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Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 6.3.2014 do 17.4.2014
Rada obce Albrechtice uložila:
- zrealizovat instalaci 2 ks lamp veřejného osvětlení u místní
komunikace ul. Bělehradská u budovy č.p. 164.
Rada obce Albrechtice jmenovala:
- s účinností od 1.3.2014 členem Povodňové komise obce
Albrechtice referentku životního prostředí Ing. Táňu Wojtynovou.
Rada obce Albrechtice souhlasila:
- s provedením inventarizace dřevin v majetku Obce Albrechtice
se zaměřením na zhodnocení současného stavu dřevin a míry
rizik ohrožení zdraví občanů a uzavřela Smlouvu o dílo mezi
Ing. Petrem Zahrajem a Obcí Albrechtice.
Rada obce Albrechtice schválila:
- Smlouvu o dílo na realizaci akce „Veřejné osvětlení část
Pardubice, Albrechtice“ a uzavřela Smlouvu o dílo mezi
společností FRESH ELEKTRO s.r.o. se sídlem Průjezdní
15A/1239, 735 35 Horní Suchá a Obcí Albrechtice,
- Smlouvu o dílo č. 0010/14 k modernizaci webových stránek
Obce Albrechtice a uzavřela Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem
Ing. Martin Michalec se sídlem Junácká 1249/4, 736 01 Havířov
– Podlesí a Obcí Albrechtice.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ze dne 25.2.2014
Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení rady obce vzalo
na vědomí:
- seznam akcí, které jsou nebo budou realizovány v průběhu
roku 2014 a jsou spolufinancovány z dotačních titulů.
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Celá usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva
obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce.

Srdečně zveme všechny občany na tradiční

ALBRECHTICKOU POUŤ
která se uskuteční v neděli 29.6.2014
v areálu Zámostí.
Pouťové atrakce zajišťuje p. Václav Tvardek.
Občerstvení a stánkový prodej zajištěn.
Ing. Vladislav Šipula
Starosta

Autor fotografie: Marek Santarius.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU
NA 3. ČTVRTLETÍ 2014
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Červenec: 3
Srpen: 7
14
10
21
17
28
24
31

Září:

4
11
18
25

2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 11. července
Pátek 8. srpna
Pátek 5. září
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 10. července
Čtvrtek 7. srpna
Čtvrtek 4. září
4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
2, 9, 16, 23, 30. července
Středa
6, 13, 20, 27. srpna
Středa
3, 10, 17, 24. září
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Pátek
18. července
Pátek
15. srpna
Pátek
12. září
Zpracoval: Kolář Petr
Mistr skládky
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM,
kteří oslaví ve 2. pololetí roku 2014
významné životní jubileum:
Mrózková Janina, Miechová Libuše, Stadtherr Jan, Luzarová
Věra, Kobzová Helga, Supik Karel, Koková Věra, Miech
Bedřich, Witoszková Marie, Izaiáš Jiří, Šipula Vladislav,
Wygrys Ondřej, Žyla Karel, Svačina František, Kružolková
Alena, Stonavský Jaroslav, Špalková Hilda, Berkyová Irena,
Turková Jana, Babiszová Vanda, Makówková Ludmila,
Prymus Adolf, Matuszynská Marie, Krochmalná Cecilie.

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE
Wojkowski Vít, Adamčíková Karolína, Przeczková Nikola,
Wawrzacz Adam, Šintajová Sofie, Zahraj František Gabriel,
Wiewiorková Michaela, Futerková Bára, Malíková Viktorie,
Němeček Prokop, Lusk Jonáš.
Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.

Albrechtické listy

80 LET VČELAŘSKÉ ORGANIZACE
ČSV V ALBRECHTICÍCH

V

letošním roce uplyne 80 let od založení samostatné
organizace Českého svazu včelařů v Albrechticích.
A to je samozřejmě důvod, aby se místní včelaři předvedli.
Chystáme výstavu, která se uskuteční v pátek a sobotu
12. a 13.9.2014 v Dělnickém domě. Mimo výstavu bude
připraven atraktivní program, na který bychom chtěli pozvat
odbornou i laickou veřejnost všech věkových kategorií.
K výročí spolku jsme vydali brožuru, která popisuje mimo
jiné historii včelaření v naší obci, přináší vzpomínky na některé
významné místní osobnosti. Dále obsahuje zajímavosti
ze života včel a články o významu včelích produktů a také
návod na upečení medového perníku.
Dvoudenní výstava bude mít odbornou část, která ukáže
zajímavé včelařské exponáty z historie i ze současnosti. Chceme
přiblížit veřejnosti zajímavosti o chovu včel a také plánujeme
předvést ukázkový úl se živými včelami. Pro děti bude připravena soutěž o znalostech ze života včel.
Na výstavu jsme přizvali také kolegy zahrádkáře, neboť včelaři
a zahrádka má k sobě velmi blízko.

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

BLAHOPŘÁNÍ

B

lahopřejeme manželům Emílii a Eduardu Poláčkovým
u příležitosti 65-ti let společného života, tj. ke Kamenné
svatbě, kterou oslaví 27.8.2014. Paní Emílie dne 25.5. oslavila
85 let a pan Eduard dne 23.9. oslaví krásných 87 let.
Chceme vřele poděkovat za vychování a lásku. Do dalších let
přejeme hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody.
Přejí 3 dcery a 3 synové, jejich manželky a manželé, 13 vnuků
a vnuček a 5 pravnuků a pravnuček.

Výstava bude mít samozřejmě i komerční část s nabídkou
místního medu i dalších produktů související se včelařením.
Návštěvníci se mohou těšit na medové perníky, které chystají
manželky našich včelařů. A plánujeme zapojit do akce i naši
albrechtickou veřejnost a to soutěží o nejhezčí medový perník
a o nejlepší či nejhezčí výpěstek ze zahrádky.
Do přípravy programu se aktivně zapojili žáci místních škol.
Program výstavy v sobotu dne 13.9. oživí kulturní vystoupení
malých žáčků z naší základní školy a z mateřské školky. A již
v předstihu probíhá v rámci školní výuky výtvarná soutěž
na téma „včela a zahrada“. Nejlepší výtvarné práce budou
vystaveny.
V pátek odpoledne je připravena přednáška pro veřejnost
MUDr. Jany Hajdůškové na téma Včelí produkty pro zdraví,
v sobotu v rámci slavnostní schůze bude odborná přednáška
Včely a včelí pastva.
Za organizační výbor Česlav Valošek
http://www.vcelari.com/
ceslav.valosek@gmail.com

VÝZNAMNÁ JUBILEA MANŽELSTVÍ

Ž

ádáme manželské páry, které v letošním roce oslavily
nebo oslaví zlatou svatbu – 50 let manželství nebo
diamantovou svatbu – 60 let manželství, nechť prosím informují
matriku Obecního úřadu v Albrechticích, tel.č. 596 428 448
kl. 14.
Iveta Chodurová
matrikářka

VZPOMÍNKA

K

do Tě znal, ten si vzpomene, kdo tě měl
rád, ten nezapomene. Dne 6. května
2014 vzpomínáme nedožitých 80 let pana
Alfréda Smelíka z Albrechtic u Českého
Těšína. Zároveň s námi dne 19.7.2014 vzpomeňte 4. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil. Stále vzpomíná manželka Jindřiška
a syn Tomáš.

Albrechtické listy
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VYPALOVÁNÍ TRÁVY

UPOZORNĚNÍ

této roční době opět nejčastěji budou hrozit požáry trav
a dalších porostů. Vypalování trav způsobí každoročně
mnoho zbytečných požárů. Je nutné uvést, že pálení staré
trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
zakázáno. Navíc při této činnosti hrozí nebezpečí přenesení
požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované a to
po povrchu suché vegetace. Oheň může být rovněž zanesen
větrem nebo proudy horkých spalin s jiskrami do lesů nebo
na plochy, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizované zbytky organických látek z dřívější
vegetace, přitom oheň může „doputovat“ na vzdálenost
desítek metrů a objevit se jinde až po několika dnech.
Fyzická osoba, která vypaluje porosty, se dopouští přestupku,
za který může být pokutována až do výše 25 000 Kč příslušným
orgánem hasičského záchranného sboru. Právnické osoby
a podnikající fyzické osoby rovněž nesmí provádět spalování
dřevního odpadu a spadeného listí plošně, při případném
spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a předem
je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Hasičský záchranný
sbor může stanovit další podmínky pro spalování nebo může
takovouto aktivitu zakázat. Pokud tuto povinnost právnická
nebo podnikající fyzická osoba nedodrží, dopouští se správního
deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč,
tato pokuta platí také při nenahlášení požáru při plošném
vypalování. Také je nutné pamatovat, že při pálení odpadu se
musí vždy postupovat v souladu se zákony jako je například
zákon o ovzduší, lesích, odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích jsou někteří
lidé stále nepoučitelní a trávu vypalují. Je nutné si uvědomit, že
při vypalování (plošné vypalování trávy, vypalování strnišť)
a spalování staré trávy (zapálení shrabané trávy na hromadě)
mohou lidé zavdat příčinu nejen ke vzniku požáru, ale navíc
mohou ohrozit životy a zdraví osob, zvířata a majetek. Na závěr
je nutné dodat, že vypalování staré suché trávy je sice
nejrychlejší způsob likvidace, ale není bezpečný a ekologický,
a hlavně je zakázaný.

NA DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ SPLATNOSTI
Z MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZE PSŮ A „ZA ODPAD“

V

Ing. Lukáš Rylko

V

ážení občané,
sazba poplatku „za odpad“ činí 400,- Kč za osobu
a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově do 30.6.
příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 30.6.a do 30.9. příslušného
kalendářního roku.
Specifický symbol pro odpady 7337.
Sazba poplatku ze psů činí:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě
1. za prvního psa
1 200,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa
1 500,- Kč,
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku
1. za prvního psa
100,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu a tento držitel
má trvalý pobyt v bytovém domě (mimo rodinné domy)
1. za prvního psa
200,- Kč,
2. za druhého a každého dalšího psa
300,- Kč.
Splatnost poplatku ze psů:
a) nečiní-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný
nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku,
b) činí-li poplatek více než 500,- Kč ročně, je splatný ve dvou
stejných splátkách, a to v termínu do 30.4. a 31.8. příslušného kalendářního roku.
Specifický symbol pro místní poplatek ze psů 1341.
Poplatky je možno uhradit hotově v pokladně Obce Albrechtice,
a to v přízemí, dveře č. 2 (sekretariát) nebo v prvním patře,
dveře č. 22 (matrika) nebo také bankovním převodem na číslo
účtu 1721599329/0800.
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení,
číslo popisné, popřípadě po telefonické domluvě
na tel. č. 596 428 448 přidělený variabilní symbol.

Složenky se v letošním roce nebudou posílat!
Kornelia Kapiasová, referent majetkoprávní
Renáta Papalová, referent finančního odd.

HLEDÁM NOVOU RODINU

D

ne 20.5.2014 byla nalezena v zadních prostorech obecního
úřadu dvouletá fenka (kříženec německého ovčáka
s labradorem). Fenka je většího vzrůstu, velmi hodná, přítulná
a slyší na povely.
Momentálně je umístěna v kotci za obecním úřadem. Roxy
má velmi ráda pohyb a proto je vhodná k rodinnému domku
se zahradou.
Velmi se za Roxy přimlouváme, neboť si zaslouží hodnou
a starostlivou rodinu, které bude oporou.
V případě Vašeho zájmu, se můžete obrátit na referentku ŽP
Ing. Táňu Wojtynovou, která Vám Roxy ukáže a poskytne
více informací.
Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
• Za poslední čtyři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 52
oznámení, řešeno 34 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“, porušení OZV
č.03/2005 čl.3 „povinnosti držitelů psů“ a porušení OZV
č.01/2013 „o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích“.

