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Milada Horáková,
česká právnička, politička, bojovnice za
práva žen, oběť justiční vraždy běhěm
komunistických politických procesů
v 50. letech 20. století.
Dne 27. června si připomeneme smutné
70. výročí její popravy v Praze na Pankráci.
Autorem návrhu lavičky Milada je
BOGDAN KAJSTURA
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Vážení čtenáři Albrechtických listů,
v minulém čísle AL jsem se snažil býti
poslem dobrých zpráv a než proběhla
roznáška našich listů, vše bylo jinak a to
nejen v Albrechticích.
Dosah prapodivné pandemie byl a je
dokonce celosvětový. Nám nyní nezbývá
než sledovat dění okolo a dělat vše proto,
aby dopad na náš život a dění v naší obci
byl co nejméně bolestivý. Zrušeny byly
veškeré kulturně společenské i sportovní akce a do poslední chvíle nebude jistý
osud pořádání naší tradiční poutě či Štítu Albrechtic, kde se uvažuje o přesunu
termínu na srpen i změně pořadatele.
Ale teď také něco pozitivního. Stačí se
projít naší opravdu pěknou dědinou, aby
člověk viděl tu snahu naprosté většiny
našich občanů, mít co nejhezčí zahrádky, všude je pořádek, udržované domky
a krásně posečené trávníky, nezřídka i
za ploty.
Za tuhle skvělou práci patří vám všem
veliké poděkování a zároveň je tu výzva
k zaslání fotograﬁí vašich zahrad, ze kterých vybereme ty nejzdařilejší, a ty pak
budou zdobit náš kalendář na rok 2021.
Rovněž na obci se nezahálí. Kromě
údržby zmíněných trávníků jsou úspěšně realizovány práce na vylepšování
vzhledu našeho okolí. Máme nový herní prvek včetně nové vstupní brány na

Nová vstupní brána na dětské hřiště „Albrechtík“.
dětském hřišti „Albrechtík“, které je po
covidové odmlce opět veřejně přístupné. Velkou proměnou prochází areál FK
Baník. Farma Stonava tam nad rámec
smlouvy sponzorsky celý objekt zateplila včetně realizace nové fasády. Zmizely
nevzhledné a přitom nevyužívané, staré
objekty. Bylo vyměněno zábradlí kolem
hřiště a návštěvníci budou moci využívat služeb nově zřízeného bufetu. Na
ulici Pasecká svítí nové pouliční lampy,
pracuje se na ulici Osvobození, kde je
kladen nový povrch. V plném běhu jsou
přípravy na realizaci chybějícího úseku
ulice Nádražní. Probíhají práce na odkanalizovaní mateřské školy. Ve zdravotním středisku se započalo s rekonstruk-

RADA OBCE
za období od 20. 2. 2020 do 23. 4. 2020
projednala např.:
 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 3.000,- Kč, společnosti
Senior Domy Pohoda Český Těšín a.s.,
 souhlas s poskytováním pečovatelské služby Slezská Diakonie, ELIM Stonava, na území obce Albrechtice,
 schválení pojistné smlouvy (povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění skel) na vozidlo SCANIA P440 (tj. nová automobilová cisterna dobrovolných hasičů) mezi pojistitelem
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. a Obcí Albrechtice,
 schválení dodavatele na stavební práce „Oprava chodníku
ul. Hornická a oprava chodníku a kanalizace ul. Hlavní (před
č.p. 166)“ , tj. ﬁrmy DK – PLANT zahradnické služby s.r.o., se
sídlem v Albrechticích,
 schválení dodavatele na stavební práce „oprava MK Osvobození“, tj. ﬁrmy JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Ostrava Kunčice,
 schválení dodavatele na stavební práce „Obnova VO Pasecká“, tj. ﬁrmy Přemysl Halabica – PHelektro, se sídlem v Žermanicích,
 schválení dodavatele na stavební práce „Odkanalizování
objektů č.p. 698 a 714“, tj. ﬁrmy RONTO IZOLACE, se sídlem
Havířov – Šumbark,
 schválení zrušení plánovaného jednání Zastupitelstva obce
Albrechtice dne 21.4.2020 (s ohledem na pokyny k zajištění
speciálních podmínek pro veřejnost v období mimořádného
opatření a s ohledem na možnost projednat informativní zprá-

cí ordinace gynekologie, která bude
otevřena od 1. 10. 2020. Pandemie Covid
19 nám trochu zkomplikovala práce na
rekonstrukci Dělnického domu, ale nyní
jsou plánované činnosti v plném proudu. Jelikož chceme mít před zahájením
provozu perfektně vybavené nejenom
interiéry, ale i upravenou zahradu včetně velkého altánu a parkoviště pro třicet
aut, plánujeme otevření celého areálu
v polovině příštího roku.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem
popřál hezké letní dny s perspektivou
rychlého návratu do života bez covidu.
K tomu všemu ať máme všichni dostatek
trpělivosti a pokory.
INDŘICH FEBER, starosta

vy až v termínu dalšího plánovaného jednání Zastupitelstva
obce Albrechtice, tj. 23.6.2020),
 schválení přijetí daru, tzn. desinfekční tekutiny v počtu
4 ks a dávkovačů v počtu 4 ks, pro potřeby občanů do obecní knihovny, do zdravotního střediska a do Domu s pečovatelskou službou v celkové hodnotě 6.573,- Kč od společnosti
5 Ko s.r.o., se sídlem v Albrechticích.

ZASTUPITELSTVO OBCE
dne 3. 3. 2020 projednalo např.:
 schválení prodeje nemovitosti – objektu č.p. 593 na ul. Hlavní v Albrechticích (bývalé Drobné provozovny) vítězi elektronické aukce a to společnosti Prima Dům, s.r.o., se sídlem v Českém Těšíně, za kupní cenu ve výši 4.200.000,- Kč (v souladu
s vyhlášeným záměrem prodeje pod č. usnesení 09/07).

U

snesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva
obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách
obce www.obecalbrechtice.cz
Na webových stránkách obce Albrechtice – www.obecalbrechtice.cz – úřední deska naleznete program jednání Zastupitelstva obce Albrechtice.
Materiály, které jsou na tato jednání předkládány, jsou uloženy nově – cesta:
www.obecalbrechtice.cz, záložka Obec Albrechtice, ve svislé
roletce sekce Zastupitelstvo obce, po rozkliknutí Materiály
k projednávání, kde naleznete potřebné materiály podle data
jednání zastupitelstva.
JARMILA CIUPOVÁ, tajemnice
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 27 oznámení, řešeno
10 přestupků na úseku silničního provozu, 3 přestupky 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“.
 Strážníci odchytili nebo jim byli občany předáni celkem 3 volně pobíhající
psi. Podle evidence nebo místní znalosti
byli psi majitelům vráceni a přestupky
řešeny ve zkráceném řízení. Psi, u kterých nebylo možno zjistit majitele, byli
předáni odchytové službě a převezeni
do útulku.
 Dne 07.04.2020 v 17.00 hodin byly
během pojížďky nalezeny na ulici K rozvodně v Sušském lese u lesní cesty dvě
koloběžky značky „OXELO“. Hlídka vyčkala na místě cca 30 minut, a jelikož se
zde nikdo v okolí nenacházel, byly koloběžky naloženy do služebního vozidla.
V 19.08 hodin volal G.D. z Albrechtic,
že se její dceři ztratily koloběžky v Sušském lese, kde je ponechali bez dozoru
se svým kamarádem. Hlídka sdělila, že
má koloběžky zajištěné a v 19.20 hodin
byly dětem předány.
 Dne 18.04.2020 v 22.26 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
má nahlášeno od řidiče autobusu linky
402, že u zastávky „sídliště“ nějací opilí
lidé stojí ve vozovce a blokují mu výjezd ze zastávky. Hlídka OP pojížďkou
na místě zjistila jednoho muže, který
stál před autobusem a druhý seděl na
lavičce a byl zjevně v podnapilém stavu.
Řidič autobusu hlídce sdělil, že jakmile
přijel k zastávce, tak muž, který seděl
na lavičce, už ležel na zemi, poté vstal a

