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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

za období od 16.2.2012 do 10.5.2012

za období od 28.2.2012 do 24.4.2012

Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s poskytnutím peněžitého příspěvku ve výši 100,-Kč/hráč na
startovné ve volejbalovém turnaji „O pohár mikroregionu“
pro hráče reprezentující obec Albrechtice, který se konal
dne 26.5.2012 v Albrechticích,
- s uspořádáním kulturní akce „Albrechtické vinobraní“ a stanovila termín konání akce dne 6.10.2012,
- s uspořádáním 4. ročníku Albrechtického sprint triatlonu
konaného dne 30.6.2012 částečně na území obce Albrechtice
v trase místních komunikací ul. Rybářská, Obecní a Hornická
za plného silničního provozu dle žádosti ředitelky Českého
červeného kříže.

Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení Rady obce
Albrechtice schválilo:
- závěrečný účet Obce Albrechtice za rok 2011,
- přijetí účelové investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na úhradu
části nákladů na přístavbu a rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Rada obce Albrechtice schválila:
- přidělení finančního příspěvku ve výši 1.500,-Kč žadateli
společnosti NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. se sídlem
Havlíčkova 44, Jihlava 586 01, dle jejich písemné žádosti
ze dne 26.1.2012,
- přidělení finančního příspěvku ve výši 2.000,-Kč žadateli
Český svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor v Karviné
se sídlem Těreškovové 2234, 734 01 Karviná, k zajištění
odměny pro studenty v soutěži dle jejich písemné žádosti
ze dne 15.02.2012,
- pronájem místnosti č. 10 o výměře 63,7 m 2 na ul. Kostelní
501 v Albrechticích Renátě Szalbotové,
- pronájem garáže č. 1 žadateli Stanislavu Szkanderovi,
- vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele
školy, který svou činnost vykonává déle než 6 let, a jejímž
zřizovatelem je Obec Albrechtice: Základní škola a Mateřská
škola Albrechtice,
- dodavatele - společnost KR Ostrava, a.s. se sídlem 710 00
Ostrava – Slezská Ostrava, Slívova 1946/7, na akci „Kanalizace
a ČS obce Albrechtice, m.č. Paseky, ul. Stonavská – Kanalizační
přípojky“.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Srdečně zveme všechny občany na tradiční

ALBRECHTICKOU POUŤ
která se uskuteční
v neděli 1. července 2012
v areálu Zámostí.
Pouťové atrakce zajišťuje p. Václav Tvardek
Občerstvení a stánkový prodej zajištěn.
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Albrechtické listy

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 informují matriku Obecního
úřadu v Albrechticích.
Iveta Chodurová
matrikářka
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Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Albrechticích
srdečně zve občany, kteří dovršili nebo dovrší v letošním roce
70 let a občany starší 70 let, na

SET K Á N Í OBČA N Ů,

Aktyw dla Spraw Obywatelskich przy Urzędzie Gminnym
w Olbrachcicach serdecznie zaprasza obywateli, którzy
ukończą w tym roku 70 lat oraz obywateli ponad 70 lat, na

SPOT K A N I E OBY WAT ELI ,

které se uskuteční v Dělnickém domě dne 26.9.2012
v 15.00 hodin.

które odbędzie się w Domu Robotniczym dnia 26.9.2012
o godz. 15-tej.

Program a občerstvení zajištěno.

Program i bufet zapewniony.
SPOZ

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
kteří se dožijí v 2. pololetí roku 2012
významného životního jubilea
70 let – Matuszynská Herta, Kubíčková Věra, Szotkowski
Eduard, Foberová Hildegarda, Santariusová Kristina,
Izaiášová Hildegarda, Křižánek Karel, Delongová
Anna, Pavelčíková Alena, Gazdošová Zdenka, Rybář
Jiří, Hložková Eliška, Janáček Jiří, Zientek Karel,
Jonszta Josef.
80 let – Barchanská Irena, Kalnik Evžen, Kalinová Bronislava,
Fajová Markéta, Sciskała Ervín, Brudná Emilie, Škuta Stanislav, Dindová Eva, Franková Evženie.

Aktyw dla Spraw Obywatelskich

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE
Mattias Dršťák, Jan Feber, Tobiáš Valošek, Václav Hlisnikowski, Marek Supik, Marie Rendeková, Sára Skotnicová,
Vojtěch Futerko, Jakub Kotas.
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

UPOZORNĚNÍ
Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče
dle § 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje
vlastníky pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného
právního důvodu, že jsou povinni při své činnosti omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky
a porost na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady
opatření k zamezování jejich výskytu.
Žádáme, aby v termínu do 30.7.2012 byly pozemky posekány.
Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedeném
termínu provádět kontroly. V případě, že tento termín nebude
dodržen, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče
zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu.
Anna Babišová
referent odboru životního prostředí
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• Za poslední čtyři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
34 oznámení, řešeno 52 přestupků na úseku silničního provozu,
6 přestupků dle §46/2 zák.200/90Sb. porušení OZV č.03/2001
čl.V. „O nakládání s komunálním odpadem“ a porušení OZV
č.03/2005 čl.3 „Povinnosti držitelů psů“.

• Dne 28.3.2012 v 14.25 hodin byla na žádost PČR Těrlicko
provedena prověrka na přítomnost osoby, která je v pátrání.
Pohřešovaná osoba se měla ukrývat u svého přítele M.F.
z Albrechtic. Hlídce OP otevřel majitel bytu B.F. z Albrechtic
a na dotaz zdali se pohřešovaná v bytě nachází, odpověděl,
že ano a hlídce následně umožnil vstoupit do bytu. Pohřešovaná
byla vyzvána k prokázání totožnosti a vyrozuměna PČR Těrlicko, která si osobu převzala a eskortovala.

• 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.

• Dne 19.4.2012 v době od 09.15 do 10.45 hodin hlídka OP
provedla besedu ve školce s místními předškoláky o zásadách
bezpečného chování.

OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE

• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami bylo řešeno 5 přestupků. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 25.2.2012 v 03.05 hodin hlídka OP zjistila, že na
ul. Životické u firmy CMM stojí nákladní vozidlo zn. MAN,
u kterého byl na zemi u nádrže položen plastový kanystr. Hlídka
OP pojala podezření, že se může jednat o krádež nafty a ihned
místo zajistila. Na nádrži byly patrné stopy násilného vniknutí
a z nádrže do kanystru vedla hadička. Při ohledání okolí se
našel pod schody firmy CMM druhý kanystr s hadičkou. Hlídka
OP okamžitě telefonicky vyrozuměla PČR Těrlicko a snažila
se najít řidiče. Lustrací přes PČR zjištěno, že řidičem je H.J.
z Albrechtic. Řidiče na místo dovezla hlídka PČR a ten uvedl,
že nafta nebyla zcizena a byly jen poškozeny víčka od nádrží.
Věc si převzala k dořešení PČR Těrlicko.
• Dne 29.2.2012 během pochůzky po ul. Hlavní hlídka OP
zpozorovala mladistvého K.D. z Albrechtic, který byl zrovna
v pátrání PČR. Když hledaný spatřil hlídku OP, otočil se a šel
směrem na ul. Kostelní a následně ul. Obecní. Hlídka OP
se rozdělila, kdy jeden člen hlídky pokračoval po ul. Hlavní
a druhý člen hlídky šel na ul. Kostelní pro služební vozidlo
a hledaného následně dojel u zdravotního střediska a vyzval
jej, aby zůstal stát, ale ten se otočil a dal se na útěk. Hlídka OP
jej začala pronásledovat pěšky i vozidlem a po několika minutách
byl dopaden v Dělnickém domě, kde se ukrýval na záchodě.
Mladistvý byl předveden na služebnu OP, kde si jej vyzvedla
hlídka PČR Těrlicko a v 16.05 hodin eskortovala.
•Dne 15.3.2012 v 07.30 hodin telefonicky oznámil pracovník
ČD Albrechtice, že při projíždění vlaku Pendolino stanicí
došlo ke srážce osoby. Pendolino jelo z Českého Těšína do
Prahy. Na místo již byla přivolána záchranná služba. Jelikož
hlídka OP prováděla dozor na křižovatce při přechodu dětí do
školy, bylo oznamovateli doporučeno zavolat PČR. Po příchodu
hlídky OP na místo již byla u postiženého lékařská služba,
PČR Těrlicko, HZS z Havířova a byla přivolána letecká
záchranná služba z Ostravy. Dle vyjádření strojvedoucího si
mladík blížícího se expresu nevšiml, jelikož měl na uších sluchátka. Zraněný byl přepraven do Fakultní nemocnice vrtulníkem a v době převozu byl v bezvědomí. Zraněný byl hlídkou
OP rozpoznán, jednalo se o G.O. z Albrechtic, žáka místní ZŠ.
Případ si převzala k šetření Správa drah a PČR Těrlicko.
Je zarážející, že ani tato nepříjemná událost nepřiměla občany
k nápravě a nadále si zkracují cestu přes koleje a tím riskují
své zdraví a životy.