Albrechtické listy

• Dne 23.4.2014 v 14.17 hodin telefonicky oznámila Š.K.
z Albrechtic, že na jejich vozidle neznámý pachatel přeřízl
hadičku od benzínu a patrně jim chtěl odcizit benzín. Záležitost
byla oznámena hlídce PČR Těrlicko, která případ převzala.

• Strážníci odchytili nebo jim bylo občany předáno 5 volně
pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní znalosti byli psi
majitelům vráceni a přestupky řešeny ve zkráceném řízení.

• Dne 7.5.2014 v 21.50 hodin telefonicky oznámil výpravčí
ČD Albrechtice, že ve vestibulu nádraží ČD je zraněný mladý
muž, který chce zavolat policii. Hlídka OP na místě zjistila,
že se jedná o K.P. z Albrechtic, který byl v Havířově napaden
třemi neznámými muži. Na místo byla přivolána RZS, která jej
převezla k ošetření do nemocnice v Havířově. Muži bylo doporučeno, aby ihned po ošetření zašel věc nahlásit na policii
v Havířově, kde se napadení událo.

• Dne 6.2.2014 v 23.52 hodin telefonicky oznámil výpravčí
ČD Albrechtic, že kolem budovy ČD se pohybuje neznámý
muž, tříská do dveří a vyhrožuje, že něco rozbije. Hlídka OP
po příjezdu na místo spatřila muže sedět za nádražní budovou
u přechodu přes koleje pro zaměstnance drah. Muž u sebe
neměl žádné doklady k prokázání totožnosti, peníze, mobil ani
tašku. Hlídce OP uvedl, že se jmenuje F.P. z Miřetic, že přišel
z Českého Těšína za kamarádem a po hlídce OP se dožadoval
odvozu do Českého Těšína. Bylo mu vysvětleno, že na to OP
nemá pravomoc a není žádná taxislužba. Muž se začal chovat
agresivně a byl zjevně v podnapilém stavu a proto byla na
místo přivolána hlídka PČR Těrlicko, která u muže provedla
dechovou zkoušku na alkohol. Jelikož zkouška dopadla pozitivně, byl muž převezen na PZS do Karviné.

• Dne 13.5.2014 v 8.45 hodin telefonicky oznámil Z.P.
z Albrechtic, že u Dělnického domu se pohybují dva mladíci
s kolečky, kteří vezou železný šrot. Hlídka OP pojížďkou
na ul. Bělehradské zjistila dva mladíky, kteří vezli litinovou
vanu, plechy a litinový rošt. Byli vyzvání k předložení dokladů,
jednalo se o sourozence Č.J. a Č.D. z Horní Suché. Hlídce OP
uvedli, že vanu dostali a rošt našli ve Stonavě. Byla vyrozuměna
PČR Těrlicko, která si Č.D. odvezla k výslechu na oddělení do
Těrlicka a Č.J. byl hlídkou OP vyřešen blokově za přestupek
přisvojení věci nálezem.
Je škoda, že takhle všímavých osob není v naší obci více, mohlo
by to přispět k větší objasněnosti některých malých krádeží.
Občané, dívejte se více kolem sebe a při jakémkoliv podezření
volejte policii. Děkuji.

• Dne 18.3.2014 v 14.15 hodin osobně oznámil C.D. z Albrechtic,
že na křižovatce u kostela na ul. Hlavní se stala dopravní
nehoda. Hlídka OP na místě zjistila, že v křižovatce stojí vozidlo BMW řidiče B.P. z Albrechtic a u chodníku na ul. Školní
zraněná cyklistka D.L. ze Stonavy, která křižovatkou projela
z ul. Obecní a nedala přednost řidiči BMW. Ke střetu vozidla
s cyklistkou údajně nedošlo, ale cyklistka jevila známky
opilosti, takže neudržela rovnováhu a upadla. Byla zraněna
v obličeji a na rukou. Na místo byla přivolána RZS a PČR
Těrlicko, která si případ převzala. Hlídka OP do příjezdu
dopravní policie usměrňovala dopravu v křižovatce.
• Dne 5.4.2014 v 19.20 hodin telefonicky oznámila H.I.
z Albrechtic, že z restaurace „AMI“ vyšel silně podnapilý muž,
nasedl do bílého vozidla Audi, při couvání narazil do zaparkovaného vozidla a poté odjel směrem do centra obce. Hlídka OP
událost telefonicky oznámila dozorčímu PČR Těrlicko a zkontrolovala pojížďkou, zdali se popsané vozidlo někde v obci
nenachází. Toto vozidlo ale nebylo nikde spatřeno. Kolem 20.
hodiny se hledané vozidlo objevilo u restaurace „AMI“. Řidič
byl hlídkou OP vyzván, ať uvede vozidlo do klidu a vystoupí.
Jelikož byl již na pohled v silně podnapilém stavu, byl předán
hlídce PČR Těrlicko k provedení dechové zkoušky a na místo
byla přivolána dopravní policie.
• Dne 18.4.2014 v 20.45 hodin telefonicky oznámil dozorčí
PČR Těrlicko, že u restaurace „Gumok“ na ul. Hlavní stojí
nějaký zmatený mladý muž, který na policii oznámil, že má
doma radioaktivní kameny, před kterýma ze strachu utekl.
Hlídka PČR prosí hlídku OP o součinnost a prověření oznámení.
Na místě bylo zjištěno, že se jedna o F.P. z Albrechtic, který
byl patrně pod vlivem omamných látek. Byla přivolána RZS,
která muže převezla do nemocnice.

Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:

Hledáme svědky vážné dopravní nehody, která se stala
17.12.2013 kolem 17. hodiny na ulici Hlavní. Kdy při přecházení vozovky byla sražena a vážně zraněna chodkyně. Žádáme
svědky, aby se ozvali na můj uvedený kontakt 608 736 253.
Děkuji.
Martinek

KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
PRO SENIORY – LEHCE POKROČILÉ

Velké poděkování za práci a trpělivost patří paní učitelce
Mgr. Ruhswurmové.
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SMUTNE ROCZNICE

W

drugi połowicy roku se przipómniymy dwie wielki, moc
smutne rocznice – poczóntki dwóch światowych wojyn.
Przed sto rokami pan cysorz z generałami wygłosił wojne
Serbóm. Do wojny se hned zamiyszali aji polityci i ich generałowie z całego świata i tak była z tego światowo wojna.
Zginyły milióny niewinnych młodych ludzi. Po sztyrech
rokach se świat na nowo uporzóndkowoł. Poschraniali co było
zniszczóne, na całym świecie postawili pómniki z dłógimi
spisami nazwisk tych, co chcieli żyć...
Świat se zaczón na nowo cieszyć, rodziły se dziecka. Pomału
wszyscy zapóminali, że se przed pore rokami mordowali
bajónetami, strzylali, dusili gazami...
Generałowie zaś na nowo zaczli snuć swoji zbrodnicze pajynczyny, nejlepsi wynalazcy ulepszali era, kanóny, tanki.
Zaś nikierzi mieli mało miejsca we swojich landach.
Za dwacetpiyńć roków Hitler ze swojimi generałami zbałuszył
naród i ruszyli na Polske. Zaś mu nikierzi przidrzistowali,
bo też chcieli aji do siebie cosi urwać abo zarobić. Nikierzi
se mu postawili do cesty, nikierzi generałowie aji na drugim
kóńcu świata se też chcieli ukozać jaki majóm armije i bohaterów. Wybuchła drugo wojna światowo. Bróń uż była na tela
lepszo, aji ludzi było wiyncyj i też to tak dopadło, że ani
wszystki milióny padłych se nie dało porachować. Era uż
fyrkały po tysióncach, całe miasta były wymazane, na kóniec
aji dwa miasta wymazali atómym... Potym se uż każdy myśloł,
że nigdy wojny nie bydzie.
Zaś postawili nowe miasta aji nowe pómniki tym, co nie przeżyli.
Za pore roków generałowie wygłosili nowe wojny, ale taki,
kaj se prubowały jyny nowe brónie ukazowały siłe potyng
świata, i tak to je do dzisio. Snoci ani jedyn dziyń na świecie
za ostatnich sto roków nie był bez wojny...
Oblykli galaty, łapli gwery i haltowali. Był to ruski oficyr
z nieprzijacielski stróny fróntu, kiery se chcioł przejechać,
a zbłóndził.

Zakludzili go do Austryjoków, tam mu snoci prziciśli i dowiedzieli se strategiczne dane o ruskich planach. Za to obaj nasi
bohaterowie dostali krziże walecznych i tydziyń orlabu.
Starzik też spóminoł, że wtedy we wojnie zakopowej było
tak, że wojocy z obóch strón fróntu mówili jednakowo, nikiedy
se aji społym zagrali karty. Jak se odtrómbiło, tak strzylali...
Starzik dokurził fajfke, pszczoły pieknie bzuczały na lipie,
a jo se uż na nic starzika nie pytoł. Ni móg żech pojóńć,
czymu sóm ludzie tacy głupi. Starzik chynył spadki medale
do starego gorka bez ucha i zaniós do kredynsa,
Nie wiym, kaj se podzioły ty ordery i krziże walecznych za
cysorza, ale gornek bez ucha co w nim były, wyobraźnia moja
zachowała na dycki...
Starzik Władek

HLEDÁME NOVÉ PÁNÍČKY,
POMŮŽETE NÁM?

V

ážení občané,
ráda bych Vás upozornila na novou funkci webových
stránek www.obecalbrechtice.cz. V sekci „Nalezení psi“ se nyní
nově nachází automaticky aktualizovaný seznam nalezených psů
na území obce Albrechtice a blízkého okolí. Díky tomuto portálu
získáte aktuální a přehledné informace o nalezených psech, jež
jsou umisťováni do Útulku pro opuštěné psy v Dětmarovicích.
Šíla, kříženka ovčáka a dobrmana
Stáří: 4 roky
Velikost: střední (31 – 60 cm)
Evidenční číslo: 1137
Šíla je velmi přátelská, veselá, ale
neposedná.
Vyžaduje pohyb a na procházkách
je zapotřebí mít silnou ruku,
protože mírně tahá. Má ráda děti
a je vhodná k rodinnému domku se zahradou.
Roxy, kříženka americký stafordšírský teriér
Stáří: 4 roky
Velikost: střední (31 – 60 cm)
Evidenční číslo: 1117
Roxy je milá fenka, se kterou
zažijete spoustu zábavy.
Je sice velkého vzrůstu, ale
nemusíte se jí bát, neboť je veselá
a má ráda pohlazení. A ještě více
má ráda, když si může se svým
páníčkem zablbnout. Na vodítku chodí poslušně. Ovšem
když zatáhne, stojí to za to. Proto je vhodnější k někomu, kdo
má sílu. Vhodná k domku se zahradou.
Spolu s našimi kamarády na Vás čekáme
v Útulku pro opuštěné psy Dětmarovice,
735 71 Dětmarovice 1168
Tel.: 596 542 239, 724 266 257
E-mail: utulekpsi.detmarovice@seznam.cz
Facebook: Psí útulek Dětmarovice (okr. Karviná)
Provozní doba:
každý den včetně víkendů a svátků od 8.00 h do 15.00 h
Ing. Táňa Wojtynová
referentka ŽP
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TŘÍDÍTE ODPAD? NE? NEVÍTE JAK NA TO?
Proč třídit odpad?
• Tříděné odpady se zpracovávají
v třídírnách a recyklačních závodech a nekončí na skládkách.
• Tříděním odpadu šetříte obecní
rozpočet. Čím více odpadu vytřídíte,
tím větší finanční obnos dostane
obec nazpět. Přispíváte tak nejenom k čistotě ve své obci,
ale také k jejímu potenciálnímu rozvoji.
• Tříděním odpadů šetříte životní prostředí. Z tříděného
a následně zpracovaného odpadu lze tvořit další výrobní
materiály nebo energie. Díky tomu není třeba kácet stromy
a čerpat ostatní přírodní zdroje.
• Třídění odpadů svědčí o naší zodpovědnosti a vyspělosti.

