jednou

z posledních je Klub Kumbál, který probíhá každý čtvrtek na
starém sídlišti v Albrechticích (Středová 404). Mladí se tam
chtějí podělit o svoji radost a pocit naplnění se svými kamarády,
spolužáky a známými.
Pro maminky s malými dětmi je určen Baby klub, který se
koná vždy první a třetí středu v měsíci dopoledne v klubovně
na faře. Najdou tam od různých rukodělných aktivit přes hry
a zábavu až po přednášky odborníků na různá téma. Mateřská
tak lépe plyne a při vzájemném sdílení se mnohé věci projasní.
Manželské páry a rodiny mají rovněž několikrát za rok svá
setkání nebo společné dovolené. Často se účastní rovněž Konference rodin, která má obrovskou popularitu.
Rovněž ti starší nepřicházejí zkrátka. Několikrát ročně
je pro ně připravován odpolední program, na který jsou přiváženi.
Ti aktivnější se mohou zúčastnit týdenních pobytů seniorů.
Další zajímavou stránkou sborového života jsou hudební
a pěvecké soubory. Tím nejdéle působícím je pěvecký sbor
Albrechtice, který existuje už od osamostatnění sboru. Koncertuje nejen při bohoslužbách a jiných příležitostech doma, ale také
v zahraničí (Slovensko, Polsko, Německo, Srbsko…). Letos oslaví
25 let svého působení skupina Citadela a jen o něco méně Dechová
hudba. Dorostová hudební skupina se vytvořila teprve před několika lety, ale už má za sebou rovněž mnohá vystoupení.
Samostatnou kapitolou je každoroční pořádání akce OKO
Na Zámostí v Albrechticích. Tří až čtyřdenní program pro všechny
generace si získal popularitu nejen v okolí, ale daleko za hranicemi republiky.
Všechny tyto aktivity se daří zajišťovat díky spoustě obětavých lidí, které ve sboru máme. Neváhají obětovat svůj volný
čas, schopnosti, síly i finance, aby mohli pomoci dobré věci.
Patří jim za to veliké poděkování.
Pokud nebudou ve sboru chybět takoví lidé, pak se s Božím
požehnáním nemusíme bát ani budoucnosti. Jaká bude – to záleží
na nás. Dobře to vyjádřil pastor Marek Londzin při svém kázání
na oslavách 60. výročí založení sboru: Jako křesťané potřebujeme
být pevní, spolehliví, výkonní a odvážní. Jen tak budeme dělat
čest Bohu a zároveň budeme radostí a požehnáním lidem kolem
sebe, své obci, škole, zaměstnavateli atd.
Nejen toto kázání, ale mnohé další informace a rovněž fotografie
můžete nalézt na stránkách našeho sboru: www.albrechtice.estranky.cz
Chcete-li se přidat – třeba máte chuť zpívat v pěveckém sboru,
hrát v hudební skupině, nebo se jen přicházet podívat na různé
akce - jste srdečně zváni.
Libor Šikula

Ve volebním období 2006-2010 poskytla Obec Albrechtice
našim církvím investiční a neinvestiční dotace ve výši:
ROK Římskokatolická farnost
Albrechtice u Českého Těšína
2007 50.000,-Kč – malování
interiéru kostela

Slezská církev evangelická a.v.,
Farní sbor Albrechtice (SCEAV)
12.000,-Kč – Velikonoční koncert,
Adventní koncert
30.000,-Kč – nátěr střešní krytiny
a obnovy okapů
25.000,-Kč – „OKO“,
Velikonoční a Adventní koncert

2008 50.000,-Kč – oprava varhan
30.000,-Kč – oprava věže
farního kostela
2009 50.000,-Kč – ozvučení kostela 65.000,-Kč – „OKO“, Velikonoční koncert,
Adventní koncert, Albrechtická star
2010 50.000,-Kč – věžní hodiny
15.000,-Kč – Velikonoční
a Vánoční koncert

Křesťanské společenství –
Spoleczność Chrześcijańska (při SCEAV)
30.000,-Kč – „OKO“,
letní putovní tábor a tábor pro děti

