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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

za období od 24.5.2012 do 16.8.2012

za období od 24.5.2012 do 16.8.2012

Rada obce Albrechtice vzala na vědomí:
- informaci zástupce Autoklubu Albrechtice v AČR Minikáry
Mgr. Jana Syrového o uspořádání minikárových závodů
na území obce Albrechtice ve dnech: 1.9.2012 – Albrechtická
míle XXV. ročník a 2.9.2012 – Pohár starosty obce, s tím
související uzavírce pozemní komunikace 4749/III v obci
Albrechtice, ul. Těšínská,
- informaci o stavu stížností občanů obce Albrechtice podaných na Obecní úřad Albrechtice na hlučné veřejné hudební
produkce v areálu Zámostí v období od 06/2012 do 07/2012
a uložila připravit návrh změny obecně závazné vyhlášky
k podmínkám konání veřejných hudebních produkcí v obci
Albrechtice,
- žádost společnosti KR OSTRAVA a.s. se sídlem Ostrava –
Slezská Ostrava, o prodloužení termínu dokončení stavby
„Kanalizace a čerpací stanice Albrechtice“, která měla být
dokončena do 31.7.2012 a schválila prodloužení termínu
dokončení stavby nejpozději do 15.9.2012.

Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení Rady obce
Albrechtice schválilo:
- vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí
okresu Karviná ve výši necelých 50.000,- Kč na spolufinancování realizace projektu „Rozvoj a doplnění turistické
infrastruktury podél řeky Olše i Odry“ v období 2013 – 2014,
v rámci kterého bude provedena oprava značení cyklotrasy
na území obce Albrechtice.

Rada obce Albrechtice jmenovala:
- Mgr. Pavlu Martinkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Albrechtice s účinností od 1.8.2012 do 31.7.2018.
Rada obce Albrechtice uzavřela:
- nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu
č.p. 714 na ul. Obecní (zdravotní středisko) se Stanislavem
Jankůj bytem Albrechtice, s účinností od 1.8.2012.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Celá usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách
obce.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

UPOZORNĚNÍ

Ž

ádáme 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
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů
23 oznámení, řešeno 50 přestupků na úseku silničního provozu,
5 přestupků dle §46/2 zák.200/90Sb. porušení OZV č.03/2001
čl.V. „O nakládání s komunálním odpadem“ a porušení OZV
č.03/2005 čl.3 „Povinnosti držitelů psů“.
• Strážníci odchytili nebo jim bylo občany předáno 7 volně
pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní znalosti byli psi
majitelům vráceni a přestupky řešeny ve zkráceném řízení.
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dotazu hlídky OP byl také zjištěn řidič havarovaného vozidla
K.M. a spolujezdec C.R. oba z Albrechtic. Nedošlo zde ke
zranění osob a nikdo nepotřeboval ošetření. Věc byla ihned
telefonicky nahlášena dozorčímu PČR Těrlicko a ten lustrací
zjistil, že řidič není v pátrání a nemá zákaz řízení. Dále byla
provedena u řidiče orientační dechová zkouška na alkohol
s negativním výsledkem. Jelikož vznikla škoda jen na majetku
řidiče a nedošlo ke zranění osob a také neunikly provozní
kapaliny, hlídka OP pokračovala v hlídkové činnosti. Řidič
přislíbil odtažení vozidla.

• Na úseku zákona č.379/2005 Sb., §8 o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami byly řešeny 3 přestupky. Jednalo
se o podávání alkoholu nezletilým a kouření na zakázaných
místech.
• Dne 2.6.2012 v 20.20 hodin během pochůzky na ul. Hlavní
hlídka OP nalezla v příkopu muže, který jevil známky podnapilosti. Muž byl odveden na služebnu OP a lustrací bylo zjištěno,
že se jedná o pana D.L. z Havířova. Následně byl telefonicky
vyrozuměn příbuzný, který si podnapilého muže odvezl domů.
Případ byl dořešen předvoláním a přestupek byl vyřešen blokově.
• Dne 11.6.2012 v 17.00 hodin osobně oznámil R.M. z Albrechtic,
že našel na ul. Vrbiny pánské kolo. Hlídka OP kolo převzala
a převezla do garáže. Majitel kola se může přihlásit a kolo mu
bude vydáno.
• Dne 18.6.2012 v 16.35 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že na ul. Těšínské v osadě Červenky došlo
k dopravní nehodě a žádá hlídku OP o zjištění stavu. Na místě
zjištěna kolize dvou osobních vozidel bez zranění osob. Vozovka
byla průjezdná jedním pruhem komunikace. Hlídka OP usměrňovala dopravu do příjezdu dopravní policie.
• Dne 21.6.2012 v 23.15 hodin zjistila hlídka OP, že na ul.
Nádražní se pohybuje rychle jedoucí vozidlo. Hlídka zjistila,
že se jedná o vozidlo pana N.F. z Albrechtic, avšak registrační
značky neodpovídaly typu vozidla, které projíždělo kolem
hlídky. Vozidlo bylo následně zastaveno na ul. Strmé. Řidič
byl vyzván k předložení dokladů, ty však neměl a po další
výzvě, že bude vozidlo lustrováno přes PČR, chtěl s vozidlem
ujet. To se mu nepovedlo, byly použity donucovací prostředky
a přiložena služební pouta a vozidlo zajištěno. Řidič byl předveden k sepsání zápisu o podaném vysvětlení a případ byl
předán k dořešení správnímu orgánu pro podezření ze spáchání
přestupku.
• Dne 3.8.2012 v 23.26 hodin telefonicky oznámila S.N.
z Albrechtic, že v restauraci Dělnický dům spí na stole žena
v podnapilém stavu a nereaguje na výzvu k odchodu. Hlídka
OP na místě zjistila ženu, která byla podnapilá a po chvilce
reagovala na výzvu k předložení průkazu totožnosti. Jednalo
se o M.V. z Brna, která hlídce uvedla, že trošku slavila, zabloudila a neví, kde se nachází. Ženě byla vysvětlena cesta na
nádraží ČD.
• Dne 18.8.2012 v 22.35 hodin byla zjištěna na ul. Nádražní
dopravní nehoda vozidla Škoda Felicia, které bylo havarované
v poli. U vozidla postávala skupina asi 10 mladých lidí a po

• Dne 22.8.2012 v 10.40 hodin telefonicky oznámila C.J.
z Albrechtic, že když jela autem po ul. Hlavní, viděla ležet
v příkopu u odbočky k sběrnému dvoru neznámého muže
a prosí hlídku OP o prověření, zda není zdravotně indisponován.
Hlídka OP ihned vyjela na místo, kde skutečně ležel v příkopu
muž, navíc se svým psem. Dotazem na totožnost muže hlídka
zjistila, že se jedná o Š.P. z Ostravy, který šel na návštěvu
k příbuzným do Albrechtic. Náhle se mu udělalo nevolno,
vůbec necítil nohy a spadl do příkopu. Hlídka OP přivolala
na místo RZS, která pacienta na místě ošetřila a odvezla do
nemocnice v Havířově. Byl vyrozuměn švagr M.M. z Albrechtic,
který odvezl psa.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:
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VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE
Ondruch Marcin, Rozmusová Natalie, Turek Sebastian,
Waclawek Martin, Sznapka Adam, Sajkó Kristina,
Wawrzaczová Lucie, Marek Jakub Jan, Vondra Marek.
Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Gratulujeme!
Sbor pro občanské záležitosti v Albrechticích
Maleństwo się Wam urodziło,
wielki szum do domu wprowadziło.
Ty dzisiaj mamusią zostałaś,
i swojego synka będziesz przewijała.
Gratulujemy!
Aktyw dla Spraw Obywatelskich
w Olbrachcicach

