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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou poslední výtisk Albrechtických listů v tomto
volebním období. Chci Vás informovat, co se nám za poslední
čtyři roky podařilo vyřešit, případně zrealizovat, a co zůstalo
k řešení v dalším období pro zastupitelstvo a radu obce.
Během let 2010-2014 pokračovalo naplňování „Programu
rozvoje obce“, který se zaměřil na všechny oblasti života.
Tento program byl v roce 2013 aktualizován a schválen zastupitelstvem obce. Aby mohl být realizován, bylo hlavním
problémem pro vedení obce zajistit potřebné finanční
prostředky, neboť rozpočet obce bez dotací by neumožňoval
realizovat většinu investičních akcí a velkých oprav.
Vedení obce zajišťovalo finanční prostředky ze státního
rozpočtu, z rozpočtu kraje, ale především z fondů Evropské
unie. Podařilo se získat prostředky na revitalizaci budovy
Domu s pečovatelskou službou ve výši 1.264.000,- Kč,
na revitalizaci budovy č.p. 501 (knihovna a stavební úřad)
ve výši 1.584.000,- Kč a na revitalizaci budovy obecního úřadu
ve výši 3.380.000,- Kč.
Po dlouhých pěti létech, a napotřetí, nám byla schválena
žádost na odkanalizování místní části Paseky a ulice Stonavská
a tak stavba v celkovém nákladu 16.700.000,- Kč byla částkou
9.854.000,- Kč hrazena z prostředků Evropské unie a Státního
fondu ŽP, částkou 1.202.000,- Kč hrazena z rozpočtu z kraje
a zbylou část do celkových nákladů ve výši 5.644.000,- Kč
a dále náklady na kanalizační přípojky ve výši 3.400.000,- Kč
hradila Obec z vlastního rozpočtu. Tato veřejněprospěšná
stavba umožňuje další rozvoj obce a hlavně řeší zlepšení
životního prostředí. Přesto někteří občané - vlastníci pozemků,
na kterých se uvedená stavba nachází, tuto stavbu napadají.
Jeden z nich dokonce podal na Obec žalobu na odstranění části
stavby prostřednictvím svého právního zástupce, a to i přesto,
že smlouva o umístění dotyčné stavby byla uzavřena s jeho
předchůdci a přechod práv a povinností na 3. osobu byl
ve smlouvě ošetřen.
Rovněž z evropských prostředků ve výši 1.880.000,- Kč jsme
pro obec zakoupili čistící stroj, abychom zlepšovali životní
prostředí a čistotu v obci.
Z vlastních prostředků Obce byly realizovány:
• revitalizace bytového domu na ulici Hornická 802-806
ve výši 5.200.000,- Kč
• veřejné osvětlení na ulici Bělehradská, Nový Svět, na novém
sídlišti ve výši 800.000,- Kč
• oprava místních komunikací ulice Písečná, Nádražní, Pasecká,
Rakovecká, Loucká, Pomezní a chodník ul. Stonavská
ve výši 4.100.000,- Kč
• opravy a rekonstrukce v hodnotě téměř 1 mil. Kč v Dělnickém
domě a v Areálu Zámostí
• každoroční opravy a údržba bytových domů ve vlastnictví
Obce.
Kromě těchto akcí zajišťuje Obec z vlastních prostředků:
• provoz Základní školy a Mateřské školy Albrechtice,
Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím

• v zimním období a na jaře údržbu místních komunikací
v celkové délce 45 km a chodníků v celkové délce 7 km
• údržbu zeleně
• jako jediná obec v okrese Karviná provoz obecní policie
ročními náklady ve výši cca. 2 mil. Kč
• provoz sběrného dvora a svoz komunálního odpadu, kdy
z vlastních prostředků hradí Obec ročně částku ve výši
cca. 2,5 mil. Kč k pokrytí výdajů za svoz odpadu z popelnic
od jednotlivých nemovitostí v obci
• provoz autobusové dopravy ročními příspěvky ve výši
cca. 3 mil. Kč
• provoz veřejného osvětlení cca ve výši 2 mil. Kč
Zapomněl jsem ještě na jednu akci - Obec odkoupila část
objektu, který byl původně součástí hasičské zbrojnice,
za částku 3.400.000,- Kč, na kterou nám přispěl Moravskoslezský kraj částkou 500.000,- Kč. Aby dobrovolní hasiči,
jejíž jednotka je zařazena do integrovaného záchranného
systému, měli nejen potřebné technické vybavení, ale i dostatečné sociální a prostorové zázemí k výcviku a školení.
V tomto roce jsme zahájili stavbu „Zahrada MŠ v přírodním
stylu“ o celkové dotaci 2.727.000,- Kč a dále zahájíme výstavbu
kanalizace v místní části Zámostí I. etapa o celkové dotaci
12.243.000,- Kč. Zrealizujeme zateplení obvodového pláště,
střechy a novou fasádu zdravotního střediska s náklady
2.800.000,- Kč. Na všechny tyto stavby jsme získali dotaci
17.549.000,- Kč z Evropské unie a část doplatí Obec z vlastních
prostředků tj. částkou cca 15.300.000,- Kč.
Z výčtu akcí, které byly realizovány a těch, které ještě letos
budou realizovány, je patrné, že vedení Obce s pracovníky
obecního úřadu získali v tomto volebním období dotace pro
nové investice, případně revitalizaci objektů ve vlastnictví
Obce, ve výši ročního rozpočtu Obce tj. cca 40 mil. Kč.
Během tohoto vol. období jsme navýšili majetek Obce cca
o 53 mil. Kč.
Abychom uspokojili všechny zájemce o umístění dětí
do mateřské školy, vybudovali jsme 4. třídu v Základní
škole a mateřské škole Albrechtice na ul. Školní za náklady
cca. 500 tis. Kč.
(Pokračování na str. 2)
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(Pokračování ze str. 1)

Co se nám ale stále nedaří, je realizace tří projektů schválených mezirezortní komisí z programu revitalizace Moravskoslezského kraje. Jsou to akce:
• most na ulici Školní s předpokládanými výdaji 20 mil. Kč
• kanalizace Nový Svět – ČOV s předpokládanými výdaji
15 mil. Kč
• dokončení ulice Nádražní II. Etapa s předpokládanými
výdaji 15 mil. Kč.
Tyto finanční prostředky má poskytnout Ministerstvo financí
ČR pod vedením ministra Babiše.
Chtěl bych ještě zdůraznit, že Obec ze svých prostředků
každoročně uvolnila částku cca 1. mil. Kč na podporu činnosti
společenských organizací a spolků, které zajišťují aktivity
pro naši mládež. Rovněž každoročně Obec poskytuje dotace
církvím v obci, církevním organizacím a sociálním zařízením,
kde jsou umístěni naši občané.
Řadu problémů a potřeb občanů jsme vyřešili, některé zůstaly
nedořešeny a to z finančních důvodů nebo ve fázi projekční
přípravy investic.
Nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb 10. a 11. října 2014,
může pokračovat v naplňování „Programu rozvoje obce“,
případně v realizaci projektů, které jsou již připraveny, např.
výstavba parkoviště na starém sídlišti, inženýrské sítě na ulici
Písečná, propojení ulice Bělehradská a Písečná.

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
za období od 15.5.2014 do 10.7.2014
Rada obce Albrechtice poskytla:
- organizaci HOSPIC Frýdek-Místek, p.o., se sídlem I. J.
Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek, finanční příspěvek
ve výši 9.000,- Kč účelově vázaný na zlepšení neomezené
péče o pacienty a klienty,
Rada obce Albrechtice uložila:
- zakoupit set herních prvků a hraček v ceně 50.000,- Kč
(bez DPH) k doplnění atrakcí na dětském hřišti u ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím dle nabídky společnosti KARIM
Europe s.r.o., se sídlem Wolkerova 1279, 768 24 Hulín,
- zadat výměnu mramorových pamětních desek (válečného
hrobu na hřbitově) za žulové a provedení nápisu na nich
zhotoviteli Patrik Kubiczek kamenické a restaurátorské práce,
se sídlem E. Urxe 283/5, 736 01 Havířov,
Rada obce Albrechtice uzavřela:
- Smlouvu o dílo na realizaci zakázky Zahrada v přírodním
stylu pro MŠ Albrechtice s uchazečem společností ONYX
TRADE, s.r.o., se sídlem Malinovského náměstí 25, 691 44
Lednice na Moravě,
Rada obce Albrechtice schválila:
- s účinností od 1.1.2015 zrušení odkládání vyřazených
pneumatik ve sběrném dvoře obce Albrechtice,
- změnu ceny turistické známky z 40,- Kč vč. DPH nově
na 30,- Kč vč. DPH.
Ing. Vladislav Šipula
starosta
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Je mou povinností poděkovat všem členům zastupitelstva,
členům rady, členům výborů a komisí, také pracovníkům
obecního úřadu a obecní policie, pracovníkům příspěvkových
organizací, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů,
občanským sdružením, organizacím, představitelům církví,
všem podnikatelům a živnostníkům i všem občanům, kteří
se podíleli jakýmkoliv způsobem na realizaci všech akcí
v obci během tohoto volebního období.
Chci poděkovat všem, kteří obětovali své osobní volno,
ale i těm, kteří přispěli materiálně či finančně ve prospěch
zlepšení životních podmínek v naší obci.
V říjnu budeme volit nejen nové zastupitelstvo, ale současně
i svého senátora.
Chci vás, vážení spoluobčané, vyzvat k účasti ve volbách, aby
jste dobře vážili, komu dáte svou důvěru, aby zodpovědně
plnil úkoly člena zastupitelstva obce. Musím říci, že jsem mile
překvapen, jak velký je zájem o práci v zastupitelstvu obce.
Ani v nejmenším nechci nikoho ovlivňovat ve výběru osob
či strany nebo hnutí. Ale musím reagovat na jednu pasáž
ve sdělení jednoho hnutí, kde je uvedeno, že se kandidáti
nehodlají o problémech naší obce jen dohadovat. Rád bych věděl,
které problémy vedení obce neřešilo. V průběhu volebního
období byly vyřešeny problémy, jako například s opravami
cest, s veřejným osvětlením, s autobusovou dopravou, s úpravou
zeleně v obci, s umístěním dětí do mateřských škol apod.,
ke spokojenosti občanů. Některé problémy však zůstaly nedořešené, a to z důvodu jak finanční náročnosti, tak i z důvodu
legislativních překážek.
Měli byste vybrat ty, kteří chtějí konstruktivně řešit problémy
našich občanů a ne jen prosazovat své zájmy a osobní potřeby.
Přeji obci, aby její občané vybrali ty, kteří povedou naši
krásnou obec k dalšímu rozvoji.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
za období od 29.4.2014 do 24.6.2014
Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení rady obce
vydalo:
- směrnici Zásady Obce Albrechtice pro uzavírání nájemních
smluv k uvolněným obecním bytům prostřednictvím seznamu
uchazečů o byt
Zastupitelstvo obce Albrechtice na doporučení rady obce
stanovilo:
- na volební období 2014 – 2018 15-ti členné Zastupitelstvo
obce Albrechtice
Ing. Vladislav Šipula
starosta
Celá usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva
obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce.
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REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
Vážení spoluobčané,
je známo, že rehabilitační oddělení ve zdejším zdravotním
středisku se potýká s velkými problémy ohledně spolupráce
se zdravotními pojišťovnami.
Vedení Obce Albrechtice nepřihlíželo tomuto problému
nečinně – obzvláště proto, že stavbu samotného zdravotního
střediska zajišťovali občané pro svou potřebu a rehabilitační
oddělení v něm bylo zřízeno od samého počátku. Mělo sloužit
– a do určité doby sloužilo – místním občanům a občanům
z blízkého okolí.
Když jsme se dověděli o neochotě některých zdravotních
pojišťoven spolupracovat s novými nájemci – provozovateli
rehabilitačního oddělení, odeslali jsme na zdravotní pojišťovnu
sdělení s přímluvou a prosbou o uzavření příslušných smluv.
Bohužel, stanoviska zdravotních pojišťoven nejsou příznivá:
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) žádost
zamítla, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) žádost
zamítla, Vojenská zdravotní pojišťovna (201) žádost zamítla
a konečně počtem pojištěnců nejvýznamnější pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) oznámila dne 22.8.2014,
že spolupráci definitivně zamítá.
Jedině Revírní bratrská pokladna (213) a Oborová zdravotní
pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
s rehabilitačním oddělením spolupracuje.
Obec Albrechtice je s výsledkem jednání nespokojena a bude
v této věci podnikat další kroky.

UPOZORNĚNÍ SPOLUOBČANŮM

V

říjnu 2014 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstev
obcí a současně volby do senátu Parlamentu České
republiky.
Jako obvykle jsou určeny volební místnosti ve třídách Základní
školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím
Albrechtice.
Volební místnost pro okrsek č. 2 je v přízemí, ale zbylé 2 okrsky
(okrsek č. 1 a okrsek č. 3) jsou ve třídách v 1. poschodí.
Prosíme ty z vás, kteří máte potíže s chůzí, abyste oznámili
(komukoli z členů okrskové volební komise) ve volební místnosti
v přízemí, že žádáte volit do přenosné volební urny. Zapisovatelky okrskových volebních komisí pro jednotlivé okrsky
si dají vědět a členové příslušné okrskové volební komise
přijdou za Vámi do přízemí s přenosnou volební urnou.
S ohledem na dlouhou dobu, po kterou jsou sídla volebních
místností určeny v této budově, bylo rozhodnuto situaci neměnit.
Mimo tuto možnost volit do přenosné volební urny, platí stále
možnost volit do přenosné volební urny přímo doma po předchozí
telefonické domluvě:
- tel. 596 428 448 (sekretariát obecního úřadu)
- tel. 606 343 462 (tajemnice)
Ing. Jarmila Ciupová
tajemnice

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
OBCE ALBRECHTICE

Ing. Vladislav Šipula
starosta

HLEDÁM NOVÉHO PÁNÍČKA,
POMŮŽETE MI?
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Mikuš Michael, Kantor Matyáš, Wiselková Elizabeth,
Kotajná Kateřina, Warta Štěpán, Kožuszniková Amálie,
Darážová Laura, Škandera Jakub, Letková Laura.

Labradorský retrívr
Stáří: 8 let
Velikost: střední (31 – 60 cm)
Evidenční číslo: 1204
Dne 26. 6. 2014 jsem byl odchycen
strážníky OP, v části obce sídliště.
Jsem kamarádský, přítulný, veselý,
hravý a slyším na povely, takový
parťák do nepohody. A že mám cca
8 let? Pche, to nepoznáte ani náhodou! Jsem totiž neustále v pohybu,
mám rád lidskou společnost, rád
dovádím a hraji si.
Spolu s mými kamarády na Vás čekám v Útulku pro opuštěné
psy Dětmarovice,
Dětmarovice 1168, PSČ:735 71.