O

bec Albrechtice bude na podzim
tohoto roku oceňovat své občany,
kteří jsou dárci krve a byli v roce 2019
oceněni Českým červeným křížem.
Vyzýváme vás, oceněné dárce krve,
kteří máte trvalý pobyt na území obce

MATRIČNÍ UDÁLOSTI
Prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost:
 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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OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE
Kostelní 547
735 43 Albrechtice
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz

chtěl nastoupit do autobusu. Jelikož byl
v podnapilém stavu, odmítl ho vzít. V
tom začal bušit do autobusu a byl o něj
opřený. Druhý muž se postavil do cesty
a překážel řidiči ve výjezdu ze zastávky
a odmítal odejít, proto ihned volal linku
158. Lustrací zjištěni K.Z z Horní Suché
a W.I. z Těrlicka. Na místo byla přivolána RZS, jelikož jeden z mužů byl zraněný na hlavě. Na místo následně dojela
hlídka PČR Těrlicko, která si případ
převzala.
 Dne 04.05.2020 ve 13.40 hodin telefonicky oznámila M.I. z Albrechtic, že v
řece Stonávce pod mostem na ulici Těšínské leží červené dětské kolo. Hlídka
na místě zajistila červené dětské kolo
zn. Leader Fox Buffalo s poškozenou
přehazovačkou a poškozenými brzdami. Hlídka kolo převzala a odevzdala na
OÚ Albrechtice jako nález.
 Dne 04.05.2020 v 15.35 hodin telefonicky oznámil anonym, že na cyklostezce u tratě na ulici Osvobození leží zlomený strom. Hlídka OP pojížďkou na
místě zjistila, že je zde nalomený strom,
který ohrožuje kolemjdoucí a cyklisty.
Na místo byli přivolání hasiči, strom pořezali a odstranili.
 Dne 16.05.2020 v 20.05 hodin během pochůzky se v areálu Zámostí na
ulici Těšínské nacházela RZS, která
před chvíli dojela a požádala hlídku OP

o spolupráci. Muž, k němuž byla přivolána, nespolupracoval. V podnapilém
stavu upadl na zem a byl před příjezdem
RZS v bezvědomí. Nechtěl se dát ošetřit
a utíkal ze sanitky. Hlídkou byly použity
donucovací prostředky, jako jsou hmaty, chvaty a muž byl připoután k lehátku
služebními pouty. Na místo posléze dorazila i hlídka PČR a společně asistovali
RZS při přepravě muže do nemocnice v
Havířově.
 Dne 16.05.2020 v 20.55 hodin osobně
oznámil R.J. z Albrechtic, že už nějakou
dobu koluje po internetu video a on to
chce nahlásit, jelikož si myslí, že tohle
není normální a doslechl se, že zde došlo
ke zranění napadené dívky. Hlídce OP
byl záznam přeposlán. Na záznamu hlídka rozpoznala napadenou dívku a místní
školáky, kteří přihlíželi incidentu. Jelikož
je zde podezření na trestný čin, byla věc
okamžitě předána PČR k prošetření.
 Dne 19.05.2020 v 19.55 hodin osobně oznámila M.R. z Albrechtic, že dnes
kolem 17-té hodiny na zástavce MHD
sídliště našla mobilní telefon „Xaomi
Redmi“ ﬁalové barvy. Hlídka mobil převzala a z pochůzkové činnosti zjistila, že
patří slečně G.D. z Třince. Slečna byla
hlídkou vyrozuměná a mobil si následně převzala.
vrch. insp. DANIEL WRÓBEL,
velitel OP Albrechtice

Dárce krve

věcí. S sebou přineste doklad či potvrzení o dosaženém ocenění.
Obec Albrechtice oceňuje držitele zlatých křížů všech tříd i držitele plaket.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka sociálních věcí

Albrechtice, hlaste se na zdejším obecním úřadě, v přízemí, kancelář oddělení kultury, sportu, školství a sociálních

VÝZNAMNÁ JUBILEA
MANŽELSTVÍ
Žádáme manželské páry, které v letošním roce oslavily nebo oslaví zlatou svatbu – 50 let manželství nebo
diamantovou svatbu – 60 let manželství, nechť prosím informují matriku
Obecního úřadu v Albrechticích, tel.
č. 596 428 448 kl.14.
IVETA CHODUROVÁ,
matrikářka

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU
Srdečné díky patří všem, kteří v této
obtížné době, kdy nás zastihla pandemie koronaviru SARS-CoV-2, pomohli
a šili textilní roušky pro své spoluobčany zcela zdarma, či nabídli bezplatně dezinfekční prostředky. Děkujeme
a vážíme si toho. Do dalších časů
přejeme všem spoluobčanům pevné
zdraví a dny zalité sluncem.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka sociálních věcí
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TVOŘTE S NÁMI KALENDÁŘ

Fotograﬁcká soutěž na téma
»Zahrady a zahrádky v obci Albrechtice«
Vážení občané obce Albrechtice, již
nyní se připravuje kalendář pro rok
2021. V minulém roce proběhla soutěž
v kreslení a malování obrázků na našich
základních školách a ty nejkrásnější
obrázky dětí byly vloženy do letošního
kalendáře, který máte již ve svých domácnostech.
Pro příští rok jsme zvolili téma:

ZAHRADY A ZAHRÁDKY
V OBCI ALBRECHTICE
Připravili jsme soutěž o 27 nejkrásnějších fotograﬁí zahrad a zahrádek. (Organizátor si vyhrazuje právo vybrat nejlepší fotograﬁe).
Podmínky fotograﬁcké soutěže:
Máte-li na území obce Albrechtice zahradu, kterou byste rádi zveřejnili v kalendáři v příštím roce, vyfotografujte ji.
Fotograﬁe musí být vyhotovena:
 tzv. na šířku a v nejvyšším rozlišení
(nejlépe v rozlišení 300 ppi). Fotograﬁe je potřeba zaslat ve formátu JPG/
JPEG (fotograﬁe, které nebudou odpovídat kvalitou a formátem, není možné do kalendáře vložit).
Vyfotografovanou zahradu:
 zašlete na e-mail: socialni@obecalbrechtice.cz. (Zasláním fotograﬁe v

elektronické podobě autor uděluje
souhlas s jejím zveřejněním v kalendáři pro rok 2021 a prohlašuje, že je
oprávněným nositelem autorských
práv zaslané fotograﬁe).
 do předmětu uveďte: ZAHRADA
 k fotograﬁi připojte také své jméno a
příjmení, které se pak v kalendáři objeví pod fotograﬁí
Termín zasílání fotograﬁí:
 nejpozději do 30. 6. 2020
Kalendáře pro rok 2021 si pak můžete

zdarma vyzvednout koncem roku 2020
(listopad, prosinec) na Obecním úřadě
Albrechtice, oddělení kultury.
Obec Albrechtice jako organizátor
soutěže si vyhrazuje právo nezařadit
fotograﬁe, které budou jakýmkoliv způsobem porušovat obecná pravidla morálky a občanského soužití. Organizátor
dále prohlašuje, že zaslané fotograﬁe do
této fotosoutěže využije pouze k tvorbě
kalendáře pro rok 2021.
KATEŘINA MELIŠOVÁ,
referentka kultury

Současnost minulosti

Na fotograﬁi z 80. let XX. století pohled na betonovou konstrukci budoucí Mateřské školy na ul. Obecní. Aktuální snímek
objektu je pořizen z ulice Kostelní s pohledem na zahradu MŠ.
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Doba roušková

V březnu jsme se rovnýma nohama ocitli v úplně jiné realitě, než na jakou jsme byli celý život zvyklí. Koronavirus přišel,
nevolán nezván, a obrazně řečeno nás všechny hodil do vody – plavte si, pánové tvorstva, jak umíte...
Bohužel, jen málokdo se prohání mořem nepříjemných problémů jako
Mark Spitz olympijským bazénem a
tak my ostatní – potažmo celé lidstvo
– plaveme a pomalu se propracováváme od čubičky k výkonnějším plaveckým stylům. Na sociálních sítích se
sice okamžitě vyrojily tisíce rádoby
odborníků, kteří by s koronavirem zatočili během čtrnácti dní bez zbytečných cavyků, jako jsou roušky, zákazy
vycházení a podobná vládní opatření.
Čili jako vždy u nás – po bitvě je každý
generál… Je možná po bitvě, ale ne po
válce a v první linii s pandemií bojují
lékaři a zdravotnický personál, za což
jim patří dík a uznání nás všech. Můžeme jen doufat, že se společně podaří
zákeřného nepřítele porazit a život se
alespoň částečně vrátí do starých kolejí.
Nemoci a epidemie jsou s námi od
počátku lidstva. Kdysi dávno vše řešili šamani a kmenoví kouzelníci. První
ucelený medicinský systém zavedli
staří Egypťané – dochovalo se třináct
lékařských papyrů s různými léčebnými postupy. S vědeckým přístupem
přišlo starověké Řecko. Nejznámějším
z lékařů byl Hippokrates, který kladl
důraz na stanovení diagnózy a zavedl
dodnes platná etická pravidla pro práci
lékařů, která jsou obsažena v tzv. Hippokratově přísaze. Ze starého Říma se
dochovaly objevy v oblasti anatomie
a fyziologie lékaře Galéna, kterými se
řídili lékaři nejméně dalších patnáct
století. V období středověku se staly
centry zdravotní péče kláštery. Mniši
v nich zřizovali malé špitály, starali se
o nemocné a využívali hlavně přírodní
léčbu bylinami. Ve 12. a 13. století začaly vznikat první univerzity a začala
se na nich vyučovat také medicína.
Některé závažné epidemie jsou zaznamenány již v antice. V letech 165185 n.l. si tzv. antoninovský mor v římské říši vyžádal asi 5 milionů obětí.
Justiniánský mor, který se poprvé objevil r. 541 n.l., se několikrát vrátil a
v letech 541-750 na něj údajně zemřelo
až 30 milionů lidí.V letech 1347-1357
se objevila celoevropská pandemie
moru – černá smrt si vzala 25 milionů
životů. Pandemie pravých neštovic se
v 16. století rozšířila z Asie do Evropy a
roku 1520 ji Španělé zanesli do Střední

a Jižní Ameriky, kde nemoc vyhubila
celé indiánské národy. V Čechách se
poslední morová epidemie objevila
v letech 1711-1715. V 19. století často řádila cholera. Poslední pandemie
cholery se objevila ke konci 19.století,
Evropu zasáhla v roce 1893 a podlehlo
jí přes milion obětí. Španělské chřipce
v letech 1918-1920 padlo za oběť údajně až 50 milionů lidí.
Že cholera zasáhla také Těšínsko,
svědčí zápis ze zasedání obecního výboru ze dne 27.10.1894, který řešil zřízení cholerové nemocnice v naší obci.
Byla pro ni určena místnost v domě
Františka Palovského. Tuto místnost
bylo nařízeno vybílit a vymýt, umístit
v ní prozatím jedno lůžko se slamníkem, prostěradlem, přikrývkou a nepromokavou vložkou. Místnost byla
dále vybavena dvěma hadrami na umývání, dvěma ručníky, džberem na špinavé prádlo, nočníkem, umyvadlem,
sklenicí na pití, džbánem, miskou se
lžicí, lahví na ohřívání, dostatečným
množstvím páleného vápna, 2 kg čisté
karbolové kyseliny, 5% roztokem karbolu a nosítky. Jako ošetřovatelé měli
být vyhledáni dva vhodní občané. Byla
také zřízena epidemická komise a každému z jejích členů byla přidělena část
obce k pozorování. Nedochovalo se,
jestli vůbec byla nemocnice využita.
V našem regionu byl první špitál za-

ložen na území Karviné a založila jej
piastovská kněžna Anna v roce 1472.
Malý špitál byl také v benediktýnském
klášteře v Orlové. Jinak se ale lidé léčili, jak to šlo – pomáhaly babky kořenářky, zubaře většinou zastupoval
vesnický kovář a doktora se volalo jen
v nejnutnějších případech. Pravda je,
že na něj také každý neměl. O starých
léčebných praktikách a nástrojích mohu říci za sebe jen tolik, že bych je tipovala spíše do rukou inkvizice.
Těžba uhlí v našem kraji přinesla našemu regionu velké změny – objevila
se nová skupina pacientů. Kvůli různým pracovním úrazům a následkům
práce v nevyhovujícím a nebezpečném
důlním prostředí začaly v blízkosti
šachet vznikat malé nemocnice. První velká závodní nemocnice vznikla
v roce 1897 v Karviné, první veřejná
nemocnice pak v roce 1902 v Orlové.
Na Těšínsku až do 1. sv. války lidé využívali nemocnici v polské části Těšína, po rozdělení Těšínska v roce 1920
nově vzniklý Český Těšín zůstal bez
nemocnice. Nové se dočkal až v roce
1937. Občané Albrechtic se na konci
19. a počátku 20. století mohli obracet
na lékařskou pomoc do Bludovic, Karviné, Fryštátu a Těšína.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce
alkronika@email.cz
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VÝSLEDKY SYSTÉMU EKO-KOM ZA ROK 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů,
73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci
a dalšímu využití. Tradičně nejlépe se
daří recyklovat papír, v jeho případě se
vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových
obalů bylo loni recyklováno na nový papír nebo dále využito. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových
obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových
kartonů to bylo 25 %.Míra sběru nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla a
pohybuje se v rozmezí 79 – 82 %.
Pro většinu obyvatel ČR je třídění
odpadů již naprostou samozřejmostí.
Pravidelně pak odnáší tříděný odpad do
barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že
většina třídičů považuje třídění odpadů
za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména
motivují dobrá docházková vzdálenost
a dostatek barevných kontejnerů.Česká
republika disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím
vytvoření a provozu se podílí průmysl
a obce sdružené v systému EKO-KOM.
Díky tomu mohou lidé aktuálně třídit
své odpady do více než 473 tisíc barev-