Albrechtické listy

OBLASTNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO 2012
Kdy: 19. 10. - 26. 10. 2012
Kde: Turistická základna KSVČ Juventus v Řece
Cena: 2600,- Kč

Č

eský červený kříž Karviná pořádá každoročně tzv.
Oblastní studijní středisko ČČK. Jedná se o minimálně
šestidenní pobytový kurz určený pro žáky II. stupně základních škol. Tento kurz je dobrou přípravou pro žáky, kteří mají
zájem o studium na Střední zdravotnické škole.
Náplní kurzu je teoretická výuka, ale především praktické
procvičování předlékařské první pomoci. Po úspěšném absolvování účastník obdrží průkaz a certifikát o absolvování kurzu.
Na cenu pobytu je možné domluvit splátkový kalendář, kdy
v den nastoupení dítěte na pobyt musí být zaplaceno alespoň
50% z celkové ceny.
Absolventi tohoto kurzu mohou pomáhat při školení mladých
zdravotníků I. stupně, mohou své znalosti využít v soutěžích
Hlídek mladých zdravotníků, mohou se rovněž zúčastnit
navazujících školení (regionální studijní středisko, ústřední
studijní středisko).
Přihláška je ke stažení na stránkách ČČK Karviná:
www.cckkarvina.cz v sekci Oblastní studijní středisko.

KANALIZACE - SDĚLENÍ

V

souvislosti s plánovaným ukončením
stavby Kanalizace - Albrechtice m.č. Paseky
sdělujeme, že pro výše uvedenou stavbu
bude v nejbližších dnech zahájeno kolaudační řízení. Do doby ukončení kolaudačního řízení v cca. 12/2012 není možné se na
nově budovanou kanalizační síť napojit.
Termín pro napojení na novou kanalizační
síť bude předem oznámen. Dále upozorňujeme občany, že následné propojení od stávajících septiků, případně žump, si občané
realizují sami, případně odbornou stavební
firmou, na své vlastní náklady. Toto sdělení
se netýka vlastníků RD na ul. Stonavské.
Roman Švestka
referent investic

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 4. ČTVRTLETÍ 2012
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen:
Listopad: 1, 2
4, 5
11, 12
8, 9
18, 19
15, 16
25, 26
22, 23
29, 30

Prosinec: 6, 7
13, 14
20, 21
28, 29

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 5. října
Pátek 9. listopadu
Pátek 7. prosince
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 4. října
Čtvrtek 8. listopadu
Čtvrtek 6. prosince

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
3, 10, 17, 24, 31. října
Středa
7, 14, 21, 28. listopadu
Středa
19. prosince
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Pátek
12. října
Pátek
16. listopadu
Pátek
14. prosince
Zpracoval: Jiří Maślonka
vedoucí provozu
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.

Albrechtické listy
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FAJNE LATO 2012

Z

aś przeleciało lato i tak pomału rómbiym drzewo, abych
za chwile ni musioł marznyć. Latosi lato było moc piekne,
cieplutki, ale suche. Rana wóniawe, ozłocóne słóneczkym,
ludzie wyśmioci, a jak mie kiery pozdrowił, tóż żech musioł
odpowiedzieć: „Dobry, dziyń dobry“.
Dzieckóm se też udały feryje, aż żech im zowiścił. Wiycie,
pyndzyjónista, tyn ni mo żodyn orlab, nimo prymije, a czy
robi kole chałupy abo wylyguje, tóż mu fórt jednako, roz za
miesiónc dajóm pore korón na poczcie...
Przez ty hyca żech przesiedzioł w ciyniu, popijoł naszóm
dobróm wode aji Radka, i nie chciało se mi ani rozmyślać,
co bych Wóm napisoł. Uż se mi zdało, że starzikowo strónica
bydzie prózno, ale jak mie pani Kateřina pieknie popytała,
aż cosi napiszym, tóż żech pospóminoł i możecie se po naszymu
poczytać, co se srandownigo u nas aji dali stało.

W Karwinej jak grała Polónija, tóż to szyroko-daleko wszyscy
kibicowali, dycki były pełne trybóny. Roz se jedyn kibic
lutowoł kamratóm, że go na fuzbal nie chce puścić jego baba.
Kamraci mu poradzili, aż przegnie babe przez kolano i wyłoce
ji pore na dupe. W niedziele po połedniu chłop chcioł iść
fandzić Polóniji, a tu baba zaś swoji, że mo aspóndź w niedziele
być z nióm doma. Chłop przegnył babe przez kolano, dźwignył
suknie i uż se zagiyrził, że ji wyłoce na gołóm. Jak uwidzioł
pieknóm kulatóm dupke, tóż jóm pogładził i prawił: dyć dóma
też je pieknie...
W gospodzie na sztacyjónie w Trzińcu klimboł popity chłop.
Kóntrolowali go policajci, ale ni mioł żodnego dokumyntu,
aby se przekozoł, że to je ón. Jak se go pytali, kaj chce jechać,
tóż im prawił, że nigdzi, że chce iść do dómu, że miyszko na
Sośnie, a że robi we werku....

Kiejsi w każdej dziedzinie, aby mógli mnożyć bydło, tóż chowali na plymie byka, kańca, barana, capa. Aby były młode, tak
ku tym „chłopskim“ zwiyrzyntóm musieli zakludzić na
poskokani „babski” półki. Teraz uż to żodyn ani nie pamiynto,
ani nie wiedzóm, jak cap smerdzioł na pół dziedziny.
W Olbrachcicach też jedyn siedlok chowoł pieknego kańca,
ku kierymu kludzili maciory z całej dziedziny. Siedlok cosi
zarobił, a kaniec tyn uż z daleka poczuł, że bydzie radość ze
żywota – mioł se jak pasza w harymie.
Roz też ku kańcowi przikludzili maciore, ale ta ni miała moc
chyńci. Jak w zogrodzie ku ni z chlywka puścili kańca, tóż
góniła kole płota i piszczała, a kaniec za nióm. W ostatnim
momyncie prasła pyskym do płota, przeraziła sztachety i hajdy
do pola od Zamościo ku Pardubicóm. Za chwile se maciora
uzdeszyła, abo se to rozmyśliła, a kaniec jóm dognoł.
Na chwile było słychać piszczyni, ale potym chrochtani...
Od tego czasu zaczli olbrachczanie nazywać pole nad Płachtami ku Pardubicóm „Świńsko Krziwda“.

Jeśli żeście se aspóndź roz zaśmioli, tóż mie to moc cieszy,
bo dziyń bez śmiychu je dniym stracónym!