25.000,-Kč – „OKO“,
jarní a letní tábor pro děti
20.000,-Kč – tábor
a jarní pobyt pro děti
45.000,-Kč – tábor pro děti,
jarní pobyt a letní tábor, „OKO“

Ing. Vladislav Šipula - starosta obce
Albrechtické listy
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15 – LECIE DOMU PZKO W OLBRACHCICACH
Od 15 lat Koło olbrachcickie kontynuuje swoją działalność
w nowej siedzibie. Otworzyliśmy ją 30 września 1995. Otwarcie poprzedziło 7 lat żmudnej i ofiarnej pracy zarówno organizatorów robót z Komitetu Budowy, jak i pracowników
fizycznych. Historia budowy była szczegółowo przedstawiona
w Monografii – publikacji z okazji 60 – lecia Koła Miejscowego PZKO. Warto jednak przypomnieć, że w tym ogromnym wysiłku do dnia otwarcia brało udział 175 członków
i sympatyków naszego Koła i 14 pracowników Budimexu.
Przepracowali oni na budowie łącznie 25 925 godzin w czynie
społecznym. Dalsze tysiące godzin przepracowano w następnych latach, by budynek utrzymać w należytym technicznym
stanie i poszerzać jego funkcyjność. Fundusze na budowę
(rekonstrukcję) pochodziły z różnych źródeł: podstawowym
były składki członkowskie, dochody z imprez własnych i nadzwyczajne zbiórki wśród członków (tzw. cegiełki), dotacja
z Zarządu Głównego, sponsorowanie Urzędu Gminy formą
bezzwrotnych pożyczek i regulowania niektórych faktur,
wreszcie dofinansowanie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
z Warszawy. Były też zaciągane nieoprocentowane pożyczki w kilku Miejscowych Kołach PZKO, w szybkim czasie urgulowane.
Od czasu otwarcia Dom żyje intensywną działalnością.
Świadczą o tym liczne imprezy kulturalne oraz działalność
zespołów i klubów Koła, jaka tutaj się odbywa, otwartość dla
użytkowników innych organizacji i osób prywatnych. Jest
niekwestionowanym centrum kultury w naszej wiosce.
Wymaga to jednak ogromnego wysiłku i ofiarności członków,
biorąc pod uwagę pasywność znacznej ich części. Pomimo
niesprzyjających w czasach dzisiejszych warunków do pracy
społecznej, Koło olbrachcickie liczy 395 członków i należy
w Związku do najaktywniejszych. W Kole działają aktualnie
następujące zespoły i kluby:
Chór mieszany „Olbrachcice” liczący 21 członków, kontynuuje
90 letnią trydycję olbrachcickiego śpiewactwa. Dyrygentem
jest inż. Brunon Kalina, kierownikiem organizacyjnym
inż. Gustaw Guńka, senior.
Teatrzyk dziecięcy „Drops” działający już 26 lat, liczy aktualnie 13 dzieci w wieku 4 – 8 lat i mały zespół dziewczęcy
w wieku 13 lat. W dotychczasowym okresie istnienia zespołu
w jego zajęciach brało udział ok. 130 dzieci. Założycielką
i kierowniczką jest Jadwiga Czapowa.
Klub Młodych liczy ok. 20 osób. Wizytówką jego działalności
są popularne wśród okolicznej młodzieży Powitanie Wiosny,
Pożegnanie Lata, Bal Młodzieżowy, Zabawa Sylwestrowa
i inne, kameralne imprezy. W ramach Klubu działa zespół
instrumentalny. Przewodniczącym KM jest Stanisław Kupka.

Budynek w trakcie rekonstrukcji.
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Po rekonstrukcji, widok od strony wschodniej.