Jak třídit odpad?
PAPÍR
Do modrých kontejnerů a pytlů na papír můžete vhodit:
- noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky
- knihy, sešity
- krabice, lepenku, karton
- papírové obaly (např. sáčky)
- obaly s recyklačním symbolem a kódem:

Prosím, nevhazujte:
- mokrý, mastný či jinak znečištěný papír
- uhlový a voskovaný papír
- použité plenky a hygienické potřeby
- alobal či celofán

SKLO
Do kontejnerů na sklo můžete vhodit:
- bílé nebo barevné sklo
- vymyté skleněné láhve
- zavařovací sklenice
- skleněné střepy – tabulové sklo
- obaly s recyklačním symbolem a kódem:

Prosím, nevhazujte:
- keramiku, porcelán
- autosklo, televizní obrazovky
- drátované sklo, zrcadla
- žárovky, zářivky a výbojky

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Do černých pytlů na bioodpad můžete vhodit:
- zbytky jídel rostlinného původu
- zbytky ovoce, zeleniny, slupky
- čajový a kávový odpad
- odpad ze zahrady – tráva, listí,
seno, větve, uvadlé květiny,
plevel a shnilé ovoce
Prosím, nevhazujte:
- zeminu
- zbytky jídel živočišného původu
- textil, cigarety
- popel a uhlí
- uhynulá zvířata

PLAST

SBĚRNÝ DVŮR ALBRECHTICE

Do žlutých kontejnerů a pytlů na plast můžete vhodit:
- sešlápnuté PET láhve od nápojů
- obalové fólie od potravin
- plastové tašky
- výrobky a obaly z plastů do obsahu 5 litrů
(plastové láhve a kanystry od autochemie,
nápojů, šamponů, tekutých mýdel, kosmetiky a čisticích
prostředků a avivážních přípravků)
- obaly s recyklačním symbolem a kódem:

Sběrný dvůr je určen pouze pro občany obce Albrechtice, kteří
předloží občanský průkaz. Pro občany vlastnící na území
obce nemovitost sloužící k individuální rekreaci, kteří
s občanským průkazem předloží také doklad o zaplacení
poplatku za odpady na příslušný rok.

Prosím, nevhazujte:
- PVC, obalové PVC a linoleum
- obaly od kečupů a hořčice, tuby od silikonů a tmelů
- kelímky, vědra, stolní a kuchyňské nádoby
- hračky, přepravky, mikrotenové sáčky
- gumy, molitan, textil z umělých vláken
- novodurové trubky
- obaly nesmí být znečištěné (motorový olej, ředidla,
chemikálie, barvy, zbytky čistících prostředků
a jídla apod.)

Do sběrného dvora můžete odkládat:
objemný odpad
(starý nábytek, koberce, linolea, kuchyňské linky, WC
mísy atd.)
v malém množství stavební suť z drobných úprav
(beton, cihly, tašky a keramika atd.)
bioodpad
(větve, shnilé ovoce ze zahrádky, tráva, listí atd.)
kovy, plasty, papír, sklo, lepenka
nebezpečný odpad
(plechovky od barev, oleje, baterie, akumulátory, znečištěné tkaniny, obaly obsahující nebezpečné látky, jiné
motorové, převodové a mazací oleje, olejové filtry, plastové
obaly se zbytky olejů, barev a ředidel atd.)
(Pokračování na str. 7)
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TŘÍDÍTE ODPAD? NE? NEVÍTE JAK NA TO?
(Pokračování ze str. 6)

VYŘAZENÉ SVĚTELNÉ ZDROJE

vyřazené elektrozařízení
(televizory, lednice, pračky, sporáky, PC monitory,
el. nářadí a nástroje, trubicové a úsporné zářivky
a výbojky, výpočetní a telekomunikační technika,
spotřební elektronika atd.)
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
V období od 1.11. do 31.3.
pondělí - pátek 9:00 – 17:00
sobota - neděle 9:00 – 16:00
V období od 1.4. do 31.10.
pondělí - pátek 9:30 – 18:00
sobota - neděle 9:30 – 16:30
V případě, že budete mít dotazy ohledně provozu sběrného
dvoru, můžete se během provozní doby obrátit na pracovníka
sběrného dvoru na tel. čísle 732 655 100.

Vysloužilé zářivky do koše nepatří,
protože obsahují malé množství rtuti
a další recyklovatelné materiály. Občané,
firmy, obce i veřejné instituce mohou
vysloužilé světelné zdroje a svítidla
odevzdávat zdarma k odborné recyklaci
prostřednictvím sběrné sítě kolektivního
systému EKOLAMP.
Správným místem pro vyřazené světelné
zdroje je sběrný dvůr v Albrechticích.
Můžete zde bezplatně odevzdat zářivky
či úsporky, které musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají bezplatnému
zpětnému odběru a obec je likviduje
za poplatek jako odpad. Dalším místem,
kde je možné zdarma odevzdat použité
zářivky, je Obecní úřad v Albrechticích
(při vchodu do budovy se vlevo nachází
sběrná nádoba).
Do sběrné nádoby můžete odkládat:
- kompaktní úsporné zářivky
- výbojky
- lineární (trubicové) zářivky do 40 cm
- světelné zdroje s LED diodami
Prosím, nevhazujte:
- klasické žárovky
- reflektorové žárovky
- halogenové žárovky
- lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm

Rozhodujte o našem současném a nadcházejícím životě
prostřednictvím třídění odpadu.
Třiďte odpad, má to smysl.

Nepřehlédněte:
Vážení občané, žádáme Vás, abyste vytříděný odpad odkládali jen do nádob a pytlů k tomu určených.
Abychom podpořili a zvýšili třídění odpadů v obci, dojde v lokalitě střed - sídliště k navýšení počtu
kontejnerů na tříděný odpad.
Ing. Táňa Wojtynová
referentka ŽP
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„JDĚTE NA PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ - MŮŽE VÁM ZACHRÁNIT ŽIVOT,“
říká doktor Radek Sušil
Důležité je přijít včas
Nedávné Dny zdraví konané v Karviné, Orlové a také u nás,
v Albrechticích, měly upozornit na význam prevence nádorových onemocnění. Ukázaly, že lidé se rakoviny bojí, ale ostýchají se o ní hovořit a většina z nich vůbec netuší, že největší
zabiják – rakovina tlustého střeva – se díky preventivnímu
vyšetření vůbec nemusí rozvinout. Ani onemocnění objevené
v časném stádiu neznamená konec. „U nádorových onemocnění je důležité přijít na vyšetření včas, šance na vyléčení
je pak vysoká. Stále platí, že nejlepší léčba je prevence,“
říká doktor Radek Sušil, organizátor Dnů zdraví.
Pod heslem „Pečujte o zdraví, nepodceňujte prevenci!“
už vloni vyrazil do boje za lepší osvětu a odtabuizování
rakoviny. Zapojil se do preventivních akcí, jejichž hlavním
tématem bylo onemocnění tlustého střeva. Radek Sušil
je lékař – gastroenterolog chirurgického oddělení v KarvinéRáji, a tak ví, o čem mluví. Na nejrůznějších besedách
a setkáních opakovaně apeluje na občany, aby se zapojili
do screeningu nádorových onemocnění, protože včasná
diagnóza jim může zachránit život. Proto zorganizoval
ve městech a obcích svého senátního obvodu sérii dnů zdraví
na téma „Význam prevence nádorových onemocnění“.
„Podle oficiálních údajů je v naší zemi ročně diagnostikováno
více než 77 tisíc onkologických onemocnění a téměř 28 tisíc
lidí na ně umírá. To jsou alarmující čísla. Měl by je pomoci
změnit projekt adresného zvaní, který počátkem roku rozjelo
ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotními pojišťovnami,“
říká doktor Sušil a upřesňuje, že jde o rozsáhlou preventivní
akci zaměřenou na nádorová onemocnění prsu, děložního
hrdla a tlustého střeva. Pojišťovny postupně formou dopisů
zvou k vyšetření ty klienty, kterým riziko onemocnění hrozí
nejčastěji - jde o téměř dva miliony občanů do 70 let věku.
„Adresné zvaní občanů k prohlídkám je výsledkem cíleného
tlaku z nejrůznějších míst vyvíjeného na ministerstvo
zdravotnictví v uplynulých letech,“ dodává Radek Sušil,
který je už šest let senátorem. I on sám, jako místopředseda
senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku,
v minulosti opakovaně poukazoval na to, že ve vyspělých

Doktor Sušil při kolonoskopickém vyšetření. To nejspolehlivěji
odhalí změny na sliznici tlustého střeva – tedy možný zánět nebo nádor.
Trvá jen 20 minut a pacienta ochrání na 10 let. Foto Štefan Špic

zemích jsou občané pravidelně zváni k účasti na preventivních screeningových programech, zatímco v České republice
tento postup dosud chyběl.
„Statistika hovoří jasně: každý 3. obyvatel České republiky
v průběhu svého života onemocní rakovinou a každý čtvrtý
na ni zemře. Naše země drží smutný primát v četnosti výskytu
rakoviny tlustého střeva, která postihuje především lidi starší
50 let. Tuto diagnózu každý rok vyslechne více než 8 500 Čechů
a téměř 4 tisíce na ni zemřou. Až 55 % případů je odhaleno
pozdě, v pokročilém stádiu nemoci. Ta se přitom vyvíjí dlouhodobě, až 10 let, a proto lze při dobré prevenci přijít již na
přednádorová stádia - polypy, které můžeme endoskopicky
lehce odstranit a zabránit tak vzniku nádoru. Takže rakovina
tlustého střeva a konečníku je jednoznačně jedním z prevencí
nejlépe ovlivnitelných a léčitelných nádorů. Z vlastní praxe
ale vím, že střeva, konečník a stolice jsou stále ještě tabu, lidé
se stydí o nich hovořit, a tak nechodí ani na prevenci. Mnoho
lidí na své zdraví myslí, až když je něco špatně. Proto apeluji
na všechny, kteří dostali nebo ještě dostanou pozvánku od své
zdravotní pojišťovny, aby se do screeningu nádorových
onemocnění zapojili. Jděte na preventivní vyšetření – může
vám zachránit život“, dodává doktor Sušil.
(mifa)

AREÁL ZÁMOSTÍ

A

reál Zámostí se pyšní úspěchy. Po několika hudebních
akcích, kdy se lokální kytaristé představili se svými
nástroji, se uspořádala scéna, kterou si vychvalují především
pánové. V neděli 25.5.2014 se zde konal třetí ročník Auto
Moto Meeting. Jedná se o sraz automobilových nadšenců,
kteří si své čtyřkolové hračky vylepšují a upravují. Na tento
tuningový sraz přijelo bezmála úctyhodných 200 aut a 50
motocyklů. I když z rána nevypadalo počasí nadějně, později
se vyjasnilo a akce nabrala na kráse. Jsme velmi rádi, že
návštěvníci udržovali pořádek a čistotu v areálu a těsně
po akci nešlo vůbec poznat, že v areálu bylo 600 návštěvníků
a 250 motorových vozidel… Vše proběhlo jak mělo a my se
těšíme na další ročník!
S blížícími se teplými prázdninovými dny jsme se rozhodli
zchladit jeden víkend pivními slavnostmi. Dne 12.7.2014
pořádáme na Zámostí Albrechtickou pivní akci, kde se
představí spousta soukromých pivovarů z okolí. K chmelovým
nápojům nebude samozřejmě chybět ani selátko na grilu,

klobásky či jiné pochoutky. Připravujeme také diskotéku
a hudební vystoupení různých kapel, soutěže pro děti a závody
pro dospělé. I přestože je to první ročník, věříme, že v neděli
13.7.2014 se budou lidé opět těšit na další ročník.
Těšíme se na Vás!
Team Motobaru Zámostí
Michal Vlašic
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NO NEKUPTE TO………

