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Vážení čtenáři Albrechtických listů,
pomalu končí první kvartál a po velmi
mírné zimě všichni netrpělivě vyhlížíme
jaro. Chtěl bych tímto poděkovat všem
naším občanům, kteří zodpovědně vytápěli své domovy a netrávili své sousedy
a okolí. Ti ostatní, ať se alespoň zamyslí,
co udělají proto, aby to příští zimu bylo
lepší a všem se nám dobře dýchalo.
Úspěšně pokračují práce na rekonstrukci Dělnického domu a to jak venku, tak i vevnitř objektu. Rovněž v areálu FK Baník proběhnou úpravy, které
budou ﬁnancovány z dotace obce. Cílem je mimo jiné odstranit staré nevyužívané objekty, které hyzdí jinak pěkný
areál. Vše se realizuje s perspektivou
organizování tradičního Štítu Albrechtic, který proběhne v naší obci v červnu
příštího roku. Rekonstruováno bude
veřejné osvětlení po celé délce ulice
Pasecká. Budou vyměněny nevhodné
sloupy a všechny lampy budou osazeny LED žárovkami. Nový povrch bude
položen na části komunikace ul. Osvobození. Pokračovat se bude rovněž na
dalším zvelebování dětského hřiště Albrechtík. Naši hasiči se konečně dočkali a mají po dlouhém čekání k dispozici
skvělou techniku.

Úspěšně pokračují práce na rekonstrukci Dělnického domu, a to jak venku, tak
i vevnitř objektu...
A tak můžeme konstatovat, že s novým rokem máme samé pozitivní zprávy. Dodám ještě, že letos budou dokončeny projekty mimo jiné na dům pro
seniory a rekonstrukci a výstavbu dlouho očekávaného chodníku spojujícího

autobusovou zastávku na sídlišti s Pizzerií. Realizace výše uvedených projektů včetně revitalizace areálu na Zámostí
bude odvislá od nabídky dotačních titulů v příštím roce.
JINDŘICH FEBER, starosta

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

3

informace z obce

RADA OBCE
za období od 28. 11. 2019 do 6. 2. 2020
projednala např.:
 uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací „Opravy přístupových chodníků k bytovým domům ul. Středová a Hornická“, které bude
realizovat spol. DK-PLANT zahradnické služby s.r.o.,
Chotěbuzská 885. 735 43 Albrechtice,
 uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavebních prací
„Opatření proti zemní vlhkosti a spodní vodě objektu
č.p. 166, ul. Hlavní“ (Dělnický dům Albrechtice), které
bude realizovat spol. Tadeáš KOCH Farma Stonava se
sídlem Stonava 1064, 735 34, IČ: 45236101, za cenu
díla ve výši 1.031.031,-Kč (bez DPH),
 schválení Licenční smlouvy k realizaci televizního pořadu „Albrechtický miniexpres“,
 schválení Dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti na území obce Albrechtice (Městská hromadná doprava),
 oznámení společnosti Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s. o výši ceny pitné a odvedené
vody (stočného) od 1. 1. 2020 takto:
 voda pitná (vodné) 41,10 Kč/m3 (bez DPH),
tzn. 47,27 Kč (vč. 15% DPH)

 voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH),
tzn. 41,99 Kč/m3 (vč. 15% DPH).

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 10. 12 2019 projednalo např.:
 vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 k trvalému
označování psů a evidenci jejích chovatelů,
 vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 vydání Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním
poplatku ze psů ve znění dle písemné přílohy,
 vydání Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

Ú

plná znění obecně závazných vyhlášek naleznete na
webových stránkách obce www.obecalbrechtice.cz,
záložka Obec Albrechtice, sekce Právní předpisy obce.
Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce: www.obecalbrechtice.cz
Na webových stránkách obce Albrechtice jsou zveřejňovány mimo programu jednání Zastupitelstva obce Albrechtice
i všechny materiály, které jsou na tato jednání předkládány: www.obecalbrechtice.cz – úřední deska.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

Ozdravné pobyty pro žáky
1. stupně i v letošním roce
Obec Albrechtice se zapojila už v roce
2018 do projektu na získání dotace pro
žáky 1. stupně základních škol v obci
Albrechtice.
Postupně se ozdravného pobytu
účastnili žáci jak Základní školy a Mateřské školy Albrechtice, a to na jaře
roku 2019, tak Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Albrechtice na podzim roku 2019.
V současné době je v přípravě poslední

plánovaný ozdravný pobyt, kterého se
budou účastnit žáci ze Základní školy a
Mateřské školy Albrechtice, kteří v minulém roce na ozdravném pobytu neby-

li. Tento poslední pobyt organizovaný
z projektu Moravskoslezského kraje
z dotačního programu ŽPZ/05/2018 se
uskuteční v termínu od 28. 3. 2020 do
8. 4. 2020. Děti se opět mohou těšit na
prostředí Jeseníků, kdy tamní vzduch
bude pozitivním přínosem pro posílení
jejich imunitního systému.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka školství, kultury,
sportu a sociálních věcí

MATRIČNÍ UDÁLOSTI

INFORMACE – BYTY

Prosíme občany, u kterých nastala v
rodině matriční událost:

Upozorňujeme stávající žadatele o byty, na povinnost každoročně aktualizovat
žádost jak o obecní byt, tak i byt v Domě s pečovatelskou službou:
 Bytový dům na ul. Hornická – aktualizace žádostí v kanceláři tajemnice obecního úřadu (přízemí)
 Dům s pečovatelskou službou na ul. Středová – aktualizace žádostí v kanceláři
referenta sociálních věcí (přízemí)
V současné době se v Domě s pečovatelskou službou na ul. Středová uvolňují
dva byty a to konkrétně k 31. 3. 2020. Zájemci o byt v obci Albrechtice, hlaste se
ve výše uvedených kancelářích.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice, KATEŘINA MELIŠOVÁ, ref. sociálních věcí