Klub Kobiet, jak w całym Związku, należy do najaktywniejszych. Główna działalność spoczywa w świadczeniu usług
kulinarnych na własnych imprezach i organizowanie imprez.
Panie mają regularne spotkania, utrzymują kontakty z podobnymi Klubami na bazie wystaw robót ręcznych i kulinarnych.
Ostania wystawa zorganizowana w naszym Domu PZKO
w październiku 2009 p.t. „W Olbrachcicach każdy coś potrafi,
w każdym talent drzemie”, cieszyła się w okolicy dużym
zainteresowaniem. Przewodniczącą KK jest Maria Witoszek.
Klub Seniora liczy 14 członków. Spotkania odbywają się raz
w miesiącu. Na spotkaniach dyskutuje się na aktualne tematy
pezetkaowskie, ekonomiczne, sportowe it.p.. Przygotowywane
są we własnym zakresie prelekcje na dowolne tematy. KS zajmuje się naprawą wyposażenia lokali Domu. W ciągu roku
organizuje 2 – 3 wycieczki krajoznawcze. Przewodniczącym
KS jest Edward Zaleski.
Sprawdzianem aktywności Koła jest funkcjonowanie Domu
PZKO zarówno w zakresie działalności kulturalno – oświatowej, jak gospodarczej w celu samowystarczalności jego utrzymania. Niech posłuży przykład. W sprawozdaniu zarządu
za rok 2009 jest zapisane w Kronice Koła:
„Dom PZKO – był miejscem spotkań dla członków i prób zespołów Koła 219 razy.
Oprócz tego był wielokrotnie wynajmowany dla osób prywatnych i organizacji miejscowych a nawet pozamiejscowych.
Różnorodność spotkań zilustrują przykłady: zebrania innych
organizacji – 11, złote wesela – 2, stypy – 7, wigilijkowe spotkania wiernych ewangelickiego wyznania– 2, spotkanie
najstarszych obywateli Olbrachcic – 1, przedstawienie szkoły
i przedszkola – 1, balik szkolny – 1, bal szkolny dorosłych – 1,
przyjęcia urodzinowe, prywatnie – 34, pobyt wczasowy dla
dwojga osób – 2 tygodnie, noclegi dla pracowników innych
organizacji – 19 dni., spotkania koleżeńskie – 2, chrzciny – 1.
Na te imprezy musiał być Dom PZKO zawsze przygotowany,
po imprezach posprzątany. Troszczyli się o to gospodarze:
Iwona Guńka, Maria Harok, Gustaw Guńka s., a sporadycznie
członkinie Klubu Kobiet lub niektórzy członkowie zarządu.
W roku 2009 wykonano malowanie wszystkich pomieszczeń
Domu PZKO a w piwnicy przeprowadzono potrzebny remont,
usuwano wilgoć i zakładano nową boazerię aż po drzwi wyjściowe na podwórze. . Prace przygotowawcze wykonali
członkowie Klubu Młodych a sprzątanie po remoncie i malowaniu Klub Kobiet. Na remont i boazerię otrzymaliśmy
(Ciąg dalszy na str. 13)
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15 – LECIE DOMU PZKO W OLBRACHCICACH
(Dokonczenie ze str. 12)

z Gminy dotację 30.- tys. Kcz. Resztę wydatków pokryliśmy
z własnej kasy. Wszystkie wydatki są prowadzone w Księdze
Kasowej, którą wzorowo od kilkunastu lat prowadzi skarbnik
Henryka Palowska. W czynie społecznym dla utrzymania
Domu PZKO odpracowano 1990 godzin, a dla swojej działalności w zespołach i klubach członkowie naszego Koła
poświęcili 4539 godzin.
W związku z ogólną działalnością kulturalną i gospodarczą
Koła PZKO, należy podkreślić bardzo dobrą współpracę
z polską szkołą, przedszkolem i Kołem Macierzy Szkolnej,
a szczególnie z Urzędem Gminy, oraz jego pomoc materialną
i finansową dla naszego Koła w r. 2009.“
30 września mija 15 lat od otwarcia Domu PZKO w Olbrachcicach. W tym czasie stał się on bliskim miejscem spotkań
i doznań kulturalnych dla wielu mieszkańców wioski i gości
z regionu. Zarząd Koła Miejscowego razem ze swoimi członkami i sympatykami chce uczcić tę znaczącą dla nas rocznicę.
W związku z tym odbędzie się w sobotę, 16 października
2010 uroczysta adademia jubileuszowa poświęcona temu
wydarzeniu. W części oficjalej przedstawione zostanie sprawozdanie prezes Iwony Guńkowej z 15 – letniej działalności
Domu PZKO, w części artystycznej zaprezentują się zespoły
Koła „Drops“ i chór mieszany oraz zaproszony zespół z sąsiedztwa, „Dziecka ze Stónawy“. Całość imprezy zwieńczy
towarzyska biesiada przy muzyce. Klub Kobiet, jak zwykle
przygotuje imprezę pod względem kulinarnym. Na to sobotnie popołudnie i wieczór zapraszamy naszych członków