N

ení téměř dne, abych z poštovní schránky nevytahovala
nějaké nabídkové letáky. Všechny možné supermarkety,
hypermarkety a já nevím jaké ještě markety, mne lákají na
vysoce lákavé slevy. Jeden by se z toho mohl zbláznit. No ale
nekupte to, jak praví klasik, když je to skoro zadarmo….
Takže popadneme peněženku, kartu, hup do auta či autobusu
a dáme si kolečko po výhodných nákupech. Levné máslo mají
v Kauflandu, pečivo v Lidlu, maso v Tescu, cukr v Bille, zeleninu v Penny, ovoce v Albertu a to jsme ještě zapomněli na
Globus, co kdyby tam taky něco bylo…. A teď ještě honem
pro tu směšně levnou LCD televizi do kteréhosi z těch mnoha
obchodů s elektronikou, už ani nevím, mají to v Okay nebo
někde jinde? Zkrátka blázinec a domů se doplížíme s vyplazeným jazykem. Ale nové letáky nám nedají pokoj a tak za
týden hurá znovu do boje za skvělé úlovky…..
Musím se přiznat, že se mi občas nostalgicky zasteskne po
dobách bez letáků a bez akcí, kdy houska na krámě stála stejně jak v Albrechticích, tak i v Praze…….
Kdysi nakupování nebylo možná tak adrenalinové, ale konkurenční boj býval také. Každý obchodník vychvaloval své
zboží a snažil se prodávat opravdu tu nejlepší jakost, protože
jinak by mohl svůj obchod zavřít. Stará inzerce z dob prvorepublikových hýří termíny jako „vzorná obsluha, ceny mírné,
ceny lidové, zboží I.a jakosti, slevy X% při platbě v hotovosti“
a podobná lákadla na zákazníky. Drogista vychvaloval svůj
skvělý prášek na praní značky RADION, který pere sám, zubní
pastu značky Thymolin, jež vybělí zuby do neskutečné bělosti,
kosmetické přípravky na pleť zn. Majolín – nejlepší ku pěstění
pleti a od lékařských autorit uznávané. Krejčovské salony
slibovaly ušití obleku z nejkvalitnějších látek speciálně k tomu
účelu dovezených přímo z Anglie. Zkrátka každý chválil své.
Časy se zase až tak nezměnily.
Možná, že čtenáře bude zajímat, jak se kdysi nakupovalo
u nás v Albrechticích. Běžné nákupy bylo možno pořídit
přímo v obci, pro velké nákupy se jezdívalo buď do Karviné,
nebo do Těšína. Kdo mohl, vypravil se až do víru velkoměsta,
do Ostravy, kde už byly velké moderní obchodní domy.
Ve 20-tých letech minulého století byly v obci čtyři obchody
se smíšeným zbožím - R. Cichy, J. Rozbroj, A. Sternlicht,
Z. Sternlicht, dva řezníci a uzenáři – A. Kretzmer a V. Palowski,
hokynářství J. Balon, dva krejčí – K.Gruszkowski a P. Jonszta,
dva obuvníci – F. Kielkowski a R.Zypser, sedlářství a řemenářství F. Trzyniecki, stolařství A.Bocek, kovářství a podkovářství J. Pawlita a povoznictví J.Zahraj. Nechyběly ani čtyři
hostince – R. Cichy, čp. 10, J. Glombek, čp. 114, K. Jonszta,
Dělnický dům, A. Sternlicht, čp. 97.
Ve 30-tých letech přibyly i další živnosti – holičství a kadeřnictví, zámečnictví, prodej dětských a dámských oděvů
a mlynář. Svou prodejnu v obci - čp. 211 – mělo do roku 1932
také Ústřední potravní družstvo československých válečných
poškozenců z Horní Suché. V čp. 237 začal provozovat
hostinskou a výčepní živnost Odbor Slezské matice osvěty
lidové. Později byla tato živnost rozšířena i na hokynářství,
obchod s lahvovým pivem a sodovou vodou a v roce 1934
o trhovectví s máslem, vejci, ovocem a prodej cukrovinek
na poutích. V roce 1938 zřídilo v čp. 221 svůj obchod koloniálním zbožím a hospodářskými potřebami pro své členy
Centrální hospodářské skladiště v Opavě. V roce 1936 mělo
v obci pět poboček i Spotřební družstvo dělníků a rolníků
ze Stonavy.
Po roce 1948 ale byly soukromé živnosti postupně likvidovány.

Pro okresy Karviná a Český Těšín vzniklo Spotřební družstvo
Jednota-Jedność se sídlem v Orlové, které vlastnilo pekárny
a jatka. V roce 1957 se sídlem družstva stal Český Těšín.
V roce 1953 byly združstevněny všechny restaurace v obci.
Hlavním prodejním střediskem byl obchod v Dělnickém
domě, kde bylo možno zakoupit téměř vše – od potravin
po stavební materiál. V roce 1957 fungovalo v obci sedm prodejen spravovaných Jednotou-Jedność. V roce 1958 postavily
OKD obchod na tehdy budovaném sídlišti. Jelikož kapacita
obchodů nestačila rychle se zvyšujícímu počtu obyvatel,
obchodní síť se začala postupně rozšiřovat. V roce 1961 byly
otevřeny obchody na Novém Světě, na sídlišti, v centru
přibylo holičství a kadeřnictví, prodejna domácích potřeb,
samoobsluha a řeznictví. O rok později byl zřízen také obchod
s obuví. Ve stejném roce byla otevřena samoobsluha a obchod
s textilem u nádraží. Přestěhoval se tam také obchod s průmyslovým zbožím z centra obce. V akci Z byly postaveny
obchody na Pasekách a na Pardubicích. V roce 1967 tak bylo
v obci celkem 16 dobře vybavených prodejen, ve kterých bylo
zaměstnáno 35 osob. Obchody v témže roce dosáhly obratu ve
výši 14.245.386,69 Kčs.
Příliv obyvatel na nové sídliště, vybudované v letech 1979 –
1980, si vyžádal další rozšíření sítě obchodů a služeb. Kromě
obchodů Jednoty zajišťovaly množství služeb Drobné provozovny MNV. V nově postaveném Domě služeb na novém
sídlišti byla otevřena sběrna Perexu Český Těšín, holičství
a kadeřnictví Hygie Frýdek –Místek a sklenářství. Po roce
1989 bylo mnoho provozoven zrušeno. Občanům bylo povoleno
soukromě podnikat a první vlaštovkou byl soukromý obchod
Colonial v centru obce, otevřený v lednu 1991.
A nakonec zajímavost – víte, že první písemný záznam
o reklamě se dochoval na hliněné tabulce, kterou našli archeologové v Egyptě, v místech bývalého starověkého královského
města Memfis? Stojí na ní: „Zde žiji já, Rinos z Kypru,
z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý
sen.“ Jde tak o první, byť skromný, billboard!
Zuzana Macurová, kronikářka obce

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY OBCE

M

agistrát 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 obytné zástavbě byly pozemky posekány
v termínu do 30.6.2014.
V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě)
z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu
do 31.7.2014. Pracovník odboru životního prostředí bude 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 MM Havířov
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PŘÍPRAVA NA POVODNĚ

Č

eská republika je opakovaně zasahována povodněmi,
z nichž některé mohou být extrémní a způsobit enormní
škody jak na vodních tocích a dílech, na kvalitě a dodávce
pitné vody, na majetku, tak na životech a zdraví lidí. Proto již
v roce 2000 byla vládou České republiky schválena Strategie
ochrany před povodněmi na území České republiky. Její
zpřesnění obsahuje Plán hlavních povodí České republiky
(2007) a konkrétní opatření při povodních Plány oblasti povodí
(2009). Na základě výše uvedeného vznikla Koncepce řešení
problematiky ochrany před povodněmi v České republice.
Významným přínosem také bylo vytvoření Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací České republiky jako součásti plánování v oblasti vod a jako součást prevence před povodněmi.
Bylo přijato i několik stěžejních zákonů, které řeší záchranné
práce a jejich spolupráci při povodních jako jsou zákon
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky,
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, nebo zákon o vodách
č. 254/2001 Sb., který zavedl rozhodující prvky k posílení
prevence před povodněmi.
Povodně jsou definovány jako přechodné výrazné zvýšení
hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém
voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může
způsobit škody. Anebo voda nemůže dočasně přirozeným
způsobem odtékat z určitého území nebo je její odtok nedostatečný, nebo může docházet k zaplavení území i při soustředěném odtoku srážkových vod.

Jsou rozlišovány 3 typy povodní. Prvním typem je přirozená
povodeň - způsobená přírodními jevy (tání, dešťové srážky,
chod ledů). Druhým typem je zvláštní povodeň - způsobená
civilizačními vlivy (porucha vodního díla, která může vést
až k havárii – např. protržení hráze). Tento typ povodně
je závažnější, neboť může nastat znenadání a její dopady
bývají katastrofické, je však méně pravděpodobný než
vznik přirozené povodně. Třetím typem je blesková povodeň
– ta je způsobená náhlými přívalovými dešti. Tento typ může
představovat vážné ohrožení, kdy během několika minut
může dojít k zaplavení i takových území, která se nacházejí
mimo záplavové oblasti.
Lidem, kterým hrozí, že je povodeň postihne, se musí snažit
na ni připravovat předem, což je spojeno s tím, že je nutné
sledovat vývoj povodňové situace v hromadných a regionálních
sdělovacích prostředcích, zjišťovat informace o způsobu možné
evakuace z místa ohrožení. Dále je nutné připravit si pytle
s pískem a další materiály na utěsnění nízko položených oken
a dveří, zajistit si ucpávky a těsnící materiál pro odpadní
kanalizační potrubí, připravit si evakuační zavazadlo, také
připravit domácí zvířata k evakuaci a připravit vyvedení
hospodářských zvířat. Ve svých domovech by si lidé také měli
zajistit snadno odplavitelný materiál, přemístit potraviny,
cenný nábytek, elektrospotřebiče a nebezpečné látky do vyšších
pater domu a zabezpečit dům nebo byt při jeho opuštění při
evakuaci.
Ing. Lukáš Rylko

V KATEGORII DVOJIC KRALOVALA VOLTIŽ DUHA, Z.S

V

sobotu 15.2.2014 se v Mořkově uskutečnilo Vyhlášení
Voltižního poháru družstev ČR. Do zdejšího společenského
sálu se sjela téměř všechna voltižní družstva z České republiky,
která mezi sebou v loňském roce soutěžila v atraktivní
jezdecké disciplíně – ve voltiži.
Cvičenky našeho týmu Voltiž Duha, z.s. absolvovaly s velmi
dobrými výsledky všechny pořádané voltižní závody mimo
Mistrovství ČR v Chomutově, což však nijak neovlivnilo jejich
konečné umístění ve Voltižním poháru družstev. V kategorii
„Jednotlivci děti“ získala Michaela Pachotová druhé místo
a Anna Ciencialová získala třetí příčku. Oběma děvčatům
je teprve osm let. Velkým dalším našim úspěchem je první
místo v kategorii „Dvojic“. Nicméně v letošním roce se nám
také daří, naše Skupina D, ve které cvičí mj. tři děti z Albrechtic,
má na svém kontě prozatím dvě první a jedno druhé místo.
V kategorii „Jednotlivci děti“ máme také dvě dívky dojíždějící

k nám z Albrechtic, z nichž jedna z nich si letos ze tří závodů
dovezla tři zlaté stužky a bude mít šanci rozšířit svou sbírku
o další medaili, neboť 31.5.2014 se zúčastníme Oblastního
mistrovství ve Frenštátě p. Radhoštěm.
Na tomto úspěchu má svůj podíl i ochota a spolupráce rodičů
cvičenek a cvičenců našeho týmu. Rádi bychom však tento
tým rozšířili o další zájemce této gymnastické disciplíny
na koni, a proto od března probíhá nábor nových zájemců
do našeho klubu, kde se děti neučí jen cvičit na koni, ale učí se
i jezdit v sedle a koně ošetřovat.
Mohou se přihlásit děti už od šesti let. Přibíráme i děti do
paravoltiže od 8 let, což představuje voltiž pro handicapované
děti. Prozatím máme tři paravoltižní členy.
A kde nás najdete? Na Newport Ranch, Volovecká 121,
Dolní Domaslavice, každý čtvrtek od 16.00h a v sobotu od 9.00h.
Karolína Pachotová
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PRZEDSZKOLAKI W AKCJI!