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

: 596 542 239, 724 266 257

MATRIČNÍ UDÁLOSTI

: utulekpsi.detmarovice@seznam.cz
: 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

P

rosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční událost
– narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto
skutečnost nahlásili na matriku Obecního úřadu Albrechtice,
dveře č. 22 (1. patro). Děkujeme.
Iveta Chodurová
matrikářka

INFORMACE Z OBCE
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UPOZORNĚNÍ
BIOODPAD nepatří do popelnice na komunální odpad
Prosíme občany obce Albrechtice, aby nevhazovali biologicky rozložitelný odpad do popelnic. Bioodpad vhazujte do černých
igelitových pytlů, které jsou zdarma k dostání na obecním úřadě. V případě, kdy při svozu komunálního odpadu bude zjištěn
pracovníky bioodpad v popelnici, tato popelnice nebude vyvezena. Černé pytle plňte bioodpadem v přiměřeném množství.
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

Konec odkládání pneumatik na sběrném dvoře
Do konce roku 2014 mají občané možnost odevzdávat použité
pneumatiky do sběrného dvora v Albrechticích.
Od 1. 1. 2015 již nebudou sběrným dvorem pneumatiky přijímány.

Třídění nápojového kartonu
Nápojový karton je obal na bázi Tetra Pak. Ten znáte především jako
krabici na mléko, mléčné výrobky, víno či džusy. Zajímavé je, že se
krabice skládá ze tří materiálů: papíru, hliníku a polyetylenu, tedy
stejného plastu, ze kterého se vyrábějí igelitové sáčky a tašky.
Z tohoto důvodu pro sběr nápojových kartonů slouží žluté kontejnery
a igelitové pytle, do kterých můžete vhazovat nápojový karton společně
s ostatními plasty.
Ing. Táňa Wojtynová, referentka ŽP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA 4. ČTVRTLETÍ 2014
1. Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob
Říjen:
Listopad: 6
Prosinec:
2
9
13
16
20
23
27
30
2. Svoz (PET láhve jen od nápojů) - žluté pytle
Pátek 10. října
Pátek 7. listopadu
Pátek 5. prosince
3. Svoz zhodnotitelných odpadů – modré pytle
Čtvrtek 9. října
Čtvrtek 6. listopadu
Čtvrtek 4. prosince

4
11
18
26 (pátek)

4. Svoz BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů)
Středa
1, 8, 15, 22, 29. října
Středa
5, 12, 19, 26. listopad
Středa
17. prosince
5. Svoz skleněných obalů z nádob 1100 l
Pátek
17. října
Pátek
14. listopadu
Pátek
12. prosince
Zpracoval: Kolář Petr
Mistr skládky
Tel.: 596 425 521

Schválil: Miloš Kývala
ředitel a.s.
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE
• Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 48
oznámení, řešeno 12 přestupků na úseku silničního provozu,
7 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“.
• 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.
Psi, u kterých nebylo možno zjistit majitele, byli předáni
odchytové službě a převezeni do útulku.
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a pomočený. Po příjezdu na místo muž s hlídkou OP komunikoval, ale nebyl schopen prokázat svoji totožnost. Hlídka OP
muže dovedla k služebnímu vozidlu a lustrací prostřednictvím
PČR Těrlicko zjistila, že se jedná o Š.V. ze Stonavy. Muž byl
dopraven domů a přestupek dořešen blokově.
• Dne 4.8.2014 v 15.25 hodin osobně oznámil G.A. z Albrechtic,
že na ul. Těšínské za rondelem je v příkopě nákladní vozidlo
s návěsem. Hlídka OP telefonicky vyrozuměla PČR Těrlicko,
aby zajistila místo nehody. Posléze vyrazila hlídka OP na místo,
kde asistovala při zabezpečení místa nehody. Řidič tahače Š.R.
z Moravské Húzové jevil známky opilosti a dechová zkouška
na alkohol dopadla pozitivním výsledkem. Hlídka OP na místě
setrvala do 19.10 hodiny, kdy předala klíče a dokumenty
od vozu majiteli tahače S.P. z Olomouce, který s pomocí vozidlo
vytáhl a odvezl.

• Dne 19.5.2014 v 14.45 hodin osobně oznámila S.R. z Albrechtic, že se jí během procházky ztratil její 6-ti letý syn a prosí
hlídku OP o pomoc. Hlídka OP v součinnosti s hlídkou PČR
Těrlicko začaly po chlapci pátrat. Chlapec byl nalezen asi po
10-ti minutách v okolí garáží u kruhového objezdu a v pořádku
předán matce.
• Dne 26.5.2014 v 16.35 hodin telefonicky oznámil B.L.
z Albrechtic, že dne 25.5.2014 ve večerních hodinách nalezl
vedle ulice mezi stromy pohozené horské kolo. Hlídka OP
kolo převzala a majitel po předložení dokladů si může kolo
vyzvednout na služebně OP.
• Dne 20.6.2014 v 21.28 hodin telefonicky oznámil H.O.
z Albrechtic, že naproti tržnice s textilem přes ulici Hlavní
v trávě leží podnapilý muž a nejde jej vzbudit. Muže zahlédli
se svou ženou během procházky a prosí OP o zkontrolování
muže. Hlídka OP pochůzkou na místě zjistila v trávě asi 5 metrů
od silnice ležet muže obličejem k zemi. Muž byl hlídkou
vyzván k předložení dokladu totožnosti, ale na výzvu nereagoval a nechtěl s hlídkou OP komunikovat. Jelikož byl ve značně
podnapilém stavu, byl hlídkou převeden na služebnu OP a na
místo byla přivolána hlídka PČR Těrlicko, která lustrací zjistila,
že se jedná o S.J. z Albrechtic. Muž byl hlídkou PČR převezen
do místa bydliště a přestupek byl následně po předvolání vyřešen
blokově.
• Dne 2.7.2014 v 14.45 hodin osobně oznámil P.R. z Albrechtic,
že před domem č.p. 401 si rozbil hlavu K.P. z Albrechtic
a odmítá ošetření. Hlídka OP na místo přivolala RZS a ta zraněného odvezla na ošetření do nemocnice Havířov. Pan K.P.
byl následně předvolán k dořešení přestupku, jelikož neuposlechl výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, a přestupek byl vyřešen blokově.

• Dne 16.8.2014 v 22.15 hodin bylo na ulici Bělehradské
u kontejneru nalezeno dámské horské kolo. Hlídka OP kolo
uschovala a majitel po předložení dokladů si může kolo
vyzvednout na služebně OP.
• Dne 16.8.2014 v 23.55 hodin telefonicky oznámil G.A.
z Albrechtic, že z bytu sousedky slyší volání o pomoc. Hlídka
OP okamžitou pojížďkou na místo zjistila, že z bytu je slyšet
sténání a volání o pomoc. Na místo byli přivoláni hasiči, kteří
byt otevřeli násilím. V bytě ležela na zemi C.P. z Albrechtic,
která si stěžovala na bolest nohy. Na místo přijela hlídka PČR
Těrlicko a posléze záchranná služba, která zraněnou odvezla
na vyšetření do nemocnice. Hlídka OP byt uzavřela náhradním
zámkem a nový klíč po návratu z nemocnice předala majitelce
bytu.
Daniel Wróbel - velitel OP

velitel OP:

• Dne 12.7.2014 v 20.48 hodin telefonicky oznámil C.D.
z Albrechtic, že na kruhovém objezdu leží muž, který je opilý
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Albrechticích
srdečně zve občany, kteří dovršili nebo dovrší v letošním roce
70 let a občany starší 70 let, na

SET K Á N Í OBČA N Ů,

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

SPOT K A N I E OBY WAT ELI ,

které se uskuteční v Dělnickém domě dne 24.9.2014
v 15.00 hodin.

które odbędzie się w Domu Robotniczym dnia 24.9.2014
o godz. 15-tej.

Program a občerstvení zajištěno.

Program i bufet zapewniony.
SPOZ

Aktyw dla Spraw Obywatelskich
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Albrechtické listy

WSPÓMNIYNI NA PSZCZELORZA WIKTORA

W

Olbrachcicach mómy fajny zwiónzek pszczelorzy.
Wszyscy se dobrze znómy, mianujymy se „przyjacielu”,
żodyn se nigdy nie wadzi, nie mówiymy sproście, a jyny se
troche pocyganiymy wiela kumu pszczoły prziniósły miodu.
O „muchach” mogymy drzistać całe godziny na zebraniach,
aji jak se na dziedzinie spotkómy, tóż hned po pozdrowiyniu
i podani rynki se pytómy czy uż mómy lepki rynce od miodu,
co kwitnie, kómu uciyk rój, a dziepro potym se dopytujymy
jak stoji ze zdrowiym.
Pszczelarstwo to je taki „kóniczek” na dłógi roki, przewżnie
na cały żywot. Mimo tego, że pszczółki nazbiyrajóm miodu,
wosku, mleczka matki, propolisu, pyłku, to ty malutki pracowite
stworzónka uczóm nas pokory wobec przyrody. Nie na darmo
se mówi, „że niedobrego człowieka pszczoły nimajóm rade”.
Jednym moc zapolónym pszczelorzym był kamrat Wiktor.
Pszczelarzył kupe roków, mioł piekny wóz z ulami – takóm
wyrychtowanóm kumedyjanckóm maryngotke, w kierej
krómie uli mioł aji kóntek na posiedzyni z kamratami. Pore
razy żech też tam z nim posiedzioł, pomówił aji zkosztowoł
miodule.
Jednego roku Wiktor ważnie onimocnioł. Choć ze dnia nadziyń
tracił siły, tak jak był przi pszczołach, to zapómnioł na boleść
i chorobe. Na jesiyń Wiktor ulegnył i ani se nimóg siednyć
w łóżku. Po kamracku żech go odwiedził. Był moc biydny,
myśloł żech se, że nie dożyje jutra. Ale jak żech mu poopowiadoł co je nowego miyndzy pszczelorzami, tóż se uśmioł,
zaświyciły se mu oczyi popytoł mie jeśli bych go móg

zawiyźć ku jego pszczółkóm na kasztanowej aleji. Jego żóna
Relka se smutno zadziwała na chłopa, potym na mie, i było
widać, że to je jyny niemożliwe życzyni nimocnego.
Naroz se Wiktor siednył na łóżku, popytoł żóne aż go oblecze,
że chce jechać zy mnóm ku pasiece.
Tóż se tak stało. Zawióz żech go na stónawskóm granice,
pómóg wylyźć z auta, a tu se stoł isto cud. Wiktor naszeł
klucz, wyloz po schódkach, odymknył i wloz do maryngotki.
Obezdrzył i pohaloł wszystki ule, aji pogładził zabłóndzónóm
pszczółke – było widać radość aji smutek, jak by se łónczył
ze swojimi blizkimi. Aji łezka mu ukapła i trzepały se mu
rynce.
Nic my nie mówili, mie też ściskało w karku, nimóg żech
uwierzić, że Wiktor uż dobróm chwilke stoji na bolawych
nogach. Potym zaś sloz po schódkach, nad pasiekóm zrobił
znak krziża i wloz do auta.
Jak żech odjyżdżoł, tóż Wiktor mioł głowe obrócónóm ku
maryngotce w kasztanowej aleji.
Prziwióz żech go do dómu, ale uż go musieli wyniyść z auta
i ułożyć do łóżka. Jego żóna Relka tymu tak jak aji jo ni mógła
uwierzić co se stało, skónd Wiktor wykrzosoł troche siły, aby
se rozłónczył ze swojimi pszczółkami. Beztak to była ostatnio
siła wóle, bo za pore dni mu na olbrachcickim kościele
zazdzwónili kónajónczke...
Zustało mi po nim wspómniyni, jak dobry to był człowiek,
a jak mioł rod swoji pszczoły.
starzik Władek

ÚKLID PÍSEČNÉ PLÁŽE U ŠTOLY

M

y, co v okolí bydlíme, i ti, co bydlí dál, ale oblíbili si toto
místo, už možná několik let spíláme stavu, ve kterém se
nachází prostor bývalého rekreačního střediska Dolu 9. květen
pod restaurací (dnes již také bývalou, navíc nebývale devastovanou časem, vlhkem i sběrači čehokoliv) Štola. Toto místo
je dodnes, jako jedno z mála kolem Těrlické přehrady, opatřeno
betonovými vstupy do vody, zpevněnými břehy, jsou tu pozůstatky laviček i sportovišť. Rekreační historii tohoto místa
dodnes využívají bohužel i desítky návštěvníků, u kterých
lenost převažuje nad touhou po solidním, navíc stále bezplatném odpočinku u vody. A bohužel budou mezi takovými
i rybáři, pro které by měla být důležitá ochrana tohoto místa.
Takoví pohodlní lidé se nerozpakují vršit zde hromady odpadků,
které pak mnoho lidí odradí třeba i od procházky po okolních
lesích. Protože už nám nebyl pohled na nepořádek lhostejný,
Vyčistěná pláž.

Odvoz odpadků z pláže.

rozhodli jsme se jej uklidit. Místo je to opravdu hezké a konečně
to bylo i vidět. Je s podivem, že je někdo ochoten přinést
na místo kilogramy jídla a pití, a obaly vážící zlomek původní
zátěže už není schopen odnést. Je to škoda. Nebuďme lhostejní
k tomu, jak to kolem nás vypadá. Nebuďme lhostejní k tomu,
jak se mnozí kolem nás k přírodě chovají. Snažme se písečnou
pláž u Štoly, ale i jiná místa v obci, která úpí pod nájezdy
vandalů, přivést zpět k životu. V našem snažení budeme
pokračovat. A ještě poděkování těm, kdo se účastnili: Marek
Daňhel, Míša Dvořáková, Markéta Hrbáčová, Helena a Adéla
Marková, Vladimír Janeček, Naďa Gajdaczová, Jan Rusina,
Šárka Pazdziorová z Těrlicka. A díky také obecnímu úřadu
Albrechtice za přistavení kontejneru pro odvoz cca 30 pytlů
odpadu.