• Dne 7.5.2012 v 02.40 hodin během pojížďky bylo na ulici
Nádražní před vlakovým nádražím spatřeno odstavené vozidlo.
Když hlídka OP přijela k vozidlu a chtěla jej zkontrolovat,
to se najednou prudce rozjelo. Hlídka OP začala vozidlo pronásledovat, ale tomu se podařilo ujet směrem do centra a tam
se ztratilo z dohledu. Proto se hlídka vrátila zpátky k nádraží
ČD a zde bylo zjištěno, že je na místě otevřený plot od firmy,
která provádí v obci výstavbu kanalizace. Při dalším ohledání
místa bylo zjištěno, že je zde násilně otevřen nakladač. Na
nakladači byly otevřeny dveře a vevnitř stroje byla vytržená
palubní deska. Okamžitě telefonicky nahlášeno vše dozorčímu
PČR Těrlicko. Do příjezdu hlídky PČR bylo zajištěno místo
vniknutí do nakladače a dál pátráno po možném spolupachateli,
ale v okolí nikdo nebyl spatřen. Věc následně předána hlídce
PČR Těrlicko.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:

UPOZORNĚNÍ
Žádáme občany, kteří již v letošním roce dovršili 15-ti let,
aby se osobně dostavili na Obecní úřad v Albrechticích, evidence
obyvatel (1. patro, dveře č.22), k vyplnění samostatného
přihlašovacího lístku pro trvalý pobyt. S sebou vezměte svůj
první občanský průkaz.
Iveta Chodurová - matrikářka

Albrechtické listy
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ZE STARÝCH OBECNÍCH ZÁPISŮ…
Finanční záležitosti obcí a měst odjakživa řešili na svých
zasedáních obecní zastupitelé, ať již vedeni rychtářem, fojtem, předsedou či starostou. Na dobových zápisech z kroniky
obce si můžeme ukázat, jaké konkrétní případy museli řešit
předchůdci našich dnešních zastupitelů za dob Rakouska –
Uherska a po vzniku 1. republiky.
1895 - na zasedání obecní rady dne 21.1. byl zvýšen poplatek
za povolení tanečních zábav ze 2 zlatých na 5 zlatých.
Peníze byly určeny pro nemajetné. Byl také odhlasován příspěvek ve výši 25 zlatých na stavbu polského
gymnázia v Cieszynie.
1897 - 23.1. byla schválena dohoda mezi ohlížečem dobytka
a obcí, že bude vykonávat svoji práci za 10 zlatých ročně.
7.9. bylo schváleno 10 zlatých podpory pro postižené
povodněmi v Horním Slezsku.
1898 - 2.5. bylo jednohlasně přijato vybírání poplatku 50 krejcarů za ohledání každé mrtvoly.
Zde bych chtěla jen pro upřesnění uvést, že v roce 1892
v Rakousku-Uhersku proběhla měnová reforma, která zavedla
korunovou měnu. Do té doby platící zlatý však zůstal v oběhu
ještě několik let (1 zlatý = 2 koruny).
1906 - 9.7. smlouva s mistrem kominickým potvrdila, že za
šestinásobné vymetení širokého komínu obdrží ročně
96 haléřů a za 12-ti násobné vymetení úzkého komínu
1 korunu a 60 haléřů.
1908 - 28.12. byl schválen návrh na zvýšení odměny starostovi
na 80 K ročně a byl také zvýšen příspěvek na kancelářské potřeby ze 48 na 60 K.
1909 - přidělované měsíční podpory chudým činily 1 K 26
haléřů, ve zvláštních případech pak 2 K.
1911 - 23.1. byla sčítacím komisařům při soupisu obyvatel
přiznána odměna 100 K.
1912 - 30.1. porodní asistentce byla zvýšena odměna o 10 K.
Obecní posel obdržel renumeraci za rok 1911 ve výši 10 K.
1912 - 3.10. pro nemajetnou občanku P. byla schválena podpora 5 K.
1913 - 23.12. byl schválen návrh na plat starosty na výši 200 K
a obecnímu poslovi na 150 K ročně.
1914 - 1915 – taxa za přivezení a odvezení kněze z Karviné do
Albrechtic činila 8 K.
Po rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československé
republiky v roce 1918 se stala oficiální měnou koruna česká - Kč.
1919 - 27.3. byl roční plat starosty zvýšen na 800 Kč ročně.
Obecní posel si po zvýšení ročně přišel na 365 Kč.
11.5. byla odhlasována týdenní podpora pro nemajetného občana V.S. ve výši 3 Kč.
1918 - 1919 - poplatek za obecní příslušnost činil 20 Kč,
majetnější občané si zaplatili 80 až 100 Kč.
1920 - 31.8. byl obecnímu poslovi na vlastní žádost zvýšen
plat na 2 Kč denně.
1921 - podpora chudým byla vyplácena ve dvou kategoriích – 8 a 10 Kč.
Obecní výbor také schválil výši diet pro delší služební
cesty členů zastupitelstva na 30 Kč na osobu a den.
Kostelník J.Š. obdržel ročně za zvonění 72 Kč.
1922 - 2.8. zastupitelstvo schválilo návrh, aby řezníci platili
poplatek za ohlížení skotu 5 Kč a za telata, ovce, kozy
a prasata 2,50 Kč za kus.
1923 - poplatek za taneční zábavy činil 180 Kč, z čehož šlo
100 Kč do obecní pokladny a 80 Kč do pokladny pro
nemajetné. Roční poplatek za psa činil 2 Kč.
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1924 - byla schválena spotřební daň na pivo a lihoviny ve
výši: 1 hl piva 8 Kč, 1 hl lihu 80 Kč, 1 hl likéru 60 Kč
a 1 hl kořalky 40 Kč. Mohl být ovšem také zaplacen
roční paušální poplatek ve výši 2.700 Kč.
1925 - 3.7. byl na zasedání vznesen požadavek, aby se vzhledem k celkovému krizovému stavu obyvatelstva neprováděly sbírky na chudé.
1926 - rybářský lístek pro místní občany stál 20 Kč, pro přespolní 30 Kč.
1928 - 29.10. zastupitelstvo stanovilo poplatky za maso při
porážce – skot nad 300 kg 15 Kč, pod 300 kg 10 Kč,
prase 5 Kč, tele 3 Kč, ovce 1 Kč.
K 10. výročí vzniku republiky bylo rozhodnuto vyplatit
nemajetným občanům jednorázový příspěvek 20 Kč.
1929 - za prohazování závějí na obecní cestě Vysypy – Matuškovec
byla obecní radou stanovena denní odměna 20 Kč.
1930 - 19.10. zápis o pokutování občana M.B. za nedovolenou
těžbu písku z řeky ve výši 5 Kč a občana K.S. za urážku
zástupce starosty ve výši 10 Kč.
Částky nám z dnešního hlediska asi připadají směšné.
Měli bychom však vzít v úvahu, že např. kolem roku 1910
téměř 760.000 dělníků v Čechách pobíralo týdenní mzdu nižší
než 12 K, dělníci ze živnostenské výroby pobírali 13 – 16 K
týdně a kvalifikovaní dělníci si přišli na 18 – 25 K týdně.
Mzdy žen byly asi o polovinu nižší. Průměrná roční renta
invalidního horníka činila v roce 1909 necelých 242 K.
C e n y
základního
zboží se také
pohybovaly
v různých výškách. Podařilo
se mi najít
tabulku z roku
1921,
která
srovnává ceny
z roku 1914
a 1921.
Komentář
k tabulce praví,
že ceny stouply
v průměru více
než
20krát,
ovšem mzdy
dělníků, úředníků a zřízenců se v roce
1921 ani zdaleka
20krát
nezvýšily nad
úroveň roku
1914. Musíme
však
vzít
v úvahu, že
se
jednalo
o
válečná
a poválečná
léta.
Zuzana Macurová - kronikářka obce
Albrechtické listy

TELEWIZOR - OKNO NA ŚWIAT
Teraz w każdej chałupie, w gospodzie, w poczekalni u doktora, a snoci aji w hareszcie je telewizor, z kierego se dowiadujymy co se robi u nas aji we świecie.
Nikiedy se pouczymy z nieszczyńścio drugich, nikiedy zaradujymy jak ukożóm szczynśliwych ludzi na drugim kóńcu
świata, dziwiymy se jaki piekny świat za tydziyń stworzył
Pómbóczek.