O

d naszego ostatniego spotkania minęło już kilka miesięcy,
więc spieszymy, by opowiedzieć o tym, co najważniejszego się w tym czasie u nas wydarzyło.
Wczesną wiosną pan Czesław Stebel, dumny tata dwojga
z naszych przedszkolaków, przygotował dla nas ogromną
niespodziankę! Wszystkim dzieciom zrobił przepiękne,
drewniane budki dla ptaków, które mogliśmy osobiście
odebrać w jego warsztacie stolarskim. Nie omieszkaliśmy
poszperać w encyklopediach i podszkolić się trochę z wiedzy
na temat zwyczajów lęgowych ptaków. Zostaliśmy fachowo
poinstruowani o tym, jakiego koloru powinny być budki,
żeby ptaki się nimi zaineresowały i po przygotowaniach
mogliśmy przystąpić do wielkiego malowania. Nawet nasze
najmłodsze pociechy z wielką frajdą nakładały kolejne
wartswy farby. Efekt końcowy był niesamowity, teraz pozostaje tylko czekać, czy budki znajdą swoich lokatorów.

Zgodnie z instrukcją podjęliśmy się produkcji mydeł. Mogłoby
się wydawać, że proces będzie bardzo skomplikowany, ale jak
się szybko okazało, była to wspaniała zabawa i niezwykłe,
nowe doświadczenie. Stowrzona przez nas masa mydlana,
po włożeniu w foremkę przyjmowała każdy dowolny kształt.
Kwiaty, serduszka, gwiazdy, a nawet misie i ślimaki - to
wszystko przez cały tydzień powstawało w naszej pracowni,
a rodzice dzielnie donosili foremki w coraz bardziej wymyślnych
kształtach. Na przełomie maja i czerwca czeka nas wielki
finał i organizacja kiermaszu, na którym będzie można nabyć
nasze mydlane cuda. Dochód ze sprzedaży przekażemy
na konto UNICEF, by pomóc tym, którzy tego potrzebują.

Nasze mydła.

Malowanie budek.

Z wizytą u stolarza.

Ale czy tylko zwierzęta potrzebują naszej pomocy? Dzięki
programowi organizacji UNICEF, nasi podopieczni mieli
okazję poznać bliżej zakątki Ziemi, gdzie woda nie cieknie
z kranu po odkręceniu kurka, gdzie światło nie zapala się
za sprawą pstryknięcia włącznika, gdzie nie ma sklepów,
w których można w każdej chwili kupić, co tylko się chce.
Program „Mydło - bohater dzieci“, bo o nim mowa, uczula
na problematykę higieny i profilaktyki zdrowotnej w krajach
trzeciego świata. Informuje i uczy, że nie wszędzie na świecie
żyje się tak dostatnio, jak u nas. Jak można pomóc? To proste!

Czas nie upływał nam jednak tylko na pracy. W Prima Aprilisowy poranek przyjechał do nas teatr KOP z Krakowa, który
wystąpił z przedstawieniem „Dyzio i Dodo razem z przyrodą“.
Zaprosić tak zacnych gości, mogliśmy dzięki uprzejmosći
miejscowego koła PZKO oraz Macierzy Szkolnej, którzy
sfinansowali przyjazd grupy teatralnej z dalekiej Małopolski.
Bliżej, bo do Czeskiego Cieszyna, pojechaliśmy na kolejny
spektakl teatru lalkowego „Bajka“, tym razem przedstawienie
nosiło tytuł: „Długi, Szeroki i Bystrooki“. Możemy się
pochwalić, że nasze przedszkole kolejny już raz zostało
nagrodzone w konkursie plastycznym związanym z obejrzanymi spektaklami. Jesteśmy niezwykle dumni i już bierzemy
się do pracy nad kolejnymi obrazkami. 7 maja 2014 odbyły się
przygotowane przez Macierz Szkolną Igrzyska Lekkoatletyczne, gdzie jak co roku, dzieci brały udział w ciekawych
dyscyplinach. Medale i dyplomy to szczególne osiągnięcia
tych najlepszych, ale smutne miny pokonanych szybko
rozweseliła pyszna kiełbasa z ogniska i nadmuchiwany
zamek do skakania. Wszystkim rodzicom pragniemy serdecznie
podziękować za ogrom pracy włożony w organizację i przeprowdzenie tak udanej imprezy!
A co przed nami? Trwają przygotowania do festynu, który
tym razem odbędzie się na Zamościu, no i uroczysty koniec
kolejnego już roku szkolnego. W czasie wakacji odbędą się
najpilniejsze remonty i ciekawe zmiany, a że planujemy
ich wiele, we wrześniu możecie się cieszyć na solidną porcję
niespodzianek. Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji
i do zobaczenia w roku szkolnym 2014/2015!
Anna Werner
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KVĚTINKOVÝ DEN
V ALBRECHTICÍCH
Charakteristická žlutá květinka připomíná usměvavé sluníčko. Letos však
v den, kdy se tyto květinky rozdávaly,
mohutně pršelo. Všichni už vědí, že
když v květnu na ulici potkají naše krásné
holky z devítky v žlutých tričkách, děje
se něco dobrého a charitativního. Ano,
opět pomáháme nemocným pacientům
s rakovinou. Jako každý rok, i letos „Den proti rakovině“ podpořilo mnoho občanů z Albrechtic, za což jsme velmi vděční.
K úspěšné akci přispěla i naše děvčata z 9. A, která se stala
ve středu 14. května členkami tisícihlavého týmu dobrovolníků
z celé ČR. Tito dobrovolníci vybírali příspěvky pro sbírku
Českého dne proti rakovině. Symbolem sbírky byl žlutý kvítek
měsíčku lékařského s tyrkysovou stužkou.
Příspěvek je dobrovolný, minimálně však dvacet korun.
Za něj obdržíte symbolický žlutý kvítek,“ to jste mohli slyšet
od Kristýny Holbové, Marcely Cieslarové, Moniky Hamroziové
a Anety Konyové, pokud jste je ve středu v Albrechticích
potkali.
Celá akce byla velmi úspěšná. Podařilo se prodat přes 200
kytiček a vybrali jsme za ně 4 052,- Kč.
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PEVNOST MORAVSKÁ

J

iž čtvrtým rokem se tým naší školy zúčastnil v Havířově
meziškolní soutěže Pevnost Moravská. Letos ve složení:
Roman Szymutko, Erik Hawlasek, Matyáš Kündel, Roman
Lysek, Barbora Štajnerová, Lenka Kožuszniková.
Lámali jsme si hlavu u různých hlavolamů, logických her
a úkolů. Absolvovali jsme s nasazením 10 stanovišť, vždy
v časovém limitu a získávali jsme místo zlaťáků knoflíky.
Nejvíce se nám líbila stanoviště: potopení ponorky, cesta
městem, letecká bitva, dioptrické kostkohraní.
A jak to dopadlo? Bylo to velmi napínavé a po celkovém součtu
zlaťáků se ukázalo, že jsme vybojovali 3. místo.
Gratulujeme!
Mgr. Miriam Charvátová

Upřímně děkujeme všem ochotným dárcům, kteří ve středu
14. května za deštivého počasí sbírku podpořili a ozdobili se
tak žlutým kvítkem a vyjádřili svou solidaritu s nemocnými
rakovinou a také samozřejmě děvčatům, které tuto sbírku
v Albrechticích pořádaly.
Mgr. Irena Ruhswurmová

NOC S ANDERSENEM V NAŠÍ KNIHOVNĚ

V

pátek 4. dubna se 10 dětí z 2. třídy, paní knihovnice
a pan Jiří Hajdu sešli v naší knihovně, aby se připojili
k velké rodině /81 559 dětí a dospělých v 16 zemích světa/, která
v tuto noc oslavovala nejen dánského pohádkáře Andersena,
ale všechny autory, kteří píší krásné knihy pro děti.
Patronem letošní noci se stal komisař Vrťapka a tak jsme se
i my stali na jednu noc detektivy.
V mnoha hrách a soutěžích jsme si procvičili všechny smysly
a přišli nás navštívit i naši páni policisté, kteří nám předali
důležité informace a také dárky /reflexní pásky a pexesa/,
za což jim moc děkujeme.

Naučili jsme se písničku o komisaři Vrťapkovi, která byla
složena speciálně pro tuto noc. Také jsme si udělali lapače snů,
aby se nám dobře spalo a nic nás v noci nestrašilo.
Nakonec jsme úspěšně vypátrali i zlatý poklad a spokojeně
jsme ulehli ke spánku.
Ráno nás probudil opět komisař Vrťapka a po snídani
a konečném vyhodnocení jsme se rozešli domů s tím, že tato
noc byla prostě úžasná a už se moc těšíme na tu příští.
Za všechny nocležníky
knihovnice Ludmila Hajduová
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PROBĚHLY GLOBE GAMES 2014

A

naše škola na nich již tradičně nesměla chybět! Letos nás
pro změnu reprezentovala 4 děvčata z 5. A, a skvěle si
s tímto náročným úkolem poradila.
GLOBE GAMES jsou každoroční celorepublikové setkání
žáků, studentů a učitelů GLOBE škol, které se ve školním
roce 2013/2014 uskutečnilo v Třebíči ve dnech 24. - 27. dubna
2014.

Pořádající škola byla letos Základní škola Třebíč, ul. Kpt.
Jaroše - spolupořádající škola GLOBE GAMES 2014 v Třebíči.
Letošní ročník připravilo Sdružení TEREZA. Hlavním tématem
se pro letošní rok stala VODNÍ VÝZVA. Celý rok jsme se
věnovaly HYDROLOGII, zkoumaly jsme problémy životního
prostředí, které souvisejí s vodním zdrojem v okolí naší školy
- řekou Stonávkou. Měřily jsme teplotu vody, pH a průhlednost
a tato všechna měření jsme porovnávaly s výskytem živočichů
v naší řece. A že jsme jich našly!
Tyto hry jsou každoročním vyvrcholením GLOBE programu,
akcí, které nabízejí účastníkům GLOBE programu z celé
republiky, nejen unikátní možnost setkat se, ale i získávat
nové zážitky, znalosti a zkušenosti.
A jak GLOBE GAMES probíhají?
První den přijíždějí do pořadatelského města účastníci z celé
České republiky. Do Třebíče jsme se moc těšily. První večer
jsme všichni zahájili v krásném divadle.
Součástí programu druhý den je celodenní terénní hra.
Ta probíhala v chráněném prostředí, příjemné kulturní krajině
v blízkém okolí Třebíče, mezi lesy, poli, loukami a rybníky.
Šestičlenné studentské týmy namíchané z různých škol řeší
různé úlohy, zkoumaly a bádaly nad nejrůznějšími otázkami
přímo v přírodě.
Třetí den dopoledne proběhla Studentská konference, vyvrcholení školních GLOBE projektů, kde studenti ze všech
škol představují výstupy své práce před ostatními školami.
Odpoledne následuje tradiční koulení nafukovací zeměkoule
městem, které uzavírá GLOBE Festival. Na festivalu probíhá
i společně oficiální slavnostní zakončení GLOBE GAMES.