Albrechtické listy
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PROCHÁZKY STARÝMI CHODNÍČKY

L

éto je časem dovolených a prázdnin a většina z nás se
snaží je vyplnit poznáváním nových míst. Někdo preferuje
cizí kraje, jiný brouzdá po vlastech českých, ale podstata
zůstává stejná – vidět něco nového, prožít něco zajímavého.
Někteří nedají dopustit na poznávací zájezdy, v cizině jsou
jako doma, jinému zas stačí ke štěstí opékat se na prosluněné
pláži. Inu, proti gustu žádný dišputát, jak pravil pan otec
v Babičce Boženy Němcové. Někdy ale jezdíme po všech čertech
a přitom se pořádně nevyznáme ani ve vlastní dědině.
Víte, proč se Červenky jmenují zrovna Červenky, kde je
Klepoč a proč se mu tak říká nebo, kde je les Lomy?
Již od poloviny 19. století se v Albrechticích používaly názvy
sedmi místních částí - Bielehradsky, Czerwienky, Dolsky,
Gorsky, Pardubice, Pasieki a Stonavsky. Jak se obec později
rozrůstala, přibývalo také pomístních názvů. Některé byly
oficiální, jiné se tradovaly pouze ústně. Mnoho z těchto názvů
již dávno zaniklo, přesto není na škodu si je připomenout
a tak trochu i poznat starou historii obce.
Pomístní jména (anoikonyma) jsou úzce spjata s obcí, na jejímž
katastru se vyskytují, a s životem jejích obyvatel. Jsou to
vlastně názvy neobydlených objektů – terénních útvarů (oronyma), vod (hydronyma), komunikací (hodonyma), pozemků
(agronyma) a různých orientačních bodů v krajině. Tento pojem
zavedl v roce 1860 český historik Hermenegild Jireček.
Pomístní názvy, které uvádí obecní kronika, byly zpracovány
podle vzpomínek pamětníků a dochovaly se tak do dnešních
časů. Uvedu alespoň ty nejznámější v abecedním řazení.
K ruce si pokud možno vezměte mapu obce a pokud se vám
pletou světové strany, tak i kompas.
Bartošůvka – část s domky na kopečku nad křižovatkou
Karviná – Český Těšín - Havířov, pojmenovaná podle bývalého
majitele usedlosti Bartoše.
Bažantnice – malý hájek u severní hranice obce, ve kterém
choval bývalý majitel lesa hrabě Larisch bažanty. Po roce
1960 tam vznikla hornická osada.
Bělehrad – místo, kde stojí budovy bývalého státního statku.
Spíše se používal název V murach podle murovaných
(zděných) staveb, protože název Bělehrad se u místních
obyvatel příliš neujal.
Bučina – les u jižní hranice obce se Stanislavicemi. Původní
bukový les byl vykácen po 2. světové válce. Dnes je to les
smíšený, starý název přetrval.
Červenky – kopec s několika budovami a statkem hraběte
Larische. Název je zřejmě odvozen od červené barvy neomítnutých cihel, ze kterých byl statek postaven.
Dědina – část obce kolem dnešní ulice Hlavní od kostela
až k nádraží.

Důlský – název odvozen od polohy v dolní části obce u řeky
kolem statku hraběte Larische.
Důlské stavy – rybníky v dolní části obce.
Jedličník – lesík za novým sídlištěm, mezi Bartošůvkou
a statkem Bělehrad.
Kanada – část obce od Chotěbuzky mezi lesy až ke hranici
s Chotěbuzí. Jak praví kronika, na lidi zde žijící se rádo zapomínalo v dobrém i zlém a tito lidé žili volně jako v divokých
částech Kanady. Dnes okolí ulice V Kanadě.
Kocobóncka – lidový název říčky Chotěbuzky.
Klepoč – kdysi dřevěný, později zděný domek jižně od Bartošůvky. Kdysi zde bydlel člověk, jehož povinností bylo klepat
kosy všem žencům, kteří kosili na panském.
Matuškovec – lesík v údolí malého potůčku severozápadně
od Pardubic, polím u tohoto lesíka se říkalo Matuškovice
podle bývalého majitele Matuška.
Lenčok – les u hranice s Loukami, dnes se mu spíše říká
Černý les.
Lomy – les na Zámostí vysázený v místech, kde se kdysi těžil
vápenec.
Pacalůvka – osada v jihozápadní části obce. Název nese již
od 18 století podle majitele hospody Pacaly.
Pod sosnou – na severním svahu Červenek roste přes 250 let
stará sosna a místu kolem ní se říká Pod sosnou.
Pastuchovka - kopec pojmenovaný po bývalém majiteli
Pastuchovi leží východně od lesa Lomy. Kopec má triangulační bod a měří 324 metrů.
Rajčule, Na rajčulách – ohrazená pastviska pod statkem
Bělehrad.
Rakovec – les u Suského lesa se táhne podél stejnojmenného
potoka, ve kterém kdysi bývalo mnoho raků.
Rostkovice – louka a les poblíž hráze po pravé straně Těrlické
přehrady, dnes zčásti zatopené. Kdysi tam stávala větší usedlost,
jejímž majitelem byl jistý Rostkowitsch.
Stavy nebo také Ve stavech – pole u řeky Stonávky na místě
bývalých rybníků severovýchodně od dřevěného kostela.
Suský les – les u severozápadní hranice obce s Horní Suchou.
Śvinsko krzyvda – tak se říkalo nerovnému a špatnému
úseku cesty vedoucí ze Zámostí směrem na Pardubice. Podle
jednoho z pamětníků se na tomto místě často vyvracely povozy
naložené obilím, jiná verze hovoří o tom, že prý kdysi selka
šla s prasnicí ke kanci a prasnice jí utekla. Kanec ji dohonil
právě na tomto místě a od té doby se říká Na svinské křivdě.
Szpargiecisko - místo jižně od lesa Matuškovec po levé
straně cesty na Pardubice, kde se kdysi pohřbívalo.
Vierbky, Vrbky – úsek obecní cesty mezi dřevěným kostelem
a říčkou Chotěbuzkou směrem na Paseky – dnešní ulice
Osvobození.
Vysypy - část obce severovýchodně od Zámostí, vysypávala
se tam hlušina z bývalých vápencových lomů.
Zadky nebo Na zadkách – osada mezi Horní Suchou a Stonavou a mezi Suským lesem a Rakovcem leží na zadku
(konci) obce.
Zámostí – osadě ležící za mostem přes Stonávku směrem
na Český Těšín se také posměšně říkalo Kozí město, protože
se tam chovalo hodně koz.
To jsou alespoň ty nejznámější pomístní názvy dochované
v naší obci. Na několik pěkných vycházek po okolí to stačí.

Restaurace Sternlicht.

Zuzana Macurová
kronikářka obce
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Za textovou správnost odpovídají politické strany.

COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA
COEXISTENTIA – SOUŽITÍ– WSPÓLNOTA je politickým hnutím,
které dbá o dobré soužití všech občanů obce, bez rozdílů národnostních, světového názoru, věku, vyznání a sociální struktury. Našim
hlavním cílem je prosperující obec. Podporujeme rozvoj evropské
integrace, vzdělávání, kultury a zároveň rozvoj národnostních menšin
a dostupnosti vzdělávání v mateřském jazyce.

KANDYDACI:
1. MUDr. Stanislav Kowalski, 51,
stomatolog

2. Helena Bubiková, 62,
emerytka

3. Bronislav Burek, 49,
celnik

4. David Nožička, 44,
5. Ing. Aleksander Jeżowicz, 48,
technik

6. Zbyhněv Palowski, 52,
technik

7. Bc. Marian Chlebik, 33,

COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA jest ruchem
politycznym, który dba o dobre współżycie między obywatelami gminy
różnych narodowości. Dążymy do współpracy wszystkich obywateli
bez względu na narodowość, światopogląd, wyznanie i strukturę
socjalną. Głównym naszym celem jest prosperująca gmina. Popieramy
rozwój integracji europejskiej, kształcenia i kultury, oraz rozwój
mniejszości narodowych i udostępnienie kształcenia w języku
ojczystym.

PROAL

technik

8. Brunon Milerski, 77,
emeryt

9. Ing. Stanislav Kupka, 31,
informatyk

10. Adrian Bromek, 22,
zastępca handlowy

11. Łukasz Feber, 23,
student

12. Marie Paříková, 44,
kucharz-kelner

13. Tomáš Kruczek, 20,
student

14. Olga Dudová, 59,
emerytka

15. Ing. Gustav Guńka, 53,
technik

Vážení přátelé, občané Albrechtic,
Jediná skupina nezávislých kandidátů - občanské sdružení PROAL

Chceme obec čistou a bezpečnou!
• Navrhneme zrušení „poplatku za popelnici“ jako nezištnou
podporu ekologického vytápění a motivaci k třídění odpadu pro
všechny občany Albrechtic.
• Chceme se věnovat zejména výstavbě dětských hřišť, údržbě
obecních komunikací a zeleně.
• Prioritou jsou rovněž dobře fungující školská zařízení s podporou
mimoškolních aktivit.
• Také sportovní kluby a společenské a zájmové organizace mohou
počítat s finanční podporou.
• Nutná je komplexní modernizace budovy a zařízení Dělnického
domu a Areálu na Zámostí.
• V této souvislosti chceme získat finance i z jiných zdrojů než
tomu bylo doposud.
Prioritu mají zdravotnická zařízení v našem středisku a projekty
pro seniory jako například rozšíření kapacity stávajícího Domu
s pečovatelskou službou nebo příprava pro výstavbu bytového
domu pro naše seniory.
V prostorách OÚ zřídíme schránku, kde bude možné v písemné
podobě podávat podněty, stížnosti, případně pochvaly a ostatní
sdělení. Bude zřízená e-mailová adresa kde bude možné totéž zasílat
elektronicky. Všechny podněty budou pravidelně vyhodnocovány
tak, aby co nejlépe bylo možné naši obec spravovat.
Vždy je možné zlepšovat a inovovat vše co nás obklopuje (Steve Jobs)
Ani levou ani pravou, ale srdcem a svou hlavou!

1

mechanik

Dále budeme prosazovat:
• kroky vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší
• dokončení kompletního odkanalizování obce
• čerpání peněz z Evropských fondů

Dalej będziemy popierać:
• kroki prowadzące do poprawy jakości powietrza
• całkowite dokończenie kanalizacji gminy
• pozyskiwanie finansów z funduszy europejskich

č.

č.

2

1. Ing. Jindřich Feber, technik,
57 let
člen rady obce
2. RNDr. Adam Bojko, podnikatel,
52 let
předseda finančního výboru
3. Karel Cielecki, strojník,
62 let
člen finančního výboru
4. Ing. Arch. Petr Kalina, projektant,
55 let
předseda komise pro rozvoj a podnikání
5. Ing. Mečislav Hudeczek Ph.D., podnikatel, 62 let
člen komise pro rozvoj a podnikání
6. Ing. Vladislav Molenda, technik,
57 let
člen komise pro rozvoj a podnikání
7. Ing. Albín Budjač, technik,
48 let
člen kontrolního výboru
8. Ing. Marek Kloza, obchodní ředitel,
47 let
člen bytové komise
9. Michal Feber, DiS., pedagog
28 let
10. RNDr. Česlav Valošek, podnikatel,
53 let
člen komise pro rozvoj a podnikání
11. Ing. Evžen Broda, projektant
58 let
12. Luboš Byrtus, elektrikář
47 let
13. Libor Bystroň, úředník
52 let
14. Janusz Recman, řemeslník
43 let
15. Henryk Adamiec, technik
60 let

Albrechtické listy
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Česká strana sociálně demokratická je stranou s více než 130 - ti letou tradicí. Hlásí
se k západoevropské koncepci sociálního státu, který prostřednictvím univerzálního
sociálního zabezpečení chrání občana proti nepřízni osudu, nemoci, stáří či ztrátě
zaměstnání.

Proč volit kandidáty ČSSD do Obecního zastupitelstva v Albrechticích
pro volební období 2014-2018
• Podpoříte svobodu, solidaritu a spravedlnost, kterou dlouhodobě prosazovali a budou prosazovat zvolení
kandidáti v zastupitelstvu naší obce.
• Podpoříte sociálně odpovědný rozvoj naší obce.
• Podpoříte realizaci podnětů a připomínek občanů Albrechtic v případě jejich oprávněnosti.
• Podpoříte 5 priorit pro budoucnost naší obce
ZDRAVÍ
Zachováme stávající rozsah zdravotní péče, lékárnu a ostatní služby občanům ve zdravotním středisku. Důraz budeme klást
na prevenci zdraví, a to podporou naší mládeže v oblasti sportu, především plaveckého výcviku předškoláků a ozdravných
pobytů ve školách v přírodě. Uspořádáme tematické zájezdy se zaměřením na pohybové aktivity pro naše pracující a seniory.
Zachováme finanční dary obce dárcům krve. Uspořádáme další
ročníky Dne zdraví v obci se zaměřením na prevenci rakoviny
tlustého střeva, cukrovky a jiných civilizačních chorob.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Za finanční podpory z fondů EU vybudujeme kanalizaci
Na Zámostí. Zasadíme se o zvýšenou péči a údržbu zeleně
v obci, úpravu parku a mobiliáře v areálu Zámostí, u Dělnického
domu, Domova důchodců a obecní knihovny. Prosadíme
rozšíření komodit u sběru separovaného odpadu v obci.
ŠKOLSTVÍ, SPORT A KULTURA
Finančně podpoříme spolufinancování projektů pro rozvoj
a modernizaci školních zařízení pro výuku v obou školách
a především se zaměřením na mimoškolní činnost. Provedeme
za účasti odborníků ve stravování revizi vybavení školní
kuchyně, přípravy a výdeje stravy. Navýšíme částku v rozpočtu
obce na finanční příspěvky na sociální účely a na kulturní,
vzdělávací, zájmovou a sportovní činnost organizacím, podnikatelům a spolkům v obci.
DOPRAVA A BEZPEČNOST
Zajistíme koordinované opravy povrchu chodníků a místních
komunikací v majetku obce. Zasadíme se o výstavbu kruhového
objezdu na ul. Stonavská a Nádražní. Obnovíme dětské
dopravní hřiště v parku u Dělnického domu. Zachováme
obecní policii s důrazem na posílení její spolupráce s PČR
oddělení v Těrlicku.
BYDLENÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST
Předložíme ke schválení v zastupitelstvu obce nové zásady
pro přidělování bytů v majetku obce. Zasadíme se o vybudování
penzionu pro seniory u bytového domu čp. 802 – 806 na
ul. Hornická.

