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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 28.4.2011 do 1.9.2011
Rada obce Albrechtice schválila:
- uspořádání kulturní akce nazvané „Albrechtické vinobraní“
za účasti 2 hudebních skupin,
- rozúčtování odběru pitné vody („vodného“) dle skutečně odebraného množství pitné vody naměřeného podružným vodoměrem navýšeného o 2,5% odchylky podružného měřiče
s účinností od 2. čtvrtletí 2011, zbývající rozdíl bude vyúčtován
na vrub Obce Albrechtice
- odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Albrechtice
na rok 2011 a odpisový plán Základní školy a mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, příspěvková organizace, na rok 2011
- text výzvy k podání cenových nabídek na akci „Oprava
povrchu místní komunikace ul. Osvobození od hranice obce
Stonava km 0,000 po křižovatku s MK Pasecká km 0,830“
- text výzvy k podání cenových nabídek na akci „Oprava povrchu místní komunikace ul. Písečná“
- poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro ZŠ a MŠ
Albrechtice u příležitosti oslav 25. výročí otevření nové školy
a 90. výročí vzniku českého školství v Albrechticích, na zakoupení gymnastického nářadí,
- vzájemnou výměnu bytů dle doporučení bytové komise panu
Michalu Zálešákovi bytem Hornická 802, 735 43 Albrechtice
a Ladislavu Havláskovi bytem Hornická 802, 735 43 Albrechtice,
- udělení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídách 2.A
a 4.A dle písemné žádosti ředitele Základní školy a Mateřské
školy Albrechtice Mgr. Zdeňka Febera.
Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s přijetím dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost:
1. pro ZŠ a MŠ Albrechtice v maximální výši 1.437.466,- Kč
2. pro ZŠ a MŠ Albrechtice s polským jazykem vyučovacím
v maximální výši 355.130,- Kč,
- s poskytnutím finanční dotace ve výši 5.000,- Kč pro občanské
sdružení Divadelní společnosti SUMÁRUM na přípravu divadelního představení Caesar, které se uskuteční dne 3.12.2011.
Rada obce Albrechtice rozhodla uzavřít:
- Smlouvu o dílo na realizaci akce „Kanalizace a čerpací stanice
Albrechtice“ se společností KR Ostrava, a.s. se sídlem Slívova
1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava.
- Smlouvu na sečení příkopů podél MK v Albrechticích
se společností DK-PLANT zahradnické služby s.r.o., se sídlem Chotěbuzská 885, 735 43 Albrechtice na dobu určitou,
tj. do 31.12.2011,
- Smlouvu o dílo na realizaci akce „Oprava povrchu místní
komunikace ul. Písečná“ se společností KOREKT DIPS, spol. s r.o.
se sídlem Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno,
- Smlouvu o dílo 08/11 mezi objednatelem Obec Albrechtice
a dodavatelem AVERRO 2000, s.r.o. se sídlem Revoluční
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1082/8, Praha 1, k provedení jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení stavby „Oprava
bytového domu Hornická 802-806“.
Rada obce Albrechtice jmenovala:
- členy školské rady Základní školy a Mateřské školy Albrechtice:
Ing. Albína Budjače, Mgr. Jiřinu Kowalczykovou, Moniku
Palowskou,
- člena školské rady Základní školy a mateřské školy s polským
jazykem vyučovacím Albrechtice: Bronislava Burka.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 21.6.2011
Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení rady obce rozhodlo vzít na vědomí:
- „Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2010“,
- informaci o vydaných změnách územního plánu a o současně
pořizovaném novém územním plánu,
- závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2010.
Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení rady obce
schválilo:
- přistoupení Obce Těrlicko do Svazku měst a obcí okresu
Karviná a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o vytvoření
dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 20. prosince 2005.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

INTERVENČNÍ CENTRUM
V HAVÍŘOVĚ
Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se
setkali s domácím násilím. Je to mnohem častější jev, než se
většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském
soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach
z osoby druhé.
Posláním Intervenčního centra v Havířově je napomáhat
svým uživatelům při řešení jejich krizové situace, kterou
domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při
své práci dodržují zásady diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance, respektují rozhodnutí
uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné.
V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace,
může toto Intervenční centrum v Havířově kontaktovat
na adrese: Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle
krytého bazénu), Po-Pá: 8:00-16:00 hodin, tel: 596 611 239,
pohotovostní mobil 739 500 634.
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Obec Albrechtice
Vás srdečně zve na

ALBRECHTICKÉ VINOBRANÍ,
které se uskuteční dne 1.10.2011 od 1900 hodin
v sále Dělnického domu v Albrechticích.
K poslechu a tanci hrají:
SMOLAŘI pod vedením pana Zbyhněva Glatze,
Folklorní soubor VONIČKA z Havířova.
Cena vstupenky s místenkou 250,- Kč.
Vstupenky je možno zakoupit na obecním úřadě,
oddělení kultury, kancelář č.4.

V Ý ZN A M N Á J U BI L E A
M A N ŽEL ST V Í
Žádáme manželské páry, které v letošním roce oslavily nebo
oslaví zlatou svatbu – 50 let manželství nebo diamantovou
svatbu – 60 let manželství, nechť informují matriku Obecního úřadu v Albrechticích.
Iveta Chodurová
matrikářka

VÝZVA SPOLUOBČANŮM
Vážení spoluobčané, čas dovolených a odpočinku pomalu
končí. Přesto bychom stále měli myslet na své sousedy, kteří
o víkendech a svátcích relaxují v klidu domova. Je pochopitelné,
že svůj volný čas a dobu dovolených využíváme také k úpravám zahrad. Dobrými pomocníky nám jsou sekačky, křovinořezy a další zahradní technika. Ovšem všichni také
dobře víme, jaký způsobují hluk. Mnohdy nám počasí
nepřeje. Možná i proto někteří občané přestali rozlišovat
dny pro práci a dny k odpočinku a pracují, kdy jim to čas
a také rozmary počasí dovolí. V pracovní dny se nedá nic
namítat. Obracíme se však na ty občany, kteří vyrazí se svými
stroji do zahrady v neděli a o svátcích. Hluk z motorových
pil, traktorů, sekaček a jiných strojů se rozléhá do širokého
okolí, často až do pozdních večerních hodin.
Vážení spoluobčané, chceme vás požádat o ohleduplnost.
Co když právě váš soused se vám stydí říct, jak moc by chtěl
mít aspoň v neděli či o svátcích, na zahradě klid. Samozřejmě
zde vždy bude někdo, komu hluk naruší spánek nebo odpočinek i během pracovního týdne. Přesto věříme, že větší
ohleduplností, slušností a citlivostí můžeme všichni přispět
k pohodě v naší obci.
Vážení spoluobčané, určitě nechceme, aby tento článek byl
vnímán jen z pohledu zákonů, zákazů a nařízení. Mnoho
obcí již vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou zakazují
obtěžování hlukem mimo stanovenou dobu. My však věříme,
že v naší obci se obejdeme bez vyhlášek a nařízení,
že dokážeme být k sobě navzájem tolerantní a slušní
a že nebudeme muset přistoupit k opatřením, která by striktně řešila objevující se stížnosti.
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U P OZO R N Ě N Í
Tajemnice Obecního úřadu Albrechtice vyhlašuje výběrové
řízení na místo úředníka Obecního úřadu Albrechtice pro
pozici vedoucího odboru stavebního úřadu.
Podmínky, požadavky a lhůta, do kdy je možné podat přihlášku
do výběrového řízení, jsou uvedeny ve veřejné výzvě zveřejněné na úřední desce před budovou obecního úřadu
a na elektronické úřední desce na webových stránkách obce
www.obecalbrechtice.cz pod názvem „Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení“.
Ing. Jarmila Ciupová