 narození dítěte  uzavření manželství  změna jména či příjmení,  úmrtí,
aby tuto skutečnost nahlásili na matriku Obecního úřadu Albrechtice,
dveře č. 22 (1. patro).
Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka
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NOVÁ CISTERNOVÁ STŘÍKAČKA
pro dobrovolné hasiče obce Albrechtice
V pátek 28. 2. 2020 byla dopravena
do naší hasičské zbrojnice nová cisternová stříkačka.
Dodavatelem je společnost WISS
CZECH, s.r.o., která zakázku získala
ve výběrovém řízení.Vůz je vyroben
„na míru“ pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů. Jedná se o hasičskou
cisternovou automobilovou stříkačku
na podvozku Scania s motorem o výkonu 440 HP a s převodovkou Opticrujse
s automatickým řazením rychlostních
stupňů a hydrodynamickým retardérem. Tato kombinace dává vozidlu značnou dynamiku, zvláště při jízdě k zásahu. Podvozek je odpružen vzduchově
a umožňuje vozidlu brodivost 750 mm
s bočním náklonem min. 30 stupňů, což
ocení hasiči zvláště při překonávání terénních nerovností a dalších nástrah při
řešení mimořádných události.
Vozidlo je v přední části kabiny osádky vybaveno monitorem ovládaným
z místa velitele a lanovým navijákem.
Mezi kabinou a nástavbou je umístěn
pětimetrový výsuvný osvětlovací stožár
o světelném toku 24 000 lm. Cisterna
má v sobě kompozitní nádrž o obsahu
4000 l vody a 400 l pěny.
Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Albrechtice, která se zúčastní
několika desítek výjezdů ročně, je poří-

zení nové cisternové stříkačky historicky první takto velkou zakázkou. Doposud byla jednotka vybavena vyřazenou
cisternou z majetku profesionálních hasičů vyrobenou v roce 1991 (není třeba
zdůrazňovat, že vůz již byl ve špatném
technickém stavu). Tento krok znamená
nejen modernizaci výjezdové techniky,
ale také umožní změnit taktiku zásahu
tak, aby byl rychlejší a efektivnější.

Albrechtická pouť v přípravě
Albrechtická pouť se uskuteční dne 28. 6. 2020. Již nyní se
můžete těšit na stánkový prodej, pouťové atrakce a rovněž na
hudební vstupy. V letošním roce vystoupí např. Petr Bende
a Band, či kapela NEBE.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referentka sociálních věcí

Kapela NEBE.

Petr Bende a Band.

Celková cena činí 7 008 441,- Kč, vč.
DPH.
Na výdaje přispějí formou dotace Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
ve výši 2 500 000,- Kč a Moravskoslezský
kraj částkou 1 250 000,- Kč. O poskytnutí dotace jsme žádali od roku 2016.
JARMILA CIUPOVÁ,
tajemnice
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 18 oznámení, řešeno
13 přestupků na úseku silničního provozu, 5 přestupků dle §4/2 zák.251/2016Sb.
porušení OZV č.03/2001 čl.V. „o nakládání s komunálním odpadem“, porušení
OZV č.2/2019 „o pohybu psů“ a porušení OZV č.1/2013 „o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích“.
 Dne 09.12.2019 v 11.10 hodin osobně
oznámil pan S.D. z Albrechtic, že dne
06.12.2019 v době mezi 16-17 hodinou
tři mladíci dělali nepořádek a poškodili
okap na budově knihovny. Následující
den ráno oznamovatel našel před knihovnou klíče, pro které si přišli mladíci
z předešlého dne a hledali je. Oznamovatel klíče odevzdal hlídce OP a sdělil
popis mladíků. Místní znalostí hlídka OP
mladíky vypátrala, a jelikož se jednalo o
nezletilce, byli pozvání i se svými zákonnými zástupci na služebnu OP k sepsání
zápisu o podaném vysvětlení. Věc byla
následně předána přestupkové komisi.
 Dne 22.01.2020 v 17.00 hodin osobně
oznámil pan L.R. z Albrechtic, že našel
nad bytovkou č.p. 802 na zemi občanský
průkaz. Hlídka OP nález převzala a následně předala slečně z Albrechtic.
 Dne 31.01.2020 v 20.14 hodin telefonicky oznámil anonym, že již druhý
den jde slyšet až k němu domů na Paseky nějaká siréna a ať s tím hlídka něco
udělá. Hlídka OP byla momentálně na
pěší pochůzce a nacházela se na začátku
ulice Na Zámostí, kde nebylo nic slyšet,
ale jakmile hlídka přišla blíže k fotbalo-

vému hřišti, tak slyšela zvuk, který vycházel pravděpodobně z čističky odpadních vod, ale během chvilky zvuk ustál.
V 21.42 hodin volal anonym znovu, že
nepříjemný zvuk je opět slyšet, není
možné u toho spát a bude si na hlídku
stěžovat, že nekoná nápravu. Hlídka OP
pojížďkou v 21.45 hodin nikde po obci
zmíněný zvuk neslyšela a přesunula se
na Paseky a v cca 22.50 hodin začal být
slyšet zvuk, na který si anonym stěžoval.
Ten vycházel v pravidelných intervalech
z čističky odpadních vod a rozléhal se
po okolí. Jelikož byl víkend, na čističce
nebyl nikdo přítomen a byla uzamčená.

U

pozorňujeme majitele psů, že
od nového roku jsou povinni své
psy opatřit čipem. Od 1. 1. 2020 platí v obci Albrechtice nové vyhlášky
– OZV č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů.
Psy, kteří nebudou opatření čipem a
nebudou v evidenci chovatelů, předá obecní policie do útulku, jelikož
nebude možné zjistit majitele! Přestupky budou postoupeny správním
orgánům.
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OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
Také bylo zjištěno, že se o poruše ví a v
pondělí nastoupí četa a provede opravu.
 Dne 03.02.2020 během pochůzky zjištěno, že už nějakou dobu je zaparkovaná
dodávka VW, která nemá platnou STK.
Lustrací zjištěno, že majitelem je ﬁrma ze
Šenova. Firmě byl zaslán dopis s výzvou
k odstranění vozidla. Dne 07.02.2020 telefonicky oznámil majitel ﬁrmy, že vozidlo bylo ﬁrmě odcizeno jejich bývalým
zaměstnancem a děkuje za upozornění,
kde se vozidlo nachází. Vozidlo bylo následně majitelem odstraněno.
 Dne 10.02.2020 v 09.58 hodin telefonicky oznámil výpravčí ČD Albrechtice,
že v kolejišti u mostu ve směru na Český
Těšín se pohybuje pes Bernardýn a má
strach, aby jej nesrazil vlak. Hlídka OP
pojížďkou na místě žádného psa neviděla, ale tento pes byl spatřen následně
na křižovatce ulic Pasecká a Osvobození. Pes se nedal odchytit a poté zalezl k
jednomu z domu na ulici Osvobození.
Majitelé bohužel nebyli doma, tak byli
hlídkou upozorněni ve večerních hodinách na nevhodné zabezpečení svého
psa a přestupek dořešen blokově.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP

INFORMACE PRO OBČANY – MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2020
ODPADY
500,- Kč/osoba/rok
Povinnost uhradit
poplatek za odpad
je do 30. 6. příslušného kalendářního
roku nebo ve dvou
stejných splátkách,
vždy nejpozději do
30. 6 a 30. 9. příslušného kalendářního
roku.Speciﬁcký symbol pro poplatek za
odpady: 7337.
V případě, že máte
nárok na úlevu od poplatku za odpad,
nutno doložit patřičné potvrzení. Bližší
informace k osvobození a úlevám viz
„OZV č. 4/2019“ v čl. 6, na stránkách
www.obecalbrechtice.cz v sekci „Právní předpisy obce Albrechtice“.

PSI
200,- Kč za jednoho psa
300,- Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
Nečiní-li poplatek více než 500,-Kč
ročně, je splatný nejpozději do 30. 4.
příslušného kalendářního roku. Činí-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je
splatný ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. 4. a do 31. 8. příslušného
kalendářního roku.Speciﬁcký symbol
pro poplatek ze psů: 1341.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně
obecního úřadu, a to v
přízemí (pokladna, majetek) nebo v prvním patře
(matrika) také formou
bezhotovostního platebního styku – tedy platební
kartou, nebo bankovním

převodem na číslo účtu: 1721599329/
0800. Speciﬁcký symbol pro odpady:
7337.Speciﬁcký symbol pro poplatek
ze psů:1341. Do zprávy pro příjemce
je nutné uvést jméno a příjmení všech
osob, za které je poplatek hrazen, číslo
popisné, popřípadě po telefonické domluvě na tel. čísle: 596 428 448 kl. 13
přidělený variabilní symbol.
Celé znění Obecné závazné vyhlášky č. 4/2019 (poplatek za odpad) a č.
5/2019 (poplatek ze psů) na stránkách
www.obecalbrechtice.cz v sekci „ Právní předpisy obce Albrechtice.“
Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali, zda svou poplatkovou povinnost splnili za rok 2019 i předešlé roky.
Nesplněním poplatkové povinnosti
může být nařízena exekuce.
KORNELIA KAPIASOVÁ,
referentka místních poplatků
poplatky@obecalbrechtic.cz

Z důvodu zájmu široké veřejnos� znovu přinášíme ucelený svozový kalendář

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA ROK – 2020
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ZVEŘEJŇUJEME OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Č. 3/2019 K TRVALÉMU OZNAČOVÁNÍ PSŮ
A EVIDENCI JEJICH CHOVATELŮ, KTERÁ STANOVÍ VLASTNÍKŮM PSŮ NOVÉ POVINNOSTI:

OBEC ALBRECHTICE, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2019
K TRVALÉMU OZNAČOVÁNÍ PSŮ A EVIDENCI JEJICH CHOVATELŮ
Zastupitelstvo obce Albrechtice se na svém zasedání dne
10.12.2019 usnesením č. 7, bod 10/07, usneslo vydat na základě ust. § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust.
§ 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1, Trvalé označování psů
Chovatel psa chovaného na území obce Albrechtice je povinen nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým
čipem nebo tetováním, a to nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa 3 měsíců nebo nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy se stal chovatelem psa staršího 3 měsíců (pokud pes není
již trvale označen ve smyslu této obecně závazné vyhlášky).

Čl. 2, Úhrada nákladů za trvalé označování psů
Označování psů se provádí na náklady chovatelů psů.

Čl. 3, Evidence chovatelů psů
1. Obec Albrechtice prostřednictvím správce místního poplatku ze psů vede evidenci chovatelů psů označených
způsobem dle této obecně závazné vyhlášky (dále jen „evidence“).
2. Chovatel psa, chovaného na území obce Albrechtice, je povinen přihlásit se do 15 dnů ode dne označení psa způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nebo do 15 dnů ode
dne, kdy se stal chovatelem psa označeného způsobem dle
této obecně závazné vyhlášky, do evidence.
3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o
právnickou osobu;
b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení;
c) evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo číslo teto-

vání, jímž byl pes označen, a datum čipování či tetování
psa, které doloží potvrzením vydaným odborně způsobilou
osobou, která provedla označení psa elektronickým čipem
nebo tetováním;
d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.
4. Chovatel psa je povinen správci místního poplatku ze psů
ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území
obce Albrechtice, ztrátu, únik či úmrtí psa, a to nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 4, Přechodná ustanovení
1. Chovatel psa je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky starší 3 měsíců (viz čl. 1
této obecně závazné vyhlášky) a který nebyl před účinností
této obecně závazné vyhlášky označen elektronickým čipem nebo tetováním, označit způsobem dle této obecně
závazné vyhlášky nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti
této obecně závazné vyhlášky.
2. Chovatel psa, který před účinností této obecně závazné vyhlášky nechal psa označit způsobem odpovídajícím provedení identiﬁkace psa dle této obecně závazné vyhlášky, nebo se stal před účinností této obecně
závazné vyhlášky chovatelem psa označeného tímto
způsobem, je povinen se do 15 dnů od účinnosti této
obecně závazné vyhlášky přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky označení psa
dle této obecně závazné vyhlášky jsou splněny.
3. Povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se
nevztahují na chovatele psů, jejichž psi se na území obce
Albrechtice nezdržují trvale a zdržují se zde pouze výjimečně.

Čl. 5, Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1.
2020.
Ing. JINDŘICH FEBER, starosta obce
Mgr. et Mgr. JAN SIOSTRZONEK, místostarosta obce

OZNÁMENÍ O HROMADNÉM OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Oznamujeme občanům Albrechtic, že dne 29. 4. 2020
se bude konat hromadné očkování psů na níže uvedených svodech.
 13:45 – 14:45 hod. před budovou základní školy,
č. p. 20
 15:00 – 16:00 hod. v parku na Zámostí
 16:15 - 16:45 hod. na parkovišti
u prodejny potravin – Pacalůvka (ul. Životická 491)
Vakcinace proti vzteklině stojí 100,- Kč. Psy je možné
označit mikročipem a naočkovat souběžně. Cena čipu bude 450,- korun.
Důsledně upozorňujeme, že očkování proti vzteklině je povinné a při jeho nedodržování je i sankčně postižitelné a to až
do výše 20 tisíc korun. Zároveň je také i neočipování psa
sankčně postižitelné a to až do výše 50 tisíc korun.