spodní řada zleva: Juraj Legindi, místostarosta, Jana Brzosková,
Dagmar Magulová, Šárka Jančarová, Ing. Marek Chodura, zastupitel,
druhá řada zleva: MUDr. Radek Sušil, senátor, Zdislav Machaczek,
Ing. Vladimír Kruczek, František Kobza ml., Ing. Jaromír Pawlas, zastupitel,
třetí řada zleva: Roman Wrana, Martin Matuszyński, František Kobza st.,
Marián Chmiel
Foto: Marek Santarius

PŘEDSTAVUJEME NAŠE KANDIDÁTY, VOLTE Č. 3 VOLTE TÝM, VOLTE NÁS JAKO CELEK
1. Juraj Legindi,
52 let, referent, místostarosta obce

2. Ing. Marek Chodura,
36 let, bezp. technik, zastupitel

3. Ing. Jaromír Pawlas,
65 let, ekonom, zastupitel

4. Ing. Vladimír Kruczek,
47 let, technik

5. Jana Brzosková,
43 let, referent

6. Zdislav Machaczek,
43 let, dispečer OKD

7. Danuta Labudková,
43 let, kadeřnice

8. Lukáš Jablecký,
24 let, student

9. Šárka Jančarová,
43 let, učitelka MŠ

10. František Kobza,
70 let, důchodce

11. Dagmar Magulová,
54 let, referent

12. Marián Chmiel,
47 let, horník - předák

13. František Kobza,
42 let, horník

14. Martin Matuszyński,
29 let, horník

15. Roman Wrana,
52 let, mistr odborného výcviku

10
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Milí spoluobčané, Strana Zdravého rozumu Vám chce poprvé nabídnout v naší obci kandidáty do zastupitelstva obce, kteří se budou snažit, pokud budou zvoleni, plnit tyto naše priority:
1. Umožnit občanům více se podílet na fungování obce
a to zřízením osadních výborů, čímž zároveň obnovíme to,
že se lidé ve svém okolí začnou scházet a vzájemně se
poznávat.
2. Zkvalitnit dopravní obslužnost ve všech částech obce
např. umožnit svoz starších občanů k lékaři, na úřad
apod.
3. Klást důraz na bezpečnost v obci, snížení rychlosti
na hlavní komunikaci např. ostrůvky zúžení komunikace,
přechody pro chodce např. u kruhového objezdu, ZŠ,
MŠ či nákupního střediska.
4. Umožnit po rozumné domluvě větší využití stávajících
sportovišť pro mládež a s využitím dotací vybudovat
nová, např. dětská hřiště, okruh pro in-line bruslaře a
cyklisty a zároveň řešit komplexně celý areál Na Zámostí
ke spokojenosti všech občanů.

Naplnění obecního rozpočtu doplněného dotacemi
z Evropských fondů je základním předpokladem
k uskutečnění plánů ke zkvalitnění života občanů. Toho
lze dosáhnout jen s podporou kvalifikovaných odborníků,
které jsme připraveni získat pro práci v naší obci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mgr. Jiřina Kowalczyková, učitelka, 52 let
Ing. Aleš Molinek, obch. manager, 42 let
Jiřina Pěgřímková, důchodce, 61 let
Petr Šipula, šéfkuchař, 36 let
Zuzana Hovančáková, zdrav. sestra, 30 let
Lukáš Hawlasek, horník, 33 let
Mieczyslav Molenda, podnikatel, 64 let
Bc. Radek Palowski, hasič, 24 let
Miroslav Zajac, důchodce, 65 let
Denis Kubica, student, 18 let
Bc. Lukáš Izaiáš, tel. bankéř, 24 let
Martin Bandi, řidič, 44 let
Ondřej Hanzel, prod. manager, 28 let
Jaroslava Miarková, důchodce, 64 let
Ing. Jana Kurková, referent, 27 let

č.

5
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K A NDIDÁTNÍ LIS TIN A č. 6 KS ČM
pro volby do zastupitelstva obce Albrechtice konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám nejdříve poděkoval za projevenou důvěru,
kterou jste dali našim zastupitelům v právě končícím volebním
období.
I přes drobné problémy s financemi (hlavně boj o dotace
z evropských fondů) se daří v naší obci plnit volební program,
který jsme Vám předložili v končícím volebním období.
V novém volebním období bychom rádi pokračovali v rozpracovaných projektech, kde je projektová dokumentace v současnosti
zpracována pro úpravy komunikací:
- ul. Nádražní II. etapa
- ul. Pasecká, včetně chodníku
- ul. Písečná
- most na ul. Školní
- kanalizace z Nového světa na ČOV
Poté by měly následovat další projekty, jako např.:
- výstavba domu pro seniory
- komplexně řešit lokality pro výstavbu rodinných domů
- řešení vytápění rodinných domů
- řešit křižovatku ulic Nádražní a Stonavská
- chodník od sídliště na ul. Přehradní
- cyklotrasa kolem Těrlické přehrady v katastru obce
- kanalizace místní části Zámostí II. etapa
- zajistit třídění komunálního odpadu
- s Dopravním inspektorátem PČR řešit dopravní bezpečnost v obci

Ve všech těchto projektech musíme pro možnost navýšení
zaměstnanosti, podporovat místní živnostníky, drobné i
střední podnikatele.
Splnit výše uvedené projekty se pokusí s Vaší podporou
členové a sympatizanti na kandidátce KSČM.
Bořivoj Vyoral
předseda ZO KSČM Albrechtice
jméno a příjmení
věk
1. Ing. Vladislav Šipula 69
2. Monika Palowská
42
3. Tomáš Wojtyna
32
4. Martin Šipula
43
5. Zdeňka Greńová
63
6. Ondřej Wygrys
69
7. Ing. Zdeněk Ožana 61
8. Lukáš Wojnar
30
9. Karel Svoboda
77
10. Mgr. Janina Mrózková 70
11. Josef Polok
62
12. Johana Palowská
20
13. Jindřich Dobrovolný 59
14. Alena Kubicová
63
15. Terézia Mikolášiková 62

politická přísl.
povolání
starosta obce
KSČM
zdravotní sestra
podnikatel
obchodní zástupce
důchodkyně
důchodce
KSČM
důchodce
záchranář HBZS KSČM
důchodce
KSČM
důchodkyně
KSČM
důchodce
studentka
dělník
KSČM
důchodkyně
důchodkyně

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
MO v Albrechticích č.

7

Naši kandidáti:
Vážení spoluobčané Albrechtic, milí voliči,
MO KDU-ČSL v Albrechticích si Vám dovoluje Pořadí Jméno
Povolání
představit své kandidáty, kteří usilují o Vaši přízeň 1. Ing. Andrzej Santarius, Ph.D. technik
ve volbách do obecního zastupitelstva konaných ve 2. Petr Vodička
zdravotník
dnech 10. – 11. října 2014.
3. Jaroslav Skotnica

Naším cílem je všestranný rozvoj obce. Záleží nám,
aby se každý občan cítil bezpečně, byl dostatečně
informován o rozhodnutích a dění v obci, měl zde
dostatečné kulturní, sportovní vyžití. Rovněž chceme
uskutečnit některé investiční akce.

Věk

50
40

mechanik, opravář 41

4. Mgr. Václav Waloszek

podnikatel

49

5. Ing. Petr Zahraj

zahradník

27

6. Ing. Petr Kotas

podnikatel

55

7. Bernadetta Sikorová

důchodce

72

technik

45

důchodce

71

horník

55

automechanik

55

12. František Machaczek

důchodce

74

13. Vlasta Chlupová

pradlena

56

14. Petr Glatz

elektrikář

54

15. Marie Recmanová

důchodce

74

8. Marek Tyrlík

S naším volebním programem se budete moci 9. Ing. Eduard Smelik
seznámit v letácích, které obdržíte do svých 10. Vlastimil Sztefek
domácností.
11. Karel Bujok

12
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Vážení voliči, Vážení občané obce Albrechtice
Představujeme Vám kandidáty pro volby do Zastupitelstva obce Albrechtice, které se uskuteční ve dnech 10. a 11.
října 2014 a jejichž výsledek rozhodne o obsazení obecního zastupitelstva.
ANO je novým politickým hnutím, které za krátkou dobu své působnosti již dokázalo, že drží své slovo, které dalo
svým voličům a prosazuje změny ku prospěchu všech občanů České republiky. Nyní hnutí ANO usiluje o Vaši podporu i v
komunálních volbách. Našim hlavním cílem je především vrátit do obce „život“, transparentnost v hospodaření s obecními
financemi a zamezit odchodu Albrechtických dětí za lepším vzděláním do okolních obcí. Vážení občané, všichni naši
kandidáti žijí v obci a již se nehodlají o problémech naší obce pouze a jen dohadovat, ale všichni společně chtějí tyto
problémy řešit a prosazovat změny ve prospěch všech občanů obce Albrechtice. Naši kandidáti neusilují o žádné funkce či
posty a nehodlají v tomto duchu uzavírat žádné politické dohody. Uvědomujeme si však, že jiným způsobem než aktivním
vstupem do komunální politiky nelze těchto cílů dosáhnout.
Nechceme, aby nadále o záležitostech nás Všech občanů obce rozhodovali lidé, kteří jsou ve vedení obce tak
dlouhou dobu, že ztratili schopnost naslouchat nám občanům.
S naším programem a jeho jednotlivými body, které hodláme prosazovat, se můžete seznámit na našich
stánkách https://www.facebook.com/anoalbrechtice.
Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu. Bez Vás to nepůjde.
1. Mgr. Jan Siostrzonek, advokát, 32 let
2. Galina Struhárová, OSVČ, asistentka, 39 let
3. Ing. Marek Daňhel, výživařský poradce, 36 let
4. Ing. Helena Marková, rodičovská dovolená, ekonom, 41 let
5. Bc. Markéta Hrbáčová, obchodní zástupce, 37 let
6. Naďa Gajdaczová, ekonom, 38 let
7. Ing. Michaela Dvořáková, zootechnik, 37 let
8. Rudolf Kuchár, velitel, specialista, městská policie, 40 let

9. Marie Hlaváčová, ředitelka Ú OS ČČK Karviná,
39 let
10. Bronislav Palowski, učitel hudby, 61 let
11. Vladimír Janeček, důchodce, 64 let
12. Hana Komínková, studentka, 19 let
13. Magdalena Ostraková, prodavačka, 40 let
14. Martin Wojkowski, technik řízení AVT, 38 let
15. Monika Byrtusová, celní deklarant, 36 let

PIVNÍ SLAVNOSTI 2014

R

ekordním počtem návštěvníků se pyšní premiérové slavnosti piva v Albrechticích.
Přišlo se zde pobavit a degustovat pivo na dva tisíce lidí. Touto
návštěvností jsme suverénně a hrdě trumfli okolní vesnice,
které pořádají pivní slavnosti již tradičně. Účastníci si mohli
vybírat pivo z 8 pivovarů a každý v průměru se třemi druhy
piva, kterého se vypilo necelých 12 000 kousků. Také hudební
produkce nezůstala u jednoho žánru. Dokonce jakožto první
akce u nás jsme nabídli dvě scény současně. Na první se hrálo
živě a na druhé elektronicky. Všichni účinkující na živé scéně
byli z naší obce a to například dechová kapela Náladička,
MusicDrink Miroslava Enenkla nebo kytarista Artur Bobek.
Tímto si na své přišli jak mladí, tak i zkušenější občané.
Na příští ročník plánujeme dokonce tři scény, které budou
rozděleny na elektronickou (diskotéka) živou (zábavová kapela)
a koncertní, kde se budou představovat interpreti pouze se svou
kytarou. Také dáme rádi větší prostor modernímu folklornímu
umění, kterým bychom chtěli netradičním způsobem oslovit
mladší generaci.
Touto první akcí, ve které nás vypeklo nespočet věcí, jsme
zjistili nedostatky, které budeme do následujících ročníků
eliminovat a modulovat do profesionální pohodové podoby
pro Vás a Vaše rodiny s dětmi. Neradi bychom dostali nálepku
alkoholové akce. Naopak, rádi bychom byli v podvědomí
zapsáni pod obrázkem rodinné zábavy, pohody a radostné
párty.

Také bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům a pracantům, kteří byli nedílnou součástí tohoto ansáblu. Bez nich
by se to nepodařilo. A na závěr bychom velmi rádi poděkovali
sousedům v okolí areálu, za toleranci hlučné produkce
a obrovského množství lidí, které běžně kolem jejich domů
nechodí.
Věříme, že již teď se spousta lidí těší na příští ročník, který
bude plný překvapení a úžasných chvil!
Michal Vlašic
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10. a 11.10. rozhodujete o svém životě

PŘIJĎTE K VOLBÁM!
PACIENTI
MI DŮVĚŘUJÍ,
VĚŘTE MI DÁL
TAKÉ VY

volební
obvod

75
Karviná

13

Vážení spoluobčané,
blíží se volby do Senátu a chci se ucházet o Vaše
hlasy. Dovolte mi, abych Vám tímto představil
sebe, svoji práci v komunální politice a svoje
volební priority.