Vítáme nové občánky
obce Albrechtice
Tereza Bužková, Nathaly Kornasová, Vojtěch Kunst,
Johana Púpalová, Robin Gemrot, David Wilczek,
Markéta Smolková, Viktorie Koláčková, Patrik Brniak
Daniela Marčišová
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
Albrechtické listy

NENÁPADNÍ SVĚDKOVÉ MINULOSTI
Letošní prázdninové počasí se příliš nevydařilo. Svatý
Petr se nepředvedl zrovna v nejlepší formě a tak slunečné dny
střídala zamračená obloha a déšť. Ale i takové dny lze využít
k procházkám a výletům po okolí.
Naši krajinu si jde jen těžko představit bez různých
malých památných stavbiček – kapliček, křížů, božích muk
či soch světců – tvoří její neodmyslitelnou součást. Každá
z nich byla postavena s určitým úmyslem, měla svoji malou
historii. Stavěly se na místech významných událostí nebo jako
poděkování za záchranu života či zázračného uzdravení. Lidé
si dnes těchto nenápadných památek příliš nevšímají – snad
proto, že je běžně potkávají a neznají jejich příběhy.
I v naší obci a jejím nejbližším okolí lze nalézt několik
těchto – odborně řečeno – drobných sakrálních staveb.
Na Pacalůvce stojí zděná kaplička s obdélným půdorysem. Byla postavena roku 1844 rolníkem Františkem Šeligou.
Podle starých vyprávění tam byl při polních pracích vyorán
poklad - zlaté mince v soudečku ze zinkového plechu. Druhá
verze uvádí, že poklad našla služka Františka Šeligy při kosení
trávy na mezi. Ať tak či onak, z vděčnosti za tento nález byla
postavena kaplička s Pánem Ježíšem v žaláři.
Další kapličku najdeme na ul. Osvobození na Důlském
za železničním mostem.Tuto kapličku nechal postavit domkář
a zedník Jan Zahraj na rozhraní svých pozemků a pozemků
hraběte Jana Larische v roce 1880 nebo 1881 právě na počest
hraběte. Ten poskytl zdarma materiál na její stavbu. Kaplička
byla zasvěcena sv. Janovi – původně v ní byla dřevěná soška
světce spoutaného u kůlu, dílo místního řezbáře Pavla
Matuszynského. Kaplička však byla několikrát vykradena
a tak dnes chrání vstup mříž. Interiér je vyzdoben svatými
obrázky.
Na ulici Stonavské se nalézá kříž, postavený tímtéž
Janem Zahrajem , který v roce 1890 zakoupil statek čp. 1
a nechal si u něj roku 1897 postavit dřevěný kříž, rovněž
dílo Pavla Matuszynského. V roce 1922 byl dřevěný kříž
nahrazen kamenným.
Na křižovatce u kostela stojí další kamenný kříž, postavený v roce 1894. Původně v těchto místech stával kříž
dřevěný, připomínaný v listině z roku 1813, ve které tehdejší
radní v čele s fojtem Janem Budinským uvádějí, že na své
vlastní náklady nechali postavit kříž na památku umučení
Ježíše Krista.

Poblíž kruhového objezdu u nového sídliště nalezneme
boží muka. Někdy před rokem 1840 je dal postavit dědeček
albrechtického kováře Antonína Pawlity. Bývala původně
také dřevěná, později byla nahrazena kamennými. V zaskleném výklenku je svatý obrázek.
Před katolickým kostelem uvidíme kamenný kříž a sochu
Panny Marie. Tyto sochy původně stály u již dávno neexistujícího kostela sv. Jindřicha v Karviné – Dolech, který padl
za oběť důlní činnosti.
Zabloudíme-li při svých procházkách do obcí sousedících s naší, najdeme i tam několik těchto drobných památek.
Na cestě z Albrechtic do Stonavy stojí kaplička z roku
1848, postavená na památku revolučního dění toho roku.
V Chotěbuzi nalezneme tři kamenné kříže – jeden stojí
u zámku, druhý, z roku 1880, najdeme v Podoboře, třetí,
postavený v roce 1925, před katolickým kostelem. Za zmínku
stojí i dvě kamenné sochy na bráně před zámkem – představují sv. Jana Nepomuckého a sv.Antonína.
Ve Stanislavicích je památkově chráněná kaplička
sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století a dva kamenné
kříže z r. 1883 a 1947.
Na Kostelci u kostela sv.Vavřince stojí kamenný kříž
z roku 1891 a také sochy dvou apoštolů, Matěje a Pavla, které
zřejmě pocházejí z unikátního souboru soch 12 apoštolů
z druhé poloviny 19. století, který stával v areálu dodnes
dochovaného kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech.
V Těrlicku si můžeme prohlédnout barokní sousoší
sv. Jana Nepomuckého z roku 1778.
V Horní Suché najdeme sochu sv. Jana Nepomuckého
z roku 1843 a ručně kovaný kříž pocházející z roku 1870.
Dost často se bohužel stává, že se tyto drobné památky
minulosti stávají terčem útoků vandalů a zlodějů. Ani ty v naší
obci nejsou výjimkou. Měli bychom si uvědomit, že je třeba
chránit tyto stavbičky a vážit si jich, protože jsou stále živou
připomínkou životů a osudů lidí, kteří tu žili dávno před
námi.
Prameny:
Kroniky obce Albrechtice, sv. 1, 2, 4, 5
Publikace Albrechtice – Olbrachcice, rok vydání 2006
Zuzana Macurová
kronikářka obce

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 4. ČTVRTLETÍ 2011
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
říjen:
listopad: 3, 4
6, 7
13, 14
10, 11
20, 21
17, 18
27, 28
24, 25

prosinec: 1, 2
8, 9
15, 16
22, 23
29, 30

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 7. října
Pátek 11. listopadu
Pátek 9. prosince
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 6. října
Čtvrtek 10. listopadu
Čtvrtek 8. prosince
Albrechtické listy

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
5, 12, 19, 26. října
Středa
2, 9, 16, 23, 30. listopadu
Středa
28. prosince
5. Svoz skleněných obalů
Pátek
14. října
Pátek
18. listopadu
Pátek
16. prosince

Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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Obecní policie zasahuje
• Za poslední čtyři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
36 oznámení, řešeno 24 přestupků na úseku silničního provozu,
5 přestupků dle §46/2 zák. č. 200/1990Sb. porušení OZV
č.03/2001 čl.V. „O nakládání s komunálním odpadem“ a porušení OZV č.03/2005 čl.3 „Povinnosti držitelů psů“.
• Strážníci odchytili nebo jim bylo občany předáno 6 volně
pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní znalosti byli psi
majitelům vráceni a přestupky řešeny ve zkráceném řízení.
Jelikož se zvýšil výskyt volně pobíhajících psů, OP připomíná
majitelům psů, aby označili své miláčky známkou. Tato povinnost vyplývá z OZV č.03/2005 článku 3 odst. 3. (držitel psa
zajistí, aby pes na veřejném prostranství nosil evidenční známku
vydanou příslušným správcem místních poplatků) a její porušení může být postihováno u fyzických osob jako přestupek
a u právnických osob jako jiný správní delikt. Strážníci se na
tuto povinnost zaměří a budou majitele kontrolovat a také
sankcionovat.
• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami bylo řešeno 10 přestupků.
Jednalo se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných místech.
• Dne 17.5.2011 v 16.30 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že v obci Albrechtice je hlášena dopravní nehoda
na ul. Pasecké. Pojížďkou bylo zjištěno, že se nehoda stala
v křižovatce ulic Hlavní a Pasecká, kde byla nabourána dvě
vozidla. Na místě byli zastiženi oba řidiči, viník K.M. a poškozený O.P. oba z Albrechtic. PČR místo zajistila a hlídka OP
usměrňovala dopravu.