A jak GLOBE GAMES probíhaly z našeho pohledu?
Naše čtyřčlenné družstvo z 5. A reprezentovaly Hana Rusinová,
Sára Ruhswurmová, Petra Kačmarčíková a Klaudie Branikovičová. Na slavnostním zahájení celé akce jsme pozdravily
svým pokřikem a těšily se na druhý den na terénní hru.
Ta byla naprosto bez chyby, všechno jsme zvládly, nikdo se
neztratil a po cestě jsme viděly plno přírodních krás. V sobotu
jsme měly těžký úkol – prezentovat výsledky našich měření
na předem připraveném posteru - plakátu. To se nám vše
podařilo a my jsme byly spokojené. Takže jsme se jen už těšily
na koulení zeměkoule městem a na slavnostní ukončení festivalu.
Vše se povedlo i počasí nám přálo, děkujeme za finanční podporu
obci Albrechtice a slibujeme, že na příštím ročníku budeme
naši školu reprezentovat zase nejlépe, jak budeme moci.
Za GLOBE tým Mgr. Irena Ruhswurmová
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HORSKÉ DRÁHY V ALBRECHTICÍCH

O

d 13. - 16.5. 2014 se v naší škole začaly stavět horské
dráhy. Každá třída z 2. stupně měla svůj tým konstruktérů. Úkolem bylo z roliček od toaletních papírů, PET lahví,
libovolné zátěže, lepící pásky postavit horskou dráhu, na které
se co nejdéle povozí pasažéři (ložisková kulička).
Nejrychleji postavili dráhu žáci 9.A, použili na stavbu 35 roliček.
Měřil se ale čas kuličky na dráze, od startu do cíle. A jak to
dopadlo? Časem 5,88 s zvítězili stavitelé z 9.A.
Stavitelé ve složení: stavbyvedoucí: Kateřina Miechová,
konstruktéři: Dalibor Machaczek, Denisa Caldová, Tereza
Janulková, Lukáš Keller
Těsně druhý byl tým 7.A s časem 5,50 s ve složení:
Michal Danel, Jakub Gabrhel, Lukáš Delong, Dominik Ferenc,
Erik Hawlasek, Nikolas Kara.
Třetí místo obsadili konstruktéři 8.B s časem 3,83 s ve složení:
Adam Kožušník, Natálie Jurčová, Markéta Dopiráková,
Karolína Szczygielová, David Adamec. Čtvrtý čas 2,72 s jsme
naměřili u dráhy 6.A a čas 2,49 s vynesl 8.A páté místo.
Oceňuji snahu všech, kteří se soutěže zúčastnili, uplatnili
zručnost, tvořivost a kreativitu. Týmová práce byla klíčovou
součástí úspěchu. Nechcete si doma taky vyrobit horskou dráhu?

Žáci 9.A.

vedoucí projektu Mgr. Miriam Charvátová

Žáci 7.A.

Žáci 8.B.

BESEDA S POLICISTY OP

Ú

terní odpoledne 8. 4. 2012 ve školní družině probíhalo
v duchu „duben - měsíc bezpečnosti“.
Opět jsme přivítali ve školní družině zástupce Obecní policie
Albrechtice, kteří si přišli popovídat s dětmi o bezpečnosti
na silnici, jak správně přecházet přes silnici, jak správně
a bezpečně jezdit na kole.

Děti rovněž poznávaly základní dopravní značky, důležitá
telefonní čísla v nebezpečí a také si děti mohly prohlédnout
výstroj obecních policistů, kterou potřebují ke své práci.
Chtěli bychom policistům poděkovat za tuto zajímavou,
ale i velmi poučnou besedu a budeme se těšit na příští setkání.
Děti ŠD
Szwedová K.

Albrechtické listy
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JAK JSME LETOS VÍTALI JARO

V

e čtvrtek 20. března jsme v naší mateřské škole poprvé
„odemykali“ jaro netradičně. Nejdříve děti na svých
třídách hledaly jednotlivé části jarního klíče, který pak
společně spojily dohromady na školní zahradě. Všechno
doplňovaly zpěvem a lidovými říkadly. Vybrané děti z jednotlivých oddělení měly za úkol najít „Morenu“ – symbol
zimy, schovanou na školní zahradě. V čele s „Morenou“ se
celý průvod dětí a p. učitelek vydal přes obec k řece Stonávce.
Děti z každého oddělení si chvíli Morenu nesly. Cestou děti
zpívaly jarní písně, řechtaly na řechtačky, bubnovaly na
bubínky, ťukaly na dřívka a pískaly na píšťalky. Na mostě
jsme se s Morenou rozloučili říkankou, hodili ji do řeky
a pozorovali, jak zima pomalu odchází. Tento den se nám
vydařil, počasí přálo a podle rozzářených dětských tváří bylo
vidět, že se jim nová tradice velmi líbila.

EVROPSKÝ DEN

D

ne 29.4.2014 žáci druhého stupně přišli do školy, aby
zjistili, jaké překážky v běžném životě překonávají lidé
se zrakovým postižením. Dočasně byli nuceni obejít se bez
zraku a museli zapojit svůj hmat, čich, sluch, popř. chuť.
Během dopoledne postupně prošli osm stanovišť. Na nich
luštili slova napsaná Braillovým písmem, za pomocí přístroje
Colourtest poznávali barvy, zkusili si připravit snídani, složit
origami s brýlemi, které simulovaly určité zrakové postižení,
prošli si trasu se slepeckou holí, museli vyhledat určitý předmět
nebo provést trasou nevidomého člověka. Velmi děkujeme
zaměstnancům ostravského Tyflocentra – společnosti, pomáhající nevidomým a slabozrakým, kteří nám věnovali svůj čas
a pomohli nám s organizací celého dne.
Mgr. Jarmila Stoklasová

p. učitelky: Jančarová Šárka a Nogolová Helena

DEBRUJÁŘI V LÁZNÍCH

V

dubnu 2014 se náš klub vydal na víkendové setkání
debrujárů do Vratimova. V rámci programu jsme navštívili lázně Klimkovice, prošli jsme si kolonádu. Zašli jsme si
do rehabilitačního bazénu, ve kterém si všichni pořádně
zařádili. Poté jsme relaxovali v přiléhajícím lesoparku.
Po návratu do DDM ve Vratimově jsme společně opékali.
Vrcholem programu bylo předvádění doma připravených
pokusů s vodou ostatním přítomným. Zjišťovali jsme kapacitu
plic, bádali se spojenými nádobami, nafukovali balónky

různými způsoby, převraceli sklenice s vodou bez vylití vody,
propichovali mýdlové bubliny hřebíkem, zviditelňovali laserový paprsek. Pokusů bylo mnohem více a všechny zaujaly.
Víte co je klepsydra? My jsme si takovou zlodějku času vyrobili.
Večer jsme hráli zajímavé hry a druhý den jsme v hrách pokračovali až do odjezdu vlaku. Odjížděli jsme spokojeni se spoustou
zážitků. Těšíme se na další akci debrujárů, kterou bude
Bambiriáda v Českém Těšíně.
vedoucí klubu Mgr. Miriam Charvátová
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MÁME RÁDI VODU

V

naší MŠ v Albrechticích je již tradicí, že většinou na
jaře každým rokem nabízíme rodičům pro nejstarší děti
kurz plavání v bazénu v Karviné. Kurz vedou zkušené
instruktorky z krytého bazénu - Leonovova 1797, Karviné Hranic. Děti jsou do plavecké výuky přijaty na základě uzavřené dohody. Na začátku jsou rozděleny podle dovedností do
dvou skupin, aby se jim instruktorky mohly při menším počtu
věnovat individuálně.
Lekce plavání probíhají hravou formou, do žádných činností
nejsou děti nuceny, instruktorky se snaží děti motivovat
k tomu, aby si všechno vyzkoušely samy. Při výcviku plavání,
využívají mnoho barevných plaveckých pomůcek (vesty,
míče, různé barevné desky, válečky apod.) Na konci každé

lekce probíhá volné plavání, kde děti dovádějí a spouštějí
se na klouzačce a zažijí při tom hodně legrace.
Děti během deseti lekcí zvládnou pohyb a orientaci ve vodě,
dýchání do vody, skoky, splývání s deskou, kraulové nohy
s deskou i bez desky, lovení předmětů ze dna, nácvik plaveckého stylu prsa. Hlavním cílem těchto kurzů je naučit děti
kladnému a radostnému přístupu k vodě.
Po skončení kurzu mají děti radost z plavání a vody se už
nebojí. Poslední lekci plavání mají možnost navštívit i rodiče
dětí. Instruktorky uspořádají pro děti jednoduché závody
a odmění je „Mokrým vysvědčením“ s ujištěním, že jsou
šikovné a nebojácné. Velmi se těšíme na následující léta,
kdy budeme realizovat pro děti další kurzy plavání.
p. uč. - Květa Fusiková

DEN ZEMĚ A EKOLOGICKÉ HRY

D

ne 30.4. nám přálo počasí, proto se mohl konat Den
Země, při kterém žáci uklízeli školní pozemek. V rámci
tohoto dne se konaly i Ekologické hry. Žáci z každé třídy byli
rozděleni do dvou skupin podle náhodného losu. Jejich úkolem
bylo řešit otázky zaměřené na ekologii a ochranu přírody.
Nejlepšími řešiteli se stali žáci 7. a 8. třídy. První místo
obsadila 7.A sk. 1 ve složení Dujavová, Haščák, Hawlasek,
Konya, Ferenc, Kurková, Cygonek, Delong. Na druhém místě
se umístila taktéž 7. třída a to ve složení Zamarská, Šataníková,
Danel, Gabrhel, Wojnar, Lysek, Kara, Szeliga. Třetí místo
patří 8. třídě se žáky Sedláček, Kotlář, Motyka, Janík, Hruška,
Ševčíková, Zońová, Olšarová, Juranek. Mladým ekologům
gratulujeme!
Mgr. Barbora Kajfošová
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POD MODROU OBLOHOU 2014

T

ématem už devátého ročníku výtvarné soutěže „Pod
modrou oblohou“ byla CESTA.
Děti svá díla malovaly ve speciálním počítačovém programu.
Že mají naši mladí tvůrci fantazii, o tom není pochyb. Děti
jsou úžasné. Dospělý má náměty, ale ty dětské jsou obdivuhodné. Jsou zajímavé, plné myšlenek, prožitků. Někteří tvůrci
už se nemohou dočkat, až se do této výtvarné soutěže přihlásí.
Každé září se už nedočkavě ptají na téma nového ročníku.
Do moravskotřebovského soutěžního klání přihlásily výtvarné
práce děti z českých škol, ale i ze Slovenska a Polska.
Soutěžily ve dvou kategoriích. Žáci z šestých a sedmých tříd
a odpovídající ročníky gymnázií a žáci osmých a devátých
tříd a odpovídající ročníky gymnázií. Samostatnou kategorií
jsou zahraniční školy. V posledních letech se přihlašují
i mladší děti.
Když jsem vkládala práce dětí do obálky a chtěla je poslat,
tak jsem si v duchu říkala: „nezávidím porotě“. Sama bych
vybrat nedokázala.
Porota složená z představitelů města a zástupců sponzorů
soutěže letos posuzovala tisíc pět set obrázků.
V této soutěži ale není ani tak důležité zvítězit, i když výherci
dostávají hodnotné ceny, jako spíše se zúčastnit.