Albrechtické listy

Dzisio se poczytejcie coch rozmyśloł w niedziele przed obiadym, jak w telewizie se sztyrze politicy wadzili co kiery kómu
pojczoł milióny, co se telefónowali, a aji kiery z kim bydzie
dali kamracił, zamiast se starać aby u nas było kapke lepszy...
Starzik Władek
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EXEKUCE NA DÁVKY? JAK NA KTERÉ…
V poslední době se stala často diskutovaným tématem
„exekuce na dávky“. Je přípustná? Ano či ne? To je častá otázka
nejen veřejnosti, ale také našich uživatelů.
Obavy z exekutora, který by sáhnul na příspěvek na bydlení
a přídavky na děti, trápily i paní Šárku. Ta přišla do poradny
řešit právě hrozící exekuci na částku něco málo přes 20 tisíc Kč.
Pro někoho jedna výplata, pro samoživitelku živobytí pro
ni a děti na dva měsíce. Že ji návštěva soudního vykonavatele
nejspíš nemine, tím si byla téměř jistá, přestože se rozhodla
ještě bojovat o splátkový kalendář. Vždyť původní dluh byl
ve výši pouhých tisíc Kč! Nevěděla však, o co všechno může
při výkonu rozhodnutí přijít.
Poradkyně proto uživatelce poskytla informace ze Zákona
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, kdy § 322 hovoří
o tzv. věcech nepodléhajících výkonu rozhodnutí. Těmi
jsou především:
- běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti,
- snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,
- léky, zdravotní potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje
z důvodu své nemoci,
- hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního
minima jednotlivce.
Paní Šárka byla zároveň upozorněna, že zákon blíže nespecifikuje, co se pokládá za „obvyklé vybavení domácnosti“.
Obecně se má za to, že to jsou spotřebiče pro zajištění chodu
domácnosti, tedy např. pračka, lednička, ale také postele.
Zpravidla však exekutor „olepí“ věci dle svého uvážení. Pokud
v sousedství funguje supermarket otevřený od brzkého rána
až do pozdního večera, může exekutor usoudit, že rodina lednici k uchovávání potravin nepotřebuje!
Dále pak § 317 téhož zákona říká, že „výkonu rozhodnutí
nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci
v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek
na bydlení a dávky vyplácené jednorázově.“ Konkrétně tak
exekutor může zabavit přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče. Žádnou jinou dávku ne!
Máte i Vy problém s dluhy? Nejste si jistí, jaká jsou Vaše
práva či povinnosti vůči svým věřitelům, ale i dlužníkům?

Přijďte se poradit do OBČANSKÉ PORADNY Karviná
na ulici V Aleji 435, telefon 596 323 031. Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně.
Dluhové poradenství je realizováno za podpory Moravskoslezského kraje, ČSOB a Poštovní spořitelny.
OBČANSKÁ PORADNA Karviná,
odborné sociální poradenství,
člen Asociace občanských poraden

OBČANSKÁ PORADNA KARVINÁ
SE STĚHUJE
Od 23.4.2012 OBČANSKÁ PORADNA Karviná, středisko
Slezské diakonie poskytuje bezplatné poradenství v budově
bývalé mateřské školy na ulici V Aleji 435 v Karviné-Ráji.
Telefon 596 323 031 a e-mail obcan.ka@slezskadiakonie.cz
Lenka Šimerdová
vedoucí Občanské poradny Karviná

PODZIĘKOWANIE SPONSOROM
W dniu 18.2.2012 r. odbył się we wszystkich lokalach Domu
PZKO w Olbrachcicach drugi już z kolei, pod każdym względem udany, Bal Ostatkowy PZKO.
Dodatkowo w imieniu własnym oraz Zarządu MK PZKO
dziękuję wszystkim firmom oraz osobom prywatnym, którzy
ufundowali nagrody.
Byli to: Farma Koch Stonawa, firma HUDECZEK, Gmina
Olbrachcice, Mat Bohemian, MUDr. Stanisław Kowalski,
PCC Morava-Chem, firma Mazurek, Salon kosmetyczny
państwa Wozniaków, Colonial - Tomečková Lenka, CONCEPT
- Marek Kapias, Państwo Kalinowie, Klozowie, Grzegorzowie,
Czapowie, Smigowie, Guńkowie, Paříkowie, Žylowie, Panie
Góralikowa i Žylowa oraz Pan Vychopeň.
Helena Bubik
Prezes MK PZKO

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 3. ČTVRTLETÍ 2012
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec: 5, 6
Srpen:
2, 3
12, 13
9, 10
19, 20
16, 17
26, 27
23, 24
30, 31

Září:

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 6. července
Pátek 10. srpna
Pátek 7. září
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 5. července
Čtvrtek 9. srpna
Čtvrtek 6. září
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6, 7
13, 14
20, 21
27, 28

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
4, 11, 18, 25. července
Středa
1, 8, 15, 22, 29. srpna
Středa
5, 12, 19, 26. září
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Pátek
13. července
Pátek
17. srpna
Pátek
14. září
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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UPOZORNĚNÍ

BĚH PŘÁTELSTVÍ

Vážení spoluobčané,
na ul. Středová došlo ke změně dopravního značení – jednosměrný provoz v ulici začíná až za parkovištěm před prodejnou Hruška. Z parkoviště je tedy možné vyjíždět i směrem
k Domu s pečovatelskou službou.
Dále je třeba věnovat pozornost komunikaci pod objektem
bývalé výrobny lahůdek (dříve Bernatík), kde v důsledku
změny majitele došlo ke zvýšení provozu.

Dne 2.5.2012 se ve Stonavě konal již 35. ročník „Běhu přátelství“,
kterého se pravidelně každý rok zúčastňují žáci naší školy.
I v letošním ročníku si vedli reprezentanti ZŠ Albrechtice
velice dobře a obsadili řadu předních míst téměř ve všech
kategoriích.

Ing. Jarmila Ciupová, tajemnice

Žákyně 1. třída
2. místo Barbora Křístková 1.A
3. místo Nela Wawrzaczová 1.A
Žáci 1. třída
1. místo Jakub Hosťovecký 1.A
Žáci 2. třída
2. místo Vojtěch Gabrhel 2.A
Žákyně 4. třída
1. místo Klára Kozlová 4.A
Žáci 4. třída
1. místo Martin Kobza 4.A
Žáci 5. třída
1. místo Jakub Gabrhel 5.A
Žáci 8. – 9. třída
1. místo Alexandr Maikranz 9.A
2. místo Martin Kunst 9.A
Všem žákům blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy. Rovněž děkujeme učitelům,
kteří žáky na tuto soutěž připravili a doprovodili – p. učitelky
J. Kowalczyková, M. Reichenbachová, L. Žůrková a p. učitel
S. Habboudji
Mgr. Pavla Martinková

VŠE MÁ SVŮJ ZAČÁTEK I KONEC
Každou středu se zájemci o výtvarnou výchovu a výrobu
netradičních výrobků scházeli společně s p.uč. Ingrid Demelovou. Někdy se setkání protáhlo, protože vyrobit něco přesně
ve stanoveném čase prostě nelze. Myslím si, že však nikdo
toho času nelitoval. V průběhu celého školního roku si děti
mohly vytvořit výrobky, které ozdobily jejich domovy, naučily
se podle návodu malovat a kreslit to, co předtím nedokázaly
a nebo svými výrobky vyzdobily budovu školy. Celý svůj
cyklus zakončily děti výzdobou triček. Jak se jim to povedlo
a jak jim slušela, můžete posoudit sami.
Mgr. Ingrid Demelová

Albrechtické listy
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COUNTRY TANCE

EVROPSKÝ DEN

V kroužku country tanců letos pracovalo celkem 9 dívek Veronika Wroblová a Klára Kozlová ze 4.A, Karolína
Szczygielová, Eva Hrachovcová, Kristína Zahrajová a Natálie
Jurčová ze 6.B, Gabriela Demelová, Barbora Olšarová
a Tamara Zoňová ze 6.A a jeden chlapec ze 7.A – Lukáš Keller.
Taneční figury nacvičené na trénincích předvedli na několika
vystoupeních – na Dni učitelů, na Akademii TJ a na dětských
radovánkách na Zámostí. Za jejich skvělý přístup k nacvičování skladeb jim všem patří velký dík. Zároveň se těším
na spolupráci v příštím školním roce - jak s výše uvedenými
žáky, tak i s dalšími tanečníky, kterým se líbí country hudba
a chtějí si užít spoustu legrace při nacvičování country tanců.