• Dne 6.6.2011 v 3.45 hodin zjištěn přestupek dle §22/1 písm. l)
zák. č. 200/1990Sb. řidiče S.K. ze Stonavy, který vozidlem
Fiat Brava parkoval nedovoleně v křižovatce ulic Obecní
a Bělehradská. Přestupek byl vyřešen blokově. Ve stejné době
si hlídka OP všimla, že v budově bývalého statku „Bělehrad“
se někdo pohybuje s baterkou. Osoba byla hlídkou vyzvána,
aby budovu opustila a ta po opětovné výzvě z objektu dobrovolně vyšla ven. Lustrací byl zjištěn K.M. z Karviné, který na
dotaz hlídky, co zde pohledává, odpověděl, že se jenom prochází.
Dotyčný byl hlídkou OP upozorněn, že se jedná o soukromý
objekt a po telefonické lustraci přes PČR Těrlicko vykázán.
• Dne 8.6.2011 v dopoledních hodinách proběhla v areálu
hasičské zbrojnice ukázka policejního výcviku psů a vybavení
jednotlivých složek pro děti z mateřské školy, které se zúčastnili Obecní policie Albrechtice, PČR Těrlicko, jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce Albrechtice a psovodi PČR.
• Dne 13.6.2011 v 10.35 hodin telefonicky oznámil výpravčí
ČD Albrechtice, že cestující, který šel na vlak, oznámil, že pod
mostem na ul. Hlavní leží zraněný racek. Hlídka OP na místě
zjistila, že racek má zlomené křídlo a není schopen letu. Bylo
kontaktováno Centrum přírodovědné stanice v Karviné, kde
byl po dohodě racek přepraven.
• Dne 27.6.2011 v 15.45 hodin telefonicky oznámila S.A
z Albrechtic, že do lesa na ul. Obecní vjelo vozidlo s přívěsem
a pravděpodobně tam osádka jela vykládat nějaký odpad.
Okamžitou pojížďkou na místě hlídka OP zjistila vozidlo Ford
Transit s přívěsem, ze kterého dvě osoby vykládaly vedle lesní
cesty čistou zeminu a tu následně zplanýrovaly hráběmi. Byla
pořízena fotodokumentace a provedena lustrace osob, řidič
Z.J. z Dubnice nad Váhom a spolujezdec B.M. z Považské
Bystrice. Zjištěný dopravní přestupek dle §22/1 písm. l) zák.
č. 200/1990Sb. byl s řidičem vyřešen blokově.
• Dne 19.7.2011 v 20.05 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na křižovatce ulic Životická a Obecní
v Albrechticích se stala dopravní nehoda a prosí OP o spolupráci.
Hlídka OP okamžitě vyjela na místo, kde zjistila havarovaný
vůz Škoda Octavia a pět zraněných osob z osádky vozidla, kterým
byla poskytnuta první pomoc a asistence do příjezdu sanitních
vozů, které na místo dorazily asi za 10 minut. Posléze přijela
také jednotka HZS z Karviné. Po příjezdu dopravní policie
na místo nehody poskytla hlídka OP informace o nehodě a zraněných osobách.

• Dne 20.5.2011 v době od 18.00 do 22.15 hodin proběhlo
v areálu ZŠ česká na ul. Školní cvičení složek IZS, kterého
se účastnili i strážníci OP. Po vyhodnocení strážníci pokračovali v hlídkové činnosti.
• Dne 25.5.2011 v 14.35 hodin telefonicky oznámil H.L.
z Havířova, že před restaurací „Gumok“ na ul. Hlavní leží opilá
žena a není schopna chůze a komunikace. Hlídka OP na místě
zjistila, že se jedná o W.J. z Albrechtic. Žena byla převezena
na PZS Karviná a přestupek dle 47/1 písm.c) zák. č. 200/1990Sb.
byl následně vyřešen blokově.
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Obecní policie zasahuje
• Dne 30.7.2011 v 1.30 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že má nahlášeno od výpravčí ČD Albrechtice
výpadek signalizace v úseku před železničním mostem směrem
k nádraží ČD na ul. Pasecké. Okamžitou pojížďkou bylo na
místě hlídkou zjištěno poničení signalizačního zařízení. Jelikož
pachatelé byli při činu vyrušeni, zanechali připravené měděné
kabely na místě. Zároveň byla v trávě nalezena brašna s nářadím a na opačné straně cesty u řeky dvě kola s vozíkem. Hlídka
OP místo společně s hlídkou PČR Těrlicko prohledala, ale
nikoho podezřelého nezadržela. Na místo dorazil také psovod
a technik PČR a věc si převzali.
• Dne 30.7.2011 v 22.30 hodin během pojížďky hlídka OP
spatřila u sběrného dvora Depos stojící odstavené vozidlo
Chrysler Neon a zjistila, že vstupní branka do Deposu je otevřena. Po vystoupení z vozidla spatřila dva muže, kteří po přeskočení plotu utíkali do křoví směrem k trati. Jednoho z mužů
se následně podařilo vypátrat a ten prohlásil, že je řidičem
odstaveného vozidla. Lustrací bylo zjištěno, že se jednalo
o K.F. z Orlové. Jelikož se jednalo o vloupání, byla na místo
byla přivolána hlídka PČR Těrlicko, psovod a technik PČR.
Hlídka setrvala na místě až do odjezdu PČR asi v 0.30 hodin.
Pan K.F. byl hlídkou PČR odvezen k výslechu a jeho vozidlo
bylo zajištěno.
• Dne 21.8.2011 v 2.54 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že v restauraci na Zámostí je nahlášeno zranění
muže a záchranná služba žádá o asistenci při ošetření. Hlídka
OP vyjela na místo a zjistila, že zraněný je D.S. z Albrechtic,
který měl poraněnou hlavu, byl podnapilý a zranění si způsobil
pádem z lavičky. Posléze se na místo dostavila sanitka, zraněného ošetřila a převezla na chirurgii do nemocnice v Havířově.
• Dne 21.8.2011 v 3.25 hodin hlídka OP při pojížďce obcí
na ul. Hornické u restaurace Gumok zjistila nezletilce, který
neměl u sebe doklady. Lustrací byl zjištěn G.I. z Ostravy.
Na dotaz, co dělá tak pozdě venku bez zákonného zástupce
uvedl, že je u nevlastního dědy v Horní Suché. Nezletilec byl
převezen na služebnu, kde byl telefonicky vyrozuměn děda
Ž.K. z Horní Suché, který si pro chlapce přijel a odvezl domů.
Věc postoupena sociálnímu odboru.
• Dne 27.8.2011 v 4.10 hodin během pojížďky byl zjištěn
pohyb nezletilého D.D. z Horní Suché, který jel na kole
se svým mladistvým nevlastním bratrem K.P. Oba byli hlídkou
OP dopraveni na služebnu OP a následně vyrozuměn zákonný
zástupce. Pro syna si přijela matka D.L. z Horní Suché.
S nevlastním bratrem a matkou byl sepsán zápis o podaném
vysvětlení a věc byla postoupena sociálnímu odboru.
Daniel Wróbel - velitel OP

vel.:

OCHRANA OBYVATELSTVA
A JEJÍ ZÁKLADNÍ ÚKOLY
– OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Ochrana před povodněmi zahrnuje opatření k předcházení
a zamezení ohrožení zdraví, životů a majetků občanů, společnosti a životního prostředí při povodních.
Stupně povodňové aktivity – rozumí se jimi míra povodňového nebezpečí.
Rozsah prováděných opatření při řešení ochrany před povodněmi a vývoj povodňové situace na daném území je určován
třemi stupni povodňové aktivity:
I. stupeň – Stav bdělosti
Nastává při nebezpečí povodně, činnost zahajuje hlásná
a hlídková služba na vodních tocích.
II. stupeň – Stav pohotovosti
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí
v povodeň, aktivují se povodňové orgány (povodňové komise
obcí, obcí s rozšířenou působností, kraje nebo Ústřední povodňová komise) a další účastníci ochrany před povodněmi,
uvádějí se do pohotovosti prostředky k provádění zabezpečovacích prací.
V případě vyhlášení tohoto stupně by obyvatelstvo mělo sledovat vývoj povodňové situace v hromadných sdělovacích
prostředcích, dále zjistit informace o způsobu možné evakuace,
vytipovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
V neposlední řadě by se měly připravit pytle s pískem a další
materiály k utěsnění nízko položených oken a dveří, zajistit
ucpávky a těsnící materiál pro odpadní kanalizační potrubí.
III. stupeň – Stav ohrožení
Vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku
škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku
v zaplaveném území, provádějí se zabezpečovací práce a podle potřeby záchranné práce a evakuace.
Při vyhlášení tohoto stupně by si obyvatelé dotčené oblasti
měli připravit evakuační zavazadlo včetně trvanlivých potravin
a balené vody na 2-3dny, dále přemístit potraviny, cenné
vybavení domácnosti a nebezpečné látky do vyšších pater
domu. Připravit osobní automobil k jízdě nebo ho odstavit
na bezpečné místo. Dále by se mělo připravit vyvedení
hospodářských zvířat a domácí zvířata připravit k evakuaci.
Doporučuje se zabezpečit snadno odplavitelný materiál. Při
evakuaci zabezpečit dům nebo byt.
V případě ohrožení nebo vzniku povodní bude obyvatelstvo
varováno varovným signálem všeobecná výstraha (kolísavý
tón po dobu 140 sekund), doplněného u elektronických sirén
slovní informací „Nebezpečí záplavové vlny“. Další informace
budou dostupné z hromadných (televize, rozhlas) i místních
sdělovacích prostředků (místní rozhlas) nebo na internetových stránkách Povodí Odry - http://www.pod.cz, kde lze
aktuálně sledovat stavy a průtoky na vodních tocích.
V průběhu povodně je nutno dodržovat tyto obecné zásady:
- jednat klidně a s rozvahou, nerozšiřovat poplašné zprávy,
pomáhat starým a nemohoucím lidem
- sledovat pokyny povodňových orgánů, hasičů, policistů
a sledovat informace v hromadných sdělovacích prostředcích
mjr. Ing. Martin Jílek
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OCHRANA OBYVATELSTVA A JEJÍ ZÁKLADNÍ ÚKOLY - EVAKUACE
Evakuace je jedním ze základních prostředků ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění
osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném
pořadí priorit z prostoru ohroženého mimořádnou událostí
na jiné území, kde ohrožení neexistuje.
Evakuaci obyvatel má právo vyhlásit velitel zásahu IZS (Integrovaný záchranný systém), starosta obce, nebo ji mohou
vyhlásit orgány krizového řízení. V objektu, kde se shromažďuje
větší počet osob, ve veřejných budovách při bezprostředním
ohrožení lidí, mohou evakuaci vyhlásit též jejich provozovatelé či majitel.
Výzvy oprávněných orgánů k evakuaci je fyzická osoba
povinna se podrobit. Povinnost může odmítnout, pokud by
tím ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob.

Při povodních dále uskutečnit:
• různé chemické prostředky, rozpouštědla, barvy, pohonné
hmoty, olej apod. vynést ze sklepů a přízemních místností
do vyšších pater; má se tím předejít zamoření vody nebezpečnými chemickými látkami,
• na dvorech a zahradách odklidit nebo upevnit (přivázat)
předměty, které plavou nebo by je mohla vzít voda,
• z volného prostranství odstranit předměty, které mohou
vytvářet umělé hráze valící se vodě a tím zhoršovat povodňovou situaci,
• připravit si pytle s pískem a s nimi ucpat okenní otvory
do sklepů a vstupních dveří do domu,
• utěsnit otvory u kanalizace a odpadů v přízemí a ve sklepech,
• vytvořit hráz z pytlů s pískem kolem studní.

Zásady opuštění domu a bytu při evakuaci
Bezprostředně před a při opuštění bytu po vyhlášení evakuace
je nutno provést tato opatření:
• ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
• uhasit oheň v topidlech,
• zhasnout světla, vypnout všechny elektrické spotřebiče kromě
chladniček a mrazáků,
• uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,
• zabalit evakuační zavazadla,
• malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou,
• kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata ponechat
doma, dát jim potravu a vodu na několik dní,
• vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout vstupní
dveře do bytu (do rodinného domu) a na ně dát lísteček
s oznámením „EVAKUOVÁNO“ s počtem osob,
• dostavit se do evakuačního střediska, majitelé osobních
automobilů se svým vozidlem.
Je-li dostatek času (např. možnost vyhlášení evakuace byla
předem avizovaná orgány veřejné správy) doporučujeme
občanům uskutečnit tato předběžná opatření:
• evakuovat mimo ohrožené území cenné předměty a zařízení,
spotřební elektroniku, osobní počítače, předměty kulturní
hodnoty jako obrazy, plastiky, starožitný nábytek apod.,
• odvézt nebo zajistit proti zničení cenné a jedinečné dokumenty: vysvědčení, diplomy, rodinné fotografie, CD, DVD,
smlouvy, cenné papíry, záruční listy, účetní záznamy, stavební
dokumentaci, kroniky, archiválie, cenné knihy, atd.,
• odvézt mimo ohrožené území pojízdnou techniku a stroje,
jiná vozidla, které nebudou použita pro přepravu vlastní
a rodinných příslušníků za evakuace,
• přestěhovat z ohroženého území velké i drobné domácí zvířectvo a na místě nového ustájení pro ně zajistit krmivo.