Po rekonstrukcji, widok od strony północno-wschodniej.

i sympatyków, współpracujące z nami organizacje i instytucje na czele z Urzędem Gminy. Mamy nadzieję, że przybędą
również zaproszeni goście spoza Olbrachcic.
Zapraszamy więc w sobotę 16 października 2010 o godzinie
16.00 do Domu PZKO.
Sierpień 2010

z upoważnienia komitetu organizacyjnego
J. Czap

N OV Ý Š KO L N Í RO K 2010/2011 Z AČAL !
Dne 1. září 2010 se konalo slavnostní zahájení nového školního
roku 2010/2011.
V letošním školním roce se bude na naší škole vzdělávat
celkem 257 žáků. V prvních třídách jsme přivítali 32 prvňáčků,
kteří přišli plni očekávání v doprovodu svých rodičů i prarodičů. Ve třídách již pro ně paní učitelky Dagmar Uvírová
a Lenka Žůrková připravily velké množství dárků, které děti
dostaly nejen od školy, ale i od naší obce Albrechtice a od
sdružení rodičů „Rodina a škola“.

Všechny žáky přišel pozdravit a popřát jim do nového školního roku mnoho úspěchů starosta obce Ing. Vladislav Šipula,
zástupkyně SPOZ paní Marcela Palowská, předseda „Rodiny
a školy“ pan Marek Miech a předseda školské rady Ing. Albín
Budjač.
Přejeme všem žákům úspěšný školní rok a pedagogům
a zaměstnancům celé školy především pevné zdraví, hodně
trpělivosti a pedagogického optimismu při vzdělávání našich
žáků.
Mgr. Pavla Martinková - ZŘŠ
Albrechtické listy
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Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA ALBRECHTICE
Dne 31. 7. 2010 se konala v sále restaurace Dělnický dům
v Albrechticích řádná valná hromada Honebního společenstva
Albrechtice. Majitelé honebních pozemků se v hojném počtu
sešli ve 14.00 hod.
Po prezenci a oficiálních náležitostech byla dle programu
přečtena zpráva Honebního starosty. Ve zprávě byli účastníci
valné hromady stručně informování o historii myslivosti
v obci Albrechtice, o činnosti výboru, o situaci a perspektivě
myslivosti v katastru obce Albrechtice.
Zprávu o mysliveckém hospodaření přednesl hospodář
Ing. Daňhel Marek. Svoji zprávu prezentoval projektorem
na zeď sálu. Myslivecký hospodář zhodnotil dosavadní činnost, vyjádřil se k hospodaření v podmínkách EU, vhodnou
formou seznámil přítomné s výsledky chovu a lovu zvěře
v naší honitbě.
Zprávu o finančním hospodaření přednesl Ing. Feber
Václav. Taktéž i on měl finanční zprávu zpracovanou ve formě
prezentace. V tabulkách názorně seznámil přítomné s příjmy
a výdaji Honebního společenstva, které hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Vzhledem k novelizaci právních norem
upravujících myslivost, bylo hlasováno i o změně stanov
Honebního společenstva. Dle pořadu valné hromady bylo
taktéž přikročeno k doplnění výboru Honebního společenstva
o nové členy.
Do výboru byli valnou hromadou zvoleni pan Tadeáš
Koch a Ing. Milan Smelík. V současné době pracuje výbor
Honebního společenstva ve složení: starosta Honebního
společenstva Machaczek František, místostarosta Mgr. Ščeponěc
Lubomír, členové výboru Wojkowski Oto, Kiszová Růžena,
Salakvarda Miroslav, Koch Tadeáš a Ing. Smelík Milan.