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019
ných kontejnerů a menších nádob na
tříděný odpad. A nemají to k nim s odpadem daleko, průměrná docházková
vzdálenost se postupně zkracuje – na
dnešních 91 metrů. Nádobový sběr je
v České republice doplněn ještě dalšími
způsoby sběru tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady do
pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných
surovin.

SRUKTURA NÁKLADŮ
SYSTÉMU EKO-KOM
Většinu ročních nákladů Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a.s.,
konkrétně 88 % představovaly v roce
2019 přímé náklady sběru a recyklace
obalových odpadů. To znamená náklady na zajištění dostatečné dostupnosti
a obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění separovaného obalového odpa-

NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČR
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VÝSLEDKY SYSTÉMU EKO-KOM ZA ROK 2019
Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly a
pravidelných auditů. Tyto aktivity loni
tvořily 5 % celkových nákladů společ-

VÝVOJ PRŮMĚRNÉ DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI
K BAREVNÝM KONTEJNERŮM V ČR
du a zajištění jeho využití a recyklace.
70 % celkových nákladů tvořily přímé
platby obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě,
a za jejich předání prostřednictvím
svozových ﬁrem k dotřídění a zpra-

lečnost EKO-KOM ﬁnančně podpořit
i samotnou recyklaci. Loni to byly zejména barevné plastové fólie a další
druhy plastů, které na trhu druhotných
surovin nemají prodejní hodnotu a také
recyklace nápojových kartonů v papír-

„Docházková vzdálenost k barevným
kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to
k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků“,říká ředitel oddělení komunikace
EKO-KOM, Lukáš Grolmus.
nosti. Povinná osvěta, environmentální
vzdělávání žáků, oslovení spotřebitelů
a další činnosti vedoucí ke správnému a
efektivnímu třídění odpadů v ČR, představovaly loni 4 % celkových nákladů.
Odvody státu vymezené zákonem tvořily 1 % z nákladů a zbylá 2 % činily
vlastní náklady na administrativu společnosti.
(r)

O SPOLEČNOSTI
EKO-KOM
STRUKTURA NÁKLADŮ AOS EKO-KOM V ROCE 2019
cování. Desetina celkového rozpočtu
pak připadla na náklady na dotřídění
těchto odpadů na třídících linkách a jejich úpravu na zpracovatelné druhotné
suroviny. V případě některých obtížně
využitelných odpadů, pak musela spo-

nách, které bylo nutné v loňském roce
ﬁnančně podpořit. Na to připadlo 6 %
z celkových ročních nákladů. Zhruba 2
% pak byla použita na tvorbu ﬁnanční
rezervy, která slouží pro případ propadu cen druhotných surovin.

Autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM zajišťuje provoz systému
třídění a recyklace obalových odpadů
na základě autorizace vydané MŽP
dle zákona o obalech 477/2001Sb.
Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce
průmyslových podniků, měst a obcí,
úpravců odpadů a jejich ﬁnálních
zpracovatelů.
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STÁŘÍ SI ZASLOUŽÍ VĚTŠÍ RESPEKT A POZORNOST

Lze se připravit na stáří?

Stáří je přirozenou součástí života, jen si
zaslouží více naší pozornosti. Možnost
zestárnout o několik desítek let a zažít
na pár chvil „pomyslné stáří“ nabízí nově vzniklá Charitní poradna pro rodinu
– seniory a pečující. Díky speciálnímu
obleku, který se skládá z částí simulujících různorodá omezení pohybu, zraku
i sluchu, můžete na vlastní kůži pocítit
„jak se cítí senior“ a tím být k jeho potřebám vnímavější. Zkouška „gerontooble-

ku“ probíhá ve výukové místnosti pro
pečující, která je součástí výše uvedené
poradny. Pečující se zde mimo jiné mohou naučit bezpečnému polohování či
jiným technikám péče o své blízké.
„Gerontooblek“ jsme pořídili za pomocí nadačního fondu Tesco a tímto
rozšířili naše aktivity na podporu osob
pečujících o svého blízkého. Prostřednictvím vlastní zkušenosti získáme větší
znalosti a pochopíme na vlastní kůži po-