Všechny práce byly vystaveny ve vstupní hale naší školy
a také na webových stránkách.
A kdo jsou ti, kteří nám nastínili svou cestu? Jsou to Dominika
Brzosková, Barbora Štajnerová, Matěj Brza, Roman Szymutko
z 6.A, Michal Danel a Jakub Gabrhel ze 7.A.
A zde jsou některé jejich práce:

Barbora Štajnerová, 6.A

Michal Danel, 7.A

Všem zúčastněným děkuji a těším se na další ročník.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Matěj Brza, 6.A.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE

D

ne 16.4. se v naší knihovně uskutečnila za účasti prvňáčků
z české i polské školy, třídních učitelek a rodičů akce
„Pasování prvňáčků na čtenáře“. Naše prvňáčky přijela pasovat
známá autorka desítek dětských knih paní Mgr. Zuzana
Pospíšilová. V krátkých ukázkách dětem představila některé
ze svých knih a přitom si ověřila, že děti už znají všechna
písmenka a mohou se z nich stát opravdoví čtenáři. Na závěr
každého prvňáčka pasovala mečem na čtenáře a věnovala
mu pamětní list a malou sladkost. Od naší knihovny dostaly
všechny děti na památku tohoto dne krásnou knížku s věnováním. Věřím, že se tato akce všem zúčastněným moc líbila
a sejdeme se při ní s novými prvňáčky i příští rok.
Ludmila Hajduová
knihovnice
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WE ARE THE CHAMPIONS AGAIN
ZŠ A MŠ ALBRECHTICE 2014

O

bhájili jsme Mistrovstvi republiky ve volejbale. A jak to
vše probíhalo? Volejbalisté naší školy začali republikové
finále na padesát procent!

Poslední utkání základní skupiny D:
VK Ostrava – Brno 2:0 (20, 18)
Trenér Tomáš Dvořák si pochvaloval, že pohovor s hráči po
úvodní porážce zabral: „Po prohře s Hradcem Králové jsme
klukům důrazně promluvili do duše, že hrají mistrovství
republiky a je třeba úplně změnit přístup a nasazení. To se
pozitivně projevilo už v utkání s Prosekem a kluci v tom
pokračovali i v duelu s Brnem. Dosud neporažený celek jsme
přehráli nasazením a kolektivním pojetím hry. Nyní nás čeká
čtvrtfinálová skupina. Všechny celky v ní jsou nesmírně
vyrovnané. Neseme si ze základní skupiny jedno vítězství
a bod ze zkrácené hry. Dvě výhry by měly stačit na postup
do semifinále, ale bude to těžká práce.“
VK Ostrava „ZŠ Albrechtice“ je jeden tým aneb žáci jsou
ve finále!

Fotograf / Zdroj: Ivan Cap.

Zápasy v základní skupině D s Hradcem Králové a Prosekem
ve Frýdku – Místku odstartovali naši kluci boje za vysněnou
extraligovou medailí.
Tým se sešel kompletní až na tento vrchol sezony a v prvním
zápase s Hradcem Králové se sehrávali. I když měli dobře
rozjetou zkrácenou hru, nakonec padli. Poté je čekal nebezpečný Prosek, který koncentrovaným výkonem nepodcenili
a zaslouženě zvítězili bez ztráty setu. V posledním zápase
základní skupiny je čeká Brno. Pokud naši kluci zvítězí,
půjdou do čtvrtfinálové skupiny nejhůře z druhého místa.
V opačném případě za předpokladu, že Hradec Králové porazí
Prosek, půjdeme dále z třetího místa a dvěma porážkami
na kontě do dalších třech zápasů pravděpodobně s trojicí Zlín,
Velké Meziříčí a ŠSK Beskydy.
Volejbalisté naší školy vyhráli svou základní skupinu a postupují z prvního místa.

Fotograf / Zdroj: Jaroslav Obsadný.

Skvělý výkon podali starší žáci v posledním sobotním zápase
základní skupiny D, kdy porazili do té doby nepokořené Brno
a tím, že se jim to podařilo bez ztráty setu, postoupili do
čtvrtfinálové skupiny F z prvního místa.
V následujících třech zápasech se postaví proti třem celkům
ze skupiny B – Zlínu, Velkému Meziříčí a domácím Beskydům,
které svou skupinu suverénně vyhrály. Cílem svěřenců Saida
Habboudjiho a Tomáše Dvořáka bude po třech následujících
zápasech skončit na prvním nebo druhém místě čtvrtfinálové
skupiny, aby si v neděli zahráli o medaile. Budeme klukům
držet palce!

Fotograf / Zdroj: Jaroslav Obsadný.

Po roce si obhájci extraligového titulu zahrají opět o medaile.
Starší žáci proletěli ve Frýdku – Místku čtvrtfinálovou skupinou
a třemi výhrami se probojovali do nedělního semifinále. Tam
se střetnou o postup do finále se Znojmem. Další skvělý
úspěch našeho klubu!
Mistři!!!
Obhájili jsme Mistrovstvi republiky ve volejbale. Starší žáci
VK Ostrava, kde figurují z 80% hráčí naší školy ZŠ Albrechtice
pod vedením Saida Habboudjiho dosáhli na volejbalový Olymp!
V nedělních dvou zápasech nejprve zdolali v semifinále
Mistrovství republiky Znojmo, aby ve finále i podruhé na
turnaji pokořili pořádající ŠSK Beskydy.
V historii se mnohokrát nestalo, aby v žákovské kategorii
došlo k obhajobě titulu, a my můžeme být právem hrdi na
reprezentaci VK Ostrava „ZŠ Albrechtice“ v podání našich
starších žáků. Celým třídenním kláním prošli pouze s jednou
úvodní porážkou s Hradcem Králové a nakonec se po zásluze
mohli radovat z obhajoby extraligového titulu. Celý turnaj měl
důstojný rámec republikového finále a byl výborně zorganizován, za což patří uznání také domácímu klubu ŠSK Beskydy.
Semifinále: VK Ostrava – Znojmo 2:1 (22, -18, 13)
Finále: VK Ostrava – ŠSK Beskydy 2:0 (19, 22)
Soupiska mistrů České republiky v kategorii starších žáků
pro sezonu 2013/2014:
ZŠ Albrechtice: Jan Mokrosz, Jaromír Szymutko, Adam Kozel,
Jiří Dědicz, Lukas Potysz, Nicolas Konya, Daniel Wrobel.
Trenéři: Said Habboudji a Tomáš Dvořák
(Pokračování na str. 19)

SPORT / NAŠE ŠKOLY

Albrechtické listy

19

OPĚT JSME VÍTĚZOVÉ
ZŠ A MŠ ALBRECHTICE 2014
(Pokračování ze str. 18)

PÍŠI O NÁS
Měl jsem tu čest být dneska na finálovém utkání extraligy
starších žáků. Klobouk dolů před výkonem celého týmu
a gratulace k obhajobě mistrovského titulu. Tento titul je
zásluhou každého jednoho člena týmu, ať už hrál nebo fandil.
Opět se prokázalo, že nejtěžší je poslední krok a proto ty nervy
v závěru, ale podařilo se a to je to hlavní. Ale tu nejhlavnější
zásluhu na tomto dnešním titulu musíme přiznat profesoru
Saidovi Habboudji. Nebýt jeho let věnovaných mládeži ve
VK Ostrava „ZŠ Albrechtice“, nebýt těch dní a hodin věnovaných každému jednomu hráči v mládežnickém volejbale
v tomto oddílu, nebylo by letošních mládežnických úspěchů
v loňském i letošním roce. Z ničeho se mu podařilo vybudovat
fantastickou základnu mládeže v tomto oddíle. A před tím
nejen klobouk smeknout, ale snad už ho vůbec nenasazovat.
Pane profesore obrovské poděkování za hráče na jejichž
výchově jste se podílel a věřte, že 99% z těchto hráčů má

po každém vyhraném míči, po každém vyhraném setu,
po každém vyhraném zápase ve své hlavě myšlenku na vás
a to je možná to nejfantastičtější. A k příkladné účasti všech
zmiňovaných v předešlém příspěvku. Ano je skvělé, že
u takového úspěchu byli, hráči dnešní a bývalí reprezentanti
musí motivovat tyhle mladé kluky, aby chtěli taky dosáhnout
takových úspěchů jako jejich vzory, funkcionáři by měli být
u toho, když se sbírá ovoce na jehož růstu se podíleli jakoukoliv
činností, přesto zamrzí, když funkcionáři mužstva na druhém
místě klukům osobně gratulují před celou halou, ale pan Zedník to vítězným hráčům neudělá, zasloužili si to a bylo by to
pro ně obrovská ukázka toho, jak si jich samotných vážíme
(je to jen malý postřeh). Letos dosáhli fantastického úspěchu
po létech junioři a při utkání o třetí místo, které jak jistě víme,
vyhráli a doplnili tím letošní obrovský úspěch naší mládeže,
se přední funkcionáři vůbec neobjevili, což už podle mě tak
příkladné nebylo. Vím, že je dneska hodně složité ufinancovat
chod takového oddílu a že to nejspíš mimo oči nás fanoušků
stojí obrovské úsilí a hromadu obětovaného času, ale prosím
ukažte i větší osobní angažovaností právě při těchto příležitostech, že vám na těchto mladých hráčích záleží minimálně stejně
jako na mužském A týmu, oni vám to určitě vrátí letos, příští
rok, či v dalších letech a navíc, osobní poděkování a podání
ruky nic nestojí, ale obrovsky moc dá. Ještě jednou kluci
děkujeme za skvělý turnaj, děkujeme za nádherné zlaté
medaile, děkujeme za fantastickou reprezentaci oddílu.
Mimochodem, všimli jste si, že finále bylo severomoravské
a i bronzová medaile zůstala na Moravě ????????? ;-)
Chtěl bych poděkovat všem rodičům, kteří mi hodně pomáhali
s podporou svých dětí. Všichni jsme se věnovali této krásné
hře. Věřte tomu, že jméno naší školy nepřestalo stoupat.
Uděláme vše, aby naši žáci vzorně reprezentovali sami sebe,
svou školu, svou rodinu, svou obec a to vše na špičkové úrovni.
Said Habboudji

Fotograf / Zdroj: Jaroslav Obsadný.

EXKURZE ČOV

D

ne 7.5. se žáci 8. třídy (pod vedením p. uč. Kajfošové
a p. uč. Ruhswurmové) zúčastnili exkurze do místní
čistírny odpadních vod. Byli jsme seznámeni s celým procesem - od počátečního zbavování vody největších nečistot až
po vypouštění do řeky Stonávky. Za odborný výklad a nové
informace děkujeme p. Miechovi.
Mgr. Barbora Kajfošová

INFORMACE
Z TJ ALBRECHTICE U Č.TĚŠÍNA

V

květnu se odehrál turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo 6 družstev.
V Okresním přeboru ve volejbale smíšených družstev jsme
získali 1. místo a ženy rovněž 1. místo.
V mikroregionu se zúčastnilo 7 družstev a získali jsme
2. místo.
Atletický čtyřboj probíhal ve Stonavě - regionální kolo
a krajské kolo. Do republikového finále postoupili tito žáci:
Andrušková B., Glogarová M., Ruhswumová S., Čubová T.,
Sedlmaerová K., Wanecká M., Štípková E., Haltofová E.,
Kucharczyk B., Luňák S., Šurik T., Kvapil J., Gasior M.,
Palowski Š., Palowski A., Böhm A., Buček D., a Roman V.
Držíme všem palce.

Děkuji všem členům za vzornou reprezentaci TJ. Organizátorům
a výboru rovněž děkuji za práci a přeji všem krásné prázdniny.
V září se opět sejdeme v tělocvičně.
Dagmar Pipreková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ALBRECHITCE
Shrnutí sezóny 2013
Ohlédneme – li se za loňskou sezónou, zhodnotíme ji za všelijakou. Úspěch střídalo období smůly a naopak. I když sezóna
nedopadla úplně podle našich představ, byla vcelku úspěšná.
První velkou změnou byla nová mašina, se kterou jsme se
naučily běhat. Chvílemi to sice skomíralo, ale ve výsledku
jsme se naučily sílu mašiny správně využít a dosahovaly tak
stabilních časů.
Další změnou bylo to, že jsme se staly členkami MSL. I když
naše celkové umístění nebylo podle našich představ, povedlo
se nám i pár velmi vydařených kousků, a to konkrétně 1. místo
v Kozmicích a 2. místo v Karviné – Loukách. Naše celkové
umístění bylo 7. místo. Na zakončení MSL jsme pak získaly
i pár dalších ocenění. Za zmínku stojí to, že naše nová mašina
je 3. nejhezčí z celé MSL a že jsme byly zvolené za „černého
koně“ pro následující sezónu. Velkým úspěchem také bylo,
že se naše holky umístily v kategorii all stars, a to Aga na 3.
místě a Zuzka na místě 2.
Dalším velkým úspěchem bylo bronzové místo na krajském
kole v Přerově a také obhájení vítězství z roku 2012 na Štítu
Albrechtic.