MUDr. Radek Sušil (47)
lékař – gastroenterolog
NsP v Karviné-Ráji, současný senátor

MÉ PRIORITY V SENÁTU
PRO KARVINSKO
Plná dostupnost zdravotní péče, bez poplatků
u lékaře. Efektivní rozvoj nemocnic.
Q Konec kupčení se sociálním bydlením –
urychlené přijetí změny zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Stop zneužívání sociálních
dávek lidmi, kterým se nechce pracovat.
Q Maximální podpora mladých rodin s dětmi
Q Zachování pracovních míst ve velkých
podnicích. Podpora investorů v průmyslových
zónách = více pracovních příležitostí.
Q Důstojný život pro seniory a handicapované,
náprava asociálních reforem pravicových vlád.
Vyšší a rychlejší valorizace důchodů.
Q Bezpečné ulice měst a obcí, spravedlnost
a vymahatelnost práva pro všechny.
Q Možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro
lidi pracující v těžkém průmyslu.
Q Podpora aktivit zlepšujících životní prostředí,
vyšší sankce pro znečišťovatele ovzduší.
Více ozdravných pobytů pro děti.
Q Vyvážený přístup k OKD a kontrolovatelná
důlní činnost. Zlepšení života lidí v oblastech
postižených důlní
činností.
Q

PODPOŘTE DO SENÁTU

MUDr. RADKA SUŠILA

Jmenuji se Tomaš Gallik, je mi 52 let a již
35 let jsem horník. Jsem obyčejný člověk stejně
jako vy, vyrostl jsem na malé slovenské vsi, měl
11 sourozenců a to mě naučilo být skromný
a pomáhat ostatním. To odkud pocházím ve mně
vzbudilo zájem o lidovou regionální kulturu
a národnostní menšiny.
Proč kandiduji do Senátu? Chci své mnohaleté
zkušenosti z komunální politiky využít k rozvoji
tohoto specifického regionu zaměřeného na
průmysl a hornictví. Mým cílem je, aby se tady
občanům dobře žilo, aby měli své jistoty a nemuseli
se každý den bát o svou budoucnost. Chci pracovat
na reformě hornických důchodů, podpořím růst
zaměstnanosti v regionu a zasadím se o cílené
sociální služby, které pomohou v boji proti
chudobě. Když lidé tvrdě pracují, měli by mít
zajištěnu slušnou životní úroveň.
Občané tohoto regionu potřebují mít v Senátu
poctivého dělníka, který 35 let těžce pracuje
a neztratí ani po zvolení spojení s reálným životem
v tomto kraji. Jsem připraven pracovat v Senátu
na plný úvazek. Děkuji za každý Váš hlas.
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ČČK KARVINÁ INFORMUJE OBČANY

K

oncem letošního roku 2014 bude ČČK Karviná zahajovat
kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT ČR v rozsahu 41 hodin. Obsahem školení
je předlékařská první pomoc, transport raněného, základy
stomatologie i základy zdravotní dokumentace na zotavovacích akcích. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Po níž
je absolvent oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na táborech, školách v přírodě a na jiných různých akcích.
Termín kurzu je: 2. 11. - 3. 11. 2014
9. 11. - 10. 11. 2014
16. 11. 2014
Začátek je vždy od 8.00 - 16.00 hodin.
Přihlášky a další informace najdete na stránkách
www.cckkarvina.cz, nebo telefonním čísle 607 752 550.
Dále pak pořádáme 7-denní výukový pobyt pro žáky II. st.
základních škol. Náplní kurzu je teoretická výuka, ale především praktické procvičování předlékařské první pomoci.
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). Tento kurz se uskuteční v době od 17. 10.
- 24. 10. 2014
Tento studijní pobyt je určen pro zájemce o studium na střední
zdravotnické škole. Absolventům je vystavováno písemné
potvrzení pro potřeby studia na středních školách.
Nesmíme zapomenout i na naše seniory, pro které bude
i v roce 2014 fungovat senior doprava. Tímto chceme poděkovat
městu Karviná za podporu a pomoc při realizaci projektu pro
karvinské seniory. Naše služba je zřízena pro klienty ve věku
55 let a výše s trvalým pobytem v městě Karviná.
Samozřejmostí je i rekondiční pobyt seniorů v době od 5. 10.
- 10. 10. 2014 v penzionu u Jiřího v Ludvíkově. Penzion se
nachází v krásném prostředí jesenických hor. Výborná kuchyně
v tomto penzionu je již tradicí. Po celou dobu pobytu je zajištěn
delegát ČČK, který zajišťuje výlety po okolí.
Doufáme, že i v letošním roce 2014 vám bude ČČK Karviná
i nadále pomáhat ve všech směrech, ať už ve směru školení,
zdravotnických asistencí nebo jako pomoc našim seniorům.
Veškeré další informace najdete na stránkách
www.cckkarvina.cz, nebo na telefonním čísle 607 752 550.

TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO REGION CARD
ZLEVNÍ VAŠE ZÁŽITKY!

D

estinační management Turistické oblasti Těšínské Slezsko
Vám představuje kartu hosta Těšínské Slezsko Region Card.
Karta umožňuje držiteli čerpat služby a zážitky cestovního
ruchu a volného času v regionu výhodněji než dříve. Je pro
Vás připraveno přes 125 slev u více než 50 partnerů z nejrůznějších oblastí vyžití a trávení volné času se slevami od 20% výše!
Držitelem Těšínské Slezsko Region Card se může stát kdokoliv.
Kartu hosta si může zájemce pořídit hned několika způsoby:
• nákupem v kterémkoliv turistickém informačním centru
v Těšínském Slezsku za cenu 85 Kč
• nákupem přes e-shop na stránkách www.tscard.cz za cenu 85,• zdarma lze kartu získat jako benefit k ubytovacímu balíčku
u kteréhokoliv ze smluvních ubytovatelů
Ke každé kartě Těšínské Slezsko Region Card dostane její
držitel rovněž i vícejazyčnou, barevnou brožuru, která obsahuje
seznam všech slev se základními informacemi. Zvýhodněné
služby a atraktivity jsou tam rozděleny do šesti hlavních
kategorií:
• sport a letní aktivity
• kultura a památky
• relax a zábava
• ubytování a gastro
• lyžování a zimní aktivity
• turistická informační centra
Plánujete víkend, nebo výlet? Zde je tip na aktivní víkend
s Těšínské Slezsko Region Card pro rodinu s dětmi:
Ski areál Mosty u Jablunkova
bobová dráha (balíček 10 jízd)
lanové centrum
Vitality Slezsko Vendryně
minigolf
pronájem vozítka Segway (1hodina)
Stars Třinec, letní koupaliště
Rybí dům Chotěbuz
Obří akvária
Dinopark Ostrava
Vstup do zábavního parku
Běžná cena za uvedené atraktivity pro 1 osobu je 1.290 Kč.
S kartou hosta Těšínské Slezsko Region Card zaplatíte jen
1.032 Kč.
S Těšínské Slezsko Region Card tak ušetříte 258 Kč
a zůstane Vám například na dobrý oběd.
Zjistěte si o Těšínské Slezsko Region Card více!
Další informace:
www.tesinskeslezsko.cz, www.tscard.cz
karta@tesinskeslezsko.cz
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I

ntervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se
setkali s domácím násilím. Je to mnohem častější jev,
než se většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává
strach z osoby druhé.
Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské diakonie
v Havířově je napomáhat svým uživatelům při řešení jejich
krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci
intervenčního centra při své práci dodržují zásady diskrétnosti,
anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance,
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby
jsou bezplatné. INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově
je jednou z mnoha služeb nabízených Slezskou diakonií.
Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA
Havířov patří:
- telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody.
Pracovnice Intervenčního centra Havířov jsou schopny na
žádost spolupracující organizace nebo samotného uživatele
v nepříznivé sociální situaci vyjet k osobní konzultaci i do
vzdálenějších lokalit.
- Poskytnutí sociálního a základního právního poradenství,
související s oblastí domácího násilí pro osobu ohroženou
domácím násilím. Pracovnice, konající konzultaci analyzuje
podle informací uživatele jeho situaci a s ohledem na veškeré
aspekty navrhne možnosti řešení současného stavu. Záleží
pouze na samotném uživateli, zda nabízené možnosti přijme.
Pracovnice Intervenčního centra v plné míře respektují
rozhodnutí uživatele a nenutí je do určitého způsobu řešení
jeho situace.
- Pomoc při vypracování písemných žádostí a podání –
pracovnice Intervenčního centra jsou schopny sepsat s uživatelem svých služeb žádosti, žaloby a návrhy předběžných
opatření podle jejich informací. Jedná se o návrhy a žaloby,

TANEČNÍ GALASHOW VE STONAVĚ

V

e středu 18.6.2014 se uskutečnil třetí ročník Taneční
Galashow ve Stonavě v Domě PZKO. Představili se nejenom
tanečníci ČR, ale především žáci tanečního kroužku MŠ a ZŠ
Stonava, ZŠ Albrechtice a ZŠ Těrlicko. Celý podvečer vedla
televizní hvězda Michal Kurtiš. I naše škola má své malé
tanečníky – Vendulku Hájovou, Irenku Recmanovou, Adélku
Suchánkovou, Denisku Grabowskou, Lucku Veselou, Michala
Brodu a Filipa Kubicu.
Naši školu reprezentovali doopravdy velmi dobře.
V kategorii začátečníků se umístili na
2. místě Vendulka Hájová
Irenka Recmanová
3. místě Adélka Suchánková
Deniska Grabowská (mateřská škola)
V kategorii pokročilých obsadili:
3. místo Lucka Veselá
Michal Broda
Konkurence byla doopravdy velká, proto si zaslouží obdiv
všech i potlesk.
Mgr. Milena Zálešáková
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související s domácím násilím. Jedná se např: žádost o rozvod,
žaloba na zrušení společného nájmu, žaloba na vyklizení
nemovitosti, návrh na podání předběžného opatření apod.
- Bezpečnostní plánování – pracovnice se svým uživatelem
mohou probrat bezpečnostní plán, který poslouží k zachování
bezpečnosti ohrožené osoby jak v případě, kdy se rozhodne
setrvat v násilném vztahu, tak pro případ, kdy se rozhodne
ze vztahu odejít.
- Ventilace – v INTERVENČNÍM CENTRU Havířov nalezne
uživatel prostor pro vyjádření svých emocí a ventilaci, která
je v případech domácího násilí velmi důležitá. Provází uživatele
procesem domácího násilí s tím, že se může na pracovnice
Intervenčního centra vždy obrátit.
- Poskytování krizové intervence – pracovnice Intervenčního
centra jsou proškoleny v poskytování pomoci osobám v krizi
a jsou schopny poskytnout krizovou intervenci jak telefonickou,
tak osobní.
- Služby INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov jsou
bezplatné, anonymní, diskrétní a dobrovolné. Uživatel služeb
INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov zde nalezne bezpečné
prostředí, kde bude přijímán bez předsudků a s důvěrou.
V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace,
může toto INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově
kontaktovat na adrese:
Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark
(vedle krytého bazénu),
Po-Pá: 8.00 - 16.00 hodin,
tel: 596 611 239
mobil: 739 500 634
email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz
zpracovaly pracovnice
INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov

EVROPSKÝ POHÁR JUNIORŮ

K

ajakář na divoké vodě Alexandr Maikranz si na 7. závodě
ECA Junior Cupu (Evropský pohár juniorů) 2014
na slalomové dráze v Čunovu u Bratislavy vyjel 2. místo.
Čistou jízdou bez trestného doteku s některou z třiadvaceti
bran zaostal za vítězným francouzem Oulhenem o 0,66 s.
V celkovém hodnocení Evropského poháru za rok 2014
se umístil na 9. místě.
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DO ŠKOLKY SE TĚŠÍME
„V Albrechticích máme školku,
rádi do ní chodíme.
Hrajeme si dovádíme,
novému se učíme .“
Přesně takto znějí slova písně, kterou zpívají naše děti tak
rády. Určitě ji naučí i své nové kamarády, které jsme slavnostně
přivítali v pondělí - 1. září.
V naší Mateřské škole v Albrechticích se bude letos vzdělávat
celkem 91 dětí. Jen díky nedávno zrekonstruované třídě,
v přízemí základní školy, jsme mohli uspokojit potřebu všech
rodičů, kteří přišli k dubnovému zápisu a umístit jejich dítě
do kolektivu vrstevníků.
Obavy z prvních dnů ve školce a strach z neznáma pomohlo
novým dětem překonat trpělivé povzbuzování rodičů a laskavý
přístup personálu.
Pro děti máme připravený pestrý výchovně vzdělávací
program, obohacený nabídkou celoročních aktivit - kroužků.
Probíhá u nás taneční kroužek s Hopsalínem, angličtina pro
nejmenší a „veselé pískání“ - základy hry na zobcovou flétnu.
Ve třetí třídě jsou vzdělávací témata doplněna práci s legem,
které skýtá spoustu možností, rozvíjí dětskou zručnost, představivost, fantazii, kolektivní cítění, samostatnost a další
vlastnosti. Heslem práce s touto dětmi oblíbenou stavebnicí
je: „Kdo si hraje, nezlobí“.
Během celého školního roku pořádáme spoustu akcí pro děti
a tímto se snažíme zpříjemnit dětem chvíle bez rodičů.
Neustále máme na zřeteli, že mateřské škola je pro děti, a proto
její program maximálně přizpůsobujeme potřebám a požadavkům dětí. Nikdo není k ničemu nucen, přihlížíme k individuálním schopnostem a možnostem každého dítěte, dbáme,
aby byly zohledňovány a uspokojovány jejich potřeby.
Mateřská škola je již kompletně, ve všech třídách, vybavena
novým dětským nábytkem se skříňkami na hračky. Tímto
je vyřešen volný přístup dětí ke hračkám, děti jsou vedeny
k větší samostatnosti při hrách i během uklízení.

Návštěva předškoláku v 1. třídě ZŠ.

Vlastníme dostatek pomůcek k rozumovému, smyslovému,
tělesnému, hudebnímu a výtvarnému vzdělávání. Výtvarné
pomůcky a dětské knížky jsou v mateřské škole průběžně
doplňovány. Ve středové chodbě v patře se nachází velmi dobře
zařízená dětská a učitelská knihovna, kterou využíváme
k pravidelnému čtení dětem před spaním.
Největší odměnou pro nás je a vždycky bude, když se děti
do naší školky těší a nerady z ní odcházejí.
Touto cestou bych chtěla také pěkně poděkovat všem rodičům,
společnostem, ale i hodným občanům v naší vesnici za sběr
starého papíru a letáků, které ochotně a pravidelně přinášejí
do naší školky. Pomáhají našim mladým rodinám, alespoň
zčásti hradit finanční náklady na dopravu do divadel a jiných
kulturních zařízení. Děkujeme opravdu všem, kterým není
zatěžko přinést starý papír do školky.
vedoucí učitelka mateřské školy
Květa Fusiková

PIERWSZY DZIEŃ ROKU SZKOLNEGO

T

rudno w to uwierzyć, ale już po wakacjach! Pierwszy
dzień nowego roku szkolnego 2014/2015 przywitali
uczniowie polskiej placówki szkolnej w odświętnym nastroju.
Po wakacyjnej przerwie wspaniale było znowu spotkać się
z kolegami i koleżankami z ławy szkolnej. W czerwcu pożegnali się uczniowie z kolegami z klasy piątej, a już 1 września
miło było przywitać w gronie szkolnym czterech sympatycznych
pierwszaków, którzy zasilą szeregi szkolnego kolektywu.
W tym roku szkolnym do naszej szkoły będzie uczęszczać
osiemnastka uczniów.
Na początku uroczystego zagajenia nowego roku szkolnego
przywitała uczniów oraz licznych gości pani dyrektor Jolanta
Kożusznik. Uroczyście przyjęto do klasy pierwszej nowych
uczniów, a następnie dzieci miały okazję przypomnieć sobie
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Uroczyste zagajenie roku szkolnego umilili swoją obecnością oraz słowem
pan starosta Vladislav Šipula, pani Helena Bubik prezes MK
PZKO, z ramienia Macierzy Szkolnej pani Jolanta Polok.
Obecni byli również rodzice naszych pierwszoklasistów.
Dzieci zakończyły pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym wesołą piosenką pod akompaniament pani nauczycielki
Rút Przeczek.