třeby našich klientů, seniorů“, říká projektová a PR manažerka Charity Český
Těšín, Ivana Lazarovská.
Jako první si gerontooblek vyzkoušeli zaměstnanci Charity Český Těšín
v rámci interního vzdělávání. Mohli si
vyzkoušet, jaké je to psát či pít, když se
Vám třepe ruka, poslouchat či odpovídat, když neslyšíte anebo Vám píská v
uších, vyjít do schodů, když Vám nohy
už tak neslouží, atd. Tato zkušenost mění pohled na zdravotní omezení starších
lidí. Pochopíte, že to, co je pro mladé
a zdravé osoby normální, je pro ně vysilující a velmi obtížné, naučíte se být
trpělivější a vnímavější k potřebách druhých a pociťujete ke stáří větší respekt.
„Máte pocit uvěznění v cizím těle
a je velkou úlevou, když si oblek můžete
sundat. Bohužel mnozí takovou možnost
nemají a musí se s omezeními, která stáří přináší smířit. Je na nás, abychom jim
tento přechod usnadnili, byli trpělivější
a lépe chápali jejich potřeby“
Vyzkoušet gerontooblek lze také
v rámci realizace pravidelných „Setkávání pečujících“. V letošním roce se
první „Setkání pečujících“ uskutečnilo
3. 6. 2020 od 16:00 do 18:00 na ulici Jablunkovská 997/84 v Českém Těšíně.
Setkání je bezplatné, pro více informací zájemci mohou kontaktovat sociální pracovnici poradny Bc. Jiřinu
Grebeňovou, tel.: 735 792 272, e-mail:
jirina.grebenova@ceskytesin.charita.cz.
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Charita Český Těšín otevřela
Poradnu pro seniory a pečující
Pečovat doma o osobu blízkou je velice
záslužná, ale také těžká „práce“, za kterou mnohdy nejsou pečující dostatečně
ocenění. Zpočátku si ani nedokážou
představit, co vše péče o blízkého obnáší. Neví, co je potřeba zařídit, než si např.
maminku přivezou z nemocnice domů,
na jaké dávky mají nárok či jaké služby
mohou využít. Jelikož se dotazy na tato
a obdobná témata ozývaly napříč službami poskytovanými Charitou Český
Těšín stále častěji, rozhodli jsme se pro
vytvoření specializovaného pracoviště
„Poradna pro seniory a pečující“.
Tato poradna funguje v rámci bezplatné registrované sociální služby „odborné
sociální poradenství“ a je zaměřená na
pomoc rodinám – seniorům a osobám,
které pečují anebo se teprve připravují
na péči o blízkého člena domácnosti.
Tyto osoby potřebují získat potřebné
informace, vyplnit formuláře a dále si
také například prakticky vyzkoušet či
přímo zapůjčit nezbytné kompenzační
pomůcky.
Sociální pracovník poradny Vám předá potřebné informace, poradí, jak se
na péči o osobu blízkou připravit, co
je důležité zařídit a názorně představí
kompenzační pomůcky, které budou
pro péči o osobu blízkou potřebné.
V ukázkové místnosti nabídne vyzkoušení kompenzační pomůcky a vysvětlí
zásady správného polohování na lůžku.
Dále Vám pomůže se zorientovat v systému dávek (např. příspěvku na péči,
dlouhodobé ošetřovné) či s vyřízením
invalidního důchodu, případně dávek
pro osoby se zdravotním postižením a
se spoustou dalších záležitostí, které se
s péčí o osobu blízkou pojí. Během roku
připravujeme pravidelná "setkání pečujících", na kterých budeme informovat
o aktuálním dění v této oblasti a také
nabídneme možnost poradenství a psychologické pomoci
Poradna pro seniory a pečující sídlí
na ulici Jablunkovská 997/84. Otevřeno
máme vždy v pondělí a úterý, v době od
7:00 do 15:00. Bližší informace najdete
na webových, případně facebookových
stránkách Charity Český Těšín. Kontaktní osobou je Bc. Jiřina Grebeňová,
tel.:735 792 272, případně Mgr. Jana
Turoňová tel.: 603 287 231.
JANA TUROŇOVÁ,
vedoucí sekce prevence
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Můj den v době »coronaviru«

Zítra mám konečně „homeofﬁce“. Nesu
si domů tašku s dokumenty a plánuji dodělat všechny resty. Ani nestihnu dopít
odpolední kávu a přichází mail. Z nařízení Ministerstva zdravotnictví je nutné
otestovat terénní pracovníky! Narychlo
se domlouvám s vedoucí služby, ideální je zítřek od 6 hod, pracovníci budou
čekat. V sousední Charitě Třinec nemají
zdravotní sestru, chceme jim pomoct s
testováním, a tak po dohodě s paní ředitelkou nabízím „sebe“. Bude to zítra
hned po obědě. Sedám do auta a jedu
do práce připravit vše potřebné na ráno.
Před 6 hod ráno už čekám v komunitním
centru pro seniory, rychle oblékám předepsané ochranné pomůcky a začínáme!
Jde to jak po másle, všichni jsou připraveni a já se začínám potit, štít se mlží.

Asi jsem si blbě
nasadila respirátor!
Jak to můžou v té
nemocnici vydržet!
Udělám kolem 25
testů, oznámím radostnou zprávu –
všichni negativní a
začínám s úklidem
a dezinfekcí. Vše
začíná
páchnout
jak špatně vypálená
slivovice (já taky),
jedu do kanceláře
uložit použitý materiál do lednice.
Kolegyně na mne
nechápavě kouká:
„Co tady děláš?“.
Jenom se zasměju a
ﬁčím domů.

Spolek přátel Albrechtic
bude v době od června do prosince 2020
pořádat vzdělávací aktivity pro seniory.
V rámci projektu Aktivní a spokojený podzim života v Albrechticích se uskuteční tyto kurzy s tématikou:
 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A POHYBOVÁ AKTIVITA
 PROŽITKOVÁ PRVNÍ POMOC
 TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
 POČÍTAČOVÁ A FINANČNÍ GRAMOTNOST
 HISTORIE NAŠÍ OBLASTI.
Pro bližší informace sledujte naše facebookové stránky, obecní vývěskové tabule a informační plochy na zdravotním středisku v Albrechticích.
Tento projekt se uskuteční díky podpoře
Moravskoslezského kraje
z Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK

Doma vyřídím několik mailů a pár
telefonů, na resty mi zbyla tak hodinka. To asi moc neudělám?! Rychle sním
oběd, u kterého prohodím s dětmi pár
vět a odjíždím testovat do sousední Charity Třinec. Opravují cestu a já čekám
v koloně, se kterou jsem nepočítala a
tak mám zase zpoždění. Po příjezdu narychlo domluvíme organizaci testování,
navlékám ochranné pomůcky a postupuji podle stejného scénáře jak ráno.
Testy tady prošlo skoro 40 pracovníků,
naštěstí všichni negativní . Úklid, dezinfekce a odjezd domů. Po cestě rychle
koupím něco ke svačině a večeři. Doma
mne vítají ze slovy: „Už zase pozdě!“ a
ze stolu na mne smutně koukají kupky
papírů připravené k dodělání.
Vedoucí Charitní
ošetřovatelské služby
BEÁTA DULAWOVÁ
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Příměstské tábory v Albrechticích
Po osmnácti letech zkušeností s pořádáním pobytových táborů pro děti jsme se
rozhodli obohatit naši činnost o pořádání příměstských táborů. Příměstské tábory budou pětidenní a budou probíhat
od pondělí do pátku. Aby naše příměstské tábory nejen dělaly radost dětem,
ale také pomohly rodičům, program
pro děti je připravený opravdu na celý
den. Proto je příjezd dětí stanoven na
6.00-7.30 (výjimečně i dříve) a odjezd až
v podvečerních hodinách, mezi 17-18h..
Dřívější odjezd z tábora je také možný.

ny, kuchyně a sociálního zázemí, mohou děti využít nejrůznějšího sportovního vybavení, jakými jsou ruské kuželky,
stolní fotbálek, ping-pong, badminton
se sítí, trampolína, bazén, ale také bezpočet společenských her a výtvarného
materiálu. Kdo bude mít zájem, může se
na jízdárně svézt na koni a vyzkoušet si
čistění koní. Pro velké nadšence jsou ve
3. turnusu připraveny i hodinové vyjížďky na koních po okolí. U žádného z turnusů nebude chybět ani opékání párků
nebo sportovní či dovednostní soutěže.