Téma letošního Evropského dne bylo Slovensko. Celé dopoledne jsme pracovali ve skupinách a získávali informace
o tomto státu. Naším úkolem bylo složit slovenskou hymnu,
určit známé slovenské osobnosti, vyřešit křížovky a rébusy.
Mně osobně se nejvíc líbil překlad některých slov ze slovenštiny do češtiny. Poté, co jsme splnili všechny úkoly, zpracovali jsme na velký arch projekt, který se týkal právě Slovenska. Moc se mi to líbilo, bylo to poučné a přitom i zábavné.
Jana Ciepliková, 8.A

Mgr. Radka Kozlová

39. ROČNÍK ŠTÍTU ALBRECHTIC
LETOS V ALBRECHTICÍCH – BŘEZOVÁ KVĚTINKOVÝ DEN V ALBRECHTICÍCH

Historie „Štítu“ se začíná na podzim roku 1973, kdy přišli
funkcionáři tehdejší TJ Sokol Velké Albrechtice s námětem
uskutečnit fotbalový turnaj obcí s místopisným názvem
Albrechtice. Myšlenka byla po nezbytné diskuzi přijata a tím
byl dán impuls pro uskutečnění společného setkání občanů
obcí Albrechtic z celé České republiky. V loňském roce se
poprvé turnaje zúčastnila obec Olbrachcice z Polska a turnaj
tak dostává punc mezinárodní akce.
Letošní fotbalový turnaj se uskuteční v sobotu 30. června od
8:00 hod na hřišti v Albrechticích – Březová na Opavsku.
Zájemci z řad veřejnosti se mohou hlásit u pana Mariana
Chmiela, vedoucího naší výpravy. Odjezd autobusu je ráno
v 6:30 hod od šaten na hřišti FK Baník Albrechtice.
Juraj Legindi
místostarosta
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Ve středu 16. května 2012 proběhl již 16. ročník celonárodní
sbírky Český den proti rakovině. Veřejná sbírka letos, stejně
jako v minulých letech, slouží kromě výběru finančních
prostředků na projekty Ligy také k upozornění veřejnosti
na prevenci onkologických onemocnění. Proto ke každé kytičce
obdržel dárce i informativní letáček. Tématem letošní sbírky
jsou nádorová onemocnění ledvin.
Žáci naší školy se již popáté zapojili do této celostátní sbírky.
Dvě dvojice žákyň deváté třídy nabízely symbol sbírky – květ
měsíčku zahradního s oranžovou stužkou – všem žákům
základní školy a dalším spoluobčanům Albrechtic. Do sbírky
jsme zaslali 4834 Kč.
Všem, kteří si kytičku koupili, děkujeme.
Mgr. Kateřina Hořejší
Albrechtické listy

HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Mladí zdravotníci naší školy se opět zúčastnili soutěže
1. pomoci pořádané Českým červeným křížem, ve které předvedli své znalosti obvazové techniky, transportu raněných
a ošetření různých poranění (např. popálenin, bezvědomí
nebo zlomenin).
Soutěž začínala městským kolem 19.4.2012 v Albrechticích,
kterého se zúčastnilo 11 soutěžních družstev z Albrechtic,
Českého Těšína, Šenova a Ostravy. Pouze vítězové postoupili
do kola okresního, které proběhlo v Karviné 2. května 2012.
A opět pouze vítězná družstva postoupila do regionálního
kola v Ostravě konaného 9.6.2012 a celá soutěž vyvrcholí
republikovým kolem v Blansku v červnu 2012.
A jak se vedlo našim? Nejúspěšnější je družstvo II. stupně
(Budjačová, Zajíčková z 8.A, Janulková ze 7.A, Kubienová
a Adamcová z 9.A), kterému se podařilo postoupit do kola
regionálního kola v Ostravě, protože se stalo vítězem okresního
kola. 3. místo v okresním kole obsadilo družstvo ve složení:
Chodura z 8.A, Konyová a Miechová ze 7.A, Olšarová ze 6.A
a Szczygielová ze 6.B.

Také žáci I. stupně se této náročné soutěže zúčastnili a nejlepší
bylo družstvo dívek – Ruhswurmová, Gáborová, Folwarczná,
Holbová z 3.A a Hřivnáčová ze 4.A, které získalo 2. místo
v okresním kole.
Všem družstvům blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v krajském kole.
Mgr. Kateřina Hořejší

2. místo HMZ – okresní kolo.

1. místo HMZ – okresní kolo.

3. místo HMZ – okresní kolo.

JAZYKY HROU
Dne 12. dubna se na Základní škole Mládežnická v Havířově
uskutečnila soutěž v cizích jazycích Jazyky hrou. Soutěžily
mezi sebou dvoučlenné hlídky, které musely zvládnout v časovém limitu 3 minut nejrozmanitější úkoly, jako např. sestavit
správně rozhovory z jednotlivých frází, poznat slovíčko podle
jeho definice, skládat poloviny vět k sobě apod. Naši školu
reprezentovali za jazyk anglický Adam Ohnmacht z 8.A
a Jakub Moravec z 9.A. V jazyce ruském nás zastupovali
Daniel Sliwka, Vojtěch Waloszek, Sandra Křížová a Markéta
Kubienová, všichni z 9.A. A jak se umístili v konkurenci
mnoha škol z našeho regionu?
Markéta se Sandrou získaly 2. místo a Jakub s Adamem
3. místo. Všem soutěžícím a zvláště pak těm oceněným srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Mgr. Radka Kozlová
Albrechtické listy
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ALE SIĘ DZIAŁO!
Wraz z nadejściem wiosny, w szkole i w przedszkolu z polskim językiem nauczania w Olbrachcicach dzieci wzięły
udział w licznych przedsięwzięciach i imprezach. Nasz
„maraton“ rozpoczął się spotkaniem z panią Veronikou
Zdráhalovou - treserką psów. Pokazała nam ciekawe sztuczki,
opowiedziała wiele ciekawostek, ale przede wszystkim
nauczyła, jak należy zachować się w przypadku ataku psa na
człowieka.

Kilka dni później w przyszkolnym ogródku odbyło się „Spotkanie Wiosenne“, podczas którego swoją wiedzą i umiejętnościami mogły wykazać się nie tylko dzieci, ale też rodzice.
Wszyscy zaangażowali się z tym większą ochotą, że wyniki
pracy doprowadziły uczestników do fragmentów mapy, która
wskazała im miejsce ukrytego skarbu. Zwieńczeniem uroczystości było wielkie smażenie jajecznicy, która na pajdzie
chleba posypana szpyrką lub szczypiorkiem smakowała
nawet największym niejadkom.

W maju z kolei, dzieci z niecierpliwością wyczekiwały dnia,
w którym odbyły się Zawody Sportowe zorganizowane przez
Macierz Szkolną. Mali sportowcy brali udział w dyscyplinach
takich jak: biegi, rzut piłeczką, czy skok w dal. Choć wyniki
i miejsca na podium były ważne, dzieci doceniły także miłą
atmosferę i wspaniałą zabawę, tym bardziej że nagrodzone
zostały wysiłki każdego z uczestników.

Kolejnymi z majowych niespodzianek dla dzieci był wyjazd
do teatru lalkowego „Bajka“ na przedstawienie pt. „Pippi
Pończoszanka“ oraz warsztaty, podczas których uczniowie
pod kierunkiem pani Ivy Marákovej wykonali albumy techniką
ScrapBookingu. Zachwycone miny i słyszalne z każdej strony
dziecięce „achy“ i „ochy“ mówiły same za siebie.
Koniec miesiąca minął nam z kolei pod znakiem przygotowań do obchodów Dnia Mamy i dzieci także w dniu swojego
święta cieszyły się ze słodkiego upominku ufundowanego
przez rodziców zrzeszonych w Macierzy.

Ogromną radość sprawił nam również Urząd Gminy Olbrachcice przekazując kwotę pieniężną, dzięki której udało się
zaprosić teatr „Kwadryga“ z Bielska - Białej, który wystawił
na terenie szkoły spektakl o Szewczyku Dratewce.
Jednak to jeszcze nie wszystko! Dzieci szkolne mają za sobą
kilkudniowy wyjazd do Zielonej Szkoły w Rzece, przedszkolaki zaś wybierają się na wycieczkę do ZOO. Przed nami już
tylko zbliżające się wielkimi krokamim uroczyste zakończenie roku szkolnego i zasłużone wakacje.
Wszystkim życzymy miłego wypoczynku i do zobaczenia
we wrześniu!
Anna Werner
Nauczyciel przedszkola i szkoły
10

Albrechtické listy

RADOVÁNKY

DEN UČITELŮ

V sobotu, dne 26.5.2012 se v areálu Na Zámostí konaly tradiční
„Dětské radovánky“ naší školy. Žáci pod vedením svých vyučujících si připravili vystoupení, která předvedli svým rodičům, prarodičům a dalším návštěvníkům radovánek. Po
vystoupení žáků byly pro děti připraveny různé soutěže a hry
a také projížďka na koních.
Děkujeme všem dětem za vytrvalost a trpělivost při nácviku,
paní učitelkám za nácvik jednotlivých vystoupení, rodičům
ze sdružení „Rodina a škola“ za organizaci radovánek a panu
Mirkovi Enenkelovi za ozvučení celého programu. Rovněž
děkujeme všem rodičům, kteří finančně podpořili letošní
radovánky a taky sponzorům – Ing. Kowalczykovi, Důl ČSM
a paní Zelingerové, pojišťovna Generali.

V předvečer svátku J. A. Komenského se konala v Dělnickém
domě tradiční oslava Dne učitelů. Pan starosta Ing. V. Šipula
vyzdvihl nelehkou práci učitelů a s předsedkyní SPOZu
H. Bubikovou ocenili čestným uznáním a kytičkou deset
zaměstnanců a důchodců u příležitosti jejich životního
jubilea, které v tomto roce dovrší. Krátkým programem také
poděkovali učitelům za jejich obětavost, trpělivost a práci
žáci ZŠ pod vedením paní učitelky D. Uvírové, R. Kozlové
a M. Charvátové.