Pozostaje tylko życzyć naszym uczniom oraz nauczycielom,
by bieżący rok szkolny był dla wszystkich rokiem dobrym,
radosnym, pełnym udanych lekcji, ciekawych wycieczek
i ekskursji. By dla wszystkich uczniów był on również rokiem
zawierania niezapomnianych szkolnych przyjaźni.
Sonia Kotas, nauczycielka
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V

pondělí 1. září 2014 zahajujeme školní rok 2014/2015.
Škola je připravena jak po stránce personální, tak po
stránce provozní a technické.
Během prázdnin jsme provedli velkou rekonstrukci školních
šaten druhého stupně. Vyměnili jsme staré šatní klece za
moderní skříňky pro každého žáka 2. stupně. Navíc grafický
námět na skříňkách je obrovské 18 metrů dlouhé panoráma
Albrechtic. Autorem fotografie je pan BcA. Marek Santarius,
kterému tímto děkujeme. Prostor bývalých šaten byl upraven
a vymalován a vznikla tak obrovská plocha pro nástěnky,
výstavy a další akce.

V mateřské škole byla provedena o prázdninách rekonstrukce
sociálního zařízení v přízemí MŠ.
V tomto školním roce bude navštěvovat naši školu 272 žáků,
což je o 12 více než bylo v minulém roce. Z celkového počtu
je 24 žáků ze sousedních obcí a měst a to ze Stonavy, Těrlicka,
Suché, Havířova, Karviné a Českého Těšína.
Do mateřské školy byly přijaty všechny děti z Albrechtic,
jejichž zákonní zástupci zažádali o jejich umístění v tomto
zařízení.
Škola se zapojuje do různých projektů. Letos jsme ukončili
velký projekt, díky němuž byla vybudována učebna počítačové
techniky, multimediální jazyková laboratoř a vybavení
přenosnou technikou pro pedagogy. Nyní jsme zapojeni
do dvou dalších projektů. Jejich cílem je vybudování odborné
učebny fyziky - chemie na vysoké úrovni, vybavené jak
veškerou multimediální technikou, tak speciální technikou
na měření a laboratorní práce. Další projekt je zaměřený
na pedagogy, kde je cílem jejich školení s přenosnou výpočetní
technikou a navíc se do rukou učitelů dostane další příjemná
pomůcka - dotykové tablety.
Vše je tedy připraveno tak, aby se našim žákům ve škole líbilo,
byli v ní spokojeni a měli dobré podmínky ke získávání
nových vědomostí a dovedností při základním vzdělávání.
Mgr. Zdeněk Feber
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DO ROKA A DO DNE

M

ožná, že se někomu bude zdát, že tato věta je obyčejné
klišé, ale v případě výletu pro nejlepší sběrače papíru
je to prostě holý fakt.
19. června 2014, tedy přesně po roce, kdy jsme poprvé vsadili
na služby p. ing. Václava Horského, jsme se pod jeho vedením,
tentokrát na Bouzov, k replice Trojského koně a k Rešovským
vodopádům, vydali znovu. Pravda, cesta byla trochu delší,
ale p. Horský dokáže děti zaujmout i v autobusu, takže aniž
bychom se nadáli, byli jsme na místě.

Prohlédli jsme si tedy hrad Bouzov, který byl již několikrát
využit k natáčení filmových pohádek, a nezapomenutelným
zážitkem bylo určitě, když děti mohly vstoupit do útrob
Trojského koně a z výše sledovat okolní krajinu. Poté jsme
pokračovali autobusem do obce Rešov, odkud jsme se vydali
k bizarním tvarům mimořádného přírodního útvaru s vodou.
Rešovské vodopády jsou od r. 1965 chráněným územím, okolní
stěny se tyčí do dvacetimetrové výšky. Okolo vodopádů jsme
se pohybovali po dřevěných lávkách. V podvečer jsme nasedli
do autobusu a krásně unavení jsme vstřebávali celodenní
zážitky.
Při cestě zpět jsme dokonce plánovali, co podnikneme příští
rok. Námětů je hodně, ale nejdůležitější bude na pěkný výlet
si vydělat. A jak? No přece tradičně – celoročním sběrem
papíru. Tím nejlepším sběračem v tomto školní roce byla
Daniela Hřebáčková, která odevzdala 1 017 kg papíru.
A jen tak pro zajímavost, pokud se dostanete na stránky
A.S.S.A. zjistíte, že celkově v počtu odevzdaných kilogramů
papírů v rámci Severomoravského kraje jsme se umístili na
krásném 9. místě.
Doufejme, že také v příštím roce budeme stejně úspěšní.
Mgr. Ingrid Demelová
organizátorka výletu a sběru papíru
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ALBRECHTICE
SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE ALBRECHTICE

D

ne 31. května proběhla na umělém fotbalovém hřišti soutěž
v požárním útoku, ve které se utkaly sbory nejen sousedních
vesnic, ale i z Oprechtic, Prchalova či Metylovic. Původně
se tato akce měla konat již 17. května, ale kvůli nepříznivému
počasí jsme byli nuceni soutěž přesunout, což mělo bohužel
negativní dopad na účast. I přesto však dorazilo necelých dvacet
družstev, které soupeřily nejen o krásné putovní poháry
v mužské i ženské kategorii, ale také o finanční odměny
a o velmi atraktivní ceny. Pro vítěze mužské kategorie byla
připravena mimo jiné i poukázka na paintball pro celé
družstvo. Tento ročník vyhrál opět tým z Prchalova, tentokrát
se svým týmem A a časem 13,829s, který je zároveň i traťovým
rekordem.
Krom krásných cen pro zúčastněné, diváky a fanoušky našeho
ženského družstva, které pro letošní rok skončilo druhé
s časem 17,380 s, bylo připraveno chutné občerstvení a to ve
formě guláše či klobásy. Chybět také nemohly tradiční koláče,
čepovaná kofola a pivo.
U hostů i u ostatních týmů byla soutěž ohodnocena jako velmi
kvalitní. Soutěžící byli nadšení nejen z cen, ale také z chutného
občerstvení. Zástupce týmu z Oprechtic ve svém článku na
internetu uvedl, že dlouho nejedli tak výtečný guláš za tak
rozumnou cenu.
Jsme rádi, že se akce vydařila a doufáme, že příští rok bude
ještě lepší a přijede více týmů, které opět předvedou úporný
boj o ty nejlepší příčky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, co se na této akci
zúčastnili, za jejich pomoc, ochotu a podporu. Velké poděkování také patří všem sponzorům, kterých si moc vážíme a bez
kterých bychom tuto akci nedokázali uspořádat na tak kvalitní
úrovni. Těšíme se na další spolupráci a ještě jednou děkujeme!
Sponzoři této akce byli Obec Albrechtice, Farma Stonava,
MUDr. Stanislav Kowalski, Hudeczek Service s.r.o., Gascontrol
s.r.o., Law Insurace Company s.r.o., Paintball Albrechtice,
Pizzerie & Brazilian Grill Albrechtice, Pizzerie Expres,
EMERX team s.r.o., Truhlářství Papala, Lukáš Walek - Podlahy
Havířov, JK HIPO-POHODA, Obchod Javor, Kutilka s.r.o., ,
Route Bar 66, Kosmetický salon IRENA, Firma Mazurek,
Zahrádkářské služby - Drahuše Fotopulosová, Večerka,
Ingrid Nováková, FlexaMi Auto s.r.o, Internet pro každého.
Johana Palowská

V ženské kategorii byla jako odměna poukázka vyjížďky
na koni, ze které se mohly radovat děvčata z Oprechtic s časem
16,689 s. Tento čas se také stal novým traťovým rekordem.
Nejen vítězové, ale i ostatní týmy měli o co bojovat. Ceny jsme
pro letošní rok, díky našim úžasným sponzorům, měli až do
pátého místa včetně ocenění za nejlepší sestřik a smolaře
soutěže, takže i když se někomu nezdařilo svůj útok provést
bezchybně, nemusel truchlit. Týmy, umístěné na druhých
příčkách vybojovaly poukázku na pizzu pro celý tým a od
třetího po páté místo byly připraveny dárkové koše či poukázky
od našich sponzorů.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA

P

oznej své tělo a pohybu se neboj!
A proto přijďte mezi nás každé pondělí od 16.00 cvičení
žáků a žákyň od 17.00 cvičení starších žen a mužů a od 18.00
cvičení žen a mužů a to vše v malé tělocvičně. A co máme
pro Vás připravené ve velké tělocvičně ? Od 16.00 - 19.00 hod.
volejbal. Ve čtvrtek si také můžete zasportovat v malé
tělocvičně od 16.00-19.00 a ve velké tělocvičně si můžete
zahrát nohejbal. Tak Vám přeji krásné sportovní zážitky.

Rovněž Sportovní Den dětí se vydařil i když nám počasí
nepřálo. Ale přesto byla připravena stanoviště, kde si mohli
žáci zasportovat. Také nám přišli předvést ukázku naši hasiči
a seznámili nás se svou prací. A na závěr měli žáci možnost
se projet na člunu po Těrlické přehradě. Také nás nezklamali
a přišli i psovodi a předvedli žákům se svými pejsky různé
zásahy. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat jak hasičům
tak psovodům, že si udělali čas a přišli mezi nás. Ještě jednou
děkuji!

A že máme nejen pestré hodiny, tak jen o některých se Vám
zmíním:
Velký úspěch v republikovém čtyřboji v atletice:
2. místo získala Kateřina Sedlmajerová.
BLAHOPŘEJEME!
Dále se můžeme pochlubit i našimi volejbalisty!
1. místo v okresním kole získali muži, ženy i Mixy.
BLAHOPŘEJEME!

Nohejbalový turnaj.

Rovněž jsme uspořádali turnaj v nohejbalu a malé kopané
i tyto akce byli velice zdařilé. Také děkuji výboru FC Albrechtice, že nám umožnili na hřišti malou kopanou uspořádat.
Krajský závod v atletickém čtyřboji.

Také jsme pro členy připravili krásný turistický pochod
„Za pohledy z Rybí“ kde se zúčastnilo 45 sportovců. Akce
byla velice úspěšná a moc se líbila.
Již tradičně připravujeme Woodball, je to velice krásný turnaj
a zúčastnilo se 16 členů ASPV 1. místo v ženách získala
L. Sikorová z Kovona Karviné, 2. místo získala I. Nogolová
a 3. místo získala K. Králová obě členky TJ Albrechtice
a v mužích 1. místo získal B. Piprek, 2. místo Dobrovolný
a 3. místo K. Cielecki. Také Všem ještě blahopřejeme.

Turnaj v Malé kopané.

A co nás ještě čeká?
22.9.2014 zajišťujeme pro žáky ZŠ Albrechtice, Stonavy,
Těrlicka a Horní Suché Albrechtickou olympiádu. Tato
akce je v souvislosti s realizací projektu „ČUS (Česká unie
sportu) - Sportuj s námi!“
Dagmar Pipreková
předsedkyně TJ Albrechtice
Turistika v Rybí.
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OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVÝM ROČNÍKEM 2013-2014

V

ážení sportovní přátelé!
Fotbalová klání, jež nás provázela každý víkend na našem
hřišti, jsou již nenávratně za námi a tak se můžeme ohlédnout
za dalším fotbalovým ročníkem, tj. za sezónou 2013/2014.
Naše družstva se střídavými úspěchy bojovala ve svých
soutěžích o mistrovské body. Družstvo mužů si sice pohoršilo
oproti podzimu o tři příčky a skončilo tak na 5. místě s 40 body.
Škoda velmi nepovedeného jara, jelikož po podzimu, kdy
naše mužstvo nasbíralo celkem 27 bodů, se drželo na 2. místě.
Družstvo pod vedením trenéra Tomáše Vychopně a vedoucího
mužstva Mariána Chmiela prochází značnou obměnou
a omlazením. Na herním projevu družstva je už znát
koncepční práce trenéra a po výkonech hlavně v podzimní
části, kdy měl trenér všechny hráče k dispozici a vyhýbalo se
mužstvu zranění, s optimizmem vzhlížíme k dalšímu ročníku.
Družstvo dorostu pod vedením Jiřího Lankočího a Bořivoje
Jarka dosáhlo nejlepšího umístění, kdy skončilo na skvělém
2. místě s 56 body, což je nejvíce v historii našeho dorostu.
Starší žáci v premiérové sezoně v Krajském přeboru pod
vedením trenérů Jaroslava Kvapila a Vladislava Szostoka
skončilo na dobrém 7. místě s 31 body. Mladší žáci skončili
v tabulce pod vedením trenérů Martina Čižmáře a Marka
Chmiela až na 12. místě s 13 body, i když to vypadá podle
umístění, že naše mužstvo nepředvádělo dobré výkony, tak
právě mladší žáci, kteří měli v týmu hodně mladý tým než
jejich soupeři tak předváděli výborné výkony.
Do nového ročníku jsme přihlásili B tým mužů, kde je velký
zájem mladých hráčů z Albrechtic, kteří se chtějí vrátit
k fotbalu a dále jsme přihlásili družstvo mladší přípravky,
od kterého si slibujeme, že připraví příležitost pro naše

nejmladší fotbalisty. Věříme, že se nám podaří naplnit náš cíl,
kterým je poskytnutí příležitosti pro dříve přehlížené ročníky.
Tímto bychom je chtěli všechny pozvat po letní přestávce
na naše fotbalové hřiště. Pro přehlednost otiskujeme úplné
tabulky soutěží, kde působí naše družstva. Na herním projevu
a vylepšení postavení v soutěžích se jistě několik let podepisuje
skvělé zázemí, které zde v Albrechticích máme.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům, trenérům
a realizačním týmům jednotlivých družstev za obětavou práci
a zodpovědný přístup k plnění úkolů. Dále bychom chtěli
poděkovat všem naším příznivcům za projevenou důvěru i
podporu. Obzvlášť bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
podíleli na odklízení sněhu a přípravě hřiště před a během
zimní přípravy. Bez pomoci všech našich příznivců by se nám
jen stěží podařilo zajistit kvalitní přípravu v potřebném rozsahu.
Jelikož takto náročný provoz se neobejde ani bez patřičného
finančního zabezpečení, chtěli bychom poděkovat všem
naším sponzorům. V současné situaci klub jen těžce shání
finanční prostředky pro naplnění rozpočtu a hlavně finanční
pomoc obce fotbalovému klubu vytváří zázemí pro úspěšnou
činnost všech šesti družstev. Samozřejmě nesmíme zapomínat
ani na řadu dalších sponzorů, kteří nám pomáhají jak finančně,
tak při organizaci mistrovských utkání a také jim patří naše
poděkování. Závěrem bychom chtěli všem členům a příznivcům
popřát do nového ročníku 2014-2015 hodně nadšení a trpělivosti a věříme, že i v novém ročníku si najdou čas, aby přišli
naše fotbalisty povzbudit.
Za výbor FK Baník
Chmiel Marek

PŘED STARTEM NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2014-2015
Muži A
V pátek 18. července zahájili „Albrechtičtí“ přípravu na novou
sezónu pod trenérem Tomášem Vychopněm. Skončilo několik
hráčů, ale pochopitelně přišly nové tváře. Potvrzené jsou
prozatím tři - Kamil Směták, Karel Hromada a Jaroslav Goj.
Hned na začátku letní přípravy přišel turnaj na Slovensku
v obci Čierne, kde naši hráči obsadili třetí místo. Na konci
července přišel na řadu zápas proti papírově nejkvalitnějšímu
soupeři - divizní MFK Vítkovice. Celkem albrechtičtí fotbalisté
odehráli během přípravy i s turnaji devět zápasů. Čtyřikrát
vyhráli a pětkrát prohráli. Soupeři byli rozděleni rovnoměrně.
Hrálo se proti slabším i silnějším celkům. Celkové skóre?
23:22.