We Stónawie na Stawach miyszkoł razyr Navrátil. Chodził żech
do niego jako synek se ostrzigać – za trzi koróny. Był to
wiesioły chłop i dycki przi strziganiu cosi poopowiadoł,
przeważnie o fuzbalu, kiero dziedzina mo lepszy manszaft
i kiedy kiery bydzie grać ze stónawianami. Do stónawski
jedynostki był wielki fanda, nie wyniechoł ani jedyn zapas.
Na Sokolce se kupił wirszle, piwo, a aji cosi przidoł ku wstympnymu na „kaloryje” graczóm. Mioł taki przizwyczajyni, że na
zapasie przi fandzyniu kryncił kneflym przi kabocie.
W prawo kryncił, jak w ataku byli nasi, a jak strzelili gola, tóż
dźwignył rynce nad głowe i wrzeszczoł na pół dziedziny
Goool. Ale jak stónawskóm bramke atakowali rywale, tóż
kryncił kneflym w lewo, jak nasi dostali gol, tóż urwoł
knefel... Nikiedy jak se stónawianóm nie darziło, tóż szeł bez
knefli przi kabocie aji przi koszuli...
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,

Starzik Władek

FESTYN W DOMU ROBOTNICZYM
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czerwca 2012 odbył się festyn szkolny pt.: Euro 2012.
Dzieci wraz z paniami nauczycielkami wyćwiczyły piękny
program. Poszczególne tańce były związane z najróżniejszymi
dziedzinami sportów a przede wszystkim z piłką nożną.
Rytmiczne melodie i wesołe teksty stworzyły niezapomnianą
sportową atmosferę na zagajenie Euro 2012 w Polsce i na
Ukrainie oraz na zbliżającą się Olimpiadę w Londynie.
Widzowie więc mogli zobaczyć przyszłych piłarzy, pływaków,
skoczków, łuczników oraz sprinterów. Do sportowego
programu dołączyło również przedszkole, które swoimi rozbrajającymi tańcami wywoływało burze oklasków. Smaczny
bufet i całą organizację festynu jak co roku zapewnili nasi
wspaniali rodzice z Macierzy Szkolnej.
Serdecznie im wszystkim dziękujemy.
nauczyciele

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

Aktyw dla Spraw Obywatelskich
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PROSTŘENO PO STAROALBRECHTICKU

V

obecní kronice lze nalézt mnoho zajímavostí a proto
i mně zaplesalo srdce radostí nad stránkou plnou starých
místních receptů, které zapsal pan Valošek od starých hospodyní někdy v sedmdesátých letech.
V dnešní době nás televize krmí množstvím různých
kulinářských show, při kterých se nám občas sbíhají sliny
v ústech. Kuchyně italská, francouzská či thajská,cizokrajná
koření, pikantní chutě, mořské potvory, grilování - zkrátka
na co si jen vzpomene jazyk labužníkův. Mladá generace si
zase nedovede představit svůj jídelníček bez hamburgerů,
hotdogů nebo pizzy, to vše hojně zapíjené colou. Proto se mi
zdá, že nemůže být na škodu podívat se, co bývalo na stole
dříve. To, co vařívaly naše prababičky, však bylo mnohem
jednodušší a obávám se, že spousta lidí by v dnešní době nad
takovýmto menu poněkud ohrnovala nos.
Vařívalo se z toho, co bylo doma – brambory, zelí, mouka,
vejce,mléko, zelenina a ovoce ze zahrady. Maso bývalo vzácné.
Zaběhnout si do obchodu nebývalo tak snadné jako dnes
a svou roli tu hrála i finanční stránka. Nakupovaly se věci jen
opravdu potřebné, na zbytečnosti nezbývalo.
Takže se opásejme zástěrou, přichystejme suroviny
a nástup ke sporáku.
Na začátek si uvaříme BIGUS. Kdo se však těší na hutný
pokrm, plný masa, klobás a zelí, bude zklamán. Dříve se totiž
do vody z kysaného zelí zavařila jíška, rozkvedlalo se do toho
syrové vejce a povařilo se. Podávaly se k tomu loupané brambory.
Dalším pokrmem, který nám už dnes nic neříká, jsou
KVAKI, česky tuřín. Tuřín byl kdysi velmi používanou zeleninou, je totiž velmi lahodný a chutí předčí brambory. Může
se používat jako přílohová zelenina, nebo do polévky –
na Slovensku se z něj dodnes vaří tzv. bílá omáčka. My si bulvy
tuřínu očistíme, nakrájíme na plátky a uvaříme do měkka
v osolené vodě. Zahustíme jíškou a podáváme s vařenými
bramborami.
Dále si můžeme vyzkoušet ŠVOŁKI. Do mouky přiléváme po troškách vodu a současně mícháme tak, aby se
vytvořily tuhé zakulacené těstovité útvary tzv. švołki. Zavaříme je do osolené vody, kterou po uvaření scedíme. Omastíme
škvarky. Moje tchýně, která pocházela z Vendryně, vzpomínala, že u nich se švołki zavářely do mléka a osladily.

Ani taková PRAŽONKA není bez zajímavosti. Pšeničnou
krupici za stálého míchání pražíme, nejlépe v hliněné nádobě.
Poté zalijeme vařící vodou a opět za stálého míchání nám
vznikne těstovitá hmota. Z té se potom polévkovou lžící uštipovaly na misku malé knedlíčky a omastily škvarky.
Podobným pokrmem byla KURMUNKA, která se připravovala v období, kdy slepice méně nesly a bylo málo vajec.
Byla to taková úsporná míchaná vajíčka. Na omastku se
osmažila pšeničná krupice, zalila se horkou vodou a rozšlehanými vejci. Na jedno vejce se dávaly dvě lžíce krupice.
Když bylo doma uzené, vařívalo se často s hrachem –
GROCHULA – hrách se s uzeným uvařil do měkka, přidalo se
podle chuti několik stroužků česneku a přikusoval se žitný chléb.
Oblíbená bývala také BRYJA. K přípravě se používalo
ovoce buď jednoho druhu, nebo i směs toho, co bylo právě
zralé. Očištěné a rozkrájené ovoce se zalilo trochou vody
a rozvařilo se na řídkou kaši. Ta se zahustila sladkou smetanou s trochou hladké mouky. Podle chuti se bryja osladila.
Zajímavou variantou českých lívanců byly POŁIŽNIKI.
Z droždí, mléka (mohlo být i kyselé), vejce a hrubé mouky
se zadělalo řidší těsto, které se nechalo vykynout. Očistily
se zelné listy, které se položily na horkou plotnu a na ně se
nanesla tenká vrstva těsta. Po zapečení se placka obracela tak,
že se na ni svrchu položil další zelný list a obrátila se k dopečení. Při pečení v troubě nebo v peci je nebylo potřeba obracet.
Po upečení se suché zelné listy odlouply. Placka se na talíři
polila svařenou smetanou s cukrem, nebo se posypala strouhaným tvarohem či strouhaným perníkem a polila rozpuštěným máslem.
Tak co, milí gurmáni, co z této nabídky by jste rádi
ochutnali svými mlsnými jazýčky? Bylo by zajímavé, kdyby
se v místních restauracích či školních jídelnách objevilo menu,
které by bylo složeno z takovýchto pokrmů. Já osobně bych
si třeba takové połižniki klidně dala, určitě by to nemuselo
být špatné.
Přeji dobrou chuť.
Zuzana Macurová
kronikářka obce

SRAZ PŘÁTEL A KAMARÁDŮ Z ULICE JARNÍ
Tuto zábavnou akci pro děti, rodiče a přátele uspořádali Honza
Dinelli a Xenie Hawlasková. Akce se velmi vydařila. Pro děti
byly připraveny zábavné soutěže a nechyběly ani dobroty z grilu.

Sportovní odpoledne pro děti.

Za dobrý nápad a perfektně zorganizovanou akci jim patří
dík.

Přátelé a kamarádi ulice Jarní si mají co říci.

Albrechtické listy
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A JSME ZASE NA ZAČÁTKU........?