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu
v důsledku vzniku mimořádné události, očekává-li se vyhlášení evakuace. Připravuje se pro každého příslušníka rodiny.
Při jeho zabalení je nutno přihlédnout ke specifickým potřebám jeho uživatele; zvláštní pozornost je nutno věnovat
přípravě zavazadla pro děti.
Jako evakuační zavazadlo poslouží například cestovní taška,
batoh nebo kufr. Zavazadlo je potřebné označit visačkou
s jménem a adresou majitele.
Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat:
• osobní doklady, peníze a platební karty, doklady od vozidel,
• pojistné smlouvy a jiné drobné cennosti,
• léky a brýle, užíváte-li je,
• náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku,
• spací pytel nebo přikrývku,
• pitnou vodu na dva dny,
• základní trvanlivé potraviny nejméně na 24 hodin,
nejlépe stravu v konzervách a dobře zabalený chléb,
• předměty denní potřeby, jídelní misku, nůž,
otvírák na konzervy, příbor,
• ručník, toaletní a hygienické potřeby,
• mobilní telefon s nabíječkou,
• přenosnou svítilnu, nebo svíčky a zápalky,
• psací potřeby, sešit nebo volné papíry,
• knihy, pro ukrácení času karty, drobné společenské hry,
• pro děti drobné hračky, pexeso, omalovánky apod.,
malým dětem plyšovou hračku na spaní.

Pokud se bude jednat o evakuaci krátkodobou (například
u evakuace při zakouření části obytného domu) vzít sebou
pouze doklady, peníze a léky.
mjr. Ing. Martin Jílek
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Teraz se wszystko strasznie
wartko miyni, ulepszo aji pogorszo, ale postymp se niedo
zastawić.
Dzisio Wóm młodszym, starzik
napisoł, jak se za jego młodych
roków, a było to niedowno,
ludzie narobili, aby cosi urosło
na polu.
Tóż se to poczytejcie, a wy starsi
se zaspóminejcie, jak to kiesi
na dziedzinie było…

Niż był chlyb na stole…
Rano, niż se zagryziesz do krajiczka chleba abo do wypieczónej
wóniawej bułeczki, tak podziynkuj moc cudzym ludzióm,
co swojóm robotóm chlyb stworzyli.
Teraz uż je wszyndzi postymp, globalizacja i ludzie se tela nie
nadrzóm, aby zdobyli żywobyci. Nie wiymy ani, w kierej
strónie świata obili wyrosło, moc ludzi ani nie wiy, z czego
se chlyb piecze…
Kiesi, za moich młodych roków, tóż to bylo procne zarobić se
na chlyb. Było trzeba moc potu, aby cosi urosło, było skludzóne
z pola, a to była jyny połowica, aby był chlyb na stole.
Pamiyntóm, jak na „pańskich“ polach orały wołki – wielki,
siwe, zaprzóngnyte do płóga, szły wolnym krokym. Nie
chciało se mi wierzić, że szlogi pola nad stónawskim Drzewiannikym bydóm zorane, zasiote i zabrónowane do zimy.
Pola se też orało „damfulami“. Były to maszyny parowe. Każdo
stoła na jednym kóńcu szloga, a przecióngały line z płógym
na szejść skib.
Były też piyrsze traktory, snopowiónzałki. Jak przibywało
techniki, tak ubywało wołków i kóni. We żniwa kole roku
1950 skludzoł pszynice piyrszy kómbajn, tóż se na niego
prziszła podziwać cało Stónawa. Siedlocy kryncili głowami,
krytykowali, że je wysoki ściernisko, że zustowo moc kłósek,
kaj było powalóne obili. Technika se ale rwała dali, aż do dzisiejszych dni.
Gorszy to mieli małorolni, tacy, co robili na szachcie, a kole
chałupy mieli ze dwa hektary pola, chowali krówke, babucia,
koze, kury. Aby było pole zorane, pognojóne, tóż se musioł
napytać siedlok z kóniami. Ku wywożaniu gnoja było trzeba
silnych chłopów, co gnój wybiyrali z gnojowiska i ladowali
na wóz. Potym na polu gnój ściepowali z woza kopoczym
na kupki, rozciepali widłami i zaoroło se. Na pognojónym
se na wiosne sadziły zimioki.
Pod sioci se musiało poorane pole brónować, sioło se ryncznie
z miecha przewiónzanego przez ramie, zasiote se zaś brónowało. Pole było rozdzielóne na łany i składniki. Na jesiyń se
sioły oziminy, na wiosne jarka, owies i jynczmiyń.
Jak obili wyrosło, tóż se musiało wycinać osty – była to robota
do wiynkszych dziecek. Oset se potym parził wrzawóm
wodóm do babuci.
Jak był dobry rok, tak kóńcym lipca zaczynały żniwa. Mój
tata dycki broł orlab na cały tydziyń z tym, że jak by padało,
tak przidzie na szychte.
Uż przed żniwami gotowoł zbrój – porychtowoł grabie, widły,
naklepoł kosy, namazoł i poskłodoł wóz drabiniok, w stodole
na gumnie ustawił maszyne na młócyni. Nejwiyncyj se doł
zoleżeć na kosie. Kosisko bylo z wiyrby, zrobióne podle kośca.
Albrechtické listy

Kosa se klepała kładziwkym z nosym na babce. Ku klepaniu
kosy musioł być fortel, gdo to nie umioł, tak z kosy zrobił
wyrtule abo przeklepoł na dłógi ostrze, kiere se przi sieczyniu
ogibało, a kosa szła ciynżko. Na bruszyni kosy se używała
osełka. Nejlepszo była z kamiynia piosecznioka. Kosiec jóm
mioł na opasku w tulejce z wodóm. Na kose se dowały grabki.
Jak było obili czyste, tak se siykło na pokos. Jak było powalóne,
przerosłe spónkóm abo wielko reż tak se siykło na ściane,
a posieczóne musiały odbiyrać baby.
Snopki se wiónzały porwósłami zrobiónymi z tego, co se siykło.
Potym se stawiały po 5 do 7 do kozłów, kłóskami do góry,
przewiónzały se porwósłym, a na wyrch se posadziła czopka
(wiynkszy snopek zwiónzany dwa razy, kłóskami na dół).
Po tym se cały kozioł przewiónzoł porwósłym z prostej słómy.
Jak obili przeschło (nikiedy aji loło czternost dni i ziorko
w kozłach porosło), tak se snopki ukłodały na fury, przipły
przipónóm i porwozym, a woziło se do stodoły młócić.
Do maszyny na młócyni puszczoł chłop, baby za maszynóm
wygrabowały grabiami z dłógimi zymbami słóme, w przetaku
osiywały plewy. Słóma se uciskała do sómsieka. W sómsieku
se słóma udeptowała, co przeważnie robiły dziecka. Z poczóntku tóż to miały ucieche, ale po czasie se im to skokani
we słómie sprzikrzyło.
Wymłócóne obili se na drugi dziyń burdakowało. Burdak se
obrócił tak, aby pyskym był do wiatru. Toczyło se ryncznie,
dziecka musiały odgrzebować ziorni a poślód. Po drugim
przefukaniu se ładowało do miechów, zwożyło na decymalce
i wyniósło na góre, na sypani. Tu se co drugi dziyń obili przesypowało drzewiannóm łopatóm, aby se nie zaparziło. Jak
obili przeschło, tak se dało do wielkich kiśni, wszystko pieknie
osobno – pszynice, reż, owies, jynczmiyń.
Uroda też była wszelijako. Nikiedy dobrze sypało, ziorka były
zakulacóne, nikiedy były chude – sóm poślód. Jak było obili
porosłe, tak se z taki mónki nie dało upiyc dobry chlyb, ciasto
se rozlywało.
Wszystko to było pracochłónne, a to dziepro było pół roboty,
aby był chlyb na stole. O to wiynkszóm radość mieli ludzie
z dożynek, jak było wszystko pod dachym, wymłócóne i sporzóndzóne.
Siedlocy, co mieli wiyncyj pola, ukłodali snopki do stodoły,
a młócili aż na jesiyń. Godnie ziorna se wytrzepało na polu,
przi swożaniu, cosi zeżrały myszy.
Potym, jak se ludzie przekónali, że kómbajny to umióm bez
mozołu, z małymi stratami, tak se w pore rokach zmiyniła
technologia żniw. Straciły se kozły, przestało se klepać kosy,
aji śpiwać przi robocie…
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O VNUKA SE POSTARÁM LÉPE
Letní prázdniny tráví spousta školáků u svých prarodičů. Paní
Alena a její třináctiletý vnuk Marek však spolu chtěli zůstat
už napořád. Proto se obrátili s žádostí o radu na Občanskou
poradnu Karviná, službu Slezské diakonie. Paní Alena sdělila,
že Marka vychovává její syn, matka od rodiny odešla krátce
po porodu. Před několika lety se otec se synem odstěhoval do
jižních Čech, kde získal práci. Zároveň si tam našel i novou
přítelkyni, se kterou teď čeká dítě. Marek však cítí, že se mu
otec začíná odcizovat, mají spolu čím dál častější konflikty,
navíc má strach, že po narození nevlastního sourozence se
situace ještě vyhrotí. Paní Alena si proto myslí, že by vnukovi
dokázala poskytnout klidnější zázemí a lepší péči. Neví však,
jak by měla postupovat a kam se s žádostí o svěření vnuka
do její výchovy obrátit.
Poradkyně pro uživatelku vyhledala informace z § 45 Zákona č. 94/1963 Sb., o rodině:
„Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud svěřit dítě do výchovy
jiné fyzické osoby než rodiče, jestliže tato osoba poskytuje
záruku jeho řádné výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při
výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému
dítěte.“
Uživatelka rovněž dostala vzor návrhu na svěření nezletilého
dítěte do výchovy jiné osoby a informaci, že místně příslušným k rozhodnutí je soud, v jehož obvodu má nezletilý bydliště, přičemž řízení je osvobozeno od soudních poplatků.
Je-li paní Alena přesvědčena, že by zájmy Marka mohly být
ze strany jeho otce nějakým způsobem ohroženy, může podat
návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud svěřil
vnuka do její péče ještě před zahájením či v průběhu samotného
soudního řízení. Rovněž i tento vzor poradkyně uživatelce
poskytla.