Diskuze byla zaměřena zejména k tématům chovu drobné
zvěře a k zvýšení uživnosti honitby. Závěrem bylo přijato
usnesení. Po ukončení valné hromady většina členů zůstala
v sále, kde si sdělovali různé poznatky k dění v honitbě společenstva.
Děkuji všem členům, kteří se na valnou hromadu dostavili, za jejich účast, za podnětné příspěvky, za ochotu podílet
se na činnosti Honebního společenstva.
Zároveň děkuji i panu Daliboru Szwedovi, který nám na naši
valnou hromadu uvařil myslivecké pohoštění.
Místostarosta HS:
Lubomír Ščeponěc

I N F O R M A C E Z TJ A L B R E C H T I C E U Č E S K É H O T Ě Š Í N A
12. června se konal turnaj v malé kopané na hřišti FC Albrechtice. Účast 9 družstev, 77 hráčů a 4 organizátoři. Jako nejlepší
střelec se umístil na prvním místě Tomáš Sobinovský (6 gólů)
a nejlepší brankář byl Jan Bulava.
Výbor TJ Albrechtice u Českého Těšína děkuje vedení
FC Albrechtice za umožnění této akce. Rovněž bych chtěla
poděkovat organizátorům za připravenou akci.
25. - 27. 6. 2010 se konala v Doubí u Třeboně republiková
soutěž v šestiboji. (Woodball, Varpa, Orientační běh 6 km,
Vodní aktivita, „U“ roura s tenisákem a Trikke).
Naši členové Irena Nogolová, Karla Králová a Tomáš Král
se umístili na prvním místě a patři jim poděkování nejen
z TJ Albrechtice, RCSPV Karviná ale i MsKASPV Ostrava
za vzornou reprezentaci Moravskoslezského kraje.
3. - 5. 9. 2010 naši volejbalisté soutěžili o nejlepší místa
v republikovém finále ČASPV ve volejbale. Smíšené družstvo
obsadilo krásné 2. místo a muži z okresu Karviná 3. místo.
Blahopřejeme.
Vážení sportovní přátelé, chtěla bych Vás pozvat opět do tělocvičny. Rozpis cvičebních hodin bude vyvěšen ve škole
a v obci ve vývěsní skříňce TJ u Dělnického domu a na sídlišti.
Nezapomeňte, že od září začínáme s cvičením rodičů a dětí.
Těšíme se na Vás.
Dagmar Pipreková
předsedkyně TJ Albrechtice
14
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PETA NQUE KOULENÍ V PLNÉM PROUDU
Albrechtický pétanque pokračuje v soutěžení jak v zábavné
činnosti tak i v turnajích ČAPEK a turnajích v okolních státech.
Na domácím turnaji k MDD při účasti dvaceti Albrechtických
dětí, vyhrála turnaj dvojice: Dujavová Monika - Valík Václav
Pěkného úspěchu dosáhli naši junioři opět v Žilině, kde
obsadili: 1. místo - Poláchová, 3. místo - Žiak, 5. místo - Valík
Dalším vystoupením našich hráčů byly kvalifikační boje
o postup do finále MČR – TROJIC, kde se nám podařilo bez
problémů postoupit a následně ve finále mistrovství ČR obsadit 10. místo, což je pro naše barvy zatím největší úspěch.
Hrálo družstvo ve složení: Dujava, Vajčovec, Bukovčík, Valík
- děkujeme!
Na dalším turnaji v Litovli - HANÁCKÁ BRDOLKA
jsme obsadili 3. a 5. místo a na turnaji v Krumsíně skončil
náš junior na 7. místě. Z turnaje ve Staříči jsme přivezli
1. místo a z dalšího nočního turnaje 2. místo. Slavkovský
turnaj byl úspěšný pro našeho hráče Vajčovce, který obsadil
pátou příčku.