P

rázdniny nám utekly jako voda a zase tady máme nový
školní rok. Přivítáme děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale také děti, které k nám zavítají poprvé. Do tří
oddělení mateřské školy nastoupilo 75 dětí. Nástup do mateřské
školy je v životě dítěte a rodiče významným mezníkem. Poprvé
rodiče dobrovolně a na delší dobu odevzdávají své dítko paním
učitelkám. Pro děti začíná nová etapa života, plná nových
překvapení, zážitků, možností a nových kamarádů. Děti si
budou vytvářet novou roli ve skupině svých vrstevníků i mezi
novými dospělými. O prázdninách byla školka v plném proudu.
Na všech třídách se uklízelo, chystala se výzdoba. Druhé
a třetí oddělení bylo vybaveno novým nábytkem. Pro děti
na třetím oddělení čeká ještě jedno překvapení - zcela nový
interiér koupelny. Ke změnám došlo také v učitelském sboru.
Přivítáme novou paní učitelku, paní Pavlínu Brzozovou, která
nastoupí na druhé oddělení. A na co se mohou těšit vaše děti?
V průběhu roku na ně čeká mnoho aktivit/ kroužků /, různých
akcí, divadelních představení a sportovních zážitků. Také děti
přiloží ruku k dílu, protože budeme opět sbírat kaštany a žaludy
pro zvířátka na zimu, pomerančovou a citronovou kůru a starý
papír. Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na sběrových akcích v loňském školním roce. Všem dětem, rodičům
a paním učitelkám přeji krásný školní rok.
Za kolektiv MŠ
Jančarová Šárka, Nogolová Helena

NOVÝ ZÁKON ZMĚNIL SENÁTNÍ
VOLEBNÍ OBVODY

V

ážení občané, na konci letošního června vstoupil v platnost zákon o volbách do Senátu ČR, kterým dochází
ke změně volebních obvodů. Tři obce v okrese Karviná, a to
Albrechtice, Horní Suchá a Stonava přecházejí z volebního
obvodu č. 74, v němž už téměř šest let působím jako senátor,
do sousedního obvodu č. 75, kam patří Dětmarovice, Doubrava,
Orlová, Karviná a Petrovice u Karviné. Do volebního obvodu 74,
kam spadá Bohumín, Havířov, Petřvald a Rychvald, naopak
nově přechází Dolní Lutyně.
Po dobu téměř šesti let se mi se zástupci obcí spolupracovalo
výborně, pravidelně se scházíme se starosty a jako starosta
Bohumína jsem se při své práci v Senátu specializoval
a angažoval především v legislativě, která se týká právě měst
a obcí a života v nich. Snad i občané byli s mou prací a mým
hlasováním většinově spokojeni.
Za jeden ze svých největších úspěchů považuji například
změnu loterijního zákona, díky které jsme umožnili obcím
regulaci hazardu a zvýšili odvody do městských rozpočtů.
Povedlo se také zjednodušit stavební zákon, snížit podporu
fotovoltaickým elektrárnám a změnit rozpočtové určení daní,
což pro menší obce a města znamená, že budou mít více peněz
z výnosů daní. V našem okrese se tak všem obcím zlepší
finanční situace, což považuji za velký úspěch dlouhodobé
spolupráce se starosty a Svazem měst a obcí okresu Karviná.
Rád bych také všechny ubezpečil, že změnou volebního
senátního obvodu se nic nemění na mé ochotě dále spolupracovat i s těmi, kteří už teď patří do obvodu jiného. Jsme tady
na Karvinsku na jedné lodi.
Petr Vícha,
senátor a starosta Bohumína

Od svých dětí se naučíš víc než ony od tebe - ony tvou pomocí
poznávají svět, jaký už není, ty se od nich učíš, jaký je teď
a jaký bude.
Friedrich Rückert
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ZUCHY CZUJ!

O

d marca tego roku uczniowie szkoły z polskim językiem
nauczania mają możliwość uczestnictwa w zbiórkach
gromady zuchowej. Inicjatorką projektu jest druhna Monika
Santarius, która z wielkim zaangażowaniem przygotowuje
cotygodniowe spotkania.
Choć za nami dopiero trzy miesiące funkcjonowania, biszkopty (bo tak nazywają się ci, którzy pragną zostać zuchem)
zdążyły w formie zabaw, konkursów i ciekawych pogadanek
zdobyć nowe wiadomości i umiejętności. Wkrótce nasza
gromada oficjalnie przyjęła nazwę „Wesołe Ogniki”.
Zwieńczeniem spotkań i wspólnej pracy były wakacyjne
półkolonie, czyli tydzień pełen wycieczek i przygód, podczas
których dzieci w praktyce wykorzystywały zdobytą wiedzę.
Atrakcji było wiele… wyruszyliśmy między innymi na pieszą
wycieczkę do Kocobędza, zwiedziliśmy okoliczne pola i lasy,
odwiedziliśmy też Bibliotekę Regionalną w Karwinie.
Najwięcej emocji wiązało się jednak z nocą spędzoną w szkole,
kiedy po podsumowaniu wszystkich praw i obowiązków zucha,
dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie, pierwszy raz założyły
swoje mundurki i został im przyznany prawdziwy zuchowy
znaczek. Dzięki uprzejmości kochanych mam, o poranku
przywitał nas zapach świeżo upieczonego ciasta i gorącego
mleka prosto od krowy.
Ponieważ inicjatywa spotkała się z ciepłym przyjęciem ze
strony rodziców, zuchy w tym roku szkolnym z niesłabnącym
zapałem kontynuują swoją działalność. Cieszymy się na
kolejne spotkania i nową porcję niesamowitych wrażeń.
Anna Werner
Nauczyciel przedszkola i szkoły

ZAGAJENIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU

W

poniedziałek 3 września 2012 o godzinie 9.00, wraz
z zaproszonymi gośćmi panem starostą inż. Vladislavem Šipulą, panią prezes MK PZKO Heleną Bubik, panią
Palowską za aktyw obywatelski, prezes MSZ panią Mariolą
Nožička oraz Jadwigą Czap kierowniczką teatrzyku Drops,
rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny. Szkoła nadal
będzie szkołą jednoklasową, nie potrzebuje jednak w tym
roku szkolnym wyjątku z liczby uczniów, to samo dotyczy

klasy przedszkola. W szkole uczyć się będzie 15 uczniów a do
przedszkola uczęszcza 20 dzieci.
Podczas wakacji letnich nasza szkoła przechodziła drobne
remonty oraz malowanie klas tak by 3 września przywitać
wypoczętych uczniów oraz nauczycieli. W tym roku szkolnym
dzieci czeka kurs pływania w Sibicy, wycieczka do kopalni
soli, występy z okazji jubileuszu PZKO, ekskursje, pogadanki,
balik oraz na wiosnę obchody 185 lecia naszej szkoły .
Jolanta Kožusznik, dyrektor szkoły

Zielona Szkoła w Rzece.

Słońce w Zielonej Szkole.

NAŠE ŠKOLY

Albrechtické listy

PO ROCE OPĚT VÝLET ZA SBĚR

R

ok s rokem se sešel a my jsme
opět odměnili na konci června
nejlepší sběrače papíru, kteří ho
donesli do školy za celý školní rok více
než 100 kg. Odměnou pro ně byl
tradičně celodenní výlet. A kudy vedla
trasa tentokráte? První zastávkou byly
skokanské můstky ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Zastihli jsme zde letní
trénink školou povinných skokanů
a přesvědčili jsme se tak, že tento sport
není záležitostí jen zimních měsíců.
Starší děti se svezly sedačkovou lanovkou k vrcholu můstků a ty mladší si to
vyšlapaly pěkně po schodech. Nikdo
se při tom nezadýchal.
Pak následoval přesun do rodinného
podniku UNIPAR v Rožnově pod
Radhoštěm. Tam jsme se seznámili
s výrobou svíček a každé z dětí si
mohlo také samo jednu svíčku obarvit.