Na základě novely veterinárního
zákona je s účinností od 1. ledna 2020
očkování psa proti vzteklině platné
pouze pokud je pes označen mikročipem, popřípadě označen číselným
tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Prosíme majitele psů o dodržování
platných zákonných povinností.
LUKÁŠ JABLECKÝ,
referent
životního prostředí
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V

ážení spoluobčané, města a obce mají zákonnou povinnost postarat se o všechna opuštěná, toulavá nebo zraněná zvířata. Zatoulané
psy odchytíme a ustájíme v útulku, ale opuštěné
kočky do útulku nepředáváme. Ve volném terénu je problém kočku odchytit. A tak spolupracujeme s dobrovolníkem panem Martinem
Raabů, který kočkám obstarává krmení, kontroluje jejich stav a zajišťuje jejich kastraci. Náklady na
ustájení kočky v útulku činí 95,- Kč/den. Přibližně za
měsíční náklady na ustájení jedné kočky v útulku
pan Raabů nakrmí 12 koček, které zůstaly osamělé, ať už o své chovatele přišly nebo byly z bytu
vyhozeny.
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Pan Raabů si nemůže kočky ponechat u sebe,
protože sám nemá prostory k jejich ustájení.
Proto jsme zvolili, řekněme, nouzové řešení –
v keřích v parčíku před prodejnou Hruška je
umístěna budka, kde mohou opuštěné kočky přebývat a kde jsou také krmeny.
Vás, milí spoluobčané, žádáme o shovívavost a pochopení – rozpočet obce Albrechtice
není tak velký, abychom mohli částku cca. 450.000,Kč ročně vynakládat za ustájení odchycených koček. Vynaložíme je raději na opravy a vybavení
hřišť.
Panu Raabů za spolupráci s obcí v této oblasti
děkujeme.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

Soutěž Mladý poeta aneb hledá se Mácha
Číst básničky, to je pěkná nuda... myslí si většina žáků na druhém stupni. Co si to ale vyzkoušet z té druhé strany a báseň
napsat? To byla docela velká výzva. Tak jsme se o to pokusili
a vůbec to nedopadlo špatně. Básničky byly o životě, o lásce,
o škole, o přírodě, ale i o politice. Některé vykouzlily úsměv
na rtech, některé vybízely k zamyšlení. Byly veselé i smutné –
jako život. Každý z žáků byl zároveň i porotce a svými hlasy jsme
si sami zvolili pět poetů naší školy. Jsou jimi Aneta Šataníková
8.A, Michal Poláček 9.A, Martin Štěrba 6.A, Jan Čajka 6.B
a Michaela Býčkova 7.A. Gratulujeme! Nutno dodat, že všem
ostatním zúčastněným patří velká poklona za to, že neváhali
jít "s kůží na trh." Také je možné, že soutěžní básnička nebude
tou poslední, a to by bylo mým velkým přáním.
SVĚTLANA LALÍKOVÁ

Naše Země
Mraky deště stoupají.
Kapky deště padají.
Vítr vane velmi těžce.
Stromy křičí, jenž padají křehce.
Lidé ničí přírodu.
Země straší bu, bu, bu.
Destrukce je na rohu.
Voda skoro vysychá, je to země veliká.
Austrálie v ohni plála, matka Země se jen smála.
Déšť přemohl matku Zemi.
V Austrálii už sucho není.

M

ůže být život jako růže?
Ano člověče, ano může.
Utrhneš-li růže krásné,
světlo jejího života navždy zhasne.
Píchneš se-li o trn její,
vykřikneš si „Au to bolí!“
Stejnou bolest prožiješ,
když ztrátu v životě zažiješ.
Život má nástrahy jako trní,
píchneš se a dost to bolí.

Prezident
Na Pražském hradě je prezident Miloš
a Jiří Drahoš na prezidentských volbách prohrál.
Když Miloš mluví sprostě,
rudou kartu lid zvedá.

Stejně rudé jsou červené trenýrky ruské.
Demonstranté volají „Miloš do koše“.
Však on si s tím poradí,
vždyť má svého aligátora,
ten je vyřídí.
Premiér Babiš na detektoru lži neprospěje,
protože každé slovo je lež.
Pokud Rusové útočí,
Aligátor opět brání náš lid.
Vždyť je to on-ten český rod.

Slunce
Červená to hvězda moje.
Žhavá jako plamen ohně.
Velká jako světluška v lese.
Nebezpečná v očích mých.
Velká bolest očekává mě na cestě daleké.
Světlo mé v temnotě nekonečné,
správnou cestu ukáže mi.
Život na Zemi umožňuje mi,
cestu mou povoluje mi.

Můj smysl života
Někdy si řeknem, jaký je ten
smysl života.
Asi si ho užít a využít ho naplno,
něco na tom bude, holt každý to neví.
Někdo ho celý promarní
a ani o tom neví.
Mít dobrou práci, není náš cíl.
Náš cíl je života nelitovat a využít ho na 100%.
Ne jen vydělávat a živit rodinu.
Inu asi to teď zakončím,
co už můj názor na smysl života je na papíře.
Já celý hořím ve víře.
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Malé kalendárium 2020
Tak tu máme rok 2020. Je přestupný, má 251 pracovních dnů, 13 státních a ostatních svátků. Podle židovského kalendáře
je to přelom let 5 780 a 5 781, podle kalendáře islámského přelom roků 1 441 a 1 442. Je to rok jedinečný. V každém století
je jen jeden takový, ve kterém jsou za sebou dvě stejné číslovky, a proto je velmi žádán a oblíben u numerologů, astrologů
a proroků.
Podle numerologů je to rok čísla 4. Čtyřka je číslem osobní stability a jejího budování, číslem majetku, vlastnění a často až nesmyslného lpění na něčem nebo
na někom. Nemá ráda změny. Slibuje
nám vzrušující výzvy, zlepšení komunikace a spoustu kreativních nápadů.
Bude to rok, který bude přát tvůrčím
schopnostem a řemeslům.
Co se týče proroctví a věšteb, Nostradamus, bába Vanga či Sybila si v děsivých předpovědích neberou servítky
– toto datum v nich vzbuzuje nejhorší
obavy, má to být příšerný rok plný národních katastrof, atentátů, hrůzných
epidemií, na obzoru bude 3. světová
válka a po ní nastane svatý Boží soud...
Z jejich proroctví spíš mrazí, tím spíše,
že ta hrůzná epidemie – koronavirus
– už se šíří světem...
V letošním roce by se sta let dožila
celá plejáda slavných českých herců –
Dana Medřická, Zdeněk Řehoř, Rudolf
Hrušínský, Václav Lohniský, Vlastimil
Brodský či Jiří Sovák. V plném zdraví
se však stovky dožívá jiný slavný herec
– popletený taťulda ve fraku a dřevácích
– pan Spejbl.
Požehnanou stovku by oslavila i řada
dalších známých osobností – 20.ledna
režisér Federico Fellini, 5. dubna spi-