(program) nebyl pro rodiče nebo děti
příliš omezující nebo s jakoukoli zbytečnou zátěží.
Finance na tento tábor jsou dotovány
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu, z Operačního programu
„Zaměstnanost“ a tento příměstský tábor je pořádán spolu s MAS Pobeskydí.
Z toho důvodu jsou upřednostňovány
děti z regionu Pobeskydí, kam patří také Albrechtice, (dále pak Stonava, Těrlicko, Horní Suchá, Třanovice, Chotěbuz…), nebo děti, jejichž rodiče pracují

Účastnit našeho příměstského tábora
se mohou děti ve věku od 6-14 let, a rodiče si mohou vybrat ze tří srpnových
turnusů: 10.8.-14.8.2020, nebo 17.8.21.8.2020, případně 24.8.-28.8.2020.
Ovšem každé dítě se může zúčastnit
pouze jednoho z těchto turnusů.
Základnou Pohodových příměstských
táborů je jízdárna Pohoda v Albrechticích,která se nachází v části Zámostí,
na ulici Kostelecká 27. Jedná se o klidné místo obklopené loukami a lesíkem.
Jízdárna Pohoda disponuje nejen výborným zázemím pro koně, jak by se očekávalo, ale samozřejmě také výborným
zázemím pro děti. Je vybavena nejrůznějším materiálem a majetkem pro využití k volnočasovým aktivitám zejména
dětí a mládeže.
V našem areálu kromě velké klubov-

O skupinu dětí (v každém turnusu budou 2 skupiny po 15 dětech) se budou
starat dva hlavní vedoucí a pomocní
instruktoři. Ti mají pro děti připravený
bohatý program a jsou pro tuto činnost
školeni, včetně první pomoci.
Program je zaměřen na nejrůznější
hry, výlety, tvůrčí činnost a sportovní vyžití. Většinu času budou děti trávit venku. Chceme, aby se děti bavily
a byly spokojené, protože se nejedná
o ojedinělou akci. Budeme s ní nadále
pokračovat ještě minimálně následující
2 roky a nabídneme příměstské tábory
také o jarních prázdninách (v termínu
pro okres Karviná) v následujících letech. Program bude upraven a přizpůsoben podle nařízení vlády v dané době
s ohledem na epidemiologickou situaci, ale vynasnažíme se, aby organizace

v Albrechticích (nebo v regionu Pobeskydí).
Jedná se o dotovaný příměstský tábor
a hlídání dětí je tak bezplatné. Rodiče
platí pouze oběd pro děti, dopravné na
výlety a akce a vstupné na akce. Tato
částka za jeden turnus na jedno dítě
však nikdy nepřekročí 1.100,- Kč. Platba
se provádí až v srpnu, těsně před nástupem dětí na tábor. Pro přihlášení dítěte
stačí pouze vyplněná přihláška, bez jakéhokoli poplatku.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA:
www.rancpohoda.cz,
nebo můžete
pořadatele kontaktovat e-mailem:
psani@rancpohoda.cz,
či telefonicky.:
607 562 141 – EVA NOHELOVÁ
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Události z mateřské školy
DIVADLO BERUŠKA
Na jaře nás v MŠ navštívilo divadélko
„Beruška" s pohádkou „Jak včelička pomohla zajíčkovi zachránit mrkvičku".
Toto divadélko k nám jezdí pravidelně
4x ročně a je u dětí velmi oblíbené.

ZPÍVÁNKY
V březnu zavítal do naší školky s hudebně vzdělávacím programem " Zpívánky" muzikant s kytarou. Zajímavou
a zábavnou formou podal dětem známé písně doplněné obrázky v Ladovském stylu. Děti odcházely nadšené
z nevšedního zážitku.

DIVADLO BAJKA
V únoru jsme navštívili loutkové divadlo Bajka v Českém Těšíně s představením "Brémští muzikanti." Interaktivní pohádka zaujala svým dějem jak
děti, tak dospělé. Děti se seznamovaly
s hudebními nástroji, zapojily se zpěvem a hrou na tělo.

Všem dětem a rodičům přejeme
báječné prázdniny plné krásných
zážitků, výletů, her a sluníčka.
Kolektiv učitelek MŠ
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Projekty dla naszej szkoły
Z przyjemnością bierzemy udział w
różnorodnych projektach. Dziś przedstawimy Państwu dwa, które zaoferował nam zespół realizacyjny „Místního
Akčního Plánu ORP Havířov“.

MŁODY FARMER
(»MLADÝ FARMÁŘ«)
to projekt, w ramach którego nasza
szkoła została wyposażona między innymi w podwyższone grządki, szklarnię, kompostownik i tablice edukacyjne. Uczniowie coprawda nie zdążyli
z zasadzeniem wybranych roślin przed
zamknięciem szkoły, ale wielu z nich
zrobiło to z rodzicami w domu i po kilku tygodniach przynieśli pokaźnej wielkości sadzonki. Przeróżne zioła i warzywa czekały na uczniów, by ci mogli
przejąć pałeczkę i zacząć je samodzielnie pielęgnować i podlewać. Zebrane
plony będziemy mogli jesienią pokazać
na targach farmerskich.

MAJSTERKOWICZE
(»KUTÍLCI«)
to projekt nastawiony na rozwijanie
umiejętności praktycznych. W klasach 1-5 od kilku miesięcy tworzymy
pokaźnych rozmiarów makietę parku
dinozaurów. Mamy już sporo okazów
wykonanych różnorodnymi technikami
plastycznymi, a wiele ciekawych pomysłów czeka jeszcze na realizację. Makiety szkół z Hawierzowa i okolic będą
brały udział w konkursie, gdzie nagrodą
główną jest wycieczka z niespodziankami, trzymajcie więc za nas kciuki… wierzymy, że nam się uda!
Na koniec słówko o zapisach do 1.
klasy. W nowym roku szkolnym przywi-

tamy 4 nowych uczniów, którzy zasiądą
w ławach naszej szkoły. Wierzymy, że w
czasie pięciu lat nauki przeżyją z nami

wiele ciekawych przygód. Do zobaczenia!
Grono pedagogiczne
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Przemiłe wspomnienia
Przedstawiamy Wam wydarzenia, które udało nam się zrealizować, zanim
przedszkole w połowie marca zostało
zamknięte.

BALIK KARNAWAŁOWY
Ze względu na fakt, że Dom Robotniczy
jest w przebudowie, zdecydowaliśmy
się na imprezę w mniejszym gronie
w murach szkolnych. Okazało się, że
z odrobiną chęci i całym mnóstwem
kolorowej krepiny, klasę szkolną można
szybko zamienić w salę balową z prawdziwego zdarzenia. Ale nie tylko sala
zmieniła się nie do poznania… do grona
przebierańców dołączyły także panie
nauczycielki. Tańce, konkursy i zabawa
udały się na przysłowiowe „102“!

DZIEŃ PROJEKTOWY
I WYCIECZKA
DO ŚWIATA TECHNIKI
W pierwszych dniach marca wyruszyliśmy na wycieczkę do Ostrawy. Czekały
tam na nas warsztaty „Zręczne rączki“,
które wprowadziły nas w świat czynności wymagających niezwykłej prezycji
i skupienia. Drugą atrakcją był pobyt
w dziecięcym świecie, który pochłonął
nas na długie dwie godziny. Co tu dużo
mówić… zabawa, doświadczanie i na-

uka w jednym… czy istnieje lepsze połączenie?