Muži - Jaro 2014.

Dvakrát Baníkovci udrželi čisté konto. Obě dvě nuly vychytal
brankář Aleš Hekera, první na turnaji ve Smilovicích s třineckým
dorostem a v závěrečném zápase letní přípravy proti Hornímu
Žukovu. Třikrát však také ofenziva zaznamenala nulu. Tým
trenéra Vychopně se nedokázal střelecky prosadit na turnaji
v Čierne proti domácím, doma proti divizním Vítkovicím
a na turnaji ve Smilovicích proti domácímu týmu.
Naše mužstvo A mužů pracovalo v letní přípravě hlavně
na kondičce, co moc zvykem nebývá.
„Oproti jiným sezonám to bylo atypické, ale bylo to zapotřebí.
V zimě se nám kondiční část přípravy vůbec nepovedla a na
jaře jsme na to dopláceli. Herně to nebylo zase až tak špatné,
i když celkově stálo to jaro za zlámanou grešli, ale nestíhali
jsme fyzicky. Vydrželi jsme hodinu a v té poslední půlhodině
nám uteklo hodně bodů,“ vysvětloval trenér Albrechtic Tomáš
Vychopeň.
Proto také fotbalisté Baníku makali na kondičce ještě týden
před zahájením své soutěže - I.A třídy.
„Herní příprava byla standardní. V přátelácích jsme měli za
soupeře silnější i slabší týmy, čemuž odpovídaly i výsledky.
V žádném utkání jsme výsledkově nepropadli a v žádném také
nedominovali, až na poslední případ, kdy jsme vyhráli 9:0
nad Žukovem. Ale výsledkům jsem nepřikládal takovou
důležitost. Prioritní pro mě bylo, a nabádal jsem k tomu i hráče,
aby se zápasy vydařily z hlediska kondice. Nevadilo mi, když
hráč nezpracoval balon. Vadilo mi, když vypustil běžecký
souboj. Fyzička byla pro nás jasným základem,“ zopakoval
(Pokračování na str. 21)
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PŘED STARTEM NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2014-2015
(Pokračování ze str. 20)

Vychopeň a v tomto směru vyjádřil s průběhem letní přípravy
spokojenost.
„Chlapce musím za přístup k tréninku pochválit. Neremcali,
nejspíš sami po tom jaru dobře poznali, že na kondici je třeba
zapracovat. Tréninková účast se oproti loňsku podstatně zlepšila,
i když v létě to nikdy není žádná sláva,“ usmíval se Vychopeň.
ŠK Čierne - FK Baník Albrechtice 2:0 (1:0)
TJ Slovan Skalité - FK Baník Albrechtice 1:2 (1:0)
B: Kulhánek Martin, Hromada Karel

TJ Dolní Datyně po výsledku 3:1 (Palowski S., Štromp, Kloza).
Poslední zkouškou před mistrovskými boji byl pro naše
dorostence turnaj ve Smilovicích, kde ve skupině A utkali
naši hráči nejdříve s domácím týmem Smilovic, který porazili
2:0 (Parchanský, Jonszta) a poté s Horním Žukovem (Mička,
Uhrin D.). Tím pádem čekalo naše hráče finále, ve kterém
podlehli Českému Těšínu vysoko 9:1 (Palowski S.).
Starší žáci, mladší žáci a přípravky
Naše mužstva žáků zatím jen mají za sebou tréninkové
jednotky. To samé i naše mužstva přípravky.
Za FK Baník Albrechtice
Marek Chmiel

FK Baník Albrechtice - SK Dětmarovice 2:7 (0:3)
B: Kociolek Jan, Wojtyna Tomáš
FK Baník Albrechtice - TJ Slovan Orlová 6:4 (3:3)
B: Dorozlo David 2, Béreš Emil, Hromada Karel, Kociolek
Jakub, Glac Rafael
FK Baník Albrechtice - MFK Vítkovice 0:4 (0:2)
TJ Smilovice - FK Baník Albrechtice 1:0
FK Fotbal Třinec U19 - FK Baník Albrechtice 0:3
B: Věčorek Aleš, Izaiáš Tomáš, Goj Jaroslav
TJ Dolní Datyně - FK Baník Albrechtice 3:1
B: Kociolek Jan
TJ Slovan Horní Žukov - FK Baník Albrechtice 0:9 (0:5)
B: Kociolek Jan 3, Izaiáš Tomáš 3, Kociolek Jakub 2, Korzeniowski Marek

Mladší žáci - Jaro 2014.

Muži B
B mužstvo mužů během letní přípravy sehrálo jen jediný
přípravný zápas a to v Horních Bludovicích, kde prohráli
po výsledku 5:3. Branky našeho týmu vstřelili Jaroslav Kvapil,
Lukáš Hawlasek a Pavel Šteglík.
Dorost
Dorostenci během letní přípravy sehráli tři přípravná utkání
a zúčastnili se turnaje ve Smilovicích. První přípravné utkání
sehráli dorostenci doma s Interem Petrovicemi, které porazili
11:3 (Chnúrik 3, Parchanský 2, Palowski S. 2, Sliwka, Štromp,
Uhrin D., Čížmář). Ve druhém přípravném utkání čekal
dorost soupeř Havířova. V havířově naši dorostenci remízovali 3:3 (Palowski S. 2, Jonszta), kdy prohrávali 3:0. Ve třetím
přípravném utkání si naši dorostenci poradili doma s týmem

Přípravka - Jaro 2014.

ŠTÍT ALBRECHTIC 2014

V

Dorost - Jaro 2014.

sobotu 28. června se za hezkého letního počasí v Albrechticích v Jizerských horách konala velká událost. Setkali
se představitelé a sportovní přátelé osmi obcí z celé České
republiky, které mají v názvu Albrechtice. Tradiční turnaj
O Štít Albrechtic, na který se vždy sjedou města a obce
s názvem Albrechtice z celé republiky, vyhráli hráči Města
Albrechtic, kteří si poradili ve finále s domácím týmem
Albrechtice v Jizerských horách po penaltách 10:9, když utkání
skončilo výsledkem 1:1. Jednačtyřicátý ročník byl velmi
vydařený ze strany pořadatelů. Naše mužstvo skončilo až na
7. místě a potvrdilo se tak, že se našemu mužstvu celé jaro
nedařilo. Příští ročník Štítu již 42. se koná v Albrechticích
nad Vltavou.
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PO STARTU NOVÉHO SOUTĚŽNÍHO
ROČNÍKU 2014-2015
Muži A
V hlavní roli rozhodčí Pasterčák.
Bystřice - Baník Albrechtice 4:3
V prvním zápase nového soutěžního ročníku 2014/2015
nastoupil Baník na hřišti soupeře. A začátek sezony to byl
hodně zajímavý. Baník v prvním mistrovském utkání zajížděl
do Bystřice. Na první gól se nečekalo dlouho. V páté minutě
se dostala přihrávka mezi obránce na Lukáše Nogu, který se
prodral přes brankáře a zakončil přesně - 1:0. Ve 40. minutě se
domácí ochozy radovaly podruhé. Po rohovém kopu Opluštila
se dostal míč na nohu Miroslava Samka a ten se nemýlil - 2:0.
Výsledkem 2:0 skončila první půle. Do druhé půle vstoupila
lépe Bystřice. A aby toho nebylo málo, v 65. minutě se
z ofsajdové pozice prosadil Lukáš Noga, jenž se po přihrávce
trefil do prázdné branky. Baník tak prohrával 3:0 a vypadalo
to hodně špatně. Ovšem Baník začal být na hřišti velmi vidět,
a to vyústilo ve snížení. V 68. minutě totiž dorazil míč hlavou
ze šestnáctky do brány Aleš Věčorek - 3:1. Zanedlouho přišla
další branka Baníku. V 80. minutě se za obranu dostal Honza
Kociolek a vystřelil, jeho pokus brankář jen vyrazil na kopačky
dobíhajícího Tomáše Izaiáše a ten snížil na rozdíl jediného
gólu - 3:2. Výbornou patnáctiminutovku Baníku zakončil
v 82. minutě třetí gól do sítě Galusíka, to se prosadil po centru
přesnou ránou Tomáš Izaiáš - 3:3. Baník byl jasně lepší,
ale přišel čtvrtý gól domácích, kdy nepochopitelně hlavní
rozhodčí Pasterčák odpískal nepřímý volný kop před pětkou
Hekerovy branky, no a tuto možnost domácí využili, když se
k tyčce trefil Lukáš Noga - 4:3. Do konce zápasu již další
branka nepadla, Baníkovci tak na úvod prohráli po výsledku 4:3.
Muži B
Mužstvo mužů B už má za sebou již dvě mistrovská utkání,
v tom prvním remizovalo mužstvo B mužů doma s týmem
TJ Lokomotiva Louky 2:2 (1:1). Branky Baníku: Kvapil Jaroslav
a Jeriga Marek. V tom druhém prohrálo naše mužstvo v Horních
Bludovicích 5:1 (2:1). Branku vstřelil Jaroslav Kvapil.
Mládež
Mládežnické týmy Baníku teprve čekají mistrovská utkání.
Více se dozvíte na našich internetových stránkách
www.fkbanikalbrechtice.cz !!!
Za FK Baník Albrechtice
Marek Chmiel
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NÁBOR
FK Baník Albrechtice pořádá nábor
mládeže, přidejte se k nám!
Chcete, aby Váš syn oblékal dres Baníku Albrechtic a stal
se tak součástí našeho fotbalového klubu? Je Vaše dítě
pohybově nadané a rádo sportuje? Pozorujete na svém
synovi potenciál fotbalisty? Pak hledáme právě Vás.
Přiveďte své dítě do kolektivu spoluhráčů a dejte mu
příležitost bavit se nejpopulárnějším sportem. Nábor mládeže
probíhá po celý rok.
Nabízíme fotbalový růst pod odborným dohledem, náplň
volného času a mnoho příjemných zážitků při práci s dětmi.
Klub zajišťuje vše potřebné k celkovému fotbalovému i osobnostnímu vývoji mladého člověka.
Vynikající úroveň péče o mládež v FK Baník Albrechtice
je jistě velkým lákadlem přijít mezi nás. Neváhejte ani vy
a kontaktujte náš klub FK Baník Albrechtice. Přiveďte tak
ukázat své dítě, které nám předvede dovednosti pod dohledem vysoce kvalifikovaných a zkušených trenérů mládeže
v našem sportovním areálu FK Baník!
Všichni chlapci a dívky, kteří si chtějí s námi zatrénovat nebo
nám předvést své dovednosti, jsou srdečně zváni.
Nabízíme možnost hrát mládežnické soutěže, kvalitní
tréninkovou přípravu pod vedením kvalifikovaných trenérů,
tréninky na travnatých hřištích, umělé trávě, v zimním
období v tělocvičně.
Zajišťujeme kvalitní využití volného času mládeže, děti mají
možnost jít ve stopách svých předchůdců, kteří nyní slaví
úspěchy v profesionálním fotbale. Sport není jen o pohybu,
formuje osobnost, vede k umění komunikovat, působit
v kolektivu, překonávat překážky a zanechává neopakovatelné
fotbalové zážitky. Proto přijďte mezi nás.
Klub FK Baník Albrechtice neustále nabírá mladé hráče
do všech věkových kategorií, proto neváhejte a kontaktujte nás.
Veškeré informace či jakékoliv dotazy Vám s radostí poskytne
Marián Chmiel na tel. čísle 603 939 614 nebo formou e-mailu
na adrese fkbanikalbrechtice@seznam.cz.
Bližší informace Vám podají i trenéři daných kategorií
Dorost:
Čižmář Martin - trenér dorostu - tel.: 606 311 936,
e-mail: makafil@seznam.cz
Uhrin Daniel - asistent trenéra dorostu - tel.: 732 910 832
Starší žáci:
Kruczek Tomáš - trenér straších žáků - tel.: 604 534 437,
e-mail: tomas.kruczek@centrum.cz
Mladší žáci:
Čižmář Martin - trenér mladších žáků - tel.: 606 311 936,
e-mail: makafil@seznam.cz
Chmiel Marek - asistent trenéra mladších žáků
- tel.: 773 913 774, e-mail: maro.chmiel@seznam.cz
Přípravky:
Grabowski Pavel - trenér přípravek - tel.: 604 465 838,
e-mail: grabowski.pavel@centrum.cz
Hawlasek Lukáš - trenér přípravek - tel.: 734 470 951,
e-mail: hawlin81@seznam.cz

Přijď mezi nás a staň se fotbalistou!
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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ROZPIS VŠECH DRUŽSTEV - FK BANÍK ALBRECHTICE - PODZIM 2014
Kolo Dr.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
15.
4.
4.
4.
1.
4.
2.
5.
5.
5.
2.
5.
6.
6.
6.
3.
6.
1.
16.
7.
7.
4.
7.
7.
2.
8.
8.
8.
5.
8.
3.
6.
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9.
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9.
4.
10.
10.
10.
7.
10.
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11.
11.
11.
8.
1.
6.
12.
12.
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9.
12.
13.
13.
3.
14.
13.
1.
17.
1.
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D
MB
MA
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D
MB
SŽ
MŽ
MA
D
MA
SŽ
D
MŽ
MB
D
MB
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MŽ
MA
MP
MB
SŽ
MA
MŽ
D
MB
MP
D
MB
SŽ
MŽ
MA
MP
MŽ
SŽ
MB
MA
D
MP
D
MB
SŽ
MŽ
MA
MP
D
MB
MA
MŽ
SŽ
MP
D
MB
SŽ
MŽ
MA
MB
D
SŽ
MB
MA
D
MB
MA

Datum

Den

Začátek

Domácí - Hosté

9. 8.
17. 8.
30. 8.
23. 8.
23. 8.
24. 8.
27. 8.
30. 8.
30. 8.
31. 8.
31. 8.
31. 8.
3. 9.
6. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
7. 9.
13. 9.
13. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
15. 9.
17. 9.
20. 9.
20. 9.
21. 9.
21. 9.
21. 9.
22. 9.
27. 9.
27. 9.
28. 9.
28. 9.
28. 9.
29. 9.
2.10.
4.10.
4.10.
4.10.
5.10.
6.10.
11.10.
11.10.
12.10.
12.10.
12.10.
13.10.
18.10.
18.10.
18.10.
19.10.
19.10.
20.10.
25.10.
25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
28.10.
1.11.
1.11.
1.11.
1.11.
8.11.
8.11.
9.11.