Mgr. Pavla Martinková

Mgr. Dagmar Uvírová

ANGLIČTINA HROU
Dne 24.5.2012 se žáci a žákyně sešli v učebně anglického
jazyka, aby ukázali své konverzační schopnosti v jazyce anglickém. Soutěže se zúčastnily třídy 6.A, 6.B a 7.A. Děvčata
a chlapci si připravili scénky, vyprávěli o sobě a své rodině,
o svém volném čase a zpívali. To vše předvedli v angličtině.
Všem se soutěž líbila, ale nejvíce samozřejmě těm žákům,
kteří byli oceněni.
6. ročník:
1. D. Nastulczyk, D. Uhrin, M. Kardoš, D. Adamec – scénka
My friend is a monster
2. K. Szczygielová, N. Jurčová, J. Otipková – píseň Titanic
3. A. Bílek – píseň Skyrim Song

Žáci 1. třídy.

7. ročník:
1. A. Kozel – My free time (vyprávění o volném čase)
2. D. Machaczek, K. Miechová, I. Gábor, R. Rzymanek –
scénka Mickey´s model dinosaur
3. V. Machaczková, M. Hamroziová, K. Wlosoková – píseň
Friday I´m in love
V 8. a 9. ročníku žáci soutěžili 23.5.2012 ve dvojicích a řešili
v časovém limitu 3 minut různorodé úkoly zaměřené na slovní zásobu, porozumění textu a gramatiku.
V 8. ročníku se umístili na 1. místě Adam Ohnmacht a Marek
Firla, na 2. místě Filip Bořuta a Radek Jančo a na 3. místě
Jakub Krupinský a Pavel Jeřábek.
V 9. ročníku byli nejlepší Jakub Moravec a Sandra Křížová,
na 2. místě skončili Vojtěch Waloszek a Jan Kotlář a na
3. místě Veronika Charvátová a Aneta Srncová.

Žáci 3. třídy.

Všem soutěžícím gratulujeme.
Mgr. Radka Kozlová, Mgr. Milena Zálešáková

Žáci 5. třídy.

Albrechtické listy
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NET OFFICE
Už podruhé jsme se zúčastnili počítačové soutěže na Střední
odborné škole Net Office se zaměřením na informační technologie. Soutěž byla opět náročná, ale naši deváťáci i osmačky
se své úlohy zhostili, jak nejlépe mohli.
Soutěžili již tradičně ve třech kategoriích:
1. Prezentace: V této kategorii nás úspěšně reprezentovala
děvčata z 8.A - Klára Zajíčková, Adéla Budjačová a Silva
Křížová. S prezentací na téma „Internet - dobrý sluha nebo
špatný pán?“ si poradily opravdu skvěle a byly nejlepší ze
všech. Obsadily to nejhezčí 1. místo.
2. Word a excel: Zde si lámali hlavu Veronika Charvátová,
Sandra Křížová a Honza Kotlář a v těžké konkurenci
nás skvěle reprezentovala Sandra Křížová, která obsadila
hodnocené krásné 4. místo.
3. Nejoblíbenější kategorií bylo zápolení tentokrát ve známé
hře Trackmania.
Naši kluci si vedli skvěle, Danek Sliwka se dokonce umístil na
„bedně“, vybojoval pro naši školu 3. místo.
Náš celý tým: Jakub Moravec, David Otipka, Dan Sliwka,
Saša Mainkranz a Dan Galganek. Moc všem gratulujeme!!!
Fotky i prezentaci z této akce si můžete prohlédnout na našich
stránkách informatiky.
Mgr. I. Ruhswurmová

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ PERMONÍČEK
Dějepisná soutěž „Permoníček“ je určena pro žáky 6. a 7. tříd
a žáci naší školy se soutěže zúčastňují od doby jejího vzniku.
V letošním školním roce se uskutečnil již 8. ročník této soutěže. Školního kola se zúčastnilo celkem 62 žáků. V kategorii
žáků 6. tříd naši školu v okresním kole reprezentovali Josef
Kotlář a Petra Nováková ze 6.A a v kategorii žáků 7. tříd
Michal Kožusznik a Tereza Janulková ze 7.A.
V konkurenci žáků z celého okresu Karviná si naši žáci vedli
velmi dobře a Josef Kotlář obsadil mezi žáky šestých tříd
2. místo a Michal Kožusznik vybojoval krásné 3. místo
v kategorii žáků sedmých tříd.
Žákům blahopřejeme k úspěchu v okresním kole dějepisné
soutěže a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Pavla Martinková
vyučující dějepisu
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GLOBE GAMES V LITOMYŠLI
Dnem 4.5.2012 v Litomyšli to vše začalo – již 15. ročník GLOBE
GAMES, který nesl název: „Již 15 let to spolu koulíme“.
Zúčastnily jsme se čtyři: Adéla Budjačová, Klára Zajíčková,
Tereza Švestková a Silvie Křížová z 8. A. Naším doprovodem
byla Mgr. Kateřina Hořejší, která nám ochotně pomáhala
s přípravou prezentace na tuto událost.
První den jsme zahájily Globe Games v lanovém centru, oficiální část však byla ve Smetanově domě v Litomyšli.
Druhý den byla terénní hra, při které jsme si vyzkoušely koulení velké nafukovací zeměkoule a také naše znalosti z meteorologie a hydrologie. Nechyběla však stanoviště pedologie –
zkoumání půdy. Podstatou celé hry, která probíhala v lesoparku
Černá hora, bylo vybrat si návrh úpravy lesoparku (např. stavba
lanového centra, minizoo), poté zajistit odborné posudky
ke stavbě a zpracovat i 3D návrh naší stavby. O vítězném
družstvu rozhodlo hlasování na závěrečném festivalu na
náměstí v Litomyšli.
I třetí den byl náš program nabitý. Hned po snídani jsme prezentovaly naši celoroční práci v přírodovědném kroužku.
Naším tématem bylo srovnání podnebí a kvality vody v Etiopii
a v Albrechticích. Odpoledne se na náměstí v Litomyšli konal
festival, který byl zahájen dokoulením nafukovací zeměkoule
na místo konání. Celé odpoledne nám vyplnily hudební
a taneční skupiny. A na závěr nás čekalo odhalení místa konání
Globe Games v roce 2013 – Litvínov. Konec dne jsme společně
s ostatními zakončily večerní prohlídkou litomyšlského zámku.
Adéla Budjačová, Klára Zajíčková,
Tereza Švestková, Silvie Křížová

...ANEB JAK JSME NA TOM S MATEMATIKOU
V letošním školním roce se na naší škole uskutečnilo mnoho
matematických soutěží, ve kterých si žáci mohli změřit své síly
v logickém úsudku. A nedopadli jsme vůbec špatně, spíše naopak.
V mezinárodní matematické soutěži KLOKAN se Katka
Miechová ze 7. A umístila na třetím místě v okrese Karviná.
GRATULUJEME!!!
A jaká to je vlastně soutěž? Počátky této soutěže jsou spojeny
se jménem australského matematika Petera O‘Hallorana. Jeho
záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější matematiky, ale získávat pro matematiku „normální“
žáky. Chtěl jim ukázat, že matematika nemusí být vždy nudný,
nezáživný a obávaný školní předmět. Chtěl jim poskytnout
radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh, kterých stále
ještě není v učebnicích dostatek, a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě,
škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním
měřítku. A Katka si s těmito úlohami letos poradila opravdu
bravurně.
Každoročně také probíhá na druhém stupni školní kolo matematické olympiády. Letos se zapojila Veronika Kornasová
ze 7. A pod vedením p. uč. Ruhswurmové. Úspěšně zvládla
základní školní kolo a probojovala se tak do okresního kola,
kde byly desítky nejlepších účastníků ze všech škol okresu
Karviná. Bezesporu je to skvělá reprezentace obce Albrechtice.
Chtěla bych tímto poděkovat jak Katce, tak Veronice, za
poctivou a svědomitou přípravu a popřát do dalších let ještě
mnoho takových pěkných výsledků a úspěchů.
Mgr. I. Ruhswurmová
Albrechtické listy
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DEN ZEMĚ S DEBRUJÁRY

VÍTĚZSTVÍ V PEVNOSTI BOYARD

Po úspěšném loňském vystoupení byli debrujáři naší školy
opět pozváni zúčastnit se akce města Havířova DEN ZEMĚ.
Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko a byla hojná účast. K našemu stánku se přišlo podívat velké množství dětí od těch
nejmenších z mateřských škol až po ty starší. Každý si zde
mohl vyzkoušet několik zajímavých pokusů. Například ovládat potápěče v láhvi s vodou, vyrobit si točící se vrtulníčky,
udělat velké bubliny, roztočit kelímek s vodou, která nevyteče
i když je kelímek dnem vzhůru nebo prozkoumat zajímavé
vlastnosti škrobu.
Letos byli velkými pomocníky zkušených debrujárů z 9. třídy
i malí debrujáři z 2. třídy. Den Země se opravdu vydařil
a doufáváme, že se na nás přijdete do Havířova příští rok
podívat.