Palowská. Nejúspěšnější z tria albrechtických závodnic byla
Magdalena Drobná, která s časem 19,97 sekund skončila
na krásném 45. místě, Johana Palowská skončila na 50. místě
s časem 20,36 sekund. Pro Michaelu Palowskou to byly první
stovkařské závody, na kterých vybojovala krásné 108. místo
s časem 22,31 sekunda a umístila se tak v první polovině
závodnic.

Chtěla bych touto cestou děvčatům pogratulovat a také poděkovat ostatním členům sboru dobrovolných hasičů z Albrechtic
za podporu a za zapůjčení vozidla, kterým jsme se na soutěž
dopravily. Velké díky patří také Jakubu Chmielovi, který nás
bezpečně dopravil do Jablonce i zpět domů, za jeho pomoc
a ochotu.

Za vše, co jsme letos dokázaly, je třeba poděkovat všem, kteří
nás podporovali. Velké díky patří především Jiřímu Slámovi,
který je naším trenérem, masérem a hlavně podporou. Dále pak
Luboši Molendovi a Jakubu Chmielovi, bez kterých bychom
si nemohly vozit zadky na tréninky, závody a slavnostní
zakončení MSL. Naše díky patří i vrchnostem našeho sboru,
a to zejména Janu Konyovi, který se postaral o naše ošacení
a Lumíru Jableckému, veliteli našeho sobru, který se postaral
o prostory na trénování a především nám umožnil vykonávat
náš koníček. A v neposlední řadě naše díky patří i Ondřeji
Palowskému, který drží ruku nad našimi výdaji.
Říká se, že to družstvo, které je zvoleno za „černého koně“
bude mít příští sezónu smůlu. My však doufáme, že tuto
tradici porušíme a že naši nadcházející sezónu bude střídat
úspěch za úspěchem.

Hasičky z Albrechtic byly v Jablonci nad Nisou
Po dlouhé zimní přípravě nám konečně začala sezóna. Letos
jsme ji zahájily trochu v jiném duchu, než roky předchozí.
Některé z nás se totiž společně s hasičkami okolních sborů
vydaly do Jablonce nad Nisou, kde se 5. dubna konaly závody
v běhu na sto metrů s překážkami. Jednalo se o mezinárodní
soutěž, kde se sjelo přes 400 hasičů a hasiček nejen z celé
České republiky, ale také ze Slovenska či Německa.
V ženské kategorii odstartovalo 214 závodnic, mezi nimi také
naše Magdalena Drobná, Michaela Palowská a Johana

Zahájení ,,útokové“ sezóny
Dne 12. dubna jsme se zúčastnily první letošní soutěže
v požárním útoku v nedalekých Mistřovicích. Jednalo se
o jeden z mála útoků, který v tomto roce náš ženský tým
běžel. I když počasí vypadalo všelijak, nakonec se vyčasilo
a my jsme si užily naši soutěž naplno. Celkově jsme pak obsadily třetí místo a domů si odvezly první pohár v tomto roce.
Další soutěží, která následovala v našem nabitém seznamu,
byla noční soutěž v Kunčicích pod Ondřejníkem, která se
konala 9. května. Tuto soutěž navštěvujeme již několik let, ale
prozatím se nám ji nepodařilo vyhrát. Dnešním rokem jsme
tuto smůlu prolomily a vybojovaly si krásné první místo
a soustu zajímavých cen. Doufáme, že se nám i nadále bude
takto dařit a letos se v lize umístíme na prvních příčkách.
Johana Palowská
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KROUŽEK RAGBY PŘI ZŠ ALBRECHTICE BOJUJE NA DVOU FRONTÁCH

S

tarší skupina, která hraje bezkontaktní ragby, je tvořena
žáky osmých a devátých tříd.
Toto družstvo se pravidelně již sedmým rokem zúčastňuje
Havířovské školní ligy v TAG RUGBY a třikrát již zaznamenali prvenství v této dlouhodobé soutěži.
17. dubna 2014 proběhl již 6. turnaj Havířovské školní ligy,
tentokrát již na hřišti RC Havířov a to po týdenním odkladu,
neboť připravovaný turnaj 10. dubna byl pro zimu a silný déšť
odložen o týden. Turnaje se zúčastnila čtyři družstva – jedno
ZŠ Gorkého (pro nemoci doplněno hráči RC a ostatních ZŠ),
jedno družstvo ze ZŠ Albrechtice, jedno družstvo z Generála
Svobody a společné družstvo ZŠ Albrechtice a RC Havířov,
které nakonec hrálo pod hlavičkou RC Havířov. Turnaj se hrál
dvoukolově s tím, že se všechna utkání hrála na 1 x 5 minut.
Družstvo tvořilo pět hráčů v poli s možností průběžného
střídání. V turnaji bylo odehráno celkem 12 utkání a na ploše
se postupně vystřídalo celkem 21 hráčů a hráček. Hrálo se
na hřišti o rozměrech 30 x 40 metrů. Všechna utkání řídil
David Otipka (bývalý žák ZŠ Albrechtice a samozřejmě
i bývalý hráč albrechtického družstva ragby), tak jako již
některá utkání v předchozích turnajích.

David Otipka rozhoduje utkání (v černé mikině), vpředu zleva
David Adamec a Jakub Kačmarčík.

V prvním utkání vyhrálo družstvo ZŠ Albrechtice nad
družstvem RC Havířov v poměru 4:1 a v odvetě pak 2:1, ve
druhém utkání pak družstvo ZŠ Gorkého zvítězilo nad
družstvem ZŠ Gen. Svobody 4:0 a v odvetě pak 3:1, v dalším
utkání pak družstvo ZŠ Albrechtice nejprve vyhrálo nad
družstvem ZŠ Gorkého v poměru 2:1 a v odvetě pak na toto
družstvo nestačilo a prohrálo v poměru 2:3. Ve čtvrtém
utkání družstvo RC Havířov pouze remizovalo s družstvem
ZŠ Gen. Svobody 2:2, aby v odvetě toto družstvo porazilo
vysoko 4:1. V dalším utkání nestačilo družstvo ZŠ Gen.
Svobody na družstvo ZŠ Albrechtice, se kterým prohrálo obě
utkání a to 0:4 a v odvetě pak 1:3. V šestém utkání pak
družstvo ZŠ Gorkého nejprve remizovalo s družstvem
RC Havířov v poměru 3:3 a v odvetě pak vyhrálo v poměru 2:0.
Vítězem 6. turnaje Havířovské školní ligy v TAG RAGBY pro
sezónu 2013/2014 a držitelem putovního poháru se stalo
družstvo ZŠ Albrechtice se ziskem 16 bodů před družstvem
ZŠ Gorkého, které získalo bodů 14, na třetím místě skončilo

Jan Mokrosz a Lukas Potysz nastoupili za ZŠ Albrechtice poprvé,
Jirka Dziedzic je již „ostřílený“ borec

družstvo RC Havířov se ziskem 10 bodů před družstvem
ZŠ Gen. Svobody, které získalo 8 bodů. Všechna družstva
obdržela za umístění v tomto turnaji diplomy.
Výsledná tabulka 6. turnaje
1. ZŠ Albrechtice
5
2. ZŠ Gorkého
3
3. RC Havířov
1
4. ZŠ Gen. Svobody
0

0
2
2
2

1
1
3
4

17:7
14:10
11:14
7:18

16
14
10
8

Po šesti turnajích je vedoucím družstvem v Havířovské školní
ligy v TAG RAGBY družstvo ZŠ Gorkého, které získalo
54 bodů, na druhém místě je pak družstvo ZŠ Albrechtice
se ziskem 46 bodů a na třetím místě je družstvo ZŠ Gen. Svobody, které dosud získalo 22 bodů. V pořadí již sedmý turnaj
byl kvůli počasí přeložen z 15.5. na 22.5.2014.
Na celostátní turnaj v TAG RAGBY, které se opět uskuteční
v Praze a to pravděpodobně 18.6.2014, pojedou opět dvě
nejlepší družstva z Havířovské školní ligy.
Druhá skupina, děti od 1. do 4. třídy, momentálně trénují
v pondělky a pátky podle počasí v tělocvičně nebo na školním
hřišti. V průběhu roku se zúčastnili tří společných tréninků
trénink přípravky RC Havířov a žáků 1. stupně ZŠ z Havířova
a okolí, kdy zatím poslední takový trénink se uskutečnil
v únoru v tělocvičně gymnasia Komenského v Havířově.
Vzhledem k velmi proměnlivému a chladnému počasí, se na
jaře zatím venku nepodařilo na hřišti obdobnou akci zorganizovat. Nejbližší plánovaná akce bude v neděli 1.6.2014 na ragbyovém hřišti v Havířově, kdy se bude konat Den dětí s různými
soutěžemi a samozřejmě se budou hrát i utkání přípravek.
Ing. Radomír Kloda

Na snímku s trenérem RC Havířov jsou zprava Matyáš, Zuzka a
Monika na společném tréninku v tělocvičně.
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PLACENÁ INZERCE

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

Vážení obyvatelé,
po oznámení na Obecním úřadě v Albrechticích, společnost
Terra Group pořádá pro občany bezplatnou elektronickou aukci
elektřiny a plynu pro snížení běžných nákladů každé domácnosti i firmy.
Dle výsledků nedávno proběhlých e-aukcí očekávejte úspory
mezi 20-30 % na komoditách silová elektřina a zemní plyn se
smlouvou na dobu 2 let a pevnou cenou po dobu trvání smlouvy.
Jak se přihlásit do e-aukce
1. Ve Vaší obci vás navštíví naší obchodní zástupci u Vás doma/
ve firmě kde s Vámi vyplní přihlášku do e –aukce a převezmeme
kopii Vašeho vyúčtování.
2. Můžete si domluvit termín návštěvy našeho energetického
poradce, který s Vámi vyplní přihlášku a převezme kopii
Vašeho vyúčtování
Bližší informace: Dana Hroncová, tel.: 724 267 848

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

PLACENÁ INZERCE
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

BUDOUCNOST JE

BRAMAC STAR

NOVÁ GENERACE STŘEŠNÍCH TAŠEK
• DOKONALE HLADKÝ POVRCH
• UNIKÁTNÍ ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
• NADSTANDARDNÍ UV OCHRANA

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za
20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.

www.colemanie.cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

Zelená úsporám na klíč.
Od vyřízení dotace

cena běžná: 239 Kč/m2
pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

až po realizaci.

(vč. DPH)

Váš poradce: Pavel Toman, mobil: 725 675 610
OBCHODNÍ CENTRUM ČESKÝ TĚŠÍN,
Strojnická 373, 735 62 Český Těšín, tel.: 558 746 070
www.coleman.cz

prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
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PLACENÁ INZERCE
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PEDIKÚRA
VE ZDR. STŘEDISKU

Alena Kašparová, kontakt: 734 487 109
www.pedikura8.webnode.cz
• lakování
• depilace horkým voskem
• parafínové zábaly
• masáže nohou
provozní doba: dle objednávek

Koupím dům, chatu nebo
parcelu. I zadlužený.
Prosím nabídněte.
t.č.: 608 370 379

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
Uzávěrka příštího čísla Albrechtických listů: 18. 8. 2014 do 13:00 hod.
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