V závěru konzultace pak poradkyně s uživatelkou shrnula její
možnosti:
• navštívit orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
a blíže se informovat na průběh celého řízení o svěření nezletilého dítěte do výchovy jiné osoby,
• kontaktovat školy v okolí bydliště babičky a zeptat se na
možnost dodatečného přijetí vnuka ke školní docházce, případný příslib přijetí pak uvést do návrhu na svěření do péče,
• sepsat návrh na svěření vnuka do péče,
• zároveň podat také návrh na vydání předběžného opatření,
• mít na zřeteli, že pokud soud nerozhodne do začátku školního roku, měl by se vnuk vrátit domů a nastoupit do školy tam,
kde je hlášený.
Babička s Markem odcházeli z poradny zorientováni v celé
situaci a rozhodnuti, že se pokusí kontaktovat OSPOD, aby
získali podrobnější informace, poté se pokusí sepsat příslušná
podání k soudu. Pokud by měli ještě nějaké další nejasnosti
nebo si nebyli jistí s formulací návrhů, obrátí se znovu na
občanskou poradnu. Pak už jim, dle jejich slov, nezbude nic jiného,
než čekat a doufat, že celá věc dopadne v jejich prospěch.
Poradenství poskytované dle zásad bezplatnosti, diskrétnosti,
nestrannosti a nezávislosti mohou občané Karviné a okolních
obcí využít v sídle Občanské poradny Karviná na ulici Fryštátská 168, a to v úterý od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00,
ve středu od 8:00 do 12:00 a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 a od
13:00 do 16:00. Pondělí a pátek jsou dny vyhrazené pro objednané uživatele. Poradnu lze navštívit osobně, popřípadě se na
nás obrátit dopisem, e-mailem na obcan.ka@slezskadiakonie.
cz nebo telefonicky na čísle 596 323 031.

Lenka Šimerdová
vedoucí Občanské poradny Karviná

„Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.“

SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ
ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTICE
podle ustanovení § 52 odst.1 stavebního zákona se uskuteční
dne 26.září 2011 (pondělí) v 16:00 hodin
v sále Dělnického domu v Albrechticích.
Bližší informace jsou zveřejněny na úřední desce Obecního
úřadu Albrechtice a Magistrátu města Havířova.
Halina Chudaničová
Obecní úřad Albrechtice, stavební úřad
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ZAPOJTE SE DO PRŮZKUMU
DOVEDNOSTÍ PIAAC
Pokud vám přišel průvodní dopis výzkumu PIAAC, patří vaše
domácnost mezi celkem 40 dalších, které byly v Albrechticích vybrány. Jedná se o velký mezinárodní průzkum, do kterého je zapojeno celkem 26 zemí. Jeho cílem je zjistit, jak je
na tom naše populace s různými dovednostmi, které po nás
moderní doba vyžaduje. Výsledky budou sloužit ke srovnání
obyvatel zúčastněných států, ale hlavně poslouží k nalezení
mezer v našem vzdělání. Je proto velmi důležité se do výzkumu
zapojit. Vyškolený tazatel k vám přijde provést rozhovor až
domů. Účastí ve výzkumu velmi napomůžete ke zdokonalení
našeho školství. Budete součástí něčeho velkého, pomůžete
dobré věci, příjemně si popovídáte a navíc dostanete jako
odměnu 500 korun. Více informací najdete na stránkách
www.piaac.cz nebo na bezplatné lince 800 800 878.
Albrechtické listy

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 25. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
ÚPLNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ALBRECHTICÍCH
V minulém školním roce uplynulo již 25 let od otevření úplné
základní školy v naší obci.
U této příležitosti žáci pod vedením svých učitelů připravili
slavnostní akademii, kterou ve dnech 9. – 10.6.2011 navštívilo
přibližně 1000 diváků.
O tom, že se akademie setkala s velice pozitivním ohlasem
veřejnosti, svědčí zápisy v kronice školy.
Proto bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat všem
dětem, které se na vystoupení připravovaly velice svědomitě
a trpělivě, vyučujícím, kteří s dětmi jednotlivá čísla nacvičovali
a zároveň všem rodičům, kteří připravovali kostýmy, převleky
a rekvizity pro své děti. Myslím si, že právem mohou být
všichni na výsledek svého několikaměsíčního snažení hrdi.

Angličtina.

Country tanec.
Tanečníci z 1.A.

Módní přehlídka.
Mravenečci z 1.B.

Poděkování patří také všem sponzorům, bez kterých by uspořádání této akce bylo velice složité a obtížné:
Sponzoři:
Obec Albrechtice
Gascontrol, s.r.o., p. Molenda Mieczyslaw
Důl ČSM, Ing. Kowalczyk Boleslav
MUDr. Kowalski Stanislav
Generali pojišťovna a.s., p. Zelingerová Eva
Farma Stonava, p. Koch Tadeáš
RNDr. Bojko Adam
Zahradnictví, p. Křižánek Daniel
p. Calda Roman
RaŠ
Střední škola oděvní, Frýdek - Místek
Dělnický dům, p. Križňanský Tomáš
p. Enenkel Miroslav

Loupežníci z 2.A.