V pátek 18. května se na základní škole Moravská v Havířově
konala soutěž ve stylu známé soutěže pevnost Boyard.
Naši školu reprezentovalo šestičlenné družstvo debrujárů ve složení
Sandra Křížová, Veronika Charvátová, Danek Galgánek,
Jakub Moravec, David Otipka a Danek Sliwka z 9. A.
Úkolem soutěžících bylo přemístit se podle mapy k jednotlivým
místnostem pevnosti se strážci pokladu, kde plnili dané úkoly
s ekologickou tématikou a obdrželi indicie. Poté družstvo
správně sestavilo heslo, díky kterému se jim otevřela pokladnice s pokladem, ze které se snažili odnést co největší
množství mincí.
A jak toto napínavé klání dopadlo? Pohár pro vítěze putoval
do Albrechtic. Naše škola porazila všechny zúčastněné
Havířovské školy a obhájila loňské prvenství. Gratulujeme
vítěznému družstvu a budeme držet palce v příštím roce
při obhajobě prvenství.

Mgr. Miriam Charvátová
vedoucí klubu debrujárů

Mgr. Miriam Charvátová

VÝPRAVA ZA LVEM
Letos na jaře se žáci 8. třídy naší školy opět vydali pozorovat
hvězdnou oblohu. PROČ? Zapojili jsme se do Mezinárodního
sledování světelného znečištění oblohy. Metodika je založena
na pozorování souhvězdí Orion a nově i souhvězdí Lva
a jejich viditelnosti.
Počasí nám přálo. Viděli jsme Orion i nejjasnější hvězdu noční
oblohy Sírius v souhvězdí Velkého psa. Pozorovali jsme i souhvězdí Lva. Zahráli jsme si různé hry, povídali si o hvězdné
obloze.
Záznamy z celého světa si můžete prohlédnout
na www.globe.gov/GaN/analyze.html
Příští rok se určitě do pozorování souhvězdí Orion a Lva opět
zapojíme.
Mgr. Miriam Charvátová
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STŘÍPKY Z ČINNOSTI TJ ALBRECHTICE
Uběhlo první pololetí roku 2012 a my můžeme bilancovat.
I tento půlrok byl pro TJ Albrechtice úspěšný.
Kromě pravidelného cvičení žáků, žen, starších žen
a tréninku volejbalistů a nohejbalistů naše TJ absolvovala
mnoho jiných akcí.

Radovánky - stepaerobik.

Jednou z významných veřejných akcí byla Slavností akademie
ke 20. výročí založení ČASPV a ke 20. výročí založení
TJ Albrechtice, která se konala v sobotu 5.5.2012 v Dělnickém domě v Albrechticích. Předvedly se na ní ve svých gymnastických a tanečních vystoupeních tělovýchovné jednoty
od Třince až po Ostravu. ZŠ Albrechtice reprezentovali žáci,
kteří pod vedením p. učitelek Charvátové, Kozlové a Ruhswurmové připravili ukázky stepaerobiku, country tanců
a orientálních tanců. Ten, kdo se na akademii přišel podívat,
si určitě odnesl domů krásný kulturní a sportovní zážitek.
Za vzornou přípravu akademie chceme jménem TJ poděkovat
všem účinkujícím a OÚ Albrechtice za finanční příspěvek
a poskytnutí sálu Dělnického domu.

Radovánky - orientální tance.

Velmi zdařilá byla i účast našich žáků v atletickém čtyřboji 11.5.2012 ve Stonavě. Našim mladým sportovcům se
dařilo, postoupili do krajského kola 26.5.2012 opět do Stonavy. Tam opět obhájili své sportovní kvality a 13 našich mladých atletů postoupilo do celorepublikového kola atletického
čtyřboje, které se konalo 2.6.2012 ve Staré Boleslavi. Republikového kola se zúčastnili tito reprezentanti TJ Albrechtice:
Natálie Gáborová, Jiří Kvapil, Robin Uhrin, Vojtěch Gabrhel,
Klára Kozlová, Eliška Štípková, Magdaléna Wanecká, Adrián
Bohm, Dominika Polášková, Aneta Kanichová, Miroslav
Růža, Daniel Schweser a Adam Mucska. Gratulujeme úspěšným mladým sportovcům.
Také družstvu volejbalistů se stále dobře daří. Družstvo
mixu vyhrálo okresní přebor, družstvo mužů a mixů postoupilo do krajské soutěže. Držíme palce, aby obě tato družstva
postoupila do republikového klání v Dřevěnici.
Albrechtické listy

V měsíci červnu nás ještě čeká Den dětí se soutěžemi
a hrami pro mladé sportovce, soutěž ve woodballu a molky
a v závěru měsíce se koná již tradiční soutěž v malé kopané.
Všichni jsou na tyto akce srdečně zváni.
Všem sportovcům a příznivcům sportu vůbec přejeme
jménem TJ Albrechtice krásné prožití prázdnin a těšíme se na
setkání na dalších sportovních akcích.
Za výbor TJ Albrechtice Jiřina Kowalczyková
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Senior doprava Českého červeného kříže
Oblastní spolek ČČK Karviná nabízí službu občanům
Karviné a blízkého okolí ve formě osobní přepravy typu
z domu do domu.
Jedná se o osobní přepravu podle Zákona č. 111/1994 Sb.
o silniční dopravě § 21b Příležitostná osobní silniční doprava.
Senior doprava ČČK nabízí občanů nebo seniorům osobní
přepravu, kterou mohou využít ve styku se zdravotnickým
zařízením nebo úřady státní správy či samosprávy. Tuto službu je také možno využívat i k návštěvě známých či rodinných
příslušníků, k návštěvě hřbitova, větších nákupů a pod..
Dle příslušného zákona o silniční dopravě nelze vybírat peníze od zákazníků rovnou, proto je nutno tuto záležitost řešit
pomocí nákupu pernamentek na jednotlivé ujeté km. Pernamentku je možno zakoupit přímo u řidiče nebo v kancelářích
Úřadu Oblastního spolku ČČK Karviná.
Pro koho je senior doprava určena:
• pro seniory, kteří nevlastní osobní automobil
• pro seniory, kteří zůstali sami, jsou špatně mobilní
a tím pádem zůstávají doma a sociálně strádají
• pro seniory, kteří potřebují odvoz a doprovod k lékaři
• pro seniory, kteří nemají nárok na sanitní vozidlo
• pro seniory, kteří mají daleko autobusovou zastávku
• pro seniory, kteří se bojí cestovat MHD.
Senior doprava je určena i pro zdravotně oslabené osoby
a matky s dětmi.
Kdo je zdravotně oslabená osoba?
Zdravotně oslabená osoba je osoba se zlomenou nohou
či rukou, která je na určité období špatně mobilní.

16

Proč využívat Senior dopravu ČČK:
• cenově přístupná
• zdravotnický dohled
• řidič proškolen z předlékařské první pomoci a asistenčních služeb
• ve vozidle nadstandardně vybavená autolékárnička
• řidič vozidla přijede na místo určení
• za službu neplatím hotově, koupím si předplacené jízdy
• řidič vozidla pomůže s nákupem, do schodů apod.
• nepotřebujete průkaz TP, ZTP, ZTP/P
• vhodný dárek pro rodiče - seniory.
Kde je Senior doprava k dispozici:
• Město Karviná a blízké okolí.
Jak si objednat Senior dopravu:
• telefonicky minimálně jeden den předem
• tel: 596 312 206, 596 312 207, 607 752 550, 733 363 214.
Kolik mě to bude stát?
• 1 km/ 10,- Kč (je možno si zakoupit pernamentku
na 30 km a 60 km)
• přistavení vozu 20,- Kč mimo město Karviná.

Albrechtické listy

LEGEM ET IUSTITIA – SÍŤ PORADEN ČR
SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Jsme občanské sdružení, LETEM ET IUSTITIA – SÍŤ
PORADEN ČR.
Poskytuje sociálně-právní poradenství všem občanům,
kteří jsou finančně znevýhodněni, potřebují ho a mají o něj
zájem.
Mnoho našich spoluobčanů, kteří se dostali do tíživé životní
situace a nejsou schopni ji řešit ani neví, na koho se mohou
obrátit.
PROTO JSME TADY - LEGEM ET IUSTITIA
Naše poradenské služby zahrnují oblast sociální (vše o dávkách SSP, hmotná nouze, příspěvek na bydlení), oblasti
občanského práva ( kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, platební rozkazy apod.), rodinného práva (svěření
dětí do péče, rozvody, výživné apod.) pracovního práva ( spory se zaměstnavatelem apod.) a finanční gramotnosti, mimo
jiné i v oblasti oddlužení ( osobní bankrot).
Poskytujeme také nadstandardní služby.
To zahrnuje sepisování návrhů, podání a žalob
na soudy a instituce.
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Vedeme vlastně klienta od vstupní konzultace až po dořešení
jeho problému.
Garantujeme přístupnost co největšímu počtu všem potřebným občanům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích,
aby svou situaci řešili včas a nedostávali se do následných
neřešitelných situací a problémů.
Další jedinečností je to, že v dohledné době bude komunikace
s klienty probíhat i přes SKYPE, kdy vlastně všechny potřebné informace od klienta získáme přímým rozhovorem s ním.
Skypová adresa bude klientům brzy k dispozici na nových
webových stránkách.
To vše znamená, že klienti, pokud to pro ně bude snazší
a jejich problém je nutno rychle řešit, nebudou muset poradny
osobně navštívit, ale pohodlně, ve vzájemné spolupráci bude
vyřešen, aniž by opustili svůj byt.
Naše adresa: LEGEM ET IUSTITIA - SÍŤ PORADEN ČR,
Jungmanova 25, 779 00 Olomouc,
Polní ul., 695 01 Hodonín
Jiří Beneš - statutární zástupce
o. s. LEGEM ET IUSTITIA – SÍŤ PORADEN ČR
Veronika Benešová, ředitelka poraden
e-mail: soc.pravniporadny.lei@seznam.cz
tel: 721 972 618, 737 381 312
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I V DEVÁTÉM TURNAJI V TOUCH RAGBY ZVÍTĚZILY ALBRECHTICE,
DOKONCE OBSADILY PRVNÍ TŘI MÍSTA
Ve čtvrtek 24.5.2012 se uskutečnil již 9. turnaj pátého ročníku
Havířovská školní liga v TOUCH RAGBY, opět na ragbyovém
hřišti v Havířově. Turnaje se zúčastnila čtyři družstva, tentokrát jedno družstvo Gorkého pro velkou nemocnost hráčů a tři
družstva Albrechtice I, II a III, tentokrát bez družstev
RC Rental.cz Havířov. Protože počasí turnaji přálo, se systémem každý s každým a přidala se i odvetná utkání. Utkání
se hrála na hřišti 30 x 45 m a hrálo se na 1 x 4 minuty se čtyřmi
hráči v poli s možností střídání jako v hokeji. Všechna utkání
rozhodoval Leon Sittek.