sovatel Arthur Hailey, 18. května papež
Jan Pavel II., 22. srpna spisovatel Ray
Bradbury či 31. října žokej a spisovatel
Dick Francis.
Mohli bychom si také připomenout
šestisté výročí narození českého krále
Jiřího z Poděbrad (23.4.), 14. července
pak také šestisté výročí bitvy na Vítkově, 8. listopadu uběhne 400 let od bitvy
na Bílé hoře, 15. listopadu 350 let od
úmrtí Jana Amose Komenského, 16. prosince 250 let od narození Ludwiga van
Beethovena a 4. února 200 let od narození Boženy Němcové. Nemohu také
zapomenout, že 7. března by se dožil 80
let Miloslav Šimek, protože bez Besídky zvláštní školy by zamlada nebyla ta
správná legrace. Před padesáti lety,10.
května, začal vysílat 2. program Československé televize.

NĚKOLIK KULATÝCH
VÝROČÍ Z HISTORIE OBCE
 1840 – byly postaveny objekty
zemědělské farmy na Důlském
 1885 – byl zbudován statek
Bělehrad
 1945 – 3. května byla obec
osvobozena Rudou armádou
 1950 – byla založena místní organizace Českého svazu myslivců Ohař,

 29. října byl odhalen pomník obětem fašismu, dílo akademického
sochaře Františka Swidera
 1955 – 2. ledna byl v obci zřízen
poštovní úřad a do provozu byl
uveden železobetonový most přes
Stonávku.
 1960 – při reorganizaci státní správy připadly Albrechtice do okresu
Karviná, byla také otevřena stálá
ordinace praktického lékaře
 1965 – místní JZD bylo sloučeno
se státním statkem
 1975 – zprovozněna nová hasičská
zbrojnice, dokončena stavba vedení
vysokého napětí 400 kW
 1980 – dokončeno nové panelové
sídliště
 1995 – otevřen nově
zrekonstruovaný Dům PZKO
 2005 – Obecní knihovna v dubnu
přivítala čtenáře v nových
prostorách na ul. Kostelní,
5. prosince schválen nový znak
a vlajka obce
 2010 – zprovozněn sběrný dvůr
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce
alkronika@email.cz

Současnost minulosti

Na snímku z roku 1990 výstavba nové pošty v centru obce. Na současném snímku budova pošty po revitalizaci fasády.
Objekt se nachází u Obecního úřadu Albrechtice.
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Karneval

V letošním roce se karneval konal v naší MŠ. Hned ráno rodiče děti nastrojili do pohádkových masek. Celé dopoledne pak
probíhala karnevalová zábava a soutěžení na třídách, které doplnil pestrý taneční program s klaunem Hopsalínem. Rozesmáté tváře dětí svědčí o tom, že se jim karneval líbil.

Setkání s Adolfem Dudkem

V únoru naši mateřskou školu navštívil ilustrátor a malíř Adolf Dudek. Pro děti měl nachystané malované pohádky, do nichž
zapojil nejen děti, ale také kolektiv mateřské školy. Zažili jsme spoustu legrace a na konci každé pohádky zaznělo malé
životní moudro. Děti se s malířem rozloučily velkým potleskem a těší se na další jeho návštěvu.
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Solná
jeskyně

Beseda s myslivcem

V průběhu ledna a února navštívily
děti ze všech oddělení mateřské školy Relaxační centrum v Horní Suché.
Během dvouhodinového pobytu se děti vystřídaly jak v Solné jeskyni, tak v
tělocvičně, kde rozvíjely své pohybové
dovednosti.

V únoru jsme přivítali v naší mateřské škole pana myslivce J. Krauzoviče a jeho
dva věrné kamarády pejsky „Niku“ a „Nessi“. Pan myslivec seznámil děti s mnoha zajímavými informacemi o zvěři žijící v lese a okolí lesa. Povídal si s dětmi,
jak se o zvěř myslivci starají v zimě a co vše dávají zvířátkům do krmelce. Děti
si prohlédly paroží a kůže různé lesní zvěře . Plnily různé úkoly. Dětem se akce
velmi líbila a budeme se těšit na další zase příští rok.
Kolektiv učitelek MŠ

Vzpomínáme nedožitých 100 let
bývalého ředitele zdejší školy
Bohuslav Brumovský se narodil 21. ledna 1920 ve Starých Hamrech, kde již od
poloviny 19. století působili jeho předkové jako učitelé či ředitelé školy.
Absolvoval Reálné gymnázium v Místku a nastoupil na Vysokou školu zemědělskou v Brně. Studium přerušila válka,
byl totálně nasazen na dva roky v Německu v BMW Eisenach jako dělník.
Po válce si dodělal vzdělání a učil v Mistřovicích – Koňákově. Zde poznal svou
budoucí manželku Boženu. Pak působil
jako ředitel základní školy v Hradišti.
V roce 1958 byl z ideologických důvodů
odvolán z funkce a propuštěn ze školství. Jako živitel čtyřčlenné rodiny našel
zaměstnání dělníka při výkopových pracích na stavbě Těrlické přehrady.
Po zmírnění politických represí byl
v roce 1960 opět přijat do školství a nastoupil na uvolněné místo ředitele ZŠ
v Albrechticích. Působil zde až do odchodu do důchodu v roce 1980.