ZAPISY NA KOLEJNY
ROK SZKOLNY
Pomimo zamknięcia w naszym przedszkolu przebiegły także zapisy na ko-

lejny rok szkolny. Z powodu braku
wolnych miejsc nie mogliśmy przyjąć
wszystkich chętnych, niemniej jednak
cieszy nas ogromne zainteresowanie
edukacją w naszej placówce. Cieszymy
się na wspólne odkrywanie świata!
Grono pedagogiczne
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»Wesołej Biedronki«

BAL SZKOLNY tym razem w stylu retro
Bal Szkolny odbył się 11.1. 2020 roku w
Domu PZKO w Olbrachcicach. Dzięki
przychylnosći gminy główna sala została udekorowana w myśl przewodnią naszego balu – w stylu retro. W przygotowania tak ważnej imprezy włączyli się
niemal wszyscy rodzice, za co im z całego serca dziękujemy. Bal rozpoczęliśmy
od przywitania zacnych gości: starosty gminy Olbrachcice Henryka Febra
wraz z żoną Jadwigą. Nie zabrakło grona pedagogicznego, p. dyrektor Jolanty
Kožusznik oraz Soni Maguire z mężem
Johnem. Ucieszyła nas obecność byłej
preses Macierzy Szkolnej w Olbrachcicach, p. Marioli Nožička wraz z mężem
Davidem i wielu innych wspaniałych
gości balowych, bez których trudno
by sobie wyobrazić nasz bal. Do tańca
przygrywał DJ Martin Matýsek, który
bardzo dobrze sprawdził się w swojej
roli i zaspokoił wszelkie możliwe gusta
muzyczne. Był tradycyjny polonez, brawurowo zatańczony rock and roll przez
zespół Suszanie. O nasze żołądki zadbał
Tomasz Pařík, oferując smaczne kolacje serwowane w stylu retro. W bufecie
bardzo sympatyczne panie obsługiwały
gości, podając kawę z Tuzexu i tradycyjne ciastka, nie zabrakło wuzetek,
laskonek, ptysi i wielu innych słodkich
evergreenów. Wygłosiliśmy konkurs
na parę, która była tej nocy najbardziej
wystylizowana w stylu retro. Jury pod

przewodnictwem pani dyrektor jednoznacznie ogłosiła sympatycznych zwycięzców – p. Owczarzy (patrz zdjęcie).
Ważnym wyznacznikiem udanego balu
jest bogata loteria fantowa, nad którą

w tym roku czuwali P. Dudowie oraz
p. Kielarowie. Świetnie wywiązali się
z zadania. Niniejszym bardzo gorąco
dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom: gmina Olbrachcice, Městský
dům kultury Karviná, Mazurek velkoobchod s obaly, Cafe Eternity, Alphega
lékárna, Biotter Pharma s.r.o., Service4farmers s.r.o., Ostrapack, s.r.o., Centrum Kristýnka, Květinka Albrechtice,
Milkeffekt, s.r.o., Color cap, Řeznictví
Janus, Avon, Semag, Pizzeria and Brazilian Grill, Colonial, Hudeczek service
s.r.o., Pan Stanislaw Kowalski, Lubomír
Kopřiva Instalatérství, zámečnictví, zemní práce, Zahrady Petr Zahraj, PSP
Olbrachcice, Farma Stonava, Mariola
Nožička, Adam Bojko, Helena Bubik,
Marcela Tyrliková oraz Rodzice szkoły
i przedszkola w Olbrachcicach. Dzięki
przychylnosći MK PZKO Olbrachcice
na czele z preses Heleną Bubik mieliśmy możliwość wynajęcia sali i pozostałych pomieszczeń na korzystnych
warunkach.
Ze względu na panujące ograniczenia
w związku z sytuacją pandemii koronawirusa nie odbyła się impreza sportowa
COS. Zrezygnować musimy również z
organizacji Festynu Szkolnego w tym
roku szkolnym. Będzie nam jednak bardzo miło kontynuować działalność Macierzy Szkolnej po wakacjach!
JOLANTA POLOK
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Tak šel čas před
Velikonocemi…
Určitě nám dáte za pravdu, že je jaro
jedno z nejkrásnějších ročních období…
Vedoucí Charitního domu pro seniory
v Hnojníku přivezla pokroucené vrbové
větvičky, které jsme nastříhaly a roznesly po pokojích, kde jejich čerstvě zelené
lístky spolu se zavěšenými velikonočními vejci potěšily oko i srdce nejednoho
klienta. Každý z klientů dostal také malý dáreček – veselé kuřátko ze šišek, na
jehož výrobě se podíleli i samotní klienti
nebo kuřátko, vajíčko k zavěšení či milého zajíčka, které vyráběly děti v NZDM
Kometa. Nezapomněly jsme také vyzdobit společné prostory, aby potěšily
všechny zaměstnance střediska, kteří
zde tráví spoustu svého času.

a my jsme následně všechny pohoštěné
obsloužily. A také počasí bylo, k radosti
všech, před jarními svátky jako malované. Hodné pečovatelky toho využily
a vyvezly či vyvedly klienty ven, nachytat první jarní paprsky.
S ohledem na současnou situaci se
nejenom my snažíme klientům tyto dny

co nejvíce zpříjemnit, ať už častými návštěvami, kdy si mohou s námi zahrát
nějakou hru, nechat si číst z knížky či
časopisu nebo si jen tak povídat. Uskutečnil se i salón krásy na pokoji, kdy se
dvěma klientkám barvily vlasy. Klienti
nyní jakékoli rozptýlení velmi vítají.
MARTINA A RENÁTA, Hnojník

Tělovýchovná jednota
Albrechtice u Českého Těšína,z.s.
Vážení sportovní přátelé, vzhledem k situaci jaká je, jsme museli zrušit veškeré
sportovní akce – soutěže – turnaje a turistiky. Doufáme, že se situace zklidní a od
září rozjedeme činnost v TJ.
Ani v této nepříznivé době se ve středisku nezapomnělo na dubnové oslavence, kterým sociální pracovnice předaly malou pozornost, kytičky dámám
a bonboniéry pánům. Jelikož klientům
moc chybí pravidelné „kavárničky“,
vedoucí pobytové služby se rozhodla klienty mile překvapit a všichni dostali přímo na pokoj výborný ovocný zákusek.
A aby těch překvapení nebylo málo, jeden z oslavenců pohostil všechny klienty a zaměstnance střediska chlebíčkem,
zákuskem a dětským šampusem. Provozní vše, dle přání hostitele, objednala

A CO MÁME V PLÁNU OD ZÁŘÍ?








14. 9.
26. 9.
7. 11.
13. 11.
30. 11.
3. 12.
31. 12.

Albrechtická stezka mládeže
Turistický zájezd do Rožnova
Turnaj ve ﬂorbalu
Návštěva Solné jeskyně
Turnaj v bowlingu
Čertovské hrátky
Silvestrovské šlápoty.