V odvetách pak družstvo Gorkého II opět remizovalo a to 1:1
s družstvem Albrechtic III, následně pak Albrechtice I remizovaly 3:3 s družstvem Albrechtic III a také pak Albrechtice I
remizovaly s družstvem Gorkého v poměru 2:2. V dalším
utkání pak nestačilo družstvo Albrechtice III na družstvo
Albrechtic II a prohrálo těsně 1:2, dále pak družstvo Albrechtic II předčilo svého soupeře z družstva Gorkého a zvítězilo
2:1. V posledním utkání turnaje pak prohrálo družstvo
Albrechtice I s družstvem Albrechtice III v poměru 1:2.

Dvě družstva Albrechtic a družstvo Gorkého při nástupu družstev
před turnajem.

Vzhledem k tomu, že Albrechtice I jsou již jistým vítězem
pátého ročníku Havířovská školní liga v TOUCH RAGBY,
rozdělil trenér Albrechtic Radomír Kloda družstva tak, aby
výkonnostně byla alespoň trochu rovnocenná. Proto se objevily některé překvapivé výsledky.
V prvním utkání remizovalo 2:2 družstvo Gorkého II
s Albrechticemi III, ve druhém utkání prohrály Albrechtice I
s družstvem Albrechtic II v poměru 3:4, ve třetím utkání
nestačilo družstvo Gorkého na družstvo Albrechtic I a prohrálo 1:3, v dalším utkání pak remizovala družstva Albrechtic
III a Albrechtic II v poměru 2:2. V pátém utkání přehrály
Albrechtice II družstvo Gorkého v poměru 2:0 a v posledním
utkání 1. kola nestačily Albrechtice I na Albrechtice III a prohrály v poměru 1:3.

Někdy to byl „bratrovražedný boj“, to když hrála družstva
Albrechtic proti sobě.
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Všichni hráli s velkým nasazením, jak hráči Gorkého, tak hráči
Albrechtic.

Vítězem 9. turnaje Havířovské školní ligy v TOUCH RAGBY
pro sezónu 2011/2012 a držitelem putovního poháru se stalo
družstvo Albrechtic II, které získalo celkem 16 bodů, na druhém
místě skončilo družstvo Albrechtic III se ziskem 13 bodů,
na třetím místě se ziskem 10 bodů skončilo družstvo Albrechtic I
a na čtvrtém místě skončilo družstvo Gorkého, které získalo
9 bodů.
Všechna družstva obdržela za vybojované umístění v tomto
turnaji diplomy a vítěz – družstvo Albrechtic II si odnesl
putovní pohár, o který se bude bojovat opět v dalším turnaji.

Jindy to byla těsná a nepropustná obrana.
(Pokračování na str. 19)
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I V DEVÁTÉM TURNAJI V TOUCH
RAGBY ZVÍTĚZILY ALBRECHTICE,
DOKONCE OBSADILY PRVNÍ TŘI MÍSTA
(Pokračování ze str. 18)

VÝSLEDKY 9. TURNAJE
Gorkého - Albrechtice III
Albrechtice I - Albrechtice II
Gorkého - Albrechtice I
Albrechtice III - Albrechtice II
Albrechtice II - Gorkého
Albrechtice I - Albrechtice III
Albrechtice III - Gorkého
Albrechtice II - Albrechtice I
Albrechtice I - Gorkého
Albrechtice II - Albrechtice III
Gorkého - Albrechtice II
Albrechtice III - Albrechtice I

2:2
3:4
1:3
2:2
2:0
1:3
1:1
3:3
2:2
2:1
1:2
2:1

POD MODROU OBLOHOU
I v tomto školním roce se naši žáci zúčastnili mezinárodní
soutěže v malování „Pod modrou oblohou“.
Téma znělo VESMÍR a naši mladí výtvarníci si s ním opět
dobře poradili.
Zde se můžete podívat na nejlepší práce, ostatní jsou zveřejněny na našich stránkách informatiky.
Soutěž v malování pochválil i BILL GATES.
Účastníkům soutěže vzkázal prostou a upřímnou radu:
„Získejte to nejlepší vzdělání, jaké můžete, nezahazujte možnosti, které se vám otevřou, stále se učte, jak se učit.“
A zde jsou jména našich nejlepších „umělců“:
1. místo Denisa Caldová ze 7. A
2. místo Ondřej Chodura z 8. A
3. místo Adam Kozel ze 7. A
4. místo Pavel Sedláček ze 6. A
5. místo Katka Miechová ze 7. A
Mgr. I. Ruhswurmová

TABULKA 9. TURNAJE
1.
2.
3.
4.

ZŠ Albrechtice II
ZŠ Albrechtice III
ZŠ Albrechtice I
ZŠ Gorkého

4
2
1
0

2
3
2
3

0
1
3
3

15:10
11:9
13:15
7:12

16
13
10
9

BODY PO DEVÁTÉM TURNAJI
Havířovská školní
TURNAJE
liga ragby 2011/2012
Družstvo
ALBRECHTICE I
GORKÉHO I
ALBRECHTICE II
GORKÉHO II
RC HAVÍŘOV I
RC HAVÍŘOV II
ALBRECHTICE III

1.
7
10
X
5
X
X
X

2.
10
7
X
4
5
X
X

3.
10
7
4
5
X
X
X

4.
10
7
2
4
5
3
X

5.
10
3
2
4
5
7
X

body
6.
10
7
3
X
4
5
X

7.
10
7
5
X
X
X
X

8.
10
7
4
5
X
X
X

9. 10. ∑
5
82
4
59
10
30
X
27
X
19
X
15
7
7

1. místo Denisa Caldová.

Poslední turnaj Havířovské školní ligy v TOUCH RAGBY
pro sezónu 2011/2012 se uskuteční v červnu 2012.

2. místo Ondřej Chodura.

Všechna tři družstva Albrechtic s putovním pohárem pro vítěze
turnaje.
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3. místo Adam Kozel.
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ALBRECHTICKÝ SPRINT TRIATLON TENTOKRÁT S INTERVALOVÝM STARTEM
Poslední
červnovou
sobotu, tedy 30. 6., se na
Těrlické přehradě u obce
Albrechtice uskuteční 4.
ročník Albrechtického
sprint triatlonu. Registrace na závod pro kategorii jednotlivců i pro
štafety byla spuštěna již
druhý květnový týden.
Tratě se nemění. Závodníky tedy čeká cca 750
metrů plavání ve vodě
přehrady, pak dva 11-ti
kilometrové obrátkové
okruhy poctivé cyklistiky mezi kruhovým
objezdem v Albrechticích a Těrlickem, a nakonec běh do Albrechtic (po ulici
Rybářská, Životická, Obecní, Hornická) a zpět k přehradě.
Novinkou letos ale bude, že se závodníci vydají do vln Těrlické přehrady v 20 sekundových intervalech. Pořadí na startu si
závodníci vylosují při registraci. Cílem tohoto experimentu je
zamezit taktizování v závodě. „Nikdo nebude v žádném okamžiku vědět, jak na tom je, a proto bude muset na kole jet
neustále naplno. Nikdo se nebude moct spolehnout na to, že se
jen poveze“ říká Lumír Hlaváč, člen pořádajícího klubu SK
Fuga „Je to experiment a uvidíme, jak ho přijmou závodníci“.
Závod tak slibuje zajímavou zápletku, kdy vítěz bude znám až
po doběhnutí posledního závodníka do cíle. Start prvního triatlonisty je plánován na 11:00. Je tedy docela možné, že první
plavci se dostanou z vody v době, kdy někteří ještě budou
čekat na start.