Bohuslav Brumovský.

Za dobu jeho dvacetiletého působení prošly školou stovky žáků, ale také
ovlivnil kulturní život v naší obci. Založil ochotnický soubor a nacvičil s dospělými i s mládeží řadu divadelních
her. Po léta vedl ženský pěvecký sbor
při Osvětové besedě, byl členem Pěveckého sdružení těšínských učitelů, také
členem Dobrovolných hasičů Albrechtice. Ve spolupráci se Sdružením rodičů
(SRPŠ) organizoval dětské letní tábory.
S žáky školy každoročně splnil „100 jarních kilometrů“ při nedělních výletech
a vycházkách v obci a blízkém okolí.
S láskou a úctou vzpomínáme na dobu jeho působení v naší obci a na škole
v Albrechticích.
Jsem vděčná osudu, že jsem svou profesní dráhu mohla zahájit pod vedením
tak pracovitého, moudrého a laskavého
člověka.
Za bývalé spolupracovníky
BERNADETTA SIKOROVÁ
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CHCESZ SIĘ CZEGOŚ NOWEGO NAUCZYĆ?

Wystarczy, że przyjdziesz się z nami pobawić…
W naszym przedszkolu wiele się dzieje. Planując zajęcia staramy się sięgać po różnorodne, ciekawe a zarazem bliskie
dzieciom tematy. Hucznie uczciliśmy na przykład światowy dzień pizzy, który przypada na 9 lutego.

W pierwszej kolejności odwiedziła nas królowa Margherita, która przyjechała z dalekich Włoch, by opowiedzieć nam conieco o pizzy, która została nazwana jej imieniem. Następnie próbowaliśmy dzielić pizzę na równe części, kładliśmy na niej
przeróżne składniki, „dzwoniliśmy“ dokonując samodzielnie zamówienia z dowozem do domu. Oczywiście upiekliśmy też
pizzę w przedszkolu, ale chyba największą atrakcją była wyprawa do prawdziwej olbrachcickiej pizzerii, gdzie Pani pokazała nam ogromny piec, opowiedziała o tym, jak robi się profesjonalne ciasto i przygotowała dla nas pizzę na specjalne
zamówienie. Serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie i poświęcony czas, na pewno jeszcze wrócimy na coś pysznego!

Bardzo lubimy też wspólne muzykowanie i granie na różnych instrumentach. Dzięki projektom i wsparciu ﬁnansowemu wielu organizacji mamy do
dyspozycji naprawdę potężny zasób ciekawych i oryginalnych instrumentów.
Ostatnio mogliście podziwiać nasze pociechy na Kolędowaniu v kościele.

A to już nasze przedszkolaki podczas zajęć
na temat bajki „Czterej muzykanci z Bremy“.
Słaba zima pokrzyżowała nam plany,
bo nie mogliśmy pozjeżdżać na sankach i ulepić jak co roku bałwana, ale
w przedszkolu przecież wszystko jest
możliwe! Skakanie po śladach stóp
i dłoni, zimowe tory przeszkód, bitwa
na „śnieżki“… a zrobienie bałwana
bez śniegu? Proszę bardzo...

C

ieszymy się na kolejne niespodzianki... w najbliższym czasie czekają na
nas stemple i pieczątki, wszystkie rodzaje kamieni, historia wynalazków i wiele
innych. Jeśli chcesz w zabawny sposób
poznawać świat... dołącz do nas!
ANNA WERNER
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Jeszcze odgłos kolędy nie tak dawno było
słychać a tu już zawitał do nas miesiąc marzec...
Wspomnienia o świątecznym czasie
zostały w naszej pamięci dzięki Kolędowaniu w naszym olbrachcickim kościele w połowie grudnia. Bogaty program
przygotowany przez przedszkolaków
i uczniów szkoły zebrał liczne oklaski
i zasiał radość w sercach zebranych
rodziców, dziadków i sympatów tych
świątecznych spotkań. Wiadomo, że
wspólnie przeżyte chwile pamiętamy
najdłużej. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie pierniczków, gronu pedagogicznemu, panom z zaplecza
technicznego, muzykom-wychowankom
szkoły i wszystkim tym, którzy pomogli
nam stworzyć wzruszający program.
Ostatni dzień nauki tuż przed wakacjami świątecznymi należy już tradycyjnie ogólnokształcącemu konkursowi
„Złota Bombka”. Świąteczną atmosferę w szkole podkreśla przygotowanie
stołów wigilijnych przez uczestników
konkursu. Dzieci odpowiadają na konkursowe pytania z zakresu uczących się
w szkole przedmiotów oraz mają okazję
pochwalić się wiedzą o tradycjach świątecznych. Następną świąteczną tradycją
naszej szkoły jest pieczenie pierniczków. Przygotowanie ciasta, wałkowanie i praca z foremkami a po upieczeniu dekorowanie pierniczków, jest dla
uczniów inspiracją, by również w domu
pomagać przy pieczeniu świątecznych
ciasteczek. Każdy uczeń pakuje swój
pierniczek, by jak najpiękniej się prezentował a następnie anonimowe głosowanie wszystkich obecnych w szkole
zadecyduje o zwycięzcy.
W styczniu w miejscowym Domu PZKO

mieliśmy okazję podzielić się jeszcze kolędą z członkami organizacji turystyczo-sportowej „Beskid Śląski” i w ten sposób
umilić ich doroczne zebranie. Było ciepło
i sympatycznie widząc, jak niektórzy ludzie dołączyli do naszego śpiewu a nam
było miło zagrać na instrumentach, śpiewać, recytować.
Jak wiadomo, edukację można chłonąć również poza murami budynku
szkolnego. W styczniu pojechaliśmy
do czeskocieczynskiego kina na kolejny ﬁlm dokumentalny z warsztatu czeskiego podróżnika Adama Lelka. Jego
niesamowite przygody i wyprawy za
tubylcami odwiedzanej ziemi, zabierają widzów wprost to środka ekspedycji.
W tym roku odwiedziliśmy Kolumbię
– kraj pełen kontrastów, przepięknej
przyrody, niepoznanych miejsc i wielkich zmian społecznych.
Trudno uwierzyć, że już minął półme-