Albrechtické listy

Mgr. Pavla Martinková - ZŘŠ
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VÝLET ZA ODMĚNU
Psal se pátek 24. června 2011. Pro většinu dětí datum nadějně
se blížících prázdnin a pro ty, kteří celý rok nezaháleli ve sběru papíru, termín výletu za jejich celoroční aktivní práci.
Tentokrát se nejlepšími třídními kolektivy staly třídy II.A
(tř. uč. Mgr. J. Kowalczyková) a I.A (tř. uč. Mgr. L. Žůrková).
Právě žáci těchto dvou tříd tvořili většinu zúčastněných.
K nim se přidali všichni další, kteří nasbírali za rok více než
100 kg starého papíru. Byl jich celý autobus.
A kam směřovala trasa? Letošním cílem byla Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně, lázně Teplice a hrad
Helfštýn. Že se výlet všem líbil, o tom svědčily spokojené
výrazy ve tvářích všech dětí.
Přispělo k tomu zajisté i počasí, které se v Albrechticích
v onen den vyřádilo v podobě bouřek a průtrží mračen
a naproti tomu si děti na výletě užívaly téměř letního sluníčka.
O bezpečí dětí se na této akci postaraly p. uč. Mgr. J. Kowalczyková, Mgr. I. Demelová a p. Kampasová (maminka nejlepšího sběrače školy).
Věřím, že se i v tomto školním roce do akce „Sbíráme sběr
s panem Popelou“ zapojíme s nadšením a s elánem.
Mgr. Ingrid Demelová

H U R Á D O Š K O L K Y…
Prvního září 2011 přivítala naše Mateřská škola v Albrechticích 75 dětí. Trpělivé povzbuzování rodičů a laskavý přístup
celého kolektivu, usnadnilo nově příchozím dětem překonat
obavy a strach z neznáma. S ohledem na kapacitu MŠ, nebyly
uspokojeny požadavky všech rodičů. Některé rodiny musely
hledat náhradní řešení. Maminky odložily vstup do zaměstnání, našly si hlídání, nebo místo v okolních mateřských školkách. Neumístěných dětí stále přibývá. Letos v dubnu přišlo
k zápisu 42 dětí a přijato mohlo být pouze 28 nováčků.
Dětem, které odpovídaly přísně daným kriteriím ve správním
řízení a od září nastoupily, přejeme hodně radosti a krásných
zážitků z naší mateřské školy. Čeká je opravdu velká nabídka
celoročních aktivit ( kroužků ) a pestrých akcí, která jim naše
MŠ nabízí, aby dětem zpříjemnila chvilky bez rodičů.

„ NOW Y ROK
POD ZNAKIEM ZMIAN ”
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego ogłosiliśmy konkurs
na nazwę dla naszego przedszkola. W wymyślanie i szukanie
przeróżnych propozycji zaangażowały się nie tylko dzieci,
ale także ich rodzice i dziadkowie. Grono pedagogiczne miało
niełatwe zadanie, gdyż ostatecznie musiało wybierać z ponad
60 ciekawych pomysłów! Nowa nazwa oficjalnie została
ogłoszona na majowym festynie szkolnym, a wybór padł
na optymistyczną i pełną uroku „Wesołą Biedronkę”. Dzięki
wsparciu macierzy dla wszystkich dzieci ufundowano imienne
plakietki, które będą im służyły nie tylko jako znak rozpoznawczy na wspólnych wyjazdach i wycieczkach, ale także
jako pamiątka beztroskich dni spędzonych w przedszkolu.
W wakacje przeprowadziliśmy niezbędne remonty, odświeżyliśmy przedszkolne pomieszczenia oraz zainwestowaliśmy
w nowe meble i elementy wystroju. Pierwszego września
zachwycone dziecięce buzie mówiły same za siebie, a i rodzice
bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat dokonanych
zmian. Przedszkolaki po zbadaniu wszystkich nowości pobiegły
do zabawy i wszyscy razem na dobre wróciliśmy do naszej
przedszkolnej codzienności…
Anna Werner
nauczycielka
Przedszkole z polskim językiem
nauczania w Olbrachcicach

Touto cestou bych chtěla také pěkně poděkovat všem rodičům, společnostem, ale i hodným občanům v naší vesnici
za sběr starého papíru a letáků, které ochotně a pravidelně
přinášejí do naší školky. Pomáhají našim mladým rodinám,
alespoň zčásti hradit náklady na dopravu do divadel a jiných
kulturních zařízení. Děkujeme opravdu všem, kterým není
zatěžko papír přinést a i nadále budeme ve sběrové akci pokračovat. Při jakémkoli dotazu týkajícího se sběrové akce
se obraťte na tuto adresu:
vedoucí učitelka mateřské školy Květa Fusiková
Základní škola a Mateřská škola,
Školní 20, 735 43 Albrechtice
telefon: 596 428 439 školní jídelna: 596 429 080
www.msalbrechticek.wordpress.com
a.skolka@centrum
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NOV Ý ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZAČAL!
Dne 1. září 2011 se konalo slavnostní zahájení nového školního roku 2011/2012.
V letošním školním roce se bude na naší škole vzdělávat celkem 257 žáků. V prvních třídách jsme přivítali 33 prvňáčků,
kteří přišli plni očekávání v doprovodu svých rodičů i prarodičů. Ve třídách již pro ně paní učitelky Dagmar Uvírová
a Marie Reichenbachová 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,
místostarosta pan Juraj Legindi, zástupkyně SPOZ paní Helena
Bubiková a předseda „Rodiny a školy“ pan Marek Miech.
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