Skokanské můstky ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Třetím a zároveň posledním cílem bylo
Valašské muzeum rovněž v Rožnově.
Tentokráte jsme navštívili část mlýnů
valašskou dědinu. Po velké průtrži
mračen jsme i tuto prohlídku absolvovali s nadšením a ještě dnes vzpomínáme na hezky prožitý červnový výlet.
Zkrátka nepřišli ani ti, kteří odjeli
předčasně na dovolenou, nebo právě
v ten den reprezentovali naší školu
sportem. I oni dostali hodnotné ceny.
Věřím, že se i v letošním školním roce
se stejnou vervou pustíme do sběru
papíru a budeme se zase těšit na nějaké
výletní překvapení.
Touto cestou děkuji za pedagogický
doprovod p. uč. Uvírové a maminkám
dvou nejlepších sběračů na škole
p. Vicherkové a Kampasové.

Návšteva v podniku UNIPAR v Rožnově pod Radhoštěm.

Mgr. Ingrid Demelová

Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm.
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ÚSPĚCH NA SVĚTOVÉM MISTROVSTVÍ V HÁZENÍ PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK

N

a konci loňského školního roku se v pátek 15.6.2012
v Ostravě konal 7. ročník Světového mistrovství v házení
papírových vlaštovek. Naši školu reprezentovala dvě družstva.
První ve složení Nikola Delongová, Sandra Siostrzonková,
Ondra Chodura z 8. A a Martin Kunst z 9. A. získalo v prestižní soutěži štafeta družstev všech zúčastněných škol zlatou
medaili a jako jediní doběhli v rekordním čase pod dvě minuty.
Druhé družstvo ve složení Jana Otipková, Karolína Szczygielová,
David Adamec a Matěj Kardoš ze 6. B vybojovalo ve velké
konkurenci bronzovou medaili.

Poctivý trénink se opravdu vyplatil. Celkem si žáci naší školy
odvezli 3 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile.
V běhu s vlaštovkou vyhrála Jana Otipková.
Ve slalomu zvítězil Martin Kunst a mezi dívkami byla na
2. místě Jana Otipková a bronzovou medaili vybojovala
Sandra Siostrzonková.
V hodu na přesnost Nikola Delongová obsadila 3. místo.
Všichni naši žáci se ve velké konkurenci neztratili a dobře
reprezentovali naši školu. Soutěžící získali pěkné odměny
i zkušenosti a věříme, že se jim bude dařit i v příštím roce.
Mgr. Miriam Charvátová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 NA ZŠ A MŠ ALBRECHTICE

P

rázdniny utekly jako voda a je tady opět nový školní rok.
Tradičně se žáci se svými učiteli sešli na nádvoří školy
a 3.9.2012 se poprvé v tomto školním roce rozezvučelo školními chodbami zvonění školního zvonku.
Všechny žáky naší školy, pedagogy, rodiče a další hosty,
kteří doprovázeli své děti přivítala ředitelka školy Mgr. Pavla
Martinková. Přítomní hosté – starosta Obce Albrechtice
Ing. Vladislav Šipula, místostarosta Juraj Legindi, předsedkyně SPOZ paní Helena Bubiková a předseda sdružení

Šerpování prvňáčků.

„Rodina a škola“ pan Marek Miech ve svých krátkých proslovech pozdravili žáky a popřáli jim mnoho úspěchů v novém
školním roce. Do školy nastoupilo celkem 264 žáků a z toho
do prvních tříd 31 žáků, pro které byl tento den obzvlášť
významný a výjimečný. Jako památku na tento den obdrželi
od svých starších spolužáků – deváťáků šerpu s nápisem
„Prvňáček 2012“.
Přejeme tedy všem žákům hodně úspěchů v získávání vědomostí
a znalostí a také mnoho zážitků při nejrůznějších mimoškolních činnostech a aktivitách – ve škole v přírodě, na lyžařském výcviku, na karnevalu, při malování na chodníku…
Poprvé ve školní lavici.

Mgr. Pavla Martinková

CO NÁS ZAJÍMÁ / SPORT
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ALBRECHTICKÁ MÍLE
PO PĚTADVACÁTÉ…

NEROZVÁŽNOST SE MŮŽE PRODRAŽIT

Ž

e pořekadlo „malé děti = malé starosti, velké děti = velké
starosti“ rozhodně platí, o tom se přesvědčila paní Marta.
Občanskou poradnu Karviná, středisko Slezské diakonie,
vyhledala v záležitosti svého čerstvě dospělého syna. Ten
nedávno slavil na diskotéce nejen výborný výsledek maturity,
ale také přijetí na vysněnou vysokou školu. Oslavu nezvládl,
větší množství alkoholu vykonalo své a on se pustil do potyčky se známým. Oba mladíci nakonec skončili s drobnými
poraněními na pohotovosti. Syn paní Marty však dostal strach
z postihu, proto z čekárny lékaře utekl. Na základě výpovědí
svědků nebyl nakonec určen viník a věc tak byla uzavřena
pouze pokutou za porušení veřejného pořádku pro obě strany.
Syna paní Marty ale spravedlnost dostihla, a to v podobě
výzvy od zdravotní pojišťovny k úhradě nákladů za léčebné
výlohy druhého muže v řádech několika tisíc Kč, podložená
výpisem z osobního účtu poškozeného pojištěnce. Paní Marta
se proto zajímala, zda částku opravdu musí zaplatit. Nezdá se
jim správné, že zranění měli oba téměř stejná, viník nebyl
určen, přesto by měl syn uhradit takovou sumu. Také částka
jim připadá příliš vysoká, z výpisu z účtu není možné vyčíst,
kolik který úkon lékaře stál.
Poradkyně použila pro zorientování v situaci výklad Zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ten říká,
že „zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu
nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění, které
vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této
třetí osoby vůči pojištěnci.“ Dále pak příslušný paragraf upravuje oznamovací povinnost zdravotnických zařízení, policie
a soudů zdravotním pojišťovnám, pakliže se domnívají, že
poškození zdraví bylo způsobeno jednáním jiné osoby.
Kromě toho poradkyně uživatelce vysvětlila, že nárokování
nákladů pouze vůči jejímu synovi plyne zřejmě ze skutečnosti,
že syn ošetření nedokončil, kdežto druhý mladík ano, z výpisu
lze dokonce vyčíst ještě následná léčba a další kontroly. Co se
týče přesného nacenění jednotlivých úkonů, je možné zažádat
pojišťovnu o podrobnější rozpis.
Paní Marta pochopila, že za lehkomyslnost se opravdu platí.
Nahlas ještě zauvažovala, že nejlepší by bylo, aby celou částku
uhradil syn jako ponaučení do budoucna, nyní však tolik
peněz pohromadě určitě nemá… Na to tedy poradkyně navrhla,
aby se informovali přímo u pojišťovny na možnost rozložit
platbu do několika splátek. Toto řešení pak paní Marta přijala
jako ideální a odcházela s přesvědčením, že syn si svůj prohřešek jednoduše pokryje z letní brigády.
Poradenství poskytované dle zásad bezplatnosti, diskrétnosti,
nestrannosti a nezávislosti mohou občané Karviné a okolních
obcí využít v sídle Občanské poradny Karviná, nově na adrese
V Aleji 435 v Karviné-Ráji, a to v úterý od 8:00 do 12:00
a od 14:00 do 17:00, ve středu od 8:00 do 12:00 a ve čtvrtek
od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.
Poradnu lze navštívit osobně, popřípadě se na nás obrátit dopisem,
e-mailem na obcan.ka@slezskadiakonie.cz
nebo telefonicky na čísle 596 323 031.