SO
NE
NE
SO
SO
NE
ST
SO
SO
NE
NE
NE
ST
SO
NE
NE
NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE
PO
ST
SO
SO
NE
NE
NE
PO
SO
SO
NE
NE
NE
PO
ČT
SO
SO
SO
NE
PO
SO
SO
NE
NE
NE
PO
SO
SO
SO
NE
NE
PO
SO
SO
NE
NE
NE
ÚT
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE

17.00
17.00
17.00
14.30
17.00
17.00
17.00
14.30
17.00
9.00
10.45
17.00
17.00
16.30
9.00
10.00
10.30
16.30
13.30
16.30
9.00
10.45
16.00
16.30
16.30
10.30
16.00
12.30
13.45
16.00
16.30
13.30
16.00
9.00
10.45
16.00
16.30
16.00
10.00
15.30
15.30
10.00
16.00
12.30
15.00
9.00
10.45
15.00
16.00
12.45
15.00
15.00
10.30
12.30
16.40
11.30
14.30
9.00
10.45
14.00
14.30
11.00
11.45
14.00
14.00
11.30
14.00
14.00

FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Lokomotiva Louky
FC Horní Bludovice - FK Baník Albrechtice „B“
TJ Bystřice - FK Baník Albrechtice „A“
FK Baník Albrechtice - TJ Vendryně
FK Baník Albrechtice „B“ - SK Slavoj Petřvald
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ Pražmo - Raškovice
FK Těrlicko - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice - TJ DURMAN Staré Město
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Viktorie Bohumín
FK Baník Albrechtice - TJ Viktorie Bohumín
FK Baník Albrechtice - FC Horní Bludovice
FK Baník Albrechtice - TJ Petřvald na Moravě
FC IRP Český Těšín (hř. UT Frýdecká) - FK Baník Albrechtice
SK Brušperk - FK Baník Albrechtice „A“
SK Dětmarovice - FK Baník Albrechtice
SK Brušperk - FK Baník Albrechtice
TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice - FK Baník Albrechtice
TJ Lokomotiva Petrovice „B“ - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice - TJ Internacionál Petrovice
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice
FK Baník Albrechtice - TJ Slovan Horní Žukov
FK Baník Albrechtice - TJ Havířov - Dolní Datyně
FK Baník Albrechtice „A“ - SK Stonava
Turnaj - pořadatel TJ Depos Horní Suchá
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Slavoj Rychvald
TJ Slavoj Rychvald - FK Baník Albrechtice
TJ BDSTAV Sedliště - FK Baník Albrechtice „A“
FC Horní Bludovice - FK Baník Albrechtice
TJ Mořkov - FK Baník Albrechtice
VOLNO - FK Baník Albrechtice „B“
Turnaj - pořadatel FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice - FC Biocel Vratimov
FK Baník Albrechtice „B“ - FK Slavia Orlová Lutyně „B“
FK Baník Albrechtice - Baník OKD Doubrava
FK Baník Albrechtice - TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice
FK Baník Albrechtice „A“ - FC Biocel Vratimov
Turnaj - pořadatel FC IRP Český Těšín (hř. UT Frýdecká)
TJ Havířov - Dolní Datyně - FK Baník Albrechtice
TJ Viktorie Bohumín - FK Baník Albrechtice
TJ Petřvald u Karviné - FK Baník Albrechtice „B“
SK Beskyd Čeladná - FK Baník Albrechtice „A“
FK Bohumín - FK Baník Albrechtice
Turnaj - pořadatel FK Těrlicko
FK Baník Albrechtice - TJ Havířov - Dolní Datyně
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Slovan Havířov
FK Baník Albrechtice - SK Dětmarovice
FK Baník Albrechtice - FC Horní Bludovice
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ Havířov - Dolní Datyně
Turnaj - pořadatel FK Baník Albrechtice
TJ Sokol Fryčovice - FK Baník Albrechtice
FK Bohumín „B“ - FK Baník Albrechtice „B“
AFC Veřovice - FK Baník Albrechtice „A“
TJ Sokol Dolní Lutyně - Věřňovice - FK Baník Albrechtice
TJ Slovan Horní Žukov - FK Baník Albrechtice
Turnaj - pořadatel TJ Petřvald u Karviné
FK Baník Albrechtice - TJ Slavoj Rychvald
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Baník Rychvald
FK Baník Albrechtice - TJ Slavoj Rychvald
FK Baník Albrechtice - TJ Havířov - Dolní Datyně
FK Baník Albrechtice „A“ - SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm
Baník OKD Doubrava - FK Baník Albrechtice „B“
FK Skotnice - FK Baník Albrechtice
Baník OKD Doubrava - FK Baník Albrechtice
FK Baník Albrechtice „B“ - TJ Baník Fučík Orlová
TJ Sokol Dolní Lutyně - FK Baník Albrechtice „A“
FK Baník Albrechtice - MFK Havířov „B“
FK Slovan Záblatí - FK Baník Albrechtice „B“
FK Baník Albrechtice „A“ - TJ Dobratice

Vysvětlivky: MA - muži „A“

MB - muži „B“

D - dorost

SŽ - starší žáci

MŽ - mladší žáci

MP - mladší přípravka
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LETOS ZŠ ALBRECHTICE OBHAJOVALA 2. MÍSTO NA CELOSTÁTNÍM
TURNAJI ŠKOLNÍ LIGY TAG RUGBY V PRAZE

D

o finále Celostátního turnaje školní ligy Tag rugby se
svými výkony kvalifikovaly dva týmy z Havířovské
ŠLTR a to družstvo ZŠ Albrechtice a družstvo ZŠ Gorkého
(obě v kategorii junior – žáci 8. a 9. tříd), které se konalo
18. června 2014 v Praze opět na ragbyovém hřišti RC Tatra
Smíchov. Všechna utkání se hrála na 2 x 5 minut a hrálo se
na hřišti o rozměrech 30 x 40 metrů. Startovala smíšená
pětičlenná družstva.
Z Havířova jsme vyjeli ráno vlakem RegioJet a v Praze jsme
byli díky zpoždění ve tři čtvrtě na jedenáct. Metrem a autobusem
jsme se dostali na hřiště Tatry, kde jsme se prezentovali
a následně připravili k turnaji.

ZŠ Vybíralova vysokým vítězstvím 9:2 nad družstvem ZŠ Drtinova zajistilo celkové vítězství v turnaji díky lepšímu
celkovému skóre. Takže na prvním místě skončilo družstvo
ZŠ Vybíralova, na druhém místě pak družstvo ZŠ Gorkého
a na třetím místě skončilo družstvo ZŠ Jana Wericha. Na čtvrtém
místě skončilo družstvo ZŠ Albrechtice, které doplatilo hlavně
na určitou nesouhru družstva a také na to, že hned čtyři hráči
ze šesti hráli na celostátním turnaji poprvé a v prvním utkání
prohráli jen díky malé zkušenosti hráčů s družstvem ZŠ Jana
Wericha, které herně přehrávalo. Trocha štěstí pak našemu
družstvu chybělo ve druhém utkání s pozdějším vítězem
turnaje, ZŠ Vybíralova, kterému jako jediné družstvo položilo
5 bodů. Na pátém místě pak skončilo družstvo ZŠ Drtinova.

Celá výprava po příjezdu na hřiště Tatry Smíchov.

Turnaje v kategorii Junior se zúčastnilo nakonec pět týmů,
takže se hrálo systémem každý s každým. Turnaj této kategorie
otevřelo utkání družstva ZŠ Gorkého s družstvem ZŠ Vybíralova
(loňský vítěz tohoto turnaje), které nemělo vítěze – zrodila
se jediná remíze v poměru 4:4. V dalším utkání pak družstvo
ZŠ Albrechtice nestačilo na družstvo ZŠ Jana Wericha a prohrálo
1:4. Ve třetím utkání družstvo ZŠ Drtinova prohrálo s družstvem
ZŠ Gorkého vysoko 3:8, následně pak družstvo ZŠ Vybíralova
porazilo nejtěsnějším rozdílem družstvo ZŠ Albrechtice a to
v poměru 6:5. V pátém utkání družstvo ZŠ Jana Wericha
porazilo družstvo ZŠ Drtinova 4:1. V utkání mezi družstvy
Havířovské ŠLTR bylo lepší družstvo ZŠ Gorkého, které
porazilo družstvo ZŠ Albrechtice v poměru 6:3. Dále pak
družstvo ZŠ Jana Wericha nestačilo na družstvo ZŠ Vybíralova a prohrálo s ním v poměru 1:4. Pak družstvo ZŠ Drtinova
vzdorovalo družstvu ZŠ Albrechtice a prohrálo jen těsně 3:4.
V devátém utkání pak družstvo ZŠ Gorkého přehrálo družstvo
ZŠ Jana Wericha v poměru 4:2 a v posledním utkání si družstvo

V obranné akci zleva Jakub, Sylva a Lukas v tradičních dresech
Albrechtických tygrů.

Družstvo ZŠ Albrechtice nastupovali: zleva David Adamec, Sylvie
Zajícová, Jiří Dziedzic, Jan Mokrosz, Lukas Potysz a Jakub Kačmarčík.

Po skončení turnaje a vyhlášení výsledků v 15,00 hodin jsme
poobědvali a nakonec jsme plánovaný odpolední program
změnili. Místo na Petřín jsme rovnou odjeli na apartmány
KOVIS v Praze 10, kde jsme se ubytovali a hráči a hráčky
si po turnaji odpočinuli na pokojích až do večeře. Po večeři
se jen pár jedinců vydalo na obhlídku večerní Prahy, ostatní
zůstali v budově apartmánů a měli volno. Po budíčku v 7,50
hodin jsme se nasnídali (snídaně formou švédských stolů)
a vyrazili na blízké venkovní koupaliště v areálu Slavie Praha.

Po koupališti jsme se tramvají přemístili do budovy v Praze Vinohrady, kde má svoji základnu internetové rádio SeeJey
na ulici Perucká nedaleko Zvonařky. Zde jsme se také naobědvali a pak následovala exkurze v prostorách rádia SeeJey,
(Pokračování na str. 25)

SPORT / CO NÁS ZAJÍMÁ
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LETOS ZŠ ALBRECHTICE OBHAJOVALA 2. MÍSTO NA CELOSTÁTNÍM
TURNAJI ŠKOLNÍ LIGY TAG RUGBY V PRAZE
(Pokračování ze str. 24)

Jakub Kačmarčík a David Adamec v přímém přenosu internetového rádia SeeJey.

kde jsme se také zapojili do živého vysílání. Tuto prohlídku
zázemí a práce v rádiu nám zprostředkovala babička jednoho
hráče z Havířova.
Pak jsme již pěšky odcházeli na hlavní nádraží, po cestě jsme
se samozřejmě ještě zastavili na Václavském náměstí, kde
jsme si ještě na chvíli dali rozchod. A protože se nikdo neztratil

SDĚLENÍ OBČANŮM OBCE
ALBRECHTICE, M.Č. ZÁMOSTÍ

V

souvislosti s plánovanou akcí „Splašková kanalizace obce Albrechtice - m.č. Zámostí, I. etapa
Zámostí - Sever“ Vám sdělujeme, že dne 4.9.2014
byly zahájeny stavební práce.
Hlavním dodavatelem stavebních prací je firma
Sdružení Kanalizace Albrechtice, ALPINE BAU CZ,
s.r.o. se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí,
757 01.
V této souvislosti Vás upozorňuji, že oprávněné osoby,
včetně projektanta a osob technického dozoru
zajišťující realizaci uvedené stavby, se při jednání
s občany budou prokazovat svým průkazem totožnosti (OP).
Kontaktní osoby zhotovitele:
p. Zembol - tel: 737 222 219
p. Kukucz - tel: 777 757 152
p. Micza
- tel: 734 799 315
Předpokládaný časový harmonogram výstavby, včetně
situačního výkresu je zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce Albrechtice.
V této souvislosti Vás dále žádám o obezřetnost
při možném nekalém jednání jiných subjektů vydávajících se za zhotovitele díla, případně za zaměstnance oprávněné jednat za investora.
V případě výskytu podezřelých osob neprodleně
volejte Obecní policii Albrechtice tel: 723 235 691,
případně PČR Těrlicko tel: 596 423 067
nebo OÚ Albrechtice 596 428 448.
Ing. Vladislav Šipula
starosta

ani nezabloudil, odjezd vlaku jsme stihli v pohodě.
Zájezd na Celostátní finále se vydařil, protože obě družstva
svými výkony určitě našemu regionu neudělala ostudu.
Kroužek rugby při ZŠ Albrechtice bude pokračovat i v tomto
školním roce.
Ing. Radomír Kloda
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Kominictví

Albrechtice
a širší okolí

www.kominicek.com
e-mail: kominicek@kominicek.com

P
E
D
I
K
Ú
R
A
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
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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

Právní záležitosti

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

PRONÁJEM AUTOVOZÍKŮ,
AUTODOPLŇKŮ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB
A STŘEŠNÍCH BOXŮ
Ctibor Izaiáš
Hornická 651, Albrechtice
(nové sídliště)

Mobil: 724 810 632

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

TONERY, INKOUSTY

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

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
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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.“
Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Odvaděč vody do sudu
Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.
V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Rockmin plus. Nejlepší univerzální
nehořlavá izolace.
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 31 Kč/m2

tl. 40 mm, (vč.DPH)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,
impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

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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