V ostatních turnajích bylo vystoupení našich hráčů průměrné a dosažené výsledky nás řadí do středu startovního pole.
Chtěli bychom poděkovat všem závodníkům za jejich
vystoupení na turnajích a popřát v závěru sezóny hodně úspěchů.
Rovněž přejeme našemu závodníkovi p. Ševčíkovi brzké
uzdravení po úrazu, který utrpěl při tréninku, aby se mohl
vrátit do soutěžení.
Při této nešťastné události, která vyřadila našeho závodníka dlouhodobě ze závodění, bychom chtěli apelovat na rodiče, kteří chodí na hřiště se svými dětmi a nechávají je hrát bez
dozoru, že i pétanque může být hra, při které dochází k úrazu
a proto je nutno na své děti DOHLÍŽET!
Albrechtice srpen 2010

VV o.s. PAKA
zpracoval: Jan Bukovčík
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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

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
Albrechtické listy

Koupím rodinný dům
nebo stavební parcelu.
Platím hotově,
prosím nabídněte.
Tel.: 608 370 379
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Vážení spoluobčané obce Albrechtice.
Dovolte mi abych se představil. Jmenuji se Mečislav
Hudeczek. Je mi 58 let. Jsem inženýrem v oboru
elektro a doktorem v oboru konstruování strojů.
Jsem ženatý, se svou ženou Uršulou bydlíme společně v Albrechticích již 38 let. Od roku 1991 jsme
společně s manželkou majiteli firmy HUDECZEK
SERVICE, s.r.o., která má své sídlo v Albrechticích.
V lednu tohoto roku jsme koupili v naší obci dům
s popisným číslem 340. Dům je znám jako usedlost
rodiny Wawreczkových, později ubytovna Vietnamců a nakonec sídlo firmy Sluníčko.
Po rekonstrukci budovy má v nemovitosti sídlo
elektro - strojní divize Albrechtice. Druhá divize se
zabývá grafickou a reklamní činností a má provozovnu v Českém Těšíně na Střelniční ulici č. 18.

Provádíme tyto činnosti:
Divize Karviná:
- Posuzování a diagnostiku stávajících technologických a elektrických zařízení z hlediska pasportizace
jejich stavu, obnovy a rekonstrukce
- Koncepční řešení investičních celků včetně vyprojektování
- Projektování a programování řídících systémů
včetně vizualizace technologických celků a stavby
řídících stanovišť
- Dodávky a montáže technologických a elektrických zařízení
- Elektroinstalace zařízení pro výrobu, přeměnu,
rozvod a odběr elektrické energie bez omezení napětí
- Konzultační, inženýrské a kontrolní služby během
realizace investičních celků včetně uvádění do provozu
- Projektování systému údržby
- Vibrodiagnostiku, dynamické vyvažování, souosost
strojů, termovize, kvalitu izolace elektrických strojů
točivých i netočivých
- Opravy technologických a elektrických zařízení
- Elektrické požární signalizace
- Odbornou znaleckou činnost pro provádění
zkoušek a znaleckých posudků
- Posouzení zbytkové životnosti elektrických zařízení
- Kontrolu úniku tepla na budovách pomocí termovize

Divize Český Těšín:
- Grafické práce – knihy, brožury, letáky
- Design a redesign interiéru
- Potisk tašek a triček, razítka
- Kalendáře i malonákladové: firemní, rodinné ...
- Samolepky, reklamní složky
- Svatební oznámení, novoročenky, vizitky atd.
V současné době společnost zaměstnává 30 pracovníků, z toho 4 pracovníci jsou zaměstnanci Divize
Český Těšín. Někteří zaměstnanci Divize Albrechtice mají atestace k provádění revizních a schvalovacích činností.
Uvedené činnosti zejména aplikujeme na tyto
konkrétní průmyslové oblasti:
- energetické provozy tepláren a elektráren
- strojírenské provozy
- hutní provozy
- důlní povrchová zařízení
- lomy, štěrkovny, pískovny a cihelny
- protihluková zařízení v energet. a strojírenských
provozech
- kulturní zařízení
- státní organizace
- občanský a malý soukromý sektor
(Pokračování na str. 17)
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(Pokračování ze str. 16)