11

V

e dnech 1. a 2. září si v Albrechticích opět po roce dali
dostaveníčko minikáristé z Čech a Slovenska. Šedesát
jezdců, od Košic až po Karlovy Vary, se zúčastnilo jubilejního
XXV. ročníku Albrechtické Míle a v neděli pak Poháru
starosty obce. Oba závody byly zařazeny do seriálu Českého
poháru a slovenští jezdci tyto závody jeli jako Slovenský
pohár a Mistrovství Slovenska.
Absolutním vítězem Míle i Poháru starosty se stal domácí
Standa SYROVÝ, nejrychlejší dívkou pak opět Katarína
POLÁKOVÁ z HLOHOVCE. Nejmladším jezdcem byla čtyř
a půl letá Anežka SLAVÍKOVÁ z MLADÉ BOLESLAVI.
Počasí zrovna přívětivé nebylo, ale zažili jsme tu i horší.
V neděli se jelo na suchu. Pršet začalo až na vyhlášení výsledků.
Závody se jely vlastně po uzávěrce Al. listů, proto tedy dnes
tak krátce. Více až v následujícím vydání Albrechtických
listů.
Jan SYROVÝ

Lenka Šimerdová
vedoucí OBČANSKÉ PORADNY Karviná
„Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.“

Vítězové XXV AM 2012.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ALBRECHTICE

V

roce 2008 jsme v našem sboru založily ženské družstvo,
které reprezentuje obec Albrechtice v požárním sportu,
zejména v disciplíně „požární útok“ a to i na postupových
soutěžích. V širokém okolí jsme jediný sbor, který je reprezentován pouze družstvem žen. Tento sport je především
o souhře a správném načasování. Každé zaváhání nás stojí
důležitou sekundu ve výsledném čase.
Naše družstvo je složeno z 8 dívek a to ve věku od 17 do 21 let.
Společně jsme trávily víkendy v duchu závodů a během sezóny
jsme se zúčastnily zhruba čtyřiceti soutěží. Úspěchy střídaly
neúspěchy, radost se střídala se zklamáním. Získaly jsme
nové zkušenosti a vylepšily jsme i své osobní rekordy. Vlastní
pílí jsme dosáhly nového traťového rekordu, a tím byl čas 17,1
sekund. Velikým zážitkem pro nás byla účast na Štítu Albrechtic,
kdy letos poprvé byla soutěž uspořádána i v požárním sportu.
Do Lesních Albrechtic jsme vyrazily s podporou starosty sboru
Janem Konyou, místostarostou Albrechtic Jurajem Legindim
a panem MUDr. Stanislavem Kowalskim. Soutěžily jsme ve
třech disciplínách, a to ve štafetovém běhu, požárním útoku
a v železném hasiči. Nejtěžším úkolem byl pro nás železný
hasič. Doposud jsme s touto disciplínou neměly zkušenost.
Myslím si však, že jsme se s úkoly, které na dráze byly připraveny, dokázaly dobře vypořádat. Z tohoto náročného dne jsme
si odvezly spoustu nových zkušeností a dokonce jsme obhájily
první místo.

Naším snem je stát se členkami Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Ke splnění tohoto přání nám i přes naši obrovskou
snahu a píli chybí plně funkční požární stříkačka. Jelikož ta,
kterou vlastníme, je poznamenána svým 12letým používáním
v požárním sportu. Již mnohokrát jsme doplatily na únavu
materiálu a opotřebení součástek, díky čemu nám byl odepřen
start na nemálo soutěžích. Bohužel naše stříkačka svým výkonem již nestačí na stále se zvyšující nároky tohoto sportu.
Výkony nově upravených strojů, se kterými soupeříme, jsou
dnes na mnohem vyšší úrovni. Nyní se snažíme společnými
silami získat finanční prostředky na koupi nové sportovní
stříkačky. Doufáme, že se nám tento sen splní a my budeme
moci pokračovat v tomto nádherném sportu.
V našem sboru není aktivní jen družstvo žen, funguje zde
i kroužek pro mladé hasiče. Děti se zábavnou formou učí jak
teorii, tak i praktické věci, které se vyžadují na soutěžích.
Jsou pořádány různé výlety a v létě je možnost účastnit
se hasičského tábora. Bohužel pro nízký počet členů, není
možné s dětmi jezdit na soutěže. Proto bych chtěla apelovat
na rodiče, kteří neví, co se svými ratolestmi. Přijďte se nejen
podívat, ale přijďte se také zapojit. Pomozte nám svou účastí
podpořit tento výjimečný koníček a společně se naučit novým
dovednostem.
S pozdravem vedoucí zájmových kolektivů
Kochová Agata
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FINÁLE ŠKOLNÍ LIGY RAGBY 2011/2012

inále Školní ligy ragby se uskutečnilo 20. června 2012 od
13,45 hod na hřišti RC Tatra Smíchov a podle propozic
zde hrála smíšená družstva (chlapci a dívky) v kategorii mini
(3. – 4. třída ZŠ), benjamin (5. – 7. třída ZŠ) a junior (8. – 9.
třída ZŠ). Na finálové turnaje se probojovaly nejlepší týmy
pražských základních škol, které od podzimu turnajově bojovaly o body a postup do finále – celorepublikového turnaje
Školní ligy ragby. Na tento turnaj se dále kvalifikovaly
družstva z Havířova, Albrechtic, Ostravy a Jablonce nad Nisou.
Nakonec se turnaje z našeho kraje zúčastnila 3 družstva, jedno
družstvo ze ZŠ Gorkého z Havířova (benjamin) a dvě družstva
z Albrechtic (junior a družstvo benjamin posíleno o dívku Alici
ze ZŠ Gorkého, aby družstvo vůbec splňovalo kritéria účasti).

Družstvo Albrechtic bylo opravdu družstvem BENJAMIN,
protože zde byli hráči z 6. a 4. tříd, kteří se nemohli výkonnostně rovnat k hráčům 7. tříd. Proto také družstvo Albrechtic
prohrálo všechna utkání, i když se jim podařilo skórovat proti
vítězi této kategorie ZŠ Vybíralova. Družstvo Albrechtic
skončilo v kategorii benjamin na pátém místě. Družstvo
Gorkého se umístilo na 3. místě.

Obě družstva Gorkého a Albrechtic v kategorii benjamin.

Výprava dorazila na hřiště Tarty Smíchov v Praze ve středu 20.
Června v 12,55 hod.

Družstvo ALBRECHTICE v kategorii junior (8. – 9. třída ZŠ)
sice hrálo dobře, ale na velmi fyzicky vyspělé hráče pražských
družstev ve dvou případech nestačilo. V kategorii junior
startovalo 6 družstev, která se utkala systémem každý
s každým a utkání se hrála na 1 x 6 minut. V prvním utkání
Albrechtice porazily ZŠ Drtinovu 2:1, v dalším utkání prohrály
se ZŠ Jana Wericha 1:4, následně Albrechtice porazily
ZŠ Vybíralova II v poměru 3:0 a v dalším utkání prohrály
se ZŠ Vybíralova I v poměru 0:3. V posledním utkání pak
Albrechtice remizovaly 4:4 se ZŠ Plzeňská. Družstvo Albrechtic
skončilo v kategorii junior na čtvrtém místě, když tuto kategorii vyhrála ZŠ Vybíralova I.