tek bieżącego roku szkolnego. Po pięciomiesięcznej pracy uczniowie otrzymali półroczne świadectwa oceniające
ichstarania w nauce. Na pewno warto
się uczyć, ponieważ na każdym kroku
przekonujemy się o tym, jak ważna jest
wiedza z zakresu różnych przedmiotów.
Półroczna ocena jest również inspiracją
do przyszłych miesięcy nauki, by na końcu roku szkolnego wyjść jak najlepiej.
W sobotę 8.2.2020 odbył się XLVIII
Zjazd Gwiaździsty w Mostach koło Jabłonkowa. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie Jan i Jakub Koneszowie, Samuel Pawlas oraz Rafał Polok, którzy
wspólnie wywalczyli dla nas pięknych
dziewięć punktów. Serdecznie dziękujemy! Jesteśmy dumni z waszych starań
sportowych! Dziękujemy również rodzicom za wsparcie i udział w tegorocznym
Zjeździe Gwiaździstym.
SONIA MAGUIRE
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Albrechtičtí včelaři
před sezónou
Albrechtičtí včelaři se sešli koncem
února na výroční schůzi a tentokrát
hlavním tématem diskusí byly úhyny
včelstev, které postihly nejen náš region,
ale prakticky celou republiku. V rámci
našeho spolku jsme měli v loňské sezóně evidováno téměř 300 včelstev, nyní
v lednu evidujeme 139 včelstev. To znamená úhyn více jak 50 % s tím, že řada
včelařů je úplně bez včel a do jara lze
očekávat ještě další úhyny.
Na konci loňské sezóny včelstva postupně slábla v důsledku napadení virózou, jejichž nosičem je roztoč Varroa
destructor. Podstatou virového napadení je, že se nevytvoří zimní generace
dlouhověkých včel(včely nemají tukové
tělísko) a krátkověké včely se na konci
léta z úlu ztratí (tzv. syndrom zhroucení
včelstev CCD). Nutno dodat, že situace
není všude stejná, máme příklady, že na
sousedících stanovištích při provádění
identických opatřeních proti varoáze,
na jednom včelstva přežila a na sousedním stanovišti uhynula. Tuto zkušenost
potvrzují i příklady z jiných lokalit.
Je zřejmé, že situace není optimistická ani do budoucna, důvodem hromadných úhynů bude zajisté kombinace řady různých viníků, příkladem:

 Nadměrné užívání chemických pro-

středků v zemědělství a v lesnictví
spolu se způsoby hospodaření zemědělců.
 Ošetřování včelstev proti roztoči,
kdy stávající systém léčení po 30 let
směřoval k výchově odolných roztočů proti lékům
 Způsoby šlechtění, resp. přešlechtění včely kraňky, kde se primárně
sleduje výnos, nerojivost a nebodavost). Šlechtitelé neřešili odolnost
vůči nemocem.
 Úbytek včelí pastvy a v důsledku
toho převčelení krajiny (kvetoucí
rostliny, byliny i keře rychle mizí ze
zahrádek i z volné krajiny)
 Změna klimatu a tím teplé bezmrazové zimy které svědčí roztoči varroa, ne však včelkám
 A zřejmě spousta dalších
Situace souvisí nepochybně se stavem
našeho životního prostředí. Jsme svědky postupné ekologické katastrofy, která
probíhá na všech úrovních ekosystémů.
V přírodě pozorujeme dramatický úby-

tek ptáků, obojživelníků i hmyzu. Včely
jako indikátor této ekologické krize to
prostě odnášejí rovněž a nejsou schopny přežívat.
Je nepochybné, že chov včelstev do
budoucna nebude stejný jako tomu bylo dosud, kdy jsme automaticky podle
šablony aplikovali chemické ošetření
předepsanými léčivy. Budeme muset
změnit zažité přístupy ke včelstvům
v průběhu roku, je možné, že řada včelařů bude opakovaně bez včel. V každém případě chov včel bude vyžadovat
daleko více času a přemýšlení, než tomu
bylo dosud.
Přítomni včelaři diskutovali i další záležitosti. V místním sdružení je nyní 40
řádných členů. O členství v loňském roce projevili zájem 3 noví včelaři. V loňském i letošním roce nám obec z rozpočtu poskytla dotaci, která je využívána na
náklady související s ošetřováním včelstev proti roztoči varroa a na pořízení
pomůcek na zlepšení práce se včelami.
Pozitivně byla komentována iniciativa,
jejíž výsledkem byla dotace z programu
MŽP pro obec Albrechtice a realizována
výsadba stromořadí regionálních odrůd
švestek a třešní na ulici Pardubické a Vrbiny. Podobnou aktivitu bychom chtěli
opět zopakovat.
Přestože včelaření jako hobby bude vyžadovat mnohem více práce než dosud,
věřím tomu, že většinu z nás to neodradí
a že se nadále budeme věnovat tomuto
velice ušlechtilému koníčku, který přináší užitek nejen nám, ale všeobecně
životnímu prostředí i společnosti.
ČESLAV VALOŠEK, předseda ZO ČSV

Ledová káva
ColdBrew

Kávu pijeme denně a někteří z nás i vícekrát. Voní, nabudí a nedá se jí odolat.
Můžeme ji označit jako startovací kabely nového dne. Víme o ní ale všechno?
Víte, že kávovník je ovocný strom,
jehož plodem jsou peckovice? Kávová
zrna jsou tedy vlastně pecky kávových
třešní. Dokonce samotný plod je jedlý a
v některých zemích se sušený plod používá k výrobě čaje.
A co si tak připravit vlastní domácí
ledovou kávu ColdBrew? Není na tom
vlastně nic složitého. Ovšem na tuto přípravu kávy se nejlépe hodí kávy ovocné
a svěží připomínající léto, proto doporučuji kávy, jako jsou Colombia, Ethiopia, Kenya či Guatemala. Tyto kávy jsou
dostupné v pražírně naší obce, kterou
máte nadosah ruky. A jak na to? Večerzalijete čerstvě namletou kávu studenou
vodou a necháte ji máčet minimálně 12
hodin.Druhý den se můžete těšit na lahodný nápoj, který má oproti klasické
kávě vyšší sladkost, nižší aciditu a čokoládové a ovocné tóny.Zdá se vám, že se
studenou vodou přece nemůžete připravit dobrou kávu? Omyl. Vlastnosti horké
vody jsou v případě ColdBrew nahrazeny prodlouženým časem.