Organizace, kterým poskytujeme své služby:
ČEZ, a.s., Dalkia ČR, a.s., Škoda Praha, ČKD Nové
Energo, a.s. Praha, Energetika Kopřivnice, Energetika
Třinec, RWE Transgas, a.s., Gustav Sydor, s.r.o.,
Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., Siemens,
s.r.o. PTD, Technoprojekt, a.s. Ostrava, Tespo engineering, s.r.o., ZPUE Trade, s.r.o., SCHRACK Energietechnik, s.r.o., Ostravsko-Karvinské doly a.s.,
Sádrovcové doly Kobeřice, ArcelorMittal a.s. Ostrava,
Vítkovice, a.s., Eurovia Lom Jakubčovice, Kamenolomy ČR, INGSTAV Brno, Branecké železárny,
Hutní montáže, Lázně Darkov, Důl Jan Šverma Žacléř,
JÄKL Karviná, EZ Praha, Cihelna Magma,
Huisman Reality Frýdek-Místek, Výzkumný ústav
BOBRME – KOMEL Sosnowiec Polsko, Baňa
Handlová – Slovensko, Hansen Ukrajina, Doněck,
Huta Częstochowa S.A. Polsko, P – BOAT, kostely,
školy, městské úřady.
Spolupracujeme s těmito organizacemi:
- VŠB - TU Ostrava, za spolupráci byl Ing. Mečislav
Hudeczek, Ph.D. v roce 1997 vyznamenán zlatou
medailí
- POLITECHNIKA Śląska v Glivicích
- GIG Katowice
- Politechnika Poznańska v Poznani

-

Ośrodek Pómiarow i Automatyzacji v Siemianovicích
Technické centrum NEDRA v Moskvě
Centrální projekční ústav pro doly v Moskvě
Technoprojekt, a. s. Ostrava
Hospodářská komora
Sdružení průmyslových podniků Moravy a Slezska

Kvalita, jakost, ekologie
Organizace HUDECZEK SERVICE, s.r.o. vlastní
od roku 1997 certifikát systému jakosti ISO 9002
a později ČSN ISO 9000:2000, který udělila holandská společnost KEMA Registered Quality.
Organizace používá ke své práci výhradně ekologické materiály nezatěžující životní prostředí.
Jednotlivé činnosti provádí firma komplexně, tedy
od studie, projektu přes montáž, potřebná kontrolní
měření, výchozí revizi, uvedení do provozu. Součástí
každé zakázky je podrobná technická dokumentace
(projektová dokumentace, montážní dokumentace,
atesty přístrojů, rozvaděčů, protokoly z měření,
technická zpráva, revizní zpráva …)
Vážení spoluobčané, touto krátkou informací
se Vám chceme představit. Naše společnost chce
s Vámi spolupracovat a poskytovat Vám služby.
S úctou
Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D.
Předseda představenstva

Zahájení činnosti v nových prostorách firmy, proslov má starosta obce Albrechtice,
p. Ing. Vladislav Šipula.
Albrechtické listy
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ͻW>DͻĚŽŵĄĐşŬŝŶĂͻƐĞƚͲƚŽƉͲďŽǆǇͻƐĂƚĞůŝƚ͘ƉƎŝũşŵĂēĞͻsƉƎĞŚƌĄǀĂēĞͻƌĄĚŝĂͻĨŽƚŽĂƉĂƌĄƚǇͻƉŽēşƚĂēĞͻŶŽƚĞďŽŽŬǇ

ŬŽŶǀŝĐĞͻĨƌŝƚŽǀĂĐşŚƌŶĐĞͻƉĞŬĄƌŶǇͻŵŝǆĠƌǇͻǀǇƐĂǀĂēĞͻƓŝĐşƐƚƌŽũĞͻ͘͘͘Ϳ
ͻŵŽŶŝƚŽƌǇͻ͙Ϳ͕ŵĂůĠĞůĞŬƚƌŽƐƉŽƚƎĞďŝēĞ;ǎĞŚůŝēŬǇͻ








ϳϮϱϯϰϰϳϴϵ͕ϳϳϳϭϮϯ ϲϲϲ ŽďĐŚŽĚΛƐƵŶŶŵŽƌĂǀŝĂ͘Đǌ ƐƵŶŶΛǀŽůŶǇ͘Đǌ
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
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RUŠTINA OD APROBOVANÉ RUŠTINÁŘKY
tel.: 596 428 763

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

Albrechtické listy

19

• • • PL ACENÁ INZ ERCE • • •

Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 22. 11. 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

20

Albrechtické listy