Po turnaji jsme se jeli ubytovat, kde jsme smyli pot a hořkost
porážek (na hřišti Tatry Smíchov probíhala rekonstrukce
šaten a klubovny). Pak jsme měli zajednanou večeři, kde jsme
si pochutnali na řízku z kuřecích prsíček s bramborem a okurkou.
Někteří se šli ještě projít k Edenu, kde hraje fotbalová pražská
Slavie.
Příští den po snídani ve formě švédských stolů jsme vyrazili
do Prahy, ale převládla nálada v horkém počasí zchladit se
ve vodě. Proto jsme navštívili přírodní koupaliště v areálu
Edenu, kde jsme také nakonec poobědvali. V centru Prahy
jsme pak na Staroměstském náměstí obdivovali orloj, viděli
jsme Betlémskou kapli, kde kázal mistr Jan Hus, pak jsme se
vydali směrem na Václavské náměstí, které jsme si prošli.
Viděli jsme sochu svatého Václava a také budovu Národního
muzea. Hlavní budova Národního muzea je však pro rekonstrukci uzavřena. Potom jsme se již vydali na Hlavní nádraží,
odkud nás vlak dovezl domů. Do Albrechtic jsme dorazili
po deváté hodině večerní.

Albrechtičtí umí útočit i bránit.

V kategorii benjamin se nakonec díky naším družstvům sešlo
5 družstev, která se utkala systémem každý s každým a utkání
se hrála na 1 x 6 minut. Suverénem této kategorie bylo
družstvo ze ZŠ Vybíralova, které disponovalo rychlými
a fyzicky vyspělými hráči. Družstvo ZŠ Gorkého nejprve
porazilo ZŠ Plzeňskou 3:0, pak prohrálo s pozdějším vítězem
ZŠ Vybíralova v poměru 1:3, potom remizovalo se ZŠ Jana
Wericha 2:2 a v posledním utkání porazilo družstvo Albrechtic
0:4. Družstvo Gorkého skončilo v kategorii benjamin na třetím
místě a kromě diplomu si také odvezlo bronzové medaile.

Na Staroměstském náměstí před orlojem.

Myslím si, že to byla pro všechny hráče i hráčky dobrá zkušenost a i přes několik porážek se „havířovské a albrechtické“
touch ragby prezentovalo dobře.
Poděkování si zaslouží také Lumír Badura, který mi pomáhal
zvládnout celý dvoudenní program tří družstev v Praze.
Radomír Kloda
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ROZJETÝ PETANGUOVÝ VLAK NABÍRÁ RYCHLOST

A

lbrechtický pétanque pokračuje dalšími úspěchy. Poslední
kolo zimního seriálu soft pétanguových turnajů, které
proběhlo na Staříči, nám přineslo druhé a třetí místo.

23.3.2012 otevřely Albrechtice svým turnajem,,Beraní koule“
jarní sezónu. Turnaj opět nemohl uspokojit všechny zájemce.
Zájem byl opravdu velký, ale prostory našeho areálu mohly
pojmout jenom omezený počet hráčů. Přesto se podařilo přihlásit včas řadě špičkových hráčů jak z ČR, SR a Polska.
Palmu vítězství si nakonec odvezli hráči z Polska. Pro naše
barvy zbylo třetí místo ve smíšené dvojici, Bukovčík Albrechtice - Lampert Bratislava. Další naši hráči skončili na dvanáctém a čtrnáctém místě.
Dalším turnajem, kterého jsme se zúčastnili, byl turnaj na
Hané v Litovli, kde naše družstvo ve složení: Iwanuszek,
Polách, Pavlík obsadilo v silné konkurenci osmé místo.
V doprovodném turnaji patřilo druhé místo družstvu z Albrechtic.
Prvomájové koulení ve Valšovicích přineslo naším barvám
úspěch ve formě druhého místa pro družstvo Valíka, Žiaka
z Albrechtic a Radačovského ze Žiliny. Třetí místo - Iwanuszek,
Polách, Pavlík z Albrechtic a šesté místo opět Albrechtické
družstvo. Byl to po dlouhé době velký úspěch našeho klubu
na půdě Valšovic.
5.5.2012 jsme uspořádali tradiční turnaj jednotlivců, který
opět nebyl turnajem bodovaným, protože přihlášení hráči se
turnaje nezúčastnili a nebyl naplněn nutný počet hráčů pro
turnaj.
Přesto turnaj proběhl v naprosté spokojenosti všech účastníků
a splnil své poslání. Turnaj vyhrál Zbyněk Jakeš z Valšovic.
Turnaj Litovel Cap nám přinesl úspěch ve formě druhého
místa: Bukovčík, Ševčík, Vajčovec.
MČR juniorů ve dnech 10.5 - 12.5.2012 bylo v naprosté režii
albrechtických hráčů, kteří vyhráli jak soutěž družstev, tak
soutěž ve střelbě, kde obsadili první a druhé místo – gratulujeme!
Výsledky družstev: 1. místo – Valík, Žiak, Polách, Poláchová
– všichni Albrechtice
Výsledky střelba: 1. místo – Žiak, Albrechtice, 2. místo –
Valík, Albrechtice
Poděkování patří i trenérovi juniorů, Poláchovi Liborovi, který
připravil a dovedl k vítězství na MČR.
Dalším turnajem, kterého jsme se zúčastnili, byl CC Polsko,
kde jsme se probojovali do dvaatřicítky a z dalších bojů
po neuvěřitelné smůle jsme byli vyřazeni. Umístění je shodné
s loňským a nevyjadřuje naše možnosti. V základní části jsme
porazili družstvo Valšovic, kteří nakonec hráli finále.

Neděle 20.5.2012 byla ve znamení dětského pétanque v rámci
oslav DD. Hrál se turnaj dvojic, bylo přihlášeno osm družstev
a o překvapení nebylo nouze. Turnaj vyhrála dvojice: Dujavová
- Pěsňová,
druzí: Kamienski Dominik - Harakovský Ondřej, třetí: Uhrín
Daniel - Adamec David.
Sobota 26.5.2012 opět pro naše barvy úspěšná. V hlavním
turnaji náš tým ve složení Iwanuszek, Polách, Pavlík druhé
místo, doprovodní turnaj: Bukovčík, Ševčík, Vajčovec první
místo, Valík Václav v Litovelském doprovodu, druhé místo.
Posledním kláním bylo utkání 1. ligy: Albrechtice versus
Žebětín, kdy jsme vyhráli 5:1.
Můžeme s radostí konstatovat, že jarní část pétanguového
klání byla pro Albrechtice velice úspěšná.
Všem, kteří se o to zasloužili patří poděkování s přáním
hodně dalších úspěchů!
Albrechtice 29.5.2012
Zpracoval Jan Bukovčík

INFORMACE Z TJ

V

ážení sportovní přátelé TJ Albrechtice u Českého Těšína
Vás zve opět do tělocvičny ZŠ v Albrechticích na pravidelné cvičení, které začne od 1. října 2012 a to:
pondělí malá tělocvična:
16.00 - 17.00 hod cvičení předškolních a mladších žáků
17.00 - 18.00 hod cvičení starších žen (mužů)
18.00 - 19.00 hod cvičení mladších žen
velká tělocvična:
16.00 - 19.00 hod volejbal
čtvrtek malá tělocvična:
16.30 - 17.30 hod cvičení R+D
17.30 - 19.00 hod sportovní hry
velká tělocvična:
16.00 - 18.00 hod nohejbal
18.00 - 19.00 hod míčové hry
Doufám, že si vyberete z některých cvičebních hodin a přijdete
mezi nás.
Všechny Vás zve mezi nás za výbor TJ Albrechtice
předsedkyně TJ Dagmar Pipreková
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ROZPIS VŠECH DRUŽSTEV - FK BANÍK ALBRECHTICE - PODZIM 2012
Kolo
2.
3.
3.
1.
1.
4.
4.
4.
4.
2.
2.
5.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
3.
4.
7.
7.
7.
7.
7.
5.
8.
8.
8.
8.
6.
9.
9.
9.
9.
9.
7.
10.
10.
10.
10.
8.
11.
11.
11.
11.
11.
9.
2.
12.
2.
12.
2.
3.
3.
13.
13.
1.
1.