NOWY ROK SZKOLNY
W OLBRACHCICKIEJ SZKOLE
Słoneczny ranek, 1 września, miło pomógł nauczycielom
przywitać w naszej szkole trójkę nowych pierwszoklasistów.
Adaś Recmaniok, Janek Jeżowicz i Andrzej Rybár zaraz
w pierwszym dniu szkoły zaznajomili się z pierwszą literką
i poznali swoich starszych kolegów. Uroczyste zagajenie roku
szkolnego zaszczycili swoją obecnością pan starosta Vladislav
Šipula oraz jego zastępca pan Juraj Legindi. Gośćmi, również
dla nas miłymi byli pani Helena Bubik za PZKO oraz Aktyw
Obywatelski, za rodziców MSZ pan Aleksander Jeżowicz,
pani Jadwiga Czap jako kierownik teatrzyku Drops, pani
Jolanta Polok kierowniczka kółka dramatycznego oraz rodzice.
W tym roku szkolnym 2011/2012 do naszej szkoły uczęszczać
będzie szesnastka uczniów a do przedszkola jest zapisanych
trzynaścioro dzieci.
W imieniu nauczycieli życzymy wszystkim uczniom wspaniałej szkolnej przygody i samych dobrych ocen.
Grono nauczycielskie
Albrechtické listy
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3. ROČNÍK ALBRECHTICKÉHO
SPRINT TRIATLONU 2011
Máme za sebou další ročník Albrechtického triatlonu. Přes
hrozivou předpověď deště nás uvítalo slunečné, ale větrné
počasí. Do závodu, který byl letos součástí moravskoslezského
poháru v triatlonu, nastoupilo 49 závodníků v soutěži jednotlivců a 3 štafety. Podle odprezentovaných jmen byl v závodě
mužů jednoznačným favoritem Lukáš Krpec a v závodě žen
se zdálo, že by mohla být favoritkou již dvojnásobná vítězka
tohoto triatlonu Karolína Feberová. Díky větrnému počasí se
na Těrlické přehradě objevily docela velké vlny a někdy to
připomínalo plavání v moři. Z tohoto důvodu odstoupili v plavecké části 2 závodníci. Nejrychleji zaplaval stejně jako loni
Jan Palider, hned za ním vylézal z vody Lukáš Krpec. S mírnou ztrátou pak další závodníci Harvey, Pokorný, Kornes,
Krajčovič a Heczko. U žen byly rozdíly po plavání mezi
prvními třemi ženami minimální. Vítr byl nepříjemný i na
cyklistické části závodu. Zejména znepříjemňoval tu část
trati, kdy se muselo vystoupat z kruhového objezdu v Albrechticích na Pacalůvku. Na kole nestačil Jan Palinder a propadal
se dozadu. Lukáš tak jel na čele sólo jízdu. Za ním pak Radim
Pokorný s Krajčovičem a nějakou dobu s nimi jel ještě Kevin
Harvey. Pak následovala větší skupina tvořená oběma Poláky,
které dojel Lumír Hlaváč, Petr Kloda, Petr Malčík a zůstal
v ní Honza Palider. U žen byla situace na cyklistické části
jednoduchá. Mezi závodnicemi se utvořily postupně větší
rozestupy. Vepředu Karolína Feberová, za ní Kristína Skalická a na třetí pozici se usadila Míša Waloszková. Lukáš Krpec
si na běhu kontroloval svou pozici a s velkým přehledem
zvítězil. Druhý doběhl Ján Krajčovič a třetí příčku obsadil
díky nejlepšímu běhu dne Petr Kloda. Na Radima Pokorného
tak zbyla bramborová medaile, zvítězil ale v kategorii M2 nad
40 let. Domácí závodník Lumír Hlaváč doběhl celkově šestý.
V soutěži žen se na běhu nic nezměnilo. Zvítězila domácí
Karolína Feberová, před Kristínou Skalickou a Michaelou
Waloszkovou.
Závěrem chci poděkovat všem závodníkům za účast. Doufám,
že se vám závod líbil, a že se sejdeme v Albrechticích za rok
znovu. Dále děkuji obci Albrechtice za finanční podporu při
organizaci závodů.
Podrobnější výsledky a fotografie naleznete na www.skfuga.cz.

MIN IK Á R O V É B A B Í L É T O
MINIK
Počasí posledních dnů tomu nasvědčovalo, babí léto nezklamalo, konečně jsme tradičně nezmokli a 24. ročník Albrechtické míle je úspěšně za námi.
V obou dnech se zúčastnilo 136 jezdců od Košic až po Prahu.
Na nejatraktivnější trati v republice se bojovalo v Českém,
Slovenském a Evropském poháru. Závod byl současně zařazen i do seriálu Mistrovství Slovenska.
Vítězství se v obou závodech stalo kořistí domácích jezdců.
Standa SYROVÝ a ing. Lukáš HYNEK po oba dny obsadili
1. a 2. místo. Putovní pohár je po roce zase doma. Nejrychlejší
dívkou se opět stala Katka POLÁKOVÁ z HLOHOVCE.
V loňském roce si po třech vítězstvích odvezla pohár natrvalo.
O letošní nový si opět řekla naprosto suverénní jízdou.
Ještě absolvovat dva důležité závody a letošní minikárová
sezóna je u konce. Obhájí Standa SYROVÝ loňský titul Mistra
republiky nebo to bude jeho klubový kolega Lukáš HYNEK
a nebo někdo úplně jiný?
O tom Vás budeme informovat až v následujícím vydání
Albrechtických listů při podrobnějším hodnocení sezóny.
Zatím chci předběžně alespoň poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěchu této sportovní
akce. Nashledanou ve vánočním vydání Albrechtických listů.

Marie Hlaváčová, ředitelka závodů

Jan SYROVÝ

TĚLOV ÝCHOVNÁ JEDNOTA ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA
Vážení sportovní přátelé, tak prázdniny jsou za námi a proto Vás všechny zveme znovu do tělocvičny! Kdy? Od 26.9.2011
Rozpis cvičebních hodin
Malá tělocvična
PONDĚLÍ
16-17 hod
17-18 hod
18-19 hod
ČTVRTEK
16-18 hod
18-19 hod

cvičení žáků
zdrav.a relaxační cvičení
aerobik

Cvičitel
T. Král
D. Pipreková
K. Králová

16-19 hod

volejbal

Trenér
Klívar

cvičení RD + PD
sportovní hry

Tomáš a Karla Královi
Královi

16-18 hod
18-19 hod

míčové hry
míčové hry

Hlaváček
Iwanuszek

RD - rodiče a děti
PD - předškolní děti
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Velká tělocvična

Dagmar Pipreková
předsedkyně TJ
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• • • PL ACENÁ INZ ERCE • • •
PRONÁJEM AUTOVOZÍKŮ,
AUTODOPLŇKŮ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
A STŘEŠNÍCH BOXŮ
Ctibor Izaiáš
Hornická 651, Albrechtice
(nové sídliště)
Mobil: 606 777 880

Koupím rodinný dům
nebo stavební parcelu.
Platím hotově,
prosím nabídněte.
Tel.: 608 370 379

Pohřební služba 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

AKCE OPRAV ŠICÍCH
STROJŮ
I V BYTECH ZÁJEMCŮ
V Albrechticích i okolí budu opravovat,
jakmile vyjde tento váš zpravodaj?
Přihlaste se co nejdříve.

Nabízíme k prodeji pozemky
v centru Albrechtic
o výměrách od 912 do 1418 m2.
Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat na tel. 724 670 589

Volejte mezi 1830 až 2130 hod. na tel.číslo: 553 628 936
email: milan.miller@seznam.cz
na mob. 776 034 373 jen SMS
Výhody:
• Záruky časově téměř neomezuji.
• Opravím v bytě zájemců, případně vezmu stroj do dílny.
• Ponechávám na sebe kontakt pro případný další servis.
• Benzín ani cestovné při této akci neúčtuji.
• Prodej náhradních dílů.
• Přijímám objednávky i na jiné termíny.
Váš mechanik šicích strojů Milan Miller

Albrechtické listy

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
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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
www.pedikura-kasparova.webnode.cz
www.pedikura.inaraj.cz

Právní záležitosti
s obèany a podnikateli projedná a vyøídí
každé pondìlí mezi 14.00 - 15.20 hodin
na Obecním úøadì v Albrechticích
v 1. patøe (zasedací místnost)
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

Svatební líčení
a jiné kosmetické služby
SALON „ PÉČE O TĚLO „
KOSMETIKA,MASÁŽE,
MANIKÚRA,PEDIKÚRA

Těšíme se na vaší návštěvu.
Nacházíme se v Albrechticích
v objektu hasičské zbrojnice.
WWW.salonpot.webnode.cz
Přijímáme poukázky SODEXO
Kosmetika,masáže – 736 415 644
Manikúra,pedikúra,masáže – 737 942 692

Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 9. 11. 2011 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, Zuzana Macurová • Redakční a graf. úprava: K2 reklama • Tisk: K2 reklama • Registr. zn.: MK ČR E 12153
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