Závod pořádá klub SK Fuga a Český Červený Kříž Karviná.
Zázemí poskytuje základna Vodní záchranné služby Těrlicko.
Po závodě bude pro každého čekat občerstvení, včetně tradičního domácího guláše a piva. Zde proběhne i vyhlášení
výsledků a předání cen. Albrechtický sprint triatlon
je partnerským závodem Moravskoslezského poháru v triatlonu. Bližší informace naleznete na www.skfuga.cz nebo
www.cckkarvina.cz.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
VE VETERINÁRNÍ ORDINACI
V ALBRECHTICÍCH

• • • • • PLACENÁ INZERCE • • • • •

Dovoluji si upozornit občany na změnu provozní doby ve
veterinární ordinaci na ul. Kostelní č.p. 526 v Albrechticích:
Provozní doba:

Sudé týdny navíc:

Po
Út
St
Čt
Pá

9 - 11
8 - 11
8 - 11
8 - 11
8 - 11

14 - 17
14 - 16
14 - 17
14 - 16
zavřeno

Pá
So

8 - 11
9 - 11

16 - 18

Po domluvě možná návštěva pacienta.
MVDr. Martina Sukupová
veterinární ordinace
Kostelní č.p. 526
735 43 Albrechtice
tel.: 774 033 213
e-mail: veterinaalbrechtice@seznam.cz
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Po hlavním závodu ve sprint triatlonu proběhne vložený závod
v plávání v délce 1 500 m a 3 000 m. Bližší informace o tomto
plaveckém klání naleznete na www.skfuga.cz.
Pro děti budou připraveny různé atrakce, např. skákací hrad.
V prostoru startu a cíle bude připraven pro závodníky a jejich
doprovody a diváky bufet.
Po závodě je možno zůstat na závěrečnou after párty, kde
nabízíme možnost přespání na základně VZS Těrlicko v ceně
200,- Kč za osobu (spací pytel sebou, teplá voda, WC, kuchyňka
k dispozici). Nutná rezervace u organizátorů závodů.
Neváhejte a přijde podpořit všechny závodníky.

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
Koupím rodinný dům
nebo stavební parcelu.
Platím hotově,
prosím nabídněte.
Tel.: 608 370 379
Albrechtické listy
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POJIŠŤOVACÍ AGENT ODPOVÍDÁ
Odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s transformací penzijního fondu - výhody současné smlouvy
Jaké jsou výhody mojí smlouvy (proti novým podmínkám
smluv od r. 2013)?
1/ I v dalších letech bude ze zákona zaručeno, že klientům
transformovaného fondu musí správce připisovat vždy kladné
zhodnocení. Hodnota úspor klientů nemůže klesnout ani
v období finanční krize.
2/ Změna zákona i těmto smlouvám v transformovaném fondu
přiznává vyšší státní příspěvky podle nových pravidel.
Pokud si klienti zvýší své spoření, automaticky obdrží vyšší
státní příspěvky (od r. 2013).
3/ Pokud máte sjednánu výsluhovou penzi, můžete si až
polovinu úspor vybrat ještě před důchodovým věkem. Smlouvy uzavřené podle nového zákona již nebudou umožňovat
výběr úspor formou výsluhové penze.
Tím, že je Vaše smlouva o penzijním připojištění uzavřena
na dobu neurčitou, můžete využívat všechny výhody až do
doby, než smlouvu ukončíte a necháte si své úspory vyplatit.
Úspory na vašem účtu se stále výhodně úročí. Pokud na účet
dostatečně spoříte, dostáváte po dobu trvání smlouvy i další
státní příspěvky.
Mohu uzavřít (ještě jednu) novou smlouvu podle starých
podmínek?
Každý občan může mít uzavřeno pouze jedno penzijní připojištění. Novou smlouvu lze uzavřít od věku 18 let bez omezení
horní věkové hranice. Uzavření smluv pro všechny členy
rodiny je výhodné i z důvodu nulových poplatků za vedení
účtu a zasílání výpisu. Převod úspor do účastnického fondu
zhodnocujícího úspory podle nových podmínek platných pro
smlouvy uzavřené od 1.1.2013 je možný, opačně nikoli.
Co se stane s naspořenými penězi při úmrtí klienta?
O úspory se dědicové ani oprávněné osoby nemusí obávat.
Změnou zákona nedojde k žádné změně negativně ovlivňující
dědické nároky.
Termíny splatnosti budou pro odbytné (vyplacení úspor) - do
3 měsíců od žádosti, pro jednorázové vyrovnání do 1 měsíce
od žádosti.
Mám již splněny podmínky pro výplatu JV (jednorázové
vyrovnání).
Mohu na smlouvu dále spořit?
Můžete dále pokračovat ve spoření. Výše ani délka Vašeho
spoření není omezena. K Vašemu spoření Vám i nadále budeme

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
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žádat o státní příspěvky ve výši podle nového zákona.
Splněním podmínek jste si zajistil nárok na výplatu úspor vč.
státních příspěvků dosud připsaných na Váš účet i získaných
v dalších letech. Nic se pro Vás v tomto smyslu nemění.
Spoří mi pouze zaměstnavatel, budu získávat státní příspěvky?
Ministerstvo financí poskytuje státní příspěvek dnes i po
roce 2013 pouze k naspořené částce klienta. K příspěvku
zaměstnavatele se státní příspěvek neposkytuje.
Do kdy lze ještě uzavřít smlouvu za stávajících podmínek
starého zákona?
Počátek smlouvy (spoření) musí být nejpozději od 1.12.2012.
Sjednat smlouvu lze tedy pouze do konce listopadu 2012.
Navýšíte od ledna 2013 sami spoření na částku 300 Kč?
Měnit výši spoření bez souhlasu klienta nelze. Změnu výše
spoření můžete provést telefonicky na lince 840 132 132 nebo
na www.generalipf.cz nebo na kterémkoliv kontaktním místě
pojišťovny Generali.
Musím si navýšit příspěvek již nyní?
Klient nemá povinnost navýšit si spoření. Bez navýšení však
nezíská další státní příspěvky ke svému spoření.
Mohu spořit méně než 300 Kč měsíčně. Co mi doporučíte?
Do doby spoření se Vám započítají i měsíce, na které bude
uhrazena i min. částka 100 Kč měsíčně. Nevzniká u ní ale
nárok na státní příspěvek. Ten je připisován od spořené částky
300 Kč měsíčně a činí 90 Kč. Proto Vám pro čerpání všech
výhod Vaší smlouvy doporučujeme nastavit minimálně tento
příspěvek.
Pokud nezměníte výši svého sjednaného spoření ani platby,
nedostanete státní příspěvky. Vaše úspory se však i nadále
úročí. Proto není důvod smlouvu vypovídat. Spoření není
zatíženo žádnými poplatky, například za vedení účtu, a Vy jej
můžete bez omezení používat jako výhodný spořící účet.
Navštivte nás:
Generali Pojišťovna a.s.
Obecní 614, 735 43 Albrechtice
Zelingerová Eva
tel.: 732 444 469
e-mail: eva_zelingerova@generali.cz
IČ: 49565419

Právní záležitosti

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

JUDr. Marcela Žorièová
formou poradenství, sepisování listin, žalob, smluv vèetnì
kupních, také pøevody nemovitostí a zøizování vìcných bøemen.
Kontakt možný i na tel. è. Ha 596 810 741, 603 447 219
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SALON „ PÉČE O TĚLO „
KOSMETIKA,MASÁŽE, MANIKÚRA,PEDIKÚRA
Kosmetika,masáže – 736 415 644
Manikúra,pedikura,masáže 737 942 692

Akce r. 2012 : káždý 10-tý klient

zdarma ! ! !
Těšíme se na vaší návštěvu.
Nacházíme se v Albrechticích
v objektu hasičské zbrojnice.
WWW.salonpot.webnode.cz

N
E
K
O
S
I
SERV
15 727
03 1
mobil: 6

TONERY, INKOUSTY
repasované i originální
Stroje na laminování a vazbu dokumentů,
včetně spotř. materiálu, skartovače,
řezačky a jiná kancelářská technika
Jan Rusina, Albrechtice, tel.: 603 417 109,
(rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)

Obchodní místo ČP
úterý 1000-1200 a 1300-1600 hodin
čtvrtek 1000-1600 hodin
možno individuálně dle telefonické domluvy
na čísle 604 239 069 p. Hudáková
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ŠICÍ DÍLNA - Ostřížová
Provádím opravy oděvů, ložního prádla
i záclon (výměna zipu, zkracování aj.)
Středová 400, 735 43 Albrechtice
tel.: 602 44 80 84

KOUPÍME RD
s dostupností
na autobus
do Havířova.
Škola do 15 min.
Cena do 2 mil.
tel.: 724 670 589
Koupím rodinný dům
ve Vaši obci nebo
v blízkém okolí s dobrou
dostupností do Karviné.
Máme vyřízenou
hypotéku do 2,5 mil.
Za nabídky děkuji.

tel.: 724 670 516
Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 30. 8. 2012 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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