Dr.
M
D
M
MŽ
SŽ
SŽ
D
MŽ
M
D
SP
HM
SŽ
MŽ
D
M
SŽ
MŽ
D
M
SP
SP
HM
SŽ
MŽ
D
M
SP
SŽ
MŽ
D
M
SP
HM
SŽ
MŽ
D
M
SP
D
M
SŽ
MŽ
SP
SŽ
MŽ
HM
D
M
SP
SŽ
D
MŽ
M
HM
SŽ
MŽ
D
M
D
M

Datum
18. 8.
26. 8.
26. 8.
29. 8.
29. 8.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
5. 9.
6. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9.
9. 9.
9. 9.
15. 9.
15. 9.
15. 9.
15. 9.
16. 9.
20. 9.
22. 9.
23. 9.
23. 9.
23. 9.
23. 9.
27. 9.
29. 9.
29. 9.
29. 9.
29. 9.
4.10.
6.10.
7.10.
7.10.
7.10.
7.10.
11.10.
13.10.
13.10.
14.10.
14.10.
18.10.
20.10.
20.10.
20.10.
21.10.
21.10.
25.10.
27.10.
27.10.
27.10.
28.10.
3.11.
4.11.
4.11.
4.11.
4.11.
11.11.
11.11.

Den
SO
NE
NE
ST
ST
SO
SO
SO
SO
ST
ČT
SO
NE
NE
NE
NE
SO
SO
SO
SO
NE
ČT
SO
NE
NE
NE
NE
ČT
SO
SO
SO
SO
ČT
SO
NE
NE
NE
NE
ČT
SO
SO
NE
NE
ČT
SO
SO
SO
NE
NE
ČT
SO
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Začátek
17.00
14.45
17.00
15.30
17.00
9.00
10.00
10.45
17.00
17.00
17.00
16.00
9.00
10.45
14.15
16.30
9.00
10.45
14.15
16.30
10.30
16.30
16.00
9.00
10.45
13.45
16.00
16.30
9.00
10.45
13.45
16.00
16.00
15.00
9.00
10.45
13.15
15.30
16.00
13.15
15.30
9.00
10.45
15.30
9.00
10.45
14.30
12.45
15.00
15.00
9.30
10.00
11.15
15.00
14.00
9.00
10.45
12.15
14.30
11.45
14.00

Domácí
SK Stonava
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ Petřvald u Karviné
FC Biocel Vratimov
TJ Petřvald u Karviné
FC Biocel Vratimov
SK Stonava
FK Baník Albrechtice
TJ Slovan Orlová
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ DEPOS Horní Suchá
TJ DEPOS Horní Suchá
TJ Petřvald u Karviné
SK Beskyd Čeladná
FC Horní Bludovice
FK Baník Albrechtice
TJ Slovan Orlová
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ DEPOS Horní Suchá
TJ Internacionál Petrovice
TJ Internacionál Petrovice
TJ DEPOS Horní Suchá
TJ Petřvald na Moravě
FK Baník Albrechtice
TJ Slovan Orlová
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
MFK Karviná „B“ (hř. Kovona)
TJ DURMAN Staré Město
TJ DURMAN Staré Město
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
MFK Karviná „C“ (UT)
MFK Karviná „C“ (UT)
TJ Slovan Orlová
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FC IRP Český Těšín (hř. UT Frydecká)
FK Bohumín
SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm
FK Bohumín
TJ Bystřice o. s.
TJ Slovan Orlová
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice

-

Hosté
FK Baník Albrechtice
1. FK Spartak Jablunkov
TJ Vendryně
TJ Sokol Dobrá
TJ Sokol Dobrá
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
MFK Havířov „A“
TJ Baník Rychvald
1. BFK Frýdlant nad Ostravicí
1. BFK Frýdlant nad Ostravicí
TJ Sokol Baška
TJ Sokol Dolní Lutyně
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Těrlicko
Internacionál Petrovice
MFK Havířov „B“
MFK Havířov „B“
1. BFK Frýdlant nad Ostravicí
SK Šenov
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ Slovan Havířov
FK Těrlicko
TJ Lokomotiva Petrovice
TJ Lokomotiva Petrovice
TJ Sokol Stará Bělá
FK Stará Bělá
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Slavia Orlová-Lutyně „B“
FK Slavia Orlová-Lutyně „B“
TJ Dolní Datyně - Havířov
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ Lokomotiva Louky
TJ Internacionál Petrovice
SK Brušperk
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice
TJ Sokol Věřňovice
TJ ČSAD Havířov
TJ ČSAD Havířov
TJ Sokol Hrabová
TJ Pražmo - Raškovice
TJ Havířov - Dolní Datyně
TJ Smilovice

Vysvětlivky: M - muži D - dorost SŽ - starší žáci MŽ - mladší žáci SP - starší přípravka HM - hostující muži (Slovan Orlová)
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Máte DLUHY,
EXEKUCE
nebo potřebujete
půjčit peníze?
Přijedeme na bezplatnou
konzultaci a pomůžeme
s řešením.
TEL: 724 670 589

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

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

Obchodní místo ČP

Ke každé uzavřené životní smlouvě
dárek v hodnotě 300,- Kč.
1x týdně úterý 1000-1200 a 1300-1600 hodin
možno individuálně dle telefonické domluvy
na čísle 604 239 069 p. Hudáková

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)
e-mail:rusina.jr@gmail.com

Albrechtické listy
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POJIŠŤOVÁK ODPOVÍDÁ:
Proč uzavřít penzijní fond do konce listopadu letošního
roku:
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/ 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.
3/ Pokud nový systém platný od roku 2013 bude pro mě zajímavý, mohu přejít do tohoto systému s touto smlouvou. Zpět
ale přestup možný není.
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SALON „ PÉČE O TĚLO „
KOSMETIKA,MASÁŽE,
MANIKÚRA,PEDIKÚRA

Těšíme se na vaší návštěvu.
Nacházíme se v Albrechticích
v objektu hasičské zbrojnice.
WWW.salonpot.webnode.cz
Kosmetika,masáže – 736 415 644
Manikúra,pedikúra,masáže–737 942 692
Přijímáme poukázky SODEXO a UNIŠEK.
Akce r. 2012 – každý 10-tý klient zdarma !

Akce do konce Listopadu 2012:
Při předložení tohoto letáku sleva 30%.

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 neomezeně dlouho 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 na 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 možná, opačně
nikoli.
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.
Musím si navýšit příspěvek už od března?
Klient nemá povinnost navýšit si spoření. Bez navýšení
však nezíská další státní příspěvky ke svému spoření.
Navštivte nás:
Zelingerová Eva, tel.: 732 44 44 69, Obecní 614, 735 43
Albrechtice, zelingerova.eva@seznam.cz, IČ: 49565419
Úřední hodiny:
úterý: 900 – 1400, středa: 900 – 1700
mimo tuto dobu tel. dohoda

ŠICÍ DÍLNA - Ostřížová
Provádím opravy oděvů, ložního prádla
i záclon (výměna zipu, zkracování aj.)
Středová 400, 735 43 Albrechtice
tel.: 602 44 80 84

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

Pohřební služba ARON
Havířov-Město, ul. Národní třída 1541/14a
Držitel Znaku kvality

N
E
K
O
S
I
V
SER
115 727
03
mobil: 6

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