PŘIPRAVÍME SI:





FrenchPress (viz obrázek)
100g zrnkové kávy
1 litr studené vody
Kávu si hrubě pomeleme pro
přípravu ve FrenchPressu.
 Takto pomletou kávu nasypeme
do připraveného FrenchPressu.
 Studenou vodou kávu zalijeme
a promícháme.
 Vložíme do lednice a necháme
vyluhovat 12-18 hodin.
 Po 12–18 hodinách kávu ve FrenchPressu stlačíme a můžeme podávat.
Zamilují si ji i ti, kteří si na kávu až dosud moc nepotrpěli. Tak dobrou chuť.
LUCIE ONDERKOVÁ
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Za hudebními výlety v obci Albrechtice
Jedná se o komorní vokální soubor,
který se specializuje na interpretaci
středověkého vícehlasu, renesanční
polyfonie a vokálních děl raného baroka. Vystoupení ansámblu se setkala
s nadšeným přijetím publika, kritika
cení především expresivitu projevu
a citlivý přístup k práci s textem. Cappella Mariana vznikla v roce 2008
a jako jeden z mála domácích vokálních souborů se zaměřuje na uvádění
pozapomenutých děl vrcholné vokální
polyfonie z oblasti italské, vlámské či
anglické renesance. Umělecky zastřešuje koncertní cyklus s názvem Postní
pátky, navazující na tradici hudebních
představení u křižovníků u Karlova
mostu. Členy souboru jsou mezinárodně renomovaní pěvci, kteří se věnují
interpretaci barokní a předromantické
hudby a účinkují na prestižních českých a zahraničních pódiích.
Lotz Trio tvoří koncertní hráči: bratři Róbert a Ronald Šebestovi a Igor Františák.

Unikátní nástroje se měly rozeznít dne
15. března 2020 v 15:00 hodin v evangelickém kostele...

LOTZ TRIO
Československé Lotz Trio sklízí
úspěch v New Yorku, Stockholmu i Paříži precizní interpretací Mozartovy
tvorby na naprosto unikátní repliky
klasicistních basetových rohů. Exkluzivní dobové úpravy Kouzelné ﬂétny
či jeho 25 kusů měly zaznít v neděli
15. března od15 hodin v evangelickém
kostele v rámci koncertního cyklu Hudební výlety, který realizuje Svatováclavský hudební festival.
Lotz Trio je bezesporu jediný soubor
hráčů na dobové basetové rohy (bizarně
zahnuté klasicistní klarinety ukončené
kovovým ozvučníkem) v celé střední
a východní Evropě.
Toto špičkové trio tvoří koncertní hráči – bratři Róbert a Ronald Šebestovi
a Igor Františák.
Z důvodu celostátního opatření a nařízení vlády České republiky se ruší různé
akce. Tento koncert tedy byl také zrušen.
O novém termínu konání budeme informovat.
Tento, i další koncerty v chrámových
prostorách pro vás připravil Svatováclavský hudební festival (www.shf.cz)
za ﬁnanční podpory obce Albrechtice a
Moravskoslezského kraje.

24. května 2020 v 18:00 hodin
se uskuteční koncert
v dřevěném kostele sv. Petra a Pavla
v Albrechticích

LA QUINTA PARS
Jedná se o mladý ansámbl založný
v roce 2017 na Conservatoire National
Supérieur de Musique et Danse v Lyonu sestávající z pěti instrumentalistů,
zaměřující se na historickou, dynamickou a kreativní interpretaci hudby XVI.
století. Přestože byla v renesanci tato
hudba běžně interpretována ansámbly
kombinujícími různé hudební nástroje
(což usnadňuje porozumění často složité polyfonii skladeb), je dnes tato praxe
takřka vzácností. Renesanční hudba
umožňuje každému z hudebníků svobodně vyjádřit svůj příběh, dát slyšet
svůj hlas a (nejen) díky tomu je stále
moderní a aktuální.
19. září 2020 v 19:00 hodin
se uskuteční koncert
v kostele sv. Petra a Pavla
v Albrechticích

CAPPELLA
MARIANA

16. ledna 2021 v 18:00
hodin se uskuteční koncert
v kostele sv. Petra a Pavla
v Albrechticích

ONDRÁŠEK
koncertní sbor

ONDRÁŠEK
komorní sbor
JOSEF ZAJÍČEK – sbormistr
Ondrášek byl založen v roce 1967
profesorem Václavem Ptáčkem a v roce 2017 oslavil své padesáté narozeniny. Ondrášek je dnes součástí Základní
umělecké školy v Novém Jičíně, kde nachází vhodné podmínky pro svou činnost. Uměleckým vedoucím a sbormistrem je Josef Zajíček. Ročně se Ondrášci
představí posluchačům přibližně na
čtyřiceti koncertech jak doma, tak v zahraničí. Od samého počátku své činnosti Ondrášek spolupracuje s rozhlasovými a televizními studii. Na svém kontě
má devět samostatných proﬁlových CD.
Podílel se mimo jiné na natáčení několikadílných cyklů hudebních pořadů pro
děti v Československé a České televizi
Ostrava a v roce 2000 natočil reprezentativní dokument „Jak se zpívá v NJ“.
V roce 2008 byl Ondrášek oceněn titulem „Sbor roku“.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka sociálních věcí
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V

ážení spoluobčané, oznamujeme změnu telefonního spojení do ordinace praktického lékaře MUDr. Šárky Mostýnové (společnost
MostynMED s.r.o.) – nové tel. číslo: 602 115 799. Připojení na WiFi
a heslo bude vyvěšeno v čekárně.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice

PEDIKÚR A

ve zdravotním středisku






ˆ

ˆ

Pohrební sluzba ARON
Havířov-Město,
ul. Národní třída 1541/14a

DRŽITEL ZNAKU KVALITY
nepřetržitý provoz
tel. 737 238 105, 737 238 106, 596 815 131
www. pohrebnisluzbahavirov.cz
20 let poskytujeme pohřební a hřbitovní služby

ALENA KAŠPAROVÁ
kontakt: 734 487 109
www.pedikura8.webnode.cz
lakování
depilace horkým voskem
parafínové zábaly
masáže nohou
provozní doba: dle objednávek

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP 
596 811 231, 725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendu a svátku
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na nábřeží 61, www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH.
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