Budeme doufat, že se nám podaří tyto akce uskutečnit. Přeji Vám krásné slunné
prázdniny a 21.9.2020 se budeme na Vás těšit v tělocvičně.
Za výbor TJ DAGMAR PIPREKOVÁ
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Činnost školního kroužku ragby
v Albrechticích se nezastavila

tic. Přes prvotní obavy ředitelky turnaje
Lindy Vrátničkové, že Albrechtice, které tvoří jen hráči kategorie U10 a hlavně pak drobnější postavy než ostatní
hráči soupeřů, budou za otloukánky, se
tyto prognózy naštěstí nepotvrdily. Naše družstvo bojovalo, dařila se jim hra
s míčem (bodovali ve všech utkáních)
a také osobní obrana byla velmi dobrá.
Družstvo Albrechtic prohrálo s favorizovanou Olomoucí v poměru 1:2, kdy
bylo soupeři vyrovnaným soupeřem. S
družstvem Rugbyové Akademie Brno
naše družstvo remizovalo v poměru 3:3,
kdy z nepříznivého stavu 0:3 dovedlo
nakonec vyrovnat na konečných 3:3. Ve
třetím utkání proti urostlejším hráčům
Břeclavi se našemu družstvu podařil obrat v utkání a utkání vyhrálo v poměru
4:3. Další dvě utkání již naše družstvo
s fyzicky zdatnějšími a zkušenějšími
družstvy Dragonu a Vyškova prohrálo.
Za Albrechtice nastupovali Matěj a Mar-

Počátek roku 2020 byl ve znamení tréninků v tělocvičně a účast hráčů kroužku na třech zimních turnajích v halách.
První akce se konala v neděli 26. ledna
v hale Bospor v Bohumíně, kde se společné družstvo Albrechtic a Havířova
utkalo s družstvy Sokola Mariánských
Hor, a to ve věkových kategoriích U10
a U12. Z Albrechtic se do utkání zapojili
Martin a Matěj Štěrbovi, Jan Kübel, Samuel Poledník, Jonáš Hanzl a Mikuláš
Daňhel.

V sobotu 15. února jsme se podruhé
v tomto roce sešli s hráči U10 a U12
v hale Bospor. Opět jsme díky nemocem
postavili společná družstva Albrechtic
a Havířova. V družstvech hráli Matyáš
Daňhel, Jonáš Hanzl, Jakub Jan Marek
a Jakub Tylšar.
V sobotu 29. února pak hráči z Albrechtic a Havířova jeli na brněnský
turnaj pro kategorii U12, takže mladší
hráči Albrechtic zůstali tentokrát doma.
Na turnaji hrála 2 družstva, vyspělejší pod hlavičkou Havířova a družstvo
„benjamínků“ pod hlavičkou Albrech-

tin Štěrbovi, Jonáš Hanzel, Matěj Szturc,
Šimon a Matouš Juříkovi.
Již od 12. května po dvouměsíční pauze trénujeme v Havířově společně s hráči RC Havířov a od 1. června obnovíme
tréninky i v Albrechticích. V červnu nás
pak čekají turnaje na Moravě – 6. června. v Brně-Bystrci, 13. června ve Zlíně,
20. června v Brně na Dragonu a 27. června v Havířově. O prázdninách se pak
hráči i ostatní děti z Albrechtic mohou
zúčastnit Soustředění pro mládež - prázdniny se šiškou ve dnech 7. až 10. 7. nebo
20. až 24.7.
RADOMÍR KLODA
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Anglická renesanční
hudba v Albrechticích
Svatováclavský hudební festival chystá v září 29 koncertů špičkových českých interpretů. Tradičně velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. září 2020 již 17. ročník Svatováclavského hudebního festivalu (SHF). Do albrechtického
kostela Svatých apoštolů Petra a Pavla letos zavítá představit
hudbu anglické renesance ceněný vokální soubor Cappella Mariana. Na sobotním koncertu 19. září 2020 (19 hodin) vystoupí
mezinárodně uznávaní pěvci jako Barbora Kabátková (soprán),
Daniela Čermáková (alt), Vojtěch Semerád (umělecký vedoucí,
tenor), Tomáš Lajtkep (ten or) či Jaromír Nosek (bas). Koncert
se bude tradičně konat za ﬁnanční podpory obce Albrechtice.
Srdečně zváni jste i na dalších 28 koncertů, které bude tento
největší festival duchovní a tzv. staré hudby v ČR realizovat
v kostelích celého Moravskoslezského kraje. Letos se v rámci
nové spolupráce tří hudebních festivalů (Concentus Moraviae
a MHF Lípa Musica) rozhodl pod mottem „Spojeni hudbou“
plně podpořit české umělce a soubory. Mnozí z nich nesou
evropské renomé – Collegium 1704 s Václavem Luksem, Pavel
Haas Quartet, Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto, sopranistky Simona Šaturová, Martina Janková a Hana Blažíková,
mezzosopranistka Markéta Cukrová či koncertní mistr České

ﬁlharmonie Jiří Vodička. SHF bude hostit i osobnost Marka
Ebena, který nás provede Labyrintem světa a rájem srdce, nebo také fenomenálního íránsko-amerického cembalistu Mahana Esfahaniho, který se rozhodl v Česku natrvalo usadit.
Pestrý program celého festivalu, který bude rámovat 250.
výročí narození Ludwiga van Beethovena, nenabídne pouze
koncerty klasické hudby, ale také alternativní projekt Beaty
Hlavenkové, promítání ﬁlmů či besedy s umělci. Detailní informace naleznete na www.shf.cz, kde také po rozhodnutí vlády
bude možné nakoupit vstupenky v on-line předprodeji.
EVA MIKULÁŠKOVÁ, SHF

CUKRÁRNA V ALBRECHTICÍCH
V měsíci červenci letošního roku bude otevřena nová cukrárna na ulici Hornická
„Koláč u kruháče“. Nabídne dobrou kávu, originální české zákusky i zmrzlinu.
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V případě překážek vzniklých vzhledem k opatřením souvisejícím
proti šíření nemoci COVID-19, si Obec Albrechtice vyhrazuje právo akci zrušit.

19

20

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

sport

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná
a vyřídí každé pondělí
mezi 14.00 – 15.20 hodin
na Obecním úřadě v Albrechticích
v 1. patře (zasedací místnost)

JUDr. MARCELA ŽORIČOVÁ
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Na Fojtství 8

formou poradenství, sepisování
listin, žalob, smluv včetně kupních,
také převody nemovitostí
a zřizování věcných břemen.
Kontakt možný i na tel. č.

Ha 596 810 741, 603 447 219

PEDIKÚR A

ve zdravotním středisku
TONERY, INKOUSTY
repasované i originální stroje na laminování a vazbu dokumentů, včetně spotř. materiálu,
skartovače, řezačky a jiná kancelářská technika. Možnost zapůjčení skartovacího stroje.
JAN RUSINA, Albrechtice, tel.: 603 417 109 (rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)
e-mail: rusina.jr@gmail.com

ˆ






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

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

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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